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راهبرد هسته ای تهران تغییر نکرده است
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کــرات هســته ای ایــران، بســیاری از ناظــران انتخــاب ابراهیــم     پیــش از دور هفتــم مذا
رئیسی به ریاست جمهوری و لفاظی های اخیر او را به معنای دگرشی فاحش در راهبرد 
هســته ای ایران می دانســتند. در ماه نوامبر نیز روزنامه »ایران« اعالم که راهبرد تهران 

در وین تغییر کرده و دولت با اتخاذ رویکردی تازه در پی جلب موافقت غرب با شرایط 
ایــران بــرای یــک »توافــق خوب« اســت. اما راهبرد هســته ای ایران بیــش از آنکه تغییری 
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وزیر راه و شهرســازی:

 نهضت ملی مسکن 
ح جهانی   یک طر
و بین المللی است

     وزیــر راه و شهرســازی گفــت: نهضــت 
ح هــای جهانی و  ملــی مســکن یکــی از طر
بین المللی بوده و هدف آن خانه دارکردن 

اقشار کم درآمد است...
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معوقات پرستاران 
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کرات روش نوین دولت در مذا

کره کننده  قدرت تیم مذا
 برآمده از داخل است

  حسین مالئک 
سفیر اسبق ایران در چین

قــدرت تیم مذاکره کننده 
بیشــتر منبعــث از رفتار 
اقتصــادی،  تیم هــای 
سیاســی و امنیتی داخلی 
کشور است که با برنامه ریزی مناسب مذاکرات 

وین را از »معیشت« مردم جدا کنند.
 بعد از هفت ماه وقفه در مذاکرات وین، شرایط 
بین المللی جدیدی وجود دارد و ممکن اســت 
در هریک از کشورهای شرکت کننده، تحوالتی 
بوجود آمده باشد که بر نظرات اصولی آن ها در 
مورد موضوعات بین المللی تاثیر داشته باشد.

 رابطه روســیه با آمریکا از قبل بد تر شــده است 
و امیــدی بــه بهبود آن نیســت. رابطه چین با 
آمریکا نیز رو به بهبود نیســت و بیشــتر قطبی 
شده است. رابطه فرانسه با آمریکا بعد از پیمان 
»آکوس« شــکننده شده است. مشکل اتحادیه 

اروپا با انگلیس عمیق تر شده است.
 صهیونیست ها نیز با پیشرفت هایی که از طریق 
ســازش با برخی از کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس داشــتند، به موازات آن با مشــکالتی در 
آمریکا روبرو شــده اند؛ همچنین سیاست های 
تهاجمی تــری را اتخاذ کرده که ممکن اســت 
پشــتیبانی بین الملل نداشــته باشد. همه این 
شــرایط می گوید انسجام 1+5 یا حتی 1+4 در 

مقابل ایران به قدرت گذشته نیست.
دولــت جدیــد ایران با انتقــاد از روش مذاکره 
دولــت قبلی، راه های نوینی را در دســتورکار 
خود قرار داده اســت. ایــن راهکارها به همراه 
مذاکره کنندگان جدید برای کشــورهای عضو 
برجام شرایط نوینی را بوجود آورده است که از 
نظر آن ها نیاز به اتخاذ تصمیم های جدید برای 

روبرو شدن با این تیم دارد.
اگرچه تالش شد با اعزام چند باره  آقای گروسی 
بــه ایران و همچنین حضور نمایندگان اتحادیه 
اروپایی در کشور و تلفن های مکرر آقای مکرون 
رئیس جمهور فرانسه و آقای بورل مسئول امور 
خارجی اتخادیه اروپا بتوانند از کم و کیف آنچه 
که تیم جدید ایران می خواهد ارائه کند از پیش 
مطلع شوند، اما ظاهرا نتوانستند به همه اهداف 
خود برســند. بنابراین مدتی وقت نیاز اســت تا 

خود را برای مذاکره جدی آماده سازند.
تیم مذاکره کننده و مســئول آن تاکنون خیلی 
خوب صحنه مذاکره و حواشــی آن را مدیریت 
کرده اســت و به  دور از تبلیغات غیر ضروری، با 
اطالع رســانی منظم سعی کرده مواضع طرف 

ایرانی را بیان کند.
 حتمــا آنچــه که تیم ایرانی مطرح کرده، باید با 
خواســت، روش و نحوه مذاکره کنندگان قبلی 
متفاوت باشــد وگرنه بیش از آنچه که آن ها به 

آن دست یافتند، میسر نخواهد بود.
 اگــر از نظر غربی هــا این مطالبات غیرمنطقی 
است، به  این دلیل است که قبال آن ها با فضای 
دیگری روبرو بودند و یا تالش کردند فضای قبلی 

را به منطق های خود نزدیک کنند.
تبلیغات رسانه ها و مقامات ناشناس غربی بیشتر 
برای فشار روی تیم ایرانی است که آنها را به مدار 

سابق برگرداند بنا براین خیلی اهمیت ندارد.
 غربی ها تالش خواهند کرد که طرح پیشنهادی 
طرف ایرانی را خوب بررسی و نقاط ضعف و قوت 
آن را مطالعه کنند که به نتیجه قابل قبول خود 
نرسد و البته عجله ای نیز برای بازگشت به میز 

مذاکره ندارند.
غربی ها تا متفق القول نشــوند به میز مذاکرات 
برنمی گردند. البته همیشــه اســتثنایی مانند 
فرانسه وجود دارد که با بیان حرف های نامتعادل 
به دنبال خودشیرینی برای صهیونیست ها باشد.
 صهیونیســت ها به همراه غرب تالش خواهند 
کرد که مذاکرات وین را به زیســت و حکومت 
در کشــور گره بزنند و هر تحول داخلی را اهرم 

فشاری بر تیم مذاکره کننده در وین کنند.
 بنابراین قدرت تیم مذاکره کننده بیشتر منبعث 
از رفتار تیم های اقتصادی، سیاســی و امنیتی 
داخلی کشــور اســت که با برنامه ریزی مناسب 
مذاکرات وین را از »معیشت« مردم جدا کنند.
 نمایندگان روسیه و چین نیز تاکنون با نظرات 
ایران ناسازگاری جدی نداشته اند. باید مشورت 
با این دو کشــور را در همه زمینه ها و به طور 

دائم نگه  داشت.

مجلس به دنبال راه اندازی شبکه ملی اطالعات است 

کنیم افتخار ندارد گر فضای مجازی را ول   ا
 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به طرح صیانت از فضای مجازی گفت:  ما در 
مجلس به دنبال ارزان کردن اینترنت و راه اندازی 
شــبکه ملــی اطالعــات هســتیم و می خواهیم 
شرکت های دانش  بنیان داخلی را تقویت کنیم.

 ســیدعلی یزدی خواه نماینــده مردم تهران در 
مجلس شــورای اسالمی به عنوان سخنران پیش 
خطبــه نماز جمعه امروز تهران در ارتباط با طرح 
صیانت از فضای مجازی گفت:  25 ســال اســت 
اینترنت وارد کشــور شده، اما هیچ قانونی درباره 
نحوه اســتفاده از آن تدوین نشــده است. ضریب 
نفوذ اینترنت که روزی کمتر از یک درصد بود به 
باالی 85 درصد رسیده و اکثر کشورهای دنیا در 
ارتباط با نحوه اســتفاده از اینترنت قانون دارند، 
اما کشــور عزیز ما قانون منظمی ندارد که شــبکه 

های اجتماعی چگونه فعالیت کنند.
وی بــا بیــان اینکه در اولیــن ماه فعالیت مجلس 
یازدهم، رهبر انقالب اسالمی تذکر دادند که باید به 
بحث فضای مجازی پرداخته شود،  گفت: مسئول 
آسیبی که خانواده ها و کودکان در فضای مجازی 
می بینند، کیست؟ در فضای مجازی انواع محتواها 

وجود دارد و هیچ عقل سلیمی نمی گوید ما در این 
رابطه به قانون نیاز نداریم و مجلس با شروع دوره 
یازدهم به این موضوع ورود پیدا کرد و هزاران نفر 
ساعت ها کار کردند و محتوایی را تهیه کردند که 
در حال بررسی است و دوباره به مرکز  پژوهشهای 

مجلس ارسال شده است.
یزدی خواه با بیان اینکه ابهاماتی مثل فیلترینگ 

و محــدود کــردن فضای مجازی در طرح صیانت 
وجود ندارد، خاطر نشان کرد: مردم باید در مقابل 
آسیب های فضای مجازی مصونیت داشته باشند 
و بــه همین دلیل مجلس مصمم شــده که بحث 
قانون را دنبال کند. اینترنت یک تیغ دو َدم است، 
هم می تواند یک فرصت باشــد و هم یک تهدید 
و آســیب هایی را وارد کنــد کما اینکه تا االن نیز 

آسیب هایی را وارد کرده و ارزش ها و سبک زندگی 
فرزندان  ما با اینترنت تغییر کرده است.

نماینــده مــردم تهران با بیان اینکه شــبکه های 
اجتماعــی خارجــی اگر تحت ضوابط نباشــند 
باالتریــن ضربــه را به امنیت ملــی ما می زنند و 
ارزش هــای ما را به ســخره می گیرند، گفت: این 
طرح چون هنوز آماده نشــده در رســانه ها و افکار 
عمومی خیلی مطرح نشــده اســت. ما در مجلس 
به دنبال ارزان کردن اینترنت و راه اندازی شــبکه 
ملی اطالعات هســتیم و می خواهیم شرکت های 

دانش  بنیان داخلی را تقویت کنیم.
وی همچنین با اشــاره به روز جهانی حقوق بشــر 
خاطرنشان کرد:  در شبکه های اجتماعی خارجی 
که مدعی حقوق بشــر هســتند هر جا سخن حق 
زده می شــود بالفاصله طرف را بیرون می کنند به 
همیــن دلیل ما می گوییم شــبکه های اجتماعی 

داخلی باید قدرتمند و اثرگذار باشند.
یزدیخواه در پایان تاکید کرد:  اینکه فضای مجازی 
را ول کنیم افتخار ندارد و باید آن را مدیریت کرد 
و نباید آن را در اختیار دشمن گذاشت تا از طریق 

آن توطئه کند.

دور هشتم گفتگو های وین؛

 مذاکرات چگونه به سرانجام می رسد؟
فالحت پیشــه رئیــس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس دهم گفت: برای پیشرفت 
در مذاکرات وین در ابتدا باید بر سر یکسری از اصول 
کلی و مشترک توافق حاصل شود، بنابراین دو طرف 
بــه جای اینکه به مذاکرات به عنوان یک مقطع نگاه 
کنند، باید گفتگو ها را به صورت یک فرآیند ببینند، 
چــرا کــه در چنین صورتی توافــق می تواند در یک 
سطح اولیه شکل بگیرد، که این موضوع تقویت کننده 

دیپلماسی در سطح روابط ایران و غرب است.
درحالی که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
ایران، اعالم کرده، تیم ایران برای رسیدن به توافق تا 
هر زمان که الزم باشد در وین خواهد ماند، ند پرایس 
ســخنگوی وزارت امور خارجــه آمریکا می گوید: ما 
همچنان معتقدیم که بازگشــت متقابل به پایبندی 
به برجام امکان پذیر اســت. ما آماده بازگشــت به 
مذاکرات غیرمســتقیم با ایران، همانطور که تاکنون 
بوده، هســتیم تا بر مبنای پیشرفت هایی که تاکنون 
)طی شــش دور مذاکره قبلی( حاصل شــده اســت 

ببینیــم آیا می توانیم بــه پایبندی متقابل به برجام 
دست یابیم؟

 مقامات آمریکایی در حالی به طور مکرر از بازگشت 
متقابــل به برجام صحبــت می کنند که این آمریکا 
بــود که با نقض تعهــدات خود در این توافق به طور 
یکجانبه از آن خارج شد و تحریم های ظالمانه علیه 
ایران را بازگرداند. ایران تا یک ســال پس از خروج 
آمریــکا، همانطور که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیــز بار هــا تائید کرده بود بــه طور کامل به تعهدات 
هســته ای اش پایبند بــود، اما پس از آن، باتوجه به 
بدعهدی طرف های اروپایی در اجرای تعهداتشــان 
در برجام و نقض توافق از ســوی واشــنگتن، مطابق 
بــا مفــاد برجام اجرای تعهدات خود را به صورت گام 

به گام کاهش داد.
توافق در چه صورتی حاصل خواهد شد؟

حشــمت اهلل فالحت پیشــه کارشــناس مســائل 
بین الملل  با اشاره به اینکه در مذاکرات وین اگر دو 
طرف همچنان بر تئوری همه یا هیچ پافشاری کنند 

کار بســیار ســخت خواهد شد، اظهار داشت: اما اگر 
از این اســتراتژی دو طرف عبور کرده و آن را تعدیل 
کننــد، احتمال توافق وجود دارد، زیرا قاعده مذاکره 
بر اساس توافق بر سر همه چیز یا هیچ، زمانی کاربرد 
دارد که طرفین بر سر یک سری از کلیات تفاهم داشته 
باشند، تا با مذاکره بتوانند بر سر جزئیات نیز مذاکره 

کرده و اختالفات را برطرف کنند.
وی افــزود: امــا در حال حاضــر در موضوع پرونده 
هســته ای ایران اختالفات بســیاری وجود دارد که 
این اختالفات را در دو ســطح می توان بررســی کرد. 
از زمان خروج ترامپ از برجام در ســال ۹۷ که من 
آن را دوره فتــرت کبــری نام گذاری می کنم و آغاز 
مذاکرات بر ســر احیــای برجام در دولت روحانی از 
سال گذشته که آن را فترت صغری می نامم، در این 
دو مقطع اختالفات جدی بین ایران و آمریکا بر سر 
مســائل مختلف به وجود آمده که حل کردن آن ها 
بســیار مشکل است.فالحت پیشه گفت: تحریم های 
جدیدی که از ســوی آمریکا علیه ایران وضع شــد، 

گام های جدید ایران در پیشرفت صنعت هسته ای و 
فعال شدن عوامل آشوب ساز از جمله اقدامات مخرب 
رژیم صهونیســتی، ســه عاملی هستند که در حال 
حاضر باعث شــده که برجام بسیار پیچیده شود، در 
این بین نیز پنج کشور عضو برجام نیز به جای اینکه 
مذاکرات را به سمتی ببرند که به توافق نزدیک شود، 
آن را تبدیــل بــه اهرمی برای تعریف منافع در روابط 
خود با ایران و آمریکا کرده اند که این موضوع آسیب 
بسیار زیادی به پیشرفت مذاکرات وارد کرده است.

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس دهم اضافه کرد: برای پیشرفت در مذاکرات 
وین در ابتدا باید بر ســر یکســری از اصول کلی و 
مشترک توافق حاصل شود، بنابراین دو طرف به جای 
اینکــه به مذاکــرات به عنوان یک مقطع نگاه کنند، 
باید گفتگو ها را به صورت یک فرآیند ببینند، چرا که 
در چنین صورتی توافق می تواند در یک سطح اولیه 
شکل بگیرد، که این موضوع تقویت کننده دیپلماسی 

در سطح روابط ایران و غرب است.

کره کننده توجهی   کوهکــن: تیم مذا
به افزایش قیمت ارز نداشــته باشد

یک نماینده ادوار مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
اینکــه همزمان با مذاکرات، عوامل آمریکا ســعی می 
کنند، فشار به ایران بیشتر شود، گفت: افزایش قیمت 
ارز بی ارتباط به این مســاله نیســت، ولی تیم مذاکره 
کننده نباید توجهی به این مســائل داشــته باشد و بر 

خواسته های خود پافشاری کند.
محســن کوهکــن با بیان اینکه برخــی افراد با اهداف 
سیاسی دیگران را به مخالفت با مذاکرات برجام متهم 
مــی کننــد، اظهار کرد: من به یاد ندارم کســی با اصل 
مذاکرات مخالف باشــد، بلکه مخالفت ها درباره محتوا 
ونتیجــه مذاکــرات و اعتمــاد بیش از حد به غرب بود. 
از ســویی باید از تیم مذاکره کننده از ســوی مردم و 
حاکمیــت چــه در دوره قبل و چه در این دوره حمایت 
شــود. درســت اســت که تیم مذاکره کننده از وزارت 
خارجه هستند، اما از نظر طرف مقابل این تیم نماینده 
مردم و حاکمیت ایران اســت، بنابراین عقل حکم می 
کند از تیم ایرانی در داخل کشــور حمایت شــود. البته 
حمایــت به معنای نظارت نداشــتن بر نحوه عملکرد 

این تیم نیست.
وی دربــاره رونــد مذاکــرات، تصریح کــرد: در این 
مذاکرات وقت کشی برای طرف مقابل چالش و برای 
ما فرصت است. آنها منتظر بودند تا تحریم ها در حدی 
عمل کند که یا نظام ایران ســاقط شــود یا مجبور به 
پذیرش خواســته های آنها نه فقط در زمنیه هســته 
ای ، بلکه در ســایر زمینه ها از جمله مســائل منطقه 
ای و موشــکی شــود، اما این برنامه آنها با شکســت 
مواجه شــده اســت، البته فشار زیادی به مردم آمده 
اســت، بنابراین حاال که دیگر تحریم ها اثر خود را از 
دســت داده اســت، باید تیم مذاکره کنده ما با اقتدار 

بر مواضع خود پافشاری کند.
این نماینده ادوار مجلس شــورای اســالمی همچنین 
با بیان اینکه طرف مقابل فهمیده اســت که باید روش 
معقول تری در مذاکرات دنبال کند، تصریح کرد: طرف 
ایران خیلی شفاف و روشن از طرف مقابل خواسته است 
کــه تحریــم ها را لغو کنند، مذاکره نباید برای مذاکره 
باشــد و آنها به برجام برگردند، زیرا ایران به تعهدات 

خود عمل کرده اما آنها عمل نکردند.
کوهکن  در ادامه با اشاره به اینکه اگر تحریم ها برداشته 
نشود، اصل مذاکره زیر سوال می رود، گفت: طرف مقابل 
تصور نمی کرد که با این موضع تیم ایرانی مواجه شود 
و فکر می کرد که ایران به سمت مصلحت اندیشی می 
رود اما ایران بر مواضع خود ایســتاده اســت، بنابراین 
آنها فرصت می خواهند تا پاسخ مواضع صریح ایران را 
بدهند. البته در فاصله دور اول  و دوم مذاکرات، آمریکا 
چند فرد و شرکت دیگر را هم تحریم کرد تا نشان دهد 
آنها اراده ای برای حل مشکالت ندارند. در این شرایط 
وقتــی آنهــا دنبال اهداف دیگری هســتند ما هم باید 

محکم بر مواضع خود پافشاری کنیم.

اخبار كوتاه

یادداشت
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سیاست 2

وزیر خارجه عربستان سعودی:

کنونی نتیجه بخش باشد کرات هسته ای  امیدواریم مذا
وزیر خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری 
مشــترک با همتای بحرینی خود در منامه گفت: 
امیدواریم مذاکرات هســته ای کنونی نتیجه بخش 
باشــد. فیصل بن فرحان در بخشــی از اظهاراتش 
دربــاره مذاکرات لغــو تحریم های ایران گفت که 
امیدواریم مذاکرات کنونی نتیجه بخش باشــد و 

از منافع کشورهای خلیج فارس محافظت کند.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص 
تحــوالت لبنان نیز مدعی شــد: میان عربســتان 
ســعودی و لبنان، هیچ بحرانی وجود ندارد، آنچه 

مهم است، اصالحات واقعی در لبنان است.
وزیر خارجه عربســتان سعودی با بیان اینکه باید 
شاهد عمل دولت لبنانی باشیم، نه فقط اظهارنظر 
آن ها، مدعی شد: بحران در لبنان میان حزب اهلل 

و مردم لبنان است.
اخیــرا در پــی اظهــارات جــورج قرداحی وزیر 
اطالع رســانی پیشــین لبنان کــه در آن حمله 

کشــورهای ائتــالف عربــی - آمریکایــی بــه 
ســرکردگی عربســتان و امــارات علیــه یمن را 
محکوم کرد، عربســتان ســفیر خود در بیروت را 
فراخواند و ســفیر لبنان را اخراج کرد.قرداحی با 
انتقاد از تجاوز نظامی ائتالف ســعودی گفته بود، 
»انصــاراهلل« به جایی تجاوز نکرده و از مردم خود 
که در جشــن و عزا توسط جنگنده های سعودی 
بمباران می شــوند، دفاع می کند.کویت، بحرین و 
امارات نیز در دنباله روی از عربســتان ســفرای 
خــود در بیروت را احضار کردند. بحرین و کویت 
نیز به ســفیر و کاردار لبنان در کشــورهای خود 
48 ســاعت فرصت دادند تا خاک این کشــور را 
ترک کنند.به دنبال فشــارهای سیاسی عربستان 
سعودی ســرانجام جورج قرداحی از سمت خود 
استعفا داد و »نجیب میقاتی« نخست وزیر لبنان 
جمعه گذشــته استعفای »جورج قرداحی« وزیر 

اطالع رسانی کابینه خود را پذیرفت.

مقام اماراتی:

تحریم های بیشتر علیه ایران را راه حل نمی دانیم
مشــاور دیپلماتیک رئیس امارات گفت که امیدواریم 
مذاکرات هسته ای در وین موفقیت آمیز باشد و امارات 
متحــده عربی با تحریم های اضافه علیه ایران مخالف 
اســت. انور قرقاش در گفت و گو با مؤسسه کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس در واشــنگتن افزود: با اعمال 
تحریم هــای بیشــتر علیه ایران در صورت شکســت 

مذاکرات مخالفیم.  
وی در این خصوص اظهار داشت: من تحریم های بیشتر 
را راه حل نمی دانم. تحریم های کافی علیه ایران وجود 
دارد.   قرقــاش توضیــح داد: ما روند برجام )مذاکرات( 
را دنبال می کنیم. می خواهیم شــاهد موفقیت در این 
روند باشیم. امارات خواهان ادامه روند گفت و گوهای 
منطقه ای است. امیدواریم که این روند همچنین منجر 
به نوعی توافق بر ســر گفت وگویی شود که کشورهای 

بیشتری را شامل می شود.  
قرقــاش با درخواســت از ایران بــرای انعطاف پذیری 
بیشــتری در مذاکرات ادامه داد: دیپلماســی راه رو به 

جلو است.   وی در عین حال با بیان اینکه ما زمان زیادی 
نداریم، درباره برنامه صلح آمیز هســته ای ایران مدعی 
شد نگرانی واقعی در مورد مساله هسته ای وجود دارد.  
این مقام ارشــد اماراتی مدعی شــد که تهران می تواند 
در مورد مســائل منطقه ای به ویژه در مورد آتش بس 

در یمن اقدامات بیشتری انجام دهد.  
او در این خصوص ادعا کرد:  شــنیده ها حاکی از این 
امر هســتند که فشــار بســیار کمی از سوی ایران بر 
حوثی هــا )انصــاراهلل( برای آتش بــس وجود دارد. با 
فضای جدید گفت  و گو در منطقه، ایران باید محیط 
جدید را بشناســد و در منطقه چه در یمن و چه در 
لبنان و عراق سازنده تر باشد.  مشاور دیپلماتیک رئیس 
امارات تصریح کرد: ما هیچ عالقه ای به درگیر کردن 
آمریکا در یک جنگ دیگر مانند افغانســتان و عراق 
نداریــم. ما هیچ عالقه ای به یک جنگ طوالنی دیگر 
در منطقــه نداریــم. در واقع، منافع ما ایجاب می کند 

که به هر قیمتی از آن اجتناب کنیم.  

كوتاه از سیاست

به رغم هیاهوهای اخیر

راهبرد هسته ای تهران تغییر نکرده است
پیــش از دور هفتم مذاکرات هســته ای 
ایران، بسیاری از ناظران انتخاب ابراهیم 
رئیسی به ریاست جمهوری و لفاظی های 
اخیر او را به معنای دگرشــی فاحش در 
راهبرد هســته ای ایران می دانستند. در 
مــاه نوامبر نیز روزنامــه »ایران« اعالم 
کــه راهبرد تهــران در وین تغییر کرده 
و دولــت با اتخــاذ رویکردی تازه در پی 
جلب موافقت غرب با شرایط ایران برای 

یک »توافق خوب« است.
اما راهبرد هســته ای ایران بیش از آنکه 
تغییری کرده باشــد ادامه  همان راهبرد 
پیشین است و انتخاب رئیسی هیچ گونه 
دگرش اساســی به همراه نداشته است. 
ماه هــا پیش از روی کار آمدن رئیســی، 
ســرنخ های هسته ای ایران در مذاکرات 

2021 وین شکل گرفت. 
این راهبرد، در واقع همان سیاست آیت 
اهلل علی خامنه ای، رهبر عالی ایران است 
که رئیســی آن را اجرا می  کند. مطالبات 
رهبر همــواره بر لغو کامــل تحریم ها، 
راستی آزمایی )لغو تحریم ها( و تضمین 
)عــدم خروج دولت های بعدی آمریکا از 

برجام( متمرکز بوده است.
در دسامبر 2020 – حتی قبل از نامزدی 
رئیسی – شورای نگهبان قانونی را تایید 
کرد که به موجب آن دولت مکلف بود در 
صورت عدم لغو تحریم ها در عرض دو ماه، 
نظــارت آژانس بین المللی انرژی اتمی را 
محدود کند و غنی سازی را افزایش دهد. 
تصویب چنین قانونی بدون چراغ ســبز 
رهبر ممکن نبود. این قانون هم در دولت 
روحانی و هم در دولت رئیسی اجرا شد.

دومین ســرنخ در اوایــل 2021 نمایان 
شــد. در ژانویه، فوریه و مارس، آیت اهلل 
خامنــه ای بارهــا خاطرنشــان کرد که 
ایران برای بازگشــت به توافق هسته ای 
»عجله ای« ندارد و بازگشــت آمریکا به 
توافــق تنها روی کاغذ کفایت نمی کند. 
ایــن دیدگاه که عملکرد ایران در توافق 
2015 شــتابزده بود، باعث شده تهران 
برای بازگشــت به این توافق تعلل  کند. 
این گونه مواضع – که به نظر می رسد در 
عملکرد رئیسی و تیم مذاکره کننده اش 
ریشــه دارنــد – حتی پیــش از نامزدی 

رئیســی بــرای انتخابات شــکل گرفته 
بودند.

قطعه  ســوم پازل راهبرد هسته ای ایران 
در ماه مه – و درســت پیش از انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران - شکل گرفت، 
زمانی که یک مقام ایرانی، که نامش فاش 
نشــد، به رویترز گفــت: »اگر توافق در 
آخرین لحظه ممکن حفظ شــود، رئیس 
جمهور بعدی از لغو تحریم ها برای بهبود 
اقتصاد بهره مند خواهد شد. این بهترین 

زمانبندی است«. 
روی کار آمدن علی باقری کنی به جای 
عباس عراقچی، به عنوان معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه، بیانگر نبوِد فوریت در 
این تشــکیالت بود، چرا که باقری کنی 
انگلیســی را روان صحبــت نمی کند، از 
منتقدان برجام و از اعضای تیم اســبق 
مذاکرات بی نتیجه  با غرب بوده است. اگر 
ایران خواهان توافقی سریع بود، عراقچی 

در مقام خود باقی می ماند.
 E3 گزارش ها از وین نشــان می دهد که
)فرانسه، آلمان و بریتانیا( و ایاالت متحده 
پیشــنهادهای جدید ایران را حداکثری 
می دانند و موضع ســخت تری نسبت به 
دوران روحانــی اتخــاذ می کنند. با این 
حــال، این یکی دیگــر از تاکتیک های 
متوقف کننــده تهــران بــرای گرفتن 

امتیازات بیشــتر از ایــاالت متحده در 
چارچوب خواســته های اصلی آیت اهلل 
خامنــه ای - تضمین ها، رفع کامل همه 
تحریم ها، راستی آزمایی، و پیشبرد بدون 
شتاب مسائل- است که بدون تغییر باقی 

می ماند.
تشــکیالت امنیت ملی ایران در مقایسه 
با زمان برجام تغییر کرده اســت. مثال، 
پیش از روی کار آمدن رئیسی، تراز های 
تصمیم گیــری در شــورای عالی امنیت 
ملــی دگرگون شــده و ســختگیرانه تر 
شــده بود. در مقایسه با زمانی که توافق 
هســته ای اصلی ایران در ســال 2015 
امضا شد، اعضای این تشکیالت تندروتر 
شــد ه اند. مثال، جای حسن فیروزآبادی، 
که از حامیان برجام بود و فهرستی از 16 
مزیت توافق را ارائه کرد – محمد باقری 
به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
انتخاب شده که چنین حمایتی از برجام 

نکرده است.
عوامل گفته شده و حضور افرادی مانند 
ســردار حســین ســالمی، محمد باقر 
قالیباف و علی شــمخانی در تشکیالت 
نظــام پیش از روی کار آمدن رئیســی، 
نشان می دهد که دگرش تشکیالت نظام 
پیش از پایان دوران ریاســت جمهوری 

روحانی شکل گرفت.

در روزهــای اخیر، اســرائیل اطالعاتی 
را در اختیــار واشــنگتن و دولت هــای 
اروپایــی قرار داده که نشــان می دهند 
ایــران در حال انجام اقدامات فنی برای 
غنی ســازی ۹0 درصدی اروانیوم است. 
اگر این اطالعات درست باشد، این اقدام 
ایران یک تنش زایی هشداردهنده، مهم 
و بی ســابقه اســت که می تواند گفتمان 
بین المللی را از دیپلماسی به اقدام نظامی 

تغییر دهد. 
با این حال، تهران پیش از این – و قبل از 
دوران رئیسی - هم چنین اقدامی انجام 
داده بود. روحانی در آوریل و ژوئیه 2021 
اعالم کرد که ایران توانایی غنی ســازی 
۹0درصدی را دارد. باز هم باید گفت که 
در یک ســال گذشــته تهدیدهای ایران 
بــدون تغییــر و در دوران هر دو رئیس 
جمهور، یعنی روحانی و رئیســی، ادامه 
داشــته اســت. پیامدهای این راهبرد 
روشن است. بسیاری بن بست هسته ای 
ایــران را به آونگی تشــبیه می کنند که 
بین بحران و گفت وگو یا محافظه کاری 
و عمل گرایی در نوســان اســت. به نظر 
می رســد ماه های اول ریاست جمهوری 
رئیسی بسیار شبیه ماه های نخست روی 

کار آمدن محمود احمدی نژاد است.
حســین موسویان، دیپلمات پیشین، در 

سال 2012 در خاطرات خود، حال و هوای 
تهران و تغییر رویکرد رژیم به مذاکرات 
هسته ای در سال های 2005-2006 را 
چنین توصیف می کند: »مقامات دولت 
جدید همــواره تاکید کرده اند که ایران 
باید در برابر آمریکا مصمم باشد تا بتواند 
موضع جدیدش را اثبات کند و در صورت 
نیاز باید بهای مقاومت خود را بپردازد«. 
موسویان در ادامه تاکید می کند: »با روی 
کار آمدن احمدی نژاد، سیاست هسته ای 
با نیات واقعی رهبری همسو شد«. )برغم 
اینکــه این جمله در ســال 2012 و در 
توصیف شرایط سال های 2005 و 2006 
نگارش شــده است، شباهتش با شرایط 
امروز آنقدر اســت که( گویی این جمله 
برگرفتــه از یکی از آخرین دیدگاه های 
روزنامه ایران در ســال 2021 است. در 
دوران احمدی نژاد، ایران راهبرد »قبول 
مخاطره جنــگ« )Brinkmanship( را 
برگزید و با بدســنجی هایش به ســوی 
بحرانــی پیش رفت که اعمال تحریم ها 
و انزوای بین المللی را به دنبال داشت. با 
توجــه به رفتار راهبردی و بدون فوریت 
آیت اهلل خامنه ای از سال 2020، می توان 
گفت که ایران این راهبرد را مدت ها پیش 
از روی کار آمدن رئیسی و از دستورالعمل 
2005-2006 وام گرفته است، با این باور 
کــه می تواند به بازی های دشــوار ادامه 
دهد، عبور از خطوط قرمز بین المللی را 
بیازماید و از گســترش برنامه هسته ای 
ایران به عنوان اهرمی برای امتیازگیری 
بیشتر از جامعه بین المللی استفاده کند، 
بدون اینکه هزینه چشمگیری پرداخت 

کند.
به رغم هیاهویی که در تفاســیر مربوط 
بــه گذار از روحانی عمل گرا به رئیســی 
تنــدرو وجود دارد، رویکرد کنونی ایران 
در مذاکرات هسته ای چندان تازه نیست. 
واشــنگتن و اروپا باید مطمئن شوند که 
تعامــل آنها با ایران در چند هفته آینده 
به تهران سیگنال هایی مبنی بر پایداری 
و درستی سنجش هایش را نخواهد داد.

منبــع: مرکــز مطالعــات خاورمیانه / 
تحریریه دیپلماسی ایرانی

گزارش

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی گفت: اگر یکی دو ســال بودجه واقعی ارائه شود، بهتر از یک 
بودجه غیرواقعی اما محقق نشدنی است و تاثیر بهتری در زندگی مردم دارد.

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی با تاکید بر لزوم تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسالمی گفت: مقام 
معظم رهبری سال 1400 را سال تولید، پشتیبانی و رفع موانع نامیدند برای تحقق این شعار باید سرمایه گذاران، 

کارآفرینان و تولیدکنندگان را ترغیب و تشویق کنیم وارد میدان شوند و موانع سر راه آنها برطرف شود.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: اگر بخواهیم مشکالت معیشتی مردم برطرف شده 
و در اشــتغال رونق ایجاد شــود، باید اقدام عملی در بخش تولید را در دســتور کار قرار دهیم چون معیشــت مردم 
ارتباط مســتقیم با تولید و اشــتغال دارد. وی با تاکید بر لزوم ارائه راهکارهای عملی در این زمینه اظهار کرد: اگر 
کســری بودجه در ســال 1400 را احصا می کنیم، برای رفع آن چند پیشــنهاد هم بدهیم و راه های افزایش بودجه 
را هم ارائه دهیم. عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه بعضی از راهکارهای ارائه شده 
بر مشــکالت می افزاید، گفت: برخی از مودیان راه های فرار از پرداخت مالیات را آموخته اند و از پرداخت مالیات 
طفره می روند، کارشناســانی را به عنوان مشــاور به کار گرفته اند، که راه های فرار مالیاتی را پیاده کنند.موســوی 
الرگانی افزود: بنابراین با این افراد نمی توانیم کاری کنیم و فشــار متوجه کســانی می شــود که مالیات می دهند 
که آن هم باعث تعطیلی تولید و صنعت و کار آنها می شــود و در نتیجه همین مالیاتی هم که دریافت می شــود به 

دلیل ورشکستگی بنگاه ها از بین دریافت نشود.وی خاطرنشان کرد: نباید بر کسانی که فعالیت می کنند و مالیات 
می دهند، فشار مضاعف وارد کنیم ، حتی در مواردی برای تقویت تولید و اشتغال به آنها معافیت مالیاتی بدهیم. 
بــرای مثــال اگــر امروز کارگاه های کمتر از پنج نفر معاف از مالیات هســتند این عدد را به 10 افزایش دهیم.عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بودجه ای که دولت ارائه می کند باید عملیاتی باشد، گفت: بودجه ای که 
دولت قبل برای سال 1400 ارائه کرده بود، در یکی از بندهایش فروش 2ونیم میلیون بشکه نفت در روز براساس 

قیمت 55 دالر در هر بشکه دیده شده بود که با توجه به تحریم های ظالمانه قابل تحقق نبود.
رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان اضافه کرد: عالوه بر این واقعیت این اســت که اقداماتی ماننده مزایده و 
مناقصه زمانبر  اســت و در یک ســال تا حد و اندازه خاصی می توان اموال مازاد دولت را فروخت مگر اینکه مانند 
آنچه در دولت های گذشــته اتفاق افتاد، بخواهند اموال دولت را به ثمن  بخس به نورچشــمی ها بدهند.موســوی 
الرگانی با تاکید بر لزوم ارائه بودجه واقعی اظهار کرد: اگر یکی دو ســال بودجه واقعی شــود بهتر از یک بودجه 
غیرواقعی اما محقق نشدنی است و بودجه واقع بینانه در زندگی مردم تاثیر بهتری دارد. وی  با اشاره به اظهارات 
رییس ســازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دســتمزد گفت: رئیس برنامه و بودجه اعالم کرد؛ از ســال آینده 
حقوق هــا تنهــا 10 درصــد افزایــش می یابد که با تورم موجود، منافات دارد چون افزایش حقوق باید متناســب با 

افزایش تورم، درآمد و توان مردم باشد.

نماینده مجلس: 

افزایش ده درصدی حقوق با تورم منافات دارد

 رئیس جمهور : 

 معوقات پرستاران
 پرداخت شود

 رئیس جمهور بر ضرورت رفع مشکل پرداختی 
و معوقات پرستاران از سوی وزارت بهداشت و 

درمان تاکید کرد.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی روز جمعه 
در نشســت با جمعی از پرســتاران لرســتان 
اظهار داشــت: به طور حتم مشــکالت مربوط 
به پرداخت ها و معوقات که از ســوی پرستاران 

مطرح شده، باید پیگیری شود.
وی بــا بیــان اینکه وزارت بهداشــت و درمان 
مسئولیت دارد که این مسئله را تا حصول نتیجه 
دنبال کنــد گفت: اگر بودجه های خود وزارت 
کافی نیست، ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
بودجــه کافــی را در اختیار قرار دهد تا بتوانند 

مشکل را حل کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: خواسته من این است 
که حتماً این کار صورت بگیرد، نمی خواهم واژه 
دستور را به کار ببرم، اما حتماً می خواهم که به 
مناســبت روز پرستار، مشکالت پرستاران حل 
شــود تا بعد از این روز، مشــکالت پرداخت ها، 
معوقات و مســائل قبل تســویه شود و مشکل 

نقدی وجود نداشته باشد.

رئیس جمهور:

فعال کردن ظرفیت های موجود 
 و توسعه اشتغالزایی 

در اولویت است
آیت اهلل رئیسی  گفت: فعال کردن ظرفیت های 
موجود و توســعه اشتغالزایی در اولویت بوده و 
ضروری است که موانع و مشکالت سر راه تولید 

و اشتغال برداشته شود.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی، صبح دیروز، 
در بازدیــد از یخچال ســازی بــوژان خرم آباد 
اظهارداشــت: ظرفیت تولید و اشــتغال زایی 

خوبی در این کارخانه وجود دارد.
رییــس جمهور افزود: ظرفیت اشــتغالزایی در 
ایــن واحــد باید طی کمترین زمان به پنج برابر 
افزایش یابد و در این راســتا باید موانع ســرراه 

تولید برداشته شود.
وی ادامــه داد: برای توســعه تولیــد و ارتقای 
اشــتغال زایی در ایــن کارخانه در صورت نیاز 
بــه حمایــت مرکز، ما نیز اقدامات الزم را انجام 
خواهیم داد.آیت اهلل رئیســی با اشاره به اینکه 
اولویت فعال کردن ظرفیت های موجود و توسعه 
اشــتغالزایی است، خاطرنشان کرد: در جاهایی 
که امکان افزایش اشــتغال و تولید وجود دارد 

باید موانع آن برطرف شود.
کارخانــه  مدیرعامــل  کاظمــی،  کیــوان 
یخچال سازی بوژان عنوان داشت: این کارخانه  
با یک  پنجم ظرفیت و 100 نیرو درحال فعالیت 
است اما توان افزایش تولید و اشتغال را تا پنج 

برابر دارد.

نماینده مردم مشهد:

 حذف ارز دولتی 
 یک جراحی بزرگی در کشور است 

و باید پلکانی باشد
نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس گفت: 
همه جا شفافیت با منطق خود ضرورت داشته 
و برکات زیادی دارد و نمی توانیم بدون شفافیت 

جلو برویم.
 حجت االســالم و المسلمین نصراهلل پژمان فر 
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی در 
ســخنانی اعالم کرد: حذف ارز دولتی جراحی 
بزرگی در کشــور است، اما الزم است که انجام 

شود.
حجت االسالم پژمانفر این سخنان را در بازدید 
از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و 
آبزیان، بیان کرد و ادامه داد: اگر مالحظات در 
این کار صورت گیرد قطعا این اقدام به نفع تمام 
آحاد مردم خواهد بود و البته طبیعتا باید پلکانی 
باشد و در مرحله اول شامل دارو و نان نخواهد 
بود.نماینــده مردم مشــهد و کالت در مجلس 
همچنیــن ادامه داد: این اتفاق باید رقم بخورد 
تا صنعت، کشــاورزی و خدمات کشور وضعیت 
درســتی پیدا کند.وی در مورد موضوع اتالف 
آب در کشــاورزی تاکید کرد: این یک ضرورت 
اســت که بتوانیم از منابع آبی در کشــاورزی به 
درســتی پاســداری کنیم و منابع آبی کشور به 
نحوی نیســت که اگر امروز از بین بردیم فردا 
بتوانیم با قیمت بیشــتری به دست آوریم، زیرا 

دستمان خالی می شود.
حجت االســالم پژمان فر در ادامه متذکر شــد: 
امروزه باید برخی از اقدامات در حوزه کشاورزی، 
صنعــت، خدمات و مصارف خانگی را مدیریت 
کنیم و مردم بدانند که آب سرمایه بزرگی است 
کــه نباید مفتی آن را هــدر داد.نماینده مردم 
مشــهد و کالت تصریح کرد: همه جا شــفافیت 
با منطق خود ضرورت داشــته و برکات زیادی 
دارد و در حــوزه صنعت و کشــاورزی نیز باید 
شفاف ســازی شود که قیمت تمام شده چقدر 
اســت و واقعیت هایش چیســت و انشــااهلل در 
سراســر کشــور و در تمام بخش ها شــفافیت 

صورت گیرد.

 در مذاکرات وین چین و روسیه
 طرف ایران را گرفتند

 توافق نزدیک است
برخالف آنچه طرف آمریکایی به فضای عمومی با 
هدف به اشــتباه انداختن محاسبات طرف مقابل 
منتقل می کرد، در مذاکرات وین چین و روســیه 

طرف ایران را گرفته اند.
 برخــالف آنچه طرف آمریکایی به فضای عمومی 
با هدف به اشتباه انداختن محاسبات طرف مقابل 
منتقل می کرد، در مذاکرات وین، چین و روسیه 
طرف ایران را گرفته اند و با مواضع طرف اروپایی 
همراهی ندارند که نشان می دهد در تحریم های 
شدیدتر مدنظر آمریکا نیز همراهی نخواهند داشت 
و کارت تحریم را باید از روی میز مذاکرات به کلی 

کنار گذاشت. 
گذار ایران از فشار حداکثری و افزایش تقریبا 10 
برابری عایدات ارزی کشور نسبت به سال 13۹۹ 
باعث شــده اســت موضع ایران در مذاکرات وین 
محکم و جدی باشــد و خالی بودن دســت طرف 
مقابل از اعمال فشــار بیشــتر آمریکا را به سمت 
تمرکز بر ایجاد فشــار روانی با ادعای صفر کردن 
صادرات نفت ایران از مسیر چین سوق داده است 
که آشــکار به نتیجه نخواهد رسید. آمریکا از یک 
طرف سیاســت جهانی خــود را مهار چین اعالم 
کرده و فشار نظامی بر مرزهای آبی این کشور را با 
کمک انگلیس و استرالیا آغاز کرده است و از طرف 
دیگــر انتظــار دارد طرف ایرانی باور کند که چین 
در همراهــی بــا آمریکا خرید نفت از ایران را صفر 
خواهــد کــرد. به خصوص اینکه ایران در ماههای 
اخیر به سازمان همکاری شانگهای نیز پیوسته و 
در حال پیشبرد توافق راهبردی 25 ساله با چین 
اســت. این اعمال فشار از طرف قدرتهای غربی بر 
مرزهای اوکراین و کریمه هم وجود دارد و انتظار 
آمریکا برای همراه کردن روسیه با غرب برای اعمال 
فشار بر ایران بیش از حد ساختگی و بی محتوا است. 
چنانکــه نیویورک تایمز تاکید کرد، جو بایدن در 
حال وقت تلف کردن برای لغو تحریم ها و همراه 
شدن با الگوی مشروع مدنظر ایران است، که نتیجه 
عکس خواهد داد و باعث می شــود نزدیکی ایران 
به شرق بیشتر شود. اگرچه ایران در غرب منافعی 
ندارد، اما دستگاه سیاست خارجی کشور هنوز از 
تعداد 40 سفارتخانه اروپایی نکاسته و معلوم نیست 
که ریشه این اغتشاش در سیاست خارجی را باید 
در کجا جستجو کرد که از یک سو دشمنی طرف 
های غربی با ایران رو به فزونی اســت، و ازســوی 

دیگر از همکاری یکجانبه با غرب دل نمی کند. 
آمریکا و اروپا ابزارهایی برای چانه زنی بیشــتر و 
اعمال فشــار مضاعف بــا صفر کردن فروش نفت 
ایــران در اختیار ندارند و گزاره هایی مانند ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت و اینکه دور هشتم 
آخرین فرصت ایران برای رسیدن به توافق است، 
ارزش میدانــی نــدارد و آنچه در میدان در جریان 
اســت، پیروزی های ایــران در تمام پرونده های 

منطقه ای از یمن تا سوریه است. 
چنانکه اکونومیست پیش بینی کرده است، به نظر 
می رسد که روند توافق حداقلی در مذاکرات شکل 
بگیرد و تا نیمه سال 2022 به نتیجه برسد که بر 
اقتصاد ایران از جانب متغیر بیرونی اثرگذار شــده 
و باعث اصالح برخی شاخص های اقتصادی و در 

راس آنها نرخ ارز خواهد شد. 

کره مستقیم با  آمریکا خواستار مذا
ایران شد

 نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده 
ارشد این کشور در مذاکرات وین،  در گفت وگویی 
مدعی شــد که واشــنگتن متمایــل به در پیش 
گرفتن مســیر دیپلماســی جهت حــل  و فصل 
مســئله هسته ای ایران است. رابرت مالی نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران و سرپرست هیات آمریکا 
در مذاکرات احیای توافق هســته ای در وین، در 
گفت وگو با شــبکه الجزیــره قطر گفت که دولت 
بایدن در روابط با تهران،  دیپلماســی را در اولویت 
قرار می دهد و احیای توافق هســته ای »به نفع« 
هر دو کشور است.مالی به الجزیره گفت: ما کامال 
نسبت به بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام 
متعهد هســتیم. ما فکر می کنیم هنوز زمان برای 
انجــام دادن این کار وجــود دارد،  البته اگر ایران 

برگردد و بگوید برای این کار آماده است.
نماینــده ارشــد آمریکا در امــور ایران همچنین 
خواستار مذاکرات مستقیم با تهران شده و در این 
بــاره گفت، مذاکره کنندگان آمریکا »در هر زمان 
و هــر کجا«، آماده دیــدار با دیپلمات های ایرانی 
هســتند.او در این راســتا بیان کرد: ما آماده دیدار 
رو در رو با آن ها هستیم. فکر می کنیم بسیار بهتر 
از مذاکرات غیرمستقیم است. به عالوه این که ما در 
حال کلنجار رفتن با این موضوع پیچیده هستیم، 
آن هم با بی اعتمادی زیاد و احتمال زیاد ایجاد سوء 
تفاهم.این مقام آمریکایی در پاسخ به سوالی درباره 
چشم انداز تقابل نظامی با ایران با توجه به تنش های 
رو به افزایش میان رژیم صهیونیستی و ایران، گفت: 
ما مسیر دیپلماسی را ترجیح می دهیم. از نظر ما 
این بهترین راه است. بهترین راه برای ماست. گمان 
می کنیم برای ایران هم بهترین راه باشد اما ایران 

باید تصمیم بگیرد.

اخبار سیاسی



w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

روزنامه اقتصادی صبح ایران

شنبه 20 آذر 1400  شماره پیاپی 61989 جمادی االول 1443   11 دسامبر 2021

3اقتصاد
وزیر راه و شهرسازی:

ح  نهضت ملی مسکن یک طر
جهانی و بین المللی است

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: نهضت 
ملی مســکن یکی از طرح های جهانی و 
بین المللی بوده و هدف آن خانه دار کردن 
اقشــار کم درآمد است. "رستم قاسمی" 
گفت: موضوع مســکن در جامعه بسیار 
مهم است و شهروندان جامعه به خصوص 
اقشــار کم درآمد نمی توانند با روش های 
عادی صاحب خانه شوند. اما با اراده دولت 
سیزدهم برای خانه دار کردن به خصوص 
کــم درآمد هــا و ابزار قانون جهش تولید 
مســکن این امکان فراهم شده است که 
بخش هایی از جامعه که خانه دار شــدن 
برای آن ها تبدیل به رویا شده بود، صاحب 
خانه شوند.وی ادامه داد: آنچه که دولت 
در برنامه 4 ساله خود دارد، یعنی احداث 
4 میلیون مســکن جزو طرح های بزرگ 
جهانی و بین المللی اســت. شــاید برای 
خیلی ها باور پذیر نباشــد که این طرح 
یعنی ســاخت 4 میلیون مســکن طی 4 
ســال امکانپذیر باشــد، اما حتما شدنی 
اســت. ایــن طرح نیازمنــد حضور همه 
دستگاه های کشور است. همکاران خوبم 
در وزارت راه و شهرســازی، در استان ها 
و ادارات کل و همــه کســانی که به این 
طرح کمک می کنند مانند ستاد اجرایی 
و بنیاد مسکن  و به ویژه پیمانکارانی که 
در شــرایط سخت همراه ما هستند را به 
کمــک  می طلبیم که این طرح بزرگ به 
خوبی انجام شود.وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه گام اول این طرح تامین زمین 
است، گفت: همکاران من در سازمان ملی 
زمین و مسکن شبانه روز تالش می کنند 
که تا پایان ســال زمین 4 میلیون واحد 
مســکونی تعیین تکلیف شود، کما اینکه 
تاکنــون زمین برای بخش بزرگی از این 
4 میلیون واحد تامین شــده اســت.وی 
افــزود: در گام دوم بایــد ایران را به یک 
کارگاه بزرگ ساخت و ســاز تبدیل کنیم. 
هــم مردم را خانــه دار کنیم و هم رونق 
اقتصادی در کشــور به دنبال ســاخت و 
ساز 4 میلیون واحد مسکونی ایجاد شده 
و مشــکل اشــتغال حل شود. ساخت 4 
میلیون مسکن کشور را به یک طراوت و 
امید رسانده و آینده خوبی را رقم خواهد 
زد.قاســمی گفت: امروز علی رغم اینکه 
تامین زمین موضوعی جدی در اســتان 
لرســتان بوده، تالش هــای خوبی برای 

تامین زمین انجام شده است. 

 قاچاق شیرخشک نوزاد 
به افغانستان

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک 
نــوزاد از قاچاق این محصول به کشــور 
افغانســتان خبر داد و خواستار مدیریت 
آن شــد.هانی تحویــل زاده  اضافه کرد: 
قاچاق این محصول به کشــور افغانستان 
منجر به این شده که صادرات رسمی این 
کاال محدود شــود چرا که قیمت کاالی 
قاچاق ارزان تر اســت.تحویل زاده اضافه 
کرد: برخی شیرخشک را به صورت عمده 
خریداری و به کشــور همسایه می برند و 
با قیمت های پایین آنجا عرضه می کنند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک 
نوزاد تاکید کرد: این مسأله در حالی است 
که برای واردات مواد اولیه شیرخشــک 
نــوزاد ارز 4200 تومانی تعلق می گیرد.

تحویل زاده ادامه این روند را برای صنعت 
شیرخشــک کشور نگران کننده خواند و 
از مســئوالن خواست بر این روند نظارت 
دقیق و مستمری داشته باشند و از ادامه 

آن جلوگیری کنند.

قــول جدید وزیر صمت 
درباره بازار خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امید 
مــی رود بــا عرضه و تحویــل 130 هزار 
دستگاه خودرو تا پایان سال، بازار قیمت 
این کاال به تعادل برسد.سید رضا فاطمی 
امین افزود: نکته بســیار مهم این اســت 
کــه باید ضمن ارتقای کیفیت به افزایش 
تولیــد کمک کنیم کــه برنامه هایی در 
این راســتا در نظر گرفته شده است.وی 
افزود: ایران خودرو و سایپا از هفته آینده، 
روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش فروش 
خواهند داشــت و تا پایان امسال بیش از 
130 هزار دستگاه تحویل داده می شود 
و 130 هزار دستگاه نیز برای سال آینده 
پیش بینی شده است.وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت گفت: بازار خــودرو با اصالح 
قیمت ها از ابتدای امســال تاکنون فقط 
18 درصد گران شــده که با توجه به نرخ 
بــاالی 40 درصدی تورم در برخی بخش 
ها، این میزان، نصف تورم سایر کاالهای 

موجود در بازار است.

اخبار روز

 رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
اظهار کرد : 

توضیح در مورد فروش 
اوراق  و بورسی شدن 

سرخابی ها
رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
ضمــن تشــریح فــروش اوراق در بازار 
ســرمایه، آخرین وضعیت بورسی شدن 
دو باشــگاه اســتقالل و پرسپولیس را 

تشریح کرد.
مجید عشــقی ،  با اشــاره به روند ورود 
سرخابی ها به بورس اظهار کرد: آخرین 
صورت هــای مالی حسابرســی شــده 
ســرخابی ها، مدارک و مســتندات نزد 
ســازمان بورس در حال بررسی است و 
در صــورت وجــود ابهام در صورت های 
مالــی منوط به رفع ابهام و اقدامات الزم 

از طرف باشگاه های مزبور است.
وی بــا تاکید بر اینکه شــفافیت یکی از 
مهم ترین فاکتورهای ثبت نزد ســازمان 
بورس است، گفت: همچنین برنامه های 
آتی دو باشــگاه باید به طور کامل قابل 
افشا باشد که بعد از انجام مراحل اداری 
قابل ثبت نزد سازمان بوده و سپس جهت 
پذیــرش در بازارهای بورس و فرابورس 

بررسی می شوند.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
ادامه در پاســخ به این ســئوال که چرا 
انتشــار اوراق هجمه هــای زیادی را در 
پی داشــته اســت، توضیح داد: واقعیت 
این اســت که اوراقی که توســط دولت 
فروخته شــده، تماماً صرف بازپرداخت 

اوراق دولت قبل شده است. 

ارز دارو در ۶ ماهه دوم سال 
را نگرفته ایم

مدیــر کل امور دارو و مواد تحت کنترل 
ســازمان غذا و دارو، گفت: هنوز سهمیه 
ارزی 6 ماه دوم ســال را نگرفته ایم که 
این موضوع موجب کمبود دارو می شود.
حیــدر محمدی افزود: قانــون بودجه 
ســال 1400 که ســال گذشته تدوین 
شــد، وزارت بهداشت تکلیف کرد که در 
6 ماه اول سال یک و نیم میلیارد دالر بابت 
دارو و تجهیــزات ارز ترجیحی تخصیص 
پیــدا کند و 6 ماه دوم ســال تدریجاً به 

سمت ارز نیمایی پیش برود.
وی گفت: چون از ســال گذشته بودجه 
در حال تدوین بود و از اردیبهشت سال 
گذشــته داروهــای OTC و مواد جانبی 
دارو و داروهایــی که تولید داخل دارند، 

به تدریج نیمایی شدند.
محمدی افزود: زمانی که وزارت بهداشت 
قانون را برای 6 ماه دوم سال اجرا کرد یک 
ســری اقالم که ارزبری کمتری داشتند 
یا به هر طریقی تولید داخل و یا کمبود 

داشتند هم نیمایی شدند. 

کتورها  ساعتی شدن اعتبار قیمت ها در پیش فا

روزمرگی دامن صنایع را گرفت 
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار 
داشــت: در پیش فاکتورها اعتبــار قیمت  را یک یا دو 
ســاعت درج می کنند یا حتی در برخی مواد قیمت به 
دالر یا یورو نوشــته می شــود. برای مواد اولیه یا قیمت 
یورویی و یا قیمت ریالی بر اساس قیمت روز ارز اعالم 
می شــوند.عباس جبالبارزی در مورد وضعیت صنعت 
کشور اظهار کرد: با نامشخص ماندن وضعیت مذاکرات 
برجام، نرخ ارز یک جهش 10 تا 12 درصدی را تجربه 
کرد. مهم ترین مســئله یک بنگاه تولیدی برنامه  ریزی 
و مشــخص بودن چشــم انداز است. عدم ثبات در نرخ 
ارز به معنای عدم ثبات در قیمت ها اســت. وقتی نرخ 
ارز 10 تــا 12 درصــد افزایش می یابد ممکن اســت 
قیمــت مــواد اولیه حدود 15 تا 20 درصد هم افزایش 
یابد. با این شــرایط کســی نمی تواند برای بنگاه خود 
برنامه ریزی کند و بنابراین تولید به خوبی پیش نمی رود.

وی افــزود: کســانی که بدون قــرارداد تولید و در بازار 
توزیع می کنند هم با این عدم ثبات مشکل دارند ولی 
می تواننــد قیمت محصوالت خود را افزایش دهند اما 
بنگاه هایــی که متعهد به تولیــد در قالب یک قرارداد 
هستند با مشکالت بیشتری مواجه هستند، اگر قرارداد 
یک ماه پیش بسته شده باشد یعنی بنگاه با قیمت های 
یــک ماه پیــش روی این قرارداد برنامه ریزی کرده اما 
االن باید قیمت بسیار بیشتری پرداخت کند. بسیاری 
از بنگاه ها با چند شــوک این چنینی از پا درمی آیند 
و ورشکســت می شــوند. بنابراین دو عامل مهم تورم و 
نوسانات نرخ ارز باعث شده که ثبات در صنعت وجود 
نداشته باشد.جبالبارزی گفت: بنگاه های اقتصادی به 
روزمرگی رســیده اند، یعنی نمی دانند که روز بعد باید 

چه کنند. از طرف دیگر نمی تواند قیمت محصول خود 
را دو روز برای مشتری معتبر نگه دارد. در پیش فاکتورها 
اعتبار قیمت  را یک یا دو ساعت درج می کنند یا حتی 
در برخی مواد قیمت به دالر یا یورو نوشــته می شــود. 
بــرای مــواد اولیه یا قیمت یورویی و یا قیمت ریالی بر 
اساس قیمت روز ارز اعالم می شوند. تقریبا همه مواد 
اولیه درگیر این مشکل است.وی افزود:  دیگر حتی در 
مناقصه ها هم دولتی ها نرخ ها را به صورت ارزی اعالم 
می کنند. کســی نمی تواند در این شرایط برنامه ریزی 
کند. حتی وقتی کسی در مناقصه برنده می شود و معادل 

ریالی قیمت اعالم شــده را دریافت می کند تا بخواهد 
لوازم مورد نیاز را تهیه کند، قیمت دوباره تغییر کرده 
است. بنابراین بی ثباتی در قیمت ها بزرگترین مشکل 
بنگاه های تولیدی است که امکان برنامه ریزی را حتی 

برای یک هفته از تولیدکنندگان گرفته است.

 در اقتصاد تورم زا  رشــد ســرمایه گذاری 
خ نمی دهد  ر

نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران 
در پاســخ به ســوالی پیرامون امکان رشــد صنعتی 

در چنیــن شــرایطی بیان کــرد: در اقتصاد تورم زا با 
نرخ های تورم 40 تا 50 درصد و تغییرات روزانه نرخ 
ارز، چگونه می تواند رشــد ســرمایه گذاری رخ دهد؟ 
ســرمایه گذاری نیاز به طرح توجیهی دارد که نشــان 
دهد چه میزان ســرمایه گذاری الزم دارد و طی چه 
مدت چه میزان ســود ایجاد خواهد شــد. وقتی همه 
این اعداد به طور روزانه تغییر می کند چگونه می توان 
ســرمایه گذاری شکل داد؟ ما نیاز به سرمایه گذاری 
داریم اگر ســرمایه گذاری بین ۷ تا 10 درصد رشــد 
کنــد تازه می توانیم وضع موجــود را حفظ کنیم اما 
همین اتفاق هم رخ نمی دهد.وی همچنین با اشــاره 
به مهم ترین موانع رشد صنعت در کشور تصریح کرد: 
عدم ثبات در قیمت ها، تغییرات شدید نرخ ارز، فضای 
نامساعد کسب و کار با رتبه 128، تحریم که واردات 
را ســخت و صادرات را با مشــکالت متفاوتی روبرو 
می کند، مســائل مربوط به مالیات و تامین اجتماعی 
مهم ترین مســائلی هســتند که بنگاه های تولیدی را 
تحــت تاثیر خود قــرار می دهند.جبالبارزی در ادامه 
اضافه کرد: مســلما وضعیت صنعت ما خوب نیست، 
در وضعیت مســاعد بنگاه تولیدی باید بتواند تولید 
به موقع انجام دهد، کســب و کار خود را گســترش 
دهد و چشــم انداز آینده برای خود مشخص کند. در 
بســیاری از کشورها، بنگاه های تولیدی برنامه ریزی 
ساالنه انجام می دهند. در یک بنگاه تولیدی در کشور 
ما چنین اتفاقی می تواند رخ دهد؟ حتی مصرف کننده 
هــم نمی تواند بــرای مصرف خود چنین برنامه ریزی 
کنــد. امــکان برنامه ریزی چه از یک خانواده و چه از 

یک بنگاه تولیدی سلب شده است.

خبر ویژه

رئیس کمیســیون بهبود محیط کســب و کار اتاق 
بازرگانــی تهران گفــت: حذف ارز 4200 تومانی بر 
جلوگیری از رانت و فساد، منابع جدیدی برای دولت 
در درآمد هــای گمرکــی و مالیاتی ایجاد می کند و 

منابع ارزی کشور نیز به خوبی مدیریت می شود.
نجفی منش می گوید: تورم قدرت خرید مردم به ویژه 
افراد دارای درآمد ثابت را کم می کند. تورم هم ناشی 
از کســری بودجه اســت. اگر بودجه مصوب مجلس 

از ابتدا دچار کســری باشد، باعث می شود که حجم 
اســکناس و نقدینگی و پایه پولی افزایش یابد و در 
نتیجه شاهد افزایش تورم در جامعه باشیم. طبیعتاً 
زمانی که حجم پول افزایش پیدا کند، اما حجم کاال 
متناسب با آن افزایش پیدا نکند، شاهد رشد قیمت 

کاال ها خواهیم بود. 
کسری بودجه باعث تقاضای دولت از بانک مرکزی 
می شود و دولت از این طریق خود را تأمین می کند 

کــه حتمــاً منجر به افزایش تورم خواهد شــد. وی 
افزود: ممکن است بگویند که اگر اقشار آسیب پذیر 
 بــا ارز ترجیحــی کاال را تهیــه نکننــد، متحمــل 

فشار شوند. 
ما می گوییم دولت می تواند این افراد را شناســایی 
کند و به آن ها یارانه بدهد. دارویی که ما با ارز4200 
تومانی وارد می کنیم، قاچاق می شود و با حذف ارز 
ترجیحی می توان جلوی بسیاری از فساد ها را گرفت. 

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران :

استمرار سیاست ارز ترجیحی باعث تشدید تورم می شود

كوتاه از اقتصاد

گهی مزایده  آ

محسن آسوبار - شهرداری شهر جدید هشتگرد

 نوبت اول

شــهرداری شــهر جدیــد هشــتگرد در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای اســامی شــهر بــه شــماره 6/1400/400 ش مــورخ 1400/7/10 و همچنیــن 
تاییدیــه هیئــت تطبیــق مصوبــات شهرســتان ســاوجباغ بــه شــماره 2127/1/1400/9328 مــورخ 1400/7/10 در خصــوص اجــاره واحدهــای 
تجــاری شــهریار شــمالی بــه شــرح جــدول ذیــل اقــدام نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط دعــوت مــی شــود از تاریــخ درج دومیــن آگهــی 
روزنامــه حداکثــر بــه مــدت 10 روز جهــت دریافــت اســناد بــه نشــانی کیلومتــر 65 آزاد راه تهــران – قزویــن شــهر جدیــد هشــتگرد شــهرداری شــهر 

جدیــد هشــتگرد 
1- تلفن تماس: 02644266400 – امور قراردادها مراجعه نمایند. 

2- مهلت فروش اسناد: از تاریخ 1400/9/27 لغایت 1400/10/6
3- مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری )14/30( روز سه شنبه مورخ 1400/10/7 – واحد حراست 

گشایش پیشنهادات: شنبه مورخ 1400/10/11 4- زمان 
5- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
7- هزینه درج آگهی و همچنین هزینه کارشناسی رسمی دادگستری جهت ارائه قیمت پایه به عهده برنده مزایده می باشد. 

8- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است. 

مدت اجارهسپرده اجاره بهاء )ریال( مبلغ پایه ماهانه )ریال( مساحت )متر مربع( موضوع اجاره ردیف 

 واحد شماره B2  فاز 12
خیابان شهریار شمالی

43/45همکف 
دو سال 4۶/500/00055/800/000

22/12نیم طبقه 

 واحد شماره B3 فاز 2 2
خیابان شهریار شمالی

42/90همکف 
دو سال 4۶/500/00055/800/000

21/84نیم طبقه 

 واحد شماره B4- فاز 2 3
 خیابان شهریار شمالی 

44/55همکف 
دو سال 4۶/500/00055/800/000

22/۶8نیم طبقه 

گهی: 1400/9/27 آ گهی: 1400/9/20          نوبت دوم چاپ  آ نوبت اول چاپ 

کارشناس صنعت لوازم خانگی با هشدار نسبت به تاثیرات منفی نوسان 
نرخ ارز بر قیمت لوازم خانگی، گفت: هرچند در ماه های گذشته برخی 
افراد و مسئوالن برای کسب محبوبیت در بین مردم، شعار خودکفایی 
در صنعت لوازم خانگی سر دادند، اما نمی توان این واقعیت را کتمان 
کــرد کــه قطعات اصلی ایــن صنعت، اعم از گروه برودتی ها، صوت و 
تصویر و شوینده ها، وارداتی است و با گرانی و نوسان ارز، دستخوش 
افزایش قیمت می شــوند. احســان فدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه افزایش و نوسان نرخ ارز چه تاثیری بر بازار لوازم خانگی دارد، 
گفت: هرچند آمارساز های بی منطق برخی افراد برای رسانه ای شدن، 

انتظــار کاهــش قیمت لوازم خانگی را در مردم ایجاد کرده، اما قیمت 
لوازم خانگی به دلیل افزایش وابســتگی قیمت مواد اولیه به نرخ ارز 
و عدم اطمینان به کاهش قیمت ارز، بعید اســت شــاهد روند کاهشی 
باشــد.این کارشــناس صنعت لوازم خانگی گفت: در ماه های اخیر با 
یک پدیده کم سابقه در صنعت لوازم خانگی روبرو شدیم و آن، رسانه 
زدگی بی حد و مرز این حوزه بود، به طوری که صنعت لوازم خانگی به 
سرتیتر اخبار تمام رسانه ها تبدیل شد.فدایی  ادامه داد: کارشناسان 
همیشه اخطار داده اند که افزایش تیراژ تولید، مادامی سیگنال مثبت 
به بازار و موجب تســهیل در خرید مردم و رونق می شــود که صنعت 

در حالت رکود نباشــد و بازار کشــش افزایش تیراژ تولید و عرضه را 
داشته باشد. در حالی که بازار لوازم خانگی در شرایط فعلی، با عقبه 
کرونازدگی و درگیری با تحریم ها، به شدت دچار رکود شده و مصرف 
کننده تعمیر را بر خرید و تعویض، ترجیح داده است؛ بنابراین افزایش 
تولید و عرضه ای که افزایش تقاضا به همراه ندارد، نمی تواند منجر به 
کاهش قیمت شود، بلکه افزایش تولید با این شرایط، تنها هزینه های 
سربار را افزایش می دهد که عاملی بر افزایش مجدد قیمت می شود.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی  بیان کرد : افزایش تولید موجب 
نگهداری کاال در انبار تولیدکنندگان خواهد شد.

شعار خودکفایی در صنعت لوازم خانگی با وابستگی به واردات قطعات تناسبی ندارد

بازی دالر با  قیمت لوازم خانگی 

یک کارشناس اقتصادی : 

احتمال افزایش چشمگیر مبلغ یارانه قوت گرفت
یک کارشــناس اقتصادی گفت: در الیحه بودجه 1401 ارز 4200 تومانی برای تمام کاالها جز گندم و دارو حذف شــده 
است. به تبع این اقدام نیز دولت مکلف است برای حمایت از مردم، یارانه های نقدی را افزایش دهد.حمید بهزادی قائم مقام 
اقتصادی اندیشکده سیاست گذاری ماهد در خصوص آخرین اطالعات وی از الیحه بودجه 1401 گفت: الیحه بودجه 1401 
در احکام و تبصره ها، همان ساختار بودجه سال گذشته را حفظ کرده است. مهمترین تغییرات بودجه ابتدا حذف ارز 4200 
تومانی به جز ارز گندم و دارو، و همچنین یکسان شدن نرخ تسعیر ارز است. دولت در بودجه 1400 نرخ تسعیر ارز را 11 هزار 
تومان قرار داده بود. یعنی زمانی که اقدام به تبدیل درآمدهای ارزی مانند فروش نفت به ریال می کرد، آن درآمد را در 11 
هزار تومان ضرب می شد. در الیحه بودجه 1401 با فرض حذف ارز 4200، نرخ تسعیر ارز در حدود 23 هزار تومان تخمین 
زده می شود. این اقدام موجب می شود که درآمدهای ارزی ما واقعی شود.وی اعالم کرد: در الیحه بودجه 1401 ارز 4200 
تومانی برای تمام کاالها به جز گندم و دارو حذف شده است. به تبع این اقدام نیز دولت مکلف است برای حمایت از مردم، 
یارانه های نقدی را افزایش دهد. نکته اینجاست ازآنجا که در بودجه منبع تأمین این یارانه  ها دیده نشده است، برخی احتمال 
می دهند دولت قصد دارد یارانه را در مقطعی پرداخت و پس از مدتی آن را حذف کند.بهزادی افزود: به عقیده بنده این اقدام 
دولت ناشــیانه اســت؛ زیرا با حذف ارز ترجیحی معیشــت مردم با افزایش نســبی قیمت ها به خطر می افتد. لذا دولت باید از 
منابعی را که حذف ارز 4200 تومانی و به تبع واقعی شدن درآمدهای ارزی به دست آورده است، به مردم برگرداند. بنابراین 
اگر افزایش یارانه نقدی مردم مقطعی باشد، اقدامی منفی در الیحه بودجه به حساب می آید.این کارشناس اقتصادی اظهار 
کرد: تخمین زده می شود که درآمدهای دولت نظیر مالیات و گمرک و سایر درآمدها، بیش از 660 هزار میلیارد تومان باشد .

کارشناس حوزه کار: 

مدرک بگیریم که بیکار شویم؟
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه باید نسبت به عرضه و تقاضای بازار دانشجو بپذیریم، بر ضرورت شناسایی نیازهای 
بازار کار هر شــهر و اســتان تاکید کرد و گفت: امروز جوانان برای گرفتن مدرک دانشــگاهی کلی هزینه می کنند بدون آنکه 
تجربه و شناختی از بازار کار داشته باشند.ناصر چمنی ، در خصوص متناسب سازی رشته های دانشگاهی بر مبنای آمایش 
سرزمینی، گفت: به طور حتم دانشی که در کنارش تجربه کاری نباشد، اثرگذاری الزم را در اقتصاد و رشد اقتصادی نخواهد 
داشت. اگرچه باید سالها پیش به سمت متناسب سازی رشته های دانشگاهی می رفتیم ولی معتقدم اگر این کار اتفاق بیفتد 
به سود بازار کار خواهد بود.وی ادامه داد: قبل از هر چیز ابتدا باید بازبینی و بازنگری در خصوص رشته شهرها صورت گیرد 
و نیازهای بازار کار هر شهر و استان شناسایی شود؛ سپس نسبت به استعداد و پتانسیل هر منطقه، رشته های دانشگاهی را 
تعریف کنیم.چمنی گفت: متاسفانه بعضا مشاهده می شود در استانهایی که دارای معادن فراوان هستند، به جای رشته های 
مرتبط، در دانشگاه ها رشته های دیگر مثل دامپزشکی ارائه و بالعکس در جاهایی که پتانسیل صنعتی دارد، رشته های غیر 
صنعتی آموزش داده می شود.این کارشناس حوزه کار با اشاره به آمار باالی بیکاری فارغ التحصیالن، اظهار کرد: صرفنظر از 
داشتن مهارت که الزمه کار است، گرفتن مدرک چه سودی دارد وقتی بازار کاری برای فرد نیست و باید بیکار بماند؟ امروز 
وقتی جوانان مملکت برای یک مدرک دانشگاهی کلی هزینه می کنند بدون آنکه مولفه های اصلی به لحاظ داشتن تجربه و 
شناخت بازار کار را داشته باشند، طبیعی است که نتوانند وارد بازار کار شوند.وی با بیان اینکه باید نسبت به عرضه و تقاضای 
بازار در دانشگاهها دانشجو بپذیریم، گفت: نگاه برخی از دانشگاهها به این موضوع اقتصادی شده است. اینکه دانشجو بیاید، 
پول بدهد، مدرک بگیرد، توانست کار پیدا کند چه بهتر، نتوانست ایرادی ندارد.به گفته چمنی، در تمام دنیا نسبت به نیاز 

بازار کار اعالم می شود که در کدام رشته ها چه میزان دانشجو پذیرفته شود .
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نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی:

نیروگاه ها روزانه 32 میلیون لیتر مازوت می سوزانند
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: روزانه حدود 32 
میلیون لیتر مازوت در نیروگاه های کشــور مصرف می شود.محســن 
طرزطلب با اشاره به میزان مصرف مازوت و گازوئیل در نیروگاه های 
کشور، اظهار کرد: میزان مصرف گازوئیل در نیروگاه، بسته به آنکه چه 
میزان گاز بتوانند تامین کنند متفاوت است اما به طور متوسط 30 تا 
35 میلیون لیتر گازوئیل در نیروگاه ها مصرف می شود.وی در پاسخ 
به این سوال که آیا نیروگاه ها برای تامین گازوئیل و یا مازوت با مشکل 
مواجه هستند؟  گفت: در شرایط کنونی هیچ مشکلی برای تامین این 
دو ســوخت وجود ندارد اما نگران این مســاله هستیم که با سرد شدن 

هوا و افزایش مصرف گاز با مشــکالتی مواجه شــویم لذا باید برای آن 
شرایط نیز آمادگی صد درصدی داشته باشیم.مدیرعامل شرکت تولید 
نیروی برق حرارتی اظهار کرد: تامین گاز نیروگاه ها در هفته گذشته 
بهتر شــده اســت ذخیره ســوخت مایع نیز نسبت به سال قبل شرایط 
مناسب تری دارد اما نگرانی ها نیز وجود دارد که با افزایش مصرف گاز 
خانگی و ســرد شــدن هوا با مشــکالتی مواجه شویم لذا جلساتی را در 
حال برگزاری داریم تا مشــکلی ایجاد نشــود.در همین رابطه مصطفی 
رجبی مشــهدی - ســخنگوی صنعت برق - نیز به ایســنا گفت: ۹5 
درصد تولید برق نیروگاه ها با ســوخت گاز اســت. بعد از آن با درصدی 

کمتر از گازوئیل و مازوت استفاده می شود، درصورتی که مصرف گاز 
در بخش خانگی و تجاری افزایش یابد، نیروگاه ها با محدودیت مواجه 
شده و به اجبار از سوخت پشتیبان استفاده می کنند.به گفته وی گاز 
به عنوان ســوختی مناســب برای نیروگاه ها که افزایش کارایی آنها و 
کاهش آالیندگی را نیز در پی دارد مورد اســتفاده قرار می گیرد،   با 
همکاری مشترکان مشکلی برای تامین گاز نیروگاه ها به وجود نخواهد 
آمد و امیدواریم که این همکاری ها افزایش یابد.وی گفت  در شرایط 
فعلی نیروگاه ها عمدتا ۷5 درصد از سوخت گاز و حدود 20 درصد از 

گازوئیل و نزدیک به 5 درصد از مازوت استفاده می کنند.

کشور باشیم؟ آیا باید منتظر وقوع حوادث بحران زای سیل در 

آزموده را آزمودن خطاست

كوتاه از انرژی

بین الملل

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:

گاز در زمستان نداریم  حبس 
مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایران با تاکید 
بــر اینکه حبــس گاز در زمســتان نخواهیم 
داشــت، گفت: زیرساخت های انتقال گاز ایران 
این ظرفیت را دارد تا ســواپ گاز را به شــکلی 
مناســب انجام دهیم.  مهدی جمشیدی دانا با 
اشاره به اینکه اکنون حدود 800 میلیون متر 
مکعب گاز شــیرین در روز در شــبکه انتقال 
گاز جابه جا می شود، ادامه داد: در سال جاری 
حداکثــر انتقــال گاز در آبان ماه و حدود844 
میلیون متر مکعب در روز بود.وی تاکید کرد: 
البته توان انتقال گاز در شــبکه بیشــتر است و 
تــا ۹00 میلیون متر مکعب گاز در روز قابلیت 
انتقال دارد.جمشــیدی دانا با اشــاره به اینکه 
کل تعمیرات اساســی شبکه انتقال گاز کشور 
در 6 ماهه نخســت امســال انجام شده است، 
افــزود: با حداکثــر آمادگی این ظرفیت وجود 
دارد که گاز را از منابع تولیدی تحویل بگیریم 
و به دست مصرف کنندگان برسانیم.  به گفته 
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، اکنون 200 
توربوکمپرســور در 3۷ هزار کیلومتر خط لوله 
در سرویس هستند.  وی ادامه داد: تمام تالش 

این است با استفاده از واحدهای یدک در پیک 
مصــرف، عملیات انتقــال گاز را طوری انجام 
دهیــم تــا گازی در مبــادی تولید نماند و گاز 
حبس نشود.جمشــیدی دانا با تاکید بر اینکه 
در دی  و بهمــن مــاه بــا کاهش دما، مصرف و 
تولیــد گاز افزایش پیدا می کند، گفت: آذرماه 
در مقایســه با ســال های قبل گرمتر است اما 
پیش بینی می کنیم در زمســتان سرمای هوا 
بیشــتر باشد.وی افزود: حتی با کاهش دما نیز 
مشکلی در تامین گاز به ویژه در بخش خانگی 
ایجاد نخواهد شد.مدیرعامل شرکت انتقال گاز 
ایران با اشاره به قرارداد سوآپ گاز بین ایران، 
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، ادامه داد: 
زیرساخت انتقال گاز کشور بسیار باالتر از حجم 
قرارداد سواپ است و نه در مرز با ترکمنستان و 
نه در مرز با جمهوری آذربایجان مشکلی برای 
تحویل گاز نداریم.امسال مصرف گاز در بخش 
خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده نســبت به 
زمان مشابه پارســال)هفته سوم آبان( روزانه 
حــدود 100 میلیــون متر مکعــب افزایش را 

نشان می دهد.

توسط اعضای کمیسیون انرژی صورت گرفت 

بازدید  از خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک 
رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون انرژی  در 
جریان انجام وظایف نظارتی خود با حضور در 
شهرســتان گراش و منطقه فداغ از خط لوله 
انتقــال نفت و تلمبه خانه شــماره 4 گوره به 
جاسک بازدید کردند.فریدون حسنوند رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس در جریان این بازدید 
گفت: ما این پروژه را یک افتخار ملی می دانیم 
که به دست جوانان و با تجهیزات ایرانی محقق 
شده است البته نکات فنی وجود دارد که برای 
ادامه کار کمیسیون انرژی باید در جریان این 
مســائل و همچنین موضوعات مالی آن قرار 
گیرد البته شاید دستگاه های نظارتی سواالتی 
راجع به این پروژه داشته باشند که به معنای 
کوچک شــمردن زحمات شــما و این پروژه 
عظیم نیســت.نماینده مردم اندیمشــک در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: کمیسیون 
بازدید از این نوع پروژه ها را در دستور کار خود 
قرار داده است تا در مراحل بعد بتواند با هدف 
رفع موانع قانونی و مالی آنها در قوانین بودجه 
اقدامات الزم را انجام دهد.به گفته وی تبدیل 
وضعیت ایثارگران، اســتخدامی های جدید، 

دانشــجویان صنعت نفت و ... در کمیســیون 
انرژی مورد بررســی قــرار گرفته و نتایج آن 
به ســمع و نظر مردم خواهد رسید.همچنین 
کمیســیون انــرژی مصوبات خود را همچون 
بحث 3 درصد مناطق نفتی و 4 درصد شورای 
اقتصــاد را پیگیری می کند.حســنوند تأکید 
کرد: از آنجا که مقام معظم رهبری نسبت به 
قرار دادن پیوســت فرهنگی و پیوست عدالت 
در پروژه های صنعتی تأکید کرده اند باید این 
مهــم را به طور ویــژه در پروژه های نفتی مد 
نظــر قرار داد، اگرچه در برخی از این پروژه ها 
پیوســت های مذکور مشهود هستند اما باید 
توجــه ویژه تری به این مهم شــود.همچنین 
حسین حسین زاده نماینده مردم الرستان و 
خنج و گراش و اوز در مجلس گفت: در ادامه 
ایــن نظارت میدانی به جنوب اســتان فارس 
ســفر کرده و ازتلمبه خانه شــماره 4 گوره به 
جاســک به طور هزار کیلومتر بازدید کردیم؛ 
قرار اســت این تلمبه خانه روزانه یک میلیون 
بشــکه نفت جابجا کنــد. البته پروژه گوره به 

جاسک 5 تلمبه خانه دارد .

 پایان کووید
 رونق اقتصادی 

و نفت 125 دالری
 استراتژیســت هــای بانــک جی پی 
مورگان در گزارشــی نوشــتند: سال 
آینــده می تواند زمینه را برای فضای 
اقتصــادی پرجنب و جوش پی ریزی 
کنــد و کووید از یــک پاندمی به یک 
بیماری محلی تبدیل شــود.به گفته 
استراتژیســتهای این بانک ســرمایه 
گذاری آمریکایی، در بحبوحه شرایط 
کامــال مطلــوب بــازار کار و ظرفیت 
اســتقراض بیشتر، مصرف در سالهای 
آینده احتماال قوی خواهد بود.اقتصاد 
پرجنــب و جوش بــه معنای تقاضای 
قوی برای نفت اســت و حتی جی پی 
مــورگان هفته پیش اعالم کرد قیمت 
نفت به دلیــل ظرفیت محدود اوپک 
برای افزایش تولید، می تواند در سال 
2022 به 150 دالر و در سال 2023 به 
150 دالر صعود کند.مارکو کوالنوویچ 
و برام کاپالن، استراتژیســتهای جی 
پی مورگان در یادداشــت اخیرشــان 
نوشــتند: واریانــت اُمیکرون که طی 
دو هفته گذشــته بازارها را به وحشت 
انداخــت، می تواند آغاز پایان پاندمی 
باشــد. اگر شدت بیماری زایی و مرگ 
و میر ناشــی از اُمیکرون کمتر باشــد، 
بخشی از الگوی تاریخی تحول ویروس 
خواهــد بود. این امر بــرای بازارهای 
پرریسک مثبت خواهد بود زیرا نشان 
می دهد که پایان پاندمی نزدیک است.

بر اســاس گــزارش اویل پرایس، بیل 
گیتس هم ابراز خوش بینی کرده که 
پایان پاندمی ممکن است در مقطعی 

در سال میالدی آینده اتفاق بیافتد.

 هشدار نمایندگان 
کنگره علیه ممنوعیت 
صادرات نفت آمریکا

هشت عضو کنگره شامل شش نماینده 
از تگــزاس در نامــه ای به جو بایدن، 
نگرانــی خود را نســبت به بررســی 
وضــع دوباره ممنوعیت صادرات نفت 
آمریکا از ســوی کاخ ســفید مطرح 
کردند. در این نامه که توســط رویترز 
مشــاهده شده اســت، استدالل شده 
کــه ممنوعیت صادرات نفت به پایین 
بــردن قیمتهای بنزین کمک نخواهد 
کرد. نگرانیهای مذکور منعکس کننده 
اظهارات بسیاری از تحلیلگران است.

دولــت بایدن پیش از این اعالم کرده 
بود ابزارهای دیگر شــامل ممنوعیت 
صــادرات نفــت را بــرای مدیریــت 
قیمتهای باالی انرژی بررسی خواهد 
کرد.دولــت آمریــکا در تالش برای 
کنترل قیمتهای باالی بنزین اســت 
کــه افزایش بی ســابقه آن، رانندگان 
آمریکایی را عصبانی کرده است. طبق 
آمار انجمــن اتومبیل آمریکا، قیمت 
ملی بنزین در حال حاضر حدود ســه 
دالر و 34 سنت در هر گالن در مقایسه 
با دو دالر و 16 ســنت در یک ســال 
پیش اســت.بایدن ماه گذشته اعالم 
کــرد آمریکا در اقدامی کم ســابقه و 
هماهنــگ با چین، ژاپــن، هند، کره 
جنوبی و انگلیس، 50 میلیون بشــکه 
نفــت از ذخایر نفت اســتراتژیک آزاد 
خواهــد کرد. از آن زمــان قیمتهای 
نفت به دلیل نگرانی نســبت به تاثیر 
شــیوع واریانت جدید اُمیکرون نزول 
کرده اســت و به گفته یک منبع آگاه، 
کاخ ســفید فعــال با جدیــت ممنوع 
صــادرات نفت را برررســی نمی کند.

ایــن نماینــدگان در نامــه به رییس 
جمهور آمریکا نوشــتند: سایر اثرات 
منفی ممنوعیت صادرات نفت، شامل 
تیرگی روابط بین المللی، رکود تولید 
داخلــی و برهم خــوردن تعادل بین 
ظرفیت پاالیش و تولید داخلی است. 
اگــر قیمتهای نفت دوباره صعود کند، 
ممکن اســت حمایت برای ممنوعیت 
صادرات نفت دوباره افزایش پیدا کند. 
نمایندگان دموکــرات متعدد دولت 
بایــدن را برای این اقدام تحت فشــار 
گذاشته اند.مایک سامرز، مدیرعامل 
موسســه امریکــن پترولیــوم هفته 
جــاری در کنفرانس نفت بین المللی 
هیوســتون اظهار کرد: این مسئله ای 
است که درباره آن بسیار نگرانیم و آن 
را با عالی ترین مقامات دولتمان مطرح 
کرده ایم. تصور می کنم پیشــرفتهای 
خوبــی بــرای ابــراز ایــن موضوع با 

نمایندگان هر دو طرف داشته ایم. 

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ:

 15 مگاوات صرفه جویی؛ 
 نتیجه مدیریت مصرف انرژی 

در ادارات 
معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت 
توزیــع نیــروی برق تهران بــزرگ گفت: با 
اقدامــات انجام شــده در حــوزه مدیریت 
مصــرف برق، 15 مــگاوات در مصرف برق 
ادارات پایتخت صرفه جویی شــده اســت.
مســعود عزیزی در این رابطه افزود: ادارات 
تهران، ســهم قابل توجهی از مصرف برق را 
به خود اختصاص داده اســت که تاکنون با 
فعالیت هایی که در این حوزه انجام شــده، 
15 مگاوات صرفه جویی در بخش نهادهای 
اداری، حاصــل شــده اســت و پیش بینی 
می شود در پایان این طرح شاهد 30 مگاوات 
صرفه جویی در مشــترکان اداری پایتخت 
باشــیم.وی با اشــاره به برخی راهکارهای 
اعالم شــده به ادارات گفت: دمای حداکثر 
18 درجه در فضاهای بسته، خاموش بودن 
موتورخانه و تاسیســات از ســاعت 14 تا ۷ 
صبــح روزهــای میانی هفتــه و اعمال این 
خاموشــی در تمام ساعات روزهای تعطیل، 
کاهش روشنایی در محیط داخلی و استفاده 
از نور طبیعی و تعدیل تابلوهای تبلیغاتی از 
جمله این موارد است که با بررسی داده های 
کنتورهای هوشــمند می توان تاثیر تعدیل 
روشــنایی در ادارات را ارزیابــی کرد.معاون 
فروش و خدمات مشــترکین شرکت توزیع 
نیــروی برق تهران بزرگ، بــه بازدیدهای 
میدانی گروه های ارزیاب این شــرکت اشاره 
کرد و گفت: از مجموع 5000 نهاد خصوصی، 
دولتی، مراکز آموزشی دانشگاه ها و مدارس، 
تاکنــون 1500 مورد بازدید میدانی صورت 
گرفته است.وی در پایان بر لزوم صرفه جویی 
در زمستان تاکید کرد و افزود: صرفه جویی 
در تابســتان فقط در ساعات اوج بار صورت 
می گرفت ولی در زمستان به دلیل استفاده از 
وسایل گرمایشی، الزم است این صرفه جویی 

در تمام طول شبانه روز صورت گیرد.

ضرورت  صدور مجوز 
خریدکنتور های هوشمند برق

وزارت نیــرو در راســتای تکلیــف مقرر در 
بنــد )د( تبصــره )15( قانون بودجه ســال 
1400 و به منظور تســریع در اصالح الگوی 
مصرف برق، پیشــنهاد صــدور مجوز برای 
خرید کنتور های هوشــمند برق را به دولت 
ارایه کرده است.پیاده ســازی سیستم های 
اندازه گیری هوشــمند اولیــن قدم جهت 
 Smart( حرکت به ســمت شبکه هوشمند
Grid( است. شبکه هوشمند، شبکه ای است 
کــه به صورت خــودکار بر خود نظارت و در 
خود تعادل ایجاد می کند و با هرگونه منبع 
انرژی شامل گاز، آب، حرارت و برق سازگار 
بــوده و انرژی را با کمترین دخالت انســان 
به مصرف کننده تحویل می دهد.طرح فهام 
)طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه گیری 
و مدیریت انرژی( از سال 138۹ با اخذ مجوز 
از شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی وقت به عنوان طرح ملی تعریف شــد 
و در ابتــدا مباحث اولیــه برای 20 میلیون 
مشــترک صورت گرفت تا کنتور های برق 
آن ها هوشمند شود.کنتور هوشمند برق یک 
وسیله الکترونیکی است که اطالعاتی از قبیل 
مصرف بــرق، میزان ولتاژ، جریان و ضریب 
توان را ثبت می کند. کنتور های هوشــمند 
برای شفافیت بیشتر رفتار مصرف و نظارت 
مصرف کننده بر سیستم و صورتحساب خود، 
اطالعات را به مصرف کننده می رسانند. این 
کنتور ها معموالً انرژی را در زمان واقعی ثبت 
و به طــور مرتب در فواصــل کوتاه در طول 
روز آن هــا را گــزارش می کنند.کنتور های 
هوشمند امکان برقراری ارتباط دو طرفه بین 
کنتور و سیستم مرکزی را فراهم می کنند. 
چنین زیرســاخت اندازه گیری پیشرفته ای 
با خواندن کنتور به صورت خودکار متفاوت 
است، زیرا ارتباط دو طرفه بین کنتور و تأمین 
کننده را امکان پذیر می کند که این ارتباطات 
از کنتور به شبکه به صورت بی سیم و از طریق 
ســیم کارت بوده و درصورت نیاز از طریق 
سیستم مرکزی می توان کنتور برق مشترک 
را قطع و یا وصل کرد.اجتناب از خرابی ها با 
تعویض به موقع کابل ها، تجهیزات، پست ها 
و ترانس هــای توزیع، تنظیــم دینامیکی 
ترانس ها برای کمک به تعویق سرمایه گذاری 
در این زمینه و افزایش عمر تجهیزات تولید 
که از سرمایه گذاری مجدد جهت تولید انرژی 
مورد نیاز جلوگیری می کند، از جمله فواید 

نصب کنتور های هوشمند برق هستند.
در این راستا، وزارت نیرو با توجه به ضرورت 
تسریع و اهمیت مدیریت مصرف برق ، پیشنهاد 
صدور مجوز برای خرید کنتور های هوشمند 
برق از طریق شــرکت های زیرمجموعه این 
وزارتخانه با قیمت و شــرایط تعیین شده را 
جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت 

ارایه کرده است.

دبیر کارگروه آب معاونت علمی ریاســت جمهوری 
معتقــد اســت نبایــد تجربه تلخ 20 ســال بحران 
خشکســالی دهه های80 و ۹0 را و خســارات سیل 
سال های اخیر را فراموش کرده و بی تفاوت از کنارش 
رد شد.ســیالب به عنوان یک بالی طبیعی در عمل 
هم از نظر تلفات جانی و هم از نظر خســارات مالی 
مهیــب ترین بالی طبیعی در جهان محســوب می 
شود. مطابق آمار شده توسط سازمان ملل متحد در 
میان بالیای طبیعی، سیل و طوفان بیشترین تلفات 
و خسارات را به جوامع بشری وارد آورده اند، به گونه 
ای که تنها از سال 1۹88 تا 1۹۹۷ حدود 3۹0 هزار 
نفر در اثر بالیای طبیعی در جهان کشــته شــدند که 
58 درصد مربوط به ســیالب، 26 درصد در اثر زلزله 
و 16 درصد در اثر طوفان و بالیای دیگر بوده اســت.

در ایران نیز پدیده ســیل یکی از مخاطرات طبیعی 
مهم به شــمار می رود که ســاالنه خسارات جانی و 
مالی فراوانی را وارد می سازد. طبق گزارش سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، طی ۷0 سال گذشته 
844۹ سیل در استان های کشور به ثبت رسیده .به 
اذعان بســیاری از کارشناسان، یکی از راه های موثر 
مدیریت سیل در کشور آبخیزداری و اجرای مدیریت 
جامع حوزه آبخیز در کشــور اســت که متاسفانه در 
نظام برنامه ریزی کشــور اهتمام چندانی بدان نمی 
شود و در این باره غفلت تاریخی وجود دارد؛ در این 
باره جهانگیر پرهمت رئیس اسبق سازمان تحقیقات 
آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی  با طرح این 

سوال که  آیا دیر نشده در مدیریت منابع آب کشور 
به روش های سنتی تجدید نظر کنیم و با آبخیزداری 
و به کارگیری مدیریت جامع و یکپارچه در حوزه های 
آبخیز این همه منابع آب را در باالدست و حوضه های 
میانی کنترل و ذخیره ســازی آن در تعادل بخشــی 
آبخوان ها، در مصرف برای تولید در فصول خشک و 
..... صورت گیرد؟ معتقد است: در داستان وقوع سیل 
ها در سال های اخیر، نخبگان کشور هم مثل اینکه 
مات شده اند و تجربه تلخ 20 سال بحران خشکسالی 
دهه های80 و ۹0 را و خسارات سیل سال های اخیر 
را فراموش کرده و بی تفاوت از کنارش رد می شوند.

شش خسارت بزرگ سیل چیست؟
عضــو هیئــت علمی پژوهشــکده آبخیــزداری با 
برشــمردن خسارت متعدد ناشی از سیل در کشور 
می گوید: خســارت وارده شامل: اول از دست دادن 
بخش قابل توجهی از منابع آب کشور، دوم سرمایه 
عظیمــی به نام خاک را از دســت داده ایم، ســوم 
ســرمایه های ملموس و غیرملموسی که مستقیما 
از جامعه از دســت رفته و در محاســبات ســازمان 
ملی مدیریت بحران به حســاب نمی آیند، چهارم 
خســارات اجتماعی که در اثر ســیل بوجود می آید 
و در هیچ محاســباتی به آن اشــاره نمی شود، پنجم 

خســارات و تلفات ملموســی که مدعی مطالبات را 
دارد و همین اعداد و ارقامی است که در واحدهای 
مسئول از جمله سازمان ملی مدیریت بحران مورد 
توجــه و بــرآورد قرار گرفتــه و معموال ثبت هم می 
شود. و حتی موارد دیگری که ممکن است در حال 
به ذهن نیامده باشد و به این موارد اضافه شود.دبیر 
کارگروه آب معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان 
اینکه ســیل را باید در منشــا کنترل و از همه منافع 
آن به جای این همه خسارت و تلفات استفاده نمود 
معتقد اســت سرمایه های ملی و اعتبارات عمومی 
را بایســتی از حالت گوشــت قربانی خارج و یک کار 
اساسی بر اساس دانش روز مدیریت جامع و یکپارچه 
حوزه های آبخیز شــروع کرد. تا کی اینگونه نظاره 
گر و منتظر وقوع این همه حوادث ناگوار باشیم؟ به 
گفته رئیس اسبق سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 
وزارت جهاد کشاورزی بایستی در نظام برنامه ریزی 
و اجرایی تجدید نظر شده و برنامه های دانش بنیان 
با مدیریت جامع و یکپارچه سرزمین و منابع زیستی 
و طبیعی و آمایش منطقه ای مبتنی بر آمایش حوزه 
های آبخیز را جایگزین نمود. شش برنامه تا کنون در 
جمهوری اسالمی ایران و بعد از پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی تدوین و تصویب شده است که روح 
حاکم بر همگی نظام بخشی برنامه ریزی بوده است. 
امیدواریم از االن دست برای برنامه هفتم توسعه به 
کار شــده و برنامه ای جامع و دانش بنیان با رعایت 

اصول فوق تهیه و تدوین شود.

خبر ویژه

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشــاره به ضرورت تحلیل تهدیدها و فرصت های 
موجود، گفت: خوشبختانه اسناد باالدستی خوبی وجود دارند که اگر به خوبی 
اجرا شــده و مورد توجه قرار گیرند، بســیاری از مشــکالت در بخش آب مرتفع 
خواهد شد.محمد جوانبخت ، ضمن اشاره به وجود ساختارهای سیاست گذاری، 
نظارتی، اجرایی و نیروی انسانی متخصص در بخش آب، مهم ترین ضعف موجود 
را فقدان اقتدار برای حل و فصل مشکالت توصیف کرد و افزود: واقعیت این است 
که انباشــت مشــکالت این اقتدار را خدشه دار کرده است.وی همچنین از ضعف 
قوانین در صیانت از منابع آبی، قوانین بازدارنده، بی توجهی به ارزش واقعی آب 

و نبود بانک جامع اطالعاتی به عنوان مهم ترین چالش های این بخش یاد کرد.
وی ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل ها، بازنگری قراردادهای اکیپ های گشت 
و بازرســی، ســاماندهی رودخانه ها، کم آبی و تغییرات اقلیمی به طرح های ویژه 
عمرانی هم پرداخت و از شناسایی این طرح ها با جلسات متعدد خبر داد.معاون 
آب و آبفای وزیر نیرو، یکی از وظایف مدیران عامل آب منطقه ای اســتان ها را 
ایجاد ساز و کار مناسب مدیریتی و راهبری ویژه این پروژه ها عنوان کرد و افزود: 
این پروژه ها بایســتی تا ســه ســال آینده به اتمام برسند  و برخی هم در مراحل 

پایان عملیات اجرایی قرار گیرند.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو خبر داد ؛ 

امکان حل بسیاری از مشکالت بخش آب با اجرای صحیح اسناد باالدستی
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55بانک و بیمه
پشتیبانی از تولید به روایت بانک ملی ایران؛ 

 404 میلیارد ریال تسهیالت 
به بخش های تولیدی لرستان 

اختصاص یافت

بانک ملی ایران با نگاه پشتیبانی از قطب های 
اقتصادی اســتان ها، بیــش از 404 میلیارد 
ریال تسهیالت به بخش های تولیدی لرستان 

پرداخت کرده است. 
شــرکت نورد کاران بروجرد فعال در زمینه 
ســاخت فلزات اساســی قیمتــی و فلزات 
غیرآهنی، بیش ترین سهم از تسهیالت بانک 
ملی ایران را در میان سایر واحدهای تولیدی 
استان به خود اختصاص داده و با دریافت 250 
میلیارد ریال تسهیالت، بخش مهمی از نیاز 
کشور به محصوالت فوالدی را تامین می کند.

دهکده گردشــگری و ســالمت مخمل کوه 
لرســتان و شرکت داروسازی بهداشتی دکتر 
جهانگیــری نیــز در ردیــف دوم اعتباری و 
تســهیالت دریافتــی از بانک ملی ایران قرار 
دارنــد که ســهم قابل قبولی را در توســعه 
گردشگری و همچنین صنایع دارویی استان 

ایفا می کنند.
مجتمع دانش بنیان خرمان، شــرکت اقلیم 
ســازان کاســیت، پرواربندی نعمت امرایی، 
شرکت سپینود الیگودرز، شرکت فوالدکاران 
بروجرد و شرکت داروسازی اکسیر بروجرد از 
دیگر واحدهای تولیدی هســتند که فعالیت 
خــود را با اعتبارات و تســهیالت بانک ملی 

ایران رشد داده اند.
بانــک ملی ایران در مجموع 404 میلیارد  و 
500 میلیون ریال تسهیالت در 6 ماه نخست 
امسال به بنگاه های تولیدی و اقتصادی استان 
لرستان پرداخت کرده که امید می رود بتواند 
گامی در راستای جهش تولید و رونق اشتغال 

هموطنان عزیز ایران زمین باشد.

 در راستای ارائه خدمات بهتر 
به مشتریان صورت گرفت؛

 انعقاد تفاهم نامه 
همکاری های متقابل بین شرکت 

بیمه کارآفرین و ایران ارقام

شــرکت بیمه کارآفرین، در راستای اهداف 
خود و استفاده از توان و ظرفیت های شرکت 
در جهت ارائه خدمات، پشــتیبانی و خدمات 
پــس از فروش به همکاران و شــبکه فروش 
بیمه کارآفرین و شــرکت ایران ارقام تفاهم 

نامه همکاری منعقد نمودند.
طی مراســمی در روز ســه شنبه 16 آذرماه 
1400، بــا حضور محمد حیدری مدیرعامل، 
اعضــا هیأت عامل، مدیــران بیمه کارآفرین 
و کــوروش منتظــری مدیرعامل و جمعی از 
مدیران شــرکت ایران ارقــام برگزار گردید، 
تفاهم نامه همکاری بین دو شــرکت به امضا 

رسید.
این تفاهم نامه عبارتســت از همکاری های 
مشترک در حوزه های بیمه ای و ارائه خدمات 
پشــتیبانی در حوزه بیمه ای و بانکی سخت 
افــزاری و نرم افزاری جهت ارائه خدمات می 

باشد.
در این مراسم، کوروش منتظری، مدیرعامل 
شــرکت ایران ارقام با اشــاره به فعالیت های 
شرکت و ارائه گزارشی از تاریخچه آن خاطر 
نشــان کرد که امید است همکاری با شرکت 
بیمه کارآفرین بســتری مناسبی برای ارتقا 

ارائه خدمات شرکت ایجاد نماید.
در ادامه این جلسه محمد حیدری مدیرعامل 
شرکت بیمه کارآفرین، با اشاره به فعالیت های 
شــرکت، بیان نمود؛ امید اســت: »به موجب 
این تفاهم نامه باهمکاری شرکت ایران ارقام 
خدمــات ویژه و خاصی به بیمه گذاران خود 

ارائه خواهیم کرد«.
بر اســاس این تفاهــم نامه؛ ارائه خدمات در 
تمامی رشته های بیمه ای اعم از عمر اندوخته 
دار امید، اشخاص، اموال و مسئولیت از سوی 
شــرکت بیمه کارآفرین و همکاری در زمینه 
توســعه باشــگاه مشتریان و مرکز تماس، در 
زمینــه های اســتقرار و خرید cash less در 
جایگاه های مورد نظر شرکت بیمه کارآفرین 
از جملــه محورهای همکاری این تفاهم نامه 

می باشد.

اخبار

اخبار

مدیرعامل بیمه ایران معین:

 آموزش و توانمندسازی 
 نیروی انسانی 

کلید تحول دیجیتال است

مدیرعامل شــرکت بیمه ایران معین در 
پنل تخصصی آموزش و توانمندســازی 
دیجیتالــی کــه همزمان بــا برگزاری 
بیســت و هشــتمین همایش ملی بیمه 
و توســعه در ســالن مصلی نژاد دانشگاه 
الزهــرا برگزار شــد، گفــت: آموزش و 
 توانمندسازی نیروی انسانی کلید تحول 

دیجیتال است.
داریوش محمدی طی ســخنانی در پنل 
تخصصی فوق ضمن تبریک روز بیمه به 
فعــاالن این صنعت با اشــاره به  اهمیت 
تحــول دیجیتــال و اختصاص همایش 
امسال به چنین موضوع مهم و راهبردی 
اظهار داشــت: آموزش و توانمندســازی 
دیجیتالــی از طریــق ایجاد بســترهای 
مناســب، آمادگــی شــرکت های بیمه 
بــرای این مهم، مهارت آموزی کارکنان 
 و توجــه ویژه بــه فرهنــگ دیجیتالی 

میسر است.
مدیرعامــل بیمه ایران معیــن در ادامه 
افزود: باز آفرینی منابع انســانی متناسب 
با ویژگی هــای عصر دیجیتال ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اســت و بررســی ها نشان 
می دهــد کــه در ایــن مســیر فرهنگ 
دیجیتالی ســازمانی مقــدم بر ابزارهای 
دیجیتال اســت، الزم به ذکر اســت در 
این پنل تخصصی که به ریاست داریوش 
محمدی برگزار شد، محورهای زیر مطرح 
و خانم ها سلماسی، غزائی، نوری و آقایان 
باقری، فرهی، یحیی زاده، فروغی، کرمی، 
آزادمنــش، موالیــی و رحیمیان به ارائه 
یافته هــا و نقطــه نظــرات خویــش در 

زمینه های تخصصی زیر پرداختند؛
- ضــرورت توجــه بــه توانمندســازی 

دیجیتالی در صنعت بیمه
-  توانمندســازی منابع انسانی با رویکرد 

دیجیتال
- مدیریت استعداد در عصر دیجیتال

-  آمــوزش و توانمندســازی داده محور 
درعصر دیجیتال

 - پیــاده ســازی واقعیــت مجــازی 
در آموزش 

در پایان این پنل تخصصی که بیش از دو 
ساعت به طول انجامید، داریوش محمدی 
با جمع بندی موضوعات ارائه شــده، ابراز 
امیــدواری کرد که ســند اســتراتژیک 
صنعت بیمه درخصوص تحول دیجیتال 
با حضور همه ذینفعان صنعت و با توجه 
ویــژه به مقوله توانمندســازی و آموزش 

تدوین شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون:

تعاونگران در صدر دریافت کنندگان خدمات تخصصی بانک توسعه تعاون هستند 
حجــت الــه مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون اظهار داشــت: 
تعاونگران از اهمیت ویژه ای در برنامه های راهبردی و عملیاتی بانک 
برخوردار هســتند و تالش شــده است محصوالت و خدمات بانک در 
راســتای تامین نیازهای مالی و بانکی این بخش مهم اقتصادی باشــد.

وی بــا اشــاره به مهمترین محورهای همــکاری میان بانک و معاون 
تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معاونت تعاون جایگاه 
راهبردی برای نظارت، سیاست گذاری و حمایت از تعاونگران محسوب 
می شــود و راهبردها و برنامه های بانک با توجه به سیاســت های ستاد 
وزارتخانه در موضوع تعاون به اجرا در می آید.مدیر عامل بانک توسعه 
تعاون گفت: با حضور آقای مســکنی در جایگاه معاون تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توجه ویژه ایشــان به بخش تعاون، این 
همکاری ها در ســطوحی گســترده قابل انجام اســت .مهدیان افزود: 
تامین مالی تعاونی های مسکن، تامین مالی طرح های مصوب سفرهای 
استانی، تامین مالی جهت توسعه کارآفرینی و حفظ اشتغال تعاونی ها 
از طریــق حمایــت از تعاونی های صاحب برند، حمایت از تعاونی های 
تکمیل کننده زنجیره ارزش و تعاونی های تامین نیاز تولید کنندگان 
و تعاونی های مستقر در تعاون شهرها، اختصاص تسهیالت سرمایه در 
گردش به تعاونی های برتر ملی و استانی، اختصاص خط اعتباری ویژه 

تعاونی های توسعه و عمران شهرستان، اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
ویژه تعاونی های بانوان به عنوان برخی محورهای همکاری با معاونت 
تعاون مطرح است.مهدیان در ادامه به گسترش همکاری ها با اتحادیه 

های شــرکت های تعاونی اشــاره کرد و گفت: این تشکل ها نمایندگی 
تعاونگران در رسته های متنوع شغلی را بر عهده دارند و هماهنگی با 
اتحادیه ها می تواند کمک زیادی به وضعیت کنونی نیاز تعاونی ها به 
خدمات بانکی و سفارشی سازی خدمات تخصصی مطابق نیاز مشاغل 
حاضر در اتحادیه ها منجر شــود.وی افزود: بانک توســعه تعاون تالش 
نموده است تا در بازار تعاونی ها اعم از فروش محصوالت و تامین نیاز 
واحدهــا نقش تســهیلگر بانکــی را ایفا نماید و چنانچه اتحادیه ای در 
پیشبرد مناسبات اقتصادی نیازمند حضور بانک برای اطمینان بخشی 
به جریان معامالت باشــد، این بانک به همراه شــرکت های تخصصی 
زیــر مجموعــه می توانند این نقــش را ایفا نمایند.مهدیان در ادامه به 
انعقــاد تفاهــم  نامه با اتحادیه مرکزی تعاونــی های مصرف کارگران 
ایران، اتاق تعاون ایران، اتحادیه سراسری تعاونی های تولید کنندگان 
فرش دســتباف شــهری ، شرکت تعاونی مصرف شهید منصور ستاری 
)شمس( و بنیاد تعاون زندانیان کشور اشاره نمود و گفت: این نهادها 
از مهمترین ارکان بخش تعاون به شــمار می روند و ســابقه همکاری 
بانک با این تعاونگران طوالنی بوده اســت و در مقطع کنونی نیز ارائه 
خدمات تخصصی و اعتباری به تعاونگران می تواند در ارتقای ســطح 

تولید و اشتغال بخش تعاون مثمر ثمر واقع گردد.

ح شد؛ طی نشستی مشترک مطر

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لزوم هم افزایی بیمه تعاون با اداره 
بیمــه تعــاون برای افزایش هم افزایی با اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان 
غربی نشســت مشــترک برگزار کرد.این شرکت 
بــا هــدف افزایش تعامالت و هــم افزایی هرچه 
بیشــتر با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
 ای اســتان آذربایجان غربی نشســت مشــترک 

برگزار کرد.
در این نشست که با عنوان »استقرار و فعالیت در 
مرز زمینی ســرو« برگزار شد، شکری، مدیر کل 
راهداری استان با سعید ابراهیمی بسطامی، مدیر 
شعبه آذربایجان غربی بیمه تعاون پیرامون »ارائه 

خدمــات بیمه ای در پایانــه مرزی« با محوریت 
»بیمــه های درمان مســافرتی اتباع خارجی« و 
»بیمه های شــخص ثالــث خودروهای وارده به 

خاک ایران« بحث و گفتگو کردند.
شایان ذکر است که استان آذربایجان غربی دارای 
پنج پایانه مرز زمینی با کشورهای ترکیه، عراق و 
جمهوری آذربایجان بوده و به عنوان دروازه زمینی 
تبادل آسیای شرقی با اروپا محسوب می شود که 
این مهم به لحاظ اقتصادی و گردشــگری بسیار 
حائز اهمیت بوده و شرکت بیمه تعاون هم اکنون 

در این مرز به ارائه خدمات می پردازد.

کبری در بانک قرض الحسنه مهر ایران تقدیر از خدمات 5 ساله مرتضی ا
در مراسم تقدیر از خدمات اکبری، نمایندگان سهامداران از جمله ایرج 
نیک اختر عضو هیأت مدیره بانک صادرات، مصطفی پرتوافکنان عضو 
هیأت مدیره بانک ســپه و محمدجعفر مزده عضو هیأت مدیره بانک 
توســعه تعاون حضور داشتند. همچنین دکتر سیدسعید شمسی نژاد 
مدیرعامل، محســن پدرام رئیس هیأت مدیره، عیســی امامی نایب 
رئیس هیأت مدیره و حسن تلیکانی و ناصر سیف اللهی اعضای هیأت 
مدیره بانک مهر ایران در این جلسه حضور داشتند.در آغاز این مراسم 
محسن پدرام، رئیس هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: 
5 ســال توفیق داشــتیم در خدمت دکتر اکبری باشــیم. گفتنی است 
ایشــان در حوزه های مختلف زحمات بســیاری کشیدند. اینکه وزیر 
محترم اقتصاد اعالم می کنند دو بانک قرض الحسنه به ویژه بانک مهر 
ایران کار پرداخت تسهیالت سرپرستان خانوار مبتال به کرونا را انجام 
می دهند، باعث افتخار است. بانکی که پیش از این کوچک بود، اکنون 
مورد توجه مســئوالن کشــور قرار دارد.وی همچنین گفت: امیدوارم 
دکتر اکبری در سایر امور زندگی و کاری خود موفق باشند. بانک مهر 

ایران نیز خانه ایشان است.

همکاری گسترده با کمیته امداد
مجیــد باجــالن، معاون کمیته امداد امــام خمینی)ره( نیز که در این 
مراســم حضور داشــت، ضمن اشــاره به همکاری این نهاد با بانک 
قرض الحســنه مهــر ایران، اظهار کرد: با توجــه به اینکه کمیته امداد 
منابعی را در دســترس دارد، بهتر این بود که این منابع در بانک های 
قرض الحســنه آورده شــود و بتوانیــم به نفع مددجویــان اقداماتی را 
انجام دهیم. با هر دو بانک قرض الحســنه وارد همکاری شــدیم، اما 
پراکندگی شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران بیشتر از رسالت بود و 
نزدیک به 530 شعبه در سراسر کشور داشت که با پراکندگی کمیته 
امداد هم سنخ بود.وی ادامه داد: تفاهم نامه ای را با بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به امضا رســاندیم تا مددجویان بتوانند وام قرض الحســنه 
دریافت کنند. از ســال 13۹6 تا کنون نزدیک به 403هزار فقره وام 
قرض الحســنه پرداخت کرده ایم که 2۹00 میلیارد تومان آن از منابع 
بانک قرض الحسنه مهر ایران بوده است. جا دارد از دکتر اکبری، اعضای 

هیأت مدیره و کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران تشکر کنم.دکتر 
ســید مهدی طیبی، معاون سازمان گمرک دیگر سخنران این مراسم 
بود. وی اظهار کرد: به مجموعه بانک قرض الحســنه مهر ایران و دکتر 
اکبری به خاطر خدماتی که ارائه کرده اند، تبریک می گویم. گمرک از 
سال 13۹3 با بانک مهر ایران وارد همکاری شده است. تا کنون حدود 
11هزار نفر از کارکنان گمرک از تسهیالت بانک قرض الحسنه مهر ایران 
بهره مند شده اند که الزم است از دکتر اکبری تشکر کنم.وی ادامه داد: 
خوشــبختانه ما هیچ قســط معوقی نیز نداریم. همکاری های مطلوبی با 
بانک قرض الحسنه مهر ایران داریم و تمایل داریم آن را گسترش دهیم.

رشد فوق العاده بانک به روایت شاخص های عملکردی
فرد بعدی که پشت تریبون قرار گفت، حسن تلیکانی عضو هیأت مدیره 
بانک قرض الحسنه مهر ایران بود که گفت: دکتر اکبری در قلب کارکنان 
و مدیران بانک قرض الحســنه مهر ایران جای دارد. ما در 5 ســال اخیر 
رشد فوق العاده منابع را تجربه کردیم و آمار گویاست. منابع بانک در 
این ســال ها از 5000 میلیارد تومان به ۷3هزار میلیارد تومان رســیده 
اســت. همچنین افزایش تســهیالت را از 500هزار فقره به دو میلیون 
و 300هزار فقره در هر ســال شــاهد بوده ایم.وی گفت: ســاختار مالی 
بانک به صورتی اســت که از ۷0هزار میلیارد تومان دارایی، ۷0 درصد 
تســهیالتی اســت که ریسک آن 0.6 درصد است. چه ساختاری از این 

بهتــر ســراغ دارید؟ این حاصل تالش کارکنــان بانک و دکتر اکبری 
اســت. ما در اغلب اســتان ها رتبه نخســت را در میزان ســپرده ارزان  
قیمت داریم.تلیکانی با اشــاره به ســامانه غدیر گفت: امروز می توانیم 
در هر لحظه ببینیم چقدر تعهد داریم و یک ماه آینده چه میزان باید 
پاسخگو باشیم. برای داشتن این نرم افزار دکتر اکبری و کارکنان بانک 
زحمات زیادی کشیدند و نتیجه ای که حاصل شده در سطح بانک های 

کشور بی نظیر است.

 مراقبت های ساختاری
رمز موفقیت بانک قرض الحسنه مهر ایران

عیسی امامی، نایب رئیس هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز 
نظر خود را درباره دوران مدیریتی اکبری این طور ابراز کرد: خدمات 
دکتر اکبری به قدری شفاف و واضح است که نیازی به تعریف من نیست. 
دکتر اکبری در تمام طول این مدت به ما درس آموخته اســت.امامی 
گفت: شاید یکی از انتظارات از انقالب اسالمی، تحقق بانکداری اسالمی 
بود. مردم از بســیاری خدمات که از شــبکه بانکی در طول ســال های 
گذشته دریافت کرده اند راضی نبودند، مگر وام ازدواج. بانک مهر ایران 
یک خأل را در شبکه بانکی پر کرده  و اکنون افتخار شبکه بانکی است.

وی اضافه کرد: تحمل، صبوری و شکیبایی دکتر اکبری زیاد بود و بر 
خالف همه اتفاقات و تالطم ها توانست کشتی بانک را به خوبی به ساحل 
آرامش برساند. دکتر اکبری دائماً مراقبت های ساختاری را انجام داد 
تا بانک دچار مشــکل نشــود.ناصر سیف اللهی دیگر عضو هیأت مدیره 
بانک نیز ســخنان خود را این گونه آغاز کرد: دکتر اکبری را از ســال 
138۹ می شناسم که عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات بودم. با 
نگاه به ترازنامه بانک قرض الحســنه مهر ایران می توان عملکرد موفق 
ایشــان را مشــاهده کرد. در آغاز فعالیتم در بانک قرض الحســنه مهر 
ایران با خود گفتم چطور بانکی که تســهیالت خرد پرداخت می کند، 
نســبت مطالبات به مصارفش کمتر از یک درصد اســت؟.وی اظهار 
کرد: فرآیندها در بانک بسیار مناسب تعریف شده و کارهای اساسی و 
بنیادین زیادی صورت گرفته است. ترازنامه و صورت های مالی بانک، 

عملکرد آن را از نظر دستیابی به اهداف نشان می دهد.

خبر ویژه

بانــک رفاه کارگران در یکــی از تازه ترین اقدامات 
در راســتای ایفای نقش موثر در حوزه مســئولیت 
اجتماعی، تعداد 60 هزار ماسک بهداشتی در مناطق 
حاشیه ای  استان تهران، توزیع کرد.این ماسک ها با 
هدف قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، در مناطق 
حاشــیه ای شــهرهای قرچک، ورامین، پاکدشت، 
رباط کریم، اسالمشــهر و.... توزیع شــدند.بر اساس 
ایــن گزارش، بانک رفاه کارگران پیش از این نیز در 
راســتای مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، 

در چندین مرحله نســبت توزیع ماسک بهداشتی 
در مناطق حاشــیه ای شــهرها اقدام کرده بود.الزم 
به ذکر اســت، بانک رفاه کارگران در سال های اخیر 
و به ویژه در شــرایط ویژه ناشــی از شــیوع بیماری 
کرونــا اقدامات و فعالیت های قابل توجهی در حوزه 
مســئولیت اجتماعی داشــته است که از آن جمله 
می توان به خرید و اهداء تانکرهای آبرسانی به مناطق 
کمتربرخوردار، مشــارکت در پروژه های آبرسانی به 
مناطق محروم، تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی 

در سراسر کشور، اجرای پروژه های محرومیت زدایی 
در مناطق محروم، احداث مراکز بهداشتی و درمانی 
در اســتان های کمتر توســعه یافته، توزیع ماسک 
بهداشــتی، اقــدام در راســتای برقــراری عدالت 
آموزشــی از طریق احداث مدرسه و مراکز آموزشی 
در روســتاهای محروم، توسعه حمایت های مالی و 
تســهیالتی از کادر بهداشت و درمان و شرکت های 
تولید کننده اقالم بهداشــتی و ضدعفونی کننده در 

شرایط ویژه ناشی از کرونا و.... اشاره کرد.

در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی صورت گرفت؛ 

کارگران توزیع ماسک بهداشتی در مناطق حاشیه ای  از سوی بانک رفاه 

آیین نامه اجرایی قانون  گهی موضوع ماده 10  آ
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 

شهرستان سرعین 
قانــون  موضــوع  اختــاف  هیــات  آراء  برابــر 
ســاماندهی و حمایــت از تولیــد عرضــه مســکن 
ســرعین  شهرســتان  ثبتــی  واحــد  در  مســتقر 
ــل  ــی ذی ــارض متقاض ــه و بامع ــات مالکان تصرف
ــی  ــخصات متقاض ــذا مش ــت ل ــده اس ز گردی ــر مح
ــور  ــه منظ ــل ب ــرح ذی ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــک م و مل
اطــاع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند و میتواننــد 
از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف مــدت بیســت روز 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف یــک 
دادخواســت  اعتــراض  تســلیم  تاریــخ  از  مــاه 

خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
رای شــماره 2226 مورخــه 1400/9/16 شــهرداری 
ســرعین بــه شناســه ملــی 14002986172 نســبت 
بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه پــاک 
بــه پــاک 10162 فرعــی از 310 اصلــی بخــش ســه 
بــه مســاحت 389  اردبیــل حــوزه ثبتــی ســرعین 

متــر مربــع 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مهلــت مذکــور 
ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول  عــدم  و 
مالکیــت بــه نــام متقاضــی ثبــت و صــادر خواهــد 

شــد. 
ک  رئیس ثبت اسناد و امال
شهرستان سرعین 
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در دستور کار جلسه عمران شهرداری گلسار قرار گرفت؛

گلسار بررسی اولویت اجرای پروژه های عمرانی شهرستان 
البرز / گروه اســتان ها: جلســه عمران شهرداری گلسار با حضور 
شهردار ، اعضای شورای اسالمی شهر و مسئولین واحدهای ذیربط 

در سالن جلسات شهرداری گلسار برگزار گردید .
در ابتدای جلسه کیاروستا شهردار گلسار در سخنانی ضمن تشکر 
از اعضای شــورای اســالمی شهر در راستای پیشبرد برنامه های 
مجموعه مدیریت شــهری بیان داشت: جلسه عمران یک جلسه 
کامــاًل تخصصی می باشــد و فرایند عمــران از صفر تا صد کامال 
فنی اســت  و الزم اســت کارشناسان شــهرداری از نقطه نظرات 
اعضــای حاضر اســتفاده کنند تــا در اجرای برنامه ها به آزمون و 
خطــا برخــورد نکنیم  و این جلســه  به جهــت ضرورت موضوع 
برگزار گردیده اســت تا ضمن بررســی وضعیت عمرانی شهر در 
ادامــه مســیر اجرای پروژه هــای عمرانی از نقطه نظرات اعضای 
شــورای اســالمی شهر برخوردار گردیم و همکاران شهرداری در 
قسمت های مختلف به ارائه گزارش بپردازند و در انتها ضمن جمع 
بندی با یک برنامه منسجم برنامه ها را دنبال کنیم. وی افزود: با 
نشســت های تخصصی در مجموعه مدیریت شهری  موضوعات 
بررسی و به مردم گزارشات الزم ارائه می گردد و در دوره ششم 
ضمن پرداخت معوقات پیمانکاران برنامه ها طبق زمان بندی و 
بر اســاس اولویت در دســتور کار قرار می گیرد . کیاروستا اظهار 
داشــت:  امروز نیاز مردم موضوع رفاهی می باشــد که پارک 5/6 
هکتاری شهر در این راستا بایستی در اولویت تکمیل قرار گیرد 

تا شــهروندان از مزایای آن برخوردار گردند. کیاروستا همچنین 
در خصوص پروژه های نیمه تمام پارک 5/6 هکتاری ، ساختمان 
شهرداری ، تعریض خیابان 20 متری امام خمینی )ره( و اجرای 
پروژه ترمیم و آسفالت بلوار والیت و ترمیم دریچه های واقع در 
بلوار اصلی مطالبی را عنوان نمود.شــهردار گلسار ضمن تقدیر از 
تالش  و پیگیری دکتر حدادی نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی در راستای تخصیص سهمیه قیر به شهرداری بیان داشت: 
امیدواریم با تخصیص سهمیه قیر نسبت به آسفالت معابر سطح 
شهر طبق اولویت بندی اقدام نماییم . در ادامه پس از ارائه گزارش 

توســط مسئولین دوایر شهرداری ، اعضای شورای اسالمی شهر 
ضمن حمایت از شهردار گلسار و همراهی با مجموعه شهرداری 
در راســتای پیشــبرد برنامه های مدیریت شهری در سخنانی در 
خصوص موضوعاتی از جمله: راهکارهای اصالح خیابان 20 متری 
امام خمینی )ره( در اسرع وقت ، رسیدگی به وضعیت محله چمران 
، اولویــت بنــدی علمی و فنی اجرای پروژه های عمرانی ، تدوین 
برنامــه هــای کوتــاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در راســتای 
پیشــبرد برنامه های مجموعه مدیریت شــهری و ارائه گزارش به 
شــهروندان ، برگزاری مناقصات بر اســاس بودجه ، بررسی دقیق 
قراردادهــا ، اطــالع از وضعیت پروژه های عمرانی شــهر ، فروش 
دارایی های ســرمایه ای در راســتای اجرای پروژه های عمرانی 
، تســریع در اجرای پروژه های نیمه کاره  و ... مطالبی را عنوان 
نمودند. در پایان موضوعاتی از جمله: تدوین ســند چشــم انداز 
پنج ساله شهر گلسار ، اولویت بندی اجرای پروژه های عمرانی به 
ترتیب: پروژه پارک 5/6 هکتاری و ساختمان شهرداری و خیابان 
20 متری امام خمینی )ره( ، لکه گیری و آســفالت معابر ســطح 
شــهر بر اســاس اولویت بندی ، بازدید میدانی و برگزاری جلسه 
در راستای رسیدگی به مشکالت وضعیت محله شهید چمران ، 
برگزاری جلسات عمران به صورت ماهانه ، نصب انشعابات پارک 
5/6 هکتاری ، پیگیری ایجاد زیر ساخت های اراضی تعاونی وزارت 

جهاد کشاورزی و ... به تصویب رسید. 

گرگان انجام شد؛ از سوی شهردار 

ݢابالغ آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران  ݢ
گلستان / گروه استان ها: دستورالعمل 
اجرایــی گودبرداری هــا و آییــن نامه 
چگونگــی اجــرا و نظارت بــر اجرای 
طرح های توســعه و عمران از ســوی 
شــهردار گرگان ابالغ شد.محمدرضا 
سبطی شهردار گرگان گفت:  "بخشنامه 
رعایت اصول و مقــررات گودبرداری" 
که در 5 بند تنظیم شــده و به تصویب 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
رســیده اســت، به منظور اجرا و اقدام 
قانونــی طرح هــای دارای گودبرداری 
به مدیران مناطق ســه گانه شهرداری 
گــرگان ابالغ شــد.او افــزود:  رعایت 
تمامــی موارد این بخشــنامه به عهده 
شــخص مدیر مناطق بوده و هیچگونه 
قصــوری پذیرفته نمی شــود.متن این 

دستورالعمل به شرح زیر است:
1- از ایــن پــس در پروانه هــای دارای 
گودبرداری )برابر ضوابط طرح تفصیلی( 
و یا ترانشــه برداری، صدور برگه شــروع 
عملیــات ســاختمانی به صــورت دو 

مرحلــه ای و صرفاً پس از اتمام عملیات 
ســاختمانی محل گودبرداری یا ترانشه 
و تثبیــت امالک و جداره معابر همجوار 

آن منطبــق با پروانه صادره و همچنین 
اخــذ تاییدیه ناظر طــرح خواهد بود و 
شــروع عملیات ساخت و احداث بنا پس 

از اتمام کلیه عملیات های ســاختمانی 
همانند تثبیت خاک و دیواره ســازی و 

رفع خطر  است.

2- قبل از صدور مجوز برای گودبرداری 
لــزوم اخذ بیمه نامه های معتبر همچون 
بیمه مسئولیت مدنی و تامین اجتماعی 
کارگــران در حــوزه گودبــرداری اخذ 
و کنتــرل کمــی و کیفــی در محل کار 

صورت پذیرد.
3- اجــرای تذکرات الزم به صاحب کار 
و ناظــر و مجری طرح و اعمال تبصره ۷ 
ماده 100 در صورت هرگونه قصور جهت 

خدمات مهندسی.
4- اخذ گزارش مرحله ای و پیشرفت کار 
برابــر برنامه زمانبندی اعالمی در فرایند 
گودبــرداری از طرف ناظر پروژه الزامی 
اســت. بدیهی اســت هرگونه کوتاهی 
ناظریــن و مجــری طرح منجر به اعمال 
قانــون و معرفــی به شــورای انتظامی 
خواهد شــد. مشــخصات کامل مسئول 
ایمنــی کارگاه و ارائه گزارش در فرایند 
گودبــرداری از طرف شــهرداری و ارائه 
تذکــرات برای رعایت مســائل ایمنی و 

تردد عابرین ضرورت دارد

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل 
خبر داد؛ 

برگزاری ششمین دوره جشنواره 
تئاتر مشگین شهر و چهارمین 
رویداد تئاتری استان اردبیل 

اردبیل / گروه اســتان هــا: عبدا... بحرالعلومی، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل 
با بیان اینکه استان اردبیل در سال جاری، شاهد 
چهار رویداد تئاتری است، از برگزاری سه رویداد 
نمایشــی استان اردبیل در شهرستان های بیله 
سوار، خلخال و اردبیل خبر داد و گفت: چهارمین 
رویداد مهم نمایشی استان هم با میزبانی مشگین 
شــهر در دهه ســوم آذرماه برگزار می شود.وی 
افزود: در ســالجاری، شاهد برگزاری بیستمین 
دوره جشنواره تئاتر منطقه ای مغان با میزبانی 
بیله ســوار، هفتیمین جشــنواره تئاتر منطقه 
ای خلخال و بیســت و نهمین دوره جشــنواره 
تئاتر اســتانی در اردبیل بوده ایم و ششــمین 
جشــنواره تئاتر منطقه ای شهرســتان مشگین 
شهر هم بعد یک وقفه طوالنی در برگزاری آن، 
بیست و یکم تا بیست و سوم آذرماه در مشگین 
شــهر برگزار می شود. بحرالعلومی برگزاری این 
چهار رویداد مهم نمایشــی را در سال جاری در 
شهرســتان های مختلف استان، در جهت رونق 
بخشــی به فعالیت های نمایشی و ارتقای سطح 
هنرنمایش در اســتان مهم و تاتثرگذار خواند و 
بیان کرد: برگزاری این جشنواره ها در شناسایی 
استعدادها و نیز زمینه سازی برای احیای دوباره 
تئاتر پس از شرایط سخت کرونایی، کاری قابل 
توجه اســت.وی با اعالم اینکه اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان اردبیل، اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان مشگین شهر و انجمن 
هنرهای نمایشی استان با هدف تقویت و اعتالی 
هنــر نمایش در منطقه، توســعه کمی و کیفی 
آثار نمایشــی و کمک بــه رونق اجرای عمومی 
تئاتر، ششــمین دوره جشنواره تئاتر منطقه ای 
مشگین شهر را صرفاً در بخش صحنه ای برگزار 
می کند، افزود: جشنواره تئاتر مشگین شهر پس 
از دو دهه وقفه در برگزاری، ششمین دوره خود 
را تجربه خواهد کرد و برگزاری این جشــنواره، 
نوید بخش روزهای خوبی برای تئاتر شهرستان 
مشگین شــهر و اســتان خواهــد بود.مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اردبیل، ضمن 
تقدیر و تشــکر ویژه از دکتر محمود عباس زاده 
مشــگینی؛ نماینــده محترم مشگین شــهر در 
مجلس شورای اسالمی بابت حمایتهای بی دریغ 
ایشان از برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی و 
هنری در این شهرستان گفت: حمایت  و عنایت 
دکتر عباس زاده در امر برگزاری جشنواره تئاتر 
منطقه ای مشگین شــهر بســیار موثر و راه گشا 
بوده اســت.وی اظهار داشــت: ششمین دوره 
جشنواره تئاتر منطقه ای مشگین شهر با محورها 
و موضوعات، تئاتر و تحقق شــعار ســال)تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی (،تئاتر، مقاومت، ایثار 
و شهادت، تئاتر، کرونا و مدافعان سالمت، تئاتر 
و آســیب های اجتماعی، تئاتر، اقتصاد، فرهنگ 
و توریســم و آئیــن های بومــی و محلی برگزار 

می شود.

 آیین تجلیل از بسیجیان 
 و ایثارگران اداره مخابرات 
شهرستان ساوه برگزار شد

 مرکــزی / گــروه اســتان ها: در مراســمی با 
حضورفرمانده ســپاه شهرستان ساوه از تعدادی 
از بسیجیان وایثارگران اداره مخابرات شهرستان 
ســاوه تجلیل شد.مراســم تجلیل از بسیجیان 
وایثارگــران اداره مخابرات شهرســتان ســاوه 
با  حضورســرهنگ دســتجانی، فرمانده سپاه 
شهرســتان وجمعی از کارکنان این اداره برگزار 
گردید.بر اســاس این گزارش مهندس مجیدی 
،رییس اداره مخابرات شهرســتان ســاوه ضمن 
تقدیــر از خدمات همکاران بســیجی  بویژه در 
دوران فراگیــری بیماری کرونا اظهار داشــت: 
بســیج صرفا یک نیروی نظامی ویا شبه نظامی 
نبوده بلکه یک تفکر ناب اســت که باعث ایجاد 
آرامــش و همدلی در جامعه می گردد.در ادامه 
این مراســم سرهنگ دســتجانی فرمانده سپاه 
شهرســتان ســاوه نیز از مجموعه اقدامات اداره 
مخابــرات شهرســتان ســاوه درارائه خدمات 
و پیشــبرد امــور ارتباطــی شهرســتان و رفع 
مشــکالت مربوطه تقدیر وتشــکر کرد.در این 
مراســم تعدادی از بســیجیان به ذکر خاطراتی 
از دوران دفاع مقدس پرداختند ودر پایان از15 
نفر بسیجیان و ایثارگران شاغل در اداره مخابرات 
شهرســتان ساوه با ســابقه حضور داوطلبانه در 
جبهه به شرح زیر با اهداء لوح تقدیر و هدایایی 
تجلیل و قدردانی شد.محمد رضا عبدالهی ،علی 
اســدی ،عبداله مبصری، حسن عطاردی ،باقر 
معماریان،احمد مراد ســلطانی، رضا عبدالهی، 
علــی مختاری، ابراهیــم صدقی، محمد مهدی 
منصــوری نوری، محمد پرویز خانی، علی فالح 
حســینی، ابولفضل مصباح ،حســین موالیی، 

محمد رضا جوانشیر وزیری و علیرضا غفاری.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان:

 افزایــش بهره وري منابع
تكلیف ســازماني جهت تحقق 

اهداف مخابرات است
اصفهــان / گروه اســتان هــا: مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان در جلسه محوری شهرستان 
هــا بــا اعالم این مطلب که افزایش بهره وري 
منابع، تکلیف ســازماني جهت تحقق اهداف 
مخابرات اســت، گفــت: تمرکز معاونت ها و 
شهرســتان هــا بر  افزایش بهــره وری منابع 
موجود و اســتفاده بهینه از تجهیزات در حال 
حاضر ابزارهای مهمی هستند که در پیشبرد 
اهداف شــرکت باید نهایت استفاده را از آنها 
برد.اســماعیل قربانی در این جلســه که به 
صــورت ویدئو کنفرانس و با حضور شــورای 
معاونین و روئســای شهرســتان ها در سالن 
اجتماعات ســاختمان ســتاد این مجموعه 
برگزار شــد؛ با اشاره به لزوم پیگیری مجدانه 
موضوعــات در هفته های باقی مانده تا پایان 
ســال، اظهار کرد: یکی از منابع موجود زمان 
اســت که باید با اســتفاده بهینه از آن،  پروژه 
های باقیمانده را حداکثر تا آخر سال به نتیجه 
رســاند و موضوعات را با حساسیت  بیشتری 
بــه صورت هفتگی پیگیــری کرد.وی ضمن 
تبریــک به همکاران به واســطه درخشــش 
مخابــرات منطقه اصفهان در ارزیابی شــش 
ماهه اول ســال جاری عنوان کرد: قطعا قرار 
گرفتن اصفهان در جمع مناطق برتر مخابراتی 
حاصل تالش شــبانه روزی همه ی کارکنان 
بــوده اصفهــان ولی باید توجه داشــت که با 
وجود ظرفیت های انسانی موجود، مخابرات 
اصفهان توان قرار گرفتن در رتبه اول کشوری 
را نیــز دارد.قربانی افزود: افزایش درآمدها در 
حوزه ســرویس های درآمد زا، ارائه سرویس 
های تجاری متناســب بــا نیاز جامعه، انجام 
تعهدات  در مورد ســرویس های عمومی، به 
حداقل رساندن الوصولی ها، افزایش تعامالت 
همگرا  با حاکمیت در شهرستان ها در راستای 
انجام پروژه ها و پیگیری جهت به ســرانجام 
رســاندن فاز جدید توسعه ارتباطات سیار در 
ســطح استان از جمله مباحثی است که باید 
همــه حوزه های مربوطــه با جدیت تمام در 

راستای تحقق آن گام بردارند.

 رئیس اداره استعدادهای درخشان 
 و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش 

استان خراسان رضوی عنوان کرد؛

 حضــور 5 دانش آموز 
خراسان رضوی در میان 

برگزیدگان بیست و سومین 
جشنواره جوان خوارزمی

مشهد / سحر رحمتی
رئیس اداره اســتعدادهای درخشان و دانش 
پژوهــان جوان آموزش و پرورش اســتان از 
حضــور پنج دانش آموز خراســان رضوی در 
میان برگزیدگان  بیســت و سومین جشنواره 
جــوان خوارزمی  خبــر داد.هادی محمدپور 
با اشــاره به اعالم اســامی برگزیدگان بخش 
دانش آموزی  بیســت و ســومین جشنواره 
جوان خوارزمی  از سوی سازمان ملی پرورش 
اســتعدادهای درخشان اظهار داشت: هیأت 
داوران وزارت علوم 31 طرح شــامل 41 نفر 
از دانش آموزان اســتان های مختلف کشور را 
به عنوان برگزیدگان نهایی جشــنواره بیست 
و ســوم انتخاب کردنــد.وی با بیان اینکه دو 
هــزار و 363 طرح از مناطق مختلف کشــور 
کــه غالبــاً طرح هایی با رویکــرد رفع نیازها 
و مســائل زیســت بوم منطقــه جغرافیایی 
شــرکت کنندگان بود، ارائه ش تصریح کرد:. 
پس از بررســی های علمی دقیق 31 طرح به 
عنوان طرح های برگزیده اعالم شــد، بر این 
اســاس، تعداد 241 طرح به مرحله مصاحبه 
دعوت شــدند و در نهایت ۷1 طرح به مرحله 
داوری وزارت علوم راه یافتند که از این بین 31 
طرح شــامل 41 نفر دانش آموز از استان های 
مختلف کشــور به عنــوان برگزیدگان نهایی 
جشــنواره بیســت و ســوم انتخاب شدند.
محمــد پور با بیان اینکه نــوآوری، کاربرد و 
حل مســأله، ارزش و مستندســازی علمی و 
پژوهشــی، و به  کارگیری روش های کیفی و 
کمی در داوری، از شاخص های اصلی بیست و 
سومین جشنواره جوان خوارزمی است اظهار 
داشــت: پنج دانش آموزی آموزش و پرورش 
خراســان رضوی در میان برگزیدگان  بیست 
و ســومین جشنواره جوان خوارزمی  حضور 
دارند که اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:  
هانیه عشقی  با طرح مرکب زدایی از کاغذ با 
اســتفاده از نانوذرات نشاسته در گروه علمی 
شیمی از شهرستان نیشابور،  کوروش افضلی 
بغدادآبادی  با طرح تصویرسازی و بازنویسی 
داستان هفت خوان به منظور تطابق با سلیقه 
نسل نو در گروه علمی هنر از مشهد مقدس،  
ســینا صادقی  با طرح  بازی نبرد قدرتها در 
گروه علمی کامپیوتر از مشهد مقدس،  عباس 
تافته  با طرح مجموعه غزل هزار تکه بازتاب 
در گروه علمی زبان و ادبیات فارسی از  مشهد 
مقدس و  نگار انتظاری  با طرح  ســاکت تر از 
فریاد ها در گروه علمی زبان و ادبیات فارسی 

از شهرستان نیشابور.

استانها 6

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد:

کمك فوالد مبارکه برای تأمین تجهیزات بیش از 40 مرکز درمانی مبارکه
اصفهان / گروه اســتان ها: هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شــرکت 
فــوالد مبارکــه گفت: با موافقت مدیرعامل فوالد مبارکه و در راســتای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی، این شرکت با کمک های خود، عالوه 
بر تأمین بیش از 23 هزار تن اکســیژن رایگان موردنیاز مراکز درمانی 
کشــور، تجهیزات بیش از 40 مرکز درمانی شهرســتان مبارکه را تأمین 
کرد.نباتی نژاد افزود: گروه فوالد مبارکه از ابتدای شــیوع ویروس کرونا 
به صــورت میانگیــن روزانه بیش از ۷0 تن اکســیژن رایگان در اختیار 
بیمارســتان های تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکی کشور به منظور 
درمان بیماران کووید 1۹ قرار داده اســت، به نحوی که از ابتدای شــیوع 
ایــن ویــروس منحوس تا پایان ســال 13۹۹ حــدود 11 هزار تن و تا 
امروز بیش از 23 هزار تن اکســیژن مایع، جهت درمان بیماران مبتال 
به کرونا در اختیار مراکز درمانی سراســر کشــور قرار داده است.شهرام 
حاجیان مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شــرکت فوالد مبارکه نیز در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد از مساعدت فوالد مبارکه برای تأمین تجهیزات 

بیش از 40 مرکز درمانی شهرســتان مبارکه خبر داد و اظهار کرد: این 
شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود و برای بهبود 
کیفیت خدمات قابل ارائه بیمارستان ها به بیماران کرونایی، برای تجهیز 

بیمارستان حضرت محمد رسول اهلل )صل ا... علیه وآله( شهرستان مبارکه 
به دستگاه سی تی اسکن مولتی اسالیس، مبلغ 20 میلیارد ریال مساعدت 
کرد که این امر شــهروندان و بیماران شهرســتان مبارکه را از ترددهای 
بین شــهری و مراجعه به بیمارســتان های مرکز استان اصفهان بی نیاز 
خواهد کرد.وی افزود: شرکت فوالد مبارکه در ماه جاری نیز در راستای 
تأمین تجهیزات درمانی موردنیاز بیمارستان حضرت محمد رسول اهلل 
)صل اهلل علیه وآله( شهرستان مبارکه اقدام به مساعدت 10 میلیارد ریالی 
نموده تا تعامالت دوجانبه با حوزه درمان منطقه را بیش ازپیش پررنگ تر 
نمایند.بنابرایــن گزارش، فوالد مبارکه عــالوه بر اقدامات فوق الذکر با 
مســاعدت 10 میلیارد ریالی برای تأمیــن تجهیزات درمانی موردنیاز 
بیمارســتان حضرت امیرالمؤمنین )علیه الســالم( شهرستان شهرضا 
و مســاعدت 8 میلیــارد ریالی برای تأمیــن تجهیزات درمانی موردنیاز 
بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( شهر اصفهان، پشتیبانی 

خود از جبهه سالمت را بیش ازپیش تقویت کرده است.

خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها: ایســتگاه کتاب مخابرات منطقه گلســتان با حضور مدیر منطقه راه اندازی شد .با 
حضور دکتر غالمعلی شهمرادی ، ایستگاه کتاب در محوطه مرکز تلفن شهید صلبی گرگان راه اندازی شد. این 
طرح که به پیشنهاد روابط عمومی و مصوبه شورای فرهنگی اجرا شده است با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی 
بین کارکنان بوده و کتابها در محل ایســتگاه کتاب مورد تبادل بین همکاران قرارگرفته و مطالعه می شــود.
همچنین همکاران می توانند کتابهای خود را در ایستگاه کتاب  برای استفاده سایر همکاران به امانت بگذارند.

با حضور مدیر منطقه گلستان؛

گلستان  کتاب در مخابرات منطقه   ایستگاه 
راه اندازی شد
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كوتاه از جامعه

جانی برای پرستاران نمانده است؛

پرستاری ؛ شغلی با هزاران سختی بی پایان 
با شــیوع موج های کرونا در کشــور فشار 
کار بر روی پرســتاران بسیار زیاد بود و این 
قشر بیشــترین آسیب ها را تحمل کردند.

شیفت های فشرده و طوالنی مدت، سختی 
و فشــار کار فراوان، کم خوابی، تغییر برنامه 
غذایی، نبود اســتراحت، تفریح و مواجهه 
مســتقیم با ویروس کشنده کرونا و نگرانی 
پرســتاران از امکان ابتالی عزیزانشان و از 
همه مهم تر مواجهه مداوم با بیماران بدحال 
و حتــی فوت کردن تعــداد زیادی از آنان 
و ارتبــاط گرفتن بــا خانواده های داغدار، 
گوشه ای از سختی کار پرستاران در اپیدمی 
کرونا بوده اســت، سفیدپوشانی که هنوز با 
گذشت دو سال از شیوع این اپیدمی مشغول 
خدمت رســانی صادقانه به هم وطنانشان 
هستند.در واکاوی بیشتر چالش ها و سختی 
کار پرســتاران و نقــش بهینه آنها در ارائه 
آموزش، پیشگیری و کنترل بیماری ها در 
پاندمی کرونا به گفت وگو با محمد شریفی 
مقدم دبیرکل خانه پرستار ایران نشستیم 

که در ادامه می خوانید:

 پرستاران چه نقشی در 
تأمین سالمت مردم دارند؟

در حال حاضر بیشترین خدمات بهداشتی 
و درمانــی را در حــوزه نظــام ســالمت 
پرســتاران ارائــه می دهنــد. نیرویی که 
بیشترین خدمات بهداشتی و درمانی را به 
مردم اجتماع ارائه می دهد باید به وســیله 
دولت بیشترین حمایت های متفاوت مالی، 
معنوی و اجتماعی از او پیش بینی شــود. 
با توجه به اینکه دنیا به ســمت پیشگیری 
از بیماری ها می رود و تاکید بر این اســت 
که مردم نباید بیمار شوند و بیشتر بر روی 
پیشگیری سرمایه گذاری کرده و تخت های 
بیمارستانی را کاهش می دهند، در اپیدمی 
کرونا هم یکی از مســائل مهم همین بوده 
است.با بررسی وضعیت کشورهای توسعه 
یافته به وضوح می بینیم بیمارستان های آنها 

بسیار خلوت از حضور بیماران بستری است 
به دلیل اینکه بر روی موضوع پیشگیری کار 
می کننــد و تاکید دارند، برای ارائه آموزش 
به مردم و کنترل شیوع بیماری ها دولت ها 
بیشــتر از نیروهای پرســتاری اســتفاده 
می کنند، به دلیل اینکه پرستاران با کسب 
آموزش و تجربه باال بســیاری از مشکالت 

مردم جامعه را حل می کنند.

 برای ایفای نقش پرستاران 
چه مواردی ضروری است؟

از نظر اینکه پرســتاران در اجتماع بتوانند 
نقش خود را به خوبی ایفا کنند باید از نظر 
کمیت امکانات و شرایط و تعداد مورد نیاز 
پرســتار در جامعه فراهم باشــد تا بتوانند 
حداقل خدمــات را به بیماران ارائه دهند، 
باید آمار پرستار به اندازه کافی باشد و بعد 
توجه به کیفیت وجود پرســتاران کارآمد، 
متخصص، با انگیزه در سیســتم بهداشت 
و درمان حائز اهمیت است.در کشور ما در 
همان پله اول مشکل وجود دارد و به اندازه 
کافی نیروی پرســتار نداریم، تعداد پرستار 

در کشورهای اروپایی به تعداد هر هزار نفر 
جمعیت 10 پرســتار اســت و متوسط این 
جمعیت تعداد پرستار مطابق آمار سازمان 
بهداشــت جهانی پنج پرســتار است و اگر 
مردم بخواهند حداقل خدمات متوســط 
پرســتاری را دریافت کنند به ازای هر هزار 
نفر جمعیت باید ســه پرستار وجود داشته 
باشد و در ایران این ضریب یک و نیم است 
و نصــف حداقل اســتانداردهای جهانی را 
دارد. بــا وجود تالش هــای همکاران کادر 
درمان و جامعه پرســتاران مردم ما نصف 
خدمات پرستاری را که باید بگیرند، دریافت 
نمی کنند و این اتفاق موجب خســارت به 
مردم شــده اســت و شاید بخشی از مرگ و 
میرهای بیمارستان ها به دلیل کمبود کادر 

پرستاری باشد.

 هر سال چه تعداد پرستار بازنشسته 
و چه تعداد جایگزین آنها می شوند؟

از ســال 13۹2 دولت طرح »قانون ارتقای 
بهــره وری« را مصــوب کرد و آن زمان 20 
هزار پرســتار استخدام شــدند، قباًل آمار 

پرســتاران شــرکتی زیاد نبــود و افرادی 
کــه طرحی، دفتری و یا قــراردادی بودند 
تبدیل وضعیت شدند، اما در سال ۹2 تمام 
پرستاران اســتخدام رسمی بودند و بیکار 
هم وجود نداشت، به تدریج در دولت قبلی 
برنامه به این صورت بود که در طول هشت 
سال حدود 15 هزار استخدام پرستار وجود 
داشــته باشد، اما آمار استخدام ها کم بود و 
ساالنه حدود چهار تا پنج هزار نیروی پرستار 
بازنشســته شــدند، عالوه بر آمار خروجی 
عده ای از پرستاران هم مهاجرت می کردند 
در حالــی که نیــروی جایگزین این تعداد 
خروجی در کشور نبود، در حال حاضر هم 
تعدادی نیروی شــرکتی جذب کار شدند، 
مطابق آمار دولت قبلی 35 هزار تخت ایجاد 
شــده بود که هر تخــت نیازمند دو نیروی 
پرســتار بود و برای این میزان تخت ایجاد 
شده نیاز به وجود ۷0 هزار پرستار اعالم شده 
بود، بهمن ماه سال گذشته قرار بود 40 هزار 
نیروی پرستار جذب شوند و در نهایت قریب 
به 13 هزار پرستار در بیمارستان های کشور 
وجود دارند و این رقم در دریای کمبود کادر 

نیروی پرستاری بسیار پایین است.

 چالش های دیگر پرستاران 
به غیر کمبود نیرو چه مواردی است؟

عالوه بر کمبود نیروی کادر پرستاری، قانون 
تعرفه گذاری نیز از سال 1386 اعالم شده 
بود که اجرا شــود و ســال گذشته هم مقام 
معظم رهبری تاکید داشتند که این قانون 
اجرا شــود؛ با این حال این قانون همچنان 
روی زمیــن مانده و هنــوز بودجه ای برای 
اجرای آن در نظر گرفته نشــده اســت و در 
سال 1401 هم بودجه به مجلس ارائه نشده 
و دولت پیشنهادی برای این برنامه نداشته 
است و احتمال اجرا نشدن این قانون در سال 
آینده هم وجود دارد. بحث فوق العاده خاص 
با ضریب سه یکی دیگر از خواسته های کادر 
بهداشــت درمان و پرستاران است که این 
برنامه را یک ســری از دســتگاه ها برقرار 
می کننــد اما در وزارت بهداشــت و درمان 
برقرار نشــده است و این موضوع هم یک از 

مطالبات اصلی پرستاران است.

 در مورد جذب پرستاران 
در اپیدمی کرونا توضیح دهید؟

ایمنی پرستاران از مطالبات این قشر است با 
جذب پرستاران 8۹ روزه در پیک های کرونا 
پرستاران از جان خود گذشته در پیک های 
کرونا شبانه روزی ارائه خدمت می کند و بعد 
از طی شــدن 8۹ روز هم در بخش دولتی 
و هــم در بخش تأمین اجتماعی ادامه کار 
آنها لغو می شود و پرستاران از این وضعیت 
گالیه دارند که مجلس در اواخر شهریورماه 
برنامه ای تحت عنوان ساماندهی استخدام 
کارکنــان دولت را پیش می برد و برای این 
برنامه که 45 روز به دولت فرصت داده است، 
در حال حاضر بیش از دو ماه و نیم اســت 
که این برنامه پیگیری می شــود و اگر این 
اتفاق بیفتد پرســتاران شرکتی که هشت 
ســال از جذب آنها می گذرد می توانند به 

صورت موقت استخدام شوند.

7جامعه
صدور مجوز تبدیل وضعیت 
407 نیروی قرارداد کارمعین 

برای شهرداری ها 
معــاون عمران و توســعه امور شــهری 
و روســتایی وزیر کشــور از صدور مجوز 
تبدیــل وضعیت 40۷ نیروی قرارداد کار 
معیــن برای تعدادی از شــهرداری های 
کشــور در راســتای اجرایی شدن مجوز 
اخذ شــده از سازمان اداری و استخدامی 
کشــور طــی روزهــای اخیر خبــر داد.
مهــدی جمالی نژاد افــزود: این مجوزها 
برای شــهرداریهای اســتان های البرز، 
چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، 
فارس، کردســتان، کرمانشاه، گلستان، 
گیــالن و یــزد و شــهرداری تبریز صادر 
شــد.وی افزود: این مجــوز از میان افراد 
واجد شــرایط که به صورت غیرمستقیم 
در شهرداری ها در حوزه ستادی، مناطق و 
سازمان های وابسته در مشاغل کارمندی 
مشغول به کار بوده اند، بر اساس شاخص 
های تعیین شده شامل مدرک تحصیلی، 
سابقه خدمت و مصاحبه کتبی، به ترتیب 
نمــره فضلی و رعایت شــرایط احراز در 
ســقف سهمیه تخصیصی سازمان اداری 

واستخدامی کشور اعطاء شده است.

 پرداخت وام شهریه 
 به دانشجویان 

دانشگاه علمی کاربردی
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه 
جامــع علمی کاربــردی از پرداخت وام 
شــهریه به دانشجویان این دانشگاه خبر 
داد.سلیمان عباسی، ضمن اعالم خبر این 
خبر، گفت: دانشــجویان مقاطع کاردانی 
ناپیوســته و کارشناســی ناپیوسته این 
دانشگاه به میزان 26 میلیون ریال در سال 
تحصیلی وام شهریه دریافت می کنند.وی 
افــزود: طی رایزنی و تایید گنجی، رئیس 
صندوق رفاه دانشــجویان، هر دانشجو در 
هر نیم سال تحصیلی می تواند با مراجعه 
به ســامانه صندوق رفاه دانشــجویان به 
آدرس www.bp.swf.ir درخواســت وام 

خود را ثبت کند.

یک مقام مسئول توضیح داد؛

 تشریح جزئیات 
 برنامه مدیریت بحران 

 برای ایمن سازی 
ساختمان های پایتخت

مشــاور سازمان پیشــگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران با اشــاره به انتخاب 
شــهردار تهــران بــه عنوان جانشــین 
پیشــگیری،  در »ســتاد  وزیرکشــور 
هماهنگــی و فرماندهی عملیات پاســخ 
به بحران کالنشــهر تهران«، اظهار کرد: 
این حکــم می تواند ســرعت اقدامات و 
قدرت هماهنگی را در میان دســتگاه ها 
و ســازمان های مختلف مرتبط با حوزه 
مدیریت بحران در شــهر تهران افزایش 
دهد.محســن نادی با بیان اینکه یکی از 
برنامه های سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران ایمنی ساختمان های 
این شهر است، گفت: امیدوارم که با حکم 
صادره از ســوی وزیر کشــور بتوان این 
برنامه هــا را زودتر پیش برد.نادی درباره 
جزئیات برنامه های ســازمان پیشگیری 
و مدیریــت بحران شــهر تهــران برای 
ایمنی ســاختمان های تهران گفت: قطعا 
ســازمان پیگیری هایی در مورد وضعیت 
ســاختمان های شهر تهران و ایمنی آنها 
خواهد داشــت و مدیریت شهری نیز در 
ایــن خصوص طرح ها و مصوباتی را ارائه 
خواهد کرد تا بتوان ایمنی ســاختمان ها 
در تهران و به خصوص ســاختمان های 
بلندمرتبه و نیز ساختمان های قدیمی و 
اماکن تجمعی تامین شود. البته یکسری 
اقدامات نیز انجام شــده است.وی افزود: 
برنامه های سازمان بر سه محور است، یک 
محور در مورد ســاختمان های پرتردد و 
تجاری است، مانند پاساژها و ... که ایمن 
ســازی این ساختمان ها در اولویت قرار 
دارد. این ساختمان ها باید به طور کامل 
شناســایی شود و برنامه ریزی برای ایمن 
سازی آنها و رفع نواقص و مشکالت ایمنی 
انجام شود.محور دیگر درمورد ساختمان 
هایی اســت که می تواند تحت عملیات 
بهســازی لرزه ای قرار بگیرد، با این دست 
اقدامات می توان تا حد زیادی ایمنی این 
ســاختمان ها را انجــام داد.نادی درباره 
ســومین محور نیز گفت: بافت فرسوده، 
محور مهم دیگری اســت که نوسازی آن 
باید در دستور کار قرار گرفته و اجرا شود.

مناسب سازی فضا های شهری 
 برای معلوالن 

در چه وضعیتی قرار دارد؟
متاســفانه در تهــران هنــوز خیابان ها و 
معابر شــهری برای عبور و مرور معلوالن و 
نانوان های جسمی به سطح خوبی نرسیده 
اســت.مهدی چمران، رئیس شورای شهر 
تهــران در این باره اقدامات شــهرداری را 
ناکافی دانست و گفت: در شهرداری تهران 
از سال ها قبل موضوع رسیدگی به معلولین 
در دستور کار بوده است، هرچند تالش ها 
کامــل نبوده، ولــی امیدواریم با همکاری 
شــهرداری و شــورای شــهر این تالش ها 
کامل شــود.جعفر شربیانی، عضو شورای 
شــهر تهران گفت: در ایســتگاه های مترو 
بــرای معلوالن از نیاز های جدی اســت و 
تعداد زیادی از ایســتگاه ها فاقد آسانسور 
هســتند که مشــکالتی را ایجاد می کنند.

همچنین ایمن ســازی و استفاده از عالیم 
هشدار دهنده صوتی برای عبور از تقاطع ها 
از نیاز های معوالن اســت که باید تســری 
پیــدا کند، همچنین برنامه جامع ســتاد 
مناســب سازی از طرف وزارت کشور ابالغ 
شده و الزم االجراست که باید مورد توجه 
شــهرداری قرار گیرد، انشــاهلل سال آینده 
آمار خوبی از مناســب ســازی شهر تهران 
دریافت کنیم.منصور شــادکام، قائم مقام 
انجمــن نابینایــان ایران در این باره گفت:  
حوزه شــهری ارتباط مســتقیم با زندگی 
معلوالن دارد. چرا که تردد ایمن در سطح 
شهر برای آنها از سایر اقشار جامعه اهمیت 
بیشتری دارد. در سال های اخیر، کار هایی 
در حوزه دســترس پذیری مبلمان شهری 
انجام شــده، اما به هیچ عنوان پاسخگوی 
نیاز های معلوالن نیســت. وقتی صحبت از 
مناسب ســازی مبلمان شهری می کنیم، 
بدین معناســت که وقتی یک فرد نابینا یا 
کم بینا یا یک معلول جسمی پای خود را از 
خانه بیرون می گذارد، برای تردد در جامعه 
احساس امنیت کند و حس نگرانی را از او 
دور کنیم.وی گفت: شــهرداری مالیات و 
عــوارض را از تمامی شــهروندان از جمله 
معلــوالن دریافت می کند، اما مشــخص 
نیست ســرانه ارائه خدمت به معلوالن در 
کجا هزینه می شــود؟ چرا بعد از گذشــت 
۹ ســال هنوز حتی یک دستگاه به سامانه 
حمل و نقل معلوالن اضافه نشده است.وی 
بیان کرد: هر ساله سیستم های حمل و نقل 
15 تا 20 درصد ارتقاء پیدا می کند و ناوگان 
آنها اضافه می شــود، اما در طول ۹ ســال 
گذشــته سامانه ویژه حمل و نقل معلوالن 
و جانبازان در شــهر تهران هیچ پیشرفتی 
نداشته است.دغدغه معلوالن در دوره قبل 
شورای شهر هم مطرح شد که یکی از این 
افراد مجید فراهانی عضو شورای شهر پنجم 
بود! این عضو ســابق شــورا با اظهار تاسف 
از عدم تحقق دســترس پذیری شهر برای 
معلــوالن، اظهار کرد: این وضعیت ســبب 
شده تا این گروه از شهروندان از حق زندگی 
در شهر به صورت کامل برخوردار نشوند. در 
این شرایط هرچه میزان معلولیت جسمی و 
حرکتی معوالن بیشتر باشد، مشکالتشان 
برای رفت و آمد، کار و زندگی درسطح محله 
و شهر بیشتر خواهد بود.در چنین شرایطی 
فراهم کردن دسترسی و حمل و نقل آسان 
برای رفت و آمد و امور تحصیلی، درمانی و 
نیاز های حیاتی معلوالن کمترین خدمتی 
است که شهرداری می تواند به آن ها انجام 
دهد.وی گفت: شهرداری ها مکلفند صدور 
پروانه احداث، بازســازی و پایان کار برای 
تمامی ســاختمان ها و اماکــن با کاربری 
عمومی از جمله مجتمع های مســکونی، 
تجــاری، اداری، درمانی، آموزشــی را به 
رعایــت ضوابط و اســتاندارد های مصوب 
شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
و اصالحات پس از آن در مورد دســترس 
پذیــری افــراد دارای معلولیت توســط 
مجــری، مشــروط کنند. اگر شــهرداری 
در صــدور پروانه های ســاختمانی و پایان 
کار بــه این موضوع توجــه کند و عمل به 
آن را وظیفــه قانونی خود بداند، بی شــک 
این کار زمینه ســاز بهبود و ارتقاء ســطح 
دسترس پذیری معلوالن در تهران خواهد 
شــد.12 آذر امسال بود که حجت االسالم 
رئیســی رئیــس جمهور هم دربــاره این 
موضــوع واکنش نشــان داد و اظهار کرد: 
لوازم توانبخشــی از جمله ویلچر و عصای 
مناسب باید برای معلولین تهیه شود و بهتر 
اســت که مسئولین مربوطه پیگیری کنند 
تا اینگونه لوازم در داخل کشور تولید شود. 
رئیسی همچنین بر اجرای قانون در زمینه 
اســتفاده معلولین از وســایل حمل و نقل 
)قطــار و هواپیما( که به صورت تخفیف در 
نظر گرفته شده است، تاکید کرد و خواستار 
فعال شدن صندوق حمایت از فرصت های 
شــغلی معلولین شد.وی تاکید کرد: اراده 
دولت بر این است که معلولین بیش از رنج 
معلولیت، ســختی و رنج بیشتری نداشته 

باشند.

خبر ویژه

ســخنگوی وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: 
امتحانات نیمســال اول در مدارس سراسر کشور 
حضوری برگزار می شود.علیرضا کمرئی در تشریح 
ایــن خبرعنوان کرد: با توجه به حضوری شــدن 
مدارس، ارزشیابی ها هم حضوری برگزار خواهد 
شــد. کمرئی با بیان اینکه هم اکنون مدارس باز 
بــوده و به شــکل تلفیقی از آمــوزش حضوری و 
غیرحضوری مشــغول امر آموزش هستند، گفت: 

همــه مــدارس مجاز به فعالیــت حضوری  بوده، 
لــذا همه امتحانات باید حضوری برگزار شــوند. 
ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: 
با توجه به اینکه مدل آموزش در مدارس سراسر 
کشور به حالت گذشته برگشته و آموزش حضوری 
در همــه مدارس آغاز شــده، لــذا مدارس مکلف 
بــه برگزاری امتحانات نیمســال اول به شــکل 
حضوری هســتند.کمرئی ادامه داد: در همه پایه 

های تحصیلی امتحانات دی ماه با رعایت پروتکل 
های بهداشتی حضوری برگزار می شود. وی اشاره 
ای هم به بازگشــایی حضوری مدارس بنا به نظر 
شورای مدرسه داشت و گفت: همه اکنون مدارس 
سراسر کشور باز هستند و هیچ مدرسه ای بدون 
عذرموجه تعطیل نیســت، لذا اگر خانواده ای به 
باز نبودن مدرســه ای معترض باشــد می تواند از 
طریق آموزش و پرورش موضوع را پیگیری کند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

امتحانات نیمسال اول همه مدارس »حضوری« برگزار می شود

آسترازنكا در ایران چه بود؟ کسن های  ماجرای تقلبی بودن وا
رئیــس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با 
واکسن وزارت بهداشت در خصوص خبری که 
اخیرا در فضای مجازی با عنوان »در ســازمان 
جهانی بهداشــت اعالم شــده است که واکسن 
آســترازنکا که در ایران اســتفاده شده، تقلبی 
بوده اســت« منتشــر شده، گفت: زمانی که به 
این خبر مراجعه می کنیم متوجه می شــویم 
که هشــدار ســازمان بهداشت جهانی مبنی بر 
این اســت که واکسن آسترازنکایی که خارج از 
سیســتم قانونی واکسیناسیون کشور استفاده 

شده است تقلبی و پر شده بوده است.دکتر سید 
محســن زهرایی تاکید کرد: اگر به سایت های 
خبری داخل کشور در رسانه ها و صدا و سیما 
مراجعه کنید متوجه می شوید که در تابستان 
اخباری اعالم شد که گروه ها و باند های کاله 
برداری با گرفتن مبالغ زیاد واکســن پر شــده، 
تقلبی و یا واکســن هایی که احیانا به صورت 
قاچاق وارد کرده بودند، در خارج از سیســتم 
واکسیناســیون کشــور، در خانه، شرکت و یا 
جاهای زیرزمینی و غیرقانونی  با گرفتن مبالغی 

بــه افــراد  تزریق کردند و این افراد متاســفانه 
در دام این کالهبــرداران افتادند.رییس اداره 
بیماری های قابل پیشــگیری با واکسن وزارت 
بهداشــت در ادامه گفت: این موضوع در واقع 
هشــداری اســت که بســیار خطرناک است و 
افراد هوشــیار باشند و واکسیناسیون خارج از 
سیســتم کشور را انجام ندهند.زهرایی با بیان 
اینکه این مورد تجربه ای است که ممکن است 
در کشــورهای دیگــر نیــز رخ بدهد، افزود: به 
همین دلیل نیز ســازمان بهداشت جهانی این 

نکته را منتشر کرده است  تا افراد و کشورها به 
چنین مخاطراتی که می تواند کشورها را تهدید 
کند، توجه داشته باشند.وی تاکید کرد:  تمامی 
واکسن هایی که در نظام واکسیناسیون کشور 
در مراکز و پایگاه های واکسیناســیون کشــور 
اســتفاده شده است اعم از آسترازنکا و یا دیگر 
واکسن ها؛ مستقیما از شرکت های کشورهای 
تولید کننده خریداری شــده است و با نظارت 
دقیق در سطح کشور توزیع و مصرف شده است 

و از این جهت هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

کسیون محیط زیست مجلس خبر داد؛ نائب رئیس فرا

ک کسیون محیط زیست مجلس به اجرایی نشدن قانون هوای پا ورود فرا
نائب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، درباره اجرایی نشدن 
قانــون هوای پاک، اظهار کرد: دســتگاه های زیادی برای اجرایی 
شــدن قانون هوای پاک تکالیفی برعهده دارند اما متاســفانه اکثر 

ارگان ها به تکالیف قانونی شان عمل نکرده اند.
معین الدین سعیدی با بیان اینکه »سازمان محیط زیست متولی 
اجرای قانون هوای پاک اســت«، افزود: مســئوالن این ســازمان 
در دوره قبلــی، معتقــد بودند اجرای این قانون باعث تعطیلی ۷0 
درصد تولید ی های کشــور می شود، وقتی متولی چنین نگاهی را 
دارد از ســایر دســتگاه ها نمی توان توقع کرد که چرا به تکالیفتان 
عمل نکرده اید و علت اجرا نشدن قانون هوای پاک به دلیل همین 

نگاه سازمان محیط زیست است.سعیدی تصریح کرد: فراکسیون 
محیط زیست به موضوع عدم اجرای قانون هوای پاک ورود کرده 
اســت ســعی خواهیم کرد ابعاد نظارتی مجلس را بیشــتر کنیم تا 
شــاهد اجرای این قانون باشــیم. با توجه به شــرایط آلودگی هوا، 
ریزگردها، مازوت ســوزی و ... که در کشــور شاهد هستیم به نظر 
بنده این مســائل جزو اولویت های اصلی کشــور است.وی افزود: 
امیدواریــم با همکاری وزارتخانه هــای مربوطه و نظارت مجلس 
شــورای اسالمی بر اجرای قانون هوای پاک، بتوانیم شاهد اجرای 
مولفه های این قانون باشیم.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
برخی از کارشناسان معتقد هستند قانون هوای پاک باید بازنگری 

شود فراکسیون محیط زیست در این باره چه نظری دارد؟ گفت: 
در کشــور ما حدود 11 عنوان قانونی وجود دارد در حالی که در 
کشور فرانسه که مهد قانون است شاهد 2 هزار قانون هستیم این 
تــورم قانــون و طرح های متعدد یک معضل اســت و رهبر انقالب 
هــم عنوان کردند که رویکرد مجلس یازدهم الیحه محور باشــد 
و بیشــتر به دنبال بررســی لوایح دولت که تامین مالی شده است 
هستیم عالوه بر این مجلس یازدهم به دنبال قوی تر شدن بخش 
نظارتی بر اجرای قوانین است.ســعیدی افزود: هنوز جلســه ای در 
فراکســیون محیط زیســت مبنی بر اینکه قانون هوای پاک نیاز به 

بازنگری دارد یا خیر، نداشته ایم.
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 نارنجستان قوام شیراز
دوستی عطر بهار و نارنج

پایتان به خیابان معروف لطفعلی خان که رســید، باغ 
نارنجستان قوام را ندیده برنگردید. این بنا یک خانه باغ 
بسیار بزرگ است که از باغی پر از درخت های نارنج و 
عمارتی بســیار زیبا تشکیل شده است. این باغ و بنای 
تاریخــی در دوران قاجار توســط خاندان قوام الملک 
ســاخته شــد و ساخت آن سالیان سال زمان برد، برای 

همین به این بنا خانه قوام هم گفته می شود.
شهرت اصلی این باغ به خاطر درختان نارنج آن است 
که وقتی در فصل بهار آن جا باشــید، ناخواســته نفسی 
از ته دل می کشــید و حــس می کنید هوای اطرافتان 
کمی ســبک شــده. نام نارنجستان قوام هم برگرفته از 
درختان نارنج معروف حیاط و عمارتی است که متعلق 

به قوام الملک بوده است.
نارنجســتان قوام هفت هنر ایرانــی از جمله گچ بری، 
نقاشــی، آجــرکاری، معرق، حجــاری، منبت کاری و 
آیینــه کاری را در کنــار هم جمع کــرده و با این کار، 
مجموعه ای شــگفت انگیز از ظرافــت هنر ایرانی را به 
نمایش گذاشــته اســت. این نمایش تاریخی زیبا در 
سال 1353 در فهرست آثار ملی ایران جای گرفت که 
ساالنه گردشگران زیادی را به شیراز دعوت می کند و 

محبوبیت زیادی دارد.
خاندان قوام چه افرادی بودند؟

برای گفتن و نوشــتن از نارنجســتان قوام شیراز، باید 
کمی به گذشــته ســفر کنیم و خالصه یک ماجرا در 
دل تاریــخ را برایتــان تعریف کنم. ماجرای ما از دوران 
زندیه شــروع می شــود که نه نارنجستان قوامی وجود 
داشــته و نه خاندان قوام! در دوران زندیه، شــخصی به 
نام حاج ابراهیم خان کالنتر اعتماد الدوله شــیرازی به 
لطفعلی خان زند، حاکم سلسله زندیه خیانت کرد؛ این 
خیانت موجب آســان شــدن روال به تخت نشستن آقا 

محمدخان قاجار و از بین رفتن حکومت زندیه شد.
آقــا محمدخان بــه خاطر همکاری حاج ابراهیم خان، 
حکومت شیراز را به او سپرد. حاج ابراهیم خان کالنتر 
هم تمام اطرافیان خود را در راس مقام های حکومتی 
قــرار داد. ایــن حاکمیت تا دوران فتحعلی شــاه ادامه 
پیدا کرد تا اینکه در همین دوران علیه فتحعلی شــاه 
کودتا شــد. این اتفاق فتحعلی شــاه را به ابراهیم خان 
بدبین کرد و باعث شــد دســتور قتل او و تمام اعضای 
خانــواده اش را صــادر کند. در این بین فقط علی اکبر، 
یکی از پسرهای ابرهیم خان به خاطر ابتال به بیماری 
ســیل از این قتل خانوادگی جان ســالم به در برد و به 
طــرز عجیبی دوباره ســالمتی خــود را از این بیماری 

کشنده به دست آورد.
بعدها فتحعلی شاه در سفر خود به شیراز، طی صحبتی 
که با علی اکبر داشت، متوجه ستمی که در حق او کرده 
بود شــد و برای جبران این کار، به او لقب قوام الملک 
داد. با این تغییر نام کامل علی اکبر به )علی اکبر خان 

قوام الملک اول( تغییر کرد و والی شیراز شد.
زمان ســاخت باغ نارنجستان قوام شیراز به طور دقیق 
مشخص نیست، اما بر اساس شواهد، کتیبه های داخل 
بنا و گچ بری ها این بنا بین ســال های 125۷ تا 126۷ 
هجری شمســی ساخته شــده است و تکمیل آن 10 

سال زمان برده است.
پس از مرگ قوام الملک اول که داســتان زندگیش را 
تعریف کردم، پسرش علی محمدخان قوام الملک دوم 
دســتور ســاخت بنایی اختصاصی با نام قوام الملک را 
صــادر کــرد اما پیــش از اتمام بنا فوت کرد و ادامه کار 
ســاخت به عهده پسرش، محمدرضا خان قوام الملک 
ســوم قرار گرفت. این بنای پرماجرا که اتمام مراحل 
ســاخت آن ســال ها زمان برد، همان نارنجستان قوام 
اســت. نارنجســتان قوام در فضایی به مساحت 3500 
مترمربع در قالب ساختمانی به مساحت ۹40 مترمربع 
ســاخته شــد. این ساختمان دارای دو بخش شمالی و 
جنوبی بود. در آن دوران نارنجســتان قوام از دو بخش 
بیرونی و اندرونی تشکیل می شد. اندرونی قوام یا خانه 
قوام شــامل بخش های داخلی بنا، حمام گچینه و سه 
خانه در اطراف نارنجستان بود. البته این خانه ها امروزه 

از بنای کلی نارنجستان قوام خارج شده اند.
بخش بیرونی خانه قوام هم شــامل نارنجســتان قوام 
می شد که معموال از آن برای برگزاری مهمانی، جشن 
و کارهای رسمی اداری استفاده می شد. بخش اندرونی 
و بیرونی به اندازه یک کوچه از هم فاصله داشــتند و 
از طریق یک تونل زیرزمینی به هم متصل می شدند.

بنای نارنجســتان قوام خانه شــخصی محمدرضا خان 
قوام الملک ســوم بود که به پسرش، قوام الملک چهارم 
و سپس به قوام الملک پنجم، ابراهیم خان قوام الملک 
پنجم رســید. این دوره همزمان با دوران سلطنت رضا 
شاه پهلوی بود که رضا شاه تمام القاب را از روی اسامی 
اشــخاص حذف کرد. ابراهیم قوام این باغ و بنا را برای 
انجام فعالیت های هنری و فرهنگی به دانشــگاه شیراز 
اهدا کرد و خود ســه ســال بعد از دنیا رفت. این پایانی 
برای نام و خاندان )قوام الملک( بود اما باغ نارنجستان 

قوام همچنان پابرجا باقی ماند.

گردشگری

گروهی از مطالعات جدید نشــان می دهند که دوزهای تقویت  کننده 
واکســن کروناویروس، گیرندگان را آماده می کند تا به طور موثر در 

برابر آسیب های هر دو نوع دلتا و اومیکرون مقاومت کنند.
 یافته های تحقیقاتی نشان می دهد که افراد دریافت کننده دوز تقویتی 
)بوســتر( نســبت به افرادی که صرفاً واکسیناســیون اولیه دو دوز را 
دریافت کرده اند، ۹۰٪ کمتر احتمال دارد در اثر عفونت دلتا فوت کنند.

دکتر »ویلیام شافنر«، سرپرست تیم تحقیق، گفت: »این حفاظت در 
چند ماه آینده بســیار مهم خواهد بود، زیرا نوع دلتا همچنان ســویه 
غالب است. اگرچه ما با ظهور اومیکرون روبرو هستیم، اما بیش از ۹5 

درصد از همه عفونت  های جدید امروزه توسط دلتا ایجاد می شوند.«
برخــی از متخصصان بیماری هــای عفونی انتظار دارند اومیکرون در 
نهایــت دلتــا را از بیــن ببرد و با توجه به افزایش انتقال پذیری کووید، 
به نوع غالب کووید تبدیل شود.مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد 
که ســویه اومیکرون میزان مصونیت حاصل از واکســن را در افرادی 
کــه دوره کامــل دو دوز تزریق را دریافــت کرده اند، بیش از 25 برابر 

کاهش می دهد.
اما محققان معتقدند دوز ســوم )بوســتر( سطح آنتی بادی را به جایی 

که قبل از اینکه اومیکرون پدیدار شود، افزایش می دهد.

به گفته شــافنر، »اگرچه دو دوز واکســن ممکن اســت همچنان در 
برابر بیماری شــدید ناشــی از سویه اُمیکرون مصونیت ایجاد کند، اما 
محافظت با دوز ســوم واکســن بهبود می یابد.«داده های جدید نشان 
می دهد افرادی که حداقل پنج ماه پس از اتمام ســری دو دوز اولیه 
خود، واکسن تقویت  کننده )بوستر( دریافت کرده اند، نسبت به افرادی 
که تقویت کننده دریافت نکرده اند، ۹0 درصد کمتر با مرگ و میر روبرو 
هستند.محققان معتقدند واکسن تقویت کننده میزان آنتی بادی را به 
گونه ای افزایش می دهد که می تواند بر پتانسیل جهش های اُمیکرون 

برای فرار از سیستم ایمنی غلبه کند.

براساس مطالعات جدید

دوز سوم واکسن کرونا نرخ مرگ را تا ۹۰ درصد کاهش می دهد

دریچه علم

 افزایش 
 قیمت دالر 

 با مردم 
چه می كنه!

روند افزایشی قیمت 
دالر و تاثیر شدید آن 
بر معیشت قشر فقیر 

جامعه، سوژه كارتونی از 
محمد فرجی در صفحه 

اینستاگرامش شد.
منبع : خبرآنالین

كارتون 

 جذامی هایی که حرف 
سیاسی نمی زنند

از بیماری جذام یا همان خوره که همواره در طول 
تاریخ اســمی ترسناک داشته، کمتر صحبت شده 
گویی که اصال افرادی با چنین بیماری  وجود ندارند 
اما جذامی هایی در این کشور ودر شهری مثل مشهد 
زندگی می کنند که دلی پرغصه از روزگارشان دارند.
 فیلــم »خــوره« بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی 
شــهرام میراب اقدم مســتندی کوتاه اســت که در 
پانزدهمین جشــنواره بین المللی ســینما حقیقت 
در بخش مســابقه ملی به نمایش در آمده اســت.
ایــن فیلم مســتند درباره زندگــی امروز جذامیان 
آسایشــگاه محراب خان مشهد است که از وضعیت 
امروز خود گله دارند به ویژه بخاطر فشــارهایی که 
بــرای تــرک خانه های خود و انتقال به مکانی دیگر 
برای ســاخت و ســاز در محل زندگی آن ها متحمل 
می شــوند. آسایشگاه محراب خان اولین آسایشگاه 
نگهداری جذامیان کشور است که به صورت رسمی 
در سال 1340 در مشهد و در زمین موقوفی محراب 
خان که زمانی والی آنجا بوده ساخته شده است. در 
اینجا خانواده های زیادی زندگی می کنند که بیشتر 
آن ها بر اثر آســیب های ناشی از این بیماری معلول 
و از کار افتاده شــده و با شــرایط ســختی زندگی را 
ســپری می کنند و تقریباً زندگی اکثرشان با کمک 
خیرین گردانده می شود.  آن ها گله مند هستند که 
در چند  دهه گذشــته هیچ دولتی به درســتی به 
آن ها رسیدگی نکرده و مصائب و سختی های خود،  
حتی قطع عضوی از بدنشــان را به اســم دولت ها به 
یــاد می آورند.  برخی از این جذامی ها در مســتند 
»خوره« می گویند این زمین موقوفی محراب خان 
بــرای آن ها بــود تا در آنجا زندگی کنند و حاال این 
عدالت نیست که خانه ها و زمین از آن ها گرفته شود. 
این خانواده ها تاکید دارند که حرفشــان سیاســی 
نیست فقط معتقدند که بیرون کردن آن ها از زمینی 
موقوفی در مملکتی اسالمی حرام است.این مستند  
38 دقیقه ای را در پلتفرم های هاشور و نماوا در طول 
جشنواره سینما حقیقت می توان تماشا کرد و امروز 

در بخش خانه جشنواره نمایش دارد.

 »دیار اجدادی«
 در بازار کتاب

»دیار اجدادی« نوشته فرناندو آرامبورو با ترجمه 
علیرضا شفیعی نســب از زبان اسپانیایی منتشر 
شد. این کتاب در 800 صفحه  با شمارگان 1000 
نسخه و قیمت 1۷3 هزار تومان در نشر خوب راهی 
بازار کتاب شده  است.در بخشی از مقدمه مترجم 
بــر این رمان می خوانیم: در »دیار اجدادی« با نُه 
شخصیت اصلی  روبه رویم که تک تکشان، بیش از 
کاراکترهایی در دل داستان، به انسان هایی زنده 
و واقعی می مانند؛ انســان هایی با تمام ضعف ها و 
قوت ها، تردیدها و امیدها، آرزوها و ناکامی ها. در 
طول صفحات این رمان، عمال با این شخصیت ها 
زندگی می کنیم و همین باعث می شود تا مدت ها 
پس از خواندن کتاب نیز آن ها را در یاد داشــته 
باشــیم. شــاید پس از شنیدن یکی از مولفه های 
محوری این داستان، که فعالیت های تروریستی 
ســازمان »اِتا« اســت، ناخودآگاه در ذهنمان آن 
را با گزارش های خبری مقایســه کنیم. اما کاری 
که آرامبورو در این کتاب انجام می دهد زمین تا 
آســمان با اخبار و  گزارش های فجایع و جنگ ها 

و حادثه های تروریستی تفاوت دارد.

 جمعه سیاه کوهنوردان چگونه مستند شد؟

« روایت می کند »برفگیر
مستند »برفگیر« به کارگردانی مشترک کیارش 
اشــراقی و مرتضی قاضیان ســاخته شده است و 
یکی از اتفاقات برای کوهنوردان را روایت می کند.

مســتند »برفگیر« روایت حادثــه ای در جامعه 
کوهنوردی ایران است که از آن به عنوان جمعه 
ســیاه کوهنوردی یاد می کننــد. عالوه بر اینکه 
نــوع حادثــه رخ داده جزو موارد بســیار نادر در 
کوهســتان اســت و ممکن اســت این پدیده هر 
صد ســال در هیمالیا یا آلپ رخ بدهد، پوشــش 
لحظــه ای عملیــات نجات از ســاعات آغازین تا 
خاتمه عملیات و پیدا کردن 12 جســد قربانیان 
این حادثه از بخش های نمایش داده شده این فیلم 
است.کیارش اشراقی کارگردان و تهیه کننده این 
مستند درباره جزئیات ساخت آن به خبرنگار مهر 
بیان کرد: شــرایط تولید مستند »برفگیر« بسیار 
دشــوار و ســخت بود و تولید این فیلم یک هفته 
بعد از وقوع حادثه شــروع شــد.وی اضافه کرد: 
تیم تولید مستند باید در دمای منفی 20 درجه 
در فصل زمســتان با وجود خطراتی در ارتفاعات 
تهران بالغ بر باالی 3000 متر و نقاطی که حادثه 
رخ داده حضور پیدا می کرد و این فیلم را از لحاظ 
دقت باال و ســناریوی از پیش تعیین شــده مانند 
سایر مستندهای عادی، دچار محدودیت می کرد.

مرتضی قاضیان دیگر کارگردان این مســتند به 
پوشش کامل سه منطقه ای که حادثه در آن رخ 
داده بود اشاره کرد و گفت: این فیلم بیشتر از 30 
نفر مصاحبه شونده دارد؛ از عوامل نجات تا مدیران 
عملیات و کسانی که در دل حادثه گرفتار بودند.

قاضیان درباره تالشی که برای کشش و جذابیت 
مستند انجام شده است نیز بیان کرد: نحوه نمایش 
ماجرا، روایت را از ابتدا تا انتهای این حادثه، برای 
مخاطبی که هیچ اطالعی از موضوع فیلم ندارد، 

جذابیت ایجاد می کند.

ادامه معدن کاری در کنار بزرگ ترین طاق طبیعی جهان

غروب اسپهبد خورشید در قلب مازندران
 دژ شکوهمند مازندران است، تعبیری دیگر 
از تخت جمشید در یک مختصات دیگر؛ در 
حاشیه شرقی جاده سوادکوه به تهران، کمی 
قبل از پادگان دوآب، در کوه سمت چپ جاده، 
جــا خوش کرده اســت. غاری 300 میلیون 
ســاله که به واسطه دژ ساخته شده در درون 
خود، کتاِب گشــوده تاریخ این سرزمین طی 
هزار سال پیش است. گویا این غار، روزگاری 
از پایگاه هــای اســتراتژیک و مراکز دفاعی 
اســپهبدان مازندران و در صدر اسالم نیز هم 
زمان با شورش مردم طبرستان و قیام »ونداد 
هرمز«، پناهگاه او بود. اما شــکوه آن پناهگاِه 
دوردســت امــروز، زیر غبار معــادن روبرو، 
سروصدای کامیون ها و بولدزرها، در لحظه ای 
به محاق می رود. دژ غار »اسپهبد خورشید«، 
پس از میلیون ها ســال امانت داری از تاریخ، 
هویــت و تمدن، اکنون در هجوم جویندگان 
گنج و کوه خواران و بولدزرهایشان، غبار آوار و 
تخریب را بر پیکر خود و پیشینه اش می بیند.

 تاریخ اسپهبد در معرض نابودی
از تیراندازی تا معدن

طاق طبیعی »اسپهبد خورشید« با دهانه ای 
به طول 85 متر با بقایای قلعه ای کهن به دلیل 
سوابق تاریخی، معماری بی نظیر و نقش بی 
نظیر در رخداد های تاریخی ســال 1381 در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسید. با این حال این 
اثر ملی نیز مانند طیف بسیاری از این آثار، در 
محاق فراموشی فرو رفت و امروز نبض حیاتش 
به کندی می زند. درست چهار سال پیش بود 
که نخســتین خبر ها از فعالیت پیکور ها در 
معادن قرار گرفته در عرصه و حریم محوطه 

غار »اسپهبد خورشید« منتشر شدند.
دو ماه بعد از انتشار نخستین خبرها، فرماندار 
سوادکوه با حضور در بین خبرنگاران قول داد تا 
هر چه سریع تر پیگیری های مورد نظر را انجام 
دهــد و معــادن فعال را به منطقه ای دیگری 

منتقل کند و حتی در بازه زمانی کوتاهی این 
وعده را عملی کرد. تنها یکی از آســیب های 
ایــن منطقه که تیراندازی در میدان تیر و در 
پایین دامنه کوه »اسپهبد خورشید« بود لغو 
شــد، اما به فاصله زمانی کوتاهی، دامنه زیر 
دهانه گودبرداری شــد و معادن توانسته اند 

جای پایشان را محکم تر از قبل کنند!
 انفجار معادن قلب غار اسپهبد 

خورشید را می لرزاند
در نقشــه تعیین عرصه و حریم تهیه شــده 
در اوایل دهه ۹0 مشــخص اســت که عرصه 
و حریــم تعیین شــده برای محافظت از این 
غار و محوطه های تاریخی اطراف آن، بســیار 
کوچک، غیراصولی و غیرکارشناسی تعیین 
شــده و در دامنه شــمالی این بنای تاریخی، 
نقشه حریم بریده شده است و به جای توجه 
به محوطه روبه روی اثر، کوه های پشت غار دژ 
»اسپهبد خورشید« را به حریم این اثر تاریخی 

پیوســت کرده اند تا کسری مساحت حریم 
پوشــانده شود و معادن موجود در حریم غار 
همچنان اجازه فعالیت داشــته باشند. اعمال 
نفوذ برای فعالیت در حریم غار دژ »اسپهبد 
خورشــید« و در عرصه محوطه های تاریخی 
اطراف این اثر ثبت ملی شــده کشــور، کار را 
به جایی رســانده که صدای اهالی و فعاالن 

محیط زیست نیز بلند شده است.
 جابه جایی معادن منوط به 

تفاهم دو وزارتخانه میراث و صمت!
انفجار معادن در حاشیه این دژ تا جایی بود که 
دادستان وقت شهرستان سوادکوه خواستار 
تحرک جدی در زمینه حفظ آثار تاریخی در 
درجه نخســت در اداره میراث شهرســتان و 
سپس اداره کل میراث فرهنگی استان شد و 
این مسئله را جزو مطالبات مردم شهرستان 
سوادکوه بیان کرد. طبق ادعای دادستان در 
سال گذشته، سازمان صنعت، معدن و تجارت 

وقــت بدون توجه به ضرر و آســیب مردم و 
کشــاورزان این منطقه، نظارت بر برداشــت 
از کــوه، هماهنگــی با منابــع طبیعی برای 
جلوگیــری از تجــاوز به حریم ملی به صدور 
مجوز معادن متعدد و تمدید مجوزات در این 
منطقه مبادرت کرد و تنها مســاله مهم برای 
آن هــا مبلغ واریزی معدن داران بود. تا پایان 
ســال ۹۷، دســت کم پنج معدن )سه معدن 
بــا مالک خصوصــی( در اطراف این محوطه 
تاریخی فعال بودند که این از جمله موارد نقض 
ضوابط میراث فرهنگی در عرصه و حریم این 

محوطه تاریخی است.
جالب این جاست که دلیل جابه جا نشدن این 
معادن، به تفاهم نرســیدن میراث فرهنگی و 
صنعت و معدن با یکدیگر آن هم به دلیل بار 
مالی و تأمین نشــدن تخصیص اعتباری که 
برای جابه جایی این معادن باید انجام می شد، 
بود! نکته مهم تر این اســت که طبق آخرین 

اخبــار، صدور و تمدید مجوز های برداشــت 
بســیاری از معادن، بدون استعالم از میراث 

صورت می گیرد!
تهدید سالمتی طبیعت

آن چه گفتیم تنها پوسته ظاهری عواقب کار 
کردن معادن در این مناطق است. وجود گرد 
و خاک، عناصر آهن، ســرب، اکسید و… نیز 
تهدیدی جدی برای ســالمت جانداران این 
ناحیه است. چرا که این معادن، آب رودخانه 
را برداشــت و دوباره همان آب آلوده مصرفی 
را بــه چرخه رودخانه باز می گردانند که این 
باعــث ایجاد مشــکالت زیادی برای اهالی و 
دام هایی که از این آب استفاده می کنند شده 
اســت و از آن جــا که ایــن آب در نهایت به 
دریــای مازندران می ریزد می توان تاثیر این 
معضل را در سطح کالن تری نیز دنبال کرد، 
فعالیت هایی که تهدیدی جدی برای مناطق 
حفاظت شــده آرین و پرور، از زیستگاه های 
اصلی البرز، خواهد بود که در فاصله کمی از 

اسپهبد دژ واقع شده اند.
ک باستانی برداشت خا

به گواه کارشناســان محیط زیست، فعالیت 
معادن در حاشــیه غار »اسپهبد خورشید«، 
موجــب رفت و آمــد روزانه ۷00 کامیون در 
جــاده که خاک باســتانی حمــل می کنند 
می شــود. متأسفانه این معادن مجوز قانونی 
دارند و در نبود یگان حفاظت که بطور دائمی 
حضور ندارد شب تا صبح کار می کنند و خاک 
باســتانی را از دامنه کوه برداشــت می کنند. 
عالوه بر غار دژ »اســپهبد خورشــید«، قلعه 
»باجگیــران«، غــار دژ »ِکیلــی« و غار دژ 
»کیجاِکرچال« سه اثر ثبتی باستانی منحصر 
به فرد و از تاسیســات نظامی وابســته به غار 
دژ »اســپهبد خورشید« هستند، که در حال 
تخریب و محکوم به نابودی توســط معادن 

قرار گرفته اند.

میراث فرهنگی 

فرهنگ و هنر


