
جلومیزند؟ کارگرانازخطفقر دستمزد

افزایش مزد کارگران، آزمون سخت دولت
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    شــورای عالــی کار تــا کمتــر از یــک مــاه دیگــر جلســه ای نخواهــد داشــت؛ نــه برای 
افزایش دستمزد های سال ۱۴۰۱ که اینر روز ها همه راجع به آن صحبت می کنند و نه 
بــرای هیــچ موضــوع دیگــری؛ ایــن مهمتریــن خبری بود که هفته گذشــته معاون وزیر 
گی اعالم شــد اعضای  کار دولت ســیزدهم  داد. این اتفاق درحالی اســت که به تاز

این شوارای عالی به اتفاق پذیرفته اند که هزینه زندگی یک خانوار متوسط در ایران، 
ماهانه تنها چند هزار تومان با ۹ میلیون تومان فاصله دارد و قرار است در جلسات 
پیشروی شورای عالی کار راهی عاجل برای رساندن حداقل مزد کنونی به این مبلغ 
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دستگاههایاجراییبه
موارد در برگزاریمراسمهاجز

نکنند ضروریاصرار
     رئیس جمهور بر ضرورت توجه به ارائه 
آموزش هــای عمومــی و نظــارت و کنتــرل 
دقیــق اجــرای مصوبات و شــیوه نامه های 
بهداشتی در پیشگیری از ابتال به بیماری 

کید کرد... کرونا تا

کز استخراج رمزارز : مجری تامین برق مرا

مجازاتاستخراجکنندگان
رمزارز مجاز غیر
افزایشیافت

کز استخراج رمزارز       مجری تامین برق مرا
گفــت: مجــازات افــرادی کــه از بــرق و یــا گاز 
غیرمجــاز بــرای اســتخراج رمزارز اســتفاده 
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گهی مناقصه عمومی تجدید شده  آ
شماره 1400/75/ع

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

ــدن  ــس( مع ژان ــدادی) اور ــانی وام ــش نش ــتگاه آت ــت ایس ــری و مدیری ، راهب ــز ــر دارد" تجهی ــام( در نظ ــهامی ع ــر )س ــی گل گه ــی و صنعت ــركت معدن ش
ســفیدابه و ســیاه جنــگل" واقــع در اســتان سیســتان و بلوچســتان را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــكار واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه 
صالحیــت پیمانــكاری بــا رتبــه حداقــل 5 شــركت در امــور خدمــات عمومــی و تاسیســاتی از اداره تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی واگــذار نمایــد. لــذا 
ــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونیكــی WWW.GEG.IR مراجعــه و اســناد مذكــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه  ــان می توانن متقاضی
زیابــی تأمیــن كننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاكات ســاعت 9 الــی 14 روز شــنبه مــــورخ 1400/12/07 در محــــل  ار
ــامالت مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مركــزی تهــران مــی باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل اجــرای موضــوع مناقصــه روز یكشــنبه مــورخ  دفتركمیســیون معـ
1400/12/01 مقــرر شــده اســت. شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در قبــول یــا رد هــر یــك از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذكــر دلیــل و بــدون جبــران 

ــار می باشــد. خســارت مخت

 نوبت دوم

گهی مزایده عمومی به شــماره 00/2 آ

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

شــركت ســهامی آب منطقــه ای هرمــزگان در  نظــر دارد  در اجــرای مفــاد بنــد )د( تبصــره )12( قانــون بودجــه كلــی ســال 1400 و مجــوز شــماره 51/164828 مــورخ 1400/10/11 وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایــی ، عرصــه و اعیــان یــك قطعــه زمیــن محصــور بــا بنــای احداثــی مــازاد خــود را  بــا كاربــری گردشــگری بــه مســاحت 151.460 متــر مربــع  بــا مشــخصات ثبتــی 1482فرعــی از 13 اصلــی مفــروز و مجــزی 
، واقــع در جــاده بندرعبــاس - حاجــی آبــاد  بعــد از ســه راهــی ســرخون بندرعبــاس را از طریــق مزایــده عمومی)نوبــت دوم(بــه شــماره00/2 بصــورت شــش دانــگ  شــده از 466 فرعــی از اصلــی مذكــور

واگــذار نمایــد .
: بندرعباس - بلوار امام خمینی -  شــركت ســهامی آب منطقه ای هرمزگان تلفن : 33932131)076( گذار نامونشــانیمزایده

زمانبازدید: از تاریخ 1400/11/23 لغایت 1400/12/12 از ساعت 8 صبح الی 13 )به جز ایام تعطیل(
زمانمزایده:  روز یكشنبه مورخ 1400/12/15 ساعت 10 صبح 

مكانمزایده: بندرعباس ، بلوار امام خمینی )ره( ساختمان اداری شركت سهامی آب منطقه ای هرمزگان، طبقه اول سالن اجتماعات شركت .
قیمتپایهاراضی: 681.573.000.000 ریال)ششصد و هشتاد و یک میلیارد و پانصد و هفتاد و سه میلیون ریال(

مزایدهعمومی:  شرایطشرکتدر
1- پرداخت هزینه های نقل و انتقال از جمله مفاصاحساب از دارایی ، دهیاری ، شهرداری و دیگر هزینه های متصور جهت فروش موضوع فوق به عهده برنده می باشد .

مزایده: به میزان 68.157.300.000 ریال كه باید به صورت  واریز وجه نقد ، به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود .  2-مبلغتضمینشرکتدر
ــخ 1400/12/5  ــا تاری ــخ 1400/11/23 ت ــت)www.setadiran.ir( از تاری ــی دول ــداركات الكترونیك ــامانه ت ــق س ــد از طری ــرایط می توانن ــن ش ــده: واجدی 3-تاریــخ،مهلــتومحــلدریافــتاســنادمزای

ســاعت 9 نســبت بــه خریــد و دریافــت اســناد مزایــده ، اقــدام نماینــد. 
4-تاریــخ،مهلــتومحــلتحویــلاســنادمزایــده: مزایــده گــران پــس از دریافــت اســناد مزایــده از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت www.setadiran.ir(( و مطالعــه اســناد ، تــا ســاعت 9 

صبــح روز یكشــنبه مــورخ 1400/12/15 اســناد مربــوط را تكمیــل نماینــد .
گشــاییپیشــنهادات:  پیشــنهادات واصلــه رأس ســاعت 10  صبــح روز یكشــنبه مــورخ 1400/12/15   بازگشــایی خواهــد شــد. حضــور یــك نفــر نماینــده از طــرف هــر یــك از پیشــنهاد  5-تاریــخباز

ــت. ــت آزاد اس ــنهادهای قیم ــاح پیش ــه افتت ــر ، در جلس ــه معتب ــی نام ــه معرف ــا ارائ ــدگان ب دهن
6-زماناعالمبهبرنده: تاریخ 1400/12/16 ساعت 10 

گواهــیالكترونیكی)توکن(بــاشــمارههــایذیــلتمــاسحاصــلنماینــد: 41934-021 و اطالعــات تمــاس دفاتــر ســایر  مزایــدهمــیبایســتجهــتثبــتنــامودریافــت 7-عالقمنــدانبــهشــرکتدر
اســتانها،در ســایت ســامانه www.setadiran.ir((بخــش ثبــت نــام /پروفایــل مزایــده گــر مراجعــه فرماینــد .

  www.hrrw.ir و http://iets.mporg.ir:گهی آ کننده  8-سایتهایمنتشر
ر ارســال شــود مطلقــًا  ر ، و نظایــر آن و یــا فاقــد امضــاء ، مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهادهایی كــه پــس از مهلــت مقــر 9-بــه پیشــنهاد هــای فاقــد ســپرده ، ســپرده مخــدوش ، ســپرده كمتــر از میــزان مقــر

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
10-هزینه درج آگهی و كارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

گهی: 1274745 شناسها

 نوبت دوم

کرونا ویروس سرمایه داری است

مرگومیر پولســازینئولیبرالیسماز
  بهزاد اسدی،کارشناس فلسفه هنر دانشگاه تهران

 ثــروت ۱۰ مــرد ثروتمند دنیا در طی ۲ ســال 
همه گیری کرونا ۲ برابر شده اســت. طبق نتایج 
تحقیقات مؤسســه آکسفام که روز دوشنبه ۱۷ 
ژانویه ۲۰۲۲ منتشــر شده مجموع دارایی هایی 
 ۱۰ ثروتمند دنیا به رقم ۱.۵ تریلیون دالر رسیده 

است.
 به زبان دیگر این افراد روزانه به طور میانگین ۱.۳ 
میلیارد دالر درآمد داشــته اند. این درحالی است 
که ویروس کرونا و همه گیری کووید ۱۹ موجب 
شده تا جهان با بی سابقه ترین رکود اقتصادی از 

سال ۱۹۲۹ به این سو مواجه باشد.
حتمــاً در خبرها خوانده اید و شــنیده اید که ده 
ســرمایه دار بــزرگ دنیا از شــروع همه گیری 
کرونا مقدار دارایی شــأن دو برابر شــده اســت 
یعنــی اگــر بر فرض ۴۰ میلیــارد )بیلیون( دالر 
دارایــی در کل زندگــی شــأن داشــتند حال 
بــا گذشــت دو ســال و خرده ای بــه دو برابر آن 
 رســیده یعنــی مثــال ۸۰ میلیــارد )بیلیون(

 دالر.
این خبر هولناک و خنده از ســر دیوانگی چه به 

ما دارد می گوید؟
اینکه نظام ســرمایه و ثروت ویروس کرونا و همه 
گیــری آن به تجارت پرداختند و آن هم تجارت 

با جان، روح و جسم توده بشریت.
در همــه گیــری کرونــا اگر فقط پنــج میلیارد 
آدم کــره زمین بخواهند واکســن بزنند آن هم 
حداقــل دو دوز یعنی یــک کمپانی دارویی که 
اغلــب مدیــران و ســهامداران آنهــا همین ابر 
ســرمایه داران هســتند، ده میلیارد دوز واکسن 
بــه فروش می رســانند چه متریــال و کاالیی را 
می توان ســراغ داشــت به شــکل مصرفی که به 
این میزان ســود، گردش و تقاضای بدون تبلیغ 
 و ملتمســانه از طــرف مردم و دولت ها داشــته

 باشد.
بشــر امروزی در نظام نئولیبرال یعنی کنترل و 
ثــروت تــوده در کنار هم به جایی می رســد که 
بــرای ثروت، درآمد و بازی ســرمایه داری دیگر 
بــه خرده درآمدهایی چون فروش اســلحه و… 
 بابــت جنــگ یا برده داری در نظام مالیات راضی 

نیستند.
 آنهــا بدون اهمیت به بشــر و تــوده امروزی که 
جانش چه می شــود و چه کسانی چه عزیزانی را 
دست می دهند به ساخت ویروس های دست ساز 
و همگیــر روی می آورند و بعد از قربانی به اندازه 
کافی بشــر پیر، ســالمند و مستمری بگیر و روی 
دست مانده برای جوامع نئولیبرال با فخر، کسب 

درجه و احترام اعالم کشف واکسن می کنند.
و مردم با سرعت و از سر ترس و تمنا به دولت ها 
فشــار می آورند تا انواع و اقسام واکسن ها را تهیه 
کننــد وقتی ویــروس کنترل می شــود جوامع 
ســرمایه داری ســیری ناپذیر انواع آماده دیگر را 
می فرســتند که نیاز دوز ســوم چهار اآلخر ادامه 
یابــد بعد وقتی می بیننــد بین ۲۵ تا ۲۸ درصد 
کره زمین مایل به گرفتن واکســن نیســتند با 
ویروس ســویه جدید به نام اومیکرون به ســمت 
واکســن نگرفته ها حمله می کنند به طوری که 
واکســن گرفته ها به شــکل ســوپرمن وار با یک 
سرماخوردگی ساده طرف می شوند ولی کسانی 
که در اطرافشــان واکسن نزده اند به شکل مرگ 
آوری بــه ویروس مبتال می شــوند و در روبروی 
 خــود تبلیغ و نماد کســایی که واکســن زده را 

می بینند.
 اومیکرون بر اســاس یک آزمایش بالینی تا ۳۷ 
شــکل تغییر ثبت شده در بدن انسان به مجرای 
تنفسی حمله ور می شود و در مورد عجیب هیچ 
دارویی برای رهایی از آن نیســت تا اینکه افراد 
مبتال بعد از بهبودی سریع اقدام به زدن واکسن 
 بکنند تا فروش و ســودآوری سرســام آور کامل

 شود.
روزی هیتلر، اســتالین و برخی رهبران خونخوار 
برای میزان تسلط و قدرت خود به دیگری و دنیا، 
رو به حمله و کشــتن مــردم می آورد تا قدرت و 
کنترل خود را بر دیگران دیکته کنند مرگ مردمان 
دنیا برای آنها هزینه هم داشت از ابزارات جنگی، 
نیروهای نظامی، فشار جوامع و.... ولی امروزه نظام 
  نئولیبرال در بحث کشتن و نابودی بشر نه حتی 
هزینه ای نمی دهد بلکه از مرگ و میر پول درمی 
آورد و احترام به دســت می گیرد و ثروت خود را 
چند برابر می کند و هر شرکت و ابر سرمایه دار یک 
قهرمان صلح و نجات کره زمین معرفی می شود و 
افسوس در این بازی مرگ ثروت و سرمایه، نظام 
سرمایه داران با همدستی و همراهی با قدرت های 
 سیاســی و نگاه ایدئولــوژی رهبران قدرت یکی

 می شود.«
منبع:مهر

یادداشت

سخنگویشوراینگهبانمطرحکرد:

خبر خوش شورای نگهبان در حوزه مسکن
ســخنگوی شورای نگهبان گفت: در شورا از اولین 
روزی که مصوبه الیحه رتبه بندی معلمان را دریافت 
کردیــم تا اخرین لحظات مهلت قانونی این الیحه 

را بررسی کردیم.
هادی طحان نظیف ســخنگوی شورای نگهبان در 
نشست خبری روز گذشته ضمن تبریک میالد امام 
جواد)ع( و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، گزارشی 

از ۷ طرح و الیحه ارائه کرد.
وی درباره مصوبات جلســات اخیر این شورا اظهار 
داشت: طرح جهش تولید دانش بنیان جزو طرحهای 
خوب مجلس است که با همکاری دولت تکمیل شد. 
ســخنگوی شورای نگهبان افزود: در نشست اخیر 
شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد شد که در 
جهت تقویت و تکمیل افرایش قابلیت این مصوبه 

است.
ابهاماتالیحهرتبهبندیمعلمان

بایدبرطرفشود
وی همچنین درباره الیحه رتبه بندی معلمان نیز 
گفت: در بخشی از ایرادات، دولت بار مالی این مصوبه 
را در حد خود قبول کرده اما نسبت به مواردی که 
مجلس به آن اضافه کرده ابهام نسبت به بار مالی آن 
وجود دارد که این ابهام به همراه ابهامات دیگر باید 
برطرف شود.  طحان نظیف همچنین خاطرنشان 
کرد: دولت الیحه رتبه بندی را قبول دارد و مجلس 
هم تصویب کننده آن اســت. دولت در حد الیحه 
خودش بار مالی را قبول کرده است اما سایر موارد 
هنوز ابهام دارد.  سخنگوی شورای نگهبان تصریح 
کرد: ما همکاری های خود را برای این الیحه با دولت 
و مجلــس ادامه می دهیم که امیدواریم این دو قوه 
به جمع بندی نهایی برســند. وی ادامه داد: درباره 
الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها، 
ابهامــات کمــی باقی مانده اســت. طحان نظیف 
همچنین دربــاره مصوبه ای برای تولیدکنندگان 
حوزه مسکن و آجر اعالم کرد: اصالحیه یک بند از 
قانــون بودجه ۱۴۰۰ به نفع تولیدکنندگان آجر و 

کوره های آجرپزی تایید شد. 
ســخنگوی شورای نگهبان در همین راستا افزود: 
امیدواریم این اقدام در قیمت تمام شــده مســکن 

هم تاثیر بگذارد.
طرحساماندهیخودروازنظرشوراینگهبان

ایرادوابهامینداشت
وی همچینن درباره طرح ساماندهی خودرو گفت: 
ما در ابتدا ابهاماتی درباره این طرح داشتیم که در 
مرحلــه آخــر و پس از رفع ایرادات اعالم کردیم که 
هیــچ مغایرت و ابهامی ندارد اما ایرادات نهایی که 
به مجلس اعالم کردیم ایرادات هیأت عالی نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت بود و  شورای نگهبان 
خــود هیچ ایرادی نــدارد اما هیأت عالی باید نظر 

خــود را اعــالم کرده و ما هم موظفیم این ایرادات را 
به مجلس انتقال دهیم.

نمایندگاننبایددرامورقوایدیگر
دخالتکنند

سخنگوی شــورای نگهبان بیان کرد: نمایندگان 
مجلس بیشترین ارتباط را با مردم دارند. مراجعات 
زیادی به آنان می شود. نمایندگان بر اساس قانون 
بایــد نظارت و قانون گذاری کنند. آنان منعی برای 
 نظــارت ندارند اما نباید در امور قوای دیگر دخالت

 کنند. 
طحــان نظیف ادامه داد: آنان می توانند از ابزارهای 
نظارتی خود استفاده کنند. البته طبق بیانات مقام 
معظم رهبری نمایندگان نباید در انتصابات دخالت 
نداشــته باشــند. اگر واقعا نمایندگان در انتصابات 
دولتی دخالت داشته باشند، حتما شورای نگهبان 

این موضوع را مورد توجه قرار می دهد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این 
سخنانش بیان کرد: نظارت بر رفتار نمایندگان به 
بیانــات رهبری برمی گردد البته این قانون را قوی 
نمی دانیم.  وی در همین راستا اضافه کرد: در بحث 
نظارت بر نمایندگان موضوع بر عهده شورای نگهبان 
است، اما اگر در حوزه رفتار نمایندگان باشد بر عهده 

هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است. 
طحــان نظیف همچنین خاطرنشــان کرد: اصل 
نظارت درونی مجلس قابل دفاع اســت البته نباید 
صبر کرد که نماینده به ســمت تخلف برود و اگر 
رفتاری هســت باید همانجا در مجلس پیشگیری 
کرد اما اگر این ابزارها کافی نبود شــورای نگهبان 

ورود می کند. 
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هدف از نظارت 
مچ گیری نیســت بلکه اصالح اســت، هر چند در 
خصــوص قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 

نیازمند اصالحاتی هستیم.
هرچهبودجهواقعیترباشدامكانکنترلنظم

وانضباطمالیبهترخواهدبود
وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه شورای نگهبان 
کلیت الیحه بودجه ۱۴۰۱ و در مرحله بعد تغییرات 
و مصوبات مجلس در این خصوص را چطور ارزیابی 
می کند، گفت: با توجه به اینکه هنوز الیحه بودجه 
در مجلس تصویب نشده و حتی گزارش کمیسیون 
تلفیق هم به مرحله نهایی تصویب و صحن نرسیده 
اســت نمی توان اظهار نظر قطعی در این خصوص 

داشت. 
وی در همین رابطه افزود: البته باید این نکته را هم 
گفت که هر چه بودجه واقعی تر باشد امکان کنترل 
نظم و انضباط مالی بهتر خواهد بود و ما  از این به 
بعد نکات مجلس درباره بودجه را بیشــتر بررسی 

می کنیم و نکات را ارائه خواهیم کرد.
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سیاست 2

احتمال حذف »طرح شفافیت آرا« برای همیشه
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس آخرین وضعیت طرح شفافیت آرای نمایندگان را در مجلس 
تشریح کرد. سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی در تشریح 
آخرین وضعیت طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس، اظهار داشت:این طرح یکی از اولین طرح هایی بود که 
در مجلس یازدهم تدوین و به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.
وی افزود: کمسیون تدوین بالفاصله به طرح ورود کرد، اما به دلیل اینکه طرح مذکور نواقصی داشت، کارگروه 
با حضور کارشناسان برای ارزیابی طرح تشکیل شد که در نهایت گزارش کمیته مربوطه در کمیسیون بررسی 

و تصویب و به جلسه علنی ارجاع شد.
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه اکثریت نمایندگان موافق این طرح هستند، 
ادامه داد:، اما این طرح، چون مربوط به تغییر آیین نامه داخلی مجلس اســت نیاز به ۲ ســوم آرای نمایندگان 

داشت که با اختالف ۲ الی ۵ رأی این طرح تصویب نشد.
محمودی اضافه کرد: زمانی که طرحی در جلسه علنی رد شد از دستورکار خارج می شود، اما بر اساس ماده 

۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس می توان مجدد طرحی را که رد و از دستورکار خارج شده را با امضا ۵۰ نماینده 
دوباره در دستورکار قرار داد.

وی با بیان اینکه نمایندگان دوباره درخواست کردند که طرح شفافیت آرا در دستورکار قرار گیرد، گفت:در نتیجه 
این طرح دوباره برای انجام اصالحات به کمســیون تدوین آیین نامه ارجاع شــد و اعضای کمیســیون بالفاصله 
اقدامات الزم را انجام داد البته نکته ای از طرح حذف نشــد بلکه چند مورد از جمله شــفاف شــدن مصوبات و 

تصمیمات هیئت رئیسه به طرح اضافه شد.
نماینده شهرضا در مجلس بیان کرد: در نهایت پس از جمعبندی در کمیسیون، طرح برای در دستورکار قرار 
گرفتن تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ البته چد هفته ای است که طرح شفافیت آرا از سوی هیئت رئیسه در 

دستورکار هفته گی قرار می گیرد، اما در دستورکار روزانه قرار نگرفته است.
ســخنگوی کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تاکید کرد: در صورتی که طرح شــفافیت آرا مجددا از 

سوی نمایندگان رد شود، طرح به طور کلی از دستورکار مجلس خارج می شود.

اخبار كوتاه

تصویری جالب و 
برفی از كلکسیون 

موزه نیروی هوایی 
روسیه در شهر 
»مونینو« حومه 

مسکو 

صد ها نفر از مسلمانان هند در اعتراض 
به تصویب قانون تازه ممنوعیت حجاب 
در دانشگاه های ایالت جنوبی كارناتاكا 
در سراسر هند تظاهرات كردند. هفته 
گذشته چندین مدرسه و دانشگاه در ایالت 
كارناتاكا مانع ورود دختران باحجاب شدند

گزارش تصویری

گشتعملیاتیبهبرجامتصمیمسیاسیبگیرد؛ گزینهادامهروالقبلیاباز غرببایدبیندو

غرب بر سر دوراهی!
کارشناس مســائل بین الملل درمورد لزوم 
اتخاذ تصمیم سیاســی از سوی غرب گفت: 
دولت بایــدن و دولت های اروپایی باید بین 
دو گزینــه دســت به انتخــاب بزنند که آیا 
می خواهند همان روال دولت ترامپ را ادامه 
بدهنــد و البته عواقب و تبعات آنرا بپذیرند، 
یا اینکــه می خواهند به صورت عملیاتی به 

برجام بازگردند.
حنیــف غفاری در مــورد فضای مذاکرات و 
پیشرفت های حاصل شده، گفت: دور جدید 
مذاکرات ایران و اعضای ۱+۴ در وین در حالی 
برگزار می شــود که یک جمع بندی کلی از 
مذاکرات هفته  گذشته صورت گرفت و قرار 
شد هیئت های مذاکره کننده به پایتخت ها 
بازگردنــد و تصمیم سیاســی الزم خصوصاً 
در آمریــکا و اروپــا بابت حل اختالفات باقی 
مانده اتخاذ شــود. آنگونه که مســلم است 
در حوزه هــای اختالفی مخصوصاً در حوزه  
تضمین، راستی آزمایی و رفع تحریم های ضد 
ایرانی پیشرفت هایی در مذاکرات حاصل شده 
و اگر قرار باشــد که این پیشرفت ها منتج به 
توافق نهایی شود اوالً این موارد باید مکتوب 
شــود، دوماً حدود و ثقور تعهدات آمریکا در 
قبال این ســه مورد باید مشــخص شــود و 
همچنین جنبه  عملیاتی این موارد هم باید 
لحاظ گردد، یعنی این که چطور می توان این 

تعهد را به یک اقدام عملیاتی تبدیل کرد.
این کارشناس مسائل بین الملل افزود: مساله  
قابل تامل این است که باوجود فضای مثبت 
مذاکــرات و اینکه در حــل موارد اختالفی 
پیشــرفت هایی به وجود آمده اما طبق یک 
قاعــده  عمومی تا زمانی کــه تمامی موارد 
اختالفــی حتی جزیی ترین آنها حل و فصل 
نشود، نمی توان سخن از توافق به میان آورد. 
چنانچــه این قاعده از ابتــدا مورد پذیرش 
همــگان قرار گرفته که تا زمانی که بر ســر 
همه موارد توافق نشود در هیچ موردی عمال 

توافق نشده است.
بازی های دقیقه نودی و گارد بسته ایران

غفاری با اشاره به اقدامات کارشکنانه آمریکا 
گفت: موضوع دیگری را نیز باید مدنظر قرار 
داد کــه مربوط بــه بازی دقیقه  ۹۰ غرب در 

مذاکرات است، آمریکا و ترورئیکای اروپایی 
قبال چه در قبال مذاکرات هسته ای با ایران 
که منتهی به توافق ســال ۲۰۱۵ شــد و چه 
در توافقاتــی که با دیگر بازیگران بین المللی 
داشــتند نشان دادند که بازی های تاکتیکی 
خاصــی را در دقیقــه ۹۰ یعنــی در آخرین 
لحظات مذاکرات آغاز می کنند، این بازی ها 
مبتنی بر این است که آمریکا سعی می کند از 
جو هیجانی در راستای کسب امتیازات بیشتر 
در آخرین لحظات مذاکرات اســتفاده کند و 
اروپا هم در این بازی با واشنگتن همراه است.
وی تاکید کرد: گارد بسته  تیم مذاکره کننده 
هســته ای مــا قطعا در این لحظــات و ادوار 
حســاس نباید بــه هیچ عنوان باز شــود و 
همچنین نباید اجازه داد که قرائت فرامتنی 
آمریکا از برجام که مبتنی بر هیجانات بیرون 
از میز مذاکره  است جای دغدغه های فنی و 
حقوقی ما را پای میز مذاکره بگیرد، بنابراین ما 
باید مراقب باشیم که القای این گزاره از سوی 
آمریکا که همه  موارد دیگه تمام هست و توافق 
قطعی و در دسترس است؛ نباید باعث شود که 
ما در این فضای هیجانی اسیر بازی مشترک 
آمریکا و اروپا شــویم، البته خوشبختانه تیم 
مذاکره کننده هسته ای ما طی هفته های اخیر 

نشان داده که این بازی را اوالً به خوبی رصد 
کرده و اهداف تبلیغاتی و هیجانی آمریکا را 
هم از مذاکرات به خوبی متوجه شــده است 
و بــر خطوط قرمز هم اصرار عاقالنه و خوبی 
دارد، پس امیدوار هستیم این روند تا به آخر 
ادامه پیدا کند تا انشااهلل منافع ملی کشورمان 

در برجام تامین شود.
غفاری در پاســخ به این سوال که یک توافق 
خــوب چه ویژگی هایــی دارد، گفت: توافق 
خوب قطعا توافقی خواهد بود که اوال دارای 
ابعاد کمی، آشکار و قابل راستی آزمایی باشد 
و دوما حال و آینده آن از جنبه  تضمینی و نه 

صرفا تعهدمحور برخوردار باشد.
عبورآمریكاازمتنوتوسلبهفرامتن

این تحلیلگر مسائل بین الملل در مورد القای 
فوریت در مذاکرات از سوی غرب عنوان کرد: 
در مذاکرات یک متن داریم و یک فرامتن، 
متن چیزی است که پشت میز مذاکره انجام 
می شــود و مربوط به فاکتورهای حقوقی و 
فنــی اســت اما فرامتن مربــوط به محیط 
مذاکره است. در متن آمریکا به لحاظ فنی 
و حقوقی متهم این پرونده است این کشور از 
برجام خارج شده و در قبال برجام بی تعهدی 
کرده اســت و چیزی برای گفتن ندارد. به 

همیــن دلیل بــرروی گزاره های فرامتنی 
متمرکز شــده یعنی با القای کمبود زمان و 
اینکه اگر زودتر به نتیجه نرسیم مذاکرات از 
بین خواهند رفت، تالش می کند به گونه ای 
افکار عمومی تحت تاثیر قرار دهد تا این افکار 
عمومی به تیم مذاکره کننده  ما فشار بیاورند 
و در نهایت مذاکره کنندگان ناچار شوند که از 
برخی خطوط قرمز و مطالبات فنی و حقوقی 
عقب نشــینی کنند، این فرمول بازی غرب 
است، پس باید به این مساله دقت کنیم که 
اصرار مشــترک آمریکا و تروئیکای اروپایی 
بر فاکتور و مقوله  زمان، اساس و پایه  واقعی 
ندارد، بلکه معطوف به همان بازی فرامتنی 
و محیطی قبل از مذاکرات است. این مورد 
هم قطعا باید به خوبی رصد و پاسخ مناسب 

طراحی و اجرا شود.
بازگشتپوچبهبرجاموجودندارد

غفاری در پاســخ به این ســوال که نظر شما 
در مورد سخنان وزیر امور خارجه کشورمان 
دربــاره اینکه حصول توافق در وین نیازمند 
اتخاذ تصمیمات مهم از سوی طرفهای غربی 
به ویژه آمریکا است، چیست؟ گفت: آمریکا و 
اتحادیه اروپا از مدت ها قبل در جریان بودند که 
جهت بازگشت به توافق باید واقعا چه کارهایی 

را انجام دهند و باید چه پیش زمینه ها و چه 
زیرساخت هایی فراهم کنند، عالوه براین در 
جریان مذاکرات ما ابعاد فنی و حقوقی مساله 
را بارها برای طرف مقابل تشریح کردیم و آن ها 
هم از مســیر احیای برجام به خوبی آگاهند 
و حتــی می دانند وقتــی ما از رفع عملیاتی 
تحریم های ضد ایرانی سخن می گوییم؛ به 
چه مواردی و به چه گونه ای اشــاره داریم اما 
اینکه ما می گوییم طرف مقابل باید تصمیم 
سیاسی بگیرد به این دلیل است که تصمیم 
اجرایــی کردن ایــن موارد را باید دولت های 
غربی اتخاذ بکنند، یعنی در اینجا دولت بایدن 
و دولت های اروپایی باید بین دو گزینه دست 
به انتخاب بزنند که یک آیا می خواهند همان 
روال دولت ترامپ را در قبال توافق ادامه دهند 
و البته عواقب و آثار و تبعات آن را بپذیرند و یا 
اینکه می خواهند به صورت عملیاتی و واقعی 
به برجام برگردند، تصمیم سیاسی غرب باید 
بین این دو گزینه اتخاذ شود. مسئولیت این 
تصمیم هم بر عهده  سیاستمداران آمریکایی و 
اروپایی خواهد بود. در این بین گذاره یا گزینه  
سومی به نام بازگشت پوچ یا بازگشت بدون 

خاصیت به برجام وجود ندارد.
اهرمهایسختافزاریونرمافزاری

ایران
ایــن کارشــناس مســائل بین الملل در 
مــورد ابزارهای امتیازگیری ایران با بیان 
اینکــه قاعده ای در حوزه  روابط بین الملل 
وجــود دارد و غرب نیز این قاعده را کامال 
پذیرفته است، گفت: بر اساس این قاعده 
در منازعــات و مجادله هــای بین المللی 
انتزاعیات و ذهنیات نیستند که حرف می 
زنند بلکه امکانات و داشته ها مهم هستند، 
آنچه که مسلم است دستیابی ما در برنامه 
تحقیق و توســعه به سانتریفیوژهای نسل 
جدید آی آر-۴ و آی آر-۶ و اســتقرار آنها 
در نطنز و همچنین غنی ســازی بیست و 
شصت درصدی که به صورت موازی انجام 
می گیرد، همچنین پیشرفت هایی که در 
ســایر حوزه ها داریــم جملگی ابزارهای 
امتیازگیری از طرف مقابل محســوب می 

شوند.

خبر ویژه

رئیــس جمهــور بــر ضرورت توجه بــه ارائه آموزش های عمومی و نظارت و کنتــرل دقیق اجرای مصوبات و 
شیوه نامه های بهداشتی در پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا تاکید کرد.

 حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با اشاره به سرعت انتشار سویه جدید کرونا، ضرورت توجه 
جدی به اقدامات پیشگیرانه را مورد تأکید قرار داد.

رئیس جمهور تاکید کرد صرفاً دریافت واکسن کفایت نمی کند و باید در کنار آن به موضوع ارائه آموزش های 
عمومی برای اعتالی بهداشــت همگانی و رعایت فاصله گذاری به منظور پیشــگیری از ابتال به بیماری توجه 
جدی داشــت. دســتگاه های اجرایی هم به برگزاری اجتماعات و مراســم ها مگر در موارد ضروری با رعایت 

اصول بهداشتی اصرار نکنند.

دو هفته پیش، افزایش شیوع سویه امیکرون ویروس کرونا، ایران را وارد موج ششم کووید۱۹ کرد.
معاون اول رئیس جمهور هم تاکید کرده که اطالع رســانی دقیق به مردم انجام شــود تا از گســترش بیشــتر  

سویه جدید این بیماری جلوگیری کنند.
رئیســی  که در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا  ســخن می گفت یادآور شــد صدا و سیما در اطالع رسانی و 
آموزش عمومی نقش مهمی بر عهده دارد و باید صدای واحدی در اطالع رســانی کرونا در رســانه ها منتشــر 

شود و در زمینه مصوبات و تصمیمات ستاد ملی کرونا فقط سخنگوی ستاد وظیفه اطالع رسانی دارد.
به گفته رئیس جمهور وزارت کشــور با همکاری دســتگاه های مربوطه موظف اســت بر رعایت شیوه نامه ها و 

مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا نظارت کامل داشته باشد.

رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا:

نکنند مواردضروریاصرار در دستگاههایاجراییبهبرگزاریمراسمهاجز

پرکردنسبدسیاستخارجیایران
غهایبریكس ازتخممر

هند، چین و روســیه سه قدرت نوظهور اقتصادی 
هســتند که در قالب گروهی به نام » بریکس « با 
دو کشور برزیل و آفریقایی جنوبی همکاری های 

گسترده سیاسی و اقتصادی دارند.
بریکس نام گروهی به رهبری قدرت های اقتصادی 
نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام 

انگلیسی پنج کشور عضو آن تشکیل شده است.
در ابتدا نام این گروه بریک نام داشــت، اما پس از 
پیوستن آفریقای جنوبی، به بریکس تغییر نام یافت. 
هرچند اعضای گروه بریکس در ردهٔ کشورهای در 
حال توسعه یا اقتصادهای در حال ظهور هستند، 
اما عموماً به واسطهٔ اقتصادهایی با رشد پرشتاب و 
فراگیر و نفوذ تأثیرگذار بر امور جهانی و منطقه ای 

از دیگر کشورها متمایز می شوند.
بریکس نمایانگر نیمی از جمعیت جهان اســت و 

۲۸٪ قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارد.
رشــد اقتصادی کشــورهای عضو پیمان بریکس 
براســاس نظام لیبرال دموکراســی بوده است که 
پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است. این 
کشورها از این نظم برای پیشرفت خودشان استفاده 
کرده اما قواعد آن را که از ســوی آمریکا به عنوان 
سردمدار این تفکر شناخته می شود نپذیرفتند و 

ماهیت خود را حفظ کردند.
ســه کشــور هند، روسیه و چین  نیز که به عنوان 
اعضای اصلی بریکس شناخته می شوند، به ترتیب 
در مناطق چابهار، کریدور »شمال-جنوب« و طرح 

»یک کمربند و یک راه« با ایران همکاری دارند.
در مقابــل ایــران نیــز بــا اتخاذ سیاســت »اول 
همسایگان« و فهم درست از سهم این کشورها در 
معادالت سیاســی و اقتصادی بین الملل درصدد 

ارتباط بیشتر با این کشورها برآمده است.
به گفته عباس مقتدایی نایب رئیس دوم کمیسیون 
امنیت ملی مجلس »ســفر اخیر آقای رئیســی به 
روســیه، در راستای تقویت همکاری های ایران با 
همسایگان و کشورهای آسیایی قرار داشته و این 
همکاری در حال گسترش است. کشورهایی نظیر 
ایران، چین، هند و قدرت های مهم آسیایی می توانند 
با همکاری های افزون تر، مسیر هموار تری را برای 
ایجاد منافع مشترک در منطقه آسیا ایجاد کنند.«
مهدی خورســند کارشناس مســائل بین الملل 
می گویــد یکی از دالیلی که می بایســت درکنار 
رابطه با کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر دنیا 
نیز همکاری داشته باشیم این است که تحت تاثیر 
تحریم های آمریکا قرارنگیریم. به گفته او »ما باید 
منافــع آنهــا را به ظرفیت های خود گره بزنیم که 
مسیرهای ترانزیتی مانند کریدور شمال- جنوب 
و طرح یک کمربند یک راه به دلیل تحریم ناپذیر 
بودن از نمونه های این ظرفیت هاست. این کشورها 
به شدت به مسیرهای کوتاه و امن برای تجارت نیاز 
دارند که کشور ما می تواند این شرایط را برای آنها 

فراهم کند.
به گفته خورسند » حتی اگر توافقی در وین انجام 
شود، بازهم به گفته مقامات آمریکایی بخش بزرگی 
از تحریــم هــای ایران باقــی خواهد ماند و ما باید 
مناســبت های بین المللی خود را براساس ماندن 
تحریم ها مدیریت کنیم. سیاست منطقه گرایی و 
»اول همسایگان« دولت سیزدهم، یکی از راه های 
مدیریــت تحریم ها و کاهش اثر آنهاســت که در 
اولویت سیاســت خارجی ایران قرار گرفته است.
او می گوید » اتخاذ این سیاســت از ســوی دولت 
سیزدهم نتایج مثبتی در کوتاه مدت به دنبال داشته 
رفع سوء تفاهمات با ترکمنستان، کاهش تنش  ها 
با کشورهای حاشیه خلیج فارس و کنترل فضای 
بحــران برآمده از جنــگ قره  باغ در منطقه قفقاز 
درکنار جلوگیری از سرریز ناامنی به وجود آمده از 
تغییر حکومت در افغانستان از مواردی است که از 

آن می توان نام برد.« 
امروز کشورهای شمالی همسایه ایران در یک حصر 
جغرافیایی به سر می برند و به جغرافیای ایران به 
دلیل کوتاهی مسیر و امنیتی که ایران آن را تامین 
می کند نیاز دارند. این نکته برای چینی ها نیز صدق 
می کند. چین برای شکستن حصر جغرافیایی غرب 
خــود در قالب طرح »یک کمربند یک راه« ســه 

کریدور ایجاد کرد.
کریدور »شــمالی« »جنوبــی« و »میانی« که به 
ترتیب به دلیل رقابت اقتصادی با روســیه، تنش 
های مرزی با هند چندان موفق نبودند. اما کریدور 
میانی که از ایران گذر می کند می تواند شــرایط 
چینــی ها بــرای خروج از حصر جغرافیای خود را 

تامین کند.«
 ایــن کارشــناس بین الملــل می گوید حتی در 
صورت تحریم های شــدید به خاطر گره خوردن 
منافع اقتصادی هند چین و روسیه به این مسیرها، 
تحریم ها با وتوی این کشورها و مخالفت شدید آنها 
مواجه خواهد شد که به نوعی برای ایران بازدارندگی 

ایجاد می کند.«
کریدور شــمال جنوب بــه طول ۷۲۰۰ کیلومتر 
را ســه کشــور ایران، روســیه و هند در شهریور 
۷۹ به منظور بهبود مناســبات تجاری و گسترش 
همکاری های حمل و نقلی بین اعضای تشــکیل 
دادنــد. این کریدور بــا پذیرش ۱۱ عضو جدید از 
جمله جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، 
قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، اوکراین، بالروس، 
عمان، سوریه و بلغارستان همچنان به کار خود ادامه 
می دهد. کریدور »شــمال – جنوب« مهم ترین 
حلقه تجارت بین آسیا و اروپا بوده که در مقایسه با 
مسیرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا ۴۰ درصد 
کوتاهتر و از نظر هزینه تا ۳۰ درصد ارزانتر است.

بلومبرگ: 

حملهروسیه سهشنبه؛آغاز
بهاوکراین

یک خبرگزاری آمریکایی به نقل از مقام های این کشور 
مدعی شد که حمله احتمالی روسیه به اوکراین ممکن 

است روز سه شنبه آغاز شود.
خبرگزاری بلومبرگ آمریکا مدعی شد که حمله روسیه 

به اوکراین امکان دارد روز سه شنبه آغاز شود.
مقام هــای آمریکایی که به دلیل حساســیت موضوع 
خواستند نامشان فاش نشود با اعالم مطلب فوق به این 
خبرگزاری آمریکایی افزودند: »اقدامات توســط روسیه 
ممکن است شامل تحریکاتی در منطقه دونباس بوده یا 

حتی حمله به کی یف، پایتخت اوکراین باشد«.
»جیک ســالیوان« مشــاور امنیت ملی آمریکا شامگاه 
جمعه به تمامی شــهروندان آمریکایی هشــدار داد که 
ظرف ۲۴-۴۸ ساعت آینده خاک اوکراین را ترک کنند.
وی که در کنفرانس خبری کاخ سفید صحبت می کرد، 
گفت: »اکنون خطر به اندازه کافی زیاد بوده و تهدید به 
اندازی کافی فوری اســت و این همان چیزی اســت که 

احتیاط می خواهد«.
وی ادامه داد: »نمی توانیم تاریخ و ساعت حمله روسیه 
به اوکراین را مشخص کنیم، اما احتمال واقعی برای این 
موضوع وجود دارد و در صورتی که مسکو تصمیم حمله 

به اوکراین را بگیرد دستاویزی برای آن خواهد یافت«.
»جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا هم ساعاتی قبل تر از 
شهروندان کشورش خواسته بود خاک اوکراین را ترک 
کنند. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با شبکه خبری 
ان بی ســی گفت: »شــهروندان آمریکا باید همین حاال 
اوکراین را ترک کنند. اینطور نیست که با یک سازمان 
تروریستی طرف باشیم. طرف حساب ما یکی از بزرگترین 
ارتش های دنیا اســت. وضعیت بســیار متفاوتی است و 

اوضاع ممکن است خیلی سریع به هم بخورد.«

ترجیحیرا مجلسرقمارز
افزایشمیدهد؟

عضو هیأت رئیســه مجلس گفت: کمیســیون تلفیق ۹ 
میلیارد دالر اعتبار برای ارز ترجیحی در سال آینده در 
نظــر گرفتــه اما این احتمال که این رقم در صحن علنی 

افزایش یابد زیاد است.
حســینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیســه 
مجلس شورای اسالمی، درباره احتمال افزایش ارز 
ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: کمیسیون 
تلفیــق ۹ میلیارد دالر اعتبار برای ارز ترجیحی در 
سال آینده در نظر گرفته  است. اما این احتمال که 
در صحــن علنــی مجلس به این ۹ میلیارد دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانــی برای واردات دارو، گندم و ... افزوده 

شود، زیاد است.
وی خاطرنشان کرد: ما بایستی با ثبات کاال تحویل مردم 
بدهیم؛ باید با برنامه ریزی قبلی ماهی چند کیلو مرغ، برنج 
و ... به مردم بدهیم و خیال آنان را بابت وجود این اقالم 
در سبد معیشتی شان راحت کنیم؛ نباید کاری به قیمت 
کاالهای اساسی داشته باشیم و دولت باید با قیمت ثابت 

این اقالم را به دست مردم برساند. 
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس و 
نمایندگان دغدغه معیشت مردم را دارند و سعی می کنند 
روش تضمین کاالی اساسی مردم و ثبات آن و تحویل به 

خانواده ها را دنبال کنند.

گزینههایی روایتشمخانیاز
برداشته رویمیز از کههرگز

نمیشوند
دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور با شکوه ایرانیان در 
جشــن انقالب را حمایت از سیاست های امنیت آفرین 

جمهوری اسالمی دانست.
 علی شــمخانی در حســاب کاربری خود در فضای 
مجازی نوشــت: »گزینه هایی که هرگز از روی میز 
برداشته نمی شوند: حضور باشکوه ایرانیان در مراسم 
حمایت از نظام اسالمی، حفظ و تقویت ظرفیت های 
صلح آمیز هســته ای و توانمندی های دفاعی ایران، 
سیاســت های منطقه ای امنیت آفرین جمهوری 

اسالمی.«

نماینده مردم تهران در مجلس: 

الیحهتعیینتکلیفمشموالن
غایبسربازیبهمجلسارائهشود

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
ستاد کل نیروهای مسلح باید درباره نحوه تعیین تکلیف 
مشموالن سربازی تصمیم گیری کند و بهتر است دولت 

در این زمینه به مجلس الیحه ارائه دهد.
اســماعیل کوثری با اشــاره به مصوبه کمیسیون تلفیق 
درباره خدمت سربازی، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق 
بودجه تصویب کرده که مشموالن متأهل دارای دو فرزند 
و بیشــتر که باالی ۳۰ ســال ســن دارند، در سال آینده 
می توانند کارت معافیت را به صورت رایگان دریافت کرده 
و معاف شوند. حتی اگر این مصوبه در صحن مجلس به 
تأیید برســد، به احتمال زیاد از ســوی شورای نگهبان 

رد می شود.
وی بیان کرد: ستاد کل نیروهای مسلح باید درباره نحوه 
تعیین تکلیف مشموالن سربازی تصمیم گیری کند. البته 
ایرادی ندارد که نمایندگان مجلس هم پیشنهاداتی را در 
این زمینه مطرح کنند چرا که آنان به دنبال این هستند 

که مشکل مشموالن غایب سربازی مرتفع شود.

بین الملل
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3اقتصاد گزارش

وعده وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

کمتریرا سالآیندهتورمبسیار در
تجربهخواهیمکرد

وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در مرحله 
کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در 
سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.

بیست و هشتمین گردهمایی مجازی ائمه جمعه با 
حضور دکتر احســان خاندوزی- وزیر امور اقتصاد و 
دارایی کشور برگزار شد. او در ابتدای این گردهمایی 
به ارائه گزارشی از وضعیت گذشته، حال و آینده این 
وزارتخانه پرداخت و با بیان اینکه دولت سیزدهم در 
حالی دولت را به دســت گرفت که شرایط اقتصادی 
کشور در وضعیت بی ثباتی کم سابقه ای قرار داشت، 
خاطرنشــان کرد: در سال ۱۴۰۰ در چهارمین سال 
متوالی به جهت رشد قیمت ها قرار داشتیم که االن 

هم وضعیت نامطلوبی را داریم.
وی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در طول 
۸۰ ســال اخیر چنین دوران تورمی ســابقه نداشته 
اســت،  تصریح کرد: متأسفانه سختی این مشکالت 
و تــورم بــر دوش مردم و زندگی آن ها قرار گرفت که 
بخشی از آن به خاطر تحریم ها و برخی از آن به دلیل 
برخی بی تدبیری ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود. 
ما در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ فاصله تحریمی ای را 
داشتیم که می توانستیم از این تحریم ها درس بگیریم 
و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این 
موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد؛ به همین دلیل 
تنها پشــتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که 

دچار مشکالت اقتصادی زیادی شدیم.
دومعضلدولتسیزدهمدرشروعبهکار

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: دولت سیزدهم 
زمانی که در شــهریورماه ۱۴۰۰ دولت را به دســت 
گرفت، دو مسئله مهم را در پیش داشت که از گذشته 
برخی مشکالت را برای کشور بوجود آورده بود. یکی 
از آن ها تامین نیازها و کاالهای اساسی مردم و دیگری 

هم تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود.
وی با بیان اینکه در هر سال دولت ها می توانند بین سه 
تا چهار دهم درصد درآمد ساالنه را به عنوان تنخواه 
استفاده کنند،  یادآور شد: زمانی که دولت سیزدهم 
کار را شروع کرد،  همه این درآمدهای ساالنه مصرف 
شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت. 
عالوه براین دولت برای تأمین کسری بودجه می تواند 
۸۵ درصد اوراق مشــارکت را به فروش برساند که از 
این امکان نیز قبل از شــروع به کار دولت ســیزدهم 
اســتفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این 
دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مســئله 
را در دســتور کار خــود قــرار داد تا بتواند ثبات را در 

کشور ایجاد کند.
خاندوزی با بیان اینکه مســئله دوم دولت، بی ثباتی 
و نوســانات قیمت ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ 
داد، تصریــح کــرد: این بی ثباتی بازار  به گونه ای بود 
کــه قیمــت ارز در مدتی کوتاه به حــدود ۳۰ هزار 
تومــان افزایــش یافت. از این رو دولت ســیزدهم با 
تالش شبانه روزی که انجام داد،  توانست در روزهای 

اخیر نرخ ارز را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد،؛ یکی کسری 
بودجه و دیگری بی انضباطی بانکی و پولی،  ادامه داد: 
از این رو در حال کنترل هر دو هســتیم و مدیریت 
می کنیم تا کســری بودجــه و بی انضباطی بانکی و 
پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل 
کرده ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، 
 این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می دهد که در 

حال رفتن به این سمت هستیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه همیشــه 
رویکــرد دولت ها به وزارت امور اقتصاد و دارایی 
به عنوان یک منبع تأمین درآمد از طریق مالیات 
بوده است، یادآور شد: اما پس از ۱۵ سال این نگاه 
در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال 
کاهــش ۵ درصدی مالیات بنگاه های معامالتی 
هســتیم و نتایج این نــوع تغییر رویکرد به اخذ 
مالیات را در ســال آینده شــاهد خواهیم بود؛ از 
این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه های 

معامالتی تاثیرگذار است.
رویكرددولتنسبتبهافزایشحقوقها

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه یکی دیگر از 
گالیه های مردمی به دولت این است که چرا تورم ۴۰ 
درصد افزایش یافته،  اما حقوق و دستمزدها متناسب 
با آن افزایش نمی یابد، افزود: از آن جایی که همگان 
می دانند مهم ترین مسئله برای حل این موضوع این 
اســت که دولت باتوجه به افزایش قیمت ها و تورم، 
حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما خوب می دانیم 
کــه ایــن تصمیم تنها برای حدود ۴ میلیون کارمند 
دولت نیســت،  بلکه بر سایر بخش های کشور،  حتی 
بخــش خصوصی هم تاثیرگذار اســت و این پیام را 
برای بخش خصوصی ارسال می کند که شما هم باید 
متناســب با این اقدام، حقوق و دســتمزد کارکنان و 

کارگران خود را افزایش دهید. 
وی ادامه داد: از این رو این موضوع در وضعیت اشتغال 
بسیاری از افراد تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است 
ســبب اخراج و تعدیل نیروهای کار در سطح کشور 
شــود که خود این مسئله سبب نگرانی بیشتر مردم 
می شود. البته دولت هم منابع کافی برای این افزایش 
حقــوق را نــدارد. حتی در بودجه ۱۴۰۱ شــرایط را 
در وضعیــت عدم توافق ۱+۴ تنظیم کرده ایم که در 
صورت عدم توافق، مشــکل زیادی در کشــور ایجاد 
نشود. همچنین افزایش حقوق ها، سبب افزایش تورم 
و کاهش قدرت خرید مردم می شود. بنابراین دولت 
در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی 
است و با اتخاذ اینگونه سیاست ها، در سال آینده تورم 

بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.

گفت و گو

دستمزد کارگران از خط فقر جلو می زند؟

افزایشمزدکارگران
آزمونسختدولت

 شورای عالی کار تا کمتر از یک ماه دیگر جلسه ای 
نخواهد داشت؛ نه برای افزایش دستمزد های سال 
۱۴۰۱ کــه اینــر روز ها همه راجع به آن صحبت 
می کننــد و نــه برای هیچ موضــوع دیگری؛ این 
مهمتریــن خبری بود که هفته گذشــته معاون 
وزیر کار دولت ســیزدهم  داد. این اتفاق درحالی 
اســت که به تازگی اعالم شد اعضای این شوارای 
عالــی به اتفاق پذیرفته اند که هزینه زندگی یک 
خانوار متوســط در ایران، ماهانه تنها چند هزار 
تومان با ۹ میلیون تومان فاصله دارد و قرار است 
در جلسات پیشروی شورای عالی کار راهی عاجل 
برای رســاندن حداقل مــزد کنونی به این مبلغ 
پیدا شود.صرف نظر از اینکه کدام جریان و جناح 
سیاســی در چند ســال اخیر دولت را در اختیار 
داشته است؛ وضعیت اقتصادی اغلب خانوار های 
مزدبگیر چنان وخیم بوده اســت که بیشترشان 
بــاور ندارنــد حتی با درآمد ۱۰ میلیون تومان در 
مــاه هــم بتوان، یک زندگی آبرومند و حداقلی را 
گذرانــد و از همین رو با نگاهی تردید آمیز نظاره 

گر فرجام مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ هستند.
شكیکهجایزاست

این تردیدی اســت که فرامــرز توفیقی، مذاکره 
کننده ارشــد گروه کارگری در جلســات مزدی 
شــورای عالــی کار آن را به صورت ضمنی تایید 
کرده و راجع به آن می گوید: در این شرایط گرانی 
نمی توان به ۹ میلیون تومان بدســت آمده برای 
ســبد معیشت خانوار کارگری، خرده نگرفت؛ در 
حقیقت این نحوه حساب و کتاب یک ایراد اساسی 
دارد و آن مبنای قیمت گذاری حداقل هزینه های 
زندگی از سوی مراجع رسمی است؛ عیب کار در 
این اســت که مرکز آمــار و بانک مرکزی نگاهی 
غیــر واقعی از زنجیره تامیــن کاال و خدمات در 

جامعه دارند.
توفیقی در بازخوانی ایراد های وارده به محاسبات 
هزینه های زندگی از سوی مراجع رسمی می گوید: 
مثال قرار اســت هزینه مواد غذایی خانوار به روز 
رسانی شود؛ کارشناس این مراجع نگاه نمی کند 
که مردم عادی، یعنی همان هایی که قرار اســت 
راجع به آن ها گزارش نوشته شود، برنج و گوشت و 
روغن خود را از کجا و به چه نرخی تهیه می کنند.
وی ادامه می دهد: مراجع رســمی در این قبیل 
مواقع به گزارش های رســمی رجوع می کنند که 
از نحــوه توزیــع کاال و اقالم ضــروری و مصرفی 
در جامعــه حکایت دارد، مثال به آمار های وزارت 
بازرگانی اســتناد می کنند که در راجع به توزیع 
برنج و گوشــت و شــکر ارازان قیمت نوشته شده 
است؛ خب در این گزارش ها همیشه کاالی ارزان 
قیمت و مناسبی برای مصرف عموم وجود دارد، 
اما وقتی به بازار رجوع می کنیم اثری از این اجناس 
نیســت و آنچه برای استفاده مردم موجود است 
قیمــت و حتی کیفتی معنــا دار با گزارش های 

رسمی دارد.
متاسفانه در محاسبه سبد معیشت اصرار عجیبی 
وجود دارد که قیمت های روی کاغذ مبنا و مالک 
قرار بگیرند؛ در حالی که هم اعضای شورای عالی 
کار و هم کارشناسان مراجع رسمی قیمت گذاری 
می داننــد کــه قیمت های کف جامعه با آنچه که 
در گزارش های رســمی عنوان می شود؛ تفاوتی 
فاحــش دارد.این فعــال صنفی کارگری در عین 
حال می افزاید: محاســبات مزدی امری است که 
باید طبق ماده ۴۱ قانون کار براساس میزان رشد 
تورم هزینه های زندگی یک ســال ســپری شده 
اتفاق بیفتد، اما در ایران سالهاست که تفکر غالب 
اعضای دولتی و کارفرمایی شــورای عالی کار بر 
مالک قرار دادن تورم درآمد ســال گذشــته قرار 
داشــته است؛ مگر می شود وقتی که هزینه های 
زندگی همیشــه یک قدم از درآمد خانوار جلوتر 
است؛ مبنای افزایش مزد را دستمزد سال گذشته 

قرار داد؟ 
افزایشمزدکارگران

آزمونسختدولترئیسی
مسئول کمیته مزد کانون عالی شورا های اسالمی 
کار در خاتمــه می گوید: واقعیت این اســت که 
دولت آقای رئیســی آزمون ســختی در رابطه با 
افزایش حقوق و دستمزد های سال ۱۴۰۱ دارد؛ 
بیشــتر مردم از نظر اقتصادی و معیشــتی دیگر 
امید چندانی به آینده ندارند و همین بر تشــدید 
پرهیــز از فرزندآوری و افزایش میل به مهاجرت 
در میان مردم افزوده اســت؛ دیگر حتی یک آدم 
عــادی و غیــر ماهر هم می داند که با این حقوق و 
دســتمزد شانســی برای تشکیل زندگی ندارد و 
بهترین راه در مهاجرت از ایران اســت؛ این شیوه 
قیمت گذاری خاصه در بحث حقوق و دســتمزد 
و کنتــرل هزینه های زندگی باید تغییر کند؛ اگر 
نه بحرانی به بحران های موجود اجتماعی افزوده 
خواهد شد؛ متاسفانه اجماع کارفرمایان دولتی و 
خصوصی براین است که می توان به شیوه ۲۰ سال 
پیش با رند نگهداشــتن، اما باالنبردن عدد سبد 
معیشت بازی روانی به راه انداخت، غافل از اینکه 
هر ذهن کنجکاوی می داند که تافردا هیچ تضمین 
ثابت ماندن قیمت های کنونی نیســت چه برسد 

به برگزاری قطره چکانی جلسات تعیین مزد.

 اثر توافق وین روی بازار سهام

بورسی ها از ریزش دالر ترسیده اند 
در حالی برخی فعاالن بازار ســرمایه از 
ریزش قیمت دالر پس از توافق احتمال 
وین ترســیده اند که کارشناسان اعتقاد 
دارند کاهش قیمت ارز به بازار ســرمایه 
آسیب نمی رساند، بلکه برخی تصمیمات 
باعــث از بین رفتن اعتماد ســهامداران 

شده است.
 توافــق احتمالــی ویــن، قیمت دالر را 
می توانــد در یــک ســیکل نزولی وارد 
کانال های پایین تر کند؛ این اتفاقی است 
که بســیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
اقتصادی پیش بینی کرده اند و معتقدند 
همان طــور که این روزها بروز خبرهای 
خــوش از وین در کاهش نرخ ارز و ورود 
آن به کانال ۲۶ هزار تومان موثر بود، به 
همان شکل نیز پس از به نتیجه رسیدن 
مذاکــرات، باید منتظر ریزش قیمت ارز 

باشیم.
اما در شــرایطی فضای اقتصادی کشور 
خوشــبین به کاهش نرخ ارز است که در 
مقابل آن، شنیده می شود که بازار سرمایه 
به شــدت از کاهش نرخ ارز بعد از توافق 
ترسیده است؛ چراکه برخی فعاالن بازار 
سرمایه اعتقاد دارند که این موضوع روی 
سودآوری و ارزش سهام اثرگذار خواهد 
بود. در این خصوص علی شریعتی، عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در 
گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین گفته 
بود: در حال حاضر برخی از بورســی ها 
تصــور می کننــد که هر چــه نرخ دالر 
باالتر رود، ارزش  ســهام اصالح می شود، 
بر همین اســاس خیلی راضی به کاهش 

نرخ ارز نیستند.
سهام رویبازار ریزشنرخارز

نمیگذارد اثر
امــا فردین آقابزرگی، کارشــناس بازار 
ســرمایه در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
خبرآنالیــن نگاه دیگــری دارد و معتقد 

است که نباید نگران کاهش نرخ ارز بود. 
او می گوید: ارز یکی از آیتم هایی است که 
می تواند اثر منفی بر بازار سرمایه بگذارد. 
براساس آمار و ارقام ۲۰ سال گذشته، از 
سال ۱۳۹۰ که ۱۱۰ میلیارد دالر منابع 
ارزی وارد کشــور شــد، شاهد بودیم که 
سال بعد با ۳۷ درصد تورم مواجه شدیم.

وی با ذکر این نکته که ما در شــرایطی 
قــرار داریــم کــه حتی بــا ورود منابع 
ارزی، بــه دلیل بزرگ تر شــدن دولت و 
پیش بینی بودجه بــا محوریت تکاملی 
حجم هزینه های دولت، حداقل نزدیک 
بــه ۳۰۰ هــزار میلیارد تومان در بودجه 
۱۴۰۱ کســری بودجه داریــم، عنوان 
می کند: متاســفانه این ساختار اقتصاد 
ما بســته به ورود منابــع ارزی از خارج 
بــه داخل به منظور کنتــرل نقدینگی، 
کنتــرل تورم و کاهش حجم هزینه های 

دولت نیست.
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه تصریح 

می کنــد: در یــک بخش به طور خالصه 
می توانیم بگوییم شوک مقطعی کاهش 
نرخ ارز که براســاس نظام عرضه و تقاضا 
و ذهنیت انتظاراتی که شــاهد هستیم، 
در کانــال ۲۶ هزار تومــان خواهد بود. 
یعنــی حداکثــر افت نــرخ ارز ۲۶ هزار 
تومان اســت. این در شــرایطی است که 
در الیحه بودجه سال آینده نیز عدد ۲۳ 
 هزار تومان برای نرخ تســعیر ارز نوشته 

شده است.
آقابزرگی متذکر می شود: من اعتقاد دارم 
در حال حاضر به دلیل افت سطح عمومی 
قیمت هــا، در محاســبه ارزش قیمــت 
ســهام یا محاســبه کارشناسی قیمت 
ســهام، نهایت محافظه کاری و احتیاط 
انجام شــده، بنابراین گشایش خاصی با 
دسترسی به منابع ارزی نخواهیم داشت 
و صرفا شوک ناشی از امضای توافق نامه، 
اثرات خود را ظرف چند روز یا هفته های 

جاری گذاشته است.

وی تاکیــد می کند: اگر منابع ارزی هم 
وارد شــود، متاســفانه به دلیل فزاینده 
بــودن میزان هزینه هــای دولت، عدم 
اعمال و اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی 
مبنــی بر کوچک ســازی دولت، هر چه 
منابع ارزی به دست ما برسد، در نهایت 
منتهی به بزرگ شدن هزینه های دولت، 
افزایــش توجه و حجم نقدینگی خواهد 
شــد. بنابراین پیش بینــی کاهش قابل 
توجــه نرخ ارز من شــخصا اعتقاد دارم 

که رخ نمی دهد.
چهچیزیباعثریزشسهام

شدهاست؟
روزبه شــریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه 
نیز اعتقاد دارد: کاهش قیمت ارز ناشــی 
از اخبــاری کــه از توافق های سیاســی 
احتمالی به گوش میرسد، به بازار سرمایه 
آسیب نمی رساند، بلکه برخی تصمیمات 
باعث از بین رفتن اعتماد سهامداران این 

بازار شده است.

به گفته او، نمی توان رابطه مســتقیمی 
بیــن کاهش ارزش قیمــت دالر و روند 
نزولی بازار ســرمایه پیدا کرد. اگر قیمت 
دالر رشــد پیدا کند و این رشــد متاثر 
از کاهش ارزش پول ملی و تورم باشــد، 
قیمت ســهام هم مانند ســایر بازارها و 
کاالهای داخل کشــور، رشــد می کند. 
امــا اگــر کاهــش ارزش دالر متاثــر از 
ســیگنال های مثبت سیاســی، توافق 
سیاســی، کاهش تنش و ثبات سیاسی 
شــکل بگیرد و گشایش های اقتصادی را 
در پی داشــته باشد، شرایط فرق خواهد 

کرد.
شــریعتی با اشاره به اخباری که درمورد 
احتمال توافقات هســته ای منتشر شده 
اســت، عنوان می کند: مذاکرات جدی 
اســت و ســیگنال های توافق به گوش 
می رســد. حتی صحبت از این می شود 
کــه کنار رفتن دو عضــو مذاکره کننده 
امریــکا به دلیل درخواســت ایران بوده 
اســت. گفته می شود ۱۰ میلیارد دالر از 
پول ایران آزاد خواهد شد و معافیت هایی 
توســط باید صورت خواهد گرفت. تاثیر 
این اخبار را میتواند روی روی قیمت ارز 

در بازار ازاد هم مشاهده کرد.
شریعتی خاطرنشان می کند: بازار از یک 
فراز و نشیب بسیار سنگینی بیرون آمده 
اســت و با آن دست و پنجه نرم می کند. 
دولت به خاطر کســری بودجه عمال در 
جیب شــرکت ها دســت می کند. نرخ 
مالیات را دستکاری می کند و محصوالتی 
را نیمه خام و خام اعالم می کند که قابل 
پذیرش نیست. نرخ گاز را خالف منطق 
بــاال میبیند. همه این موضوعات به بازار 
ســرمایه آسیب زده، بازار را دچار تنش 
کرده و اطمینان ها از بین رفته اســت و 
این اطمینان به این ســادگی نمی تواند 

ترمیم شود.

عرضه برنج طارم هم اینترنتی شد

 توزیع گسترده گوشت دولتی
مشــاور وزیر جهاد کشاورزی از توزیع گسترده گوشت 
تنظیم بازاری در میادین میوه و تره بار خبر داد و گفت: 
برنج طارم هم به قیمت مناسب اینترنتی عرضه می شود.
مشــاور وزیر جهاد کشــاورزی از توزیع گوشت منجمد 
تولیــد داخل در ســامانه بازرگام خبــر داد و گفت هر 
کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله ۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان 
و گوشت بره کیلویی ۱۰۵ هزار تومان در سامانه بازرگام 

در بسته های ۴کیلوگرمی به فروش می رود.
وی افزود: وزیر جهاد کشــاورزی دســتور داده که در 
روزهای آینده گوشــت قرمز در بســته های کمتری نیز 

عرضه شود تا مردم به راحتی بتوانند خریداری کنند.
رضازاده همچنین گفت: سازوکار توزیع گوشت گرم هم 

فراهم می شود تا در سامانه بازرگام انجام شود.
به گفته رضازاده از دیروز توزیع گوشت در میادین میوه 
و تره بار هم آغاز شده است هر کیلو گوساله الشه ۱۰۰ 
هزار تومان، گوساله گرم بسته بندی درجه یک ۱۴۰ هزار 
تومان، گوساله چرخ کرده درجه یک ۱۲۰ هزار تومان، 
گوشــت منجمد گوساله بســته بندی شده ۱۲۰,۰۰۰ 
تومان و گوشــت گوســفندی گرم الشه ای ۱۱۶ هزار و 

۹۰۰ تومان عرضه می شود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعالم کرد که هیچ 
محدودیتی برای عرضه گوشت در کشور وجود ندارد و 
توزیع گسترده تا ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

رضازاده همچنین از کاهش قیمت سیب زمینی در بازار 
خبر داد و گفت: در حال حاضر با توزیع گسترده ای که 
انجام شد قیمت این محصول در میادین میوه و تره بار 
به کیلویی ۱۰ هزار تومان رسیده است و از امروز سیب 
زمینی در سامانه بازرگام کیلویی ۸ هزار تومان بارگذاری 
شده است.وی افزود تولید سیب زمینی در کشور ساالنه 
۵.۲ میلیون تن اســت و مصرف کشــور نیز از این میزان 
پایین تر است به دلیل سیل بخشی از محصوالت از بین 
رفت و البته مهمتر از آن برخی در داخل به این نوسان 

قیمت دامن زدند و عاملی برای افزایش قیمت شد.
به گفته مشــاور وزیر جهاد کشــاورزی از آنجا که سرانه 
مصرف این محصول در کشور ۴۵ تا ۵۰ کیلوگرم است 

و سهم زیادی در سبد خانوار دارد وزارت جهاد کشاورزی 
بالفاصله برای تنظیم بازار این محصول وارد شد.

وی همچنین از عرضه برنج طارم با قیمت مناســب در 
ســامانه بازرگام طی روزهای آینده خبر داد و گفت: در 
حال حاضر برنج ایرانی شیرودی کیلویی ۴۲ هزار تومان 
در این ســامانه بارگذاری شــده و هموطنان می توانند 
درخواست خود را ثبت کنند.رضازاده همچنین از توزیع 
برنــج خارجی تایلندی کیلویی ۱۲,۵۰۰ تومان هندی 
کیلویی ۱۸,۵۰۰ تومان و پاکســتانی ۲۰ هزار و ۵۰۰ 
تومــان در ســامانه بازرگام خبــر داد و گفت: ۲۰۰ هزار 
تن برای توزیع تخصیص یافته و هیچ مشــکلی از نظر 

تأمین وجود ندارد.

نوسان قیمت ها ؛
کنشبازارخودروبهسكوتدوبارهوین وا

دوباره در وین سکوت خبری است و بازار خودرو دیروز همچنان بالتکلیف 
به نظر می رســد. دیروز بازار خودرو نوســانات جزیی قیمت داشت و قیمت 

بسیاری از خودروهای پرفروش هم بدون تغییر مانده است.
 گزارش میدانی از بازار دیروز خودرو نشان داد که بهای پژو ۲۰۶ تیپ دو که 
روز پنجشنبه به ۲۶۵ میلیون تومان رسیده بود، دیروز با افزایش ۲ میلیون 

تومانی قیمت به ۲۶۷ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ پنج هم که روز پنجشنبه عقبگرد ۱۱ میلیون تومانی قیمت را 
تجربه کرده بود، دیروز همچنان با نرخ ۳۱۹ میلیون تومان معامله می شود.

پژو پارس معمولی هم که روز پنجشنبه با نرخ ۲۷۵ میلیون تومان خرید و 
فروش می شد دیروز با ۳ میلیون تومان افزایش قیمت به نرخ ۲۷۸ میلیون 

تومان رسیده است.
دیروز قیمت سمند ال.ایکس کاهش ۳ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرد 

و هم اکنون با نرخ ۲۶۹ میلیون تومان معامله می شود.
خودروی دنا معمولی هم این بار دست فرمان قیمت را تغییر داده و در حالی 
که اوایل هفته گذشــته به صورت مدام صعودی بود در چند روز گذشــته 
مدام کاهش قیمت را تجربه کرد و حاال بهای آن با ۳ میلیون تومان کاهش 
نسبت به روز پنجشنبه با نرخ ۳۶۲ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
پراید ۱۱۱ دیروز نسبت به پنجشنبه هفته گذشته تغییر قیمت نداشت و 
همچنان با نرخ ۱۸۴ میلیون تومان خرید و فروش می شــود و پراید ۱۳۱ 
هم تغییر قیمت نداشت و دیروز هم همچنان با بهای ۱۷۰ میلیون تومان 

معامله می شود اما پراید ۱۵۱ با ۲ میلیون تومان کاهش قیمت به نرخ ۱۶۴ 
میلیون تومان خرید و فروش می شود.

تیبا معمولی دیروز یک میلیون تومان کاهش قیمت داشــت و با نرخ ۱۷۸ 
میلیون تومان خرید و فروش شــد و تیبا دو پالس هم یک میلیون تومان 

افزایش قیمت داشت و به نرخ ۱۸۴ میلیون تومان رسید.
ساینا دنده ای دیروز در بازار تهران بدون تغییر قیمت نسبت به روز پنجشنبه 
هفته گذشته معامله می شود و همچنان با بهای ۱۹۵ میلیون تومان در حال 
معامله اســت و کوئیک دنده ای هم بدون تغییر قیمت با نرخ ۱۹۲میلیون 
تومان خرید و فروش می شود. البته بهای کوئیک.آر هم تغییر قیمت نداشت 

و همچنان با نرخ ۱۹۸ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

خبر ویژه

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: نرخ بلیت پروازهای داخلی همه 
شــرکت های هواپیمایی در محدوده نرخ تعیین شــده بوده و سازمان 

بر عملکرد شرکت ها در این حوزه نظارت دقیق و سختگیرانه دارد.
سازمان هواپیمایی کشوری در مورد برخی اظهار نظرها در خصوص 
افزایش نرخ بلیت توســط شــرکت های هواپیمایی اعالم کرد: پس از 
صــدور مجوز ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنــی بر حذف محدودیت 
۶۰ درصدی پذیرش مســافر در آذرماه ســال جاری و متعاقباً تصویب 
شورای عالی هواپیمایی کشوری مبنی بر کاهش نرخ بلیت هواپیما، 
شــرکت های هواپیمایی اقدام به کاهش متوســط ۱۵ درصدی نرخ 

بلیت پرواز کردند.
بر اســاس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری، فهرست نرخ بلیت های 
پروازهای داخلی در ســایت انجمن شرکت های هواپیمایی درج شده 
و برای عموم قابل مشــاهده اســت که طبق بررسی های انجام گرفته 
در بسیاری از موارد پایین تر از نرخ نامه اعالمی به فروش رسیده است.

سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص اضافه شدن مالیات بر ارزش 
افزوده به نرخ بلیت پروازهای داخلی، این افزایش مبلغ را بر اســاس 
تصویب مجلس شورای اسالمی و ابالغ سازمان مالیاتی کشور دانست.

الزم به ذکر است، با نظارت میدانی و رصد سیستم ها و کانال های فروش 

بلیت توســط کارشناسان ســازمان هواپیمایی کشوری و همچنین 
پیگیــری گزارشــات مردمی، نرخ ها تحت کنترل بوده و نســبت به 
چگونگی ارائه بلیت هواپیما نظارت های الزم و مستمر صورت می گیرد.

گفتنی است، به مسافران بخش هوایی اکیداً توصیه می شود از مراکز 
و کانال های فروش معتبر و دارای مجوز، نســبت به تهیه بلیت اقدام 
کنند و در صورت مشــاهده فروش بلیت خارج از نرخ نامه اعالم شــده 
 مراتب را از طریق ســایت ســازمان هواپیمایی کشــوری به نشــانی 
www.caa.gov.ir اطالع دهند تا اقدام مقتضی در برخورد با هرگونه 

تخلفات احتمالی انجام گیرد.

از سوی سازمان هواپیمایی کشوری؛

افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت بلیت هواپیما تکذیب شد
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نفت و انرژی 4

اساستعرفههایجدیدبرق؛ بر

قبض رایگان و نجومی به چه کسانی می رسد؟

كوتاه از انرژی

بین الملل

جهشقیمتطالیسیاه
اوکراین بهدنبالتنشدر

 قیمــت نفت در هفته های گذشــته 
صعودی بوده است تا آنجا که در کمتر 
از یــک ماه بیــش از ۱۰ دالر افزایش 
قیمــت را تجربــه کرده و از حدود ۸۰ 
دالر در هر بشــکه بــه باالی ۹۰ دالر 
رســیده اســت.در این میــان، تاکید 
اعضــای اوپک پــالس بر ادامه اجرای 
توافق کاهش تولید، نخستین سیگنال 
مثبت را به بازار نفت فرستاد و قیمت 
نفــت افزایش پیــدا کرد. در ادامه باال 
گرفتن بحران گاز در اروپا که به دنبال 
تنــش در اوکراین اتفاق افتاده اســت 
نیز مانند کاتالیزور عمل کرد تا قیمت 
طالی سیاه برای رسیدن به ۱۰۰ دالر 
آماده شــود.این در شرایطی است که 
انتظــار می رفت با وجــود تنش های 
دیپلماســی، تنش نظامی بین روسیه 
و اوکرایــن پیــش نیاید. با این حال به 
گزارش بلومبرگ، تصاویر ماهواره ای 
نشان دهنده محاصره زمینی و دریایی 
اوکراین توسط نیروهای روسی است و 
حدود ۱۳۰ هزار سرباز روسی اکنون در 
نزدیکی مرز اوکراین مســتقر شده اند.

بــه دنبال این اتفاق، رئیس جمهوری 
آمریکا تاکید کرده که رویارویی و نبرد 
احتمالی نیروهای آمریکایی و روسی 
عمال یک جنگ جهانی اســت، ما در 
آنجــا با یک گروه تروریســتی روبه رو 
نیستیم بلکه با بزرگترین ارتش جهان 
)روســیه( ســر و کار خواهیم داشت.

شبکه خبری سی. ان. ان آمریکا به نقل 
یــک مقام مطلع آمریکایی اعالم کرد 
کــه همزمان با افزایش تنش ها میان 
مسکو- واشنگتن، بایدن قصد دارد روز 
شــنبه با همتای روس خود به صورت 
تلفنــی گفت وگو کند.نگرانی به تنش 
نظامــی در اوکرایــن در حالی اتفاق 
افتاده که بر اســاس آمارهای منتشر 
شــده، ذخایر گازی در اروپا فقط برای 
۶ هفته دیگر کافی اســت. از همین رو 
تقاضا برای نفت خام در جهان افزایش 
پیدا کرده و این در شــرایطی است که 
عرضــه همچنان کنترل می شــود.با 
توجــه به ایــن عوامل، قیمت نفت که 
روز گذشــته را نزولی آغاز کرده بود، 
در پایان روز با رشد سریع قیمت همراه 
شــد.نفت برنت در پایان معامالت روز 
 جمعه به ۹۴ دالر و ۴۶ ســنت در هر 

بشکه رسید. 

عربستانواماراتتوان
کاهشنوسانهایبازار

نفترادارند
آژانــس بین المللی انرژی در تازه ترین 
گــزارش ماهانــه اش اعــالم کــرد: 
عربســتان ســعودی و امارات متحده 
عربــی می توانند به برقــراری توازن 
در بازارهــای جهانی نفت خام کمک 
کنند، این در حالی است که قیمت ها 
پس از هشــدار آژانس بر تشدید خطر 
نوســان ها در بازار نفت روند افزایشی 
در پیش گرفت.پس از اشــاره آژانس 
بین المللی انرژی به محدودیت عرضه 
جهانی نفت خام و وجود ظرفیت مازاد 
عرضه در گــزارش ماهانه اش، قیمت  
شاخص نفت خام برنت دریای شمال به 
باالترین سطح هفت ساله خود نزدیک 
شد و به سطح باالی ۹۲ دالر و ۷۵ سنت 
به ازای هر بشکه رسید.این نهاد مستقر 
در پاریــس اعالم کرد: در صورتی که 
تولیدکنندگان در خاورمیانه ظرفیت 
مــازاد عرضــه خود را بــرای جبران 
محدودیــت عرضــه موجــود روانه 
بازارهای جهانی نفت کنند، می توانند 
خطر ناشــی از نوســان های بازار نفت 
بــا پیامدهای اقتصادی گســترده  را 
کاهش دهند.امارات و عربســتان دو 
تولیدکننده دارای بیشترین ظرفیت 
تولید نفت خام هســتند.کریگ ارالم، 
تحلیلگــر ارشــد بازار در مؤسســه 
اوای ان دی ای )OANDA( گفــت: بار 
دیگــر قیمت های جهانی نفت خام در 
حــال افزایش هســتند، این در حالی 
اســت که آژانس بین المللی انرژی در 
تازه تریــن گزارش خود تقاضای برای 
نفــت خام در ســال جاری میالدی را 
افزایــش داد و تأییــد کرد که ائتالف 
اوپک پــالس در مــاه ژانویــه حتی با 
اختالفی بیشــتری نسبت به گذشته 
قــادر بــه تحقــق اهــداف تولیدش 
 در برنامــه تســهیل کاهــش عرضه 

نبوده است.

کز استخراج رمزارز : مجری تامین برق مرا

مجازاتاستخراجکنندگان
افزایشیافت رمزارز مجاز غیر

مجــری تامین برق مراکز اســتخراج رمزارز 
گفــت: مجــازات افرادی که از بــرق و یا گاز 
غیرمجــاز برای اســتخراج رمزارز اســتفاده 
می کننــد، افزایش یافت.محمــد خدادادی 
بهلولــی گفت: افرادی که به صورت غیر مجاز 
از برق و یا گاز غیرمجاز برای استخراج رمزارز 
اســتفاده می کننــد، مشــمول جریمه هایی 
از جملــه ۵ برابر شــدن جریمه نقدی، قطع 
موقت و یا دائم انشعاب برق و گاز محل وقوع 
تخلــف، حبس فــرد متخلف در صورت تکرار 
استفاده از برق یا گاز غیرمجاز برای ماینینگ 
و همچنیــن ابطال جــواز فعالیت محل وقوع 
تخلف خواهند شــد.او گفــت: وزارت نیرو با 
همکاری ســایر دستگاه های اجرایی ذی ربط 
در حــال انجام اقدامات متعددی برای مبارزه 
با مراکز غیرمجاز رمزارز اســت. پیش نویس 
مصوبه هیئت وزیران و همچنین پیش نویس 
الیحه قانونی مرتبط با استخراج رمزارز ها ارائه 
شــده و در حال طی کردن مراحل بررســی و 
تصویب اســت.به دلیل افزایش مصرف گاز به 
ویــژه در بخــش خانگی و تجاری و کمبود در 
تامین ســوخت، تمام مراکز استخراج رمز ارز 
در دوره ســرد ســال تا ۱۵ اسفند فعالیتشان 

متوقف شده است.
 

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان 
خبرداد؛

تولیدیکمیلیونبشكهاینفت
افق1404 در

مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
ارونــدان گفت: میزان تولید شــرکت نفت و 
گاز اروندان در چشــم انداز ۱۴۰۴، تولید یک 
میلیون بشــکه نفت است. همچنین در حال 
حاضر نیز توانایی داریم تا میزان تولید را در این 
شرکت افزایش دهیم.عبداهلل عذاری اهوازی 
اظهار کرد: شــرکت نفــت و گاز اروندان یک 
شــرکت تولیدی اســت که تولید نفت و گاز را 
برعهــده دارد و مجمــوع تولید نفت و گاز این 
شــرکت پس از شــرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب، در رتبه دوم قرار دارد.وی با بیان اینکه 
میزان تولید این شرکت در چشم انداز ۱۴۰۴، 
تولید یک میلیون بشــکه نفت اســت، افزود: 
میزان تولید در اروندان، بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده توسط ستاد شرکت ملی نفت ایران 
انجام می شــود و بر اســاس آن، میزان تولید 
را تنظیــم می کنیم. همچنین در حال حاضر 
نیــز توانایــی داریم تا میــزان تولید را در این 
شــرکت افزایش دهیم.مدیرعامل شــرکت 
بهره بــرداری نفــت و گاز اروندان در خصوص 
نمایشــگاه صنعت نفت اهــواز، بیان کرد: در 
راســتای ارتباط شرکت نفت و گاز اروندان با 
شــرکت های دانش بنیان و به منظور ارتقای 
سطح علمی، تکنولوژی و بومی سازی کاال در 
صنعت نفت که موتور محرکه صنعت و اقتصاد 
ایران اســت، در نمایشــگاه صنعت نفت اهواز 
تفاهم نامه هایــی با معاونــت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری به منظور ساخت بار اول، 
تفاهم نامه با دانشــگاه آزاد اسالمی در زمینه 
ســاخت قطعات، تفاهم نامه با دانشگاه صنعت 
نفــت در زمینه مطالعات و ســاخت قطعات، 
با پژوهشــگاه صنعت نفت در زمینه پژوهش 
و مطالعات، انعقاد قرارداد با شــرکت استوان 
کیش در زمینه تعمیر چاه های نفتی انجام شد.

 رئیس هیئت رئیسه صندوق های 
بازنشستگی صنعت نفت:

طرحهایپتروشیمی
صندوقهاینفتموظف
بهایجادزنجیرهارزششدند

رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی 
صنعت نفت گفت: طرح های پتروشیمی گروه 
اقتصادی صندوق ها در افق برنامه ۱۴۰۴ برای 
تکمیــل زنجیــره ارزش جهت گیری کردند.

عبدالحســین بیات، با بیان اینکه پالســتیک 
و محصوالت آن در صنعت پتروشیمی تقریباً 
در انتهای زنجیره ارزش پلیمرها قرار دارد، به 
خبرنگار شانا گفت: صنعت پالستیک در کشور 
ظرفیت توســعه و رشــد دارد. به طور تقریبی 
بیشــتر پتروشیمی های کشــور، محصوالت 
خــود را در مرحلــه پلی اتلین صادر می کنند، 
البته این اقدام در نوع خودش سبب ارزآوری 
می شــود.وی افزود: با صــادرات محصول در 
مرحلــه پلی اتلیــن، دو نکته مغفول می ماند. 
نخســت اینکــه، پلی اتلین در کشــورهایی 
ماننــد چیــن و هند با طی فرآیندهای الزم در 
کارخانه ها تبدیل به مصنوعات پتروشیمیایی 
شــده و دوباره با قیمت بیشــتر به کشورهایی 
مانند ایران صادر می شود.رئیس هیئت رئیسه 
صندوق های بازنشســتگی صنعت نفت ادامه 
داد: صــادرات محصــول در میانه زنجیره در 
نهایت ســبب خروج ارز اســت، زیرا محصول 
بازتولید شده دوباره و با قیمت بسیار بیشتر وارد 
کشــور می شود. یکی دیگر از پیامدهای منفی 
نیز عدم رشد فناوری و اشتغال در کشور است.

بر اساس بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، 
آیین نامه جدید تعرفه برق مشترکان خانگی با هدف 
اصــالح مصــرف به تصویب هیئت وزیران رســید و 
قرار شــد که از بهمن امســال در قبوض مشــترکان 
پر مصرف تغییراتی ایجاد شــود؛ در این مصوبه دو 
شاخص که مبنای قیمت گذاری بوده و از پیش هم 
در قبوض وجود داشــت، تغییری نکرده  اســت. به 
عبــارت دیگــر الگوها و پایه قیمت گذاری  بر مبنای 
الگو هیچ تغییری نکرده و آنچه که تغییر کرده، پله 
های  مصرفی اســت، به طوری که پله ها اکنون به 
مصرف تا ســطح الگو، ۱.۵ برابر الگو، تا ۲ برابر الگو 
و بیش از دو برابر الگو تقســیم شــده اســت.به طور 
مثال در تهران و بیشتر مناطق کشور الگوی مصرف 
۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه بوده که نسبت به قبل 
تغییری نداشــته است، براســاس آمار سامانه های 
پرداخــت قبوض، در این فصــل ۸۵ درصد از مردم  
در ســطح ایــن الگو یا حتــی کمتر، برق مصرف می 
کنند که هیچ تغییری در مبلغ قبوض برق آن ها رخ 
نخواهد داد و تنها مشترکانی که بیشتر از الگو مصرف 
دارند، شاهد تغییراتی خواهند بود.طبق گفته های 
رخشــانی مهر- معاون هماهنگــی توزیع توانیر  از 
بیــن ۳۰ میلیون مشــترک خانگی، تنها ۶۰۰ هزار 
مشترک  که ۲ درصد از مجموع جمعیت مشترکان 
خانگــی را دربرمی گیرند، بیش از ۳۰۰۰ مگاوات از 
مصرف برق کشــور را به خود اختصاص داده اند که 
این میزان به اندازه تولید برق چهار نیروگاه بزرگ و 
مصرف برق میلیون ها مشترک عادی است. اگر این 

۲ درصد، مصرف برق خود را به نصف کاهش دهند، 
بخش مهمی از محدودیت های برقی در تابســتان 
از بیــن مــی رود.وی با بیــان اینکه از این پس مردم 
به جای قیمت برق باید با اصطالح کیلووات ســاعت 
آشــنا شوند چرا که همه مصارف وسایل برقی با این 
میزان سنجیده می شود، اظهار کرد: استفاده متعارف 
و درست از وسایل برقی، تنها راهکار کنترل مصرف 
و نگاه داشــتن میزان مصرف در ســطح الگوست. به 
طور مثال وقتی دمای آسایش براساس اصول علمی 
و پزشــکی ۲۵ درجه ســانتیگراد است، تنظیم کولر 
روی دمــای پایین تر از ۲۵ درجه، به معنای مصرف 
و استفاده نامتعارف تلقی می شود.معاون هماهنگی 

توزیع توانیر همچنین با ارائه مثالی دیگر توضیح داد: 
اســتفاده به اندازه از سیستم روشنایی در مکانی که 
حضور داریم، متعارف و روشن نگه داشتن المپ ها 
در مکانی که حضور نداریم، نامتعارف اســت و باعث 
خــروج از الگوی مصرف می شــود. آئین نامه نحوه 
محاسبه تعرفه برق تنها به دنبال افزایش توجه مردم 
به میزان مصارفشان است چرا که هرچه مصارف در 
سطح الگو باشد، می توان شبکه برق پایداری داشت.
اما در این میان برای برخی مشــترکان مشــوق های 
خوش مصرفی نیز لحاظ شده است، مصطفی رجبی 
مشهدی- سخنگوی صنعت برق در این رابطه گفت:  
طرح افزایش تعرفه برق برای مشــترکان پر مصرف 

از ابتدای بهمن ماه ســال جاری در کل کشــور  اجرا 
خواهد شد و تعرفه این دسته از مشترکان به صورت 
پلکانی افزایشــی و تا نزدیک به قیمت تمام شــده را 
پرداخت خواهند کرد،  پیش بینی شده در این طرح 
برای مشــترکانی که میزان مصرف آن ها زیر الگوی 
کم مصرفی اســت، مشوق هایی لحاظ شود.به گفته 
وی، الگو کم مصرفی افزایش پیدا کردهاســت و این 
یعنی کسانی که مصرف برق آن ها زیر ۵۰ درصد الگو 
منطقه باشــند، در ماه های غیر گرم ۱۰۰ کیلووات 
ساعت برای مناطق عادی و برای ماه های گرم ۱۵۰ 
کیلووات ساعت لحاظ می شود، اگر مشترکی ماهیانه 
میزان مصرفی زیر این اعداد داشته باشد و عالوه بر 
آن تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی 
باشــد، برابر بند ی تبصره هشــت قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ از تعرفــه رایگان برخوردار می شــود.رجبی 
مشهدی با بیان اینکه ۷۵ درصد مشترکان زیر الگو 
مصرف منطقه قرار دارند و ۲۵ درصد که حدود هفت 
میلیون مشــترک را شامل می شود، جزو مشترکان 
پر مصرف هســتند، گفت: البته در مناطق مختلف 
پراکندگی ها متفاوت اســت، در مجموع این دسته 
از مشــترکان که بیش از  حد مصرف منطقه مصرف 
دارند شــامل حال این طرح خواهند شد.مشترکان 
می توانند با نصب اپلیکیشــین "برق من" از میزان 
مصرف خود و مشــاهده تعرفه برق منطقه خودشان 
مطلع شــوند، همچنین نسبت به مدیریت مصارف 
خود اقدام و از سایر خدماتی که در این برنامه گنجانده 

شده است، استفاده کنند.

خبر ویژه

یک مقام مسئول شرکت ملی پتروشیمی گفت: برای ساخت بار اولی تجهیزات 
پتروشیمی از هولدینگ ها نیازسنجی صورت می گیرد و با توجه به ظرفیت باالیی 
که وجود دارد امید است آن ها همراهی بیشتری انجام دهند.مهیار نادری، مسئول 
امور توسعه کسب و کارهای دانش بنیان با اشاره به طرح های توسعه دانش بنیان 
شرکت ملی پتروشیمی گفت: در گذشته ما قرارداد ساخت بار اول بازوی بارگیری 
کرایوژنیک را با هماهنگی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به سرانجام 
رساندیم و برای سایر اقالم هم از طریق هولدینگ ها نیازسنجی صورت خواهد 
گرفت و پس جمع بندی اقالم مورد نیاز با هماهنگی معاونت علمی به یک سری 

قرارداد با شرکت های دانش بنیان منجر می شود.وی با بیان اینکه اآلن در مرحله 
شناسایی نیازها هستیم، افزود: مثاًل ما اآلن می دانیم کمپرسور مورد نیاز هست 
اما اگر شما مشخصات خاصی را بخواهید باید به سراغ متقاضی بروید تا با توجه 
به شــرایط، ظرفیت و خوراکی که می خواهد اســتفاده کند محصول را بسازید و 
اآلن ما در مرحله مشخص شدن نیازها هستیم.نادری با اشاره به اینکه رهبری 
به طور ویژه بر دانش بنیان کردن صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تأکید داشتند، 
تصریح کرد: هولدینگ ها باید کمک و همکاری کنند و بدون همکاری آن ها به 

نتیجه دلخواه نمی رسیم  .

دبیر همایش دانش بنیان صنعت پتروشیمی:

هولدینگهادرساختتجهیزاتپتروشیمیهستیم نیازمندهمراهیبیشتر

سازمان برنامه و بودجه کشور:

افزایشصادراتنفتاست عمدهرشدمنابعدرآمدیبودجهاز
 سازمان برنامه و بودجه در گزارشی از رشد ۲۴ درصدی اعتبارهای 
عمرانی و بهبود شــاخص های بودجه در پنج ماه نخســت دولت 
ســیزدهم خبر داد، در این گزارش آمده اســت:در آغاز به کار دولت 
ســیزدهم دولت از یکســو با هزاران میلیارد تخصیص بدون منبع 
در خزانه مواجه بود، از سوی دیگر در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰ 
بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شده 
بود، افزون بر این دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته 
شده دولت گذشته را ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه می کرد.

با وجود همه سختی ها دولت سیزدهم برای تأمین کسری بودجه 
بــه ســراغ چــاپ پول نرفت و با افزایش درآمدهــا و مهار هزینه ها 

به ســمت بهبود شــاخص های بودجه حرکت کرد. همین موضوع 
موجب شده رشد حجم نقدینگی در آذرماه برای دومین ماه پیاپی 
کاهش یابد و به ۴۱.۴ درصد برســد. آخرین گزارش مرکز آمار از 
نــرخ تــورم در دی ماه هم بیانگر کاهش یک درصدی میانگین تورم 

ساالنه در کشور است.
در پنج ماه دولت ســیزدهم منابع درآمدی بودجه نســبت به چهار 
ماه ابتدایی سال بیش از ۱۷۷ درصد رشد کرده که بیشتر ناشی از 
افزایش صادرات نفت و تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی بوده اســت.

رشــد درآمدهای مالیاتی در مدت کوتاه فعالیت دولت ســیزدهم 
۱۵۶ درصــد بوده اســت، حال اینکــه مصوبه های مهمی هم برای 

کاهش فشــار مالیاتی بر بخش تولید و اصناف آســیب دیده از کرونا 
هم در هیئت وزیران تصویب شــده اســت.از سوی دیگر، استفاده 
از تنخواه گردان خزانه برای تأمین منابع دولت شــاهد کاهش ۲۹ 
درصدی بوده که این رقم گواه استفاده نکردن دولت از منابع بانک 
مرکزی در تأمین هزینه های جاری است.در پنج ماه ابتدایی دولت 
ســیزدهم افزون بر مدیریت هزینه های جاری، منابع طرح عمرانی 
نیــز با رشــد ۲۴ درصدی از ۵۸۷ هــزار میلیارد ریال به ۷۲۹ هزار 
میلیارد ریال رســیده اســت. در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هم با وجود 
رشــد تنها ۵ درصدی اعتبارهای هزینه ای، بودجه طرح عمرانی یا 
همان تملک دارایی های سرمایه ای بیش از ۴۳ درصد رشد دارد.

ح برق رسانی روستایی کشور: مجری طر

کشور هفته24روستابهشبكهبرق هر
متصلشدند

    مجری طرح برق رســانی روســتایی کشور با 
اشــاره به اقدامات انجام شــده صنعت برق در 
برق دار کردن روســتاها، گفت: پس از پیروزی 
انقالب اســالمی و گذشــت چهل و سه سال ، 
هر هفته به طور میانگین ۲۴ روســتا به شبکه 
متصل شــده است.علی چهل امیرانی، مجری 
طرح برق رســانی روســتایی کشور با اشاره به 
سهم ۳۱ درصدی مشترکان روستایی از شبکه 
توزیع برق کشــور اظهار کرد: تعداد مشترکان 
روستایی برق به بیش از ۲۱ میلیون نفر رسیده 
که برای پوشــش این تعداد مشترک ۲۵ هزار 
کیلومتر شــبکه توزیع احداث شــده که این 
میزان شــبکه معادل ۶ برابر محیط کره زمین 
است.مجری طرح برق رسانی روستایی کشور 
تصریح کرد: پیش از انقالب ۴۳۶۷ روســتا به 
شــبکه برق دسترسی داشــتند اما با پیروزی 
انقالب میزان دسترســی روستاییان با افزایش 
۱۵ برابری به ۵۷ هزار و ۹۶۶ روستا رسیده که 
این تعداد در پایان امســال به ۵۸ هزار روســتا 
خواهد رســید.وی با بیان اینکه طبق آمارهای 
آژانس بین المللی انرژی میانگین دسترســی 
روســتاییان در جهان به شبکه برق ۸۵ درصد 

بــوده که ۱۵ درصد آنها نیز محروم هســتند، 
اضافــه کرد: طی ۴۳ ســاله اخیــر با پیروزی 
انقالب به طور میانگین هفته ای به ۲۴ روســتا 
برقرسانی شده اســت.به گفته چهل امیرانی، 
میزان دسترســی روستاییان به شبکه برق در 
کشور به ۹۹,۷ درصد رسیده و آن ۰,۳ درصد 
نیز به دلیل قرار گرفتن در مناطق سخت گذر یا 
سکونتگاه های عشایری فصلی است.وی با بیان 
اینکه تا پایان دولت ســیزدهم  پوشش شبکه 
روســتایی به ۱۰۰ درصد خواهد رسید، اظهار 
کرد: برق رسانی به آبادی ها در صورت داشتن 
شرایط الزم مانند کسب مجوزهای الزم از منابع 
طبیعی و بنیاد مسکن تا پایان دولت انجام شده 
و این آبادی ها به شبکه توزیع  متصل خواهند 
شــد.مجری طرح برق رسانی روستایی کشور 
با بیان اینکه در حال حاضر روســتاهای باالی 
۱۰ خانوار همگی به شبکه برق متصل شده اند، 
عنــوان کــرد: با وجود تصور مردم در خصوص 
محرومیت اســتان های سیستان و بلوچستان 
و کرمان در دسترســی به شــبکه برق، این دو 
استان رتبه باالیی از لحاظ دسترسی به شبکه 

برق دارند .

سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد؛

سوختیارانهای پیگیر سازمانبنادر
کشتیهایمسافریبینالمللی

حســین عباس نژاد سرپرست معاونت دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی از قول مساعد دولت 
و وزارت نفت برای اختصاص ســوخت یارانه ای 
به شناورها و کشتی های مسافری در مسیرهای 
بین المللی خبر داد.حسین عباس نژاد سرپرست 
معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
این سازمان طی سالیان اخیر در راستای رونق 
مســافربری بین المللی دریایی و رونق کسب و 
کار پایدار در این حوزه، ترمینال های مسافری 
دریایی مناسبی را در برخی بنادر از جمله بندر 
بوشهر، بندر چابهار و بندر خرمشهر راه اندازی 
کرد اما از چند ســال گذشــته و پس از اعمال 
تغییــرات در نحــوه توزیع ســوخت و اعمال 
ســهمیه ها، نرخ ســوخت گازوییل مورد نیاز 
شــناورهای مسافری در سفرهای بین المللی با 
نرخ آزاد )غیریارانه ای( محاســبه و همین امر 
موجــب افزایش هزینه های ناوگان مســافری 
دریایی و به تبع آن با توجه به عدم صرفه اقتصادی 
برای افزایش نرخ بلیت موجب کاهش شدید این 
سفرها شد.سرپرست معاونت دریایی سازمان 
بنــادر و دریانوردی توضیح داد: خوشــبختانه 
طی دهه اخیر ظرفیت های ویژه ای در توســعه 

گردشگری دریایی و رونق سفرهای بین المللی 
فی مابین بنادر ایران و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و دریای عمان فراهم شده است و بالتبع 
آن طی ســالیان اخیر متقاضیان به کارگیری 
شــناورهای مسافری و تفریحی در مسیرهای 
بین المللی نیز افزایش یافت و سرمایه گذاران 
ایرانی نیز در زمینه خرید کشتی های مسافری 
اســتاندارد اقدامات ارزنده ای را تدارک دیدند.

وی افــزود: طی مکاتبات متعدد از وزارت نفت 
درخواســت شده اســت در راستای حمایت از 
توســعه دریامحور و اشتغالزایی در استان های 
ســاحلی و رونق کســب و کار پایدار در حوزه 
حمل و نقل بین المللی مســافری و گردشگری 
دریایی و ارائه مشــوق به بخش خصوصی، در 
شرایط فعلی که نرخ سوخت  گازوییل مورد نیاز 
شناورهای مسافری در سفرهای بین المللی با 
نرخ آزاد محاسبه می شود، سوخت شناورهای 
مسافری در مسیرهای بین المللی از جمله بندر 
چابهار - مســقط و بندر بوشهر - دوحه مشابه 
شــناورهای سنتی )با نرخ حمایتی ۸۰ درصد 
ســوخت مورد نیاز در هر ســفر به نرخ یارانه ای 

و ۲۰ درصد( محاسبه و تخصیص داده شود. 



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

یکشنبه 24 بهمن 1400  شماره پیاپی 112043 رجب 1443   13 فوریه 2022

55بانک و بیمه
سومینپیچاستارتاپینمایشگاه

زنجانباحضور اینوتکسدر
شد فعالپستبانکایرانبرگزار

سومین جلسه گفتگوی استارتاپی)پیچ( بمنظور 
انتخاب استارتاپ های برگزیده برای راهیابی به 
بخش نهایی رقابتهای اینوتکس۲۰۲۲ باحضور 
۱۶ تیــم علمــی دارای ایده های نوآورانه و نیز 
جمعی از مقامات اســتان و اســاتید دانشگاه ها 
در زنجــان بــا حضور فعال پســت بانک ایران 

برگزار شد.
درســومین جلسه انتخاب تیم های استارتاپی 
۱۶ تیم از استان زنجان در حوزه های مختلف 
همچون کشــاورزی بهداشتی، بورس محیط 
زیســت ، بــا ارائه طرح هــای خالقانه خود از 
 ســوی داوران مــورد ارزیابی قــرار گرفتند. 
در ایــن جلســه ابتدا مهنــدس خالقی دبیر 
شــبکه فن بازار ایران  توضیحات درخصوص 
عملکرد و اهمیت برگزاری این جلســات  در 
شناســائی اســتارتاپ هــا و معرفــی آنــان 
 بــه ســرمایه گــزاران مشــتاق اراه کردند.
 فتانه توحیدی مشــاور مدیرعامل پست بانک 
ایران بعنوان نماینده بانک  ســخنران بعدی 
این رویداد،ضمن تاکید بر اهمیت بازگشـــت 
سـریع اقتصادی شرکت های نوپا ، استارت آپ 
ها و اکوسیستم های استارت آپی با مدل های 
کســب وکار جدید با بهره وری باالتر و قیمت 
پـــایین تـر بـه مشـتریان، براهمیت برگزاری 
نمایشــگاه اینوتکس به عنوان شتابدهنده تیم 
های اســتارتاپی ، گفت؛اینوتکس نمایشــگاه 
نوآوری و فناوری است.  ،فناوری  دربردارنده 
کلیــه روش هــا، فرآیندهــا سیســتم هــا و 
مهارت هایی اســت که جهــت تبدیل منابع 
 بــه محصــوالت بــه کار گرفته می شــوند. 
توحیــدی افــزود : به هرگونــه تغییر و تحول 
در فناوری )ترک روشــهای قدیمی و ســنتی 
انجــام امــور( ”نــوآوری“ اطالق می شــود . 
مهاجرت از روشــهای قدیمــی به نوین امروز 
بایــد در چهارچوب اقتصــاد دیجیتال اتفاق 
بیافتــد. در اقتصــاد دیجیتــال فناوری های 
دیجیتال بر کل بخش های تولیدی و خدمات 
تاثیــر می گذارند و  مهم تریــن ویژگی های 
اقتصــاد دیجیتــال تاثیرگــذاری بیــش از 
 پیش ســرمایه های دانشــی و فناور ی است. 
وی افــزود:در اقتصــاد دیجیتــال به کمک 
فناوری های دیجیتال، امور با باالترین سرعت 
انجام می شوند و رشد کسب وکارهای نوآورانه 
و فنــاوری  محــور در کوتاه تریــن زمان اتفاق 
می افتــد. لیکــن  در مقابل کســب وکارهای 
ســنتی نیز از ثبات ســابق برخوردار نیستند و 
در صورت عدم چابکی و همراهی با دیجیتالی 
شدن، به سرعت مسیر افول را در پیش خواهند 
 گرفت و از صحنه رقابت خارج خواهند شــد.
توحیــدی درادامه افزود؛ نکته مهمی که الزم 
اســت بــر آن تأکید کنم تمایــز بین مفاهیم 
الکترونیکی شــدن و دیجیتالی شدن است که 
امروزه در بســیاری موارد از هم تفکیک نمی 
شــوند. الکترونیکی شدن ، اجرای فرآیندهای 
دســتی و سنتی با ابزارهای الکترونیکی است.
در حالیکه وقتی ســخن از دیجیتالی شــدن 
اســت ، فرآیندهــا مبتنی بر اصــول و مبانی 
دیجیتــال بازبینی و باز نویســی و جایگزین 
 فرآیندهــای ســنتی و دســتی می شــوند.
توحیدی با تاکید بر اهمیت استراتژیک بودن 
تصمیــم گیری ها در فناوری و نوآوری گفت؛ 
بایــد به روشــی کاماًل سیســتماتیک با آنان 
روبرو شــود و اگر در این بخش نتوانیم رسالت 
خــود را به درســتی انجــام دهیم ضمن هدر 
رفتــن منابــع ، منجر به بی انگیزگی نیروهای 
 جــوان و صاحبان تفکر خالق خواهیم شــد.
وی اظهــار داشــت : مزایــای پیشــتازبودن 
درفناوری که نوآوران و پیشــتازان را به خود 
جلب می نماید، امکان کسب سود باال و مزایای 
ناشــی از ”نفِر اول بودن“ است. در صورتی که 
این پیشــتازبودن در فناوری, کارآیی سازمان 
را نســبت به دیگر رقیبانش باالتر ببرد، سبب 
 ایجاد یک برتری و مزیت هزینه ای خواهد شد.
توحیدی در ادامه گفت؛ زیســت بوم فناوری 
و نوآوری یه یکی ازارکان اقتصاد دانش  بنیان 
درجوامع توسعه یافته امروزی است و این زیست  
بوم متشــکل از فعــاالن، بازیگران و نهادهای 
ذی ربــط متعددی اســت کــه در زمینه های 
پژوهش، نــوآوری،  ایده یابــی، ایده پردازی،  
تجاری سازی ایده ها، ایجاد تحول و پیشرفت، 
کشــف و پرورش اســتعدادها،  شبکه ســازی 
در کســب و کار،  توســعه فناوری و صادرات و 
 تبــادل فنــاوری به ایفای نقــش می پردازند.

وی ضمن اشــاره به حمایت پست بانک ایران 
از شــرکت های دانش بنیاد افزود؛ پست بانک 
ایران بعنوان حامی اصلی اینوتکس شــناخته 
مــی شــود و پس از حضور موفــق در رویداد 
اینوتکس ۲۰۲۱ ، در رویداد ســال آینده نیز 
حامی طالیی اینوتکس است که سه رکن اصلی 
آن توانمند سازی استارتاپ ها، تأمین مالی و 
 یافتن مسیر مناسب جهت ورود به بازار است .

اخبار

اختصاصخطاعتباری20هزار
میلیاردریالیبانکتوسعهتعاون

ازجملهمهمتریناقدامات
حوزهتعاونبودهاست

حجــت اهلل عبدالملکــی وزیر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی در مراســم افتتاح هم زمان 
۱۰۲ طرح تعاونی که به مناســبت دهه فجر 
و با حضــور معاون اول رئیس جمهور برگزار 
گردید اظهار داشت: تأمین مالی تعاونی ها از 
طریق اختصاص خط اعتباری بیســت هزار 
میلیارد ریالی از جمله مهم ترین تدابیر حوزه 
تعاون بوده اســت و بانک توســعه تعاون در 
کنار نهادهای توســعه ای بخش تعاون نقش 
مؤثری در دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در 

اقتصاد ملی دارند.
حجــت اهلل عبدالملکــی وزیر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی در مراســم افتتاح هم زمان 
۱۰۲ طرح تعاونی که به مناســبت دهه فجر 
و با حضــور معاون اول رئیس جمهور برگزار 
گردید اظهار داشت: تأمین مالی تعاونی ها از 
طریق اختصاص خط اعتباری بیســت هزار 
میلیارد ریالی از جمله مهم ترین تدابیر حوزه 
تعاون بوده اســت و بانک توســعه تعاون در 
کنار نهادهای توســعه ای بخش تعاون نقش 
مؤثری در دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در 

اقتصاد ملی دارند.
وی افزود: ۹۷۵ تعاونی جدید با ۲۳ هزار عضو و 
قابلیت اشتغال ۲۰ هزار نفر در دولت سیزدهم 
شــکل گرفته اند و ۲۱۴ طرح سرمایه گذاری 
 تعــاون شناســایی و معرفــی شــده اند.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اظهار 
داشت: تعاون می تواند به عنوان حلقه اتصال 
بنگاه های تولیدی مطرح باشــد و مشکالت 
و مســائلی که حتی منجر به تعطیلی تولید 
واحدها شــده است، از طریق تشکل ها و کار 
 جمعی در قالب تعاون، قابلیت رفع پیدا می کند.
وی افزود: سرمایه گذاری های گسترده ای در 
سطح کشــور صورت پذیرفته است و برخی 
از طرح هــای کالن در میان مدت و بلندمدت 
به بازدهی و اشــتغال می رســند و در کنار 
ایــن پروژه هــای عظیم، بــا مکانیزم تعاون 
در مشــارکت دادن آحــاد جامعه در اقتصاد 
و اتخــاذ رویکرد مــردم محور و به کارگیری 
سرمایه های خرد نیز می توان نسبت به ایجاد 
 رونق تولید و اشــتغال در مناطق اقدام نمود.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: 
دولــت آمادگــی تدوین و ابــالغ مصوبات 
راهگشــا برای تســهیل فعالیت تعاونی ها را 
دارد و چنانچه مســائل و مشکالت تعاونی ها 
به صورت دســته بندی ارائه گردد، برای رفع 
 آن ها مصوبات مؤثری را ابالغ خواهیم نمود.

مهدی مســکنی معاون تعــاون وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در این مراســم 
گفت: ۱۰۲ طرح تعاونی با قابلیت اشــتغال 
۷۰۸۱ نفر با سرمایه گذاری ۲۷ هزار میلیارد 
 ریالی در این رویداد ملی افتتاح می شــوند.

وی افــزود: بــاور مســئولین بــه تعــاون و 
هدایــت بخش مهمی از نقدینگی کشــور به 
این بخــش، می تواند موجــب به کارگیری 
نیــروی عظیــم اقتصــادی مــردم و رونق 
بــزرگ اقتصــادی شــود، که نقــش بانک 
توســعه تعاون و نهادهــای تخصصی بخش 
 در این خصوص بســیار حائز اهمیت اســت.
در ایــن رویــداد کــه با حضــور حجت اله 
مهدیان مدیرعامل، ســید باقر فتاحی رئیس 
و محمدجعفــر ایرانــی عضو هیــات مدیره 
بانک توســعه تعاون همراه بود، نمایشــگاه 
توانمندی هــای بخش تعــاون با هدف ارائه 
دستاوردهای بانک توسعه تعاون و تعاونگران 

نیز برگزار شد.

مدیرعاملبانکدی:

جذب منابع با نرخ سود باال، نتیجه ای جز زیان برای نظام بانکی نخواهد داشت
مدیرعامل بانک دی با تأکید بر لزوم بازنگری در فرایندها و تحول 
فرهنــگ بازاریابــی در نظام بانکی، جذب منابع گران قیمت را آفت 

زیان بار نظام بانکی دانست.
علیرضا قیطاسی در نشستی با حضور برخی از رؤسای شعب تهران 
که با هدف آموزش روش های نوین بازاریابی در نظام بانکی برگزار 
شد، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
هــدف نهایــی از ارائه آموزش های نویــن بازاریابی، بهبود عملیات 
بانکی، تکریم ذینفعان و خروج از رقابت زیان بار نرخ سود در فرایند 

جذب مشتریان است.
وی افــزود: اعتبــارات و بازاریابی، دو حــوزه تأثیرگذار در عملیات 
بانکــی هســتند که باید بــه صورت ویژه بر ایــن دو محور تمرکز 

آموزشی داشته باشیم.
وی با اشــاره به ترکیب نیروی انســانی جوان بانک دی گفت: بیش 
از ۹۰ درصد نیروهای شــعب بانک دی جوان و دارای تحصیالت 
دانشگاهی هستند که این خود یک مزیت رقابتی ویژه و قابل اتکا 
برای بانک اســت. وی ادامه داد: یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار 
بر کاهش ریســک عملیاتی بانک، توســعه آموزش های تخصصی و 

کاربردی برای کارکنان است.
مدیرعامل بانک دی تصریح کرد: رؤسای شعب باید به صورت روزانه 
عملکرد شعبه را در حوزه های مختلف با تمامی کارکنان شعبه در 

میان بگذارند تا تمامی ارکان شــعبه در جریان امور و شــاخص های 
عملیاتی قرار بگیرند و برنامه شــعبه در راســتای اهداف هدفمند 

حرکت کند.
قیطاســی جنــگ قیمتی نرخ ســود برای جذب منابــع را یکی از 
مهم ترین آسیب های نظام بانکی دانست و تصریح کرد: در شرایط 
فعلی اقتصاد کشور جذب منابع با نرخ سود باال نتیجه ای جز زیان 

شبکه بانکی نخواهد داشت.
وی افــزود: اولویت کوتاه مدت بانک دی جذب منابع ارزان قیمت و 

برنامه ریزی برای رایزنی با مشتریان برای تبدیل مطالبات سررسید 
گذشته به مطالبات جاری است تا از این مسیر به بهبود شاخص های 

عملیاتی بانک کمک کنیم.
وی همچنین با اشــاره به لزوم تکریم مشــتریان در شــعب گفت: 
رکن اصلی بانکداری اســالمی تکریم و آگاه ســازی مشتری نسبت 
به تعهدات طرفین در قراردادهاســت که اگر این مســأله ســاده در 
بانک جدی گرفته شود، فرهنگ بانکداری اسالمی ارتقاء می یابد.

وی تکریــم ویژه خانواده شــهدا و ایثارگــران را از وظایف اخالقی 
کارکنان شــعب دانســت و گفت: خدمت رســانی به خانواده معزز 
شــهدا و ایثارگران بخشــی از هویت برند بانک دی در افکار عمومی 
است که باید با تکریم و برنامه ریزی ویژه برای طراحی محصوالت 
و خدمات برای این قشــر عزیز، به بازســازی این بخش از هویت 

سازمانی خود در جامعه بپردازیم.
وی در پایان تأکید کرد: امیدوارم با همت جمعی تمامی کارکنان 
ســتاد و شــعب در کنار برنامه ریزی هدفمند و توسعه آموزش های 
تخصصی، شاهد بالندگی و موفقیت های روزافزون بانک دی باشیم.
در ادامه این نشست حسین وظیفه دوست، استاد تمام دانشگاه آزاد 
اســالمی در رشــته بازاریابی و رئیس سابق انجمن علمی بازاریابی 
ایــران بــه آموزش مباحث مرتبط با شــیوه های نوین بازاریابی در 

نظام بانکی پرداخت.

ایرانزمینحامیتولیدواشتغالزاییمولد
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک 
ایران زمین، با تاکید بر حمایت از تولید 
بــه عنوان راهی برای گذر از شــرایط 
کنونی گفت: چندین ســال اســت که 
تولید کشــور با شــرایط سخت دست 
و پنجــه نرم می کنــد، به گونه ای که 
بســیاری از واحدهای تولیدی امکان 
تولید را از دست داده و یا با ظرفیت های 

پایین به ادامه مسیر می پردازند.
 در حــال حاضر مســئله اشــتغال و 
دستیابی افراد به شغل مورد نظر یکی 
از مهم ترین و اساســی ترین نیازهای 
جوامع و از اهداف توسعه پایدار در اغلب 
کشــورها محسوب می شود. مطالعات 
مختلف گویای این حقیقت اســت که 
مؤلفــه اشــتغال دارای ۱۷کارکرد در 
جوامع بــوده و نکته حائز اهمیت این 
اســت که از میان کارکردهای مطرح 
شده برای مقوله اشتغال، تنها دو مؤلفه 
افزایش تولید و کســب دستمزد جنبه 
اقتصادی داشــته و سایر کارکردهای 
اشــتغال وجوه و ابعاد غیر اقتصادی را 

دربرمی گیرند.
بررســی های متعدد نشان می دهد که 
بخش اعظم ناهنجاری های اجتماعی 
شــناخته شده در سطح دنیا به مسئله 
بیــکاری مرتبط اســت. از این رو الزم 
اســت به منظــور رفع ایــن معضل، 
سیاســتگذاری های مناســبی جهت 
اشــتغالزایی و بهره بــرداری کارآمد از 
منابع انسانی هر کشور صورت پذیرد.

نــرخ ســود بانکــی آثار مســتقیم و 

غیرمســتقیم زیادی بر شاخص های 
اقتصادی دارد. اغلب این تأثیرات در زیر 
چتر سیاســت پولی تعریف می گردد و 
تعداد اندکی نیز محصول سیاست های 
مالی دولت است. همچنین سه شاخص 
تــورم، اشــتغال و ســرمایه گذاری از 
مهم ترین شــاخص های اقتصادی هر 
کشور محســوب می شود که دولت ها 
با سیاســت های پولی و مالی سعی در 
هدایت این سه شاخص به سمت دامنه 

مطلوب می نمایند.
در کشــورهای توسعه یافته که دارای 
بازارهای پولی گسترده و توسعه یافته 
هســتند، نرخ سود بانکی، توسط بانک 
مرکزی و از طریق عملیات بازار تعیین 
می شــود. نرخ سود بانکی در حقیقت 
ابزار اجرای سیاست پولی نیست، بلکه 
به عنوان هــدف میانی مورد نظر قرار 
می گیرد، به گونه ای که سیاست پولی 
انبســاطی از طریق کاهش نرخ ســود 
بانکی و از طریق عملیات بازار باز انجام 

می گیرد.
بــه منظور ایجاد راهــکاری جایگزین 
برای تعیین نرخ ســود بانکی از طریق 
بانک مرکزی توجه به دو راهکار اساسی 
ضرورت دارد. اول آنکه در اقتصاد ایران، 
نرخ ســود بانکی به صورت دســتوری 
از ســوی مصوبات شورای عالی پول و 
اعتبار تعیین می شود و به نظر می رسد 
حساسیت چندانی به تغییرات محیط 
اقتصــاد کالن نــدارد. بنابراین بانک 
مرکــزی برای اصالح این ســاختار و 
در جهــت تاثیرگذاری در بهبود فضای 
کســب و کار و همچنین ایجاد اشتغال 
در فضای جامعه و کسب و کار باید به 
تغییرات اساســی در ساختار بازارهای 

مالی همت گمارد.
راهکار دوم این است که؛ بانک مرکزی 
باید در قدم اول با حذف سود تسهیالت 
و ســپرده ها تحت عقود مشــارکتی و 
گســترش بازار بین بانکی در گام های 
بعــدی منجر به همگرایی و وحدت در 

ایــن زمینه ها گــردد. در صورتی که 
فضای رقابتی بین بانک ها برقرار شود، 
می تــوان با گســترش ابزارهای مالی 
جدید، تشــکیل بازار ثانویه برای اوراق 
مشارکت و انجام عملیات باز و در نتیجه 
کنترل نرخ ســود بانکی انتظار بهبود 
فضای اشتغال و کسب و کار را داشت.

عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک 
ایران زمین، با تاکید بر حمایت از تولید 
بــه عنوان راهی برای گذر از شــرایط 
کنونی گفت: چندین ســال اســت که 
تولید کشــور با شرایط سخت دست و 
پنجه نرم می کند، به طوری که بسیاری 
از واحدهــای تولیدی امکان تولید را از 
دست داده اند و یا با ظرفیت های پایین 

به ادامه مسیر می پردازند.
پــور ســعید افــزود: به گفتــه رهبر 
معظــم انقالب کــه تولیدکنندگان را 
فرماندهان، پیشــروان، خط شکنان و 
صفــوف مقدم عرصــه حیاتی »تولید 
داخلــی، رونق اقتصادی و گســترش 
رفــاه عمومی« خواندند، در شــرایط 
کنونــی حمایــت از تولید و تخصیص 
اعتبــار به واحدهای تولیدی می تواند 
نقش اساسی در پیشبرد اهداف کشور 
 و گذر از شــرایط کنونی داشــته باشد.

 مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به 
نقش کلیدی بانک ها در گذر از شرایط 
کنونــی اظهار داشــت: انتظاری که از 
بانک ها به عنوان یکی از اساســی ترین 
بخش هــای تامین مالــی و اقتصادی 
مــی رود، قــرار گرفتن در کنار تولید و 

تامین بخش مهمی از اعتبار حوزه مولد 
کشــور است و به نظر می رسد تنها راه 
گذر از شــرایط فعلی حمایت از کاالی 
داخلی توسط همه آحاد جامعه است. 
حوزه های اقتصادی باید ســعی کنند 
با حمایت های درســت، اســتفاده از 
ظرفیت هــای داخلی و کنترل واردات 
چرخ هــای تولید را به حرکت درآورده 
و مــردم نیــز در راســتای حمایت از 
تولیــد محصوالت داخلی را خریداری 

و حمایت کنند.
نکتــه ای که در پایان باید به آن توجه 
داشــت این است که محور اصلی ما در 
بحث استقالل بانک مرکزی، پاکسازی 
اقتصــاد از فعالیت های نامولد، فســاد 
آمیز و ســوداگری های بی ثبات کننده 
اســت. اگر محیط اقتصاد باثبات و آرام 
باشد و پاک دستی و مسئولیت پذیری 
وضعیت رایج اقتصاد باشد در آن صورت 
بانک هــا و موسســات اعتباری، اعم از 
خصوصی و غیرخصوصی، درست عمل 
خواهند کرد و متغیرهای اسمی دیگر 
موضوعیت مســتقل نداشته و تنظیم 
متغیرهای حقیقی کلیدی، امکان پذیر 
و آسان خواهد بود. اما قبل از تحقق این 
هدف، باید بدانیم رها کردن امور به اسم 
خصوصی ســازی بانک ها و موسسات 
اعتبــاری و اتخاذ هر گونه سیاســت 
مبتنی بر تناســب و قیاس های ساده 
به جای اصالح امور، اقتصاد را به ورطه 
رکود، تــورم و عدم تعادل های عمیق 

سوق می دهد.

اخبار

کریم 156اصلیحوزهثبتیرباط ک51فرعیاز پال گهیفقدانسندمالكیتقسمتیاز آ
به: كلیه دفاتر اسناد رسمی تابع حوزه ثبتی رباط كریم 

نظــر بــه اینكــه آقایــان غالمرضــا پورمــددی و امیــد چگینــی طبــق درخواســت وارده بــه شــماره 1054 مورخــه 1399/02/24 بــا تســلیم دو بــرگ 
استشــهادیه مصــدق دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 8 ربــاط كریــم برابــر وكالتنامــه شــماره 62330 مــورخ 1486/12/12 و 61797 مــورخ 
1386/11/17 دفترخانــه 8 ربــاط كریــم مبنــی بــر اینكــه ســند مالكیــت اعیانــی 110 / صــدو ده ســهم مشــاع از اعیانــی ششــدانگ یكقطعــه بــاغ 
بــه مســاحت 29676 متــر مربــع بــه شــماره پــالک 51 فرعــی از 156 اصلــی واقــع در قریــه ســفیدار جــزء حــوزه ثبتــی ربــاط كریــم مفــروز و مجــزی 
ــر جلــد  ــر عاشــوری ذیــل ثبــت 124137 صفحــه 233 دفت ــام امی شــده از پــالک 156 اصلــی بــه شــماره ســریال 905557 ســری الــف 85 بن
534 ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده كــه وكیــل مالــک اعــالم نمــوده انــد كــه ســند مالكیــت بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای 
صــدور ســند مالكیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه 
كســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه پــالک مذكــور یــا وجــود ســند مالكیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت ده روزه 
ــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت و  ــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد در غی ــًا بــه ضمیمــه ســند معامل ــراض خــود را كتب اعت

نرســیدن واخواهــی نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
کریم بابکاحمدی-سرپرستواحدثبتملکرباط

مفقودی
 ROA ســندكمپانی و شناسنامه مالكیت ســواری پژو
بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل 1387 بــه شــماره 
موتــور  شــماره  بــه  86-ایــران46  ج   719 انتظامــی 
  61801354 شاســی  شــماره  بــه   11686094628
محمــد  فرزنــد  برمچــی  روشــن  اســحق  بــه  متعلــق 

مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

ش  ســفید   207 پــژو  ســبز  بــرگ 
ش   ،  65 ق   418 ایــران   40 پــالک: 
شاســی:  ش   167B0131606 موتــور: 
بنــام   NAAR03FEXMJ544266
اعتبــار  فاقــد  و  مفقــود  شــاهی  علــی 

اســت.

بانک تجارت همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر مدرســه شــش 
کالســه امیدتجارت را در روستای"بمباســری"بخش دشتیاری 
شهرســتان چابهاراســتان سیستان و بلوچســتان با حضورترک 
تبریــزی نایــب رئیس هیــات مدیره این بانک افتتــاح کرد. این 
مراسم باحضور ترک تبریزی نایب رییس هیات مدیره و کاظم پور 
مدیرامورهیات مدیره وعامل این بانک، نماینده وزیرعلوم درتشکل 
های دانشگاهی،رئیس دانشگاه دریانوردی چابهار،امام جمعه،شهر

دار،فرماندار،بخشــدار،فرمانده سپاه، رئیس اداره آموزش وپرورش 
وجمعی از مقامات محلی بخش دشتیاری شهرستان چابهار برگزار 
شد. نایب رییس هیات مدیره بانک تجارت با ابراز خرسندی ازحضور 
در جمع دانش آموزان و اهالی خونگرم روستای بمباسری، افتتاح 
مدرسه امید تجارت در ایام مبارک دهه فجر را به مردم والیتمدار 
ایــن منطقــه تبریک گفت. ترک تبریزی با اشــاره به اینکه بانک 
تجارت در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی تاکنون ۴۵ 
مدرسه به همت همکاران بانک و مشارکت سایر بخش ها در مناطق 

محروم کشور افتتاح کرده است افزود: این بانک ساخت 
مسجد،حمام، نصب دستگاه های تصفیه آب درروستاها 
به منظور تامین آب شرب را از وظایف خود می داند و 
همواره کوشیده است تا بهترین عملکرد را در عمل به 
مســئولیت های اجتماعی داشته باشد. رئیس دانشگاه 
دریانوردی چابهار با تقدیر از عملکرد بانک تجارت در 
حمایت از این اســتان گفت: بخش دشــتیاری یکی از 

مناطق کم برخوردار استان سیستان و بلوچستان است و مدیریت 
اســتان نگاه ویژه ای به اجرای طرح های عمرانی و زیر ســاختی 
در این خطه دارد. امام جمعه بخش دشــتیاری نیز ضمن تشــکراز 
بانک تجارت برای ســاخت این مدرســه گفت:عملکرد این بانک 
درحوزه مســئولیت های اجتماعی وپیگیری برای ساخت مدرسه 
امیدتجارت در روستای بمباسری بخش دشتیاری، بسیارارزشمند 
است. رئیس اداره آموزش و پرورش بخش دشتیاری عملکرد بانک 
تجارت و مشارکت در عرصه مدرسه سازی را قابل توجه دانست و 

اظهار امیدواری کرد این اقدامات بتواند موجبات رشد 
و بالندگی نســل آینده را فراهم ســازد. بانک تجارت 
در این مراســم همچنین بــه منظور حمایت از دانش 
آموزان این مدرســه هدایا و وســایل کمک آموزشی را 
به آنان اهدا کرد. مدرســه امید تجارت بمباســری در 
بخش دشــتیاری با مشــارکت بانک تجارت و دانشگاه 
علوم دریایی چابهاردر زمینی به مســاحت ۱۰۰۰ متر 
مربع و با ۳۱۱ متر زیربنا احداث شده است. در این مدرسه شش 
کالسه در مقاطع ابتدایی۵۰ دانش آموز، متوسطه اول و دوم۱۲۰ 
دانش آموز دختر و ۹۶ دانش آموز پســر مشــغول تحصیل خواهند 
شد. دانشگاه بهار اندیشه دشتیاری وابسته به دانشگاه علوم دریایی 
چابهار نیز کالس های آموزشی خود را روز های پنجشنبه و جمعه 
در این فضای آموزشی برگزار می کند. بخش دشتیاری با جمعیت 
۸۵۰۰۰ نفر و روســتای بمباســری و هفت روســتای مجاور آن با 

۵ هزار نفر در ۶۰ کیلومتری شهرستان چابهار واقع شده است.

همزمان با دهه مبارک فجر انجام شد؛

روستای"بمباسری"چابهار افتتاحمدرسهامیدتجارتدر

خبر  ویژه
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد؛ 

کشاورزی اراضی از هكتار 70هزار آبیاریدر اجرایسیستمهاینوین
آذربایجــان شــرقی / گروه اســتان ها: رئیس 
ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شرقی از 
اجرای سیســتم های نوین آبیاری در ۷۰ هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی خبر 
داد.مهنــدس اکبر فتحی در نشســت خبری به 
مناســبت دهه مبارک فجر با اشــاره به تشکیل 
معاونت توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی به 
منظور یکپارچه ســازی فرایند تولید تا مصرف 
محصوالت کشاورزی، گفت: وظیفه این معاونت، 
نظارت بر بازار محصوالت کشــاورزی بوده و بر 
این اساس کلیه مراحل مربوط به زنجیره تامین، 
توزیع و نظارت بر کاال برعهده جهادکشــاورزی 
اســت.وی افزود: ممکن اســت این معاونت که 
تنهــا ۱.۵ ماه از شــروع فعالیــت آن می گذرد، 
ناهماهنگی ها و نواقصاتی داشــته باشــد اما به 
مــرور جبران خواهد شــد و شــهروندان و هم 
اســتانیهای عزیز می توانند هرگونه نارســایی و 
تخلــف در بازار عرضه محصوالت کشــاورزی را 
به شــماره تلفــن ۱۲۴ اطالع دهند تا همکاران 
نظارت و بازرســی، اقدامات الزم را انجام دهند.
مهندس فتحی با اشاره به اینکه با حذف واسطه 
ها قیمت محصوالت کشاورزی به سمت تثبیت 
و تعادل حرکت کرده است، گفت: عمده سیاست 
دولت و بخش کشاورزی برخورد قهرآمیز با بازار 
نیست بلکه افزایش تولید موجب تعدیل قیمت 
ها می شود و بر این اساس اقداماتی را در جهت 
حذف واسطه ها انجام شده است از جمله ایجاد 
سامانه بازرگام و عرضه کاالهای اساسی با قیمت 
مناســب که به صورت اینترنتی عرضه می شود.
وی با بیان اینکه از استان ما هیچ محصول سیب 
برگشــت خورده ای به روسیه نداریم و محصول 
برگشــتی از این کشور نیز مربوط به فلفل است 
ادامــه داد: فلفل هــای آذربایجان شــرقی هیچ 
مشــکلی نداشــتند و تنها به علت عدم تناسب 
اســتانداردهای کاشت فلفل روسیه با ایران این 
محصوالت به کشور بازگردانده شد چون سموم 
اســتفاده شده برای کاشت و پرورش فلفل جزو 
استانداردهای کشاورزی کشور روسیه نبوده و در 
نتیجه محصوالتی که با این ســموم کاشت شده 
است نیز مورد قبول این کشور نیست اما همین 

محصول به چند کشــور دیگر به علت ســازگار 
بودن با اســتانداردهای آنان صادر شد.مهندس 
فتح   قیمت ۹۸۰۰ تومان عرضه می شود در حالی 
که قیمت آن در میادین، ۱۰ هزار و در بازار تا ۱۲ 
هزار تومان اســت.وی در خصوص دلیل افزایش 
قیمت گوشــت در روزهای گذشــته نیز اظهار 
کرد: با شــرایط نامساعد آب و هوایی هفته های 
گذشته، عرضه دام در میادین کاهش یافته و از 
طرفــی به دلیل عدم تحویل نهاده های وارداتی 
از سوی واردکنندگان، با مشکل تامین نهاده های 
دامی مواجه بود اما اکنون بارگیری نهاده ها آغاز 
شــده و مشکالت موجود طی روزهای آتی حل 
خواهند شــد.وی در خصوص مزیت انتقال آب 
ارس به دشــت تبریز، اظهار کرد: با اجرای این 
طــرح، اراضــی دیم منطقه تبدیل به اراضی آبی 
می شوند که مزیت آن تولید محصوالتی با تنوع 
باال و ارتقای ســطح تولید اســت.رئیس سازمان 
جهادکشــاورزی آذربایجان شــرقی در بخش 
دیگری از ســخنان خود، در خصوص ســیمای 
کشــاورزی استان، تشــریح کرد: یک میلیون و 
۳۰۰ هزار هکتار اراضی سطح زیرکشت در استان 
وجود دارد که عمده این اراضی )بالغ بر ۹۰۰ هزار 
هکتار( دیم و باقی اراضی به صورت نیمه آبی ) نه 
آبی مطلق( هستند.وی با اشاره به پرورش هفت 
میلیون راس دام سنگین و سبک در استان، افزود: 
ساالنه به میزان پنج میلیون تن انواع محصوالت 
کشاورزی در استان تولید می شوند که تنها سه 
میلیــون تــن از آنها مربوط به محصوالت زراعی 
اســت.وی با بیان این که تولید ۲۱ قلم محصول 
کشــاورزی اســتان دارای رتبه های یک تا شش 
در ســطح کشور هستند، اظهار کرد: آذربایجان 
شرقی دارای پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تن ظرفیت 
صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله بســته بندی، 
فــراوری و نگه داری )انبارهــای پایین و باالی 
صفر درجه( محصوالت کشاورزی است.مهندس 
فتحی در خصوص وضعیت آبیاری کشــاورزی 
اســتان، تشــریح کرد: نزدیک به ۷۰ هزار هکتار 
از اراضی اســتان که عمدتا در پایاب ســدها قرار 
دارند، به شبکه های فرعی آبیاری مجهز هستند 
به همین میزان نیز آبیاری نوین در سطح استان 

گســترش یافته و هر یــک از این ظرفیتها قابل 
قیــاس با وضعیت آبیاری دوران پیش از انقالب 
نیســت.وی با بیان این که آذربایجان شــرقی در 
بحث توســعه گلخانه ها در ســطح کشــور رتبه 
نخســت را دارد، گفــت: در مناطقــی که حتی 
نمی تــوان تصور کرد، احداث گلخانه ها شــدت 
گرفتــه و حتی امروز هریــس دارای بزرگترین 
سطح گلخانه استان بعد از جلفا )با مساحت ۲۰ 
هکتار( بوده و قرار است گلخانه دیگری در سطح 
۸۰ هکتار نیز در این شهرســتان احداث شــود. 
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
در ادامه با بیان اینکه کشاورزی در معرض انواع 
تهدیــدات و بالیــای طبیعی به خصوص بحران 
کــم آبی قرار دارد، گفت: در آذربایجان شــرقی 
تمامی بالیای طبیعی بر بدنه بخش کشــاورزی 
وارد می شــود و حوضه دریاچه ارومیه به عنوان 
محل تولید و ســطح زیرکشــت ۴۶ درصد از کل 
محصوالت کشــاورزی اســتان، در حال نابودی 
اســت اما با این شــرایط، با ورود مهندسی و علم 
و دانش به بخش کشــاورزی شاهد افزایش ۳.۵ 
برابری تولید محصوالت استان نسبت به دوران 
پیش از انقالب هستیم.وی در خصوص حق آبه 
اســتان از حوضه دریاچه ارومیه  نیز اظهار کرد: 
طی پنج سال اخیر با کاهش ۳۶ درصدی مقدار 
حقابه  تخصیص یافته به بخش کشاورزی استان 
از این حوضه هســتیم. اما تجهیز ۴۰۰۰ هکتار 
اراضی منطقه به آبیاری تحت فشار )در حالی که 
میزان مصوب ۲۸۰۰ هکتار بود( نگذاشتیم که در 
حوضه دریاچه ارومیه با کمبود تولید مواجه شود 
وگرنه االن باید هیچِ کشتی در این منطقه انجام 
نمی گرفت. مهندس فتحی خاطرنشــان کرد: با 
افزایش تولد دام های چندقلو و تولید طیور با نژاد 
زودبازده، تولیدات این بخش متناسب با افزایش 
جمعیت اســتان ارتقا یافته اســت و به خصوص 
در حوزه طیور، سرمایه گذاریهای فوق العاده ای 
انجام گرفته و یا در حال انجام است.رئیس سازمان 
جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره 
به اجرای طرح جهش تولید در ۳۵۰ هزار هکتار از 
اراضی دیم استان، گفت: در این اراضی با اصالح 
الگوی کشت و کاهش مصرف آب، به دنبال کشتی 

با اصول صحیح کشاورزی هستیم و در این راستا 
کارشناســان جهادکشاورزی در کنار کشاورزان 
بــوده و اصول مورد نیاز را آموزش می دهند.وی 
در بخش دیگری از ســخنان خود، در خصوص 
لزوم بکارگیری شرکتهای دانش بنیان در بخش 
کشــاورزی، اظهار کرد: مراکز رشد کشاورزی در 
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 
مستقر هستند اما شرکتهای دانش بنیان فقط در 
بحث ســاخت ادوات کشاورزی فعالیت می کنند 
و در خصوص تولیدات کشــاورزی، هیچ شرکت 
دانش بنیانی به صورت مستقیم ورود نکرده است.
وی خاطرنشــان کرد: شــرکتهای دانش بنیان 
متقاضی می توانند طرحهای خود را با هماهنگی 
جهادکشاورزی، به صورت پایلوت در یک منطقه 
اجرایــی کنند تا در صورت رضایت اهالی منطقه 
و کشــاورزان، بتوانند طرحهای خود را در سطح 
بیشتری گســترش دهند.رئیس سازمان جهاد 
کشــاورزی آذربایجان شــرقی با اشاره به اینکه 
کشــورهای جمهوری آذربایجان و ارمنســتان 
ظرفیت مناســبی برای کشاورزی فراسرزمینی 
دارنــد، گفت: درصدد اســتفاده از ظرفیت این 
کشــورها برای کشت محصوالت مورد نیاز خود 
هستیم.وی افزود: کشورهای آفریقایی و  ونزوئال 
از ظرفیتهــای کافی خاک و آب در این خصوص 
برخوردار هســتند اما مســافت و فاصله زیادی تا 
کشــورمان دارند بر این اســاس تالش می کنیم 
برای استفاده از این ظرفیت از کشورهای همسایه 
مثل جمهوری آذربایجان و ارمنســتان استفاده 
شــود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
شرقی ادامه داد: البته در این راستا ارمنستان هم 
خودش برای کشــت فراسرزمینی اعالم آمادگی 
کرده که ظرفیت مناســبی اســت.با بیان این که 
شــرایط خشکسالی ســال گذشته باعث کاهش 
۳۰ درصدی تولید برنج ایرانی شــده اســت و در 
شرایط کنونی با افزایش عرضه می توان قیمت آن 
را در بازار کاهش داد،خاطرنشان کرد: در راستای 
ایجاد تعادل در بحث قیمت برنج، انواع برنج های 
وارداتــی چون هندی، پاکســتانی و تایلندی از 
طریق اداره کل غله استان تهیه شده و قرار است 

در فروشگاه های سطح استان توزیع شود. 

کیدشد؛ گویویژهخبریاصفهانتا گفتو برنامه در

کثری از دانش و فناوری در تولید، ضامن پیشرفت بخش کشاورزی است استفاده حدا
اصفهــان / گروه اســتان هــا: برنامه 
گفت و گــوی ویــژه خبری شــبکه 
اصفهــان با موضوع »بررســی نقش 
دانــش و فناوری در رفع مشــکالت 
بخش کشــاورزی اســتان« با حضور 
کشــاورزی،  کمیســیون  رئیــس 
ســالمت، آب ومحیط زیســت اتاق 
بازرگانی اصفهــان، مدیرهماهنگی 
ترویج کشــاورزی جهاد کشــاورزی 
استان و رئیس سازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان 
برگزار شد.محمدصادقی، عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در 
این برنامه با اشاره به اهمیت آموزش 
و فناوری در افزایش بهره وری بخش 
کشــاورزی گفت: کشاورزان همیشه 
در صحنه بوده اند و الزم است وزارت 

جهــاد کشــاورزی با اطالع رســانی 
درســت و بــه موقع پتانســیل های 
موجــود بــرای ارتقاء ایــن بخش در 
رشــد کشاورزان  تاثیرگذار باشد.وی 

افزود: اتاق بازرگانی اصفهان تاکنون 
اقدامات زیادی در راســتای کمک به 
رفع مشــکالت کشاورزان انجام داده 
اســت کــه تهیه طرح بانــک جامع 

اطالعــات بهره برداران کشــاورزی و 
تهیــه شناســنامه تولید محصوالت 
کشــاورزی با تعامل ســازمان نظام 
مهندســی کشاورزی و منابع طبیعی 

اســتان به منظــور اطمینان تجار از 
ســالمت محصوالت و تولید مطابق با 
اســتاندارد، نمونه ای از این اقدامات 
است.رئیس کمیســیون کشاورزی، 
ســالمت، آب و محیط زیســت اتاق 
بازرگانی اصفهان همچنین خواستار 
پیگیری مشکالت مربوط به خسارات 
وارد شــده به کشاورزان شد و افزود: 
نباید مشکالت ناشی از قصور برخی از 
مسئوالن دولتی دامنگیر  بهره برداران 
بخش کشاورزی شــود.وی در ادامه 
گفت: متاســفانه طرح های حمایتی 
در نظــر گرفته شــده برای پوشــش 
خســارت های وارده به کشــاورزان 
کافی نبوده و الزم اســت طرح هایی 
مانند کشــاورزی قراردادی از طرحی 

در کاغذ به مرحله اجرا برسد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 با حضور نماینده مردم اردبیل ، نیر
 نمین و سرعین در مجلس؛

احداثمدرسه6کالسه
شد آغاز ویرثقنیر

   
اردبیل / گروه اســتان ها: طی مراســمی 
بــا حضــور مهندس بــدری ، مدیران کل 
آموزش و پرورش و نوســازی مدارس، امام 
جمعه و فرماندار نیر و جمعی از مســئوالن 
اســتانی و شهرســتانی احداث مدرســه 
۶کالســه روســتای ویرثق نیر آغاز شد.در 
این مراســم در این مراســم دولت لطفی 
مدیرکل نوســازی مدارس استان اردبیل 
گفت: ما در شهرســتان نیر تعداد ۱۰ باب 
پروژه مدرســه ســازی در دست احداث و 
یــا در حال آغاز احــداث داریم و برای این 
پــروژه ها ۱۲۵ میلیارد ریــال اعتبار ملی 
در نظر گرفته شــده اســت کــه عالوه بر 
ایــن، مبلغ پنج میلیــارد ریال دیگر برای 
اســتاندارد سازی سیستم گرمایشی برای 
مــدارس این منطقه داریم.لطفی افزود: به 
غیر از پنج باب مدرسه با ۱۸ کالس درس 
که از بخاری گازی اســتفاده میکنند، بقیه 
مدارس شهرستان از نظر سیستم گرمایشی 
استاندارد هستند که برای این مدارس باقی 
مانده هم برنامه ریزی کردیم که در ســال 
۱۴۰۱ دیگر مدرســه ای از لحاظ سیستم 
گرمایشی غیر استاندارد نداشته باشیم.وی 
اظهار داشت: این مدرسه ای که امروز شاهد 
کلنگ زنی آن هستیم ، مدرسه ۶ کالسه با 
زیربنای ۶۰۰ متر مربع است وبا مبلغی بالغ 
بــر ۶۰ میلیارد ریال اعتبار احداث خواهد 
شد که ۵۰ درصد اعتبار آن تخصیص یافته 
است. در ادامه مهندس بدری نماینده مردم 
شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین 
در مجلس شــورای اســالمی نیز گفت: با 
پیگیری های به عمل آمده و عنایت خاص 
جناب آقای دکتر رخشانی مهر ، اعتبار این 
پروژه عالوه بر اعتبارات مصوب شهرستان و 
اســتان تخصیص یافته و اکنون شاهد آغاز 
این پروژه هستیم و امیدواریم در کمترین 
زمــان ممکن این پروژه با تجهیزات کامل 

مورد بهره برداری قرار بگیرد.

پروژه اجرای482کیلومتر
اصالحشبكهتوزیعبرق

استانگلستان در

گلســتان / گروه استان ها: با اجرای پروژه 
اصــالح و به ســازی شــبکه توزیع برق 
)جایگزین کــردن کابل های خودنگهدار 
به جای ســیم(، اتالف انرژی برق حدود 
۵۰ درصد در شــبکه فشار ضعیف کاهش 
می یابــد و در نتیجــه از ورود میلیون ها 
تن آالینده ناشــی از مصرف سوخت های 
جایگزیــن )گازوئیــل و مــازوت( به فضا 
جلوگیری می شود.به ســازی شبکه های 
فرســوده، جلوگیری از ســرقت، کاهش 
اتــالف انرژی، افزایــش قابلیت اطمینان 
شــبکه، کاهش مخاطرات برق گرفتگی، 
استانداردســازی شبکه و کمک به بهبود 
مبلمان شــهری، کاهش خاموشــی ها، 
افــت ولتاژ و نوســان و تلفات انرژی برق 
از مهمترین اهداف شــرکت توزیع نیروی 
برق گلســتان برای تبدیل شــبکه های 
ســیم مســی به کابل خود نگهدار است.

کابل هــای خودنگهدار برق در برابر نفوذ 
آب عایق هســتند و از این رو بســیاری 
از حوادث در شــبکه های برق به حداقل 
می رســد و خاموشی ها بطور چشمگیری 
کاهش پیدا می کند.با توجه به تاکید رهبر 
معظم انقالب برای حل مشکل ضعف ولتاژ 
در روســتاها، از ســال ۹۷ تاکنون ۴۸۲ 
کیلومتر پروژه اصالح و به ســازی شــبکه 
برق در اســتان گلســتان اجرا شده است.

به گفته مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق گلســتان، بر اساس برنامه قرار است 
ساالنه هزار و ۳۰۰ کیلومتر از شبکه برق 

استان اصالح و بهسازی  شود.

؛ در ایام دهه فجر

مدرسهخیریروستایدیم
افتتاحشد  سقرلونیر

اردبیــل / گروه اســتان ها: آیین افتتاح 
آموزشــگاه ۲کالســه خیری شــهید 
احمدی روســتای دیم سقرلو نیر که با 
مشــارکت خیر بزرگوار ایمان رسولی و 
اداره کل نوسازی مدارس استان اردبیل 
احداث گردیده اســت،  با حضور معاون 
محترم  سیاســی امنیتــی و اجتماعی 
استانداری اردبیل دکتر رضا قاسمیان، 
معاون فنی و اجرایی نوســازی مدارس 
اســتان ، مدیــر عامل مجمــع خیرین 
مدرسه ساز استان، فرماندار و امام جمعه 
شهرســتان نیر و مسئوالن شهرستانی 
برگزار شد.در این مراسم حسن محمدی 
ادیــب معاون فنــی و اجرایی اداره کل 
نوســازی مدارس استان ضمن تبریک 
ایام اهلل دهه فجر ، گفت: این آموزشگاه 
با زیربنایی بالغ بر ۸۲ مترمربع و با اعتبار 
۸۰۰ میلیــون تومان با مشــارکت خیر 
محترم آقای رسولی احداث شده است.

محمدی ادیب افزود: ساختمان مدرسه 
توسط خیر احداث گردید و بقیه کارهای 
احداث از جمله دیوار کشــی و محوطه 
سازی توسط اداره کل نوسازی مدارس 
اجرا شــده است.وی اظهار داشت: عالوه 
بر این پروژه ۹ پروژه دیگر در شهرستان 
نیر در حال اجرا است و مجموع اعتبارات 
ملی برای این منطقه ۱۴۰ میلیارد ریال 
اســت کــه بیش از ۱۰ برابــر اعتبارات 
استانی می باشد.معاون فنی ئ اجرایی 
نوســازی مدارس اســتان بیان کرد: هر 
چقدر برای آموزش و پرورش هزینه شود 
یک ســرمایه گزاری کالن برای تربیت 
انســانها و آینده ســازان این مرز و بوم 
اســت.   در ادامه معاون محترم سیاسی 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری اردبیل 
دکترقاسمیان با اشاره به اینکه زیربنا و 
فونداســیون انقالب اسالمی این محیط 
های علمی و فرهنگی است اظهار داشت: 
مدرســه محیط پرورش و تربیت انسان 
ها برای رسیدن به مراتب واالی انسانی 
اســت و انشــاا..دراین آموزشگاه شاهد 
تربیت ، رشد و شکوفایی دانش آموزانی 
باشــیم که همچون شــهید سلیمانی 

افتخاری برای ایران اسالمی باشند.

شهردار نجف آباد:

عامل،راه پدافندغیر
حلافزایشتابآوری

زیرساختهای
شهریاست

اصفهان / گروه اســتان ها:  عبدالرسول 
امامی شــهردار نجف آباد گفت پدافند 
غیــر عامل یکــی از مهمترین راه حل 
هــای کاهش آســیب پذیری و افزایش 
تاب آوری و ایمن سازی زیر ساخت های 
شهری در برابر حوادث طبیعی و انسان 
ساخت است در زمینه پدافند غیر عامل 
باید سیاســت این باشــد که با توجه به 
هدف گذاری انجام شده و چشم انداز ها 
برنامه ریزی کنیم و به پیش برویم.امامی 
افزود در مرحله نخست مسائلی را چون 
حفاظت فیزیکی، برق اضطراری، اسکان 
اضطراری و نکاتی از این دست را باید در 
بودجه ســال های آینده ببینیم و حوزه 
خدمات شــهری به عنوان متولی اصلی 
پیگیــر تحقق آن باشــد.در ادامه احمد 
هادی رئیس کمیتــه پدافند غیرعامل 
شــهرداری نجف آباد گفت از بدو ابالغ 
تشکیل کمیته پدافند غیرعامل کارگروه 
ها تشکیل شد و دوره های آموزشی آن 
برای حمالت شــیمیایی و بیوتروریست 
برگزار شــد و در همین راستا ملزوماتی 
به جهت تجهیز شهرداری خریداری شد 
و مانوری در شــهرک صنعتی منتظریه 
برگــزار گردید.وی ادامــه داد در بحث 
انفورماتیک نیز با جداســازی بستر نرم 
افزار اداری و اینترنت و تجهیز ساختمان 
ها به برق اضطراری اقدامات خوبی انجام 
شــده است.مهندس جواد حجتی عضو 
شورای اسالمی شهر نجف آباد در ادامه 
جلسه گفت بحث پدافند غیر عامل یک 
مبحث مهم و پیشگیرانه است که هر چقدر 
در آن هزینه شود در موقع ابتالء حوادث 
خسارات کمتری را در بر می گیرد لذا می 
طلبد که کارگروه ها خیلی جدی تر وارد 
فاز اجرایی و عملی کار شــوند.در ادامه 
مدیران ســازمانی و ستادی شهرداری 
بــه فراخور حوزه تحــت مدیریت خود 
از مســائلی چون اطفاء حریق، حفاظت 
فیزیکی بافت های تاریخی، دسترســی 
هــا و ورودی و خروجــی های مجموعه 
هــا، تهویه مناســب و لــزوم پیگیری و 
بازدیدهای مستمر و پیش بینی بودجه 
مورد نیاز در ســاختار بودجه سال های 

آینده به ایراد سخن پرداختند.

استانها 6

مشهد / سیده زهرا حیدری 
همزمان با دهه مبارک فجر مراسم بهره برداری ، از ۲ دستگاه آب 
شیرین کن سالم وباکیفیت با حضور فرماندارو مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب مشهد، امام جمعه وجمعی از مردم شهر بینالود 
صورت گرفت.مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد دراین  
مراســم با بیان اینکه یکی از ثمرات و خدمات بســیار ارزشمند 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران در حوزه آبرســانی بوده 
گفت: درتمام شــهرهای استان تقریباً ۱۰۰ درصد ودر روستاها 
۹۰ درصد از این نعمت بسیار بزرگ برخوردار هستند که این یک 
نمونه از خدمات ارزشمند نظام مقدس جمهوری و خدمتگزاری 
به مردم بوده است . حسین اسماعیلیان ارتقای سطح بهداشت 
عمومی جامعه را از نتایج برخورداری  مردم از آب شــرب ســالم 
دانست  وافزود: در دهه مبارک فجر امسال در سطح شهرستان 
مشــهد ۷۸ پروژه با اعتبار ۵۵۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره 
برداری خواهد رسید  که ۶۹ پروژه با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال 
مربوط به روســتاهای شهرستان مشهد می باشد..وی ادامه داد 
:شهر بینالود  به لحاظ کمیت  و کیفیت آب از وضعیت نامطلوبی 

برخوردار بودکه  بر اساس مطالعاتی که انجام شد بحث جداسازی 
آب شیرین در دستور کار قرار گرفت. مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب مشــهد اظهار داشــت: با بهره برداری فاز اول این پروژه 
شامل ۲ دستگاه اب شیرین کن و ۴ایستگاه برداشت اب با اعتبار 
۲۶میلیارد ریال درمناطق تجمع واحد های مسکونی بخشی از 

مشکالت مردم شهر بینالود مرتفع می شود و انشااهلل با توسعه 
این سیستم بتوانیم کل شهر بینالود را تحت پوشش قرار دهیم.
اســماعیلیان در خاتمه گفت : در این دهه مبارک عالوه بر این 
پروژه، طرح آبرسانی به ۱۶ روستا در شهرستان مشهد  با ۱۴ هزار 
نفر جمعیت و با هزینه هفتاد میلیارد ریال افتتاح شد.فرماندار 
مشهد نیز در این مراسم ضمن تبریک دهه مبارک فجر و اعیاد 
ماه رجب گفت : این مراســم  حاصل زحمات افراد سختکوشــی 
اســت که خدمت رســانی ارزشمندی را برای مردم ایجاد کرده 
اند.حسین داوری افزود: یکی از دغدغه های  اصلی مردم بینالود  
اب ناسالم بود و لبخندی که امروز بر چهره مردم شهر مشاهده 
می شود بهترین قدردانی از اجرا کنندگان این پروژه می باشد.
وی با بیان اینکه انقالب اســالمی نشــان داد گفتمان دینی می 
تواند ظرفیت های خوبی برای خدمت رســانی به مردم داشــته 
باشداظهار داشت :امروز خدمات خوبی در این شهر انجام شده اما 
این خدمات کافی نیست. باید با برنامه ریزی هایی بیشترظرفیت 
های حدیدی ایجادشودتا جوانان وخانواده ها در این شهر مستقر 

شوند واز ظرفیت ایجاد شده، استفاده نمایند.

در دهه مبارک فجرمحقق شد؛

کیفیت آبشربسالموبا بهرهمندیشهروندانبینالودیاز

خبر  ویژه
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كوتاه از آموزش

این روزها فاصله ها برای ســالم زیستن 
کنار همدیگر به قدری مهم است که برای 
کاهش شــیوع ویــروس کرونا باید آن را 
جدی گرفت؛ اما آنچه که امروزه، موجب 
ایجاد نا رضایتی بین رانندگان تاکســی 
و مســافران شده اســت، ترجیح دادن 
منفعت شخصی بر سالمتی شهروندان، 
توســط برخی از رانندگان تاکسی است. 
متأســفانه برخی از رانندگان تاکســی، 
سالمتی شهروندان را نادیده گرفته و در 
روزهایی که پیک ششــم ویروس کرونا 
هم چنان می تــازد، رعایت پروتکل های 
بهداشــتی را به باد فراموشی سپرده اند، 
در حالی که لحظــه ای غفلت، می تواند 
آمار مبتالیان و فوتی ها را افزایش دهد.

گشتهایکنترلونظارتدر حضور
تبریز مناطقپرترددکالنشهر

مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی 
تبریز اظهار کرد: کالنشــهر تبریز، جزو 
اولین شهرهایی بود که با شیوع ویروس 
کرونا، تزریق واکسیناســیون رانندگان 
تاکســی را بدون نوبت به پایان رسانید. 
غالمرضــا برزگــر ادامــه داد: تمامــی 
رانندگان تاکســی در کالنشــهر تبریز، 
پیامک بخشنامه فاصله گذاری اجتماعی 

را دریافت کرده اند.

تخلف 3مسافر کردنبیشاز سوار
است

مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی 
تبریــز افزود: بر این اســاس، رانندگان 
تاکســی مؤظف هســتند با ۳ مسافر به 
فعالیت خود در درون شــهر ادامه دهند 
که در این رابطه ســوار کردن سه مسافر 
از یــک خانــواده منعی نــدارد اما نباید 
مسافران تکی بیش از دو نفر در صندلی 
عقب خودرو ســوار شوند که این مقوله، 
توسط گشــت های نظارتی این سازمان 
تذکر داده شده و در صورت عدم رعایت، 
برخورد قانونی در حیطه وظایف صورت 
خواهــد پذیرفت. برزگــر بیان کرد: در 
این راســتا، گشت های کنترل و نظارت 
سازمان تاکســیرانی در مناطق پرتردد 
شــهری در دو شــیفت به فعالیت خود 

ادامــه می دهند و از این رو شــهروندان 
می تواننــد در صورت مشــاهده تخلف 
مبنی بر ســوار کردن بیش از دو مســافر 
در صندلی عقب خودرو، کد تاکســی را 
به سازمان تاکسیرانی اطالع دهند. مدیر 
روابط عمومی سازمان تاکسیرانی تبریز، 
تعداد تاکســی های درون شهری را ۱۰ 
هزار و ۸۰۰ دستگاه تاکسی اعالم کرده 
و افــزود: در تداوم اقدامات پیشــگیرانه 
سازمان تاکســیرانی برای پیشگیری از 
شــیوع ویروس کرونا، در چندین مرحله 
محلول ضدعفونی کننده سطوح، ماسک 
در ایستگاه های تاکسی سطح شهر، بین 
رانندگان تاکسی توزیع شده است. برزگر 
به وجود ۳۹۰ مســیر بــا مبدأ و مقصد 
مشــخص در کالنشــهر اشــاره کرده و 
گفــت: افزایــش ۳۰ درصدی نرخ کرایه 
تاکسی توسط سازمان تاکسیرانی تبریز 
برای ســال آتی، اعالم شــده اما با توجه 
بــه اینکه هر مصوبه ای که در شــورای 
شــهر به تصویب می رســد طبق قانون، 

باید در فرمانداری، بررسی و اعالم شود. 
مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی 
تبریــز افزود: مصوبه معاینه فنی رایگان 
تاکســی های درون شــهری نیز پس از 
تأیید فرمانداری در کالنشهر تبریز اجرا 
خواهد شد. وی در پایان گفت: رانندگان 
تاکسی و هم چنین شهروندان باید دست 
به دســت هم دهند و در رعایت هر چه 
بیشــتر پروتکل های بهداشتی اهتمام 
ورزند تا با ادامه این روند، شــاهد ریشــه 

کن شدن این ویروس منحوس باشیم.

منفعتشخصیخود رانندگانبهفكر
هستند

یکــی از شــهروندان تبریــزی اظهار 
کرد: از زمان شــیوع ویروس کرونا به 
خصــوص در وضعیت قرمز کرونایی، 
همواره به رانندگان تاکسی ابالغ شده 
است که بیش از ۳ مسافر سوار نکنند اما 
متأسفانه کمتر کسی به فکر سالمتی 
شــهروندان است. حسینی ادامه داد: 

بســیاری از تاکسی های درون شهری 
فاقــد کاورهای محافظتی و حتی مواد 
ضدعفونی کننده هستند و به منفعت 
شــخصی خود بیشــتر از ســالمتی 
شــهروندان اهمیــت می دهند. وی 
افزود: از زمانی که به رانندگان تاکسی 
اعالم کرده اند که ســوار کردن بیش از 
۳ مســافر تخلف است، اعتراض به این 
مســئله فایده ای ندارد. آنها می گویند 
اگر اعتراضی دارید تاکســی دربست 
بگیرید. این شــهروند تبریزی گفت: 
سازمان تاکســیرانی باید گشت های 
کنتــرل و نظارتــی خود را در ســطح 
شــهر افزایش دهند چرا که رانندگان 
تاکسی حق ندارند سالمتی شهروندان 
را فدای منفعت شــخصی خود کنند. 
حسینی در پایان افزود: به نظرم حضور 
دو مسافر در صندلی عقب تاکسی نباید 
تنها به روزهای شــیوع ویروس کرونا 
ختم شود بلکه همواره باید این فاصله 

گذاری رعایت شود.

نمیکنم سوار 3مسافر از بیشتر
یکــی از رانندگان تاکســی نیز گفت: از 
روزی که اعالم کرده اند سوار کردن بیش 
از ۳ مســافر تخلف اســت، ما نیز مجبور 
هســتیم این قانون را رعایت کنیم چرا 
که سالمتی شــهروندان در میان است. 
وی ادامه داد: رانندگان تاکســی با وجود 
هزینه های سرســام آور، به فکر سالمتی 
مسافران هســتند اما کاش، شهروندان 
نیز رعایــت پروتکل های بهداشــتی و 
واکسیناســیون را جــدی بگیرنــد چرا 
که هنوز برخی از شــهروندان، به تزریق 
واکسن اقدام نکرده اند. این راننده تاکسی 
در ادامه بیان کرد: همه باید دســت در 
دست هم دهیم تا هر چه زودتر از پیک 
ششــم کرونا بگذریم و الزمه این کار نیز 
رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از 

دورهمی هاست.

دو مسافرانتمایلیبهنشستنکنار
راندارند مسافر

یکی دیگر از رانندگان تاکســی در تبریز 
نیز گفت: بســیاری از مســافران، کمتر 
تمایلی به ســوار شــدن کنار دو مسافر 
دارنــد و من هم تا جایی که امکان دارد، 
ســوار نکردن بیش از ۳ مسافر را رعایت 
می کنــم. وی در پایان افزود: مشــکلی 
که در ایــن روزها گریبان گیر رانندگان 
تاکسی شده، این است که گاهی اوقات، 
ســه نفر مسافر سوار شــده در صندلی 
عقب خودرو، از یک خانواده هســتند اما 
متأســفانه برخی از شهروندان، به گمان 
اینکه رانندگان تاکســی، پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت نمی کنند مشکالت 
بســیاری را به وجــود می آورند. حاال در 
روزهایی که باید پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرد، 
اقدام برخی از رانندگان تاکســی و سوار 
کردن بیش از ســه مســافر، نارضایتی 
مســافران را برانگیخته اســت اما باید به 
خاطر ســپرد که در حال حاضر، تنها راه 
مقابله با سویه های جدید ویروس کرونا، 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله 
گــذاری اجتماعــی و هم چنین، تزریق 

واکسن کرونا است.

7جامعه
 اداره کل امور تربیتی 

وزارت آموزش و پرورش؛

15دانشآموز بهازایهر
هفتهای»یکساعت«

مشاورهداریم
اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت 
در برابــر آســیب های اجتماعی وزارت 
آمــوزش و پرورش از پوشــش ۲۰ هزار 
مدرسه در برنامه ملی »نماد« و افزایش 
دانش آموزان تحت پوشــش این طرح 
بــه ۵ میلیون نفر خبر داد.»طرح نماد« 
محوری ترین برنامــه وزارت آموزش و 
پرورش در حوزه امور تربیتی، مشــاوره 
و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
اســت که برای توانمندسازی و ارتقای 
مهارت هــای زندگی دانش آموزان اجرا 
می شــود.بر اســاس این گزارش، ۲۰ 
هزار مدرســه تحت پوشش برنامه ملی 
»نمــاد« قرار دارد و تعداد دانش آموزان 
زیر پوشــش این طرح، امســال از یک 
میلیــون به ۵میلیون نفر افزایش یافته 
است.در این گزارش آمده است، امسال، 
»طرح نماد« برای ششمین سال برگزار 
شــده و در سال گذشــته حدود ۶هزار 
و ۵۸۷ مدرســه با یــک میلیون دانش 
آمــوز زیر پوشــش این طــرح بودند و 
امســال نیز تعداد ۱۷۰منطقه آموزشی 
با ۵میلیون دانش آموز و ۲۰هزار مدرسه 
زیر پوشــش طرح نماد قرار دارد. شایان 
ذکر است، برای پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی در مدارس کشــور خط ملی 
۱۵۷۰راه انــدازی شــده کــه به دانش 
آمــوزان خدمــات مشــاوره ای، ارائه 

می کند.

نحوهفعالیتمدارس
هفتهجاریاعالمشد در

معــاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت 
آمــوزش و پرورش درباره نحوه فعالیت 
مــدارس در کشــور به ویــژه مدارس 
پایتخــت در هفته پیش رو توضیحاتی 
ارائه کرد.صادق ســتاری فرد در این باره 
اظهار کرد: ستاد کرونا حدود یک هفته 
ـ ۱۰ روز قبل تصمیم گرفت که حسب 
اقتضائات و شــرایط، استاندارها درباره 
بازگشــایی ها تصمیم گیری کنند که بر 
این اســاس اســتاندارها حسب شرایط 
در ایــن باره تصمیم گیــری می کنند 
کــه کالس ها حضــوری و یا ترکیبی و 
در چــه مقاطعی حضوری باشــد.وی 
افــزود: اکنون با توجه به تفویض اختیار 
صورت گرفته، استانداری ها با همکاری 
شــورای آموزش و پرورش استان ها در 
ایــن زمینه تصمیم گیــری می کنند. 
معاون وزیر آموزش و پرورش در پاســخ 
به پرسشــی مبنــی بر وضعیت مدارس 
تهــران گفت: در شــهر تهــران چیزی 
که اعالم و ابالغ شــد، فعالیت ترکیبی 
بــود. مقطع ابتدایی که هفته گذشــته 
غیرحضــوری بود و مقطع متوســطه 
که دانش آموزان واکســن زده بودند، به 
صورت حضوری و مجازی آموزش های 
خود را دنبال کردند. ســتاری فرد ادامه 
داد: از ایــن هفته هم فعالیت مدارس به 
همان سبک و سیاق پیش می رود؛ مگر 
آنکه تصمیمات جدیدی اتخاذ شود. در 
شهر تهران این هفته، هم در دبستان ها 
و هم دبیرستان ها، آموزش ها به صورت 

ترکیبِی حضوری - مجازی است.

اعالم آخرین مهلت دریافت کارت 
ورود به جلسه آزمون دکتری 1401؛

دکتریامسال کنكور
میشود برگزار

طبق اعالم سازمان سنجش، داوطلبانی 
که در آزمــون دکتری ثبت نام کرده اند 
باید در زمان اعالم شده از سوی سازمان 
سنجش، کارت مذکور را دریافت کنند. 
متقاضیــان می توانند از ســوم تا پنجم 
اســفند، کارت ورود به جلسه را دریافت 
کنند. این آزمون ۶ اسفند ۱۴۰۰ برگزار 
خواهد شد. همچنین طبق اعالم سازمان 
ســنجش، دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۱ 
نتایــج اولیه آزمون بــه صورت کارنامه 
در ســایت سازمان ســنجش بارگذاری 
خواهد شــد. انتخاب رشــته اینترنتی 
برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در 
نیمه اول اردیبهشت ۱۴۰۱ است و نتایج 
نهایی پذیرفته شدگان در دانشگاه های 
کشور هم در نیمه اول شهریور سال آینده 
اعالم می شود. گفتنی است، ثبت نام در 
آزمون دکتری تخصصی از تاریخ اول آذر 

آغاز شد و تا هشتم آذر ادامه داشت.

ماجرای نوجوانیدورانپر
ورودبهبزرگسالی

  مرضیه عزیزی معین ، روانشناس 
نوجوانی دوره بلوغ جســمانی با تغییرات و 
تحوالت خیلی چمشــگیر و پرشتاب است 
و بیشــترین مشکالت نوجوان در رابطه با 
تصویر بدنی اســت که از خودشــان دارند، 
نارضایتی از تصویر بدنی به صورت تیپیک از 
دوره نوجوانی شروع می شود، تصویر بدنی 
یک تصویر ذهنی و در واقع احساسی است 
که فرد از اندازه و شکل بدن خودش دارد.

نوجوان همراه با همساالن خود یکسری از 
هنجارهــا و انتظارات را درباره ویژگی های 
ظاهری ایجاد می کند که به عنوان یک الگو 
قرار داده می شود لذا رفتارها و نگرش های 
یــک نوجوان در مــورد تصویر بدن خود و 
دیگران از این هنجار و الگویی که بین خود 
و همساالن اش ایجاد کرده تبعیت می کند.

نوجــوان وقتی که بین تصویر بدنی واقعی 
خود و تصویر بدنی آرمانی که در ذهن دارد 
تفاوت هایی احســاس می کند و بعدها این 
ناهمخوانــی را درونی کند یک نارضایتی 
شــدیدی در او ایجاد می شــود و در واقع 
همین باعث بــه وجود آمدن اختالل های 
مختلفی می شــود.از جمله اختالالتی که 
یــک نوجوان به علــت ناهمخوانی تصویر 
بدنــی واقعی خود و تصویــر بدنی آرمانی 
مبتال می شــود، افســردگی و عزت نفس 
پایین، استرس باال است و در واقع سالمت 
روانــی نوجــوان به خطــر می افتد.برخی 
تحقیقات انجام شــده نشــان می دهد که 
دختــران ورزشــکار از عزت نفس باالتری 
نســبت به دیگر دختران برخوردارند، البته 
کاهــش و افزایــش وزن باعث از بین رفتن 
اختــالل تصویر منفی بدنــی در نوجوان 
نمی شود چون ریشه این مسئله به اعتماد 
به نفس نوجوان مربوط می شــود در واقع 
حتــی اگر نوجوان از نظر بدنی دارای اندام 
مناســب و ورزشــی هم باشد به این علت 
کــه اعتماد به نفس پایینی دارد نســبت 
به بدن خودش تصویر اشــتباهی دارد.در 
خصوص عوارضــی که تصویر بدنی منفی 
در نوجــوان ایجــاد می کند، هم باید گفت 
که افســردگی، اضطــراب، کاهش اعتماد 
بــه نفس، ناتوانی های اجتماعی و شــغلی 
و کاهــش بازدهی، مشــکالت ازدواج در 
آینــده، کیفیت زندگــی پایین و منزوی 
شــدن یک نوجوان، عدم شــادکامی، عدم 
مهارت های ارتباطی و عدم رشد اجتماعی، 
اختــالل در ارتباط با همســاالن، اختالل 
ارتباط صمیمانه با یک دوســت، احساس 
شــرمندگی و احساس حقارت، اختالالت 
جنســی، ســوء مصرف مواد مخدر و افکار 
خودکشــی از جملــه عوارض تصویر بدنی 
منفــی در نوجوان اســت.نوجوانان وقتی 
دچــار این اختالل می شــوند تمام تالش 
خود را می کننــد که ویژگی های ظاهری 
که به نظر خودشان نامناسب است را تغییر 
دهند و برای این کار به آرایش های بیش از 
حد، انجام جراحی های زیبایی و همچنین 
رژیم هــا و ورزش های ســنگین روی می 
آورند لذا عالوه بر آسیب به بهداشت روان 
به بهداشــت جســمی آنها هم آسیب وارد 
می شود بنابراین باید این عوارض را خیلی 
جدی بگیریم و منتظر این نباشیم که این 
تصویر بدنی منفی منجر به اختالل شدید 
شود و این یکی از اختالالتی است که با دروه 
نوجوانی و بلوغ در نوجوان در ارتباط است.

رفتارهای مکرر مثل تماشــا کردن خود در 
آیینــه، آرایش کردن و یا اطمینان خواهی 
بیش از حد، مقایســه کردن ظاهر خودش 
بــا دیگران اختالل قابل مالحظه ی بالینی 
در عملکــرد تحصیلی شــغلی و اجتماعی 
نوجوان از جمله مالک های اختالل تصویر 
بدنی منفی است.یکی از عواملی که منجر 
به شــکل گیری اختالل تصویر بدنی منفی 
در نوجــوان می شــود تحریف شــناختی 
نوجوان اســت، نوجــوان در مورد خودش 
نقص های خیالی زیادی می بیند و از طرفی 
فکر می کند که زیبایی من طبق انتظاراتی 
که دارم خوب پیش نمی رود و همین عدم 
کنترلــی که بر محیــط دارد یکی از موارد 
اســت که این نوجوان در واقع فکر می کند 
کــه جذابیت های فیزیکی کافی را ندارد و 
فقــدان جذابیت های فیزیکی می تواند در 
آینده او تأثیر منفی داشــته باشــد و مانع 
دســت یابی بــه اهداف شــخصی نوجوان 
می شــود و ایــن نوجوانــان معموال از نظر 
شــناختی در برابر تغییرات به وجود آمده 
در ظاهرشــان که بر اساس بلوغ جسمانی 
اســت احســاس درماندگی می کنند و به 
طــور غیر منطقی خودشــان را مســئول 
تغییــرات به وجــود آمده می دانند.یکی از 
عوامل دیگری که باعث می شــود نوجوان 
تصویر منفی بدنی از خودش داشــته باشد 
تنوع معیارهای زیبایی در جامعه اســت و 
داشــتن این باور ناکارآمد که همه باید این 
معیارهای زیبایی را داشــته باشند و مورد 
تأیید دیگران قرار بگیرند و لذا نوجوان مدام 
نگران برآورده ســاختن معیارهای دیگران 

در مورد زیبایی خود است. 

خبر ویژه

 ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، مصوبات جلســه دیروز این ستاد را 
اعالم کرد.دکتر عباس شــیراوژن در پیامی توییتری، مصوبات ســتاد ملی 
مقابله با کرونا را به این شرح اعالم کرد: »دیروز در ستاد ملی کرونا مصوب 
شد، مهدهای کودک در شهرهای قرمز به مدت یک هفته تعطیل شود و با 
توجه به این تعطیلی، دســتگاه های اجرایی زمینه اســتفاده از دورکاری را 
برای مادران دارای فرزند زیر ۶ سال به مدت یک هفته فراهم نمایند.مدت 
زمــان مرخصــی افراد مبتال به ســویه امیکــرون، ۵ روز تعیین گردید که با 

گواهی رسمی پزشک یا ارایه تست مثبت PCR قابل استفاده می باشد«.وی 
همچنین در توییت دیگری نوشت:» بر اساس مصوبه کمیته علمی، امکان 
واکسیناسیون کلیه بانوان باردار در تمامی سنین فراهم و بالمانع است«.بر 
اساس این گزارش، تاکنون ۶۱ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۲۴۷ نفر ُدز اول، ۵۴ 
میلیون و ۷۴۵ هزار و ۴۰ نفر ُدز دوم و ۲۰ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۲۴۷ نفر، 
ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 

در کشور به ۱۳۷ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۵۳۴ ُدز رسید.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛

کودکدرشهرهایقرمز تعطیلییکهفتهایمهدهای

خبر خوب برای داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش؛

میشود آزمونشانسدوباره29بهمنبرگزار
دانشگاه فرهنگیان از برگزاری آزمون جامع گروه 
چهارم مشــموالن قانون تعییــن تکلیف وزارت 
آموزش و پرورش و افراد جا مانده دوره های قبل 
تعیین تکلیف و مهارت آموزان ماده ۲۸ اساسنامه 
دانشــگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: این آزمون 
صبح روز جمعه ۲۹ بهمن ماه جاری برگزار خواهد 
شــد.در اطالعیه دانشگاه فرهنگیان آمده است: 
امید می رفــت پس از پایان دوره های کارآموزی 
و پودمان دوم فرهنگی ســری چهارم مشموالن 
قانــون تعیین تکلیــف آموزش و پرورش، آزمون 

جامع مشموالن به صورت حضوری برگزار شود، 
اما شــیوع ســویه اُمیکرون کووید -۱۹ شرایط را 
تغییــر و احتمال برگزاری حضوری آزمون جامع 
را کاهش داد.گفتنی است: برگزاری آزمون پایان 
بهمــن ماه، بهتریــن موقعیت برای انجام فرآیند 
اســتخدام افراد مشــمول، برابر با مصوبه مجلس 
در دستگاه آموزش و پرورش است. عالوه بر کلیه 
افرادی که اســامی آنها توسط معاونت آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشــگاه به معاونت نظارت، 
اعالم شــده اســت آن تعداد افرادی هم که بنا به 

دالیل مختلف نتوانســته اند از آزمون های برگزار 
شــده گذشــته با موفقیت گذر کنند، می توانند 
همزمان با گروه چهارم مشــموالن در آزمون ۲۹ 
بهمــن به عنوان آزمون جبرانی، شــرکت کنند.

یادآور می شــود: آزمون پیش رو برای رشته های 
مختلف آمــوزش ابتدایی، متوســطه، کودکان 
بــا نیازهای ویژه، مشــاوره، مراقبان ســالمت و 
بهداشــت و مربیان امــور تربیتی و تربیت بدنی 
برگزار خواهد شد. باالترین جامعه آماری شرکت 
کنندگان در آزمون نیز به رشته آموزش ابتدایی، 

اختصاص دارد.بر اســاس این گزارش، ۲ عنوان 
درس تخصصی هر رشــته به تفکیک و ۱ عنوان 
درس مشــترک اخالق حرفه ای در همه رشته ها 
مقیاس سنجش و تعیین صالحیت افراد مشمول 
قانون تعیین تکلیف آموزش و پرورش در آزمون 
جامع بهمن ماه جاری است. کتاب های درسی و 
راهنماهای معلم هم جزو منابع آزمون به شــمار 
می روند.آزمون ۲۹ بهمن همچون آزمون برگزار 
شــده گروه های اول، دوم و سوم مشموالن دارای 

۴۰ سوال است.

پلیس  اعالم کرد؛

پدر کالهبرداریبالینکهایتخفیفوتبریکروز درباره هشدار
رییس پلیس فتای تهران بزرگ نســبت به کالهبرداری از شــهروندان 
در پوشــش تخفیف ها یا تبریک های روز پدر هشــدار داد. ســرهنگ 
داود معظمــی گــودرزی با بیان اینکه افراد ســودجو و فرصت طلب از 
هر مناسبت و فرصتی برای اخاذی، کالهبرداری یا هرنوع سواستفاده 
از مــردم اقــدام می کنند، گفت: یکی از مناســب های پیش رو والدت 
حضرت امیرالمومنین )ع( و روز پدر اســت. متاســفانه ممکن اســت 
افراد ســودجو در پوشــش تخفیفات شگفت انگیز، پیام تبریک و ... از 
شهروندان کالهبرداری یا به هرنحو از اطالعات آنان سواستفاده کنند 
که الزم است با یکسری از اقدامات پیشگیرانه از آن جلوگیری کرد. وی 

ادامه داد: در همین راستا الزم است شهروندان توجه داشته باشند که 
فریب تبلیغات بی نام و نشان در کانال ها و فضای مجازی را نخورده و 
اگر قصد خرید اینترنتی هدیه برای این روز را دارند حتما از فروشگاه 
های معتبر و تایید شــده خرید خود را انجام دهند.ا فراد ســودجو با 
طرح تبلیغات اغوا کننده تحت عنوان تخفیف شــگفت انگیز و قیمت 
بســیار کمتر از قیمت واقعی یک محصول تالش می کنند تا کاربران 
را وارد لینک های جعلی کنند. رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه 
داد: این لینک ها در مواردی به صفحاتی هدایت می شــود که ممکن 
است صرفا برای سرقت اطالعات کارت بانکی آنان طراحی شده باشد. 

یا اینکه افراد ســودجو مبلغی را دریافت کنند؛ اما یا کاالی خریداری 
شده را برای مشتری ارسال نکنند یا اینکه جنسی قالبی و متفاوت از 
آنچه که آگهی کرده بودند را برای مشتری خود ارسال کنند. معظمی 
گودرزی درباره پیام های تبریک حاوی لینک ناشناس نیز اظهارکرد: 
در مواردی نیز ممکن اســت افرادســودجو با لینک های ناشناس تحت 
عنوان پیام تبریک یا شــرکت در قرعه کشــی روزپدر و ... شــهروندان 
را به وارد شــدن به یک لینک تشــویق کنند، در حالی که ممکن است 
این لینک حاوی بدافزار بوده و اطالعات گوشــی تلفن همراه یا رایانه 

آنان را به سرقت ببرد. 

میزنند؛ کسیپروتکلهارادور رانندگانتا

کسی ها جابه جایی کرونا در تا



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 11 رجب 1443   13 فوریه 2022یکشنبه 24 بهمن 1400  شماره پیاپی 2043

                2043 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد  صفحــه 
آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      کدپســتی: 1418844678

                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

گیالنکشه،آتشكدهای
طارمزنجان در

در ایران بناهای مذهبی و آیینــی زیادی وجود دارد. 
نوع معروفی از آن ها که مربوط به دین زرتشتی است، 
چهارطاقی نامیده می شــود و شــهر طارم سرزمین 

چهارطاقی ها در ایران است.
شهرستان طارم در شمال شرقی اســتان زنجان، در 
همسایگی گیالن قرار دارد. طارم دره ای صاف و پهن 
و نسبتاً گود اســت که در بخش سفالی حوضه آبریز 
قزل اوزن قرارگرفته اســت و به حوضچــه منجیل و 
دریاچه سد سفیدرود منتهی می شود. این دره بین دو 
رشته کوه طارم در زنجان شمالی و دامنه های جنوب 
شرقی رشته کوه طالش واقع شده است. طارم باوجود 
زیبایی های طبیعی، یکی از نواحی زلزله خیز کشــور 
است و به دلیل نزدیکی به استان گیالن از آب و هوایی 
معتدل برخوردار اســت. مناطق سرســبز، آبشارها و 
رودخانه ها، روستاهای باستانی و آثار متعدد تاریخی 
بســیار طارم، گردشگران را ســوی هندوستان ایران 

می کشاند. 
این شهر به خاطر داشــتن بناهای زیادی موسوم به 
آتشکده یا »چهارطاقی« شهرت زیادی دارد. به طارم 

شهر آتشکده ها هم می گویند. 
از آثار تاریخی که نشان دهنده ی قدمت این شهر است 
می توان به آتشکده ی گیالنکشه در دوره ساسانی نام 
برد. در قدیم آتشکده ها محلی برای عبادت مردم بودند 
که با روشن نگه داشتن آتش به عبادت می پرداختند. 
آتشکده ها مربوط به دین زرتشتی می شوند. آتشکده ی 
گیالنکشــه بر باالی تپــه ای در نزدیکی روســتای 
گیالنکشه است و وجه تسمیه آن به همین علت است. 

چهارطاقی یــا چهارطاقی، در معمــاری به کالبدی 
با زمینه چهارگوش و پوشــش گنبدی، متشــکل از 
چهارپایه و یک طاق گنبدی روی آن، با چهار ورودی 
طاق دار گفته می شود. به این نوع از بناها چهارطاقی 
را چهاردر چهار قاپو و چهار دروازه نیز گفته می شود. 
این بنا با ابزاری ساده و با استفاده از گچ و آهک به عنوان 
مالت، قلوه ســنگ ها را به یکدیگر متصل می کردند، 
توانسته اند بنایی محکم و استوار بسازند که طی سالیان 
حتی براثر باد و باران دچار فرسایش شدید نشود و این 
بنا نیز هنر معماران ایران باســتان را به رخ جهانیان 

می کشاند. 
چهار طاقی گیالن کشــه در بخش جنوبی روســتای 
گیالن کشــه و روی بلندی های مشــرف بر رودخانه 
گیالن کشــه قرار دارد. نقشه بنا شــامل یک فضای 
راست گوش و گنبددارو از ســمت جنوب دارای یک 
ایوان کوچک طاق دار اســت. نقشــه بنا از بیرون به 
استثنای ایوان، مربع و از داخل تقریبا چلیپایی است. 
ورودی بنا از سمت جنوب و از طریق درگاهی کوچک 
اســت که در دیوار انتهایی ایوان تعبیه شده است. در 
سمت شرق بنا و چسبیده به آن درست در کنار ایوان 
ورودی، بقایای پلکانی وجود دارد که به احتمال زیاد 
در گذشته از طریق آن دسترسی به قسمت باالیی بنا 

ممکن می شده است. 
بنا شامل یک فضای راســت گوش گنبد دار است که 
از ســمت جنوب دارای یک ایوان کوچــک طاق دار 
و از بیرون به اســتثنای ایوان، مربع و از داخل تقریباً 
چلیپایی اســت. ورودی بنا از سمت جنوب و از طریق 
درگاهی کوچک اســت که در دیــوار انتهایی ایوان 
تعبیه شده است. در سمت شرق بنا و چسبیده به آن، 
در کنار ایوان ورودی، بقایای پلکانی موجود است که 
احتماالً درگذشته از طریق آن به قسمت فوقانی ارتباط 
می یافت. در اضالع داخلی بنــا طاق نماهایی با قوس 
جناغی کارشده است. این عناصر نقشه فضای داخلی 
را به چلیپایی تبدیل کرده اســت. در باالی هر یک از 
طاق نماها طاقچه های کوچک مثلثی تعبیه شده است. 
گنبد نیم کره ای بنا به وسیله چهار فیل پوش اجراشده 
است. در اضالع داخلی بنا طاق نماهایی با قوس جناغی 
کار شده که استفاده از این عناصر نقشه فضای داخلی را 

به چلیپایی تبدیل کرده است. 
آتشکده گیالن کشه طارم به طورکلی از سنگ و ساروج 
با پالن چهارطاقی ساخته شــده است و پوشش آن ها 

گنبدی شکل است. 
البته شواهد نیز نشان می دهد که طارم کمتر مورد 
آسیب جنگ واقع شده است. درگذشته عالوه بر 
عبادت این آتشکده محلی برای اطالع رسانی به 
مردم نیز بوده است بدین صورت که بر باالی تپه 
آتشی روشن می کردند و روســتا در پایین تپه و 
درجایی شبیه دره بناشده اســت، اهالی روستا 
با دیدن ایــن آتش متوجه خطر شــروع جنگ 

می شدند و خود را آماده می ساختند. 
از جمله اســتفاده هایی نیز که امروزه از این آتشکده 
می شود، برگزاری مراسم های مذهبی زرتشتیان است. 
یکی از این مراسم های مذهبی، آیین کهن بارخوانی 
اســت که معموالً هرســاله در فصل تابستان توسط 

انجمن موبدان زرتشتی تهران برگزار می شود.

گردشگری

نگاهی به فیلم »شادروان«

کمدیموقر
 فیلم تحسین شــده حســین نمازی، آن قدر که 
مورد تمجید قرار گرفته، مهم و غافل گیرکننده 
نیســت. هرچند که از جنس کمدی های زرد و 
ســخیف مرسوم هم نیست. »شادروان« در طنز 
حد نگه می دارد و از بی حرمتی به اصول اخالقی 
می پرهیزد. تنها فیلم طنز جشنواره فجر ۱۴۰۰ 
روی لبــه کمــدی و تراژدی قدم برمی دارد و در 
ســکانس آخر یک ایــده تأمل برانگیز را در قابی 
زیبا به تصویر می کشــد. »شــادروان« در جنس 
کمدی سردرگم است و چند گونه مختلف طنز 

را با هم مخلوط می کند.
این فیلم حتی »خنده دار«، به معنای مرســوم 
کلمه، هم نیســت و ممکن اســت مخاطبانی که 
به نیت سرگرمی به سینما رفته اند را ناامید کند. 
در این اثر، ســینا مهراد بازی متفاوتی از خود به 
نمایش گذاشــته و از پوسته تکراری خودش در 
ســال های اخیر کامال فاصله گرفته است که این 
موضوع برای کارنامه بازیگر نقش نادر یک اتفاق 
مثبت تلقی می شــود. با این همه، »شــادروان« 
نمی تواند به یک اتفاق مهم در جشــنواره چهلم 

تبدیل شود.
کمدیموقعیتیکهتراژدیاست

مرتضی اخوان :  »شــادروان« کمدی موقعیت 
تلخــی بــود که هم طنز موقعیت داشــت و هم 
تــراژدی. فیلمی از یک کارگــردان تازه کار که 
در تجربه دومش جســورانه طنز تلخ اجتماعی 
را دســتمایه کارش قرار داده بود و توانســته بود 
متبحرانــه هــم در کارگردانی و هم در فیلم نامه 
اثــری درخــور را خلــق کند. دومین ســاخته 
ســینمایی حســین نمــازی اگرچــه در هیچ 
بخشــی از جشنواره فیلم فجر نامزد نشد )!(، اما 
مخاطبان را راضی از سالن سینما بیرون فرستاد. 
»شادروان« قصه خانواده ای است که در حاشیه 
شهر و در فقر زندگی می کنند و با فوت ناگهانی 
پدرشــان درگیر اتفاقات و ماجرا هایی می شوند. 
قصه فیلم سرراســت، صادقانه و ملموس اســت. 
بدون دیالوگ های قلنبه مرســوم سینمای ایران 

یا تصویرسازی های حیرت انگیز.
در »شــادروان« بازی هــای بازیگــران اندازه و 
درســت اســت. از نقش اول فیلم با بازی ســینا 
مهــراد بگیریــد تــا نازنین بیاتی کــه به گمان 
نگارنــده هــر دو می توانســتند نامزد نقش اول 
مــرد و مکمــل زن باشــند. در این میان نباید از 
پیرنگ قــوی کارگردانی و مدیریت موقعیت ها 
و صحنه گذشــت. البته شاید نقطه ضعف اصلی 
فیلم ســکانس پایانی اســت که انتظار می رفت 

کارگردان باهوش تر عمل کند.
دیالوگهایسادهومعمولی

عروجی: »شــادروان« کمدی بدی نیســت، 
امــا بدنبودن برای یک کمدی یعنی تماشــای 
بازی هــای تکــراری و موقعیت هــای خنثی و 
دیالوگ های ساده و معمولی که بار ها امتحانش 
را پس داده اســت. موقعیت ها و شوخی هایی که 
رضا عطاران همه آن ها را به بهترین شکل ممکن 
اجرا کرده اســت. اما آن چیزی که بیشتر از همه 
مخاطب را در سالن می خنداند، نه موقعیت های 
طنز که شوخی های کالمی بود که البته نمی تواند 
نکته مثبت فیلمی کمدی باشــد.مهم تر اینکه، 
چنین آثاری نشان می دهد چقدر بازیگر کمدی 
در سینمای ایران نایاب شده است. »شادروان« 
البته ســعی می کند به لودگی نیفتد، آویزان هر 
چیزی نشود و حتی حرمت زن مطلقه افغانستانی 
را هــم نگه مــی دارد، برعکس آن دو برادری که 
بیشتر از ایرانی ها چهره خشنی نشان می دهند. 
از آن طرف، بازی ســینا مهراد آن چنان نبود که 
اســتاد فراســتی در بوق وکرنا کرده بود و اینجا 
به نظر می رسد بیشتر خواسته است با ما شوخی 
کند. البته »شــادروان« به نکته مهم دیگری هم 
اشــاره می کند؛ اینکه سه سال یارانه تلنبارشده 

هم کفاف خرج کفن ودفن آدم را نمی دهد.

کران»مردحلزونی«در ا
سینماهای»هنروتجربه«

فیلم ســینمایی »مــرد حلزونی« به کارگردانی 
مــزدک میرعابدینی از دیــروز ۲۳ بهمن اکران 
خود را در سینماهای »هنروتجربه« آغاز کرد. 

 فیلم سینمایی »مرد حلزونی« به نویسندگی، 
کارگردانی و تهیه کنندگی مزدک میرعابدینی 
از دیــروز ۲۳ بهمــن مــاه به چرخــه اکران 
»هنروتجربه« پیوســت.در خالصه داســتان 
»مــرد حلزونــی« آمده اســت: »محمدعلی 
وندی، ۴۳ ساله، رانندۀ دلیوری غذا در اورگان 
امریکا، زندگی گذشــتۀ خود را پشــت فرمان 
مرور می کند. . رفت و آمدها و سفرهای بسیار 
و بی حاصل خویش را به یاد می آورد. . به آدم ها 
و فرصت های از دســت رفته نگاه می کند. . و 
این آخرین روزیســت که مملی در این کشور 
کار می کنــد. . بــی آن که بداند. . پیش از آن که 
برای همیشه به وطنش ایران بازگردد… اما این 
دختر کیست؟ … دختری که دارد قصۀ زندگی 
وندی را تعریف می کند؟«مزدک میرعابدینی، 
وحدت یگانه، ماری تاناکا، فرزانه اســماعیلی، 
مارال ایراندوســت، گوئندلین پرالهیل، نیما 
شهیدی، ملوزین ماوری، حامد تاجیک، حسن 
حسین اوغلی، دزیره کلین، جنیفر شین و پگی 

ادامز از جمله بازیگران این اثر هستند.

سفره برنجهماز
مردمپرید!

 رئیس اتحادیه 
شالیکوبی داران مازندران 

از كاهش 50 تا 60 
درصدی مصرف برنج 

ایرانی به دلیل افزایش 
بی رویه نرخ این محصول 
خبر داد. مهدی عزیزی 

با انتشار كارتونی در 
خبرآنالین به این موضوع 

پرداخت.

گفت و گوی روزگار با وحید حاج سعیدی،طنز نویس گلستانی:

 هر شب یک DVD کامل خواب می بینم
در بین طنز نویســان کشور از همه اقشار 
و صنوف دیده می شود. از شاعر و نقاش و 
طراح گرفته تا مهندس و پزشک و خلبان... 
حتــی روحانی طنز پــرداز هم داریم! اما 
کمتر دیده شــده که  ملی پوشــان،  پای 
در کفش طنز و طنزنویســی کنند. وحید 
حاج سعیدی طنز نویس گلستانی را شاید 
بتوان تنها ملی پوشی دانست که وارد این 

عرصه شده است!
او کــه برخــالف بقیه به جــای بهار،  ۴۷ 
زمســتان دیده اســت، دی ماه ۵۳ تحت 
الحفــظ در بیمارســتان به دنیــا آمد! از 
نوجوانی به نوشتن عالقه مند شد و بیش 
از دو دهه است که روزنامه نگاری می کند. 
طنزنویسی را به صورت رسمی از ۸۸/۸/۸ 
آغاز کرده است و البته امیدوار است بتواند 
تا یک تاریخ روند دیگر طنزنویسی را ادامه 
دهــد. طنزهای او روزانه به طور همزمان 
در روزنامه های چندین استان منتشر می 
شوند و تاکنون در جشنواره های متعددی 
حائز رتبه شده است و از این حیث دارای 
رکورد اســت که این رکورد هیچ ربطی به 
ملــی پوش بودنش نــدارد! این هفته با او 
هم کالم شدیم تا کمی از زندگی شخصی 

و خاطراتش بگوید.
چرا ظاهر شما شبیه بقیه هنرمندان 

نیست؟
کچلــي را گفتند: چــرا زلف نمي گذاري 
؟؟! گفــت مــن از بچگی از این قرتی بازی 
ها خوشم نمی اومد! حاال بنده هم خیلی 
دوست دارم مثل برخی هنرمندان از این 
»موهای فروهشته به دامن« داشته باشم 
که متاسفانه از ابزار مورد نیاز اجرای  این 
رویداد هنری، فقط یک بانک موی خوب 
در پشــت ســرم دارم که چشم خیلی از 

موسسات کاشت مو را گرفته است!
آیا برای شما پیش آمده که در جمعی 
عده زیادی شــما را بشناسند و ابراز 

محبت کنند؟ 
بلــه فقــط یک بار... یک روز بنده به اتفاق 
خانمم با خودرو به جنگل حاشــیه شــهر 
رفتیم. در طول مســیر تمام ماشین هایی 
کــه از روبرو می آمدند چراغ هایشــان را 
روشن می کردند، بوق می زندند و دست 
تکان می دادند. خانمم علت را پرســید و 
من هم در پاســخ گفتــم: باالخره بعد از 
۲۸ سال معلمی و دو دهه نویسندگی در 
نشــریات ، شهروندان ما را می شناسند و 
بــه مــا ابراز محبت می کنند. اینها همه یا 
دانش آموزان من هستند یا از خوانندگان 
و مخاطبــان مطالب من در نشــریات. با 
ایــن وجود این حجم مخاطب و خواننده 
مطالب بنده و شناســایی از داخل خودرو 

برای خانمم غیر عادی می نمود! البته این 
ابراز محبت دیری نپایید و موقع برگشت 
متوجه شــدیم راهنمایی و رانندگی جاده 
مســیر جنگلــی را از روز قبل یک طرفه 
کــرده و رانندگانی که از روبرو می آمدند، 
هیچکــدام دانش آموز و مخاطب مطالب 

من نبودند!
شما در چه مقاطعی ملی پوش بودید؟ 

احساس تان را از آن روزها بگوئید.
حقیقــت امــر مــن در دوران ابتدایی و 
راهنمایــی به صورت مقطعی و جســته 
گریخته ملی پوش بودم؛ به ویژه در زنگ 
های ورزش و روزهای بارانی! ولی از سال 
۷۱ تــا ۷۶ به صورت مســتمر ملی پوش 
شــدم. ملی پوش بودن احساس خوبی به 
آدم مــی دهــد و من در طول آن ســالها 
همواره از  پوشیدن کفش ملی)!( رضایت 
داشتم ! االن هم معتقدم برندهای داخلی 
صنعت کفش باید تقویت شوند. آن دوران 
وقتی چکمه های این برند می پوشــیدیم 
و در چالــه چولــه هــای پر از آب قدم می 
گذاشتیم احساس می کردیم یک نیسان 
پاتــرول چهار در بــا تزیینات افترمارکت 

سوار شده ایم! 
خطرناک ترین شــوخی عمرتان چه 

بوده است؟
ســال ۷۵ در دانشــگاهی در غرب کشور 
زبان انگلیســی می خواندیم.یک شــب 
شیطان گولمان زد و به شوخی به یکی از 
همکالســی ها زنگ زدیم که شما مشکل 
گزینشی دارید و باید به سازمان سنجش 
بیائیــد. آن بنده خدا هم صبح روز  بعد به 
سازمان سنجش رفت و سه روز در تهران 
ســرگردان شد! خدا باعث و بانی اش را به 

راه راست هدایت کند.

نظرتان راجع به اهدای عضو چیست؟
واال اهدای عضو خوب است ولی به شرطی 
که اکوسیستم قبور و دنیای اموات به هم 
نخورد و حشــرات االرض به ویژه حشرات 
تحت االرض به ما بد و بیراه نگویند! شما 
یــک ویجــو یا  همان گورکــن  را در نظر 
بگیرید که چشمش به دِر قبرستان خشک 
می شــود تا یک جنازه تر و تازه و ســالم را 
چال کنند. این زبان بسته نیمه شب دست 
زن و بچه را می گیرد و به امید خوردن یک 
دســت کبد کم چرب یا قلب تازه و رقیق 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی دســته 
جمعــی به دل خاک می زنند! آن وقت با 
جنازه ای مواجه می شوند که مثل ماشین 
مشتی ممدلی خدا بیامرز نه دل و قلوه دارد 
و نه کبد و کلیه... شما باشید از خجالت آب 
نمی شوید؟! خدا هیچ گورکنی را شرمنده 

زن و بچه اش نکند...
مسخره ترین رویدادی که دیده اید؟
تمرین تیراندازی با تفنگ خالی در اردوی 
تیم ملی تیراندازی! طرف با سال ها سعی 
و تــالش به اردوی تیــم ملی تیر اندازی 
دعوت می شود و با هزار امید و آرزو راهی 
هتــل المپیک می شــود. بعــد از صبح تا 
شــب تفنگ خالی دســتش می دهند تا 
مقابل سیبل دراز بکشد و چشم هایش را 
تنــگ کند و کیو کیو کند! این کار را بچه 
ها در کوچه و خیابان و پشــت بالشــت و 
رختخواب خانه شان هم انجام می دهند. 
جالب اینجاست که با همین مدل تمرین 
مدال طالی المپیک هم صید می کنند!

اگر یک کاره ای شــوید چه قانونی وضع 
می کنید؟

من اگر یک کاره ای شوم ورزش همگانی، 
مسواک زدن و درختکاری را اجباری می 

کنــم. یعنــی قانون وضع مــی کنم برای 
اخــذ هر نوع مجــوز و مدرک تحصیلی و 
غیــر تحصیلی،  مدارک ثبت در باشــگاه 
و تاییدیــه دندانپزشــکی و غرس تعداد 
مشــخصی درخت الزامی باشد. خواه اخذ 
مدرک دیپلم و لیســانس باشــد یا مجوز 
مرغداری و گاوداری و کارخانه و ... مجازات 
قطــع هر درخــت هم غرس ۱۰۰ درخت 

اعالم می کردم.
اگر ماشین زمان در اختیار تان باشد 
به زمان گذشــته ســفر می کنید یا 

آینده؟
واال هر رئیس جمهوری که کلید پاســتور 
را به دست می آورد با اطمینان می گوید 
بــه عقــب بر نمی گردیم. با این وجود من 
دوســت دارم به گذشــته سری بزنم و به 
اعماق تاریخ سفر کنم!  ببینم حافظ که این 
همه از باده و می انگوری و شراب صبوحی 
و ... صحبت کرده اصاًل  به میخانه می رفت 
یا فقط چای قند پهلو و شربت سکنجبین 
می خورد؟! دانســتن مارک صنعتی تیشه 
فرهــاد هم از دیگــر ابهامات ذهنی بنده 
اســت و آیا تیشه واقعاً آخرین ابزاری بود 

که خرید؟! 
راز نگفته ای دارید؟

بلــه من تقریبا ۱۷۵۰۰۰ روز اســت که 
سیگار نکشیده ام!

یعنی چند سال؟ 
بیش از ۴۷ سال!

ویژگی خاصی دارید؟ 
یکی از خصلت های من خواب دیدن زیاد 
است. تقریبا هر شب یک دی وی دی کامل 
خواب می بینم. فرقی هم نمی کند کی و 
کجا خواب باشم. پشت فرمان هم اگر چرت 

بزنم بازهم چند فریم خواب می بینم!

تا بحال پشیمان شده اید؟ 
یک شــب خواب دیدم در یک پارک می 
خواهیم فوتبال بازی کنیم که نیمار و علی 
دایــی هم بودنــد. اما وقتی رفتم تا کفش 
ورزشی بپوشم، از خواب بیدار شدم. هیچ 
وقــت خودم را به خاطــر این موقعیت از 

دست رفته نمی بخشم!
اگر االن بفهمید ســرطان دارید چه 
حسی پیدا می کنید؟ اولین کاری که 

انجام می دهید چیست؟ 
از وزیر بهداشت ، درمان و پزشکی پنهان 
نیست از شما چه پنهان، من چون یک بار 
سال ۹۱ سکته قلبی کردم، فکر کنم دینم 
را به عزرائیل ادا کرده ام.  حاال عزرائیل به 
هر نیتی با ما شوخی کرده ، قصد ترساندن 
ما را داشته یا می خواست ما از باقیمانده 
عمرمان بهتر استفاده کنیم یا برای عبرت 
سایرین بوده و ...  خالصه هر چی که بود ما 
به قول پرستارا روی باند رفتیم و برگشتیم. 
فکر کنم همین یک دســت ســکته برای 

عبرت آموزی بنده کفایت است! 
آخرین باری از دســت فرزندان تان 

حرص خوردید کی بود؟
 بچــه دومم یک بار حســابی حرصم را 
در آورد. آن هــم موقعی بود که هشــت 
ماهه دنیا اومد. حســابی به او توپیدم و 
دعوایــش کردم! بعد هم برایش توضیح 
دادم این کارش ممکن بود هم ســالمت 
 خودش را  به خطر بیندازد هم ســالمت 

مادرش را!
آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟ 

بشــر به جایی می رســد که می تواند که 
از تمــام اطالعات مغزش بک آپ بگیرد و 
در جایــی ذخیره کنــد و حتی آنها را در 
سایت دیوار و آمازون به فروش برساند. با 
این سیستم دیگر بساط کنکور جمع می 
شود و مشکل کالس های کنکور ، خرید و 
فروش سواالت امتحانی ، صندلی فروشی 
در دانشگاه ها و ... حل می شود و شما می 
توانید با یک خرید پورت یو اس پی ۴۰ هزار 
تومانــی و انتقال اطالعات به مغزتان یک 
شــبه جراح ، دندانپزشک، خلبان و حتی 
شــاعر شــوید! البته اگر دوستان سازمان 
ســنجش و حضرات گاج و قلم چی اجازه 

بدهند!
سخنآخر

برخی معتقدند » روزی آخرین نفری که 
ما را می شناسد، خواهد مرد و دیگر هیچ 
خاطره ای از ما باقی نخواهد ماند. همین 
قدر ترسناک...« اما من معتقدم کسی که 
از خــودش نام نیــک به جا بگذارد، هرگز 
نخواهد مرد. البته با اجازه جناب ســعدی 

و حافظ و سنایی و ...

كارتون 

چهره ها 

فرهنگ و هنر


