
شفافیت هراسی نمایندگان؟

طرح شفافیت در برزخ بودن و نبودن

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

ح شــفافیت آرا از دســتور کار     صباغیــان بــا اشــاره بــه احتمــال حــذف همیشــگی طــر
مجلس، گفت: بعید نیست چرا که در شفافیت مالی اقدامی نشد. متاسفانه در جامعه 
کی شده و آقایان از آن خوف دارند. در حالی  ما شفافیت برای مسئولین یک امر ترسنا

گر شفافیت آرا باشند مسائل برای مردم روشن شده و اعتمادشان جلب می شود.  که ا
یک هفته از روزی که جمعی از نمایندگان مجلس نامه ای با قید فوریت درباره بررسی 

ح شفافیت آرا به محمد باقر قالیباف نوشته اند می گذرد...  | صفحه 2طر

افزایش قیمت کاالهای اساسی ممنوع شد

 دولت: گرانی منطق ندارد!
صفحه 3 

1400 بهمــن   25 2044   دوشـــــــنبه   پیاپــی:  30000 ریــالشمــــــــــاره  8 صفحــه تک شــماره:        2022 13 فوریــه       1443 12 رجــب    

 پیام رهبر انقالب 
به تولیدکنندگان 
نوشت افزار ایرانی

     حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در پیامــی 
بــا ابــراز خرســندی از اقــدام افتخــار آفرین 
تولیدکننــدگان نوشــت افزار ایرانــی، تولید 
با کیفیت این محصول را برای هر کشوری 

مایه افتخار دانستند...

معاون وزیر بهداشت:

هفته اول اسفند در پیک 
گیریم  ششم کرونا قرار می 
     معاون وزیر بهداشت، مقایسه اومیکرون با 
سرماخوردگی را اشتباه افکار عمومی دانست.
یونس پناهی در این بار گفت: از قبل هم پیش 
بینــی شــده بــود که شــیوع ســویه اومیکرون در 
مقیــاس جهانــی اتفاق خواهد افتاد و از همین 
رو، نباید توصیه های بهداشــتی نادیده گرفته 

می شد...  | صفحه 7  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 سقوط 
در انتظار بازار است

3

 خبر خوب 
 یک نماینده مجلس 

کرات وین از نتایج مذا
2

 تکذیب واردات بنزین 
در نوروز

4

 ضرورت بازنگری 
در سهمیه های کنکور

7

گهی مزایده  آ

محسن احمدی - شهردار شاهرود 

شــهرداری شــاهرود در نظــر دارد نســبت بــه فــروش تعــدادی از امــاک شــهرداری بــا کاربــری مســکونی در نقــاط مختلــف ســطح 
شــهر اقــدام نمایــد لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر از موضــوع آگهــی و نحــوه شــرکت در مزایــده 
ــد  ــی 5124 واح ــن 31555127-023 داخل ــا تلف ــت اداری ب ــل در وق ــام تعطی ــز ای ــه ج ــه روزه ب ــت هم ــنهاد قیم ــه پیش و ارائ
ــن آگهــی مزایــده در ســامانه تــدارکات الکترونیــک  ــا مت ــد. ضمن حقوقــی و امــاک شــهرداری شــاهرود تمــاس حاصــل نماین

دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir قابــل مشــاهده و بهــره بــرداری مــی باشــد. 
مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/12/07 می باشد 

 نوبت دوم

گهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای   آ
 به شماره )1400/5042( )1400/5041( )1400/5036( 

و مناقصه عمومی )1400/5046( 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خوزستان 

گذار نماید  شرکت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد به استناد ماده 12 آیین نامه معامالت شرکتهای سهامی آب و فاضاب شهری و استانی پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط با اطالعات عمومی مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومی وا

محل فروش عنوان مناقصه شماره مناقصه 
اسناد 

نوع و مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال( 

برآورد تقریبی 
)ریال( 

مهلت فروش 
اسناد مناقصه 

تاریخ و ساعت 
کات  گشایش پا

خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهداری و 1400/5042
حفاظت از تاسیسات آب و فاضالب رامشیر 

مدیریت امور 
1400/11/02 لغایت 1/117/980/00032/932/592/208قراردادها 

1400/12/04
 1400/12/17
ساعت 12:00

خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهداری و 1400/5041
حفاظت از تاسیسات آب و فاضالب شادگان 

مدیریت امور 
1400/11/02 لغایت 2/337/890/00090/788/898/720قراردادها

1400/12/04
 1400/12/17
ساعت 12:00

مدیریت امور قرائت و توزیع قوض آبفا خرمشهر1400/5036
1400/11/02 لغایت 374/310/0008/143/572/440قراردادها

1400/12/04
 1400/12/18
ساعت 12:00

خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهداری و 1400/5046
حفاظت از تاسیسات آب و فاضالب مسجد سلیمان )قلعه خواجو( 

مدیریت امور 
1400/11/02 لغایت 2/503/760/000107/375/322/140قراردادها

1400/12/04
 1400/12/18
ساعت 12:00

نشانی و محل فروش اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد: 
اهواز - فلکه اول کیانپارس شرکت آب و فاضاب استان خوزستان - مدیریت امور قراردادها تلفن 061-33366191

آخرین مهلت تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 10:00 همان روز گشایش پاکت ها می باشد.
* محل تحویل پاکتهای مناقصه: اهواز - کیانپارس فلکه اول شرکت آب و فاضاب خوزستان طبقه پنجم دفتر مدیریت 

حراســت و امور محرمانه 
* حضــور پیشــنهاد دهنــدگان در جلســه گشــایش پاکــت هــا بــا مانــع اســت. هزینــه دو نوبــت درج آگهــی بــر عهــده برنــده 

مناقصــه می باشــد. 
* جهــت خریــد اســناد مناقصــه فیــش واریــزی به مبلــغ 000200 ریال بــه ســیبا 0105064202003 )غیــر قابل اســترداد( اهواز 

- شــعب بانــک ملــی بــه نــام شــرکت آب و فاضاب خوزســتان واریز نمایند. 
* بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا مشــروط و مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعد از انقضا مهلت مقــرر در فراخوان واصل شــود 

ترتیب اثــر داده نخواهد شــد. 

شــماره  مصوبــه  اجــرای  راســتای  در  کــه  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  اداره  صاحیــت  تعییــن  گواهینامــه  داشــتن   * 
38326/ت27506 مورخ 97/09/05 صادر گردیده است. 

شــماره  مصوبــه  اجــرای  راســتای  در  کــه  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  اداره  ایمنــی  صاحیــت  تاییــد  گواهینامــه  داشــتن   * 
135943/ت27506 ه مورخ 97/10/15 صادر گردیده باشد.

* پیشــنهاد دهنده مکلف اســت معادل مبلغ ســپرده تضمینهای معتبر تســلیم یا مبلغ مذکور را به حســاب شــرکت واریز و 
یــا چــک بانکــی تضمینــی در وجــه شــرکت تهیــه وحســب مــورد ضمانتنامــه یــا رســید واریــز وجه یــا چک تضمین شــده بانکی 
را ضمیمه پیشــنهاد به شــرکت تســلیم نماید. ضمنا مطابقات قطعی تایید و بلوکه شــده اشــخاص حقیقی یا حقوقی نزد 

شــرکت مــی توانــد بــه عنــوان تضمین شــرکت در مناقصــه مورد قبــول واقع گــردد. 
* به پیشنهادهای فاقد سپرده یا سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* جهــت برگــزاری مناقصــه قرائــت و توزیــع قبــوض مطابــق نامــه شــماره 114673-13 مــورخ 1399/10/17 تنهــا ارائــه گواهــی 
تعییــن صاحیــت اداره کار اکتفــا مــی نماید. 

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 

درآمد سرانه ایرانیان آب می رود
   بابک رحیمیان، اقتصاددان

 اقتصــاد ایران افــزون بر یک دهه 
کاهش در درآمد سرانه و افزایش فقر 
را تجربه کرده اســت؛ این بخشی از 
یادداشت بابک رحیمیان کارشناس 
ارشد علوم اجتماعی برای بازار است.
درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ 
بیش از ۳۴ درصد کاهش نشان می دهد و از طرفی نرخ فقر 
در سال های اخیر روندی صعودی داشته تا آنجا که در سال 
۱۳۹۹ به رقم بی سابقه ۲۸ و هشت دهم درصد رسیده است.
به نظر می رســد افزایش قابل توجه نرخ تورم در ســال های 
ابتدایی و انتهایی دهه ۹۰ در کنار رشدهای اقتصادی منفی 
در این دو بازه زمانی باعث شده تا درآمد خانوارهای ایرانی 
نتواند کفاف هزینه ها را بدهد و بنابراین نرخ فقر به میزان 

قابل توجهی افزایش داشته است.
افزایش هزینه های زندگی همچنین باعث شده تا خانوارهای 
ایرانی از نیازهای ضروری و اولیه مانند خوراک بکاهند.رفاه 
خانوار ایرانی در ســال ۱۳۹۹ در ادامه روند کاهنده رفاه و 
افزایش نرخ فقر؛ مجدداً کاهش یافته و در پایان سال ۱۳۹۹ 
حدود ۲۹ درصد از ایرانیان زیرخط فقر قرار داشــته اند که 
این آمار امسال اگر فزونی نیافته باشد بدون شک کاهشی 

هم نداشته است!
متأســفانه تورم فزاینده در ســال طی سال های گذشته و 
تورم ۵۰ درصدی باعث شده تا هزینه زندگی به طور مرتب 
افزایش یافته و قدرت خرید خانوار کاهش یابد و خانوارهای 

بیشتری به زیرخط فقر بروند.
هرچند درآمد سرانه در سال ۱۳۹۹ رشد اندکی نسبت به 
سال ۱۳۹۸ داشته است، اما درمجموع رشدهای اقتصادی 
منفی طی دهه ۹۰ باعث شده تا روند درآمد سرانه ایرانیان 
در این دهه کاهشــی بوده و درمجموع ایرانیان در ســال 
۱۳۹۹ نســبت به سال ۱۳۹۰ در حدود ۳۴ درصد کاهش 
در درآمد ســرانه داشــته باشند.این موضوع نشان می دهد 
درحالی که قدرت خرید خانوار به واسطه تورم کاهش یافته، 
اقتصاد نیز نتوانسته درآمدهای جدید برای جبران قدرت 

خرید ازدست رفته ایجاد کند.
محدودیت های اقتصادی

ســال ۱۳۹۹ تحت تأثیر محدودیت های ناشــی از کرونا 
متأسفانه افزون بر یک و نیم میلیون شغل در همان فصل 
بهار ۱۳۹۸ و با شــیوع این بیماری از دســت رفت که بنا بر 
آمارهای منتشره هرچند که بخشی از مشاغلی که از بین 
رفته مجدداً در فصول بعدی احیا شدند، اما درمجموع در 
سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیون شغل از بین رفت که صاحبان 
این مشــاغل نیز از بین دهک های پایین درآمدی بودند و 
تنها منبع درآمدی آن ها، درآمد حاصل از شغل بود لذا این 

موضوع بر معیشت خانوار ها بسیار تاثیرگذار بود.
تصویر وضعیت معیشــت خانوار ایرانی طی سال ۱۳۹۹ و 
به طورکلی دهه ۹۰ نشان می دهد که درحال حاضر فقر از 
اصلی ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی است.تورم های 
باال و پر نوسان عالوه بر آنکه موجب بی ثباتی محیط اقتصاد 
کالن می شود، سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد و با رکود 
اقتصادی همراه است.این موضوع از طرفی دیگر قدرت خرید 
خانوار را نیز به شدت کاهش داده و سفره خانوار را روزبه روز 
تنگ تر می کند. فشار تورمی از سال۱۳۹۷ به بعد باعث شده 
تا خانوارهای ایرانی با کاهش فراوان در قدرت خرید مواجه 
باشند، در حقیقت سال ۱۳۹۵که سال پایه شاخص قیمت 
مصرف کننده نیز هست، آخرین سالی است که تورم وضعیت 
باثبات نسبی داشته است و از زمستان ۱۳۹۶ قیمت ها در 
بازار دارایی ها روند فزاینده گرفتند و پس ازآن نرخ تورم رو 

به افزایش گذاشت.
 کاهش سرمایه انسانی

در کشوری که نرخ فقر باالست،سرمایه انسانی نیز به مرور 
زمان و بهره وری در سال های بعدی کاهش یافته و در نتیجه 
اقتصاد به تدریج با کاهش ظرفیت بالقوه مواجه شده و فقرای 
بیشتری ایجاد می کند. از این  رو سیاست گذار همواره باید 
به دو نکته اساسی توجه داشته باشد، اول آنکه هر سیاست 
حمایتی که به اجرا گذاشــته می شــود باید از منظر منابع 
حمایتی بررسی شود که از منابع تورم زا استفاده نکند)مانند 
سیاست ارز ترجیحی و یا مواردی نظیر آن که با یک حمایت، 
تورم های بزرگ تری ایجاد می شود.( هم چنین در این راستا 
الزم اســت تا ســهم فقرا در همه سیاســت ها، خصوصاً در 
بودجه سالیانه دولت، به صورت جدی در نظر گرفته شود؛ 
به عنوان مثال در اولویت بندی تخصیص بودجه، فقرا نسبت 

به کارمندان دولت در اولویت قرار گیرند.
درواقع بایستی پذیرفت که اقتصاد ایران بیمار است و تورم 
و وضعیت نابســامان تولید و رکود اقتصادی از اصلی ترین 
بیماری های این اقتصاد اســت.تورم مزمن همواره در طی 
ســال های گذشته به عنوان یک بیماری اقتصاد ایران را در 
برگرفته است و صرف نظر از تحریم، کرونا، افزایش قیمت 
ســوخت، جهش ارز و ســایر بهانه های سیاست گذار برای 
توجیه ناکارآمدی ها بر خانواده های ایرانی فشار وارد کرده 
است.  مهم تر آنکه سیاست گذار همواره مسیر اشتباه برای 
درمان این بیماری در پیش گرفته و باهدف کنترل تورم و 
اقدام به قیمت گذاری های غیراصولی به بی ثباتی بیشــتر 
اقتصاد دســت زده اســت تا آنجا که این مداخله ها امروز با 
رشــد بیشــتر کسری بودجه دولت و درنهایت رشد بیشتر 

تورم ظاهرشده است.    
منبع: بازار

یادداشت

: معاون پارلمانی رئیس جمهور

تبلیغات دولت قبل برای ورود بدون 
گاهی مردم به بورس درست نبود آ

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت قبل تبلیغات 
بسیاری برای ورود مردم به بورس انجام داد که درست 

نبود زیرا ورود به بورس باید با آگاهی باشد.
سیدمحمدحسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور طی 
ســخنانی در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ گفت: درست 
است که تفکیک قوا وجود دارد اما قوای سه گانه امروز با 
همکاری هم به دنبال حل مسائل کشور و مردم هستند.

وی ادامــه داد:  طــی ۲ ســال آخــر دولت قبل،  رئیس 
جمهــور وقت به علت های مختلــف از جمله کرونا در 
مجلس حضور پیدا نمی کرد اما در این دولت تک تک 
نمایندگان ۲۴ استان در قالب مجامع استانی با رئیس 
جمهور دیدار کردند و تا پایان سال همه نمایندگان دیدار 
خواهند داشت. همچنین هر دوشنبه نمایندگان با وزرا 
جلســه دارند و دولت هم ســعی می کند با نمایندگان 
تعامل می کنند. حسینی افزود: معاون اجرایی، معاون 
اول رئیس جمهور و وزرا به صورت مرتب با نمایندگان 
جلسه دارند. تا به امروز سوال مجلس از دولت سه مورد 
بوده و نمایندگان قانع شــدند و در این پنج ماه رئیس 
جمهور هفت مرتبه در مجلس حضور پیدا کرده است.

حسینی در پاسخ به سوالی درباره این که راه حل فوری 
برای حل مشکالت اقتصادی وجود دارد یا خیر، گفت: 
باید وضعیتی که دولت کار خود را شروع کرد را بررسی 
کرد، دولت در اولین ماه تصدی امور در مرداد ماه برای 
پرداخت حقوق مشــکل داشــت، هر ماه باید ۱۰ هزار 
میلیارد تومان اوراق بدهی دولت قبل را تســویه کنیم، 
با وجود این همه، آینده روشن است و دولت تمام توان 
خود را به کار بسته است، در دیپلماسی تاکید و اهمیت 
بر دیپلماســی اقتصادی است و همه توان دولت بر این 
تمرکز پیدا کرده است، صادرات نفت به مرحله ای رسیده 
است که دیگر تحریم ها توان مقابله با ملت ایران را  ندارد. 
حسینی افزود: اشکاالت اساسی در اقتصاد ما وجود دارد 

و نیاز به اصالحات اقتصادی وجود دارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: دولت در کوتاه 
مدت به دنبال افزایش عرضه در بازارها و کنترل قیمت ها 
و مبارزه با احتکار، گران فروشی و عرضه نامناسب است.

حسینی در پاسخ به تعامل دولت و مجلس در بحث بورس 
و خودروسازی که دغدغه های مردم است، گفت: دولت و 
مجلس در مسائل کلی هم سو هستند اما در عین حال 
بحث های تخصصی و کارشناسی وجود دارد، دولت می 
تواند سهم خود را از صنعت خودرو کنار گذاشته و تنها 

به مدیریت کالن و نظارت  بپردازد.
وی ادامــه داد: در مســاله بورس هم تحقیق و تفحص 
مجلس از عملکرد دولت قبل ادامه دارد، در دولت قبل 
تبلیغ هــای زیــادی برای ورود به بورس انجام شــد که 
صحیح نبود و مردم فکر کردند بورس مکانی است که 

پول را در مدت زمان کوتاهی چند برابر می کند، البته 
حضور مردم در بورس درســت اســت اما باید با آگاهی و 
دانستن ریسک های آن انجام شود و فعاالن بازار سرمایه 
باید از ریســک های این بازار آگاهی داشــته و دید بلند 
مدت داشته باشند، اما متاسفانه در دولت قبل این مسائل 
در ابتدا به خوبی برای مردم تشــریح داده نشــد. معاون 
پارلمانی رئیس جمهور مســاله اصلی دولت را اقتصاد 
دانست و تشریح کرد: دولت بر این مساله تمرکز کرده 
است، باید مجموعه ای از اقدامات صورت بگیرد تا مساله 

اساسی اقتصاد حل شود.
حســینی افزود: در هفته های گذشــته ۴۸ پروژه ملی 
برای سرمایه گذاری انجام شد تا چرخ اقتصاد سریعتر 
بچرخد، دولت در برابر همه مسائل تعهدی ویژه دارد و از 
نظرات همه اساتید دانشگاه و نخبگان اقتصادی استفاده 
می کند. رئیس جمهور بارها به نمایندگان مجلس نیز 
که به دنبال توســعه اســتان ها هستند تاکید کرده اند 
که راهکار بدهید و دولت از تمام راهکارهای تخصصی 

استقبال کرده است.
وی ادامه داد: دولت در مدت کوتاهی نزدیک به ۳ ماه و 
نیم، بودجه را تحویل مجلس داد تا بتوان زودتر بر اساس 
آن پیگیری و جلسه و تعامل با مجلس را آغاز کنند، در 
بحث بودجه دولت در بحث تورم و بانکداری و چاپ پول 
بدون پشتوانه بسیار حساس بوده و سعی دارد کم هزینه 

ترین کار را انتخاب کند.
حسینی گفت: امسال یکی از بحث های توزیع بودجه 
بحث آمایش سرزمینی و جذب سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی بود، با مصوبه مجلس برای کسب و کار دولت 
نیز این اقدامات را تســریع کرده اســت، اخیرا استاندار 
هرمزگان گزارش کار این اقدام را داده که مجوزها برای 
انجام پروژه و ســرمایه گذاری همه آماده کار اســت و 
استانداران دیگر نیز به جد پیگیر این مساله و تالش برای 
جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی هستند و دولت تمام 
تالش خود را برای اقدامات کرده و هم زمان دیپلماسی 
اقتصادی نیز با کشورهای همسایه را توسعه داده است.

حسینی با اشاره به طرح رتبه بندی معلمان و مشکالت 
اساســی آن گفت: دولت گذشته در دقیقه ۹۰ تعهدات 
جدیــدی را بــرای این دولت ایجــاد کرد، رتبه بندی از 
سال ۹۰ مطرح بود اما بار مالی بر دوش این دولت افتاد 
و با جود بار سنگین مالی و با همان الیحه ای که دولت 
قبلی داده موافقت کردیم، رقم آن ۲۰ هزار میلیارد تومان 
بــوده که دولت اعالم کرده تــا ۲۵ هزار میلیارد تومان 
نیز آمادگی انجام دارد، اما با بررســی شــورای نگهبان 
ایراداتی در خصوص میزان منابع تامین بودجه  گرفته 
 شــد و این الیحه اکنون در کمیسیون آموزش مجلس

 برگشته است.
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سیاست 2

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد؛

 طرح جدید مجلس
برای معافیت رایگان سربازی

حیدری گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 
مبنی بر اینکه مشــموالن متأهل دارای دو فرزند 
و بیشــتر که باالی ۳۰ ســال ســن دارند، در سال 
آینده می توانند کارت معافیت را به صورت رایگان 
دریافت کنند. شهریار حیدری، با اشاره به آخرین 
وضعیت طرح اصالح قانون ســربازی در مجلس، 
گفــت: طرح جامعی از طــرف نمایندگان درباره 
ســاماندهی خدمت سربازی به کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی ارجاع شــده که در حال 
بررسی است. وی بیان کرد: کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در حال بررسی این طرح با 
حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی 
انتظامی است و نظر آنان درباره این طرح اخذ شده 
است. مفاد این طرح بیشتر شامل مشموالن غایبی 
است که سن اعزام به خدمت آن ها سپری شده یا 
بیش از ۲۰ سال است که در خارج از کشور سکونت 
دارند. این گروه از مشــموالن باید تعیین تکلیف 
شوند و با اتخاذ راه حل هایی بتوانند خدمت سربازی 
را خریداری کنند. عضو کمیســیون امنیت ملی و 

سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: هنوز بررسی های ما درباره طرح مذکور نهایی 
نشده است و باید طرحی جامع و کامل در کمیسیون 
به تصویب برسد و سپس به صحن مجلس ارائه شود.

حیدری با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 
مبنی بر اینکه مشموالن متأهل دارای دو فرزند و 
بیشتر که باالی ۳۰ سال سن دارند، در سال آینده 
می توانند کارت معافیت را به صورت رایگان دریافت 
کنند، گفت: حتماً باید شرایطی برای این افراد فراهم 
شود که بتوانند کارت پایان خدمت دریافت کنند.

وی اظهار داشــت: البته نباید این مصوبه استمرار 
داشــته باشــد و افراد را تشویق کند که به خدمت 
سربازی نروند. در صورتی که این مصوبه در صحن 
مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد، باید دولت 
و ســتاد کل نیروهای مســلح در آئین نامه اجرایی 
آن محدودیت هایــی را در نظــر گیرند. برای مثال 
باید قید شــود که این مصوبه تا پایان ســال ۱۴۰۱ 
الزم االجراست و برای سال های بعد ادامه نخواهد 

یافت.

ح کرد؛ وزیر کشور مطر

 پیگیری دستور رئیس جمهور 
تا آزادسازی کامل سواحل

 احمد وحیدی، وزیر کشور با عرض تبریک ایام اهلل 
دهه فجر و تجدید میثاق مردم عزیز کشــورمان با 
آرمان های انقالب اسالمی در بیست و دوم بهمن ماه 
سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، گفت: 
دشمنان طی چهار دهه اخیر تالش کردند که مردم 
عزیز کشور را از ادامه مسیر متعالی انقالب اسالمی 

دلسرد کنند.
 وی اضافــه کــرد: اتخاذ رویکرد تحریمی، فشــار 
اقتصــادی و جنگ رســانه ای گویــای مجموعه 
تالش هــای دشــمنان در ناامیدســازی مردم از 
انقالب اســت. وی در پاســخ به سوال مجری این 
برنامه درباره شیوع ویروس سویه جدید امیکرون 
در کشور گفت: یکی از کارهای خیلی مهم در دولت 
ســیزدهم مدیریت موفق بیماری کرونا بود. وزیر 
کشور گفت: تالش هدفمند و منسجمی در دولت 
آغاز شد و نتیجه این تالش ها واکسیناسیون مناسب 
در کشــور است که از بســیاری از کشورهای دنیا 
آمار واکسیناســیون باالتری داریم. وحیدی گفت: 
عادی انگاری از یکسو و قدرت سرایت پذیری سویه 

جدید باعث وارد شدن در پیک ششم شد. موضوع 
افزایــش قیمت ها از دیگر محورهای مورد اشــاره 
وحیدی بود و در این خصوص ســتاد تنظیم بازار 
با مســئولیت معاون اول ریاست جمهوری است و 
دائم قیمت ها کنترل می شود. وی با تاکید بر اینکه 
کاالها باید با قیمت مناســب به مردم عرضه شود؛ 
خاطرنشــان کرد: تالش بر این اســت که قیمت ها 
بدون ضابطه رشد نکند و اصناف و نهادهای نظارتی 
مسئول رسیدگی به قیمت هاست. وزیر کشور گفت: 
در کشور مشکل کمبود کاالهای اساسی نداریم و 
برای همین افزایش قیمت ها قابل قبول نیســت و 
همکاران در وزارت جهاد و صمت تالش جدی برای 
کنترل قیمت کاالها و اقالم مورد نیاز مردم ترتیب 
داده اند. وحیدی درخصوص آزادســازی سواحل 
هم گفت: با دســتور ریاســت محترم جمهوری، 
گشــایش های خیلی خوب در حوزه آزادســازی 
سواحل شمالی کشور آغاز شده و در این خصوص 
شــاهد استقبال دســتگاه های اجرایی در اجرای 

تصمیم مهم و قانونی رئیس جمهور هستیم.

اخبار كوتاه

خط مقدم جبهه 
نیروهای ارتش 

اوكراین در 
مقابل شورشیان 
جدایی طلب در 

شرق این كشور/ 
رویترز

یک هنرمند فرانسوی در حال 
ساخت ماكت صورت »امانوئل 
ماكرون« رییس جمهوری 
فرانسه برای صدوسی و 
هفتمین كارناوال ساالنه شهر 
»نیس« فرانسه/ رویترز

گزارش تصویری

شفافیت هراسی نمایندگان؟

طرح شفافیت در برزخ بودن و نبودن
صباغیــان بــا اشــاره به احتمــال حذف 
همیشــگی طرح شــفافیت آرا از دستور 
کار مجلس، گفت: بعید نیســت چرا که در 
شــفافیت مالی اقدامی نشد. متاسفانه در 
جامعه ما شفافیت برای مسئولین یک امر 
ترسناکی شده و آقایان از آن خوف دارند. 
در حالی که اگر شفافیت آرا باشند مسائل 
برای مردم روشن شده و اعتمادشان جلب 

می شود.
 یــک هفتــه از روزی کــه جمعــی از 
نمایندگان مجلس نامه ای با قید فوریت 
درباره بررسی طرح شفافیت آرا به محمد 
باقر قالیباف نوشــته اند می گذرد. با این 
حال، روز گذشــته، ســمیه محمودی، 
ســخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی، با اشاره 
به آخرین وضعیت طرح شفافیت آرا و با 
بیان اینکه نمایندگان دوباره درخواست 
کردند که طرح شــفافیت آرا در دستور 
کار قــرار گیــرد، گفــت: در نتیجه این 
طــرح دوباره برای انجــام اصالحات به 
کمیســیون تدوین آیین نامه ارجاع شد 
و اعضای کمیســیون بالفاصله اقدامات 
الزم را انجام دادند البته نکته ای از طرح 
حذف نشد بلکه چند مورد از جمله شفاف 
شدن مصوبات و تصمیمات هیئت رئیسه 

به طرح اضافه شد.
نماینده شهرضا در مجلس گفت: در نهایت 
پس از جمع بندی در کمیسیون، طرح برای 
در دســتورکار قــرار گرفتن تقدیم هیئت 
رئیســه مجلس شــد؛ البته چند هفته ای 
اســت که طرح شفافیت آرا از سوی هیئت 
رئیسه در دستورکار هفتگی قرار می گیرد 

اما در دســتورکار روزانه قرار نگرفته است. 
در صورتــی که طرح شــفافیت آرا مجدداً 
از ســوی نمایندگان رد شود، طرح به طور 

کلی از دستورکار مجلس خارج می شود.
امــا، اظهارات محمودی در حالی بیان می 
شــود کــه نمایندگان مجلــس یازدهم با 
شعار شفافیت آراء روی کار آمدند و حتی 
انتقــادات تند و تیزی  را هم درباره رد این 

طرح به مجلس دهم روانه کردند. 

ح شفافیت آرا بعید است رای بیاورد طر
محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم 
مهریــز و بافق در مجلــس یازدهم درباره 
بررســی شــفافیت آرا در مجلس  گفت: 
مجلس در حال حاضر تعطیل است و جلسه 

ای ندارد، بعد از آن هم وارد بررسی بودجه 
می شــود و ســال دیگه طرح شفافیت آرا 

بررسی می شود. 
وی با اشــاره به نامه فوریت دار نمایندگان 
مجلس برای بررســی این طرح و پاســخ 
هئیت رئیســه به آن گفت: اطالعی ندارم، 
اما اگر هئیت رئیســه پاســخی هم بدهد 
بررسی طرح برای سال دیگه می رود. این 
طــرح یک بار در صحن مجلس آمد و رای 
نیاورد و بعید است که دوباره رای بیاورد. 

ح شفافیت آرا خوف دارند قایان از طر آ
صباغیــان با اشــاره بــه احتمال حذف 
همیشــگی طرح شــفافیت آرا از دستور 
کار مجلس، بیان کرد: بعید نیست چرا که 

در شفافیت مالی اقدامی نشد. متاسفانه 
در جامعه ما شــفافیت برای مســئولین 
یک امر ترســناکی شــده و آقایان از آن 
خوف دارند. در حالی که اگر شــفافیت 
آرا باشند مسائل برای مردم روشن شده 
و اعتمادشــان جلب می شود. علی رغم 
اینکه این طرح رای نیاورد من در کانال، 
آرای خــودم را اعــالم مــی کنم و مورد 

استقبال مردم قرار گرفته است. 
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال 
که اگر طرح شفافیت آرا برای همیشه از 
دستور کار مجلس خارج شود، چه قدر با 
واکنش های منفی مردم مواجه می شوند، 
گفت: این طرح چه در مجلس دهم و چه 
در مجلــس یازدهم رای نیاورد. مردم به 

عملکرد ما مسئولین خوش بین نیستند و 
این موضوع هم به بدبینی آنان می افزاید. 
نماینــده مــردم مهریز و بافــق نیز درباره 
پیشــنهاد طرح جامع شــفافیت سه قوه 
و احتمــال جایگزین شــدن به جای طرح 
شــفافیت آرا هم گفت: من در جریان این 
طرح نیستم اما هیچ کدام از قوا آن را انجام 

نخواهند داد.  

ح شفافیت را   کسی می تواند طر
حذف کند؟

امــا، محمدصالح جــوکار، نماینده مردم 
یزد درباره احتمال حذف همیشــگی طرح 
شــفافیت آرا از دســتور کار مجلس گفت: 
خانــم محمــودی برای خودشــان گفته 
اســت. مگر می شود طرحی که در دستور 
کار مجلس اســت برای همیشــه حذف به 
شــود، این چه حرفی اســت؟ نمایندگان 
درخواســت کردنــد که این طــرح با قید 
فوریت بررســی شــود، کسی می تواند آن 

را حذف کند؟
جوکار درباره اینکه احتمال دارد این طرح 
دوبــاره رای نیاورد و از دســتور کار حذف 
بشــود، گفت: این حرف ها چیست که می 
گویید؟ طرحی که در دســتور کار است و 
صــد و خرده ای نماینده آن را امضا کردند 
که با قید فوریت بررســی شــود. خودمان 

نباید به این حرف ها دامن بزنیم. 
وی درباره بررسی طرح در صحن هم گفت: 
شــما بروید آیین نامه اجرایی را بخوانید، 
فکــر می کنید طرحی که در کمیســیون 
تصویب شد فردا در صحن قرائت می شود؟ 

این گونه نیست. 

خبر ویژه

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی با ابراز خرسندی از اقدام افتخار آفرین تولیدکنندگان نوشت افزار ایرانی، 
تولید با کیفیت این محصول را برای هر کشوری مایه افتخار دانستند.

متن پیام رهبر انقالب که صبح امروز در آیین پاسداشــت جریان نوشــت افزار ایرانی اســالمی منتشــر شد به 
این شرح است:

  بسم اهلل الرحمن الرحیم

نوشت افزار، در شمار کاالهای حیاتی برای امروز و فردای هر کشور است. تولید باکیفیت آن نیز برای کشور 
تولید کننده، مایه  افتخار است.

از این که مجموعه هائی در کشور ما بر این اقدام افتخارآفرین همت گماشته و گام های موفقیت آمیز برداشته اند، 
خرسندم و پایداری آنان در این راه را از خداوند متعال مسألت می کنم. توفیقاتتان مستدام باد ان شاءاهلل.

سید علی خامنه ای

پیام رهبر انقالب به تولیدکنندگان نوشت افزار ایرانی

کرات سختی که ادامه دارد مذا

 لغو همه تحریم ها
کلید گشایش در وین

 با شــروع دوباره دور هشــتم گفت وگوهای وین، روند 
بازیابی توافق هسته ای ۲۰۱۵ وارد مرحله بحرانی شده 
اســت. برای دســتیابی و بازیابی توافق هسته ای، همه 
طرفین ذینفع باید از خود انعطاف و حسن نیت نشان 

دهند.
بــا اعــالم لغو برخی تحریم های مربوط به بخش برنامه 
هسته ای غیرنظامی ایران از سوی دولت ایاالت متحده 
امریکا در جمعه گذشته، ایران روز دوشنبه گفت: برداشته 
شدن این تحریم ها کافی نیست، باید تمامی تحریم های 
اعمال شــده علیه ایران، توســط امریکا برداشته شوند. 
براســاس بندهای معافیت اعالم شده: اکنون، شرکت 
های بین المللی انرژی هســته ای می توانند در برنامه 
های هسته ای غیر نظامی ایران همکاری داشته باشند.

به باور واشنگتن، اقدام اخیر امریکا، تالشی برای برقراری 
صلح و نگه داشــتن طرفین بر سر میز مذاکرات، گامی 
بزرگ به پیش محســوب می شــود، اما با توجه به گفت 
وگوهــای اخیر، همچنان در گفــت وگوهای پیش رو 
اختالف نظرهای گسترده ای میان ایران و امریکا باقی 
مانده اســت. حتی با وجود همه پیشرفت های صورت 
گرفته در دور هشتم گفت وگوهای وین، امریکا از مسائل 
دشوار توافق شده در برجام آگاه است و می داند، دولت 
پیشــین واشنگتن بدون هیچ دلیل منطقی، به شکلی 

یک جانبه، از این توافق خارج شده است. 
دولت کنونی امریکا با بازگشــت به توافق هســته ای، 
تصمیم درستی خواهد گرفت. با بررسی نکات منفی و 
مثبت، حفظ توافقی چند جانبه، به نفع اهداف و خواسته 
های ایران و امریکاســت. تحریم های اعمال شده علیه 
ایران، به فشاری گسترده روی اقتصاد این کشور و تخریب 
هرچه بیشتر روابط بین تهران و واشگنتن و افزایش تنش 

در منطقه خاورمیانه منجر شده است.
شرایط شکننده کنونی، حاصل اقدامات امریکاست، به 
همین علت، واشــنگتن باید با برداشتن تمامی تحریم 
های اعمال شــده علیه ایران، شــرایط مناسب را برای 
بازیابی توافق هســته ای را فراهم ســازد. تحریم های 

امریکا بی اثر بوده اند.
به باور کارشناسان و گزارش های مختلف، گفت وگوهای 
وین در هفته پیش رو ادامه خواهد یافت. با وجود همه 
بحران ها و چالش های موجود، جامعه جهانی نیازمند 
شنیدن خبری خوب از وین است. هر گونه توافق هسته 
ای، بدون تالش صادقانه و مســئولیت پذیری ایران و 

امریکا به واقعیت تبدیل نخواهد شد.

تحلیلگر نفتی عرب: 

دنیا به نفت ایران نیاز دارد
دو کشور نفتی ایران و ونزوئال می توانند تنش قیمتی را 
کاهش دهند و وضعیت عرضه جهانی بهتری را ایجاد 
کنند. اعضای اوپک پالس دیگر نمی توانند حجم توافق 

شده ماهانه ۴۰۰ میلیون بشکه ای را تامین کنند.
یک تحلیلگر نفتی عرب می گوید جهان هم اینک بیش 
از هــر زمــان دیگری به نفت ایران و ونزوئال نیاز دارد و با 
افزایــش قیمت نفت طی هفته های اخیر در بازارهای 
جهانی، ایاالت متحده در دوراهی بین لغو تحریم های 
نفتی ایران و ونزوئال و ایجاد آرامش در بازار جهانی نفت 
و ادامه سیاســت فشــار و تحریم علیه ایران و ونزوئال، 

مانده است.
»کمــال الحرامــی« تحلیلگر نفتی کویتی، با انتشــار 
یادداشــتی که در وب ســایت« عــرب تایمز آنالین« 
بازتاب یافته، نوشــت: »ماه گذشــته، عرضه نفت اوپک 
پالس حدود یک میلیون بشــکه از حجم نفت اضافی 
توافق شــده ۴۰۰ هزار بشــکه ای برای افزودن به بازار 
نفت کمتر بود. در میان اعضای اوپک پالس، ۷ کشــور 
نتوانستند ۹۰۰ هزار بشکه نفت مورد انتظار مازاد را تامین 
کنند و این امر منجر به کاهش عرضه جهانی نفت شد. 
در همین حال، در ایاالت متحده قیمت هر گالن بنزین 
به رقم کم سابقه ۳.۷۹۷ دالر برای هر گالن رسید، که 

باالترین حد خود در ۴۰ سال اخیر است.«
این تحلیلگر افزود:« افزایش قیمت نفت فشاری بر دولت 
فعلی ایاالت متحده وارد کرده و حتی می تواند بر نتایج 
انتخابــات مختلف ایاالت متحده تاثیر بگذارد. این امر 
منجــر بــه تماس های اخیر بین دولت ایاالت متحده و 

عربستان سعودی شده است. 
عربستان سعودی تنها کشوری است که نفت مازاد دارد و 
می تواند نفت بیشتری را وارد بازار جهانی کند؛ اما آنها نیز 
برای ارایه ظرفیت مازاد با محدودیت های جدی مواجه 
هستند. شاید زمان آن فرا رسیده باشد که آمریکا بر سر 
راه حلی سریع به توافق برسد و به توافقی با ایران دست 
یابد تا به ایران اجازه دهد ۱.۵ میلیون بشکه نفت مازاد 
عرضه کنونی خود را روانه بازار جهانی تشنه نفت کند تا 

از تنش و فشار بر اعضای اوپک پالس بکاهد.«
بدون شــک چنین حجمی از نفت ایران به جلوگیری 
از افزایش بیشتر قیمت نفت به بیش از ۹۳ دالر در هر 
بشکه کمک خواهد کرد. جهان به عرضه بیشتری نیاز 
دارد، زیرا ذخایر بیش از ۶۰ میلیون بشکه کاهش یافته 
است. آزادسازی ذخایر استراتژیک آمریکا هیچ ارزش یا 
مزیتی برای بازار نفت نخواهد داشت و فقط باعث کاهش 
بیشتر ذخایر داخلی در آمریکا می شود. در عین حال، 
تولیدکنندگان نفت ایاالت متحده در تالش هستند تا 
برای اســتخراج بیشتر نفت »ِشیل« فشار بیاورند، زیرا 
تولید کنندگان نفت شــیل در آمریکا متوجه فرصت 
کنونی بازار جهانی شده اند؛ نفت باالی ۹۰ دالر به این 
معنی است که حتی اگر هزینه تولید هر بشکه نفت آنها 
به ۵۰ دالر در هر بشکه برسد، باز هم تولید نفت از این 
طریق صرفه اقتصادی دارد. ایاالت متحده همچنین می 
تواند از نفت ونزوئال اســتفاده کند در صورتی که دولت 
فعلی به شــرکت های نفتی آمریکایی اجازه دهد تا در 

ازای بدهی های معوقه دولت ونزوئال، نفت وارد کنند.

 هیات های ایران و روسیه 
در وین دیدار کردند

هیأت های ایران و روسیه با حضور مذاکره کنندگان ارشد 
دو کشور در وین نشستی به صورت دوجانبه برگزار کردند.
 این دیدار در ادامه برگزاری دور هشتم مذاکرات وین در 

هتل کوبورگ برگزار شد.
روز گذشــته نیز در ادامه مذاکرات وین در دور هشــتم، 
میخائیــل اولیانوف نماینده روســیه در ســازمان های 
بین المللی در وین با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در 

امور ایران دیدار کرد.
اولیانوف در توییتی نوشت که درباره بحث برانگیزترین 
مســائلی صحبت کردیم که باید در مذاکرات وین حل 

شوند.
نماینده روســیه در مذاکرات وین هم چنین روز شــنبه 
با علی باقری، مذاکره کننده ارشــد ایران در وین دیدار 
و درباره مسائل پیش رو در مذاکرات وین گفت وگو کرد.
عالوه بر این نمایندگان روسیه و تروئیکای اروپا با حضور 

نماینده اتحادیه اروپا روز شنبه با یکدیگر دیدار کردند.
در روزهای گذشــته کارگروه های رفع تحریم، ترتیبات 
اجرایی و اقدامات هســته ای با حضور کارشناسان ایران 

و گروه ۱+۴ در هتل کوبورگ وین برگزار شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه:

کله بودجه  کمیسیون تلفیق شا
 را تغییر نداد

عضو کمیســیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی 
گفت: کمیســیون تلفیق شاکله بودجه را تغییر نداده و 
مصوبات ما در چارچوب الیحه بودجه پیشنهادی دولت 
بوده است. حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی  
در واکنش به ادعای برخی از رســانه ها مبنی بر اینکه 
کمیسیون تلفیق بودجه تغییرات گسترده ای در ارقام و 
اعداد الیحه بودجه پیشنهادی دولت ایجاد کرده است، 
گفت: کمیســیون تلفیق بودجه شاکله بودجه را تغییر 
نداده است. ما صرفاً در چارچوب الیحه بودجه پیشنهادی 
دولت تغییراتی را در برخی از مواد و تبصره های بودجه 
اعمــال کردیم . وی بیــان کرد: برای مثال، دولت میزان 
انتشار اوراق مشارکت برای سال آینده را کاهش داده است 
و کمیسیون تلفیق بودجه هم همین رویکرد را در بررسی 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفت و محدودسازی 
انتشــار اوراق مشــارکت در مصوبات کمیسیون تلفیق 

بودجه هم لحاظ شد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره حجم باالی 
فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی، تصریح کرد: این 
حکم در بودجه های سنوات قبل هم وجود داشته است و 
مسئله جدیدی نیست. کمیسیون تلفیق بودجه ۹۰ هزار 
میلیارد تومان برای تادیه دیون سازمان تامین اجتماعی 
مصوب کرد و دولت مکلف شــد از محل واگذاری سهام 
شرکت های بورسی و غیربورسی در این زمینه اقدام کند.
میرتاج الدینی اظهار داشــت: کل تغییرات کمیسیون 
تلفیق در الیحه بودجه سال آینده در حد ۵ درصد است 
و بیشتر از این نیست. از سوی دیگر رویکرد اصلی دولت 
در تدوین الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ آن اســت که رشد 
۸ درصــدی اقتصــادی، کنترل نقدینگی و تورم محقق 
شود که این رویکرد مورد توجه اعضای کمیسیون تلفیق 

بودجه هم قرار گرفت.

کنش ظریف   وا
به یک ویدئوی ادعایی

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان به 
یک ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی که ادعا می کرد 
وی در حال ساخت یک پروژه ساختمانی لوکس در شمال 

کشور با قیمتی بسیار گزاف است واکنش نشان داد.
 وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در پاسخ به سوالی در 
این ارتباط با رد این ادعا و تاکید بر کذب بودن آن اظهار 
کرد: ادعای اینکه این ساختمان یا حتی یک مترش مال 

من است یا کسی از طرف من، صد در صد دروغ است.

 خبر خوب یک نماینده مجلس
کرات وین  از نتایج مذا

یک عضو کمیســیون امورداخلی کشــور و شــوراها در 
مجلس شــورای اســالمی، تاکید کرد: آنچه که از روند 
مذاکرات به اطالع ما رســیده اســت، این اســت که تیم 
مذاکره کننده از موضع قدرت در صحنه حاضر شــده و 
نتایج خوبی در پیش است. جالل رشیدی کوچی درباره 
ویژگــی های یک توافق مطلــوب در وین، بیان کرد: از 
نظر بنده یک توافق خوب در وهله اول توافقی است که 
منافع ملی و اقتصادی کشور را تامین کند و در وهله دوم 
تضمین های الزم و کافی برای پایبندی طرفین به توافق 

در آن دیده شده باشد. 
وی در ادامــه اظهــار کرد: گاهــی یک توافق منافع ما را 
تامین می کند، اما تضمین الزم برای پایبندی طرفین 
به توافق در آن دیده نشــده اســت، این توافق مطلوب ما 
نیست. یک توافق باید بلند مدت بوده و خواسته های به 
حق ما را برآورده کند. یک توافق مطلوب باید نتایج مثبت 
ملموسی به همراه داشته باشد. نماینده مردم مرودشت در 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: یک اشتباهی که در 
دولت قبل صورت گرفت این بود که تمام شئونات زندگی 
مردم به مذاکره با غرب گره خورد، این موضوع باعث شد 
تا طرف غربی گستاخ شود، اما در دولت و مجلس جدید 
این تفکر کنار رفت. ما می گوییم مذاکره باید انجام شود 
اما معیشت مردم نباید به مذاکره با غربی ها گره بخورد. 

بین الملل
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3اقتصاد گزارش

وزیر راه و شهرســازی خبر داد: 

اعطای زمین رایگان به خانوارهایی 
که سه تا چهار فرزند داشته باشند

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ۴۸ درصد از سبد 
هزینه خانوارهای شــهری مربوط به مسکن است، 
گفت: در شهرهای بزرگ این رقم به ۶۰ درصد سبد 

خانوار می رسد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ۴۸ درصد از سبد 
هزینه خانوارهای شــهری مربوط به مسکن است، 
گفت: در شهرهای بزرگ این رقم به ۶۰ درصد سبد 

خانوار می رسد.
رســتم قاســمی در مراســم گلنگ زنی ساخت 
واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در کرمانشاه 
از وجود ۹ میلیون جوان ازدواج  نکرده در کشور خبر 
داد و گفت: مشکل بخش قابل  توجهی از این جوانان 
برای ازدواج، موانع اقتصادی بویژه نداشتن مسکن 
اســت که ما در این راستا ثبت نام مجردها در طرح 

نهضت ملی مسکن را پیش بینی کردیم.
وی همچنیــن خبر داد: به خانوارهایی که ســه تا 
چهار فرزند داشته باشند، زمین مجانی برای ساخت 

مسکن داده می شود.
وی با اشاره به اینکه در گام اول ساخت دو میلیون 
مسکن را طی دو سال آینده در کشور در قالب طرح 
نهضت ملی مسکن در برنامه قرار دارد، افزود: پیش  
از پایان گام اول هم گام دوم را آغاز خواهیم کرد اما 
طبیعی است حرکت در گام اول سخت تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای هر استان یک سقف مشخص 
در ساخت مسکن داریم، گفت: به استان ها ابالغ شده 
که شــروع عملیات اجرایی در گام نخســت در یک 

برنامه دو ساله باشد.
قاسمی با بیان اینکه حدود یک میلیون واحد مسکن 
مهر بر روی زمین های دولتی ســاخته شده است، 
گفت: بنا داریم کل واحدهای مســکونی در طرح 
نهضت مسکن را در بر روی زمین های دولتی بسازیم.
وی تاکید کرد: آماده سازی مقدمات طرح مسکن مهر 
حدود چهار سال به طول انجامید اما در طرح جهش 
نهضت تولید مسکن طی چند ماه آماده سازی ها را 
انجــام دادیــم و هم اکنون بیش  از دو میلیون واحد 
مسکونی آماده زیر بار رفتن و آغاز عملیات اجرایی 
است و یک میلیون و چهارصد هزار هکتار زمین نیز 

برای این منظور آماده استفاده شده است.
به گفته  وزیر راه و شهرسازی، اگر شناسایی حدود 
۶۰۰ هزار هکتار زمین جدید غیر از مناطق روستایی 
انجام شــود، دیگر برای ساخت واحد مسکونی در 

مناطق شهری مشکلی نخواهیم داشت.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در زمینه تامین زمین 
گام های خوبی برداشته  شده و اکنون تاسیس بانک 

زمین هم در مراحل نهایی قرار دارد.
وی بــا بیان اینکه عملیــات اجرایی باید به صورت 
واقعی و با تمام توان انجام شود و هیچ اقدام نمایشی 
نباید در این زمینه وجود داشته باشد، اظهار داشت: 
متقاضیان خانه دار شدن بسیار زیاد هستند و باید 
تــالش کنیم که حتی بیش  از چهار میلیون واحد 

مسکونی طی چهار سال آینده در کشور بسازیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هماهنگی با بانک ها 
برای پرداخت تسهیالت برای ساخت این واحدها 
هم گفت: این موضوع کار بسیار سنگین و زمانبری 
بود که طی چند ماه گذشــته انجام شــد و عالوه  بر 
آن با بیمه و مالیات نیز هماهنگی و رایزنی های الزم 

صورت  گرفته است.
قاسمی با بیان اینکه ما اشکاالت و نقص های مسکن 
مهر را در طرح نهضت ملی مسکن برطرف کرده ایم، 
یادآور شد: تراکم مسکن مهر ۱۲۰ واحد در هکتار بود 
که ما این را در طرح نهضت ملی مسکن به یک سوم 
کاهش داده ایم و فاصله بلوک ها را زیاد کرده ایم مثاًل 
در شهرهایی که ساختمان چهار طبقه وجود ندارد، 
اجازه ساخت آپارتمان چهار طبقه  ندادیم تا هم فضا 
و ساختار شهر را حفظ کنیم و هم فضای تنفس و 

زندگی راحت تری را برای مردم به وجود بیاوریم.
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به همکاری مجلس 
برای تامین مالی صندوق ملی مسکن اظهار کرد: در 
قانون جهش تولید، همزمان با ساخت مسکن تمام 
زیرساخت های الزم نیز ساخته می شود و ما در واقع 

به جای ساخت مسکن، شهر می سازیم.
وی با بیان اینکه هر کس در نهضت ملی مســکن 
ثبت نام کند، ما موظف به تامین نیازهای او هستیم، 
اظهار داشت: برآورد ما این است که حدود ۵۰۰ هزار 
نفر از کل مجموعه نیروهای مســلح فاقد مســکن 
هستند که در این زمینه توافق نامه الزم امضا شده 
تا نیروهای مسلح خودشان مسکن مورد نیازشان را 
بسازند و اگر در جایی هم زمین الزم وجود نداشته 

باشد ما آن را تامین خواهیم کرد.
به گفته  قاسمی، نیروهای مسلح تاکنون عملیات 
اجرایــی حدود ۱۰۰ هزار واحد مســکونی را آغاز 
کرده اند که نشــان دهنده یــک توافق و همکاری 

جمعی در زمینه طرح نهضت ملی مسکن است.
وی همچنین با اشاره به توافق ساخت ۱۰۰هزار واحد 
مسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی افزود: همچنین در حال بستن یک 
توافق خوب با سازمان اوقاف و امور خیریه هستیم 
تا تمام زمین های اوقاف که امکان استفاده در طرح 
نهضت ملی مسکن را دارند، در اختیار این طرح قرار 
گیرد. قاسمی تاکید کرد: تامین زمین نه فقط برای 
چهار میلیون واحد مسکونی که برای آینده ای فراتر 
از آن در دستور کار است و ما آینده بلندمدت شهرها 
و استان ها را می بینیم.وزیر راه و شهرسازی با بیان 
این که ۴۸ درصد از سبد خانوارهای شهری، هزینه 
های مربوطه به مســکن است، گفت: در شهرهای 

بزرگ این رقم به ۶۰ درصد سبد خانوار می رسد.

گفت و گو

پشــت پرده گرانی گوشــت قرمز در بازار

  گوشت دولتی 
سر از بازار آزاد در می آورد

 با افزایش عجیب قیمت گوشــت قرمز در بازار، از 
روز پنجشنبه عرضه گوشت قرمز دولتی به میادین 
میوه و تره بار آغاز شد. همچنین قرار است گوشت 
قرمز تنظیم بازار به صورت اینترنتی هم به دســت 
مردم برسد؛ اما این در حالی است که تاکنون عرضه 
گوشت تنظیم بازار قیمت را در بازار آزاد تکان نداده 
و برخی فعاالن این حوزه معتقدند عرضه گوشــت 
دولتی با فاصله قیمتی زیاد به بازار موجب می شود 

رانت در این بازار شکل بگیرد.
عرضه دام بسیار بیشتر از تقاضاست

رئیس شورای تامین کنندگان دام به اقتصاد ۲۴ گفت: 
به دلیل گرانی گوشــت و کاهش قدرت خرید مردم، 
جامعه مصرفی در بخش گوشــت تقریبا ۵۰ درصد 
کاهــش یافتــه و نیمی از مــردم از خرید این کاالی 
اساســی محروم شده اند.منصور پوریان ادامه داد: در 
حالی که تقاضای گوشت بسیار کاهش یافته، اما عرضه 
آن نســبت به تقاضا بســیار باالست. برای صحت این 
ادعا می توانید به میادین عمده دام مثل قم یا ســایر 
شهر ها مراجعه کنید که روزانه عرضه انواع دام در این 

میادین انجام می شود.
تقاضای کاذب در بازار گوشت قرمز

رئیــس مجمع ملی صادرکنندگان دام با بیان اینکه 
ما فقط بره نر کشــتاری را نداریم که قیمتش دچار 
نوسان شده، گفت: سایر اقالم دامی مثل بره نر ریز، بره 
ماده، میش و بره نیم گوشت هم دچار نوسان قیمتی 
شــده اند، ولی قیمت این ها زیر ۵۰ هزار تومان است 
به استثنای بره نر کشتاری که قیمت آن در محدوده 
۶۱ هــزار تومان اســت کــه آن هم به صورت انبوه به 
بازار عرضه می شود.پوریان در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه پس چه عاملی موجب گرانی عجیب گوشت 
در بازار شــده است، گفت: یک بازاربازی و فضاسازی 
در بخش گوشــت رخ داده و بازارســازان با ایجاد یک 
تقاضای کاذب با اســتفاده از ابزار های رســانه ای و با 
اســتفاده از یک ســری از موضوعات گرانی گوشت را 

بزرگ کرده اند.
گوشت قرمز قطعا ارزان می شود

رئیس شــورای تامین کنندگان دام گفت: بازاربازان 
برای اینکه گرانی عجیب گوشت را توجیه کنند، ابتدئا 
صادرات را به عنوان عامل گرانی تعریف کرده اند در 
صورتی که صادرات گوشت قرمز نسبت به جمعیت 
دامی ما بسیار کم و حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار راس دام است.

پوریان ادامه داد: صادرات دام موجب گرانی در 
این بازار نشــده، زیرا دامی که صادر می شــود، 
دامی است که در فصل های پیش تولید شده و 
بره های تولید امسال و بعضا بره های تولیدشده 
در پاییز و زمســتان است؛ بنابراین در جمعیت 
دامی و همچنین در جمعیت عرضه و در عرضه 
گوشت به صورت الشه نیز هیچ اتفاقی نیفتاده 
است جز اینکه فضاسازی و بازاربازی انجام شده 
اســت. این قیمت های غیرواقعی به دلیل اینکه 
پشتوانه درستی ندارد به زودی فروکش می کند.

مصرف گوشت به پایین ترین حد خود رسید
رئیــس مجمع ملی صادرکننــدگان دام با انتقاد از 
عرضه دولتی گوشــت قرمز با فاصله زیاد با قیمت 
واقعــی در بــازار، به اقتصاد ۲۴ گفت: ما تا زمانی که 
بازار به حالت واقعی نگاه نکنیم نمی توانیم در هیچ 
پروژه ای موفق باشــیم. ســوابق و تجربه نشان داده 
زمانی که قیمت دولتی را برای کاالیی مثل گوشت 
تعیین می کنیم، سرکوب قیمت اتفاق می افتد که این 
کار به نفع تولید است و نه به نفع مصرف کننده.پوریان 
ادامه داد: به هر حال گوشــت هم باید مانند ســایر 
کاال ها با تورم همگام باشــد. هرچند گوشت نسبت 
به برخی کاال ها که تورم صددرصدی داشته اند تورم 
۲۴ درصدی را تجربه کرده اســت. از طرفی مصرف 
کنندگان نســبت به گذشته بسیار اهش یافته اند؛ 
به طوری که آمار ها نشان می دهند مصرف گوشت 
۵۰ درصد کاهش یافته اســت. وجود بیماری کرونا 
نیز باعث شده مصرف گوشت به دلیل قیمت باال به 

پایین ترین حد خود برسد.
رانت در بازار گوشت قرمز

رئیس شورای تامین کنندگان دام با اشاره به یارانه 
دولت به گوشت، گفت: قیمت یک کیلوگرم گوشت 
بره نر در بازار ۱۴۵ هزار تومان است در حالی که دولت 
آن را با قیمت ۱۰۵ هزار تومان تعریف کرده است. 
دولت گوشت را با این قیمت در اختیار فروشگاه ها 
می گذارد که عرضه کنند؛ اما با توجه به فاصله قیمتی 
واقعی گوشــت با قیمت دولتی، مطمئن باشید که 
رانت اتفاق خواهد افتاد. دولت به نفع مردم یارانه ای 
برای گوشت در نظر گرفته، ولی این یارانه به دست 
مردم نخواهد رسید، زیرا برای این کار نیاز به توزیع 
کننده دارد و این توزیع کننده با توجه به نیاز و قیمت 
واقعی بازار قسمتی از این گوشت را در بازار آزاد عرضه 
خواهد کرد.پوریان ادامه داد: چنین تجربه ای را در 
ســال های ۹۶ و ۹۷ شــاهد بودیم که با وجودی که 
گوشت زیادی وارد کشور و بازار می شد، اما قیمت 
واقعی بازار چیز دیگری بود و گوشت با یک توقف سر 
از بازار آزاد درمی آورد. مثل موضوعی که هم اکنون 
در موضــوع نهاده های دامی وجود دارد. نهاده های 
دامی دولتی سر از بازار آزاد درآورده است. بهتر این 
بود که گوشت دولتی با تعدیل قیمتی کم و با فاصله 
قیمتی کمتر با بازار عرضه می شــد تا موجب شکل 

گیری رانت نمی شد.

افزایش قیمت کاالهای اساسی ممنوع شد

 دولت: گرانی منطق ندارد!
معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه ۸۴ هزار 
قلم کاال رشد قیمت ۱۲۰ درصدی داشتند، 
گفته است: افزایش قیمت کاالهای اساسی 
ممنوع شــد. از سوی دیگر وزیر کشور هم 
در واکنش به افزایش شــدید قیمت ها در 
بازار گفته است: گرانی کاالها هیچ منطقی 
ندارد! وزیر اقتصاد نیز اخیرا در واکنش به 
وضعیت بازار و گرانی های روزافزون از وعده 
کاهش تورم در سال آینده خبر داده است.
عبــاس تابــش، رئیس ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان گفت: 
تا پایان ســال افزایش قیمت کاالها به ویژه 
کاالهای اساســی را نداریم و تأکید دولت 
بــر این اســت.رئیس ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شــب 
گذشــته در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
اینکــه قوانین زیادی برای شفاف ســازی 
شــبکه های تأمین و توزیع کاال در کشــور 
وجود دارد اظهار داشت: واحدهای صنفی 
مکلف هســتند قیمــت را روی کاال نصب 

کنند.
وی بــا بیان اینکه فروشــنده باید فاکتور 
فروش به خریدار بدهد و این حق مسلم یک 
مشتری است افزود: برای اینکه این ابهامات 
برطرف شــود درج قیمت تولیدکنندگان 
روی کاال در دســتور کار قــرار گرفت و از 
تولیدکنندگان درخواست کردیم این عدد 
را روی کاال بزنند.رئیس ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره 
به اینکه ســازمان مالیاتی نیز مالیات را بر 
اســاس همین عدد حساب می کند گفت: 
در بررســی انجام شده ۸۴ هزار قلم کاال در 
کشــور رشــد قیمت توزیع تا ۱۲۰ درصد 

داشتند.
وی با اعالم اینکه با درج قیمت تولیدکنندگان 
روی کاال دیگر قیمت توزیع افزایش نخواهد 

داشــت و هیچ سوءاستفاده ای نخواهد شد 
ادامــه داد: در ایــن صورت خود مردم هم 
مطالبه گــر هســتند.تابش با ابــراز اینکه 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت دنبال این 
نیست که رقابت از دست برود اضافه کرد: 
هیچ کاالی مصرفی نباید باالی ۳۰ درصد 
قیمت تولید به فروش برســد و خود مردم 

قیمت ها را کنترل می کنند.
وی با بیان اینکه کرایه حمل، انبار، کارگر، 
آب، بــرق و همــه این ها در دل ۳۰ درصد 
دیده شــده اســت و هیچ فروشنده ای حق 
ندارد بیشتر از آن بگیرد عنوان کرد: ۳ هزار 
و ۳ نوع کاال مشمول درج قیمت کاال شده 
اســت و خود مصرف کننــدگان می توانند 
قیمت ها را کنترل کنند که گران تر نخرند.
رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان با یادآوری اینکه قیمت 
درج شده با مالیات بر ارزش افزوده کاالست 

گفت: یکی از راه های نظارت، شفاف کردن 
اطالعات است و این سیستم مردم را ناظر 

بر خرید خودشان می کند.
وی با اعالم "ممکن اســت در دو ماه آینده 
تفاوت قیمت کاالها را داشــته باشــیم تا 
کاالهای گذشــته کاماًل به فروش برســد" 
افزود:، اما بعد از آن تمام کاالهای تولیدشده 
باید قیمت تولیدکنندگان روی آن ها درج 
شده باشد.تابش با تأکید به "در زمان حاضر 
هیــچ ممنوعیتی برای عرضه کاالهایی که 
قبل از قانون درج قیمت مصرف کننده روی 
کاال وجود دارد در بازار نیست و آن کاالها 
باید به فروش برسد" گفت: مردم در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف می توانند گزارشات 
خود را به ســامانه وزارت صمت و ســامانه 
ادارات صمت در اســتان ها به شماره ۱۲۴ 

گزارش کنند.
وی بــا تصریــح به "اجرای این طرح به نفع 

مردم و مصرف کنندگان است و امیدواریم 
مردم به ما کمک کنند" ادامه داد: بهترین 
ابــزار نظارتی در بازار خود مردم هســتند 
و بایــد به عنوان یــک مصرف کننده اجازه 
ندهنــد حق آن ها تضییع شــود و مردم با 
کنترل قیمت تولیدکننده و مصرف کننده 
می توانند نتیجه گیری کنند که گرانفروشی 

می شود یا خیر.
معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت با 
یادآوری "میوه شــب عید امسال به اندازه 
کافی ذخیره ســازی شده است و نگرانی از 
این بابت نیست" خاطرنشان کرد: تا پایان 
سال هیچ افزایش قیمتی در کاالها به ویژه 
کاالهای اساســی مردم نخواهیم داشت و 

تأکید دولت بر این است.
: گرانی منطق ندارد وزیر کشور

وزیر کشــور نیز با تاکید بر اینکه مشــکل 
کمبــود کاالهای اساســی بــه هیچ وجه 

نداریم، گفت: گرانی یا باید به علت کمبود 
ایجاد شــود یا به علــت تغییر در برخی از 
مســائل اقتصادی، اما این ها اتفاق نیفتاده 
است و این افزایش های بی مورد اصوالً هیچ 
منطقــی ندارد.احمد وحیدی با حضور در 
برنامه »نگاه یک« شــبکه یک سیما گفت: 
ســتاد تنظیم بازار که معموالً با مسئولیت 
معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای 
ذیربط تشکیل می شود، مرتب قیمت ها را 
کنترل می کنــد و تالش بر کنترل قیمت 
هاست. گاهی برخی پدیده ها پیش می آید 
مانند گرانی برنج و سیب زمینی که تالش 
می کنند آن را کنترل کنند؛ سامانه بازارگام 
که وزارت جهادکشاورزی آن را راه اندازی 
کرد در حال توسعه است تا بتوانند کاالها 
را با قیمت مناسب به دست مردم برسانند 
و تالش هــا از جنبه هــای مختلف در حال 

انجام است.
او با اشاره به اینکه برخی از قیمت ها بدون 
ضابطه رشــد می کند، ادامــه داد: اصناف 
موظف هســتند قیمت ها را کنترل کنند و 
تالش را باید بیشتر کرد و تالش همگانی در 
حال انجام است.وحیدی با تاکید بر اینکه 
مشکل کمبود کاالهای اساسی به هیچ وجه 
نداریم، گفت: گرانی یا باید به علت کمبود 
ایجاد شــود یا به علــت تغییر در برخی از 
مســائل اقتصادی، اما این ها اتفاق نیفتاده 
است و این افزایش های بی مورد اصوالً هیچ 
منطقی ندارد. سازمان تعزیرات در پی آن 
است که با ساز و کارهای جدیدی بتواند با 
تخلفات برخورد و قدرت نظارت را بیشــتر 
کند.او اضافه کرد: با نظارت بیشتر و برخورد 
و کنترل اصناف و نظارت ستاد تنظیم بازار، 
امیدواریم کم کم، این قیمت ها کنترل شود 
و در برخی موارد هم کنترل شده است و ان 
شاءاهلل توسعه می یابد و فراگیر خواهد شد.

 وحشت به جان ماینرها افتاد

 سقوط در انتظار بازار است
ماینرهــای بیت کوین در چند وقــت اخیر مقدار قابل 
توجهی از بیت کوین های خود را به فروش رســانده اند 
که این اقدام نشــانه ای نگران کننده از ســقوط در بازار 

ارزهای دیجیتال است.
براســاس داده های ســایت گلس نود کــه یک پلتفرم 
تحلیل ارزهای دیجیتال است، برای اولین بار از اواسط 
ماه نوامبر معیار پیگیری دارایی های استخراج کنندگان 
بیت کوین در تاریخ پنج فوریه منفی شد. این تحول در 
اندازه یا تغییر خالص موجودی اســتخراج کنندگان در 
یک مدت زمان سی روزه، نشان دهنده این امر است که 
ماینرها توکن های خود را فروخته اند و سقوط اپراتورهای 

کم بازده در راه است.

به گفته مؤسســه تحقیقاتی دلفی دیجیتال، حتی در 
زمانی که بازار با کاهش ارزش رو به رو شد و قیمت بیت 
کوین به سی و پنج هزار دالر رسیده بود نیز ماینرها ماه ها 
بــه موجودی خود اضافه می کردند؛ اما با توجه به اینکه 
بیت کوین هنوز قیمتش سی و پنج درصد کمتر از زمان 
اوج قیمت خود در ماه نوامبر باقی مانده، ماینرهایی که با 
استخراج های پرهزینه رو به رو هستند، تحت فشار قرار 
دارنــد تــا به مانده های نقدی خود توجه کنند و در عین 
حال روی تجهیزات قدرتمندتر نیز سرمایه  گذاری کنند.

قیمــت ســهام شــرکت هایی که در حوزه اســتخراج 
ارزهای دیجیتال تمرکز دارند نیز در حال سقوط است. 
شرکت هایی مانند هلدینگ ماراتون دیجیتال، شرکت 

رایت بالکچین، شرکت استرانگ  هولد دیجیتال ماینینگ 
و شــرکت هات ایت ماینینگ، با بیشــتر از چهل درصد 
کاهش از پایین ترین حد خود در ژانویه همراه شــدند.
در جریــان بحــران اخیری که در بازار ارزهای دیجیتال 
به وجود آمده بود، شرکت های ماراتون دیجیتال و هات 
ایــت اعــالم کرده بودند که هولــدر باقی خواهند ماند. 
چارلی شــوماخر، سخنگوی شرکت ماراتون دیجیتال، 
گفتــه بــود:» از اکتبر ۲۰۲۰ هولــد را آغاز کرده ایم و از 
آن زمان تاکنون، حتی یک ساتوشــی هم نفروختیم«. 
ساتوشــی که از نام ساتوشــی ناکاموتو خالق بیت کوین 
برداشته است، به درصدی ناچیزی از توکن بیت کوین 

اشاره دارد.

همچنین سو انیس، مسئول ارتباط با سرمایه گذاران در 
شرکت هات ایت، گفته بود:ما به بیت کوین اعتقاد داریم. 
برخی از ماینرها بیت کوین را می فروشند و از آن برای 
پرداخت هزینه ها استفاده می کنند، اما ما بیت کوین خود 
را نگه می داریم یا به اصطالح هولد می کنیم.ماینرهای 
بیت کوین به پیشــرفت و رشــد در این زمینه محکوم 
شده اند و باید تجهیزات بیشتری را برای استخراج بیت 
کوین خریداری کنند و هش ریت خود را افزایش دهند. 
بــا این لــوکاس پایبس، یکی از تحلیلگران بازار ارزهای 
دیجیتــال، گفت: »با توجه بــه نحوه عملکرد بازارهای 
سهام و ارزهای دیجیتال در سال جاری نسبت به سال 
۲۰۲۱ حاشیه کمی برای خطا از نظر اجرا وجود دارد«.

گرانی شلغم را سیاسی نکنیم

امپراطوری شلغم در بازار
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: گرانی شلغم به دلیل 
افزایش تقاضا و همچنین حضور ســوء اســتفاده کنندگان از وضعیت موجود 
در بازار است. چه سازمان یا ارگانی مسئول مقابله با سوء استفاده کنندگان 
از وضعیت گرانی محصوالت کشاورزی در بازار است؟ مردم هر روز با گرانی 
یک محصول کشاورزی در بازار مواجه می شوند. از کمیابی و گرانی هویچ تا 
این روز های پادشاهی شلغم.محصوالت کشاورزی که هیچ یک از کشورهای 
همسایه اقدام به خرید آن نمی کنند در داخل کشورمان به عزیز کرده های 
گران قیمت تبدیل شــده اند.اگر ســری به میدان های تره بار و یا واحد های 
ُخرده فروشی میوه در سطح شهر زده باشید اثری از کمبود شلغم نمی بینید. 
مشــمبا های بزرگ و کوچک شــلغم در مغازه ها مثل روال گذشــته موجود 
است، اما این بار با کیلویی باالی ۳۰ هزار تومان!انتقاد و گالیه مردم مصرف 
کننده دیگر به جایی نمی رسد. گویا دولت هم با ادامه چنین جریانی کرخت 

شــده و این نوســان قیمت را حق مسلم مردم می داند. چراکه هیچ برخوردی 
در برابر ســوء اســتفاده کنندگان از شــرایط موجود مردم ندارد و تنها با وعده 
مبارزه با مفسدان و اخاللگران نظام بازارقصد جلب رضایت عموم را دارد.در 
همین رابطه اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران 
گفت: هجوم مردم برای خرید و مصرف شلغم طی روز های اخیر قیمت این 

محصول را بشدت باال برد. بهتر است جریان گرانی شلغم را سیاسی نکنیم!
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: مردم برای سالمت خود 
نباید خوردن شــلغم را در نظر بگیرند بلکه بســیاری از محصوالت کشاورزی 
مفید در بازار وجود دارد که هریک دارای خواص درمانی منحصر می باشــد.
وی ادامه داد: هرچقدر هم تولید این محصول به اندازه کافی باشد، اما به دلیل 

افزایش تقاضا امکان کمیاب شدن شلغم وجود دارد.
کارگر گفت: با این حال قیمت نهایی شلغم در میدان مرکزی میوه و تره بار 

تعیین می شود.وی تصریح داشت: البته برخی از واحد های صنفی میوه فروشی 
در ســطح شــهر تهران نیز از شــرایط به وجود آمده سوء استفاده می کنند و با 
افزایش قیمت، بحران جدید در بازار به وجود آورده اند.کارگر در پاسخ به این 
سوال که در صورتی که هیچ کمبودی در شلغم در سطح شهر دیده نمی شود 
و این محصول به وفور در مغازه ها وجود دارد، پس چرا اینقدر گران شده است، 
گفت: سوء استفاده از افزایش مصرف آن هم بدنبال بروز و تشدید بیماری کرونا 
باعث شــد که برخی از جریان ســالمتی مردم به نفع خود استفاده کنند.این 
فعال صنفی یادآور شد: متأسفانه هرچقدر بازرسان اتحادیه بدنبال مسببان 
گرانی در سطح شهر باشند، باز به تنهایی قادر به تنظیم بازار نیستند. دولت 
با این همه امکانات قدرت بازگشــت تنظیم به بازار قیمت ها را ندارد.کارگر 
گفت: ا فروکش شــدن بیماری در تهران قطعاً میزان تقاضای مردم در بازار 
هم کاهش می یابد و در این زمان قیمت شلغم هم روند نزولی خواهد گرفت.

خبر ویژه

رئیس پیشین کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، گفت: با توجه به 
دیدگاه مثبت وزیر کار برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و تعهد وی 
به اجرای قانون کار انتظار می رود تا میزان دســتمزد کارگران برای ســال 
۱۴۰۱ تفاوت و افزایش خوبی نسبت به میزان دستمزد در سال گذشته 
داشــته باشــد.ناصر چمنی  در خصوص تعیین دستمزد کارگران در سال 
۱۴۰۱، با اشــاره به این موضوع که امســال در تعیین رقم ســبد معیشتی 
که حدود ۹ میلیون تومان شد حداقل های تأمین یک زندگی ۳.۳ نفری 
در نظر گرفته شــده اســت، افزود: تعیین این رقم با پافشاری نمایندگان 
دولت در کمیته دستمزد شورای عالی کار اتفاق افتاده است، اما شرکای 

ســه جانبه عضو کمیته دستمزد شــورای عالی کار نیز درنهایت این رقم 
را تأییــد کرده اند.بــه گفته وی با توجه به قیمت اجناس به خصوص اقالم 
خوراکی در بازار و هزینه های باالی زندگی این رقم سبد معیشت آرمانی 
»ایده آل« نیســت بلکه فقط حداقل هزینه های یک زندگی با آن تأمین 
می شود. رئیس پیشین کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، اظهار 
کرد: ســال گذشــته با وجود اینکه رقم سبد معیشت با افزایش حدود ۳۹ 
درصدی و باالتر از نرخ تورم اعالمی توســط بانک مرکزی تعیین شــده 
بود، اما بازهم میزان دســتمزد تعیین شــده نهایی برای کارگران در سال 

۱۴۰۰ نسبت به هزینه های زندگی پایین و ناکافی بود.

ایــن فعــال جامعه کارگری در پایــان در خصوص پیش بینی مبلغ نهایی 
دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱، با اشاره به دیدگاه مثبت وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به بهبود وضعیت معیشــتی کارگران، افزود: با توجه 
به ســخنان ایشــان قبل از تصدی وزارت و برای گرفتن رأی اعتماد در 
مجلس شــورای اســالمی که مشــکالت موجود در جامعه کارگری را به 
دلیل عدم اجرای قانون کار توســط مســئولین مربوطه دانستند و متعهد 
به اجرای قانون کار شــدند انتظار می رود تا در میزان دســتمزد کارگران 
در سال ۱۴۰۱ تفاوت و افزایش خوبی نسبت به میزان دستمزد در سال 

گذشته دیده شود.

انتظار افزایش دستمزد مطلوب برای کارگران در سال آتی

 رقم سبد معیشتی آرمانی نیست
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نفت و انرژی 4

تخصیص سهمیه بنزین به افراد در حال بررسی است

تکذیب واردات بنزین در نوروز

كوتاه از انرژی

بین الملل

 4 درصد سهام آرامکو 
 به صندوق ثروت ملی 

منتقل می شود
ولیعهد عربســتان از انتقال ۴ درصد 
ســهام ســعودی آرامکو عربستان به 
صندوق ســرمایه گذاری دولتی این 
کشــور خبر داد.محمد بن ســلمان 
گفــت: ۴ درصد از ســهام شــرکت 
دولتی نفت سعودی آرامکو عربستان 
به صنــدوق ســرمایه گذاری دولتی 
عربستان - ســرمایه گذاری عمومی 
)منتقــل می شــود.در بیانیه ولیعهد 
عربســتان سعودی که در خبرگزاری 
رســمی عربســتان منتشر شد، آمده 
اســت: ۴ درصــد ســهام ســعودی 
آرامکــو بــه ارزش ۸۰ میلیارد دالر 
به صنــدوق ســرمایه گذاری دولتی 
عربســتان منتقل می شود.این بیانیه 
در رسانه های دولتی در حالی منتشر 
می شــود که ارزش شرکت سعودی 
آرامکــو عربســتان اندکــی کمتر از 
۲ تریلیــون دالر است.عربســتان 
بــا در اختیــار داشــتن ۹۴ درصــد 
سهام شــرکت همچنان بزرگ ترین 
سهامدار این شرکت است، آرامکو در 
ســال ۲۰۱۹ میالدی بخشی از سهام 
این شــرکت را در بازار بورس ریاض 

)تداول( عرضه کر
بــرق آبی؛ محبوب ترین منبع 

نیروی تجدیدپذیر جهان
بــا ســرعت گرفتــن گــذار انرژی و 
جســت و جوی کشــورها برای پروژه 
های زیرســاخت در مقیاس گسترده 
و مطمئن بــه منظور تامین تقاضای 
آتی، برق آبی موقعیت خود به عنوان 
محبوب ترین منبع نیروی تجدیدپذیر 
در جهــان را تحکیــم می کند.طبق 
گزارش  ریســتاد انرژی ، برق آبی در 
یک ششــم از تولید برق جهان سهم 
دارد و از این نظر پس از زغال ســنگ 
و گاز طبیعی قرار می گیرد. مشارکت 
ایــن صنعت در تولید نیرو حدود ۶۰ 
درصد باالتر از نیروی هسته ای و باالتر 
از انواع منابــع نیروی تجدیدپذیر به 
صــورت کلی اســت. تولیــد برق از 
منبع برق آبی در ســال ۲۰۲۱ اندکی 
رشــد کرد و به ۴۴۱۴ تراوات ساعت 
در مقایســه با ۴۳۶۰ تراوات ســاعت 
در ســال ۲۰۲۰ رســید. در حالی که 
ظرفیــت حــدود ۱۷ گیــگاوات در 
ســال ۲۰۲۰ و ۱۴ گیگاوات در سال 
۲۰۲۱ اضافــه شد.ســرمایه گذاریها 
در ایــن بخش پیش از ســال ۲۰۲۰ 
تا حدودی آهســته شــد زیرا منابع 
دیگــر تجدیدپذیر مانند نیروی بادی 
و فوتوولتائیک خورشــیدی توســعه 
پیدا کردنــد. این وضعیت با تاخیرها 
در چندین پروژه برق آبی بزرگ و عدم 
تغییر سیاست در بعضی از مناطق که 
باعث توقف رشــد شد، تشدید شد. با 
این حال همچنان که کشورها انگیزه 
بیشــتری برای یافتــن گزینه های 
تجدیدپذیر مناسب برای کربن زدایی 
از تامیــن انرژی خود پیدا می کنند، 
صنعت برق آبی رنسانســی را تجربه 
می کنــد.کاران ســاتوانی، تحلیلگر 
شرکت  ریستاد انرژی  می گوید: برق 
آبی ستون فقرات تولید برق کم کربن 
است و از دهه ۱۹۷۰ رشد کرده است. 
طی دو دهه گذشــته ظرفیت جهانی 
نصب شــده برق آبی از ۶۸۰ گیگاوات 
در سال ۲۰۰۰ به ۱۲۰۰ گیگاوات در 
ســال ۲۰۲۱ رسیده که رشد بیش از 
۷۵ درصدی را نشــان می دهد.چین 
در مجمــوع با بیش از ۳۴۰ گیگاوات 
ظرفیت برق آبی نصب شده که بیش 
از ســه بربر ظرفیــت ۱۱۲ گیگاوات 
برزیل است، در سطح جهانی در رتبه 
اول قرار دارد. آمریکا )۸۴ گیگاوات(، 
کانادا )۸۱ گیگاوات( و روســیه )۵۰ 
گیگاوات( در رتبه های ســوم، چهارم 
و پنجــم قــرار دارنــد و پــس از آنها 
کشــورهای هند )۴۷ گیگاوات(، نروژ 
)۳۳ گیگاوات(، ترکیه )۳۰ گیگاوات( 
و ژاپن )۲۳ گیگاوات( قرار می گیرند.

در سالهای اخیر کشورهای آسیایی و 
آمریکای جنوبی که در صدر آنها چین 
و برزیــل قرار دارند، پرچمدار افزودن 
ظرفیــت جهانی برق آبی بوده اند در 
حالــی که وضعیت قــاره های دیگر 
نسبتا یکنواخت بوده است. پیش بینی 
می شــود مجمــوع ظرفیت برق آبی 
نصب شــده در آسیا از ۴۶۲ گیگاوات 
در ســال ۲۰۱۷ به ۵۱۴ گیگاوات در 

سال ۲۰۲۲ رشد کند. 

در جلسه ای مقرر شد؛

تشکیل کارگروه معاونت علمی 
فناوری با انجمن سازندگان 

تجهیزات نفت
جلســه مسئولین انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران با ســورنا ســتاری معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری به همراه 
تعــدادی از معاونیــن وی در دبیرخانه انجمن 
ســازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار 
شــد.در این نشست با در نظر گرفتن این نکته 
کــه تعداد زیــادی از اعضای انجمن )قریب به 
۲۰۰ عضو( دانش بنیان می باشــند و اکثریت 
قریــب به اتفاق اعضا فعالیت های دانش محور 
را دنبال می کنند، براساس نظرات اخذ شده از 
اعضا مواردی نظیر مشکالت تأمین نقدینگی، 
اخــذ ضمانت نامه از صندوق ها، اعتبار ضمانت 
نامه ها نزد حوزه کارفرمایی، ابهام زدایی از تعریف 
ساخت بار اول، ارزش گزاری بر مالکیت فکری و 
دانش شرکت ها و همچنین ارزیابی شرکت های 
عضو توسط گروه کارگزاری تشکیل شده، توسط 
انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طبق 
دستور مساعد معاونت محترم علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری مقرر گردید موارد در قالب 
چنــد کارگروه مورد پیگیری و نهایتاً عملیاتی 
گردد.گفتنی اســت در دیدار گذشته رهبری 
با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی، ایشان بر 
دانش بنیان کردن صنعت نفت تأکید کردند و 
افزودند: صنعت نفت باید  دانش بنیان بشود. ما 
در زمینه  صنعت نفت دچار عقب ماندگی فّناوری 
هستیم. برخی از کشورهای منطقه از لحاظ نوع 
استخراج نفت و فّناوری ای که در این جور جاها به 
کار می رود از ما خیلی جلوترند؛ ما در این زمینه 
عقب ماندگــی داریم. به نظر من اگر حاال مثاًل 
مسئولین صنعت نفت از جوانها درخواست کنند 
و نظرات آنها را بگیرند و کمک هایی را که الزم 
دارند، منعکس کنند به جوانهای دانش آموخته 
و دانشمند و خوش استعداد و عالقه مند ما، قطعاً  

می توانند مشکالت زیادی را برطرف کنند.

با مهندسی معکوس و بومی سازی؛

ایران به جمع کشورهای صاحب 
فناوری تولید پمپ های اسکرو 

پیوست
نخستین پمپ روغن کنترل توربین سه محوره 
اسکرو با تالش کارشناسان و متخصصان داخلی، 
بومی ســازی و در واحد چهار نیروگاه نکا نصب 
شد.حسینعلی تازیکی معاون تعمیرات نیروگاه 
نــکا گفت: به دنبال تحریم  های ظالمانه و عدم 
دسترســی به بازار کشورهای صاحب فناوری 
پمپ  های اســکرو، با گذشت چهار دهه از عمر 
واحدها، فرســوده شدن تجهیزات و نیاز مبرم 
بــه پمپ  های روغن کنتــرل توربین، با تالش 
کارشناسان و متخصصان داخلی و پیگیری اداره 
ساخت داخل شرکت، مهندسی معکوس و آنالیز 
ساخت این پمپ ها آغاز شده و سازندگان جوان 
در کشور برای نخستین بار به دانش پمپ روغن 
کنترل توربین دست یافتند و توانستند این پمپ 
را در واحد چهار بخار نیروگاه نکا با موفقیت نصب 
کنند.وی ادامه داد: با ســاخت این نوع پمپ، 
ایران به جمع کشورهای صاحب دانش و فناوری 

تولید پمپ های سه محوره اسکرو پیوست.
 

 آمارها نشان دادند ؛

انرژی های تجدیدپذیر در دی 
ماه امسال رشد چندانی نداشت

بررســی آمارهای منتشره نشان می دهد دی 
مــاه امســال ظرفیت نصب شــده انرژی های 
تجدیدپذیر کشور همچنان ۹۰۴.۰۷ مگاوات 
است که نسبت به ماه های پیش تر رشد چندانی 
نداشــته است.ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 
انرژی های تجدیدپذیر یکی از برنامه هایی است 
که  علی اکبر محرابیان  وزیر نیرو تحقق آن را 
در دولت سیزدهم اعالم کرده بود.چندی پیش 
وی با بیان اینکه دولت برنامه ای چهار ساله برای 
افزایش ۱۰ هزار مگاواتی انرژی های تجدیدپذیر 
دارد، خاطرنشــان کرد: بازار توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانسیل باالی منابع 
انرژی های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، 
زیست توده و زمین گرمایی، از طریق امکان عقد 
قراردادهــای بلندمدت با نرخ های تشــویقی، 
بازار بســیار جذابی برای سرمایه گذاران است.
محرابیــان محوری ترین برنامه در وزارت نیرو 
را حمایــت از انرژی های تجدیدپذیر دانســت 
و صیانت از منابع و محیط زیســت با تمرکز بر 
احداث نیروگاه های تجدیدپذیر را متناســب 
با رشــد تقاضا، به عنوان یک سیاســت اصلی 
برشمرد.۶ بهمن ماه امسال هم  محمود کمانی  
رییس سازمان انرژهای تجدیدپذیر و بهره وری 
بــرق هم گفته بود: تنوع بخشــی به توســعه 
انرژی های تجدیدپذیــر، یکی از اصولی ترین 
سیاست های دوران جدید سازمان ساتبا است.

با این وجود، نگاهی به آمارهای منتشره از سوی 
ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر و بهره وری 
بــرق ایران نشــان می دهــد ظرفیت منصوبه 
انرژی های تجدیدپذیر کشــورمان در دی ماه 
امسال همچنان کمتر از یک هزار مگاوات است.

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتــی ایران گفت: در حال حاضر بحثی در مورد طرح 
تخصیص سهمیه بنزین به افراد وجود ندارد و در حال 
بررســی اســت و پس از انجام بررسی های الزم اطالع 
رســانی صورت خواهد گرفت.جلیل ساالری، در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی، درباره آخرین وضعیت 
اجرای طرح تخصیص ســهمیه بنزین به افراد، اظهار 
کرد: زیرساخت های نرم افزاری اجرای این طرح باید 
انجام شــود و هنوز در این رابطه اقداماتی انجام نشــده 
اســت و زمانی که انجام شــود، اطالع رســانی صورت 
خواهد گرفت.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران با تکذیب واردات بنزین از نوروز 
سال ۱۴۰۱، گفت: برای تامین بنزین مورد نیاز در نوروز 
امسال برآوردهای خوبی داشتیم و اکنون ذخایر بنزین 
مطلوب بوده و این در شرایطی است که دغدغه تامین 
ســوخت زمستانی برای صنایع عمده و نیروگاه ها نیز 
وجود داشت.ساالری با اشاره به میانگین مصرف روزانه 
۸۶ میلیون لیتر بنزین در کشــور، اظهار کرد: اکنون 
ذخایر بنزین در شــرایط مطلوبی اســت و نوروز سال 
۱۴۰۱ واردکننده بنزین نمی شویم.وی در با بیان اینکه 
میانگین مصرف بنزین در سال جاری به ۸۶ میلیون لیتر 
در روز رســیده است، گفت: اکنون تولید بنزین حدود 
۱۰۳ تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز برآورد می شود. در چند 
روز گذشــته اقداماتی در پاالیشگاه الوان در خصوص 
جلوگیری از خام فروشی انجام شد.مدیرعامل شرکت 
ملــی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان 
اینکه مدت ها بود نفتای این پاالیشگاه را با قیمت های 
پایین صادر می کردند و این در حالی بود که واحد تبدیل 
نفتا به بنزین تکمیل شده بود و معطل کاتالیست بود، 
گفت: مهلت دو ماهه داده شد تا صادرات نفتا متوقف 
شــود، اکنون در پاالیشگاه الوان، نفتا تبدیل به بنزین 
می شود.ساالری دلیل تمایل شرکت های پاالیشی برای 
صادرات نفتا را درج قیمت های باالتر برای این محصول 

در مقایسه با بنزین در صورت های مالی سال گذشته 
عنوان کرد و اظهار کرد: این در حالی است که قیمت 

بنزین ۱۵ تا ۲۰ دالر نسبت به نفتا باالتر است.
ورود ال. پی. جی به سبد سوخت خودروها فعال 

امکان پذیر نیست
وی با بیان اینکه ورود ال. پی. جی به ســبد ســوخت 
خودروهــا چند چالــش دارد، گفت: یکی از مهمترین 
چالش ها  نظام قیمت گذاری و شیوه قیمت گذاری گاز 
مایع اســت که اکنون در کشــور وجود دارد و به طور 
طبیعی با این نظام قیمت گذاری رقابت اتفاق نمی افتد. 
به لحاظ ارزش حرارتی، شاخص کیفیت و هزینه های 
تولید و انتقال نیز ال. پی. جی توان رقابت با ســی. ان. 
جی و بنزین را ندارد.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده هــای نفتی بــا بیان اینکه  نکته دوم 
تبدیل ناوگان است. چالش سوم نیز سطح دسترسی و 
انتقال گاز مایع از مبادی تولید به قطب مصرف اســت 
که در گسترده کشور این زیر ساخت وجود ندارد، تاکید 
کرد: از ســوی دیگر در برنامه هفتم و هشــتم توسعه، 

افزایش تولید پلیمرها مورد توجه است و برای تکمیل 
زنجیره ارزش در این بخش از صنعت پتروشیمی توجه 
به خوراک های مایع اولویت دارد.ســاالری با تاکید بر 
اینکه به طور عمده امروز طرح های پتروشیمی ها بیشتر 
در حــوزه اوره- آمونیاکی و متانول بوده و تبدیل اینها 
به زنجیره پایین دســتی یکی از چاش ها اســت، گفت: 
حجــم بــاالی ال. پی. جی در کشــور هم وجود دارد، 
این حجم بر اســاس قیمت های صادراتی می تواند در 
قالب قرارداد بلندمدت صنعت پتروشیمی هزینه شود. 
بنابراین بخشی از ال. پی. جی را باید به آن سمت هدایت 
کرد زیرا ارزش افزوده باالیی دارد و امروز شرایط ورود 
به ســبد ســوخت خودرو با شرایط موجود امکان پذیر 

نیست.
تحویل 15 میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاه ها

وی با اشاره به خشکسالی در سال آبی گذشته و نبود 
ظرفیت برق آبی ها، گفت: در حوزه سوخت امسال یکی 
از اتفاقاتی که افتاد، با توجه به خشکسالی در سال آبی 
گذشته میزان تولید نیروگاه های برق آبی کاهش پیدا 

کرد و این در شرایطی بود که مصرف برق تا ۱۰ درصد 
افزایش داشت. با این حال میزان تحویل نفت کوره به 
نیروگاه ها مانند سال گذشته ۶ میلیارد لیتر بوده و بخش 
عمده سوخت مایع تحویلی به نیروگاه ها گازوئیل است.

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با بیان اینکه در ســال جاری، تقریبا حدود 
۱۵ میلیارد لیتر سوخت تحویل نیروگاه ها شده است که 
این حجم باالیی است، افزود: امروز با کسری نفت کوره 
برای صادرات مواجه هستیم اما به دلیل مصرف باالی 
گاز در بخش خانگی که در برخی روزها به ۶۵۰ میلیون 
متر مکعب می رسید و تراز منفی ایجاد می کرد، موظف 
به تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها و صنایع عمده ایم.
ساالری با بیان اینکه اینکه در دنیا از نفت کوره و حتی 
زغال سنگ در نیروگاه ها استفاده می کنند، گفت: اما در 
کنار آن روش های زیست محیطی را نیز مورد توجه قرار 
می دهند، ما نیز باید در شرایطی که منابع گازی محدود 
اســت ســوخت مایع را نیز  در تنوع سوخت نیروگاه ها 
قرار دهیم.وی با اشاره به مصوبه ای درخصوص توسعه 
برندینگ در جایگاه های ســوخت، اظهار کرد: اهدافی 
پیش بینی شــده بود تا جایگاه ها کنترل شوند و طرح 
دیسپچینگ و کهاب اجرا شود، اما عمال اتفاقی در این 
بخش نیفتاده بود. اکنون ۷۸ برندینگ برای جایگاه های 
ســوخت در کشور وجود دارد.مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه 
در حال حاضر به دنبال این هستیم برای تعیین کارمزد 
در نظام حق العمل کاری جایگاه های سوخت غربالگری 
انجام شــود، اظهار کرد: تالش این اســت که از خود 
شرکت های حمل و نقل در جلسات حضور داشته باشند 
تا نحوه تعیین قیمت کارمزد منطقی شود.ســاالری با 
اشاره به برنامه دولت برای تخصیص سهمیه عید گفت: 
تاکنون تکلیف جدیدی ابالغ نشده و روال مانند گذشته 
است و همان ۶۰ لیتر شارژ خواهد شد اگر دولت تکلیف 

جدیدی ابالغ شود بر اساس آن عمل خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی : 

مصرف بنزین در نوروز به 100 میلیون لیتر در روز می رسد
مدیرعامل شــرکت ملی پخش گفت: پیش بینی ما این اســت که نوروز امســال اگر محدودیت های 
کرونایی نداشــته باشــیم، مصرف بنزین در تعطیالت نوروزی روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر باشــد. 
کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در رابطه با الکترونیکی شــدن 
توزیع فرآورده نیروگاهی و نوروزی گفت: یکی از اقدامات مهم شــرکت ملی پخش در ســال های اخیر 
اســتفاده از ســامانه ها در حوزه تأمین و توزیع ســوخت کشــور است که هم اکنون این طرح در تمامی 
مناطق عملیاتی ما به اتمام رسیده است و سامانه الکترونیکی در توزیع نفت گاز مصرف کنندگان جز 
)کمتر از ۶ هزار لیتر به جز بخش حمل ونقل( مورد اســتفاده قرار می گیرد. مصرف کنندگان جز در 
سالیان قبل به روش حواله دستی می آمدند و نفت گاز خود را از طریق عوامل توزیع یا فروشندگی های 
ثابت روســتایی یا عامل توزیع ســیار تحویل می دادیم، اما در طرح جدید این امر در بســتر الکترونیکی 
انجام شــده اســت.وی افزود: بنابراین ســهمیه در یکی از کارت های بانکی آن ها اعمال می کنیم و 

فروشــندگانی را به سیســتم پوز بانکی و بســتر سخت افزاری و نرم افزاری مجهز کردیم که سهمیه ای 
که برای آن ها مشخص می شود، در آن کارت ذخیره می شود و در فروشندگی که مصرف کننده تحت 
پوشــش آن اســت، ســوخت خود را دریافت می کند. این کار باعث می شــود که ما به راحتی بتوانیم 
کنترل های بعدی را انجام دهیم و از دریافت ســوخت توســط مصرف کننده واقعی با لیتراژ و قیمت 
مشــخص مطمئن شــویم. توزیع الکترونیکی انواع فرآورده در کشــور از ســال ۹۸ آغاز شده است و در 
سال ۱۴۰۰ به طور کامل نهایی شد.وی در رابطه با شیوه توزیع گاز مایع )ال.پی.جی( خاطرنشان کرد: 
تا پیش از ســال ۱۳۹۹ ما هیچ گونه نظام توزیعی مناســبی برای این مشــترکان و مصرف کنندگان آن 
نداشتیم و نظام توزیع مناسبی وجود نداشت؛ از ابتدای سال ۹۹ ما طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع 
 را کلید زدیم و به صورت پایلوت مشابه بحث نفت سفید و نفت گاز مصرف کنندگان جز پیاده سازی

 آن را انجام دادیم .

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشــور نشــان می دهد، با سپری 
شدن ۱۴۳ روز از سال آبی، تا ۲۳ بهمن ماه )سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱( 
مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۱.۶ 
میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 
بیانگر ۱۹ درصد کاهش است.بررســی وضعیت ورودی ســدهای 
کشــور نشــان می دهد، میزان حجم ورودی های ســال آبی جاری 
کاهشی معادل ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 
دارد، اما با توجه به اینکه ذخایر برفی ســال جاری تاکنون نســبت 
به سال قبل بیش از دو برابر است، ذوب برف در ماه های آتی باعث 
رشــد ورودی  به ســدها خواهد شد. میزان پرشدگی سد زاینده رود 

در اســتان اصفهان، سدهای اســتان تهران، سدهای حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه و سدهای استان خوزستان در شرایط فعلی به ترتیب 
حدود ۱۰ درصد، ۱۷ درصد، ۳۳ درصد و ۴۸ درصد بوده و با توجه 
به بارش های مناسب جنوب کشور در سال جاری، سدهای استان 
هرمزگان تقریبا در شــرایط پرشدگی کامل قرار دارند.در پایتخت 
نیز اوضاع سدها چندان مناسب نیست، احمد علی قربانیان - معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران از کاهش ۲۴۳ 
میلون متر مکعبی حجم آب ســدهای پنج گانه نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشته خبر داده و اعالم کرده که حجم آب سدهای 
تامین کننده آب شــرب اســتان تهران در حال حاضر ۳۱۳ میلیون 

مترمکعب اســت که در مقایســه با ذخیره ۵۵۶ میلیون مترمکعبی 
در روز مشابه سال گذشته، حدود ۲۴۳ میلیون مترمکعب کاهش 
را نشــان می دهد.وی با بیان اینکه میزان ورودی آب ســدهای پنج 
گانه استان، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حدود ۲۰۵ میلیون 
مترمکعب اســت که این مقدار در مدت مشــابه ســال آبی گذشته  
بیــش از ۲۹۶ میلیــون متر مکعب بوده، گفت: میزان ورودی آب به 
این ســدها نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد کاهش 
یافته اســت.وی ادامه داد: از ابتدای ســال آبی )ابتدای مهر امسال( 
تاکنون بیش از ۹۰ میلی متر بارندگی در حوزه عملکردی اســتان 

تهران ثبت شده است.

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد ؛

کشور جوالن بی آبی در سدهای 

خبر  ویژه

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی :

آماده اند؟ نیروگاه های برق برای تابستان 
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: برنامه تعمیرات 
نیروگاه های حرارتی سراســر کشــور از ابتدای مهرماه امســال 
همزمان با گذر از دوره اوج مصرف برق تابستان آغاز شده است و 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته تعمیرات این واحدها خرداد ماه 
به پایان خواهد رســید تا نیروگاه های حرارتی برای تامین برق 

پایدار فصول گرم سال آمادگی کامل داشته باشند.
ناصر اسکندری ، با بیان اینکه نیروگاه ها نیز همانند سایر تجهیزاتی 
که در کشور استفاده می شوند، نیازمند تعمیرات، ارتقاء، بازدید و 
بررسی هستند، اظهار کرد: اعتقاد من این است که در مجموعه 
صنعت برق کشــور، نیروگاه ها به عنوان یک موجود زنده قلمداد 
می شوند که این موجود زنده به مراقبت و نگهداری های مستمر 

و پیوسته نیاز دارند.وی افزود: در فصل تعمیراتی سال جاری که 
از انتهای شهریورماه آغاز و تا انتهای خردادماه ادامه دارد، حدود 
۱۰۴ هزار مگاوات برنامه ریزی برای تعمیرات داریم که اگر به طور 
میانگین مورد بررســی قرار دهیم، در تمامی روزهای این فصل 
تعمیراتــی، روزانــه معادل ۱۰ هزار مگاوات فعالیت تعمیراتی در 

مجموعه نیروگاه های کشور خواهیم داشت.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: برنامه تعمیرات 
نیروگاه های حرارتی سراســر کشــور با بیان اینکه این تعمیرات 
شــامل تعمیرات اساســی نیروگاه های بخار و یا تعمیرات اساسی 
نیروگاه های گازی، بازدیدها و تعمیرات دوره ای می شــود، گفت: 
با هماهنگی که با مدیریت شبکه برق ایران داشتیم، برنامه های 

تعمیراتی را از نیمه شهریورماه آغاز کردیم.اسکندری با اشاره به 
آخرین وضعیت نیروگاه های کشور، اظهار کرد: قبل از فرارسیدن 
پیک مصرف برق تابستان سال آینده، بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات 
برنامه تعمیراتی در نیروگاه های سراســر کشــور با تامین منابع 
 مالــی الزم اجــرا خواهد شــد کــه تاکنون نیمــی از این برنامه 

پیش رفته است.
به گفته وی بیش از ۵۰ هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاه های 
حرارتی شروع شده است و برای آمادگی این واحدها طی دوره اوج 
مصرف تابســتان سال  آینده حدود ۷۰۰ پروژه تعمیرات اساسی 
واحدهای بخاری و گازی، مســیر داغ و اتاق احتراق و تعمیرات 

دوره ای در نیروگاه های خصوصی و دولتی اجرا خواهد شد.
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55بانک و بیمه مدیرعامل بیمه میهن:

 معیار عملکرد در نظام اسالمی
تعهد همراه با تخصص است

تعهد در کنار تخصص به عنوان یک ارزش مطرح 
است و یکی از معیارهای اساسی عملکرد کارگزاران 
نظام اسالمی، داشتن تعهد درکنار تخصص است.
رســول آریان پور در گفتگوی تفصیلی با پایگاه 
خبری_تحلیلــی مدیران و رؤســا بــا اعالم این 
مطلــب و تأکید بر اصالح رویکردها افزود: دنیای 
امروز، دنیای مدیریت اســت، چون مدیریت هم 
فن است هم تخصص و هم هنرو نمی شود اینها را 
از همدیگر تفکیک کرد و درصدی برایشــان قائل 
شد ولذا توسعه از راه مدیریت می گذرد نه اقتصاد 
و مدیریت اســاس کار سازمان هاست. در دهه ۹۰ 
رویکرد مدیریت ها عوض شد و مقام معظم رهبری 
هم نارضایتی خودشان را اعالم کردند. یعنی از آن 
خدمتگزاری انقالبی اســالمی، دوستان مسیری 
رفتنــد که مجموعه کالن اقتصادی هم پیچیده 
شد. اما در هر صورت، باید این مدیریت ها برگردد 
به این دیدگاه که انقالب ما، انقالب اسالمی است 
و تکیه گاه ما هم به مردم است یعنی پشت میزها، 
باید منافع مردم دیده بشود. مخصوصاً آنهایی که 
در نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی حضور 
دارند، باید تفکرشان برگردد به اینکه ما از منابع، 
خوب استفاده کنیم. در سایه مدیریت  مان می شود 
هم کارآیی داشــت و هــم مدیر موثری بود و هم 
بهره وری را افزایش داد و هم سازمان های موثری 
را ایجاد کرد. بنابرین رویکردها باید اصالح شــود. 
اینکه ما تمام هم و غم خود را در منابع زیرزمینی 
خودمان لحاظ کنیم اما نظرمان صرفا به مراودات 
خارج از کشــور باشــد، که این هم قابل احترام و 
اتکاســت؛ واقعیت این اســت که ما از این رویکرد 
انقالبی، اسالمی بودن نظام کمی فاصله گرفته  ایم.

تعهد یا تخصص
مدیرعامل  بیمه  میهن  در مور د تعهد و تخصص 
نیز گفت تعهد در کنار تخصص به عنوان یک ارزش 
مطرح اســت و یکی از معیارهای اساسی عملکرد 
کارگزاران نظام اســالمی، داشــتن تعهد درکنار 
تخصص اســت. ما فکر می کنیم مدیریت یعنی 
اداره کردن یک مجموعه، در صورتی که مدیریت 
فراتر از اداره کردن است. مدیریت یعنی استفاده 
بهینــه از منابع و امکاناتی که ما تحت مدیریت از 
آن نام می بریم. این اســتفاده از منابع و امکانات 
مستلزم تخصص و تجربه است. نمی  شود مدیریت 
را دست کسانی داد که با آن صنعت بیگانه هستند 
یا تجربه کافی را ندارند. تجربه تعریف دارد یعنی 
 تئــوری ضربدر عمل، حاصلش می شــود تجربه.

مثال مدیریت ارشــد شــرکت چقدر باید مهارت 
ادراکی داشــته باشــد و در کنار آن چقدر مهارت 
فنی و چقدر مهارت انسانی؟ اما واقعیت این است 
کــه فراتر از مهارت ادراکی، به مهارت فنی هم در 
سازمان ها نیازمندیم که بستگی به نوع سازمان و 
ســطح آن تعریف می شــود. در واقع این خطایی 
اســت که ما در مدیریت ها مرتکب شــده ایم که 
بــرای مدیران ارشــد، فقط مهــارت ادراکی الزم 
است. مهارت ادراکی از کجا پیش می آید و چگونه 
تحصیل می شود؟ غیر از این است که باید مهارت 
فنی و انسانی را در خودمان به نحوی به بالندگی 
برسانیم تا مهارت ادراکی به وجود بیاید؟ مهارت 
ادراکی به چی؟ اینکه مثال من به سازمان مهارت 
ادراکی نداشته باشم و به محیط خارج از سازمان 
مهارت ادراکی داشته باشم؟ خیر، اینها خطاهایی 
است که اتفاق افتاده و ما خودمان را با کشورهای 
پیشرفته که ساختار و زیربنایشان فراهم شده است، 
مقایسه می کنیم و می گوییم چرا آنجا یک ژنرال را 
به عنوان وزیر آموزش و پرورش می گذارند و ما اینجا 
نمی توانیم یک مهندس مکانیک را به عنوان وزیر 
بگماریم، اینها خطای دیدی است که اتفاق می افتد 
 و خطای مقایسه ای نادرستی که به وقوع می پیوندد.

رســول آریــان پور گفت البتــه در بحث تعهد و 
تخصص، مطالب متعددی عنوان شــده اســت؛ 
فرمایش شــهید چمران در ایــن زمینه مصداق 
دارد و آن اینکــه هیــچ آدم متعهدی اگر تخصص 
نداشته باشد نباید مسوولیت قبول کند. بنابراین 
مــا هم به تخصص احتیــاج داریم و هم به تعهد. 
تعهد به ما جهت می دهد که آیا این مســئولیت 
را بپذیریــم یــا نپذیریم. پــس خلط مبحث بین 
تعهد و تخصص نیســت و اولویت با تعهد اســت. 
مــا اگر مدیــران متعهدی باشــیم، در کاری که 
 تخصصــی نداریم، مســوولیتش را نمی پذیریم.
مدیرعامــل بیمه میهن بــا تأکید بر اینکه باید از 
دوستانی که به اصول نظام، انقالب و اصول سازمانی 
اعتقاد دارند استفاده شود افزود: دولت سیزدهم هم 
به دنبال این است که نیروهای متعهد و متخصص 
را جذب کند و این نگاه متفاوتی که در دوره های 
گذشته نسبت به ارائه خدمات دولت مدنظر بوده 
است می خواهد با انتصابات اصالح کند. بنده فکر 
می کنــم دولت باید عمیق تر به این انتصابات فکر 
کند تا حواشی در کشود اتفاق نیفتد. ما در کشور 
نیروهای ارزشــمند زیادی داریم. دانشــگاهی، با 
تجربه، متخصص که می توانیم از اینها اســتفاده 
کنیم تا تکیه گاه پیشــبرد کارمــان قرار بگیرند. 
تعصب خاصی هم به هیچ موضوعی نباید باشــد 
که مثال بعد از ۴۳ سال که از انقالب گذشته بگوییم 
آنهایی که سابقه انقالبی دارند باید منصوب شوند 
و آنهایی که ســابقه انقالبی ندارند را حذف کنیم. 
باید از دوستانی که به اصول نظام، انقالب و اصول 
ســازمانی اعتقاد دارند استفاده شود، هرچند که 
باید نگاهمان به آرمان های انقالب باشد تا مالک 

موفقیت ما تلقی بشود.

اخبار

با هدف انتقال وجه بین بانکی به صورت آنی؛

سامانه ُپل در بانک دی 
راه اندازی شد

ســامانه پــل )پرداخــت لحظــه ای( با هدف 
افزایــش ســهولت و امنیــت در اســتفاده از 
خدمــات انتقــال وجه آنــی بیــن بانکی در 
 دســترس مشــتریان بانک دی قــرار گرفت.
در ســامانه پُل مشــتریان می توانند با امنیت 
بیشــتر و کارمزد کمتر نســبت به سامانه های 
ســاتنا و پایــا، از طریــق یکــی از روش های 
اســتفاده از دی نــت )اینترنت بانک دی( یا بر 
بســتر اپلیکیشن دی جت )همراه بانک دی( به 
صــورت آنی تا ســقف ۱۰۰ میلیون ریال )۱۰ 
میلیون تومان( به حســاب افراد در بانک های 
 دیگــر انتقــال وجه مورد نظــر را انجام دهند.
بر خالف سرویس کارت به کارت، انتقال وجه در 
سامانه پل بر اساس شماره حساب مبدأ و شماره 
شــبای حساب مقصد صورت می پذیرد که این 
امر ضریب امنیت تراکنش ها را افزایش می دهد 
 و همچنین مبلغ کارمزد نیز بسیار کمتر است.
مشــتریان بانک دی از این پس می توانند برای 
انتقال آنی مبالغ ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر به 
مقصد بانک های عضو ســامانه پل، با اســتفاده 
از دی نــت یــا دی جت، در منــوی انتقال وجه 
پس از درج مبلغ و انتخاب شماره سپرده مبدأ 
و درج شــماره شــبای مقصد، با انتخاب گزینه 
 انتقــال وجه آنی مبادرت به انتقال وجه کنند.
ســامانه پل محدودیت زمانی نداشــته و در ۲۴ 
ســاعت شــبانه روز و ۷ روز هفته، امکان انتقال 

وجه لحظه ای از این طریق امکان پذیر است.

بیمه تجارت نو، به متقلبان 
خسارت نمی دهد

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه تجارت نو 
از کشــف دســت کم ۵۰ میلیارد ریال خسارت 
تقلبی در حوزه خســارت های بیمه اتومبیل و 
جلوگیری از پرداخت این خســارت به متقلبان 
توسط این شرکت خبر داد.اتاق خبر تجارت نو 
شنبه. ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۲:۴۷بیمه تجارت نو، 

به متقلبان خسارت نمی دهد
وحیــد دانــش کیا با بیان این کــه در صورت 
مســاعدت و همکاری نهادهــای ذیربط، این 
کشفیات تا ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش می یافت، 
گفت: بر اســاس ماده ۵۰ قانون بیمه شــخص 
ثالث، نماینده شرکت بیمه می تواند در جلسات 
دادگاه رســیدگی به موضوع تصادف جرحی و 
فوتــی حاضر شــده و نتایــج تحقیقات خود را 
ارائــه کند، در حال حاضــر با رعایت تدریجی 
ایــن ماده قانون، ورود و مداخله شــرکت های 
بیمــه درفرآینــد احراز اصالــت حادثه فراهم 
شــده اســت و امید اســت با ادامه این روند و 
مســاعدت بیشــتر نهادها و ارگان های مرتبط 
زمینه پرداخت خســارت زیاندیدگان به حق و 

کشف حداکثری تقلب میسر گردد.
وی بــا تاکیــد بــر این که فرآیند رســیدگی و 
تعیین خسارت، کارایی الزم علیه پدیده تقلب 
را ندارد، گفت: بسیاری از خسارت های تقلبی 
محرزند، اما شرکت های بیمه به دلیل خالءهای 
اطالعاتــی، تخصصــی و حرفــه ای و یا قانونی 
پیش یا پس از رســیدگی پرونده، امکان اثبات 

آن را ندارند.
دانــش کیــا همچنین حــذف کروکی را عامل 
پرداخت برخی خســارت هــای ناحق خواند و 
بــا بیــان این که بیمه گران بــرای مقابله با این 
موضوع، کارشناسی تخصصی حادثه را در دستور 
کار قرار داده اند، راه اندازی و ترســیم کروکی 
آنالین را نقطه عطفی در جهت شفافیت، کم و 
کیف حادثه و کشف تقلب دانست و اظهار کرد: 
ارزیابی خســارت آنالین و آنی، تجهیز خودرو 
به دســتگاه های ثبت اطالعات، بستر ارتباطی 
سازمان های درگیر از لحظه خسارت تا پرداخت، 
بررســی های تخصصی و موشکافانه خسارت در 
تمام فرآیند، تطبیق محل و نوع حادثه، استعالم 
از ســایر شرکت های بیمه، استفاده از داده های 
ســنهاب و… می تواند در کشف خسارت های 

تقلبی به بیمه گران کمک کند.

بانک ها با اتکا به فرآیندهای نوین، سرعت و کیفیت خدمات را افزایش می دهند
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه 
نشســت های اندیشه ورزی برخی مولفه 
های تاثیرگذار در بانکداری کشور و نقش 
بانکهــا در ارائه خدمات نوین به مردم را 

تبیین نمود
حجــت الــه مهدیان مدیــر عامل بانک 
توسعه تعاون در نخستین جلسه سلسله 
نشســت های اندیشه ورزی در این بانک 
اظهار داشــت: حضــور صاحب نظران و 
اندیشــمندان و ارائــه مباحث کاربردی 
می تواند دســتگاههای اجرایی به ویژه 
بانکها را در تدوین و بکارگیری فرآیندها 
 و راهکارهــای جدیــد کمــک نماید.

وی افــزود: واحدهــای اجرایی همواره 
نیازمنــد آگاهــی از دانــش و فناوری 
روز هســتند و بانک هــا نیــز طی دهه 
های اخیر از ســازمان های پیشــرو در 
بکارگیــری و راه انــدازی تکنولــوژی 
ــد. ن ــده ا ــن محســوب گردی وی  ن

مهدیان گفت: سیســتم هــای دقیق و 
بروز اعتبارســنجی کاربــرد فراوانی در 
اعطای تســهیالت خرد و تســهیل در 
فرآیند تضمین دارد و تدابیر وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی شرایطی 

را فراهم نموده است تا فرآیند تسهیالت 
 با ســرعت و ســهولت فراوان طی شود.

ســید باقر فتاحی رییــس هیات مدیره 
بانک توســعه تعاون گفت: تاکید بر روان 
ســازی و تسهیل فرایند ارایه خدمات به 
مردم در سیاســت های اعتباری ســال 
۱۴۰۰ مــد نظــر بانک بوده و از ســال 
۱۳۹۶ با ایجاد ســامانه اعتبارســنجی 
داخلی با عنوان ســدرا در کنار ســامانه 
اعتبارســنجی ایرانیــان این موضوع به 

یکــی از مزیت های فرآیندهای اعتباری 
 بانک توســعه تعاون تبدیل شــده است.

محمد جعفــر ایرانی عضو هیات مدیره 
بانک توســعه تعاون در خصوص ارتباط 
نظــام بانکی با بانکهــای دنیا گفت: این 
تعامالت مستلزم توجه و تمهیدات ویژه 
در حوزه نظام ها و ســاختارهای داخلی 
کشور است و نظام بانکی با اتخاذ تدابیر 
موثر برای پوشش نیازهای بانکی و مالی 
فعالین اقتصادی کشــور در ســطح بین 

الملــل می تواند نقــش بهینه ای را ایفا 
نماید.

یوســف کاوسی گفت: اعطای تسهیالت 
خرد برمبنــای اعتبارســنجی مقدمه 
تحــول نظام بانکی اســت و در مکانیزم 
اعطــای تســهیالت خــرد از طریــق 
اعتبارســنجی، تــالش بــرای حداقل 
ســازی وثیقه، ضمانت و موارد مشــابه و 
جایگزینی با خوش حسابی در پرداخت 
به موقع اقساط، نداشتن چک برگشتی، 

پرداخــت بــه موقع قبض هــا و هزینه 
 خدمــات اجتماعی مــد نظر قرار گیرد.

وی افــزود: سیاســت دولــت تقویــت 
بنــگاه های کوچک و متوســط اســت 
و ایــن سیاســت بــه ســبب توســعه 
اشــتغال، بازگشــت و بازدهی در زمان 
 مناســب، سیاســت کارآمدی اســت.

کریــم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و 
پژوهش بانک توســعه تعاون گفت: مدل 
بانکداری توسعه ای اجتماعی با توجه به 
اهداف مردم محور دولت سیزدهم، مدل 
مطلوبی برای بانکداری کشور است. وی 
افــزود: با وجود تاکیــد دولت بر اعتماد 
مردمــی و عدالــت اجتماعی، باید مردم 
محــوری و نیازهای مردم در صدر توجه 
و خدمات نظام بانکی باشد که بانکداری 
توسعه ای اجتماعی بواسطه برخورداری 
از ویژگیهایی چون مســئولیت پذیری، 
شــفافیت، ثبات و پایــداری و تمرکز بر 
مردم و محیط زیســت و ســود الگوی 
مناســبی در این زمینه اســت. در این 
نشســت حســن عاشــقی رییس اداره 
کل آمــوزش این بانک نیز مطالبی را در 

خصوص موضوع نشست مطرح نمود.

ح صادراتی و زیر ساختی توسط بانک توسعه صادرات ایران تامین مالی 21 طر
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از تامین مالی ۲۱ طرح صادراتی 
و زیر ســاختی کشــور در حوزه های مختلف اقتصادی طی سال جاری 

خبر داد.
دکتر سید علی حسینی به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
با اشاره به عملکرد این بانک در سال جاری، اظهار داشت: بانک توسعه 
صادرات ایران به عنوان یکی از اگزیم بانک های عرصه تجارت جهانی 
که با هدف کمک به صادرات غیرنفتی و گســترش مبادالت تجاری و 
اقتصادی با ســایر کشــورها فعالیت می کند، عالوه بر مشکالت مبتال 
بــه جهانــی بــا موضوعاتی چون تحریم نیز روبرو بوده اما به رغم وجود 
این موانع، این بانک همه ســاله همگام با نامگذاری ســال ها از جنبه 
اقتصادی به بازتعریف نقش خود و متناســب با اهداف تعیین شــده، 

پرداخته است.
وی ادامه داد: این بانک در ســال تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی 
هــا نیــز با طرح ایــده هایی چون ارائه مجموعه ای کامل از خدمات به 
صادرکنندگان، مشــاوره های تخصصی به شــرکت های دانش بنیان، 
افزایش تعامل با مشتریان قدیم و حفظ آنها و همچنین جذب مشتریان 

جدید در مسیر خدمت به توسعه صادرات طی طریق می کند.
حســینی خاطر نشــان کرد: اگزیم بانک ایران همگام با تمرکز دولت 
سیزدهم بر تدوین برنامه هایی همانند تنوع در بازارهای هدف، تقویت 
زیرساخت های صادراتی و توجه به دیپلماسی اقتصادی درصدد آنست 
تا بیش از پیش نقش خود را به عنوان یکی از اهرم های مهم تسهیل گری 

و مساعدت در امر صادرات ایفا کند.

عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در حوزه اعطای تسهیالت
وی با اشــاره به عملکرد بانک توســعه صادرات ایران در حوزه اعطای 
تســهیالت، گفت: مجموع تسهیالت اعطایی این بانک تا پایان آذرماه 
ســال جاری به میزان ۱۲۷.۸۶۲ میلیارد ریال بوده که در مقایســه با 
مدت مشــابه ســال قبل با رقم ۷۸.۲۷۱میلیاردریال حدود ۶۳ درصد 

رشد داشته است.
بــه گفتــه مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایــران، همچنین مانده 
تســهیالت بانــک تا پایان دی ماه ســال ۱۴۰۰ معــادل ۶۴۷.۲۳۳ 

میلیاردریال اســت که درصد رشــد آن نســبت به پایان دی ماه با رقم 
۴۳۴.۷۵۹ سال قبل ۴۸ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه، مانده تسهیالت بانک در بخش ریالی تاپایان دی ماه 
ســال ۱۴۰۰، معادل ۱۱۵،۹۱۹میلیارد ریال و مانده تســهیالت بانک 
در همین مدت در بخش ارزی برابر با ۳،۷۸۶ میلیون دالر بوده است، 
اظهار داشت: همچنین تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق توسعه 
ملی تا پایان آذرماه سالجاری بالغ بر ۳۰،۰۱۳ میلیاردریال بوده است. 
بانک در همین مدت از منابع داخلی ۹۷،۸۴۹ میلیارد ریال تسهیالت 

پرداخت کرده است.
حســینی خاطر نشان کرد: تســهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات 
بــه شــرکت های تولیدی در پایان آذرماه ســال جــاری ۱۰۹،۲۸۶ 
میلیاردریــال بــوده کــه ۸۵ درصد کل تســهیالت اعطایی را به خود 

اختصاص می دهد.
وی با بیان اینکه، تســهیالت اعطایی بانک توســعه صادرات ایران به 
شــرکت های کوچک و متوســط تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ۱۹،۶۳۸ 
میلیاردریال بالغ شــده، اظهار داشــت: این عدد در پایان سال گذشته 
۱۶،۸۵۵ میلیارد ریال بوده که در مقایســه با مدت مشــابه رشد قابل 
توجهی را نشــان می دهد همچنین در بخش تســهیالت اعطایی به 
شرکت های دانش بنیان ، این شرکت ها در پایان آذرماه ۱۴۰۰ حدود 
۴.۸۱۲ میلیارد ریال تسهیالت را به خود اختصاص داده اند که ۴ درصد 

از کل تسهیالت اعطایی است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در خصوص طرح های در دست 
اجرا و تامین مالی شــده در ۱۰ ماهه ســال جاری نیز، گفت: احداث 
یک مجتمع شــامل )شــیرین سازی گاز، بازیافت اتان، تولید متانول و 
تولید اتیلن( برای شرکت پتروشیمی بوشهر، طرح توسعه بندر شهید 
رجایــی چابهــار برای آریا بنادر ایرانیــان، طرح احداث کارخانه تولید 
اتیلن به ظرفیت یک میلیون تن برای شــرکت پتروشیمی گچساران، 
طرح احداث یک واحد تولید ۷۰۰ هزارتنی شمش برای شرکت فوالد 
آلیاژی ایران و طرح تولید اسلب عریض فوالدی با ظرفیت ۱.۲۰۰.۰۰۰ 
تن در ســال برای شــرکت فوالد جهان آرا اروند از جمله طرح های در 

دست اجرا و تامین مالی شده است.
وی افزود: همچنین مشارکت در احداث واحد تولید پروپیلن در ماهشهر 
خوزســتان برای شــرکت پتروشیمی سلمان فارسی، پروژه خط سوم 
انتقال برق ایران به ارمنستان برای شرکت صانیر - هایون ارمنستان، 
طرح ایجاد تولید آهن اســفنجی برای مجتمع فوالد اردکان، احداث 
واحد تولید بتن برای شــرکت صنایع خاک چینی ایران، طرح تولید 
انبوه آنژیوکت برای شرکت پرژیان، طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید 
انواع کاشــی برای کارخانجات کاشــی عقیق یزد از دیگر اقدامات بانک 

در حوزه تامین مالی طرح ها است.
به گفته مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران، از دیگر موارد تامین 
مالی شــده در ۱۰ ماهه اول ســال ۱۴۰۰، طرح احداث و توسعه پست 
برق ۴۰۰/۲۳۰ کیلو وات جهت افزایش ظرفیت صادرات برق به کشور 
عراق برای شرکت برق منطقه ای غرب، طرح اجرای خطوط انتقال برق 
جهت افزایش ظرفیت صادرات برق به کشــور پاکســتان برای شرکت 
برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، طرح توسعه فرش نگین مشهد، 
تولید انواع ژل های تزریقی زیرپوستی برای شرکت اسپاد فارمد دارو، 
خرید تجهیزات برای شرکت روغن موتور پردیس، طرح توسعه صنایع 
نساجی اطلس ریس کاشان ، تکمیل طرح احداث کارخانه تولید دکل 
انتقال نیرو و مخابرات در شرکت فراگستر بیستون، طرح توسعه صنایع 
غذایی نگین شــانا و طراحی و تولید ابزارآالت کشــاورزی برای شرکت 

دز نوین صنعت است.

خبر ویژه

گردهمایی روســا و معاونین شــعب اســتان های 
اصفهــان، قم، مرکزی و چهارمحــال و بختیاری با 
موضوع هم اندیشی و ارزیابی عملکرد شعب تا پایان 
دی مــاه و تبییــن برنامه های دو ماهه آخر ســال 
همچنیــن انعکاس موارد مطروحه جلســه ماهانه 
شــورای مدیران بــا حضور مدیر و معاون اســتان 

برگزار شد.

در ابتدای جلسه وحید علیزاده مدیر استان گزارش 
جامــع عملکــرد ۱۰ ماهه منطقه را به منظور جمع 
بندی عملکرد شعب ارائه کرد و با مشارکت مسئول 
هر شعبه به بررسی نقاط قوت و ضعف شعب پرداخت.

علیزاده با اشاره به حساسیت مدیریت منابع و ترغیب 
روســای و معاونین شــعب به تقویت ارتباطات خود 
و همکاران تحت امر با مشــتریان گفت: با عنایت به 

تقویت شعب از حیث نیروی انسانی انتظار می رود 
همچون گذشــته و با هدف اعتالی نام بانک ایران 
زمین خصوصا در ایام پایانی سال، شعب تمام تالش 
خود را جهت افزایش سهم بانک از بازار منطقه بکار 
گیرنــد، کــه البته الزمه آن حفظ ارتباط صمیمی و 
موثر با مشــتریان خصوصاً مشتریان برتر و صاحبان 

مشاغل است.

گردهمایی مسئوالن شعب شعب بانک ایران زمین 

استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری

اخبار

آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140060318015003374 مورخــه 1400/11/17 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــك خمــام تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای ســید امیــن میرمحمــد صادقــی فرزنــد 
ســید مهــدی بــه شــماره شناســنامه 7686 صــادره از تهــران درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه 
مشــتمل بــر انبــار بــه مســاحت 966.61 مترمربــع در پــاك شــماره 83 فرعــی از 12 اصلــی مفــروز ومجــزی 
شــده از پــاک 35 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در کویشــاه خریــداری از مالــك رســمی آقــای علــی عزتــی 
محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/25 ونوبــت دوم:1400/12/09
ک 2955       محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

کالسه 9905635 گهی مزایده تلفن همراه موضوع پرونده اجرایی  آ  
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کاســه 9905635 مرحــوم امیرجهانگیــری الکانــی فرزنــد فتــح الــه بــه شــماره ملــی 2721649061 )کــه 
وراث وی خانــم مینــا لطفــی بــه شــماره ملــی 2594417386 و فتــح الــه جهانگیــری الکانــی بــه شــماره ملــی 2721398911 و فاطمــه 
شــاکراردکانی بــه شــماره ملــی 0036125938 تعرفــه گردیــده انــد.( بــه اســتناد ســند ازدواج 5134-1393/12/07 دفترخانــه شــماره 
12 شــهر رشــت تعــداد 403 عــدد ســکه تمــام بهــارآزادی بابــت اصــل بــه خانــم مینــا لطفــی احمدگورابــی فرزنــد صفرعلــی بــه شــماره ملــی 
2594417386 و پنــج درصــد نیمعشــر آن بــه دولــت مدیــون بــوده کــه برابــر مقــررات امتیــاز خــط تلفــن بــه شــماره 09126874596 
متعلــق بــه مدیــون کــه طــی نامــه شــماره 140005018067000906 -1400/01/24 حســب درخواســت بســتانکار توقیــف و امتیــاز خــط 
تلفــن مزبــور طبــق نظریــه شــماره 140023-1400/06/05 کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 63/000/000 ریــال )شــصت و ســه 
میلیــون ریــال( ارزیابــی وبهــای آن قطعیــت یافتــه و از ســاعت 9 صبــح الــی 12 ظهــر روز شــنبه مورخــه 1400/11/30 در رشــت خ امــام خمینی 
میــدان دکترحشــمت اداره اجــرای اســناد رســمی رشــت از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ پایــه 63/000/000 ریــال 
)شــصت و ســه میلیــون ریــال( شــروع وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصول 
خواهــد شــد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد مزایــده ضمــن تعییــن وقــت مجــدد در همــان ســاعت و مــکان مقــرر 
برگــزار خواهــد شــد شــرکت در جلســه مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور 
خریــدار یــا نماینــده قانونــی آن در جلســه مزایــده مــی باشــد و برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت 
5 روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده 
ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده وبــه حســاب خزانــه دولــت واریــز خواهــد شــد و دراینصــورت عملیــات فــروش از 

درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد .
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت-شهرام دریا

جنــاب آقــای محمــد ابوالحســنی 
زنــد حمیــد و  آبــادی فر یــم  کر
اکــرم کدملــی 0370714784 
همســر شــما جهــت ثبــت طــاق 
از شــعبه اول دادگاه خانــواده 
بــه ایــن دفتــر مراجعــه نمــوده 
ـه  بـ ـت  ویـ ر ـه محــض  بـ ـت  اسـ
دفتــر 23 طــاق واقــع در فلکــه 

مولــوی مراجعــه فرماییــد. 
سردفتر ازدواج 29 و طالق 
23 - محمدرضا بابازاده پر
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بیوک رئیسی:

برنامه ریزی از ضرورت های توسعه و پیشرفت هر سازمانی است 
آذربایجان شــرقی / گروه اســتان ها: 
بیــوک رئیســی، مدیر کار کشــته، 
مدیــرکل نمونه بســیجی، انقالبی و 
جهادی کشــور و استان، سال ۱۳۵۰ 
در شهرستان اهر متولد شد، تحصیالت 
خــود را تــا مقطع دبیرســتان در این 
شــهر ادامه داد و ســپس با قبولی در 
آزمون سراســری در رشته مهندسی 
کشــاورزی وارد دانشــگاه گیــالن 
شــد.وی پس از اتمام دوره کارشناسی 
ارشد، دکترای خود را در رشته اصالح 
نباتات و مدیریت اســتراتژیک، ادامه 
داد و همچنیــن تحصیــل دکتــرا در 
رشــته توسعه کشــاورزی در دانشگاه 
تبریــز از ســوابق دیگر علمی وی می 
باشد.رئیســی پس از فارغ التحصیلی، 
به مدت ۶ ماه در دانشــکده کشاورزی 
دانشــگاه گیالن و مؤسسه تحقیقات 
دامپــروری کشــور، فعالیــت نمود و 
ســپس به خاطر احساس انجام وظیفه 
در زادگاه خود، با دستور وزیر کشاورزی 
وقت، به سازمان جهادکشاورزی استان 
منتقل و در کمتر از دو ســال، معاون 
بزرگترین مرکز تحقیقاتی شــمالغرب 
کشــور با موافقت معاون وزیر و رئیس 
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی 
منصوب گردید.خدمات صادقانه و کم 
نظیرش باعث شــد که وی مؤســس و 
قائم مقام پژوهشــکده بیوتکنولوژی 
کشــاورزی شــمالغرب و غرب کشور 
منصوب شــود.دوران طالئی مدیریت 
بیوک رئیســی بــه زمانی بر می گردد 
که  به عنوان مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان در دولت نهم و دهم 
منصــوب شــد.پس از انتصاب بیوک 
رئیســی به این سمت، شاهد افزایش 
ســطح کمی و کیفی شــاخص های 
زیســت محیطی در این سازمان بودیم 
که در ذیل به بخشــی از این خدمات 

ارزنده اشاره می شود ؛ 
- ایجــاد بانــک  ژن گیاهی و جانوری 

شمالغرب کشور.
- افزایش کمی مناطق تحت مدیریت 
سازمان حفاظت محیط زیست استان 
از حــدود ۳ درصــد بــه ۱۶ درصد با 

احتساب مناطق شکار ممنوع.
- احــداث بیــش از ۲۰۰ تصفیه خانه 

صنعتی در استان.
- ایجاد ســایت پرنده گان تاالب بین 

المللی قوری گول.
- افزایش کیفی مناطق تحت مدیریت 
از ســه منطقه بــه پنج منطقه ) پارک 
ملــی، منطقه حفاظت شــده پناهگاه 
حیات وحش، اثر طبیعی ملی و منطقه 

شکار ممنوع(.
- ایجاد پارک فرامرزی دوســتی ایران 

و ارمنستان.
- ایجاد مرکز پایش غرب تبریز.

- ایجــاد ادارات شهرســتانهای خدا 
آفرین هریس ملکان و تبریز با افزایش 
پســتهای ســازمانی از ۱۵۰ ردیف به 

۶۰۰ ردیف.
- افزایــش ناوگان عمومی و صحرایی 
ادارات تابعه از چند دســتگاه به بیش 

از ۴۰ دستگاه.
- احداث، ترمیم و نوسازی بیش از ۲۰ 

پاسگاه محیط بانی.
- ایجاد مرکز آموزشــی شهید حنیفی 

واقع در منطقه پارک ملی ارسباران.
 - خریــد زمیــن به متراژ ۱۵۰۰۰ متر 
مربع در منطقه ائل گلی از شهرداری به 
صورت رایگان جهت احداث بزرگترین 

موزه تاریخ طبیعی.
- افزایــش ابنیه ســاختمانی در مرکز 
اســتان و سایر مناطق به متراژ بیش از 

۴۰۰۰ متر مربع.
- نصب نمایشــگرهای میزان آلودگی 
هــوا در نقاط ترافیکی و صنعتی برای 

تشخیص میزان آالیندگی.
- تــالش در جهــت ایجــاد ۱۱ مرکز 

معاینه فنی خودرو در استان.
- تــالش در جهــت احداث بزرگترین 

مرکز دفن بهداشتی زباله در تبریز.
- تــالش در جهــت احــداث مرکــز 

پسماندهای شهری.
- تالش در جهت شناســایی کانونهای 
آالیندگی در ســطح استان و چندین 
اقدام زیســت محیطی دیگر، بخشی از 
فعالیتهای وی در دوران تصدی ریاست 
سازمان محیط زیست استان می باشد. 

رئیســی هم اینک به عنوان کارشناس 
مســئول قرنطینه گیاهی، جانشــین 
رئیــس ســازمان در تشــکل هــای 
کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان و همچنین بــه عنوان رئیس 
کارگــروه اقتصادی و زیر بنایی مجمع 
عالی بســیج سپاه عاشورا، فعالیت می 
کند.مدیرکل معاون شــهردار تبریز، 
معــاون تحقیقات جهــاد، قائم مقام 
پژوهشــکده بیوتکنولوژی، مســئول 
بســیج قشــر کارمندان سپاه عاشورا، 
نائــب رئیــس مجمع بســیج ســپاه 
عاشــورا، رئیس کارگــروه اقتصادی 
سپاه عاشــورا، عضو کارگروه سیاسی 
ســپاه عاشورا، دبیرکل انجمن خیرین 
محیط زیســت کشور، عضو هیئت امنا 
و شــورای برنامه ریزی قرارگاه مرکزی 
مدافعین حرمین شــریفین کشــور، 
مشاور کانون کارشناسان دادگستری 
اســتان درحوزه محیط زیســت هم از 
دیگر سوابق کاری دکتر بیوک رئیسی 
می باشــد.اینک با ایــن مدیر موفق و 
خوشنام اســتان، مصاحبه ای ترتیب 

داده ایم که در ادامه می خوانید؛
به عنوان ســؤال اول بفرمائید که چرا 
رشته کشاورزی را برای ادامه تحصیل 

انتخاب کردید؟
حقیقتا بنده عالقه مند بودم در رشته 
پزشــکی ادامه تحصیل بدهم ولی این 
رشــته را به خاطــر عالقه ای که برای 
خدمت در روســتاها و مناطق محروم 
داشتم، انتخاب کردم و معتقد بودم که 
اگر در این حوزه فعالیت کنم، میتوانم 
بــرای محرومیت زدایی روســتاها و 
افزایش کیفیت کار کشــاورزان، مثمر 

ثمر باشم.

شــرایط و اوضاع بخش کشاورزی در 
ایــران را چگونه ارزیابی می کنید و آیا 
این حوزه توانسته است به اهداف خود 
در طول چهل سال گذشته دست پیدا 

کند ؟ 
ارزیابــی حــوزه ای کــه رشــته ها و 
گستردگی وسیعی دارد بسیار سخت 
اســت ولی بــه نظرم اگــر به صورت 
تخصصــی بخواهیــم این ســازمان 
را ارزیابــی کنیــم به شــاخص هایی 
همچون، افزایش دانش کشــاورزی در 
روستاها که مهم ترین و اساسی ترین 
موضوع کشــاورزی اســت باید توجه 
شــود.در بخش کشــاورزی آنچه که 
مهم اســت، آشنایی کشاورز با مفاهیم 
و روشــهای علمی مدیریتی در مراحل 
کاشــت، داشت و برداشت محصوالت 
کشــاورزی اســت و این وظیفه ملی و 
استانی، در واقع تالش در جهت افزایش 
عملکرد و بهره وری کشاورزان می باشد 
کــه نیازمند همکاری دســتگاههای 
مختلف اجرایی کشــور است.شاخص 
بعــدی کــه باعث رونق و پیشــرفت 
حوزه کشــاورزی می شود، استفاده از 
فناوری های نوین و بروز دنیا در صنعت 
کشــاورزی اســت لذا در این راســتا، 
افزایــش فــن آوری و صنعتی کردن 
 فعالیتهای کشــاورزی، بسیار ضروری 

و الزم است.
ا نقــش برنامــه ریــزی  م ـ ـ ر ش ـ ـ ظ ه ن ـ ـ ب
کشــاورزی در تولیــد امنیــت غذایــی 

چیست ؟
بــا اتکاء به برنامه ریزی دقیق و منظم، 
می توان نســبت به فرایندها شناخت 
پیــدا کرد، همچنین آینده نگری، ارائه 
راهــکار برای حل مســائل، هماهنگ 

نمــودن و بســیج منابع و متناســب 
ســازی آن با اهداف، مشارکت بخش 
های مختلف جامعه، اســتفاده بهینه 
از تمــام منابع موجود، از دیگر مزایای 
برنامه ریزی اســت که در نهایت منجر 

به امنیت غذایی کشور می شود. 
به نظر شما دولت با چه برنامه هایی 
کشــاورزان  مــی توانــد بــه مشــکالت 

رسیدگی کند؟
در طول ۴۲ ســال گذشــته، قوانین و 
لوایح خوبی تصویب شــده و من خالء 
قانون نمی بینم و اگر پیشرفتی نبوده 
بــه ضعــف مدیریت برمــی گردد.در 
حوزه تحقیقات و علوم کشاورزی جزو 
کشــورهای دارای رتبه در دنیا هستیم 
اما به واســطه همین مدیریت ضعیف 
در برخــی از برهــه هــا، از قافله عقب 
مانده ایم، پس دولت کنونی ابتدا باید 
مدیران توانمند، متخصص، جهادی و 
خســتگی ناپذیر را در این حوزه به کار 
ببرد که این مدیران و مسئولین، بتوانند 
عقــب ماندگی ها را جبران کنند.مورد 
بعدی اینکه دولت بایستی با بسته های 
حمایتی مختلــف از تولیدات داخلی 

حمایت کند.
بــه نظــر شــما برنامــه ریزی روســتایی 

چگونه باید باشد؟
برنامــه ریزی روســتایی باید منجر به 
نتایج خوب در روســتا شــود، در واقع 
برنامــه ریزی روســتائی باید همراه با 
برنامه ریزیهای جامع کشــور و در دل 
این برنامه ها باشد.البته باید مشکالت 
و تنگناهای  پیش روی برنامه ریزی ها 
مثل، فقدان پژوهش، ضعف مشارکت 
مردم، جدایی برنامه توســعه روستا با 
توسعه ملی و ... هم در نظر گرفته شود 
که به عنوان موانع توســعه و پیشرفت 

روستاها هستند.
، تــا آنجائیکــه جنابعالــی  ســؤال آخــر
ح برای تصدی  جــزء گزینه هــای مطر
کشــاورزی  ریاســت ســازمان جهــاد 
اســتان بودیــد امــا بــه دالیلــی ایــن 
انتخاب صورت نگرفت در این مورد 

توضیح دهید ؟
بله درسته، البته گزینه های متعددی 
بودنــد کــه ســه نفر بــرای مصاحبه 
فراخوانده شدیم، یکی از آنها بنده بودم.
به هرحال مطالبه جریانی از همسوئی 
دولت یک روزی محقق خواهد شد اما 
شــیرینی تغییر دولــت با این انتصاب 
به کام دوســتان جریان فکری انقالب 
خوشــایند نبود، باز هم تأکید میکنم 
این بدان معنا نیســت که مدیر فعلی 

ناکارآمد است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

توسط شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اردبیل محقق شد؛

 کسب رتبه نخست کشوری 
در جایگزینی مصرف بنزین 

موتور با سی ان جی
اردبیل / گروه استان ها: مدیر شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 
گفت: منطقه اردبیل موفق به کسب رتبه 
نخســت کشــوری در جایگزینی مصرف 
بنزیــن موتــور با ســی ان جی در آذر ماه 
ســال ۱۴۰۰ شد. ســید حجت مدنی با 
اشــاره به اهمیت توســعه صنعت سی ان 
جی به عنوان ســوخت جایگزین و به تبع 
آن کاهــش مصرف بنزین و نتایج مطلوب 
آن در رشد اقتصادی، کاهش آالینده های 
زیست محیطی و همچنین ارتقای سالمت 
جامعــه گفت: بــا توجه به منابع غنی گاز 
طبیعی کشــور، همت و تالش مسئوالن 
و کارکنان منطقه بر این اســت که از این 
ظرفیت در راستای اهداف عالی شرکت و 
شکوفایی استان استفاده شود.مدنی اظهار 
کرد: در این راســتا بر اســاس رتبه بندی 
جدید مناطق ۳۷ گانه کشور، این منطقه 
با کسب ۳۸/۹ درصد رتبه اول جایگزینی 
مصــرف بنزین موتور با ســی ان جی در 
بخش حمل و نقل سبک در آذر ماه سال 
جاری را به خود اختصاص داده اســت که 
خود نشــان از تــالش مجموعه همکاران 
منطقه اردبیل در توسعه این صنعت پاک 
دارد.مدنی خاطر نشان کرد: استان اردبیل 
با ۶۹ باب جایگاه فعال سی ان جی، آماده 
ارائه خدمات سوخت رسانی به شهروندان 

عزیز می باشد.
 

کید کرد؛  امام جمعه اردبیل تا

ضرورت راه اندازی مرکز 
 تحقیقات سرطان 

 توسط جهاد دانشگاهی 
در استان اردبیل 

اردبیل / گروه استان ها: نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه اردبیل بر ضرورت 
راه اندازی مرکز تحقیقات سرطان توسط 
جهاددانشــگاهی در استان اردبیل تاکید 
کرد. آیت ا... سیدحسن عاملی در نشست 
با رئیس جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به 
موضــوع جهاد تبیین مدنظر مقام معظم 
رهبری، اظهار کرد: سرعت تحوالت علمی 
دنیا بسیار باالست و اگر پا به پای تحوالت 
علمــی دنیا حرکت نکنیــم، همه چی را 
باخته ایم.وی جهاد دانشــگاهی را مولود 
انقالب اسالمی دانست و افزود: بزرگترین 
خدمت، خدمت علمی اســت و در همین 
راستا فعالیت های جهاد دانشگاهی بسیار 
ارزشــمند است.آیت ا.... عاملی با اشاره به 
فعالیت هــای جهاد دانشــگاهی در حوزه 
درمــان ناباروری، تصریــح کرد: معالجه 
یــک خبرنگار ضد ایرانی خارجی در یکی 
از مراکز درمان جهاد دانشــگاهی، باعث 
تغییــر دیدگاه وی نســبت به جمهوری 
اسالمی ایران شده است.نماینده ولی فقیه 
در اســتان اردبیل ورود جهاد دانشگاهی 
به عرصه های حســاس را بسیار ارزشمند 
دانست و گفت: جهاد دانشگاهی مسئولیتی 
خطیر در اســتقالل اقتصادی کشور دارد.

وی بدترین محاصره را محاصره تکنولوژی 
عنــوان کــرد و ادامه داد: با توجه به اینکه 
استان اردبیل دارای جوانان نخبه و نیروی 
انسانی شایسته است، از جهاد دانشگاهی 
انتظار می رود در راه اندازی مجموعه های 
خود در استان ها، توجه ویژه ای به استان 
اردبیل داشــته باشد.امام جمعه اردبیل به 
ضرورت راه اندازی مرکز تحقیقات سرطان 
توسط جهاد دانشگاهی در استان اردبیل 
تاکیــد کرد و گفــت: در همین خصوص 
مجموعه اســتان به صورت همه جانبه با 

جهاد دانشگاهی همکاری خواهد کرد.

با حضور نماینده مردم غرب استان گلستان 
در مجلس؛

 7 پروژه مخابراتی 
در گمیشان راه اندازی شد

گلســتان / گروه اســتان ها: با حضور نماینده 
مردم غرب استان در مجلس شورای اسالمی ، 
۷ پروژه مخابراتی راه اندازی شد.دکتر غالمعلی 
شــهمرادی با اعالم این خبر گفت: به مناسبت 
ایــام ا... دهــه مبارک فجر، ۷ پروژه مخابراتی با 
اعتباری بالغ بر ۵۴ میلیارد ریال راه اندازی شده 
است.وی همچنین از کلنگ زنی ۳ پروژه بزرگ و 
مهم در این شهرستان خبر دادو این پروژه ها را 
شامل اتصال فیبر روستای بصیر آباد به سیمین 
شهر ، توسعه کابلکشی سیمین شهر و گمیشان 
دانست و افزود : این پروژه ها با سرمایه گذاری 
بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال اجرا و راه اندازی خواهد 
شد  .در این مراسم که دکتر ایری نماینده مردم 
شهرستانهای کردکوی، بندرگز،بندرترکمن و 
گمیشــان نیز حضور داشتبا اشاره به اقدامات 
انجام شــده مخابرات منطقه گلستان در غرب 
استان ، توسعه و رشد استان را در گرو ارتباطات 
پایــدار و تامیــن ارتباطات مخابراتی مطلوب و 
مناســب دانست و گفت: در ایام شیوع ویروس 
کرونا ، مخابرات توانســت  در آموزش و رونق 
کســب و کار تاثیر گذار باشــدو موجبات عدم 
توقــف آن را فراهــم نماید که   نشــان دهنده 

اهمیت آن است.
 

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
ح کرد؛ استان گلستان مطر

ایجاد بیش از 13 هزار کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف و متوسط 

گلستان / گروه استان ها: پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی طول شبکه برق فشار ضعیف و متوسط 
در گلســتان به ترتیب هزار و ۳۹۵ و هزار و ۲۶۴ 
کیلومتــر بود که به گفتــه نصیری، در طول ۴۳ 
سال گذشته بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ کیلومتر به 
طول این شــبکه ها اضافه شد.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان اظهار داشت: هم اینک 
طول شــبکه فشــار ضعیف و متوسط برق استان 
با حدود ۶ برابر رشد به ۱۶ هزار و ۴۲۱ کیلومتر 
رسیده است.نصیری، تثبیت ولتاژ و جلوگیری از 
افت آن، محافظت از شــبکه های برق در مقابل 
اتصال کوتاه، رعد و برق و نوســانات لحظه ای را 
از دیگر برنامه های انجام شده شرکت توزیع برق 
گلســتان برای ارتقای کیفیت خدمات دانست و 
گفت: از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون ۱۹ هزار 
و ۳۶۴ دستگاه ترانس برق در استان نصب شد.وی 
افزود: تعداد دستگاه های ترانس شبکه توزیع برق 
گلســتان با رشد حدود ۱۶ برابری از هزار و ۳۴۵ 
مورد تا قبل از انقالب به ۲۰ هزار و ۷۰۹ مورد در 
سال جاری رسید.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان تعداد چاه های برقدار استان تا قبل 
از انقــالب را ۱۹۰ حلقــه اعالم کرد و گفت: هم 
اکنون ۶ هزار و ۶۹۴ حلقه از چاه های کشاورزی 

استان برقدار است.
 

کسین خوزستان   توسط شرکت فوالد ا
صورت گرفت؛

 امضای 4 تفاهم نامه همکاری 
با شرکت های دانش بنیان 

خوزســتان / گروه اســتان ها: همزمان با رویداد 
ســومین جشنواره ملی فوالد ایران در محل هتل 
المپیک تهران، با همت شــرکت فوالد اکســین 
خوزســتان چهار تفاهم نامه فی مابین شــرکت 
فــوالد اکســین خوزســتان با شــهرک علمی-

تحقیقاتــی و شــرکت های دانــش بنیان امضا 
شد.این تفاهم نامه ها با حضور جناب آقای دکتر 
رازانی معاونت برنامه ریزی و توسعه فوالد اکسین 
خوزســتان و دکتر منجم زاده معاونت شرکت ها 
و موسسات ریاست جمهوری امضا شد، دو تفاهم 
نامه با شهرک علمی-تحقیقاتی اصفهان در حوزه 
های پژوهش و فناوری، با موضوعات  بررســی و 
انجام پژوهش در خصوص سیستم های هوشمند 
تعیین شکل و سنجش عرض و طول ورق عریض 
فوالدی )shape meter (  و طراحی، نصب و راه 
اندازی آن در خط تولید شــرکت فوالد اکســین 
خوزســتان با ارزش تقریبی ۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال و ۱۰۰.۰۰۰ یورو و پروژه  طراحی، ســاخت 
و نصب سیســتم هوشمند تشخیص عیوب سطح 
ورق عریض فوالدی در شــرکت فوالد اکســین 
خوزســتان  با ارزش تقریبی ۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال و ۱۱۰.۰۰۰ یورو می باشد.همچنین دو تفاهم 
نامه دیگر در حوزه بومی سازی قطعات و تجهیزات 
با شرکت های دانش بنیان در زمینه  بومی سازی 
ســلنویید ولوهای دســتگاه آلتراسونیک  توسط 
شــرکت آتی اندیشــان بصیر به ارزش ده میلیارد 
ریال و  بومی ســازی ریموت کنترل های وایرلس 
جرثقیل های سقفی  توسط شرکت دانش بنیان 
دنیا ســوران الکترونیک بــه ارزش پنج میلیارد و 

پانصد میلیون ریال منعقد گردید.

استانها 6

با حضور نماینده مردم در مجلس انجام شد؛

آباد در سرخه ح تامین برق جهان  افتتاح طر
ســمنان / گروه اســتان ها: با حضور نماینده مردم شهرســتان های 
ســمنان، ســرخه و مهدیشهر در مجلس شــورای اسالمی و جمعی 
از مســوالن، طرح تامین برق جهان آباد شهرســتان ســرخه افتتاح 
شد.سرپرســت شــرکت توزیع برق استان سمنان در آئین افتتاح این 
طرح بیان داشــت: بهره برداری از این پروژه در راســتای تحقق شعار 
سال و به منظور برق رسانی به متقاضیان بخش تولید صورت پذیرفته 
است.ســید محمد حســینی نژاد بیان کرد: تامین برق جهان آباد، با 
نصب  پنج اصله پایه برق، برقراری ۳۷۰ متر شــبکه فشارمتوســط 
هوایی و احداث ایستگاه هوایی توزیع برق با صرف اعتباری به مبلغ 
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به اجرا درآمده است.نماینده مردم 
شهرستان های سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که یکی از وظایف دولتمردان و مســئوالن، رســیدگی به 
امور مردم است گفت: عبادت به جز خدمت به خلق نیست و تمامی 
روستاها و شهرها همه نیازمند مساعدت مسئوالن است.عباس گلرو 

با عنوان این که مسئولیت یک منت نیست و آنچه که مسئولین انجام 
می دهند یک وظیفه اســت افزود: به دنبال کار خیر و ثواب بودن و 
گره گشایی از کار مردم، خود جزئی از وظیفه ما محسوب می شود.

وی با اظهار این که پیگیری امور به ویژه در بخش های روســتایی از 
اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است یادآور شد: به برکت این نظام 
الهی، شهرها و روستاها از نعمت های مختلف به ویژه برق برخوردارند 
و خداوند را شاکر هستیم."گلرو" با اشاره به این که روستا برای همه 
ما یک نعمت خدادادی و محل تولید مواد غذایی، لبنی و کشاورزی 
اســت تصریح کرد: نگاه حیات ما انســان ها بســته به روســتا است و 
نگاه امنیت غذایی هم به روســتا وابســته است.وی با بیان این که در 
بازدید میدانی از جهان آباد، برق رســانی به این منطقه که دامدار و 
کشــاورز هستند عملیاتی شــده خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه، 
به صورت جهادی انجام شــد و الزم می دانم از مســئوالن و کارکنان 
شرکت توزیع برق استان تقدیر نمایم.گفتنی است: در مراسم افتتاح 
این طرح عمرانی برق رســانی، سرپرست فرمانداری شهرستان، امام 
جمعه، بخشــدار مرکزی، شــهردار و اعضای شورای اسالمی سرخه و 

شماری از مسوالن و اهالی جهان آباد حضور داشتند.

خبر ویژه

مشهد / سیده زهرا حیدری
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شــهرداری مشــهد گفت: پروژه باغ موزه 
دفاع مقدس در حال حاضر از حدود ۶۳درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

سیدخلیل منبتی افزود: حجم زیادی از فضای ۱۳.۵ هکتاری مجموعه بوستان 
کوهســنگی در هفت باغ طراحی شــده اســت، باغ پذیرایی، باغ سنگی، آرامگاه 
و..از جملــه باغ هــا هســتند که یکی از این باغ ها، باغ موزه دفاع مقدس اســت .

وی اضافه کرد: طرح باغ موزه دفاع مقدس برگرفته از باغ ایرانی اســت و برپایه 

باورهای فرهنگ شهادت و ایثار طراحی شده است.معاون عمران، حمل ونقل و 
ترافیک شــهرداری مشــهد تصریح کرد: این پروژه در راستای توسعه زیرساخت 
های فرهنگی و تســهیل اســتفاده شــهروندان از باغ موزه دفاع مقدس با اعتبار 
۳۰۰ میلیارد ریال توسط سازمان عمران درحال احداث است.منبتی ادامه داد: 
در این پروژه شبکه دفع آب های سطحی، ۲۱۰متر تونل انرژی و محوطه سازی 
فضای سبز به مساحت ۶ هکتار، مبلمان، روشنایی و مسیر اصلی به طول ۲۳۰ 

متر با سنگ فرش و پیاده روهای جانبی اجرا خواهد شد.

معاون عمران و حمل و نقل شهرداری مشهد خبر داد؛

پیشرفت 63 درصدی پروژه باغ موزه دفاع مقدس

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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كوتاه از جامعه

کنکور پیدا می شود؟ گوش شنوایی برای ایجاد تغییر در  آیا 

ضرورت بازنگری در سهمیه های کنکور
بیش از چند دهه از وعده تعیین تکلیف 
سهمیه های کنکور می گذرد اما طوالنی 
شــدن این پروسه و عدم هماهنگی بین 
نهاد های مختلف ، تعیین تکلیف جدی و 
غیر نمایشی این پرونده را در هاله ای از 
ابهام فرو برده است تا جایی که به نظر می 
رسد عزمی برای ساماندهی این سهمیه 
ها در مســئوالن وجــود ندارد. در واقع 
موضوع اختصاص سهمیه های کنکور به 
برخی از داوطلبان ورود به دانشگاه های 
دولتــی به یکی از چالــش های اصلی 
کنکور و عرصــه رقابت داوطلبان ورود 
به دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی 
تبدیل شده و اعتراض سایر داوطلبان را 
به همراه داشته است. هر چند اعتراض 
به این موضوع مسبوق به سابقه است و 
طی ســال های اخیر برخی از داوطلبان 
با برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل 
وزارت علــوم و مجلــس با تبعیض آمیز 
خوانــدن قوانین مربوط به ســهمیه ها، 
اصالح این قوانین را خواســتار شده اند.
بســیاری از داوطلبــان و حتی برخی 
مســئوالن آموزش عالی اعمال سهمیه 
در آزمون هــا را نوعــی تبعیض و مغایر 
عدالت آموزشــی در کشــور می دانند و 
کارشناسان بر این باور هستند که اعمال 
سهمیه تبعات جبران ناپذیری دارد. چرا 
کــه در گام اول مانــع از حضور عده ای 
که دارای شایســتگی های علمی الزم 
هستند در دانشگاه های معتبر می شود 
و از ســوی دیگر  عــده ای بدون اینکه 
شایســتگی های علمی الزم را داشــته 
باشــند، وارد کالس های درس دانشگاه 
شــده و در نتیجه آن اعتماد به نفس و 
توانمنــدی الزم را در عرصــه علمی در 
خود نمی بینند و حتی در مواقعی شاهد 
انصــراف این افراد از دانشــگاه به دلیل 
نداشتن توانایی علمی در ادامه تحصیل 

هستیم. با این وجود عده ای بر این باور 
هســتند که موضوع نداشتن صالحیت 
علمی اســتفاده کنندگان از سهیمه ها 
صحت ندارد چرا که آنها باید حتماً ۷۰ 
درصــد نمره علمی آخرین فرد پذیرفته 
شــده در آن رشــته را کسب کنند. اما 
واقعیت اینجاست کسر۳۰ درصد از نمره 
علمی، عمال داوطلب اســتفاده کننده از 
سهمیه را با نفرات متوسط یا حتی نفرات 
ضعیف کنکور در یک تراز قرار می دهد! 
به طور مثال یک داوطلب عادی با نمره 
کل ۹ هزار در رشته پزشکی بین الملل 
یا آزاد پذیرفته می شود ولی با کسر ۳۰ 
درصد نمره علمی، فرد دارای ســهمیه 
بــا نمره علمی ۶۳۰۰ در همان رشــته 
پزشــکی بین الملل یا آزاد پذیرفته می 
شود!. این در حالی است که افراد عادی با 
نمره علمی  شش هزار و ۳۰۰ حتی مجاز 
به انتخاب رشــته در دانشگاه فرهنگیان 
نیز نمی باشــند ولی با داشــتن سهمیه 

می توان با همین نمره در رشته پزشکی 
ادامه تحصیل داد! ) قبولی در دانشــگاه 
فرهنگیــان به تــرازی در حدود ۸۰۰۰ 
هشــت هزار نیاز دارد و با نمره شــش 
هــزار و ۳۰۰  حتی فرد به مصاحبه هم 
دعوت نخواهد شــد(. انتقاد مقام معظم 
رهبری بــه مهاجرت برخی نخبگان را 
نیز می توان مصداق همین بی توجهی 
بــه ظرفیت های علمی جوانان و فراهم 
نکردن بســتر عدالت آموزشی یکسان 
قلمداد کرد. البته این همه ماجرا نیست 
و ســوء استفاده از سهمیه رزمندگان با 
ازدواج با همســران شــهید و یا به عقد 
جانباز درآمدن به منظور قبولی در رشته 
های پزشکی و خاص از دیگر مشکالتی 
است که اخیراً شاهد آن هستیم. هر چند 
در سال های اخیر اقداماتی برای رفع این 
مشکل صورت گرفت تا جایی  که سال 
۹۸ مسئوالن  مصمم به اصالح این قانون 
شدند؛ به طوری که اتفاق نظر در اصالح 

سهمیه ورود به دانشگاه ها بعد از تبدیل 
شدن آن به عنوان مطالبه جدی جامعه، 
موجب شد مسئوالن آموزش عالی کشور 
با مشورت گرفتن از روسای دانشگاه ها و 
لحاظ کردن دیدگاه های مختلف، الیحه 
»ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع 
مختلف آموزش عالی« را بعد از امضای 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و 
وزرای علوم و بهداشت به منظور تصویب 

تقدیم دولت کنند.

شورای عالی انقالب فرهنگی 
می  تواند پیرامون مسئله سهمیه های 

کنکور ورود داشته باشد
دبیر شــورای عالی انقــالب فرهنگی با 
تأکیــد بر این نکته که مصوبات مجلس 
شــورای اســالمی بعد از ورود شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی بــه موضوع 
کنکور بوده اســت، تصریــح کرد: مقام 
معظــم رهبری)مدظله  العالی( در موارد 

اینچنینی قاعده  ای دارند که بر اســاس 
آن در مواردی که شــورای عالی انقالب 
فرهنگی متقدم اســت، مجلس شورای 
اسالمی وارد موضوع نشود و همچنین در 
مواردی که مجلس شورای اسالمی متقدم 
بوده است، شورای عالی انقالب فرهنگی 
ورود نکند. وی تصریح کرد: از این منظر، 
شــورای عالی انقالب فرهنگی می  تواند 
رأساً پیرامون مسئله سهمیه های کنکور 
ورود داشــته باشــد و درخصوص کلیت 

سهمیه  ها تصمیم  گیری کند.

درصد شمول سهمیه بایستی 
متناسب سازی شود 

دکتــر عاملــی افزود: با گذشــت بیش 
از ۳۰ ســال از پایــان جنگ تحمیلی، 
جامعه آمــاری ایثارگران و رزمندگان 
کاهش داشــته اســت  و لذا با کاهش 
جمعیت ثبت  نام کننده ســهمیه  های 
مذکــور، درصد شــمول ســهمیه نیز 
بایســتی متناسب ســازی شود. به هر 
روی داوطلبــان کنکور بــر این باورند 
که حذف سهیمه ها یا مهندسی کردن 
ســهمیه ها بر اساس عدالت آموزشی و 
در نظر گرفتن جمیع شرایط، می تواند 
عالوه بر ایجاد و گســترش بستر عدالت 
آموزشــی در کشور، باعث ایجاد انگیزه 
در داوطلبان و پویایی در نســل جوان و 
جویــای نام خواهد شــد. در پایان باید 
اشاره داشت از آنجایی که یکی از دغدغه 
های مقام معظم رهبری خروج نخبگان 
از کشور است و ساماندهی سهمیه های 
کنکور می تواند در پیشگیری از خروخ 
نخبگان علمی از کشــور موثر باشد، جا 
دارد مســئوالن شــورای عالی انقالب 
فرهنگی طرح اختصاص ۵ درصد مازاد 
بر ســهیمه به جای  سهیمه رزمندگان 

را پیگیری و اجرایی نمایند.

7جامعه
پیگیری اشتغال زنان 

 سرپرست خانوار 
در مناطق مرزی کشور

معاون وزیر و رئیس ســازمان بهزیستی 
کشــور اظهار کرد: هر نظام عملکردی 
باید طرح توســعه داشته باشد بنابراین 
الزم اســت در ابــالغ بخشــنامه ها و 
نظام نامه ها با مشــارکت خود مجموعه 
کارشناســی بهزیســتی سراسر کشور 
و از طریــق نظام پیشــنهادات تحول و 
پوســت اندازی ایجاد شود تا در کنار هم 
الگوی حرفه ای خدمت را داشته باشیم.
علی محمد قادری به چالش های مراکز 
مثبت زندگی پرداخت و تصریح کرد: این 
مراکز با اهداف بسیار خوب راه اندازی شد 
و بیش از ۲۵۰۰ مرکز در سراســر کشور 
بــه عنوان نماینده و همکار بهزیســتی 
شــروع به کار کرده انــد اما این هدف ها 
تاکنون به صورت کامل محقق نشــده و 
دستیابی کامل به اهداف، همت همگانی 
را می طلبد تا با تحولی مثبت کاری کنیم 
مددجویــان اثر این خدمت را در زندگی 
خــود لمس کنند.قادری، گفت: یکی از 
مهمترین اهداف راه اندازی مراکز مثبت 
زندگــی الکترونیکی بودن ارائه خدمات 
است که بخش زیادی از مشکالت و تردد 
افراد دارای معلولیت را با کاهش مراجعه 
حضوری رفع کند و بدون شــک تسریع 
در ارائــه خدمات به مددجویان می تواند 
در افزایش انگیزه مددجویان برای تعامل 
با بهزیستی و دریافت خدمات مؤثر باشد.
قادری، مدیریت بهزیستی در استان های 
مرزی را خاص قلمداد کرد و گفت: یکی 
از اولویت های بهزیســتی در این مناطق 
پرداختن به بحث اشتغال به ویژه اشتغال 

زنان سرپرست خانوار است. 

وزیر آموزش  و پرورش خبر داد؛

صدور احکام معلمان 
حق التدریس تاپایان سال 

وزیــر آمــوزش  و پرورش که در روزهای 
گذشــته اعالم کرده بود که »براســاس 
قانون مصوب مجلس، اســامی معلمان 
حق التدریسی، برای أخذ کد کارمندی 
و صــدور احکام اســتخدامی آن ها، به 
سازمان اداری استخدامی کشور، تحویل 
داده می شود.«، درباره آخرین اقدام انجام 
شده در این زمینه نیز گفت: روی آمار و 
ارقام اندکی مشکل  داریم که بخشی از آن 
برطرف شــده است. رئیس سازمان امور 
اداری استخدامی قرار شد پیگیری کند. 
کار در دست پیگیری است و قاعدتاً باید 
در آینده نزدیک و تا پایان سال احکامشان 
صادر شــود. یوسف نوری درباره تسویه 
معوقات حق التدریس شاغلین نیز گفت: 
ماه گذشــته بخشی را پرداخت کردیم. 
مهر و آبان را پرداخت کرده ایم و تسویه 

ماه های باقیمانده را نیز پیگیریم.

انتقاد مقام مسئول در وزارت 
علوم از افزایش اختالل 

اینترنتی
رئیس کارگــروه یادگیری الکترونیکی 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری در 
واکنش به شروع آموزش مجازی با شیوع 
پیک ششــم کرونا و مواجه دانشجویان 
با کندی شــدید اینترنت و اختالالت در 
آموزش های مجازی، بیان کرد: واقعیت 
ایــن اســت کــه همه مــا از اختالالت 
اینترنت در طول چهار پنج ماه گذشــته 
گالیه داریم و رنج می بریم. به طور کلی 
ظرفیت مصرفی کشور کمی با اختالف 
روبرو شــده و کیفیت سرویس دهی ها 
پایین تر آمده است. این مشکل در طول 
چند ماه اخیر وجود داشته و در بازه زمانی 
امتحانات هم مشکالتی را ایجاد کرد.علی 
اکبر صفوی، تاکید کرد: تشــخیص این 
اختالل و مشــکل توسط مسئوالن امر 
ساده اســت، یعنی آن ها در رکوردهای 
فنی خود به ســادگی می توانند بفهمند 
کــه میزان مصــرف پهنای باند و میزان 
اختالالت اینترنتی چقدر دچار نوســان 
شده است، اما بحث اصلی این است که 
این کار در حوزه وزارت ارتباطات است و از 
این طریق باید پیگیری شود.صفوی بیان 
کرد: ما مشــکل را به آقای دکتر زاهدی 
که خودشــان از اعضای کارگروه بوده اند 
و اکنون مدیر فناوری و اطالعات وزارت 
علوم است منتقل کرده ایم اما گروهی که 
باید مسئولیت اصلی کار را پیگیری کنند 
و برای رفع مشــکل کمک کنند حوزه 

وزارت ارتباطات و اپراتورها هستند.

به مناسبت روز پدر؛ 

، تالشگر بزرگ پدر
زادروز میــالد امــا م علی ) ع(  را روز 
پــدر نام نهاده اند؛ روزی که بســان 
فرصتــی طالیْی در صحنه یادآوری 
و تقدیر از زحمات بی دریغ پدر است. 
روزی بــرای تفکر درباره تالش ها، 
رنج ها، از خودگذشــتگی ها و ایثار 
پــدران جامعه. روز »خــدا قّوت« 
گفتن به پدر و زدودن اندکی از غبار 
خستگی چهره پُر ِمحنت و محبت او. 
روز نظــاره لبخند زیبای پدر. روزی 
بــرای بــه یاد پدر بودن، با پدر بودن 
و برای پدر بودن.پدر کوه رنج اســت 
و معــدِن گنج، مظهر ایثار اســت و 
وفا، کانون لطف اســت و صفا، نامش 
همراه شــکوه و وقار، نگاهش نافذ و 
پراقتدار، کالمش متین و اســتوار، 
وجودش همیشــه کوشــا و بی قرار 
و هســتی اش پر افتخار، گام هایش 
مردانه و پر صالبت، دست هایش توانا 
و پرسخاوت، بازوانش قوی و پرقدرت 
و نگاهش آینه محّبت؛ پدر، روشنایی 
خانه اســت و نور فروزان کاشــانه، 
صبــح گاهش طلوع آفتاب مهربانی 
اســت و شــام گاهش تابش مهتاب 
زندگانی؛ پدر، دریای محبت اســت 
و اقیانوس شــفقت، ناخدای دریای 
توفانــی و غّواص اقیانوس مهربانی؛ 
پدر امیدبخش زندگی اســت و مایه 
ســرزندگی، ِمهرش شهِد گل های 
منزل است و لبخندش قراِر دل.پدر، 
روزت مبــارک باد که همه روزهای 
زندگی از فروغ نگاه تو روشن است. 
پدر، اگرچه در تقویم روزها، روزی را 
به پاس احترام تو نام نهاده اند، ولی 
مــا در تقویم عشــِق وجودماْن همه 
روزهــا را بــه پای تو می ریزیم. پدر، 
وجــود پرمهرْت گرمی بخش حیات 
ماســت و لبخندهــای صمیمی اْت 
لذت بخش اوقاتمــان. پدر، اگرچه 
پاس داشت محبت های بی کران تو، 
فراتر از توان بی مقدار ماست، گرامی 
داشــت یادت را کــم ترین وظیفه 
خود می دانیم و از اعماق وجود می 
گوییم: »پدر عزیز، روزت مبارک«.
در فرهنگ شــکوه مند اسالم، پدر 
بودْن شأنی مهم و مقامی واالست و 
ارزش فوق العاده ای دارد. در بینش 
اســالمی، پدر امانت داری است که 
فرزند به وی ســپرده می شــود و او 
در حفــظ و شــکوفایی این هدیه و 
امانت الهی می کوشــد و با تالش و 
مجاهدت های بی دریغ خود، مانند 
باغبانی پر مهر و عطوفْت به پرورش 
گل های هستی اش می پردازد و چه 
مقامی از این باالتر که انساْن شایسته 
عهده دارِی امانت خداوندی گردد و 
پروردگار او را »امین« خود بداند. با 
نگاهی اســالمی به تالش های پدر 
در تأمیــن زندگی افراد خانواده، در 
می یابیم که فعالیت های اقتصادی 
پــدر، غیر از این کــه به عنوان یک 
وظیفه شرعی وجوب یافته است، از 
پاداش بزرگ و توجه ویژه پروردگار 
متعــال نیز برخــوردار بوده و بر این 
اســاْس در فرهنــگ اســالمی، از 
جایگاه خاصی برخوردار اســت. پدر 
بــودن، یعنی پذیرفتن مســؤولیت 
هــای ســنگین و تعهد انجام آن. به 
طــور کلی، مســؤولیت ها و وظایف 
اساســی پدر را می تــوان در چهار 
محــور مدیریــت زندگــی، تأمین 
نیازها، تأمین امنیت و مســؤولیت 
تربیــت فرزندان خالصه کرد که هر 
کدام از اهمیت فراوانی برخوردارند 
و در این میان، وظیفه خطیر تربیْت 
از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. 
از نگاه کودک، پدر چهره برجســته 
خانــواده اســت و همواره در ذهن و 
روان کودک جای دارد و شخصیتی 
است که همه کردار وگفتارش برای 
کودک مهم است. او پدر را داناترین، 
نیرومندترین و زیباترین موجود می 
دانــد و آرزو می کند چون او باشــد 
و رفتــار او را تقلیــد کند. او زمانی به 
درک بهتر قدرت و اهمیت پدری پی 
خواهد برد که تا حّدی بزرگ شده و 
به درک موقعیت خود و سایر اعضای 
خانواده نایل آمده باشد. در آن هنگام 
است که در می یابد پدر، محور اصلی 
گــردش زندگی و نظم و ثبات آن و 
رفع نیازمندی های خانواده است. با 
توجه به این مطالْب در می یابیم که 
پدران در مقابل رفتار خود مسؤولیت 
سنگینی دارند و شایسته است که از 
خود الگوی مناســبی برای کودکان 

بسازند.

خبر ویژه

معــاون وزیــر بهداشــت، مقایســه اومیکرون با 
ســرماخوردگی را اشــتباه افکار عمومی دانست.
یونــس پناهی در این بــار گفت: از قبل هم پیش 
بینی شده بود که شیوع سویه اومیکرون در مقیاس 
جهانــی اتفــاق خواهد افتــاد و از همین رو، نباید 
توصیه های بهداشــتی نادیده گرفته می شد.وی 
افزود: شاید در کنار بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، 
این تصور اشــتباه شــکل گرفت که افکار عمومی 

نســبت به رعایت پروتکل ها بی اعتنا باشــند.وی 
افزود: با توجه به سیاســت های کالن کشور برای 
ادامــه زندگی عادی در کنــار رعایت پروتکل ها، 
شــاید بی توجهی هم شــد و علت آن هم این بود 
کــه فکر می کردند میــزان مرگ و میر اومیکرون 
کم اســت.پناهی افزود: همچنین، کند شدن روند 
تزریق دوز سوم واکسن کرونا، یکی دیگر از دالیل 
افزایــش موارد ابتالء به اومیکرون اســت. پناهی 

گفت: می دانستیم هفته اول اسفند در پیک ششم 
کرونا قرار خواهیم گرفت. طبق اعالم مســئوالن 
وزارت بهداشت اکنون عدد مرگ و میر سه رقمی 
شــده است و این روند تا هفته اول فروردین ادامه 
خواد داشت. طبق بررسی ها فروردین، به اوج پیک 
ششم خواهیم رسید.وی گفت: ۲ هفته پس از وقوع 
پیک نهایی، مرگ و میر ناشــی از همه گیری این 

ویروس ادامه خواهد داشت. 

معاون وزیر بهداشت:

گیریم  کرونا قرار می  هفته اول اسفند در پیک ششم 

ح انضباط بخشی موتورسیکلت سواران چیست جزئیات طر
فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ گفت: با تدبیر 
ســردار فرمانده کل انتظامی کشــور بنا شد تا 
طرح برخورد با تخلفات موتورســیکلت سواران 
و در واقع انضباط بخشی به تردد این افراد اجرا 
شــود و این طرح از روز ۳۰ بهمن ماه در ۱۰۰ 
نقطه از شهر تهران اجرا می شود.سردار حسین 
رحیمی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه 
پلیس در اجرای این طرح با چه مواردی برخورد 
خواهد کرد، گفت: انجام حرکات مخاطره آمیز 
یکی از جدی ترین اولویت های ما است. تمامی 

موتورسیکلت ســواران مانند تمامی رانندگان 
بایــد قوانیــن را رعایت کنند. حرکت در خالف 
جهت عبور و عبور موتورسیکلت سواران از پیاده 
روها نیز از جمله این موارد است.وی افزود: تردد 
از خط ویژه تخلف دیگری است که حتما با آن 
برخــورد می شــود.رحیمی تخلفات مربوط به 
پالک شــامل مخدوش کردن پالک، نداشــتن 
پالک، تغییر در ارقام پالک و هر آنچه که موجب 
دیده نشدن پالک شود را موضوع دیگری دانست 
که پلیس با آن برخورد خواهد کرد.وی با بیان 

اینکــه پلیس بــا حمل بار غیرمتعارف از طریق 
موتورسیکلت ها نیز برخورد خواهد کرد، گفت: 
همچنین ظرفیت موتورســیکلت دو نفر است 
و پلیــس بــا حمل بیش از ظرفیت مســافر نیز 
برخــورد خواهد کرد.موضوع دیگری که پلیس 
با آن برخورد می کند رانندگی افراد فاقد گواهی 
نامه اســت. کسی که گواهی نامه نداشته باشد 
اجــازه نــدارد وســایل نقلیه اعــم از خودرو و 
موتورســیکلت را ندارد. در این میان با توجه به 
اینکــه برای بانــوان نیز تاکنون گواهی نامه ای 

صادر نشده با این تخلف نیز به عنوان رانندگی 
بدون گواهی نامه برخورد خواهد شــد.وی در 
رابطه با اینکه چه برخوردی با این تخلفات انجام 
خواهد شد، گفت: این موتورسیکلت ها حداقل 
۱۲ ساعت توقیف خواهند شد. البته فعال برنامه 
ای برای انتقال آنها به پارکینگ نخواهیم داشت 
و این توقیف ساعتی خواهد بود و راکبان وسایل 
نقلیــه بایــد تعهد بدهند که دیگر این جرایم را 
تکرار نکرده و جرایم رانندگی معوق خود را نیز 

در مدتی معلوم پرداخت کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو:

کرد کمبودهای دارویی را رفع  تخصیص اعتبار الزم از سوی دولت سیزدهم 
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تخصیص اعتبار الزم از سوی دولت 
سیزدهم در سالجاری باعث شده به سرعت بسیاری از کمبودهای 
دارویی و تجهیزات پزشکی برطرف شود.بهرام دارایی افزود: در سال 
۹۷ حدود چهار میلیارد دالر نیاز ارزی برای دارو و تجهیزات پزشکی 
داشتیم که این رقم در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲ میلیارد دالر بود که 
در ۶ ماه اول امسال فراهم شد.وی اظهار داشت: همچنین امسال ۲ 
میلیارد دالر صرفه جویی ارزی از داروهای تک داشتیم و در ۲ سال 
اخیر در دوران همه گیری کرونا، صنعت داروســازی دستاوردهای 
خوبی داشته که از جمله می توان به تولید واکسن اشاره کرد.دارایی 

با بیان اینکه تاکنون ۳۰ میلیون دز واکســن داخلی تحویل وزارت 
بهداشــت شده اســت، تصریح کرد: توان و ظرفیت تولید ۲ برابری 
دارو از جمله واکســن را داریم که باید بخش صنعت داروســازی ما 
حمایت شــود و در دولت ســیزدهم تامین واکسن از محل تولیدات 
داخلی از سیاســت های درســتی بود که مورد توجه قرار گرفت.وی 
گفت:  قیمت گذاری دارو با پایش و رصد هوشــمند یکی از اهداف 
مهم ســازمان غذا و دارو اســت که با حمایت بیمه ها باید دنبال 
شــود و در ســال های اخیر بســته شدن فهرست دارویی باعث بروز 
مشکالتی برای صنعت دارو شده که اکنون این فهرست باز شده تا 

با رقابت ســالم انحصار را حذف کنیم.دارایی با بیان اینکه تا پایان 
امســال کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشــکی به حداقل برسد، 
گفت: دوگانگی کمبود و قیمت از نقاط ضعف سیســتم ارزی اســت 
که برای این اقالم در نظر گرفته شــده و در ســال گذشته مشکالتی 
در این زمینه وجود داشــت که امســال برطرف شــد.وی با اشاره به 
اینکه کمتر از ۷۰ میلیون دالر صادرات دارو در کشــور وجود دارد، 
اظهار داشــت: علت اصلی این صادرات محدودیت های ارزی بود و 
تولید با کیفیت باعث می شــود توان صادراتی شــرکت های داخلی 

بیشتر شود و بازار صادرات را فعال تر کنیم.
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 غار خرسین هرمزگان 
بکرترین  غار جنوب ایران 

غار خرسین یکی از جاذبه های طبیعی دیدنی است 
که جنوب ایران و در استان هرمزگان نیز قرار گرفته 
اســت. این گنبد نمکی به دلیل بکر بودنش هنوز 
توانســته حالت اولیش را حفظ کند و مورد هجوم 
بازدید کنندگان قرار نگرفته است و از همین رو بسیار 
مورد گردشگران حرفه ای که اغلب غارنورد هستند 
قرار گرفته است. این غار در بخش سیاهو در شمال 
شرقی هرمزگان و در فاصله ی ۸۰ کیلومتری مرکز 
این اســتان نیز قرار دارد. حتما هنگام ورود به این 
غار توجه و دقت کافی را داشته باشید چرا که اغلب 
سنگ های آن ناپایدار و نمکی هستند و ممکن است 

که حادثه آفرین باشند.
ارتفاع غار خرسین در هرمزگان ۳ متر است و عرض 
دهانه ی آن حدودا ۴ متر است. پس از اینکه چند 
متر از طول ۱۷۸ متری این غار را طی کردید وارد 
تاالری می شوید که در واقع بزرگترین و البته تنها 
تاالر این غار محسوب می شــود. پس از حدود ۱۰ 
متر پیشــروی در تاالر به یک حفره یا به اصطالح 
گربه رو واقع در سمت چپ تاالر می رسید که شما 
را وارد راهروی اصلی غــار می کند. این راهرو بدون 
داشتن راه های فرعی و گمراه کننده تا طول ۱۷۰ 
متری داخل غار پیش می رود. هنگام ورود به راهرو 
بسادگی متوجه شیب غار می شــوید و این شیب 

به طرف باال تا رسیدن به انتهای غار ادامه می یابد.
در طول مســیری که در این غار طی می کنید به 
چندین راهروی کوتاه و تنگ برخورد می کنید به 
طوری که در طول مسیر ارتفاع راهروهای این غار 
به ۳ متر می رسد و عرض آن در عریض ترین بخش 
های غار به ۱۰ متر هم نیز می رسد. همینطور که 
در طول مسیر حرکت می کنید قندیل های نمکی 
زیادی را می بینید که هر کدام سبب زیباتر و بکرتر 
شدن این غار نمکی شده اند. الزم به ذکر است جریان 
آب شوری در غار وجود دارد که با توجه به شیب غار 
در فصل زمستان و بارش های شدید دارای سرعت 
نسبتا زیادی به ســمت خارج غار است. پس از یک 

ساعت غار نوردی به انتهای غار می رسید.
بهترین زمان سفر به غار خرسین 

به منظور بازدید از غار خرســین در هرمزگان بهتر 
است که اوایل فصل بهار و تابستان که میزان بارندگی 
کمتر است برنامه سفرتان به بچینید البته که هوا 
گرم اســت اما خوب اگر می خواهیــد بهتر از غار 
دیدن کنید این زمان مناســب تر اســت. چرا که 
زمانی که باران می بارد، به علت ریزشــی و ناپایدار 
بودن دیواره  های غار و به  طور کلی محیط این کوه 
بازدید از غار در فصل هایی که با بارش شدید همراه 
می شود به هیچ وجه توصیه نمی شود. از آنجایی که 
آب آشامیدنی در داخل و همچنین در نزدیکی غار 
در دسترس نیســت، باید از قبل پیش  بینی  های 
الزم بعمل آید و نــکات ایمنی را در خصوص غارها 

رعایت کرد.
در تمام مسیری که از غار خرسین در هرمزگان طی 
خواهید کرد قندیل ها و گنبدهای نمکی وجود دارد 
که در میانه غار آبشار نمکی به ارتفاع متر نیز قابل 
رویت است. در قســمت هایی از مسیر شیب زیاد و 
پوشیده بودن مسیر از نمک با جریان داشتن آب از 
زیر پوشش نمکی پیشروی را قدری مشکل می کند.
منطقه ای که غار خرسین در آن قرار دارد به دلیل 
داشــتن ویژگی های منحصر به فردی که دارد در 
مقایسه با ســایر گنبدهای نمکی دیگر در استان 
هرمزگان به عنوان یکی از جذاب ترین چشم اندازه 
های این منطقه تبدیل شده اســت. یکی از چشم 
اندازهای آن آبشار نمکی آن است که قندیل های 
متنوعی با ستون های عظیمی از نمک را به وجود 
آورده اســت. در داخل این گنبد چشــم اندازهای 
متعــددی وجود دارد کــه حالت آبشــار مانند به 
خود گرفته و تشــکیل قندیل های نمکی متنوع با 
زیبایی های خاص خود را به وجود آورده اســت. در 
داخل این تپه ها ستون های بسیار عظیمی از نمک 
نیز وجود دارد که دل هر بازدید کننده را می برد و 
وی را به خود جلب می کند. به همین دلیل است که 
در ابتدای این مطلب گفتیم در این استان جنوبی 
ایران تنها سواحل خلیج فارس نیست که می تواند 
به عنوان یک جاذبه گردشگری مسافران داخلی و 
خارجی را به ســمت خود جذب کند این موارد نیز 
از جمله پتانسیل های طبیعی است که جنبه های 
تفریحی بسیار دارید. عالوه بر این ها غار خرسین در 
هرمزگان توسط اداره کل حفاظت از محیط زیست 

نیز تحت نظارت قرار گرفته است.
گنبد سیاهو ذخایر متنابهی از نمک را دارد که این 
نمک در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد 
از خاک سرخ آن نیز در صورت تغلیظ و شستشو در 

صنایع رنگ سازی داخل کشور استفاده می شود.

گردشگری

 گاه و گه نقاشی سیب
 و گالبــی می کنم!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
این روزها که ســپهر کرونایی مملکت کاماًل 
مثل ســیب لبنانی قرمز شــده است، دالالن 
میوه نرم نرمک عین ویجو سرشــان را از زیر 
خــاک بیرون آورده اند و در حال تدارک جور 
کــردن هزینه ســفر دور اروپا و خرید امالک 

جدید و خودروی به روز هستند!
 بــازار میــوه هم که در جریان هســتید برای 
خودش به ســوق الثالثایی )ســه شنبه بازار( 
تبدیل شده که انواع و اقسام میوه های داخلی 
و خارجی در ژانر های مختلف با دالالن درجه 
بندی شــده در کشــور خود نمایی می کنند 
آن هــم چــه محصوالتی …بــه قول خاقانی 
خدا بیامرز » کاین چه میوه اســت از کدامین 

بوستان آورده اند!«
هر چند سواد اقتصادی ما در حد ششم قدیم 
اســت و اطالعات دقیق و متقنی در خصوص 
اولیــن دالل و قاچاقچــی دنیــا و تخصصش 
نداریــم، ولی شــک نداریم که اگر این بابا در 
گور بشــنود در حال حاضــر »به میوه هایی 
که خیلی شــیک و مجلســی، با بارنامه )حاال 
جعلی یا غیر جعلی(، در بسته بندی آنکارد و 
اســتاندارد از بنادر رسمی یا غیر رسمی وارد 
چرخه توزیع شده و از طریق سیستم ترانزیت 
و جاده های اصلی کشور سر از بازار و مغازه ها 
در می آوردند و در کنار سایر محصوالت باغی 
و جالیزی به خلق اهلل فروخته می شوند، میوه 
قاچاق اطالق می شود«؛ باور کنید استخوان 
هایــش در گور بندری می لرزند! باالخره یک 
فرقی باید بین کاالی قاچاق و غیر قاچاق باشد. 
بــاور بفرمائید تا قبــل از اینکه اوضاع اقتصاد 
کشــور کشمشی بشود، قاچاق کاال هم برای 
خودش حســاب و کتاب و مراتبی داشت. اما 
االن به قول عباس فرات رسیده کار به جایی 

که چه عرض کنم…
در این گیر و دار کارشناسان هم مدعی شده 
اند اگر در روز پنج وعده میوه مصرف نشــود، 
افراد دچار پوکی استخوان می شوند. گل بود 
به چمن مصنوعی نیز آراســته شــد! مردم در 
مصــرف یومیه و هفتگی میــوه درمانده اند، 
حضرات پیشنهاد مصرف پنجگانه می دهند. 
بارســلونا که نیســتیم سه گانه و پنجگانه را از 
آن خودمان کنیم. ما همین جام حذفی را به 
ضرب و زور باالی سرمان ببریم هنر کرده ایم!
علی ای حال با عنایت به آغاز سال نو و خرید 
دو ســه کیلو سیب و پرتقال و همچنین لزوم 
مصرف ویتامین در مقابله با برخی  امراض به 
شــیوه مالوف و رســم معهود، چند پیشنهاد 
همگن شــده و گرمادیده در خصوص میوه و 

حواشی آن ارائه می کنیم:
الف( آبکاری در صنعت میوه: هر چند اوضاع 
آب در کشور فلفلی است و روی کاغذ و قبض 
آب با بحران مواجه هستیم ولی پیشنهاد می 
شود برای حل معضل میوه به صنعت آبکاری 
رو بیاوریــم. یعنی به جــای میوه از آب میوه 
اســتفاده کنیم. با این شیوه از یک کیلو میوه 
چندین لیتر آبمیوه حاصل می شــود. کافی 
است چند فرغون پودر میوه را با هفت هشت 
ده لگن آب قاطی کنیم و یک کیلو میوه را هم 
داخلش رنده کنیم می شود آب میوه پالپ دار!
ب( نقاشــی میوه: قرار نیســت همیشه میوه 
واقعی روی سالمتی بدن تاثیر بگذارد. گاهی 
اوقات تصویر سازی ذهنی یا حتی نقاشی میوه 
باعث ایجاد توازن در ساختار سلولی بدن می 
شــود. بنابراین توصیه می شود در جشنواره 
های مختلف نقاشــی یا زنگ نقاشــی، دانش 
آموزان به جای نقاشــی خانه و دار و درخت، 
فقط میوه نقاشی کنند. به قول شاعر »الاقل تا 
شکل میوه مانَد اندر خاطرم / گاه و گه نقاشی 

سیب و گالبی می کنم!«
پ( انتقــال موقت مزایای میوه به محصوالت 
جالیزی: گاهــی اوقــات با اظهــار نظر یک 
دانشمند در مورد مزایا و خواص یک میوه)که 
معلوم نیســت کدام سلطان میوه سبیلش را 
چرب کرده(، قیمت میوه مورد نظر چند برابر 

می شود.
توصیه می شــود با هماهنگی بین ســالطین 
میــوه این مزایا به صــورت ادواری بین میوه 
های جالیزی توزیع شــود تــا عالوه بر اجر و 
قرب یافتن ســایر میوه ها و صیفی جاتی که 
در این سالها مورد بی مهری قرار گرفته اند ، 
نظیر بادمجان ، کدو ، سیب زمینی و امثالهم 
، قیمت بقیه میوه های باغی کمی پائین بیاید 
تا مردم بتوانند الاقل به صورت نوبرانه برخی 

از آنها را مصرف کنند!

 »علفزار« از آثار پُر بحِث جشــنواره فجر به حســاب 
می آید، از آن سوژه هایی که احتماال در اکران عمومی 
با تغییراتی همراه شود، با انبوهی از بازیگران خوب از 
جمله پژمان جمشیدی. علفزار بر اساس پرونده های 
قضایی واقعی است و دو سه داستان فرعی دیگر را با 

آن پیوند زده است.
در نگاه اول بود و نبود خرده داستان ها در فیلم هیچ 
تاثیری ندارد و فقط به جهت تغییر فضای فیلم است 
ولی وقتی دقیق فیلم را بررسی می کنیم متوجه وجود 
نقش کودکان در کلیت فیلم می شویم. نکته مهم فیلم 
علفزار داســتان فیلم حول محور بچه هاســت. چهار 

کودک در چهار داســتان فیلم وجود دارند که تمام 
فیلم را در بر می گیرند.

بچــه ای که ابتــدای فیلم می میرد. مادری که جلوی 
چشمان فرزندش به او تجاوز شده. مادری که بعد ده 
ســال به دنبال شناسنامه بچه اش است و نمی خواهد 
نام نامشــروع روی آن باشــد و بچه بیمار بازپرس که 
اهرم فشــاری می شــود از سوی دادستان برای بر هم 
زدن عدالت. علفزار فیلم بسیار تلخی است، فیلمی که 
هر چه قدر جلوتر میرویم تلخ تر و چرک تر می شود.

فیلم تعلیق و هیجان خوبی دارد و هر چه می گذرد بر 
پیچیدگی داستان افزوده می شود. سارا بهرامی جزو 

بازیگران خوب فیلم به شــمار می رود که فشار وارده 
به شــخصیت خودش را به خوبی در حرکاتش نشان 
می دهد. باید به پدیده فیلم یعنی صدف اســپهبدی 
اشاره کنم  که در این فیلم با گریم سنگینی که دارد 

در لحظات کوتاهی که حضور دارد می درخشد.
شــاید این کار ســکوی پرتابی برای اسپهبدی باشد. 
دیالوگ نویســی ها در فیلم بســیار عالی انجام شده و 
در بعضی سکانس ها بدون ترس بیان می شود. علفزار 
شــروعی محکــم دارد و بیننــده را در جا میخکوب 

می کند.
در ادامه هم داستان را خوب پیش می برد و در پایان 
با یک نریشــن پایان می یابد ولی از روی همین صدا 
متوجه عاقبت کار مجرمان می شویم.  فیلم علفزار با 
تمــام خــط قرمزهایی که رد کرده برایم قابل احترام 

است و آینده خوبی را برایش متصور هستم.

علفزار تردید میان قدرت و عدالت

نتایج تحقیقی نشان می دهد، ترکیبی از راه رفتن آهسته و مشکالت حافظه 
می توانــد بــا افزایــش دو برابــری خطر ابتال به زوال عقــل در مراحل بعدی 

زندگی مرتبط باشد.
به نقل از مدیکال اکســپرس، متخصصان دریافتند افراد مبتال به ریســک 
شــناختی حرکتی )ســندرمی شــامل کاهش ســرعت راه  رفتن و مشکالت 
حافظه( در معرض افزایش خطر اختالل شــناختی هســتند و نرخ مرگ ومیر 

باالتری را تجربه می کنند.
گروه محققان دانشــگاه ادینبورگ انگلســتان امیدوار اســت که این یافته ها 
منجــر بــه ارزیابی منظم ســرعت راه رفتن در هنــگام معاینه بیماران برای 
عالئم اولیه زوال عقل شــود.محققان داده های حدود ۵۰ هزار فرد ۶۰ ســاله 

و باالتر را در ۱۵ بررســی مورد مطالعه قرار دادند و به نتایجی دســت یافتند. 
اگر شــرکت کننده ای نســبت به افراد هم ســن و هم جنس خود آهسته تر راه 
می رفت و متوجه مشــکالتی در حافظه خود شــده بود، معیارهای ریســک 

شناختی حرکتی را داشت.
کارشناسان دریافتند که افراد مبتال به ریسک شناختی حرکتی، بیش از دو 
برابــر بیشــتر از افراد بدون این اختــالل در معرض خطر ابتال به زوال  عقل و 
۷۶ درصد افزایش خطر اختالل شــناختی یعنی مشــکل در به خاطر سپردن 

و تمرکز یا یادگیری اطالعات جدید هستند.
این گروه همچنین دریافتند که خطر مرگ  و میر در افراد مبتال به ریســک 
شــناختی حرکتی، ۴۹ درصد بیشــتر از افراد بدون آن و خطر افتادن در این 

افراد ۳۸ درصد بیشتر است.
حــدود ۸۵۰ هــزار نفــر در بریتانیا مبتال به زوال عقل هســتند و پیش بینی 
می شــود تا ســال ۲۰۴۰ این تعداد به ۱.۶ میلیون نفر افزایش یابد. در ســطح 
جهان ۵۰ میلیون نفر با زوال عقل زندگی می کنند که این رقم در ۳۰ ســال 
آینده ســه برابر خواهد شــد.  زوال عقل فشــار زیادی بر بیماران و خانواده ها 
وارد می کنــد و هزینــه کل مراقبت از افراد مبتــال به این بیماری در بریتانیا 
۳۴.۷ میلیارد پوند در ســال است.بررســی سریع، ارزان و آسان برای ریسک 
شــناختی حرکتی بســیار مهم است و این ارزیابی به افراد مبتال به مشکالت 
حافظه کمک می کند تا راهی عملی برای کمک به پزشــکان در شناســایی 

بیماران در معرض خطر ابتال به زوال عقل ارائه دهد.

عاملی که خطر ابتال به زوال عقل را ۲ برابر می کند

دریچه علم

كارتون 

امین حیایی:

»برف آخر« ایمانم را به خدا بیشتر کرد
امین حیایی، برنده سیمرغ جشنواره فیلم فجر امسال گفت: فیلم سینمایی »برف 
آخر« از جمله کارهایی است که ایمان مرا به خدا بیشتر کرد، چون مضمون آن 

درباره عظمت آفرینش است.
 بازیگر سینما و تلویزیون گفت: از حضور در »برف آخر« بسیار خشنودم، چون 
این کار از چنان مضمونی بهره می برد که باعث شد ایمان من به خداوند بیش از 
گذشته شود. این موضوع از هر جایزه ای باالتر است، هرچند نظیر هر بازیگری از 
دریافت سیمرغ بهترین بازیگر نیز خوشحال هستم و به آن افتخار نیز می کنم.

وی افزود: در »برف آخر« گریم بســیار ســنگینی را تحمل کردم. یعنی قبل از 
فیلمبرداری باید چندین ســاعت گریم می شــدم. این کار برایم سخت بود، چون 
می دانستم کار باکیفیتی را انجام می دهم. برای همین دشواری های آن را تحمل 
کرده و نتیجه آن را هم دریافت کردم. جالب است بدانید این فیلم از جمله کارهایی 
اســت  که خود به خوب بودن آن در زمان فیلمبرداری واقف بودم، چون وقتی 

تصاویر گرفته شده را در مونیتور کارگردان می دیدم متوجه کیفیت کار شدم.
این بازیگر درباره ارتباط با حیوانات در »برف آخر« چنین توضیح داد: نزدیکی به 
حیواناتی چون گرگ برای همه ترس آور است موضوعی که برای من هم صادق 
بود اما حضور الدن مستوفی و ارتباط بسیار نزدیکی که او با حیوانات داشت به 

نوعی به من نیز شجاعت داد و ترسم ریخت.
حیایــی دربــاره نحوه بازی در »برف آخر« چنیــن توضیح داد: برای اینکه بهتر 

بتوانم به نقش نزدیک شوم، توضیحات فیلمساز و راهنمایی او در شرایط سخت 
برفی به من کمک بســیاری کرد.این بازیگر با بیان اینکه ســینمای ایران نیاز به 
همبستگی دارد گفت: همه اهالی سینما از یک خانواده هستند، برای همین باید 
بین اعضای آن همبستگی وجود داشته باشد. به شخصه از ابتدا که وارد سینما 
شدم تالش کردم که با همه آنها همبستگی و ارتباط خوبی داشته باشم. آشنایی 
من با خانواده ســینما قدم به قدم بود. یعنی هر فیلم برایم شــرایطی را به وجود 

می آورد تا با افراد جدیدتری آشنا شوم، ویژگی که هنوز هم برایم ادامه داشته و 
از تازگی آن کاسته نخواهد شد.

وی افزود: دلیل تاکیدم برای حفظ همبســتگی در میان خانواده این اســت که 
عده ای دوست ندارند سینما برقرار باشد و کمر به نابودی آن بسته اند در چنین 
شــرایطی تنها کســانی قادرند جلوی این اتفاق را بگیرند که در خانواده ســینما 

حضور دارند و مشکالت و فراز و نشیب های آن را درک می کنند.
حیایی درباره فیلم »قاتل وحشی« نیز چنین اظهار نظر کرد: این فیلم متاسفانه 
مشکل ممیزی دارد که باید برطرف شود، البته امسال امیدهایی داده شد که شاهد 

پخش این فیلم در جشنواره باشیم اما در نهایت این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: هر فیلمی زمان خودش را دارد و در همان موعد هم مسلماً به نمایش 
در خواهد آمد. فیلم »قاتل وحشی« هم چنین خواهد شد و ما در نهایت شاهد 
نمایش آن خواهیم بود.این بازیگر در جواب به سوال پایانی مبنی بر اینکه سینما 
به چه تولیداتی بیش از همه نیاز دارد، تصریح کرد: سینما باید دربردارنده تمام 
ژانرها باشد زیرا در جامعه ما همه نوع سلیقه ای وجود دارد، پس ضروریست برای 
تمامی عالقه ها فیلمسازی کرد. در این راستا فیلم هایی که در آن به محیط زیست 
توجه می شــود، جز اولویت هاســت چون ما در این کره خاکی زندگی می کنیم و 
باید به فکر نگهداری آن نیز باشــیم ولی متاســفانه آن چیزی که امروز می بینیم 

نشان دهنده این امر نیست و ما دائم در حال ضربه زدن به آن هستیم.

پرده نقره ای 

 نجومی بگیر 
 وزارت كار 

لو رفت!!
وزیر تعاون، كار و 

رفاه اجتماعی با اشاره 
به برخی تخلفات 

در دستگاه های زیر 
مجموعه گفت: حقوق 

یکی از مدیران ماهیانه 
2۰ میلیون تومان بود اما 
با اختصاص كارت هدیه 
در ماه حدود 7۰ میلیون 
تومان دریافت می كرد... 
مهدی عزیزی با انتشار 
كارتونی در خبرآنالین 

به این موضوع پرداخت.

طنز


