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رمزگشایی از تنش های مرزی طالبان با ایران؛

 آنها نمی دانند »مرز« چیست!
    پس از عقب نشینی نیرو های آمریکایی از افغانستان و اوج گیری مجدد طالبان در صحنه 
قدرت سیاسی افغانستان، بسیاری از ناظران و تحلیلگران، با توجه به این نکته که اساسا 
گروه طالبان با اصول و قواعد حکمرانی آشنا نیستند و بسیاری از ساختار های مرتبط با این 

موضوع در افغانستان را نیز قبول نداشته و حتی حذف کرده اند، به طور خاص به این مساله 
اشــاره می کردند که احتماِل انجام برخی اقدامات تنش زا از ســوی آن ها )طالبان( بویژه به 

گاهانه در قبال کشور های همسایه انتظار می رود...   || صفحه  صفحه 22  صورت ناآ

صفحه 3 

افزایش قیمت محصوالت وابسته به آرد

ابرتورم در راه استابرتورم در راه است
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رئیسی در هیئت دولت:

 دانشگاهیان 
برای مسائل مهم کشور 

راهکار ارائه دهند
     رئیس جمهــور از اســاتید دانشــگاه 
کــه بــه صــورت  و دانشــجویان خواســت 
کشــور  مهــم  موضوعــات  مســأله محور 
را بررســی و بــرای حــل آنهــا راهــکار ارائــه 

دهند...

وزیر ارتباطات: 

کندی و تندی اینترنت 
ک داشته باشد باید مال

     وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات گفت: 
ک داشــته  کنــدی و تنــدی اینترنــت باید مال
باشــد؛ ممکــن اســت در خانــه مــا ســرعت 
زیاد باشــد و در محل کار شــما کم باشــد یا 

  || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  به عکس...
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 فلسطین، مقاومت
همه پرسی

   محسن پاک آیین، 
کارشناس علوم سیاسی

امسال با نزدیک شدن روز 
قدس، شاهد این هستیم 
که جنایات گسترده ای از 
سوی رژیم صهیونیستی 
علیه مردم مسلمان و مظلوم فلسطین رخ می دهد 
که نمونه بارز آن یورش نظامیان اشغالگر به مسجد 
االقصی اســت. این جنایات البته با واکنش منفی 
ملت ها و کشورهای مسلمان و حتی نهادهای بین 
المللی مواجه شده و پیامدهای بسیار مهمی را در 
پی داشته که نسبت به گذشته کم سابقه بوده است. 
ناگفته پیداست که جنایات اسرائیل و یورش رژیم 
صهیونیستی به مسجد االقصی نشانگر این است 
که رژیم منحوس در مسیر زوال قرار گرفته است.

این روزها، رژیم اشغالگر قدس در داخل خود دچار 
مشــکالت فروانی است، بی ثباتی در کابینه، سوء 
مدیریت در ارگانهای حاکمیتی، ناتوانی در مقابله 
با شــیوع ویروس کرونا و اختالفات داخلی میان 
احــزاب، علت اصلی بی ثباتی و بالتکلیفی و عدم 

روشن بودن آینده رژیم صهیونیستی است.
اقدامات نژاد پرســتانه رژیم اشــغالگر علیه عرب 
تباران در ســرزمین های اشغالی که معموال مورد 
سانســورهای خبری قرار می گرفت، در دوســال 
گذشته برجسته شده تا حدی که نهادهای حقوق 
بشری و سازمان عفو بین الملل که نهادی غربگرا 
و متمایل به آمریکا و رژیم صهیونیستی است نیز 
اعتراف کرد که آپارتاید به صورت سیستماتیک در 

اسرائیل وجود دارد.
شــواهد حاکی از آن اســت که مشکالت داخلی و 
خارجی و تداوم مقاومت و مبارزات مردم فلسطین 
و افشای رویکرد نژاد پرستانه رژیم صهیونیستی، 
همه از جمله مواردی اســت که زوال این رژیم را 
تسریع کرده و دیری نخواهد پائید که اسرائیل هم 
مانند رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از بین رفته و 

جهان شاهد آزادی فلسطین خواهد بود.
امروز به دنبال مقاومت و مبارزات مردم فلسطین، 
بتدریج شرایط برای اجرایی شدن طرح جمهوری 
اسالمی ایران در سرزمین های اشغالی آماده می 
شــود. طرح جمهوری اســالمی ایران که توسط 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در نهم شــهریور ســال 
۱۳۹۱ در اجــالس ســران جنبش عدم تعهد در 
تهران، رونمایی شد، در سازمان ملل هم ثبت شده 
و در میان نخبگان دنیا، طرفداران زیادی پیدا کرده 
اســت. این طرح، متکی بر مردم ســاالری است و 
پیشــنهاد می دهد که در یک اقدام دموکراتیک 
و براســاس آراء عمومی، تمام مردم سرزمین های 
اشغالی اعم از مسلمان، مسیحی، یهودی و آوارگانی 
که در کشــورهای دیگر مانند اردن حضور دارند 
در یک همه پرســی شــرکت و نظام آینده حاکم 
بر ســرزمین های اشــغالی را تعیین کنند. طبعا 
برای رســیدن به مرحله همه پرســی، ایستادگی 
و مقاومت مردم فلســطین و حمایت کشــورهای 
اسالمی از محور مقاومت، اولویت و ضرورت دارد. 
به عبارت دیگر تداوم مقاومت، زمینه ســاز همه 
پرســی خواهد شد.متقاعد شدن نهادهای غربی 
همچون ســازمان دیدبان حقوق بشر به نهادینه 
شدن آپارتاید در سرزمین های اشغالی، نشانه ای 
بارز از سرنوشــت مشــترک رژیم صهیونیستی با 
رژیم آپارتاید درآفریقای جنوبی اســت. تردیدی 
نیســت که رژیم آپارتاید دراســرائیل نیز همان 
مسیر نژادپرستان آفریقای جنوبی را طی می کند 
و مبارزات و ایســتادگی مردم فلسطین با حمایت 
محور مقاومت، فروپاشــی صهیونیســم را ممکن 

منبع: خبرآنالینخواهد ساخت.   

یادداشت

 معاون اجرایی رئیس جمهور: 

 رئیس جمهور در سه ماه و نیم
 به ۱۱ استان باقی مانده 

سفر می کند
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشــاره به سفر 
رئیس  جمهور به قزوین گفت: این آخرین سفر 
اســتانی رئیس  جمهور در ماه مبارک رمضان 
است و بعد از عید فطر سفرها با شتاب بیشتری 
انجام می شود و آیت اهلل رئیسی در یک بازه سه 
ماه و نیمه به ۱۱ استان باقی مانده سفر می کند.

»ســیدصولت مرتضوی« در حاشــیه نشست 
هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: سفرهای 
استانی رئیس جمهور بعد از ماه مبارک رمضان با 
سرعت بیشتری انجام و سعی می شود تأخیراتی 

که در دوران کرونا انجام شد، جبران شود.
وی ادامه داد: فعاًل ۵ تا ۶ استان برای سفر آماده 
شده و سفر به ۱۱ استان باقی مانده نیز در بازه 

زمانی سه ماه و نیمه به پایان می رسد.
مرتضوی در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به 
کاهش بیماری کرونا در کشور دیدارهای مردمی 
رئیس جمهور در سفرها از سر گرفته می شود؟، 
گفت: هنوز در این باره تصمیم گیری نشده و به 
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا بستگی دارد 
اما اگر ســتاد شــرایط را عادی اعالم کند، برای 
ارتباطات گســترده تر با مردم اقدام می شــود. 
معاون اجرایی رئیس  جمهور خاطر نشان کرد: 
مصوبات سفر در چند سال اجرا شود که بخشی 
مربــوط بــه ۱۴۰۰ بود و از محل منابع عمومی 
دولت ۱۲۰ درصد مصوبات تأمین و تخصیص 

اعتبار شد.
وی افزود: مصوبات برخی برنامه ها و طرح ها 
برای تعدادی از استان ها مربوط به ۱۴۰۱، 
۱۴۰۲ و حتی ۱۴۰۳ اســت که قرار شــده 
متناسب با توان پرداخت برنامه ریزی انجام 
شــود و انجام پروژه های نیمه تمام در صدر 

برنامه ها قرار دارد.

خبر ویژه رئیس سابق سازمان انرژی اتمی:

گر موضع منطقی ایران نبود، برجام فسخ شده بود ا
رئیس ســابق ســازمان انرژی اتمی با بیان 
این که اگر برجام بخواهد از بن بست فعلی 
جان ســالم به در ببرد، باید اعتماد متقابل 
بازســازی شــود، تصریح کرد: اگر واکنش 
معقــول و موضع منطقــی ایران نبود، این 

توافق تاکنون فسخ شده بود.
علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی 
اتمی در بیست و دومین کنفرانس آمالدی 
کــه ۱۷ تا ۱۹ فروردین در رم ایتالیا برگزار 
شد، درباره سرنوشت برجام و مذاکرات وین 
و وضعیت منطقه غرب آســیا به سخنرانی 
پرداخت. وی درباره بن بست طوالنی مدت 
با غرب از ســال ۲۰۰۰ گفت: علیرغم همه 
پیامد های منفی ناشی از آن، در نهایت این 
مورد منجر به تغییر دیدگاه در بدنه سیاست 
آمریکا به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری 
اوباما شد. تحمیل آشکارا و بیهوده  موسوم به 
»غنی سازی صفر« جای خود را به رویکردی 
عمل گرایانه  تر و راه حل محور در واشــنگتن 
داد که اتفاقاً توسط ایران نیز متقاباًل پاسخ 
داده شــد. مذاکرات بسیار جالب و به همان 
اندازه هیجان  انگیز و چالش برانگیز، در نهایت 
به توافق هسته  ای نوید بخش برد-برد به نام 
برجام ختم شد. توافقی که حقوق و امتیازات 

قانونی مســلم ایران را که در معاهده عدم 
گســترش سالح های هسته  ای و اساسنامه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح شده 

است، تضمین می کند.
وی ادامه داد: توافقی که من خود شخصاً در 
آن مشارکت داشتم، به ویژه در سطح علمی 
و فنی آن به سختی به دست آمده است. این 
توافق با ارزش  تر از آن اســت که اجازه داده 
شود تضعیف یا مختل شود. برخالف تصور 
سلبی دولت قبلی ایاالت متحده، برداشت 
نســبتاً ایجابی از توافق در کشور من وجود 
دارد. مــن معتقــدم کــه اکثریت قریب به 
اتفاق جامعه بین  المللی نیز دیدگاه ایجابی 

مشابهی دارند.
صالحی با بیــان این که خروج دولت قبلی 
آمریــکا از برجام، این توافق را در آســتانه 
فروپاشی قرار داد، اظهار داشت: اگر واکنش 
معقول و موضع منطقی ایران نبود، این توافق 
تاکنون فســخ شده بود. با این حال، جهت 
یــادآوری اعــالم می  کنم که ایران، در هیچ 
شرایطی هرگز دست از حقوق تعیین شده 

خود برنمی دارد.
وی تأکیــد کرد: کشــور من هرگز تصمیم 
نداشته است که این معامله از بین برود. با این 
حال، در صورت انحالل توافق، منافع جامعه 
بین المللی بیش از منافع ملی ایران - امری 

که آمریکا می خواهد به آن آسیب برساند - در 
خطر بود و اگر چنین می  شد یقیناً رویکرد 
سیاســی دولت ایران در این ارتباط تغییر 
می  کرد و اعتبار سیاســی آمریکا و جایگاه 
بین  المللــی آن نیــز بیش از پیش تضعیف 
می  شــد. معاون سابق رئیس جمهور اضافه 
کرد: اگر برجام بخواهد از بن بســت فعلی 
جان ســالم به در ببرد، باید اعتماد متقابل 
بازسازی شود. اگر چنین شود، راه برای حل 
سایر مسائل جدی باقی مانده هموار خواهد 
شد. امیدواریم تحت این شرایط، عقل سلیم 

و بصیرت الزم حاکم باشد.
صالحی در ادامه سخنان خود با بیان این که 
در طول تاریخ، منطقه ای که شــامل غرب 
آســیا و شــمال آفریقا، یعنی خاورمیانه و 
خاور نزدیک اســت، همــواره کانون توجه 
بوده، یادآور شد: با وجود برخی تالش های 
آشــتی جویانه، متاســفانه در حال حاضر، 
وضعیت بسیار متزلزل و مستعد سردرگمی 
و ناآرامی اســت. یکی از مســائل محوری، 
قضیه فلســطین اســت. این موضوع که با 
گستاخی رژیم اسرائیل در حوزه های دیگر 
مانند دستیابی به سالح های هسته ای همراه 

شده، این مشکل را تشدید کرده است.
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سیاست 2
 در خواست وزیر کشور 

از طالبان 
وزیر کشــور اظهار کرد: خواســته ما از 
طالبان این اســت که نیروهای خود در 

مرزها با ایران را توجیه کنند.
احمد وحیدی در حاشــیه جلسه هیات 
دولــت درباره ناآرامــی در مرز دوغارون 
اظهــار کــرد: نیروهای طالبــان تصور 
می کردنــد منطقــه مــرزی مربوط به 
افغانســتان است، اما نیروهای ما به آنها 
تذکر دادند و با مســئوالن آنها در کابل 
صحبــت شــد و آنهــا از نیروهای خود 
خواستند که از آن منطقه مرزی برگردند 

و این اتفاق هم افتاد.
وی اضافه کرد: خواســته ما از طالبان در 
کابل این است که نیروهای خود را توجیه 
کند این مســائل حساس است. اگر آنها 
ابهامی دارند با مرزبانی و نیروهای مسلح 

ما صحبت کنند تا ابهامات رفع شود.
وی درباره آمادگی ارتش و مرزبانی برای 
مراقبت از مرزها اظهار کرد: نیروهای ما 
کامــال آمــاده بودند و به هیچ وجه اجازه 
نمی دهــم که کســی حتــی به صورت 
ســوء تفاهم بخواهد در مناطق مرزی ما 
اقــدام کند. طالبان باید مراقبت کنند تا 

دیگر این اتفاق نیفتد.
وی در ادامه برخی اخبار منتشــر شــده 
مبنی بر احتمال حضور خود در شورای 
امنیت ملی به عنوان دبیر این شــورا را 

تکذیب کرد.
وزیر کشــور در پاســخ به سوالی مبنی 
بر ســفر وزیر مهاجران طالبان به ایران 
گفــت: این ســفر الزم اســت ما چند 
میلیون مهاجر داریم که باید به مســائل 
مختلف آنها رسیدگی شود یک سازمانی 
هم برای این کار الزم است الیحه ای هم 
در مجلس شورای اسالمی در این زمینه 

در جریان است.

 قالیباف
 در دیدار رییس مجلس عراق:

 راه های زمینی 
 در ایام اربعین حسینی 

گشایی شوند باز
رییس مجلس شــورای اسالمی گفت: 
مهمترین خواسته ملت ایران بحث زیارت 
به خصوص باز شــدن راه های زمینی در 
ایام اربعین اســت که از مجلس و دولت 

عراق این درخواست را داریم.
 محمدباقــر قالیبــاف در دیــدار بــا 
محمدالحلبوسی رییس مجلس عراق 
بــا حضور در جمــع خبرنگاران مطرح 
کرد: از اینکه در روزهای اول تشــکیل 
پارلمان و انتخاب رییس پارلمان عراق 
میزبــان رییس و تعدادی از نمایندگان 
سیاســت  خوشــحالیم.  هســتیم، 
جمهوری اســالمی ایــران در مجلس 
یازدهــم و دولت ســیزدهم توســعه 
روابط با کشورها، با اولویت با کشورهای 
همســایه و منطقه اســت. به خصوص 
خواســتار ارتباط عمیــق اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگی و به ویژه همکاری 
در حوزه محیط زیســت هستیم که از 
فرصت سفر و مذاکرات بین من و رئیس 

پارلمان عراق استفاده شد.
رئیــس مجلس تأکید کــرد: مهمترین 
خواســته ملــت ایران بحــث زیارت به 
خصوص باز شدن راه های زمینی در ایام 
اربعین است که از مجلس و دولت عراق 

این درخواست را داریم.
محمد الحلبوسی نیز  تأکید کرد: امیدوارم 
با تقویت روابط بتوانیم موانع پیِش روی 
توسعه و همکاری دولت ها را از پیِش رو 
برداریم و توســعه روابط به نفع ملت دو 

کشور تمام شود. 

رئیس جمهور از اســاتید دانشــگاه و دانشــجویان خواست که به صورت مسأله محور 
موضوعات مهم کشور را بررسی و برای حل آنها راهکار ارائه دهند.

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به بیانات راهبردی 
رهبر معظم انقالب در دیدار روز گذشته با دانشجویان، در خصوص اهمیت و جایگاه 
علم و فرهنگ با محوریت دانشگاه، همه اجزای دولت را موظف به تالش برای تحقق 
فرامین ایشان دانست. وی حفظ هویت علمی، دینی و انقالبی دانشگاه را مهمترین 
دغدغه مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در این دیدار دانست و گفت: دشمن 
همواره تالش کرده تا هویتی که دانشــگاه به برکت انقالب اســالمی به دســت آورده، 

مخدوش کند و همه ما وظیفه داریم، مانع اجرای این نقشه شوم شویم.
رئیس جمهور امیدبخشــی به دانشــجویان را از دیگر دغدغه های رهبر معظم انقالب 
دانست و گفت: یکی از مشکالت دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی اشتغال است که باید 
وزارت علوم با همکاری وزارتخانه های صمت و کار برای این مسأله برنامه ریزی کنند.

رئیس جمهور از دانشــگاه نیز به عنوان اتاق فکر دولت یاد کرد و از اســاتید دانشــگاه و 
دانشجویان خواست که به صورت مسأله محور موضوعات مهم کشور از جمله مباحث 
مربوط به آب، قاچاق کاال، توسعه شرکت های دانش بنیان و جلوگیری از خام فروشی 

را بررسی و برای حل آنها راهکار ارائه دهند.

رئیسی در هیئت دولت:

کشور راهکار ارائه دهند دانشگاهیان برای مسائل مهم 

خبر ویژه اخبار کوتاه

صف توزیع بسته های 
غذایی رایگان بین 

شهروندان افغانستان 
از سوی یک خیریه 
وابسته به عربستان 

سعودی در شهر 
کابل/ رویترز

پرسنل نظامی در یک رژه شبانه 
به مناسبت نودمین سالگرد 
تاسیس ارتش انقالبی خلق کره 
در شهر »پیونگ یانگ« شرکت 
کرده اند./ خبرگزاری رسمی 
کره شمالی

گزارش تصویری

سخنگوی دولت:

استیضاح یا تغییری در کابینه 
خ نمی دهد ر

بهادری جهرمــی درادامه درباره تغییر 
ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت گفت: 
تغییر در ترکیب کمیسیون های دولت 
یک مســاله طبیعی و منظم و مســتمر 
اســت و به واسطه مشغله یا اولویت وزرا 

انجام می شود.
بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات 
دولــت اظهار کرد: برخی نمایندگان به 
صورت فردی مسائلی را مطرح می کنند، 
اما هیچ اســتیضاحی در صحن مجلس 
شورای اســالمی وجود ندارد. اما وقتی 
نماینــده ای نظر شــخصی خود را بیان 
می کند این شایعه دامن زده می شود که 
تغییری در حال انجام است، اما دولت و 

مجلس تغییری در دستور کار ندارند.
وی تاکید کرد: البته نظارت بر عملکرد ها 
وجــود دارد، اما تغییــر اعضای کابینه 
شــایعاتی اســت که در فضای مجازی و 

رسانه ها وجود دارد.
بهادری جهرمــی درادامه درباره تغییر 
ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت گفت: 
تغییر در ترکیب کمیسیون های دولت 
یک مســاله طبیعی و منظم و مســتمر 
اســت و به واسطه مشغله یا اولویت وزرا 

انجام می شود.
وی ادامه داد: ســه ماه پیش هم ترکیب 
کمیسیون های دولت تغییر کرده بود که 
این هم به پیشــنهاد خود وزراست، زیرا 
آن هــا به خاطر حجم زیاد کار خود این 
درخواست را دارند که در کمیسیون های 

کمتری حضور داشته باشند.
ســخنگوی دولت افزود: اعضای هیات 
دولت حق شــرکت در همه جلســات 
کمیســیون ها را دارنــد، اما جلســات 
کمیســیون ها با حضور حداقل دو سوم 
اعضاء رســمیت می یابــد. در اینجا هم 
مساله تکلیف مطرح است هم حق حضور. 
یعنی وقتی وزیری عضو کمیسیون باشد، 
تکلیف حضور دارد، اما اگر عضو نباشد، 
حق حضور در کمیسیون را دارد؛ و وزرا 
بیشتر مایلند حق حضور در کمیسیون ها 
را داشته باشند. زیرا برخی اعضاء فرصت 
حضور در جلسات کمیسیون ها را ندارند.

 قدم »ایالن ماسک« 
برای توییتر شگون نداشت

ترامپ به توییتر 
برنمی گردد

 حجــم باالیــی از کاربــران توییتری با 
غیرفعــال کردن حســاب های کاربری 

خود از ایالن ماسک استقبال کردند.
 با گذشــت چند روز از آن که توییتر با 
یک قرارداد ۴۴ میلیارد دالری به ایالن 
ماسک، موسس تسال و اسپیس ایکس، 
واگذار شد، جمع قابل توجهی از کاربران 
حقیقی این شبکه اجتماعی حساب های 
خــود را غیرفعــال کردند و تعداد دنبال 
کنندگان حساب های پرمخاطب به طرز 

قابل توجهی کاهش یافت.
توییتر در ژانویه سال ۲۰۲۱ در واکنش به 
حمله حامیان ترامپ به ساختمان کنگره 
آمریکا، حساب کاربری رئیس جمهوری 

سابق آمریکا را به طور دائم تعلیق کرد.
با انتشار خبر خرید توییتر به دست ایالن 
ماسک، گمانه زنی ها از بازگشت ترامپ به 
توییتر مطرح شد اما وی روز دوشنبه )۵ 
اردیبهشــت( در گفت وگو با شبکه سی 
ان بی سی گفت: از طرز برخورد توییتر 
ناامید شدم. به توییتر بازنخواهم گشت.

گشایی از تنش های مرزی طالبان با ایران؛ رمز

« چیست!  آنها نمی دانند »مرز
 پــس از عقــب نشــینی نیرو های 
آمریکایی از افغانستان و اوج گیری 
مجــدد طالبــان در صحنه قدرت 
سیاســی افغانستان، بســیاری از 
ناظــران و تحلیلگــران، با توجه به 
ایــن نکته که اساســا گروه طالبان 
بــا اصول و قواعد حکمرانی آشــنا 
نیســتند و بسیاری از ساختار های 
مرتبط با این موضوع در افغانستان 
را نیز قبول نداشــته و حتی حذف 
کرده اند، به طور خاص به این مساله 
اشــاره می کردند که احتماِل انجام 
برخی اقدامات تنش زا از سوی آن ها 
)طالبان( بویژه به صورت ناآگاهانه 
در قبال کشور های همسایه انتظار 

می رود.
در ایــن راســتا، به تازگی نیرو های 
طالبان در نزدیکی مرز های مشترک 
افغانســتان با ایران، درصدِد انجام 
عملیات راهســازی بدون توجه به 
اصول و مقررات مرزی و هماهنگی 
با طرف ایرانی بوده اند که این مساله 
با تذکر شــدید نیرو هــای مرزبان 
کشــورمان و در نهایــت، تعطیلی 
موقت "مــرز دوغارون" و "گذرگاه 
اسالم قلعه" همراه شده است. در این 
چهارچــوب، بالفاصله تماس های 
سیاســی میان دو طــرف برقرار و 
اندکی بعد، "عنایت اهلل خوارزمی" 
سخنگوی وزارت دفاع ملی طالبان 
با اعالم اینکه آنچه اخیرا در مرز های 
مشترک افغانستان با ایران روی داده 
ناشــی از نوعی "سوتفاهم" بوده، از 

حل شدِن مساله خبر داد.
در ادامه، گمرک ایران نیز از باز شدِن 
مرز دوغــارون و آغاز فعالیت های 
تجاری در این مرز خبر داده است. در 
این راستا، چند ماه قبل هم نیرو های 
طالبان در مرز های شرقی کشورمان 
با مرزبانان ایرانی درگیری داشتند 
که در آن مورد نیز دلیل اصلی این 
اتفاق، بی اطالعِی نیرو های طالبان 

از قوانین مرزی اعالم شد.
در پــی تحــوالت اخیر، ســواالت 

جدیــدی در رابطــه بــا نــوِع 
کنشگری های طالبان در مرز های 
مشــترک افغانستان با ایران مطرح 
می شــود که توجه بــه آن ها کامال 
ضروری اســت. به عنوان مثال، آیا 
سریال خطا های طالبان در مرز های 
مشترک با ایران همچنان ادامه پیدا 
خواهد کرد؟ و اینکه اساسا ایران در 
بُعد منطقه ای و بین المللی و حتی 
در ارتباطات خود با طالبان بایستی 
چــه سیاســتی را در پیش گیرد تا 
مانع از تبدیل شــدِن افغانستان به 
مرکز بی قانونی و بی ثباتی شــود؟ 
)مســاله ای که تبعــات مخربی را 
نیــز برای ایران خواهد داشــت( و 
در نهایــت اینکه آینده روابط ایران 
با طالبان با توجه به تکرار اشتباهات 
مرزی از سوی نیرو های چند دسته 
و نَــه چندان منســجم این گروه و 
تشدید بحران هایی نظیر سونامی 
حرکــت مهاجران افغانســتانی به 
ســمت مرز های ایران )و اوج گیری 
برخی تحرکات ضدایرانی در خاک 

افغانستان(، چگونه خواهد بود؟
محرک هــا و پیام هــای تنش های 
مــرزی اخیــر طالبــان بــا ایران 
چیســت؟فرارو در گفتگــو بــا 
"ابوالفضل ظهره وند"، سفیر سابق 
ایران در افغانســتان و کارشــناس 
سیاســت خارجــی، به بررســی 

پرسش های مذکور پرداخته است. 
مشروح گفتگو با ابوالفضل ظهره وند 

را در ادامه بخوانید: 
اخیــرا نیرو هــای طالبان در 
مجــاورت مرز های شــرقی 
کشورمان، نوعی تنش مرزی 
را به واســطه اقــدام به ایجاد 
راهســازی بدون هماهنگی با 
طرف ایرانی و توجه به قوانین 
بین المللی ســبب شــدند. 
البته که چند مدت قبل تر نیز 
اخبــاری دال بر تنش آفرینِی 
نیرو هــای طالبان در مرز های 
شــرقی کشــورمان و حتی 
درگیــری آن ها بــا نیرو های 
مرزبانی ایرانی منتشــر شد. 
محرک هــای اصلی این قبیل 
اقدامات تنــش زای نیرو های 

طالبان را چه می دانید؟
تنــش و اتفاق اخیــری که در مرز 
دوغارون از ســوی نیرو های طالبان 
حادث شــد، به عقیــده من تا حد 
زیادی ناشــی از بی تجربگی و عدم 
تدبیر این گروه اســت. البته که این 
مســاله چندان هم عجیب نیست، 
زیــرا اکنــون در افغانســتان یک 
جریان و گروهی ســر کار آمده که 
نسبت به روش ها و قواعد حکمرانی 
و ارتباطات و رایزنی های دیپلماتیک 
با دیگران، کمترین شناختی ندارد 

و در عین حال، آن ها ســاختار های 
سیاســی در افغانســتان را نیــز از 
بین بــرده اند و نیرو هایی که بویژه 
در دو دهه اخیر توانســته بودند در 
ساختار های سیاسی، بوروکراتیک، 
و تکنوکراتیِک افغانستان رشد پیدا 
کرده و کار کنند را نیز عمال حذف 
کــرده و از کار انداختــه اند. از این 
رو، نیرو هــای طالبان به تازگی در 
اقدامی خودسرانه و عاری از رعایت 
پروتکل هــا و قواعد مــرزی، اقدام 
به راهســازی در نزدیکی مرز های 
مشــترک با ایــران کردند. عجیب 
اینکــه نیرو هــای طالبــان حتی 
نمی داننــد که "نقطه صفر مرزی" 
چیســت و چه حد فاصلی را در این 
رابطه بایــد رعایت کنند. البته که 
مشــابِه همین اتفاق اخیر را زمانی 
نیز در مرز میل ۷۲ )زرنج( شــاهد 
آن بودیم که درگیری به وجود آمد 
و دلیل اصلی آن نیز بی تدبیری و بی 
تجربگی طالبان بود. به طور کلی، به 
نظر من کلیه اتفاقاتی که ما در مدت 
اخیــر از طالبــان دیده ایم، همگی 
ناشــی از ناتوانی این گروه در اداره 
افغانستان، تامین امنیت و نیاز های 
حداقلی شهروندان این کشور است. 
در واقــع، طالبان اکنون دچار نوعی 
"اضافه بار" شده اند و توانایی انجام 
وظایف و مســوولیت های گسترده 

خود در قالب یک ســاختار دولتی 
را ندارند.

بر اساس آنچه شما گفتید پس 
می توان پیــش بینی کرد که 
احتماال در آینده نیز بر شدت 
و میزان این درگیری ها به دلیل 
عدم اشراف و آگاهی نیرو های 
طالبان از اصول و قوانین مرزی، 

افزوده خواهد شد؟
البته که اینطــور خواهد بود. باید 
توجه داشــته باشــیم طالبانی که 
اکنون در افغانســتان سر کار آمده 
است، هیچ مانیفست، دستورکار، 
ساختار، و دورنمای روشنی در امر 
حکمرانی ندارد. حتی ما شاهدیم 
که این تشکیالت، از انسجام درونی 
هــم برخوردار نیســت. این بدان 
معناســت که شما در تشکیالت و 
دولت ایجاد شــده توسط طالبان، 
از افــراد میانــه رو و انعطاف پذیر 
گرفته تا شــخصیت هایی را شاهد 
هستید که به عنوان تروریست های 
بین المللی برای دســتگیری آن ها 
جایــزه ۱۰ میلیون دالری تعیین 
شــده و اساسا سابقه نامناسبی در 
تنــدروی و افراط گرایی دارند. در 
این رابطه به طور خاص می توانیم 
به »شبکه حقانی« اشاره کنیم که 
اکنون در دولت طالبان نیز حضور 
دارنــد. حال چنیــن مجموعه ای 
کــه تحت نــاِم »امارت اســالمی 
افغانســتان« روی کار آمده، اساسا 
در ابهام سیر می کند و نَه می دانیم 
که نقشه راهِ آن در امر حکمروایی 
داخلی و سیاست خارجی چیست؟ 
و نَه می دانیم که اساسا چه طرحی 
برای تقســیم قــدرت و مهمتر از 
همــه رســیدگی بــه مطالبات و 

خواسته های شهروندان دارند؟
مثال شــاهد بوده ایم کــه طالبان 
مدارس دخترانه را تعطیل می کنند 
این در حالی است که پیشتر انجام 
این اقدام را از ســوی خود رد کرده 

بودند. 

بین الملل



روزنامه اقتصادی صبح ایران

پنجشنبه 8 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 2091 26w رمضان 1443   28 آپریل 2022 w w . r o o z g a r p r e s s . i r

3اقتصاد
وزیر ارتباطات: 

کندی و تندی اینترنت 
ک داشته باشد باید مال

وزیــر ارتباطــات و فن آوری 
اطالعــات گفــت: کندی و 
تنــدی اینترنــت باید مالک 
داشــته باشد؛ ممکن است در 
خانه ما ســرعت زیاد باشد و 
در محل کار شــما کم باشــد 

یا به عکس.
عیســی زارع پــور دربــاره 
افزایــش قیمت بســته های 
اینترنت، گفــت: اپراتورها از 
ما اجازه خواستند که با توجه 
بــه تورم این چند ســاله بود 
این بســته ها را حذف بکنند 
و یــک درخواســت دیگر هم 
داشــتند که بسته های جدید 
با قیمت هــای جدید معرفی 
بکننــد که ما بــا آن مخالفت 
کردیم و گفتیم اگر برنامه ای 
برای توســعه دارید حتما باید 
برنامه را ارائه دهید که ارزیابی 
و به تعهد تبدیل شود که قابل 
پیگیری باشد.وی تاکید کرد: 
مــا مخالــف هرگونه افزایش 
قیمــت و معرفی بســته های 
جدیــد بــا قیمت های جدید 
هســتیم، مگر اینکه تضمین 
دهند کیفیت شــبکه را با یک 
زمان بندی مشخص افزایش 

می دهند.
زارع پور با اشــاره به کندشدن 
ســرعت اینترنت، اظهار کرد: 
کنــدی و تندی اینترنت باید 
مالک داشــته باشد. ممکن 
اســت در خانه ما سرعت زیاد 
باشــد، در محل کار شما کم 
باشــد یا به عکس. براســاس 
رتبه بنــدی جهانی ما شــش 
رتبــه ارتقــاء داشــته ایم در 
اینترنت موبایل و در ســرعت 
هــم مــا ۲۱ بودیم و االن ۲۵ 
هســتیم. ممکــن اســت در 
جایــی در اینترنــت موبایل 
اختالل وجود داشــته باشد.
دربــاره  ارتباطــات  وزیــر 
وضعیــت توســعه فیبرهای 
نوری در کشــور نیز گفت: ما 
یک طرح ملی را در راســتای 
ایجاد یک شــبکه با ســرعت 
و با کیفیت در کشــور دنبال 
می کنیم که طرح فیبر نوری 
منازل و کسب وکارهاســت. 
دولــت امروز تصویب کرد که 
هشت درصد از سهم دولت از 
درآمد اپراتورها که تقریباً یک 
سوم تا یک چهارم سهم دولت 
اســت را در توسعه فیبرنوری 
هزینــه کنیم. این مصوبه که 
در هفته هــای آینــده ابالغ 
شود ما فراخوانی به اپراتورها 
خواهیم داد و پروژه فیبرنوری 
را با ســرعت بیشتری دنبال 

می کنیم.

بازار خودرو به هم ریخت

  قیمت  خودرو 
سر به فلک کشید

تنهــا ۲۵ روز تــا پایان مهلت 
زمانی مصوبه ســران قوا برای 
واردات خــودرو باقــی مانده 
است و این سوال مطرح است 
کــه در نهایت واردات خودرو 
به چه ســمت و سویی خواهد 
رفــت. ممنوعیــت واردات 
خــودرو مربوط بــه مصوبه 
شــورای هماهنگی اقتصادی 
ســران ســه قوه در سال ۹۷ 
اســت و مهلــت قانونی این 
مصوبه در اوایل خرداد ســال 
آینده به پایان می رســد. این 
در شــرایطی است که از یک 
ســمت دولــت و مجلس به 
دنبــال از ســرگیری واردات 
خودرو هســتند و از ســوی 
دیگــر، هیات عالی نظارت بر 
حســن اجرای سیاست های 
کلــی نظام به عنوان مخالف، 
جلوی ورود خودرو به کشــور 

را گرفته است.
بازار خودرو به هم ریخت

اصرار و پافشــاری بر واردات 
خودرو که کارشناســان بر آن 
تأکید دارند، به جهت کنترل 
بازار خودرو و به دنبال ســر به 
فلک کشیدن قیمت هاست. 
از ســال ۱۴۰۰، شرکت های 
خودروســازی می خواستند 
رشــد تولید داشته باشند؛ به 
گونــه ای که عرضــه و تقاضا 
هماهنگ شود، اما هیچ کدام 
از شــرکت های خودروسازی 
نتوانســتند کاهش گذشته را 
جبران کنند و همچنان میزان 
تقاضا از عرضه بســیار بیشتر 
است. همین امر باعث شده که 
صف بــرای خرید کارخانه ای 
خــودرو )بــا مدل های پیش 
فــروش یک ســاله و فروش 
فوق العــاده( و فاصله قیمت 
کارخانــه و بــازار روز به روز 

بیشتر شود.
از آنجا که تولید خودرو کاهشی 
بــوده و هــر دو خودروســاز 
نتوانســتند تولیــد خودرو را 
حتی به یک میلیون دستگاه 
در سال )نیاز ساالنه کشور ۱، 
۵ میلیون دستگاه( برسانند، 
برای تنظیم بازار چاره ای جز 

واردات خودرو نیست.
مردم به خاطر کاهش تولید 
خودرو، با چالش های جدی 
در بازار خودرو مواجه شدند 
کــه مهم تریــن آن افزایش 
هزینــه و ناتوانــی مالی در 
تعویض خودروهای قدیمی 
اســت. بر این اساس به جای 
آنکــه برخــی گروه ها مانند 
خودروسازان و قطعه سازان 
روبــه روی واردات خــودرو 
بایســتند بهتــر اســت که 
فضایــی را فراهــم کنند که 
واردات خودرو تسهیل شود.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: دســتگاه های نظارتی دولتی باید با تشــدید 
اقدامات خود مانع از افزایش قیمت ها به ویژه کاالهایی 

که با زندگی روزمره مردم در ارتباط است، شوند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس با اشاره به دالیل عمده گرانی کاالهای اساسی 
در چند ماه گذشــته، گفت: بخشــی از این گرانی ها 
ناشــی از نوســانات قیمت ارز در کشور است که آثار 
روانی  خود را  بر بازار می گذارد و تأثیر مستقیمی بر 

این موضوع دارد. وی با بیان اینکه "در شــرایط فعلی قیمت ارز واقعی 
نیســت"، ادامه داد: با توجه به اینکه دسترســی به منابع ارزی نسبت به 
گذشته بهتر شده است نباید نوسانات چندانی داشته باشیم که متأسفانه 

با برخی دالل بازی ها هر از چندگاهی شــاهد نوسانات در 
این حوزه هســتیم. نماینده کرمان در مجلس با تأکید 
بر اینکه بخشــی از گرانی ها نیز ناشــی از سودجویی ها از 
ســوی برخی افراد است، افزود: در این بخش دولت باید 
به جــد وارد شــود و مانع از دالل بــازی، احتکار و گرانی 

کاالهای اساسی شود.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس با بیــان اینکه 
دستگاه های نظارتی دولتی باید با تشدید اقدامات خود 
مانــع از افزایــش قیمت ها به ویژه کاالهایی که با زندگی 
روزمره مردم در ارتباط است شوند، ابراز کرد: بخش سوم علت افزایش 
قیمت کاالهای اساسی ناشی از تصمیماتی است که در دولت و مجلس 

برای افزایش بهای خدمات گرفته  می شود.

3 دلیل عمده افزایش قیمت کاالهای اساسی از زبان پورابراهیمی

 دولت نظارت ها را افزایش دهد

گزارشخبر

 مصوبه ای برای عبور از تحریم داخلی؛

کشور افزایش ورود اسکناس ارز به 
با توجه به ابالغ بخشنامه معافیت مالیاتی واردات 
اسکناس ارز به کشور، کارشناسان معتقد هستند 
کــه ایــن موضوع می تواند بــه بانک مرکزی برای 
کنتــرل بازار کمــک کند اما الزمه آن ورود ارز آن 
به چرخه رســمی اقتصاد ایران اســت که باید با 
نظارت جدی نهادهای ناظر رخ دهد.حســن خانی 
کارشــناس اقتصادی در خصوص اعمال معافیت 
مالیاتی برای واردات اسکناس به کشور گفت: بازار 
ارز نقدی بازار کوچکی است اما اهمیت آن در کشور 

از جنبه ســیگنال دهی باال اســت. در این شرایط 
صادراتی که ارز آن به چرخه رسمی اقتصاد ایران 
وارد نشــود، نفعی برای ما نــدارد.وی ادامه داد: از 
ســوی دیگر صادرات بدون بازگشت ارز به چرخه 
اقتصاد رســمی، آن هم با نرخ مشــخص و در زمان 
مشــخص، در غیر این صورت نه تنها هیچ ارزشی 
برای کشــور ندارد بلکه ســبب خروج ســرمایه و 
پولشویی نیز خواهد شد. در حال حاضر دسترسی 
تجار ما به دالیل مختلف به ارز نقدی افزایش پیدا 

کرده است،در نتیجه تجار ما باید از طریق فروش 
ارز به بانک مرکزی، سپرده گذاری در نظام بانکی، 
تحویل ارز به واردکننده، فروش در نیما و یا فروش به 
صرافی ها و بانک های مجاز ارز را وارد چرخه رسمی 
اقتصاد کنند.وحید شقاقی اقتصاددان و کارشناس 
اقتصادی نیز در این خصوص گفت: این بخشنامه 
از انجا که میتواند منجر به ورود اسکناس به کشور 
در شــرایط تحریمی شود میتواند به مدیریت بازار 

ارز توسط بانک مرکزی نیز کمک کند.

 افزایش قیمت محصوالت وابسته به آرد

ابر تورم در راه است
 بــا آغاز ســال جدید برخالف 
وعده ها، شــاهد پرواز قیمت 
بســیاری از کاال های اساسی 
بوده ایــم. یک روز گرانی برنج 
خبرســاز شــد و روز های بعد 
صحبت گرانی گوجه، گوشت، 
قند و... نقل محافل شد و خبر 
گرانی ها همچنان ادامه دارد. در 
این میان خبر گرانی ماکارونی، 
ایــن کاالی حذف نشــدنی 
از ســفره دهک هــای پایین 
و متوســط جامعــه، جنجال 
زیادی به پا کرده اســت. ماجرا 
از افزایــش ناگهانی قیمت آرد 
در ســال جاری شــروع شد 
و حــاال انگار نوبــت به گرانی 
محصــوالت وابســته به آرد 
رسیده است. آن طور که رئیس 
انجمن آردســازان می گوید 
با پنج برابر شــدن قیمت آرد، 
احتمــاال قیمــت ماکارونی 
هم رشــد دو برابری را تجربه 
کند. محمدرضــا مرتضوی، 
در گفت وگویــی درباره اینکه 
قیمــت ماکارونی چقدر گران 
می شــود؟ توضیح داده است: 
»قیمت هر کیلوگرم ماکارونی 
که در برند های مختلف تاکنون 

بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان بوده 
احتمــاالً بــه ۲٨ تــا ۳۲ هزار 
تومان خواهد رســید و قیمت 
بســته های ۵۰۰ گرمــی این 
محصول ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان 
خواهد بود.«مهرداد چنگیزی، 
مدیرعامل یکی از شرکت های 
تولید ماکارونی نیز در واکنش 
بــه افزایــش ۵ برابری قیمت 
آرد گفته اســت: »این افزایش 
قیمت تصمیم دولت بود و یارانه 
آرد صنف و صنعت را قطع کرد 
که مسلما این افزایش قیمت بر 
قیمت همه محصوالتی که بر 
پایه آرد هستند تاثیر مستقیم 

خواهــد داشــت و نرخ گلوتن 
را نیــز باال می بــرد. به جز این 
موضوع در ۴٨ ساعت گذشته 
دولت مصوبــه جدیدی را نیز 
بــرای افزایش نرخ حمل ونقل 
کرایه های خودرو ابالغ کرد که 
در مجموع همه این موارد روی 
قیمت تمام شــده کاال ها تاثیر 
خواهد گذاشت و ما شاهد یک 
تغییر ۴۰۰ درصدی در قیمت 

ماکارونی خواهیم بود.«
تورمی سنگین در سال ۱۴۰۱

وی با اشــاره به وضعیت تورم 
در ســال ۱۴۰۱ ادامه داد: ما 
نمی خواهیــم حرف مایوس 

کننــده ای بزنیم، امــا تمام 
شــاخص هایی که پیش روی 
ما قــرار دارد مضاف بر اینکه 
دولت با تغییر مبنای محاسبه 
حقوق و عوارض گمرکی از ارز 
۴۲۰۰ تومــان به ارز ۲۳ هزار 
تومانی عماًل باعث شده است 
که قیمت تمام شده کاال هایی 
که از گمرک خارج می شــود 
هم افزایش پیدا کند نشــان 
می دهــد که ما شــاهد یک 
تــورم بزرگ در ســال جاری 

خواهیم بود.
وی افــزود: عــالوه بر گرانی 
کاال های اساســی ما شــاهد 

افزایش اجاره بها نیز هســتیم 
این در حالی اســت که قیمت 
انــرژی نیز افزایش پیدا کرده 
و ایــن یعنی ما تورم بســیار 
ســنگینی را در ماه های آتی 

پیش رو داشته باشیم.
دانشمند در پایان گفت: عالوه 
بر گرانی کاال های اساســی و 
دشواری ها برای تامین مسکن 
ما خبر های خوبی نیز از بازار کار 
نمی شنویم. با افزایش حقوق و 
دستمزد بسیاری از شرکت ها 
و کارگاه ها نمی توانند نیروی 
انســانی خــود را حفظ کنند 
و مجبــور بــه تعدیــل نیرو 
می شــوند؛ بنابراین جامعه با 
موج بیکاری نیز روبه رو خواهد 
شــد. به عنوان مثال می توان 
به همیــن کارخانه ماکارونی 
اشاره کرد هنگامی که به دلیل 
گرانی محصولش، فروشــش 
۳۰ درصــد کاهش پیدا کند 
کارخانه دیگر نمی تواند از پس 
پرداخت حقوق و دستمزد بر 
بیاید بنابراین نیروی انســانی 
خــود را بیکار خواهد کرد این 
هم مسئله ای است که باید به 

آن توجه شود.

گزارش
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کوتاه از انرژی

بین الملل
مصرف برق 

وزارتخانه ها و ادارات 
بزرگ تهران کنترل 

می شود
مجــری طــرح کنتــرل بــار 
 IOT سرمایشــی در بســتر
شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بــزرگ گفت: پیــرو برگزاری 
پنجمیــن نشســت مدیریت 
مصــرف، کنتــرل پذیری بار و 
هوشمندســازی، مقرر شد در 
راستای مدیریت بار شبکه برق 
پایتخت، وزارتخانه ها و ادارات 
بزرگ شهر تهران به سامانه های 
کنتــرل از راه دور مصرف برق 
مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء 
مجهز شوند.نقی اکبرپور اظهار 
کرد: با برنامه ریزی گسترده، از 
مهرماه ســال گذشته، طراحی 
و اجــرای برنامه های کنترل بار 
به منظور گذر ایمن از تابستان 
۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته 
و بخش های زیادی از طرح های 
مصوب، اجرا و آمادگی الزم در 
شبکه برق پایتخت ایجاد شده 
اســت.وی افزود: بــا توجه به 
تاکیدات مقــام معظم رهبری 
دربــاره اســتفاده از ظرفیــت 
متخصصان و شرکت های دانش 
بنیان و به منظور موفقیت هرچه 
بیشتر در حفظ پایداری شبکه 
برق پایتخت، مقرر شده است به 
منظور رصد و کنترل هرچه بهتر 
بار مصرف برق در بخش اداری، 
وزارت خانــه ها و ادارات بزرگ 
شهر تهران مجهز به سامانه های 
کنترلــی از راه دور با اســتفاده 
از فناوری اینترنت اشیاء شوند 
کــه این طرح، رصد لحظه ای و 
کنترل سامانه های سرمایشی 
این ادارات را از راه دور از طریق 
مرکز فرمان مربوطه در شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ، 

امکان پذیر خواهد کرد.
 

خاموشی در تابستان 
با تداوم وضعیت فعلی 

گزیر است نا
عضو هیات رئیســه کمیسیون 
انــرژی مجلس با بیــان اینکه 
خاموشــی در تابســتان سال 
جــاری بــا توجه بــه افزایش 
مصرف برق به تناســب رشــد 
جمعیت ناگزیر اســت، اظهار 
کــرد: با این وجــود امیدواریم 
بــا بکارگیری تدابیر مناســب 
با کمترین خاموشــی رو به رو 
باشیم.حسین حســین زاده ، 
بــه راهکارهــای جلوگیری از 
کمبود برق در تابستان پیش رو 
و در طوالنی مدت اشاره کرد و 
گفت: متاسفانه در تولید، توزیع 
و انتقال برق توازن برقرار نیست 
و به دلیل فرســودگی خطوط، 
اتالف انرژی در سیستم شبکه 
توزیع بسیار است البته باوجود 
برنامه های قابل تامل وزیر نیرو 
در ایــن حوزه، این مهم نیازمند 
ســرمایه گذاری است هرچند 
مجلــس نیز در حــال تصویب 
"طــرح مانع زدایــی از صنعت 
برق" است که می تواند مشکل 
فــوق را تا حد قابل توجهی حل 

کند. 

روسیه: 

تا وقتی به روبل 
پول ندهید گاز قطع 

می ماند
شرکت گازپروم روسیه اعالم 
کــرد عرضه گاز به لهســتان 
و بلغارســتان را قطــع کرده 
و تــا وقتی که این دو کشــور 
با درخواســت مســکو برای 
پرداخت پول وارداتشــان به 
روبــل موافقــت نکنند، روند 
عرضه متوقف می ماند.قیمت 
گاز اروپا روز چهارشــنبه که 
معامله گران بــه هضم اقدام 
ناگهانــی و ارزیابــی واکنش 
مشــتریان روســیه مشغول 
بودنــد، بیــش از ۲۰ درصد 
افزایــش یافت.مســکو بــه 
تهدیدش برای توقف جریان 
گاز بــرای کشــورهایی کــه 
حاضر نیســتند به درخواست 
پوتیــن بــرای پرداخت پول 
گاز بــه روبــل موافقت کنند، 
عمل کــرد. اتحادیه اروپا این 
درخواســت را رد کرده است 
امــا اکنون که مهلت پرداخت 
پول واردات گاز سررســیده 
است، کشورهای اروپایی باید 
درخواســت  پذیرش  درباره 
پوتین یا از دست دادن عرضه 
گاز روســیه تصمیم بگیرند.
پایتخت های اروپایی هنوز در 
ایــن باره اظهارنظر نکرده اند. 
بــه نظر می رســد این بلوک 
هفته گذشــته یــک راهکار 
را پیشــنهاد کرد کــه اجازه 
می دهد جریان گاز روســیه 
ادامــه پیدا کند اما اقدام علیه 
لهســتان و بلغارســتان که از 
اعضای اتحادیه اروپا هستند، 
احتماال رســیدن به راه حل را 

دشوارتر می کند. 

بانک جهانی: 

میانگین امسال قیمت 
نفت ۱۰۰ دالر است

بانــک جهانی در جدیدترین 
گزارش دورنمــای بازارهای 
کاال اعــالم کــرد انتظار می 
رود بزرگترین شــوک انرژی 
از ســال ۱۹۷۰ قیمتهــای 
انرژی را ســالها باال نگه دارد 
زیرا حمله روسیه به اوکراین، 
جریــان تجــارت، مصرف و 
تولیــد انــرژی را تغییر داده 
اســت.بانک جهانی میانگین 
قیمــت نفت برنت در ســال 
میالدی جــاری را ۱۰۰ دالر 
در هر بشــکه پیش بینی کرد 
کــه ۴۲ درصــد افزایش در 
مقایســه با سال ۲۰۲۱ نشان 
مــی دهد و باالترین ســطح 
ســاالنه از سال ۲۰۱۳ است. 
ایــن وام دهنده جهانی اعالم 
کــرد قیمتهای غیرانرژی هم 
حــدود ۲۰ درصد در ســال 
۲۰۲۲ افزایــش پیــدا مــی 
کنند کــه بزرگترین افزایش 
قیمتهــای کاالهایی خواهد 
بود که روســیه یــا اوکراین 
صادرکننــدگان بزرگ آنها به 

شمار می روند.

وزیر نفت خبر داد؛

گازهای همراه نفت سرمایه گذاری یک میلیارد دالری برای جمع آوری 
 وزیر نفت با اشاره به امضای ۲٨ قرارداد برای جمع 
آوری گازهای همراه نفت گفت: جمع آوری گازهای 
مشــعل به ارزش حدود یک میلیارد یوروست که 
طی دو تا ســه سال آینده به بهره برداری می رسد.
جواد اوجی در حاشیه دیدار با پیمان جبلی، رییس 
ســازمان صداوســیما اظهار کرد: در این نشست 
مجموعه ای از دستاوردهای وزارت نفت را در دولت 
سیزدهم ارائه دادیم که این شامل تأمین سوخت 
زمســتانی در سال ۱۴۰۰ بود.وی به بهره برداری 
طرح هــای بخش باال و پایین دســت صنعت نفت 

در ســال ۱۴۰۱ اشــاره کرد و افزود: این طرح ها 
کمک شایانی به اشتغال زایی و درآمدزایی در کشور 
می کند.وزیر نفت درباره سوزاندن گاز همراه نفت 
گفت: یکی از اقدام های خوب وزارت نفت در دولت 
ســیزدهم، امضای ۲٨ قرارداد جمع آوری گازهای 
مشعل به ارزش حدود یک میلیارد یوروست که طی 
دو تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد.اوجی 
ادامه داد: این گازهای غنی که به دود تبدیل می شد 
و محیط زیســت را آلوده می کرد اکنون به عنوان 
خوراک مجتمع های پتروشــیمی استفاده خواهد 

شــد و با برنامه ریزی انجام شــده در ســال ۱۴۰۱ 
امیدواریم بقیه گازهای مشــعل را تا پایان دولت 
ســیزدهم جمع آوری و به این ترتیب کل گازهای 
همــراه با نفت را تعییــن تکلیف کنیم.وی درباره 
هشت طرح احداث پتروپاالیشگاه هم اظهار کرد: 
طرح احداث پنج پتروپاالیشگاه با خوراک نفت خام 
و ســه پتروپاالیشگاه با خوراک میعانات گازی در 
حال انجام است، همچنین وزارت نفت هم ساخت 
یک واحد پتروپاالیشــگاهی را در استان هرمزگان 

به عهده گرفته است. 

نفت و انرژی 4

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد، با سپری شدن ۲۱۶ 
روز از ســال آبی، ســال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میزان کل حجم آب در مخازن 
ســدهای کشــور حدود ۲۶.۴۳ میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت 
مشــابه سال آبی گذشــته ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد.ررسی وضعیت 
ورودی ســدهای کشــور نشــان می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی 
جاری ۲۱.۹۵ میلیاردمترمکعب رســیده است که کاهشی معادل ۲ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد.همچنین کل خروجی سدهای 
کشور از ابتدای سال آبی تاکنون ۱۴.۷۶ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت 
به ســال گذشــته که عددی معادل ۲۰.۱۷ میلیارد متر مکعب ثبت شــده 
۲۷ درصد کاهش یافته اســت.در خصوص حجم آب موجود در مخازن نیز 

باید گفت که در ســال جاری حجم آب معادل ۲۶.۴۳ میلیارد متر مکعب 
بوده که این عدد نســبت به ســال قبل ۱۱ درصد کاهش یافته است. میزان 
پرشدگی سدهای استان تهران، سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای 
استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به 
ترتیب حدود ۲۷ درصد، ۲۹ درصد، ۵۷ درصد و ۷۳ درصد است. بر اساس 
این آمار وضعیت ســدهای پنجگانه تهران حکایت از کاهش ۳۵ درصدی، 
سدهای خراسان رضوی کاهش ۳۴ درصدی و خراسان شمالی کاهش ۲۳ 
درصدی دارد. همچنین در حوضه قمرود ســد گلپایگان کوچری شــاهد 
کاهش ۲۵ درصدی ســد مخازن و در ســد پانزده خرداد شــاهد کاهش 

۲۳درصدی حجم مخازن هستیم.

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

کشور حال وخیم سدهای 

کنتورهای هوشمند برق آماری  حکایت نوسان 

آب رفتن کنتورهای هوشمند برق
محاســبه پلکانی تعرفه های 
برق از ابتدای بهمن پارســال 
با هــدف مدیریــت مصرف، 
کاهش یارانــه پرمصرف ها و 
جلوگیری از قطع شــدن برق 
آغاز شــد؛ طرحی که به گفته 
آقای آرش کردی مدیرعامل 
شرکت توانیر، نیازمند اجرای 
یــک طــرح مکمل بــه نام 
هوشمندســازی اندازه گیری 
مصــرف اســت.طبق اعالم 
شــرکت توانیــر، ۳۷ میلیون 
مشــترک برق در بخش های 
مختلــف خانگــی، تجاری، 
عمومــی اداری، صنعتــی و 
کشــاورزی، باید تا ســه سال 
آینــده مجهز بــه کنتور های 
هوشمند شوند.قانون اصالح 
الگــوی مصــرف انــرژی، از 
حدود ۱۰ ســال پیش، نصب 
کنتور هــای هوشــمند برای 
مشــترکان بــرق را الزامــی 
کرده؛ اما به گفته مســئوالن 
وزارت نیرو مانند هادی مدقق 
مدیرکل دفتر هوشمندسازی 
و فناوری های نوین شــرکت 
توانیــر، طــی این ســال ها، 
چــون نیازی بــه نصب آن ها 
احساس نشــده، موانع تولید 
داخلی ایــن کنتور ها پابرجا 
مانــده بود.مدقق ، درباره آمار 
کنتور های نصب شده تا پایان 
دی ۱۴۰۰ هم گفت: در سال 
گذشته بر مبنای مشترکان پر 

مصرف، عمدتاً در بخش های 
کشاورزی، صنعتی و ادارات، 
کنتور های هوشــمند را نصب 
کردیم کــه تاکنــون تعداد 
آن هــا به بیــش از ٨۵۰ هزار 
عدد رسیده؛ یعنی ۵۰ درصد 
بــار را به صــورت رویت پذیر 
داریــم و برنامه این اســت که 
تا تابســتان ۱۴۰۱، این رویت 
پذیــری را بــه ۷۵ درصد بار 
برســانیم.این مقام مسئول، 
در فاصلــه زمانــی ۱۷ روز؛ 
یعنــی روز ۱۶ بهمن، مجدداً 
در ارتبــاط زنده تلویزیونی با 
شــبکه خبر دربــاره این آمار 
گفــت: بیــش از ۳۷ میلیون 
مشــترک داریم کــه تاکنون 
یک میلیون مشــترک بزرگ، 
دریافت  کنتــور هوشــمند 
کرده اند. این آمار، تقریبا ۱۵۰ 

هزار عدد بیش از آمار ۱۷ روز 
پیش بود.با گذشــت حدود ۲ 
ماه و نیم، این بار مدیرکل دفتر 
هوشمندسازی و فناوری های 
نوین شــرکت توانیر در تاریخ 
در   ،۱۴۰۱ فروردیــن   ۲۹
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، گفت: بالغ بر ۷۰۰ هزار 
کنتور هوشمند در بخش های 
صنعت، کشاورزی، مشترکان 
عمومی و اداری، دستگاه های 
اجرایــی، تجــاری بــزرگ و 
خانگی پرمصرف نصب شــده 
است. آماری که او این بار ارائه 
کــرده، ۳۰۰ هزار عدد از آمار 
۱۶ بهمــن و ۱۵۰ هزار عدد از 
آمار پایان دی پارســال، کمتر 
اســت.موضوع مبهم دیگر در 
مورد این کنتورهای هوشمند، 
به پرداخت هزینه  نصب آن ها 

بــر می گــردد؛ هزینه ای که 
غالمعلی رخشانی مهر معاون 
سابق هماهنگی توزیع توانیر 
و هــادی مدقــق مدیــرکل 
هوشمندسازی و فناوری های 
نوین این شرکت گفته بودند، 
بین  ۷۰۰ تا ٨۰۰ هزار تومان 
اســت و امــکان پرداخــت 
اقســاطی آن در بــازه زمانی 
۲۴ ماهــه )دوســاله( وجود 
دارد.در بنــد »د« از تبصــره 
۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
آمده بــود: »به منظور اصالح 
الگــوی مصرف بــرق و گاز، 
دولت مکلف اســت از طریق 
شرکت های ذی ربط نسبت به 
نصب شمارشگر )کنتور( های 
هوشمند ساخت داخل برای 
مشترکان برق و گاز با اولویت 
مشترکان پرمصرف اقدام کند 

و هزینــه مربوط را به صورت 
اقساطی از مشترکان دریافت 
نماید.«حاال مدقق می گوید: 
از ســال گذشته هر متقاضی 
جدیــدی که مشــترک برق 
شــده، نصب کنتور هوشمند 
نیز بــرای آن صورت گرفته و 
آن چه که اعالم شد مشترکان 
می توانند به صورت اقســاطی 
کنتور هوشمند دریافت کنند، 
فقط مربوط به تعویض کنتور 
اســت..به گفتــه او، امــکان 
قانونــی پرداخت اقســاطی 
این  هوشمندســازی  هزینه 
گــروه از مشــترکان، طبــق 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ و 
۱۴۰۱ وجــود دارد.در حالی 
که مسئوالن توانیر، پرداخت 
نصــب  هزینــه  اقســاطی 
کنتورهای هوشــمند برق را 
فقط برای تعویض کنتورهای 
قدیمی امکان پذیر می دانند، 
طبــق قانــون بودجه ســال 
۱۴۰۱، نصــب کنتور هــای 
هوشــمند بــرای واحد های 
جدیــد االحداث هم می تواند 
اقساطی باشد.آقای علی اکبر 
محرابیان وزیر نیرو، در تاریخ 
یکم اسفند پارسال گفته بود: 
در حــال حاضــر هیچ کنتور 
هوشــمندی برای مشترکان 
خانگی نصب نشــده اســت و 
فروش اقســاطی این کنتور ها 

از مهر ۱۴۰۱ آغاز می شود.
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5بانک و بیمه
اخبار

پرداخت ۲۶ میلیارد ریال 
 تسهیالت ازدواج 
در فروردین ۱۴۰۱

بر اســاس اعالم بانک سامان، طی 
فروردین مــاه ســال ۱۴۰۱ بانک 
سامان ۲۱ فقره تسهیالت ازدواج 
بــه مبلــغ ۲۵۹۰۰ میلیون ریال 

پرداخت کرده است.
بانــک ســامان در طول فروردین 
ســال ۱۴۰۱ نزدیــک بــه ۲۶ 
میلیارد ریال تســهیالت ازدواج 

پرداخت کرده است.
بــه گزارش درآمــد نیوز به نقل از 
ســامان رســانه، بر اساس اعالم 
بانک ســامان، طــی فروردین ماه 
سال ۱۴۰۱ بانک سامان ۲۱ فقره 
تسهیالت ازدواج به مبلغ ۲۵۹۰۰ 
میلیون ریال پرداخت کرده است.

همچنیــن بــر اســاس همیــن 
گــزارش، از ابتدای ســال ۱۴۰۱ 
تا پایــان فروردین ماه، ۴۴۰۴ نفر 
در انتظــار اخذ وام ازدواج از بانک 
ســامان هســتند که از این تعداد 
۳۹۷۱ نفر در انتظار تعیین شعبه، 
۳۵۳ نفر در انتظار تکمیل مدارک 
و ٨۰ نفر در انتظار اخذ وام هستند.

الزم به ذکر است که دلیل کاهش 
پرداخت تسهیالت ازدواج در این 
مــاه، تغییر بخشــنامه پرداخت 
تســهیالت ازدواج از سوی بانک 

مرکزی بود.

نماینده بیمه تعاون 
در مازندران به عنوان 

قهرمان کشتی آزاد ایران 
در آسیا شناخته شد

آزاد  کشــتی  مســابقات  در 
بزرگســاالن قهرمانی آســیا که 
در شــهر اوالن باتور مغولســتان 
برگزار می شــود، محمد حسین 
محمدیان، نماینده شــرکت بیمه 
تعاون در مازندران موفق به کسب 

مدال طال شد.
او در این مسابقه موفق شد با نتیجه 
۱۱ بر صفر، باتزول اولزیســایخان 
از مغلولستان را مغلوب کرده و به 

مدال طال دست پیدا کند.
محمدیان که در وزن ۹۷ کیلوگرم 
بــه میدان مســابقه رفته بود، در 
دور نخســت با نتیجه ۱۰ بر صفر 
ضیامحمد صفراف از ترکمنستان 
را شکســت داده بود و ســپس با 
نتیجه ۱۰ بر صفر از سد ساتیوارت 
کادیان دارنده مدال نقره آســیا از 
هند گذشــت و به دیدار فینال راه 

یافت.
شــایان ذکر است که همواره بیمه 
تعاون به عنوان شــرکت بیمه ای 
حامی ورزش در راســتای توسعه 
و بالندگی رشــته های گوناگون 
ورزشــی به فعالیــت پرداخته و 
حضــور فعــال خود را در مســیر 
اعتــالی فرهنگســازانه ورزش 

کشور نشان داده است.

 تمدید مهلت ثبت نام 
در آزمون استخدامی 

بانک رفاه کارگران

  
مهلت ثبت نــام در آزمون دعوت به 
همکاری بانک رفاه کارگران تمدید 
شد. مهلت ثبت نام در آزمون دعوت 
بــه همکاری بانک رفــاه کارگران تا 
پایان روز جمعه ۹ اردیبهشــت ماه 

سال جاری تمدید شد.
بر اســاس این گــزارش، متقاضیان 
واجد شــرایط می توانند با مراجعه به 
ســایت بانک رفاه کارگران به نشانی 
 www.refah-bank.ir اینترنتی 
نســبت به تکمیل اطالعات خواسته 
شــده در ســامانه)با عنوان تمدید 
مهلت ثبت نــام دعوت به همکاری 

بانک رفاه کارگران( اقدام کنند.
الزم به ذکر است، بانک رفاه کارگران 
به منظور تامین نیروی انسانی مورد 
نیاز خود از میان افراد واجد شــرایط 
در مقاطــع تحصیلی کارشناســی و 
کارشناســی ارشــد و در رشته های 
مــورد نیاز برای مشــاغل بانکدار به 
منظور اشــتغال در واحدهای بانک 
در سراسر کشور، دعوت به همکاری 

می کند.
گفتنــی اســت، متقاضیــان واجد 
شــرایط، پــس از کســب موفقیت 
در آزمــون کتبی و اعــالم پذیرفته 
شــدگان چند برابر ظرفیت، با انجام 
مصاحبه هــای تخصصی، رفتاری و 
روانشــناختی، تأیید صالحیت های 
عمومــی توســط گزینــش، احراز 
توانایی ها و سالمت جسمی و روحی 
و ســایر مراحل اداری، در چارچوب 
قوانین و مقــررات جاری به صورت 
قراردادی)مزایــای بیمــه درمانی 
و بازنشســتگی تامیــن اجتماعی(، 

دعوت به همکاری می شوند.
بدیهی اســت پس از تکمیل تمامی 
مراحل، نفرات برتر حائز شــرایط با 
لحــاظ تعداد مورد نیاز شناســائی و 

دعوت به همکاری خواهند شد.
شــایان ذکر است کارت شرکت در 
آزمــون برای مشــاهده و چاپ روز 
دوشــنبه ۱۹ اردیبهشــت بر روی 
ســایت ثبت نام قــرار خواهد گرفت 
و زمــان برگــزاری آزمون کتبی نیز 
روزهای پنج شنبه و جمعه)۲۲ و ۲۳( 

اردیبهشت ماه خواهد بود.

از تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ شــعبه اسکان موسسه اعتباری 
ملل )کد ۰۵۲۳( به محل جدید خود واقع در برج تجاری 
اداری اسکان، طبقه همکف، پالک ۱۹ و ۲۱ انتقال خواهد 
یافت. مشتریان محترم می توانند برای دریافت خدمات 
بعد از تاریخ اعالمی، به نشانی جدید مراجعه فرموده و از 

خدمات این شعبه بهره مند گردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: تا زمان 
اتصال خطوط تلفن جدید جهت برقراری تماس و کسب 
اطالعات بیشــتر می توانید با شــماره تلفن های اعالمی 

“حوزه شمال” تماس حاصل فرمایید.
۲۲۳۹۵۲٨۷-۰۲۱
۲۲۲۴۱۴۷۵-۰۲۱

جابجایی شعبه اسکان موسسه اعتباری ملل

خبر ویژه

اخبار

 بیمه معلم بهترین عملکرد در شفافیت و پاسخگوئی را 
از آن خود کرد

  عملکــرد بیمــه مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران و شــرکتهای بیمه 
در ســامانه انتشــار و دسترسی آزاد 
به اطالعات اعالم شــدو در این بین 
بیمه معلم در مقایسه با سایر شرکت 
های بیمه ای رتبه برتر را کسب کرد.

بر اســاس اعالم صریح کمیســیون 
بــه  آزاد  دسترســی  در  انتشــار 
اطالعــات بیمــه معلــم توانســت 
 رتبــه بهترین پاســخگوئی را از آن 

خود کند.
مســئول مستقیم پاســخگوئی به 
ســواالت درج شده در سایت انتشار 
آزاد اطالعــات روابط عمومی بیمه 

معلم بوده اســت که طی این مدت 
بــا ایجــاد هماهنگی بــا واحدهای 
ســازمان،در مســیر ایجــاد فضای 

شــفاف و تسهیل اطالع رسانی، گام 
برداشته است.

طبــق اعالم رســمی کمیســیون 

بــه  آزاد  دسترســی  انتشــاردر 
اطالعــات، بیمه معلم ســریعترین 
زمــان پاســخگویی را در میان کلیه 
شــرکتهای بیمــه از آن خود کرده 

است.
الزم به ذکر است مطابق ماده ٨ قانون 
انتشــار و دسترسی آزاد به اطالعات، 
کلیه موسســات عمومی و موسسات 
خصوصــی که خدمــات عمومی را 
ارائه مــی دهند مکلف اند اطالعات 
عمومی را که توســط هر شــهروند 
ایرانی، درخواســت می شــود پاسخ 
دهنــد ،درغیر اینصورت مشــمول 

جرایم کیفری می شوند.

بیمه سرمد برای گسترش شبکه فروش، نماینده جذب می کند
  شــبکه فروش، نقش مهمی در معرفی 
و فــروش محصوالت و افزایش ســهم 
بازار شــرکت های بیمه دارند. در همین 
راســتا، شــرکت بیمه ســرمد در سال 
۱۴۰۱ برای گســترش شــبکه فروش 
و توسعه خدمت رســانی به هموطنان 
در سراســر کشــور، اقــدام بــه جذب 
 تعداد محــدودی نماینده فعال فروش 

شبیمه کرده است.
این شــرکت که پشــتوانه بزرگی چون 
بانک صادرات ایران را به عنوان سهامدار 
عمده با خود دارد، برای نمایندگان خود، 
شــرایط و مزایای ویژه ای در نظر گرفته 
اســت که نماینــدگان می توانند پس 
از طــی مراحــل قانونــی و دریافت کد 

نمایندگی از این مزایا استفاده کنند.
 مزایای دریافت 

نمایندگی بیمه سرمد:
قرارداد رســمی نمایندگی با شــرکت 

بیمه سرمد
دوره های آموزشــی بازاریابی و فروش 

بیمه
بهره مندی از تسهیالت و امکانات ویژه

پشتیبانی و آموزش ۲۴ ساعته
امکان فعالیت به شــکل پاره وقت و یا 

تمام وقت
آینــده کاری خوب و ســطح درآمدی 

نامحدود
متقاضیــان می توانند بــرای ثبت نام و یا 
کســب اطالعات بیشــتر، با مرکز تماس 
۲۴ ســاعته ۱۵۱۶ تماس بگیرند و یا به 
شعب بیمه سرمد در سراسر کشور مراجعه 
کنند. برای دسترســی به آدرس و شماره 
تلفن شعب بیمه سرمد در سراسر کشور، 
وب اپلیکیشــن بیمــه ســرمد به آدرس 
 /https://webapp.sarmadins.ir

در دسترس شماست.

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت ســواری هــاچ بــک 
مــدل  روغنــی  ســفید  رنــگ  بــه   206TU3 تیــپ  پــژو 
بــه   46 22-ایــران  س   644 پــاک  شــماره  بــه   1389
شاســی  شــماره  بــه    14189038742 موتــور  شــماره 
کهیندخــت  بــه  متعلــق   NAAP03ED2AJ142111
ســلطانی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  " آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140060318603013492 مــورخ 1400/11/27 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات 
مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم ســمیه جاویــد کوچصفهانی فرزند محمدتقی به شــماره شناســنامه 245 
صــادره از کوچصفهــان درقریــه شــالکو درشــش دانــگ اعیــان بانضمــام دو دانــگ مشــاع  از ششــدانگ عرصــه 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی  بــه مســاحت 251.84 مترمربــع پــاك فرعــی41241 از اصلــی 77 
مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 288 از اصلــی 77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای غــام 
اســمعیل زاده بــی نظیــر محــرز گردیــده اســت. .لــذا به منظور اطــاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ 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 عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/24 ونوبــت دوم:1401/02/08
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه ۲رشت-سعید بدوی

کارت به متقاضیان ساخت مسکن روستایی   پرداخت تسهیالت کاال
در گلستان

شعب استان گلستان بانک قرض الحسنه مهر ایران به متقاضیان ساخت مسکن روستایی که نزد بنیاد مسکن ثبت نام کرده و تأیید  شوند، تا سقف   
۵۰۰ میلیون ریال تسهیالت کاالکارت)کاال و خدمات ایرانی( پرداخت می کند. به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، بر اساس تفاهم نامه مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان گلستان با اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در راستای 
نهضت ملی مسکن جوانان، طرح ۵۰ واحدی مسکن روستای جفاکنده شهرستان بندرگز با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان با حضور »عیسی امامی« 
رئیس هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران و »محمدرضا شاملو« معاون عمران روستایی بنیاد مسکن، فرماندار و مسئوالن شهرستان بندرگز 
کلنگ زنی شد. بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای محرومیت زدایی و تحقق مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۰ با انعقاد تفاهم نامه حمایت 
از کاالی ایرانی )کاالکارت( با اداره کل بنیاد مسکن گلستان با هدف ایجاد مسکن ارزان قیمت برای محرومان با محوریت روستا، به متقاضیان 
ساخت مسکن روستایی که نزد بنیاد مسکن ثبت نام کرده و تأیید شوند، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیالت کاالکارت)کاال و خدمات ایرانی( 
پرداخت می کند. این طرح در ۱۰ روستای محروم استان گلستان اجرا خواهد شد. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن در مراسم شروع عملیات 
اجرایی این طرح گفت: عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در عمل به مسئولیت اجتمایی مثال زدنی است و بانک قرض الحسنه مهر ایران 

عملکرد خود را در مشارکت برای اجرای طرح های محرومیت زدایی و پیشبرد عدالت اجتماعی در عمل به اثبات رسانده است.
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اخبار استان

اخبار استان

 مدیر کل بیمه سالمت 
استان کرمانشاه:

بیمه سالمت هزینه های 
درمان همه زوج های 

نابارور را پرداخت می کند
کرمانشاه / گروه استان ها:  مدیرکل 
بیمه سالمت استان کرمانشاه اعالم 
کــرد: بیمــه ســالمت هزینه های 
درمانی زوج های نابارور، چه آنهایی 
کــه تحت پوشــش بیمه ســالمت 
هســتند و هم افراد تحت پوشــش 
ســایر بیمه ها مانند تامین اجتماعی 
و نیروهای مســلح و حتی فاقد بیمه 
را پرداخــت می کند.»امید قادری« 
افــزود: بیمه ســالمت هزینه های 
درمانی همه زوج های نابارور ســال 
۱۴۰۰؛ کــه بتوانند اســناد مثبته و 
هزینه ها را به اداره کل بیمه سالمت 
استان تحویل دهند نیز پرداخت می 
کند.وی توضیح داد: دســتور العمل 
پرداخت هزینه های درمان زوج های 
نابارور در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ ابالغ 
شــد اما بیمه سالمت هزینه درمان 
تمام زوج های ناباروری که در ســال 
۱۴۰۰ اقدام کرده اند و داری اســناد 
مثبته هســتند را پرداخت می کند.
قــادری تاکید کرد: بیمه ســالمت 
هزینــه درمــان زوج هایی که تحت 
پوشش ســایر بیمه ها مانند تامین 
اجتماعی و نیروهای مســلح هستند 
نیز در صورتی که این بیمه ها هزینه 
ناباروری آنها را پوشش ندهند، به زوج 
ها می پردازد.وی با بیان اینکه هزینه 
هــای درمان ناباروری تا قبل از روی 
کار آمدن دولت مردمی آقای رئیسی 
تحت پوشــش بیمه ای نبود، گفت: 
اما این موضوع در راســتای سیاست 
هــای ابالغی مقام معظم رهبری در 
خصوص افزایش جمعیت از ســال 
گذشــته تحت پوشــش بیمه قرار 
گرفت.مدیرکل بیمه سالمت استان 
کرمانشاه در ادامه بیان داشت: سال 
گذشــته بیمه سالمت هزینه درمان 
۳۶ زوج نابارور استان را پرداخت کرد 
و در ایــن خصوص هیچ محدودیتی 
برای پرداخت نداریم.قادری با اشاره 
به اینکه هزینه های درمان زوج های 
نابارور به ۲ صورت پرداخت می شود، 
گفــت: یا زوج ها بــه مراکز درمانی 
طرف قرار داد بیمه سالمت در استان 
مانند مرکز ناباروری ســازمان جهاد 
دانشــگاهی و بیمارستان معتضدی 
مراجعــه مــی کنند و در آنجا هزینه 
های آنها براساس تعرفه های دولتی 
تا سقف۹۰ درصد پرداخت می شود 
و یا زوج هایی که به مراکز خصوصی 
و غیر طرف قرار داد بیمه سالمت می 
روند در صورت تحویل اســناد مثبته 
بــه اداره کل بیمه ســالمت واقع در 
خیابان شــهید جعفری تا ۶۰ درصد 
تعرفــه های غیر دولتی و عمومی به 
آنها پرداخت شود.این مقام مسئول 
اظهــار کرد: هزینه های درمان زوج 
های نابارور بیمه شدگان سایر بیمه 
هــا مانند بیمه تامیــن اجتماعی و 
نیروی های مســلح نیز طی نامه ای 
حاوی اســناد مثبتــه این زوج ها به 
بیمه ســالمت؛ هزینه درمان آنها نیز 
به زوج ها پرداخت می شود.قادری در 
پایان از شهروندان خواست با شماره 
گیری سامانه ۱۶۶۶، یا کد دستوری 
پیامکــی *۱۶۶۶#  تماس بگیرند و 
از جزئیات بیشتر طرح آگاهی یابند. 

 برگزاری جلسه شورای 
 امور ایثارگران شرکت 

توزیع برق استان سمنان
ســمنان / گروه استان ها: نخستین 
جلسه شورای امور ایثارگران شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان سمنان با 
حضــور مدیرعامــل و اعضای  این 
شــورا تشکیل شد.دبیر شورای امور 
ایثارگران این شــرکت بیان کرد: به 
منظور برنامه ریزی برای توســعه و 
تعمیق برنامه های مرتبط با فرهنگ 
ایثار و شــهادت و اجرای شایســته 
فعالیــت هــای حــوزه ایثارگران، 
این نشســت برگزار شــد.ابوالفضل 
همتــی گفت: تنظیــم برنامه دیدار 
با خانواده معظم شــهدای منتسب 
بــه همکاران در طی ســال ۱۴۰۱ ، 
اجــرای منظم طرح های "یادیاران" 
ویژه گرامیداشــت سالروز شهادت 
شهدای منسوب به کارکنان شرکت 
و "ستارگان عشق" برای گرامیداشت 
ســالروز عملیات های دفاع مقدس 
و همچنیــن ارائــه فراخــوان برای 
جانمایــی اِلمان ایثــار در محوطه 
شرکت، از جمله برنامه های مصوب 
این نشســت به شــمار می رود.وی 
با اشــاره به درپیش بودن مناسبت 
حماســه جاودانه چهلمین سال یاد 
حماســه فتح خرمشهر در عملیات 
بیت المقدس اظهار کرد: فضاسازی 
و تبلیغات محیطی، برپایی نمایشگاه 
عکــس جاودانه ها، اطالع رســانی 
نمایشــگاه های مجــازی، دیدار با 
خانــواده معظم شــهدا، تهیه کلیپ 
هــای تصویری، اجرای برنامه روایت 
گری، تهیه روزشمار و بیانیه ، پخش 
بانگ حماسه مقاومت در ساعت ۱۱ 
روز ســوم خرداد همزمان با سالروز 
آزادســازی خرمشــهر، بــه عنوان 
برنامــه هایی اســت که برای تکریم 
این مناسبت پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرك های 
صنعتی استان اردبیل عنوان کرد؛

احیای 3۲ واحد صنعتی 
کد و غیرفعال   را

در سال ۱۴۰۰ 
 اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان 
اردبیــل گفــت: تالش بــرای حل 
مشــکالت حوزه اشتغال و صنعت و 
احیای واحدهای راکد، از مهمترین 
اهداف این شــرکت در سال گذشته 
بود که این برنامه ها در سال جدید نیز 
با شتاب هرچه بیشتری ادامه خواهد 
یافت.محمد اهلی در جریان بازدید از 
شهرک صنعتی اردبیل۲ ضمن اعالم 
این خبر اظهار داشــت: برنامه های 
حمایتی مختلفی از سرمایه گذاران 
در شــهرک های صنعتی انجام می 
شــود که با این برنامه های حمایتی 
تالش شــده حجم ورودی سرمایه 
گــذاری ها در اســتان افزایش یابد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان اردبیــل از تالش 
تمامــی مســئوالن بــرای برطرف 
کردن موانع تولید و اشــتغال و حل 
مشــکالت واحدهای تولیدی خبر 
داد و افــزود: با اقدامات انجام شــده 
در ســال گذشــته، ۳۲ واحد راکد و 
غیرفعال در شهرک های صنعتی به 
چرخه تولید بازگشته اند که با احیای 
ایــن واحدهای تولیدی، برای بیش 
از  ۴۰۰ نفــر اشــتغال مجدد ایجاد 

شده است.

استانها 6

کید کرد؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان تا

لزوم خودداری از اظهار نظرهای غیرکارشناسی در مورد شبکه فاضالب اصفهان 
اصفهان / گروه اســتان هــا: مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهــان از فعــاالن اجتماعی، اصفهان 
دوستان و رسانه ها خواست از انعکاس اظهار نظرهای 
غیرکارشناسی در مورد ریزش شبکه فرسوده فاضالب 
شهر اصفهان خودداری کنند.منصور شیشه فروش با 
بیــان این که اظهار نظرهای غیرکارشناســی موجب 
نگرانی افکار عمومی می شــود خواســتار تشــکیل 
گروه کارشناســی برای بررســی دقیــق علل ریزش 
شــبکه فاضالب فرســوده شــهر اصفهان شد.معاون 
بهره برداری و توســعه فاضالب آبفای استان اصفهان 
نیز در این نشســت علت اصلی وقوع حوادث شــبکه 
فاضــالب را قدمــت زیاد و فرســودگی لوله ها عنوان 

کرد و گفت: از ســال ۱۳۴۰ تاکنون بیش از ۳ هزار و 
۹۰۰ کیلومتر شــبکه فاضالب در شهر اصفهان اجراء 
شــده اســت که عمر برخی از قسمت های آن به بیش 

از ۵۵ سال می رسد.امیر حسین حکمتیان به ریزش 
شــبکه فاضالب خیابان مشتاق در سال۱۳۷۵ اشاره 
کرد و اظهار داشــت: در آن ســال به رغم جاری بودن 
رودخانه زاینده رود، شــاهد ریزش شبکه فاضالب در 
خیابان مشــتاق بودیم، بنابراین فرونشست زمین که 
ناشی از خشکسالی است نمی تواند علت اصلی وقوع 
حوادث شــبکه فاضالب در شهر اصفهان باشد.معاون 
بهره برداری و توسعه فاضالب آبفای استان اصفهان با 
بیان این که فرسودگی شبکه علت اصلی وقوع حوادث 
به شمار می آید اعالم کرد: راهکار اصلی مقابله با ریزش 
شبکه فاضالب در استان اصفهان بازسازی و نوسازی 

شبکه فرسوده فاضالب است

مازندران / گروه اســتان ها: مدیر شــرکت ملی پخش 
فــرآورده هــای نفتی منطقه چالــوس ) غرب مازندران 
( تــورج امانــی گفت: در ســال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۱۱ 
میلیــون متــر مکعب گاز CNG به مصرف رســید که 
معادل ۱۲۲ میلیون لیتر بنزین می باشــد و این مقدار 
در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ ) ۱۰۷ میلیون 
لیتر مکعب( حاکی از افزایش چهاردرصدی مصرف این 

فرآورده بعنوان سوخت پاک است.مدیر منطقه با اشاره به اجرای طرح مدیریت 
مصرف سوخت از ۲۴ آبان سال ۹٨ و استقبال مردم از مصرف CNG ، اجرای 

طرح رایگان دوگانه ســوز کردن خودروها و ثابت ماندن 
قیمــت CNG را از مهمترین عوامل رشــد مصرف این 
ســوخت پاک دانســت. وی همچنین افزود: در منطقه 
چالوس ۴۱ باب عرضه کننده CNG فعال اســت که از 
 )CNG این تعداد ۲۷ باب جایگاه دو منظوره ) بنزین و
و ۱۴ باب جایگاه تک منظوره CNG میباشد و با توجه 
به پایش مســتمر وضعیت عملکرد و تجهیزات فنی این 
جایگاهها ، سوخترسانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. میزان سهم CNG در 

سبد بخش حمل و نقل در سال ۱۴۰۰ مقدار ۱۷ درصد بوده است.

 روابط عمومی منطقه چالوس اعالم کرد؛

افزایش ۴ درصدی مصرف CNG در سال ۱۴۰۰ 

خبر ویژه

با مساعدت آستان قدس رضوی؛ 

گره پانزده  ساله گذرگاه شرق به غرب مشهد باز شد
مشهد / سمیرا رحمتی

پس از پانزده سال انتظار، اراضی موسوم 
به پادگان که بواسطه توسعه شهری در 
مرکز مشهد واقع شده، با مساعدت حجت 
االســالم والمســلمین مروی در اختیار 
مردم قــرار خواهد گرفت. همچنین در 
اقدامی کم ســابقه، ۶۰ درصد از اراضی 
۴۰۰ هکتــاری پــادگان بــرای ایجاد و 
ارائه خدمات عمومی شــهری اختصاص 
خواهــد یافت.آســتان قدس رضوی در 
ادامه خدمات گســترده خود به مجاوان 
بارگاه منور رضوی، اینبار گره از مشکل 
پانزده ساله گذرگاه شرق به غرب مشهد 
باز کرد.مالک رحمتی، قائم مقام تولیت 
آســتان قدس رضوی در این باره گفت: 
طی تفاهمی که در کمیســیون ماده ۵ 
صورت گرفت، پادگان ارتش از ســطح 
شــهر مشهد خارج خواهد شد تا اراضی 
آن که موقوفه آستان قدس رضوی است، 
برای بهره وری مناسب استفاده شود.وی 
بــا بیان اینکــه، این اتفاق بزرگ حاصل 
بیش از پانزده ســال مذاکره و پیگیری 
اســت، گفت: درباره این اراضی، تعامل 
بســیار خوبی بین نهادهــای متولی با 
آســتان قدس رضوی شــکل گرفت و 
حجت االســالم والمسلمین مروی نیز 
تاکید داشــتند اراضــی پادگان قدیم تا 
جایی که ممکن است برای ایجاد خدمات 
عمومی مورد اســتفاده مردم قرار گیرد.

رحمتی افزود: در همین راستا ۶۰ درصد 
مســاحت این اراضی برای ارائه خدمات 
عمومــی از جمله معابر شــهری، فضای 
ســبز و فضاهای خدماتی در نظر گرفته 
شــده که به بهبود کیفیت زندگی مردم 
کمک می کند و بخشــی از کمبودهای 

شهری در این نقطه را مرتفع خواهد کرد. 

 پیش بینی 8۰ هکتار فضای سبز 
در مکان قبلی پادگان

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی 
افــزود: این اراضی موقوفه۴۰۰ هکتاری 
شــامل دو قسمت است که بخشی از آن 
مربوط به میدان تیر ســابق و بخشــی 
نیــز پادگان لشــکر ۷۷ بــود و برای آن 
کاربری نظامی تعریف شــده بود، اما با 
هماهنگی ارتش و مدیریت شهری مقرر 
شد پادگان به خارج از شهر منتقل شود 
و بــا بهره وری فضــای فعلی، خدمات و 
فضاهای مورد نیاز شهر نیز تامین شود. 
وی افزود: یکی از بهره وری های تعریف 
شــده برای این اراضی، حدود ٨۰ هکتار 
فضای ســبز است که در قالب دو پارک 
در دو سمت بزرگراه ایجاد و توسط یک 
گذرگاه فضای سبز و ره باغ به هم متصل 
خواهد شد. رحمتی گفت: تا کنون پروژه 
فضای سبز با این وسعت در بافت مرکزی 
شــهر مشــهد وجود نداشته و این مهم، 
در نتیجه مســاعدت های تولیت آستان 
قدس رضوی و تعامل و همراهی مدیریت 

شهری و ارتش حاصل شده است. 

 پیش بینی 3۰ هکتار اراضی 
برای ارائه خدمات مورد نیاز شهر 

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی 
ادامه داد: ۲۵ تا ۳۰ هکتار از این اراضی 
نیز برای ایجاد خدمات مورد نیاز شــهر 
از جمله فضاهای فرهنگی، آموزشــی و 
تاسیسات شــهری در نظر گرفته شده 
است که نقطه عطفی در توسعه خدمات 

شهری خواهد بود. 

 تهسیل عبور و مرور مردم 
با ایجاد ۴ مسیر تردد جدید

رحمتــی افزود: همچنیــن با توجه به 
ایجاد حداقل ۴ گذرگاه شــرقی و غربی 
در اراضی پادگان قدیم، اتفاق بزرگی در 
حوزه ترافیکی و تســهیل عبور و مردم 
رقــم خواهد خورد و دسترســی های 
جدیدی به وجود می آید که تردد مردم 
را ساده تر خواهد کرد. وی درباره زمان 
بنــدی اجرای این طرح نیز اظهار کرد: 
نهایی شــدن مصوبه کمیسیون ماده ۵ 
در شــورای عالی معماری و شهرسازی 

کشور، حدود دو تا سه ماه زمان خواهد 
بــرد و پــس از آن اجرای طرح با ایجاد 

خیابان های فرعی آغاز خواهد شد. 

 اولویت آستان قدس رضوی 
 در رسیدگی به مشکالت 

حاشیه شهر مشهد
قائــم مقام تولیت آســتان قدس رضوی 
در ادامــه به برخــی از اقدامات این نهاد 
در شهرک های شهید رجایی و باهنر نیز 
اشاره کرد و افزود: آستان قدس رضوی در 
کنار خدمات متعدد فرهنگی و اجتماعی 
در ایــن مناطق، اقداماتی اثربخش نظیر 
مساعدت جدی در واگذاری سند مالکیت 
به مســتاجران، واگــذاری زمین رایگان 
چهل و نه ســاله به دستگاه های اجرایی 
برای ســاخت مــدارس و مراکز درمانی 
در محله هــای هدف و همچنین خدمات 
بهداشــتی و معیشــتی را داشته است و 
حمایت های خود را ادامه خواهد داد.وی 
تصریح کرد: توجه به امور مجاورین به ویژه 
حاشیه شهر مشهد و تسهیل عبور و مرور 
در شریان های مواصالتی، جزو اولویتهای 
آستان قدس رضوی است و در حد توان، 
برای ایجاد تحول در محالت حاشیه شهر 
مشــهد به نفع مردم، آماده مشــارکت و 
تقویت همکاری با ســایر دســتگاه های 
متولی هســتیم و به همیــن منظور در 
ســال ۱۳۹۹، هفتــاد هکتــار از اراضی 
شــهرک شــهید باهنر، برای بازآفرینی 
شــهری و ساخت مســکن حاشیه شهر 
اختصاص پیدا کرد و در ســال گذشــته 
نیــز زمینی به مســاحت ۵ هکتار، برای 
ساخت بیمارســتانی در اختیار دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد قرار گرفت.
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کوتاه از جامعه

هشدار پلیس فتا درباره 
تبلیغات هدیه روز معلم

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرائــم ســایبری پلیس فتا با 
اشــاره به نزدیک شدن روز معلم، 
گفت:  کالهبرداران ســایبری از 
هــر فرصتی بــرای کالهبرداری 
استفاده می کنند، در حال حاضر 
نیز با نزدیک شــدن به روز معلم 
ممکن اســت این افراد بخواهند 
بــه روش های مختلــف اقدام به 
کالهبــرداری به ویژه از معلمان، 
دانش آمــوزان و خانــواده آنها، 
کنند.سرهنگ علی محمد رجبی 
افزود:  در مــورد دانش آموزان یا 
خانواده هایشان ممکن است این 
افــراد با تبلیغات خرید اینترنتی 
هدیه روز معلم و نظایر آن مواجه 
شوند، در این خصوص الزم است 
که دانش آموزان و خانواده ها دقت 
داشته باشــند، در صورت خرید 
اینترنتی به مناســبت روز معلم، 
بــه اصالت فروشــگاه اینترنتی و 
نماد اعتماد الکترونیک آن توجه 

کنند. 

آزمون استخدامی 
 آموزش و پرورش

  ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت 
برگزار می شود

مشــاور رئیس و مدیرکل روابط 
ســنجش  ســازمان  عمومــی 
آموزش کشــور از انتشــار کارت 
ورود بــه جلســه نهمین آزمون 
استخدامی متمرکز دستگاه های 
اجرایی کشــور در ســال ۱۴۰۱ 
ویژه رشــته های شغلی آموزش و 
پرورش در تاریخ ۱۳ اردیبهشت 
ماه خبــر داد.علیرضا کریمیان، 
گفــت: داوطلبان ایــن آزمون، 
برای شــرکت در جلسه امتحان 
باید از ۱۳ اردیبهشت ماه به پایگاه 
اطالع رسانی سازمان سنجش به 
 www.sanjesh.org نشــانی
مراجعــه کنند.وی افزود: آزمون 
استخدامی آموزش و پرورش در 
روزهای پنج شــنبه و جمعه ۱۵ و 
۱۶ اردیبهشت ماه برگزار می شود 
و بیش از ۵۰۰ هزار نفر متقاضی 

شرکت در این آزمون هستند.

علت کاهش پوشش 
بیمه ای خدمات 

آزمایشگاهی چیست؟
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت 
وزارت بهداشــت در پاســخ به این 
ســوال که چــرا برخــی خدمات 
آزمایشــگاهی در بخش خصوصی 
پوشــش بیمــه کمتــری دارند و 
پرداخــت از جیب مردم برای این 
خدمات بیشتر شده ،گفت: در سال 
گذشــته، افزایش تعرفه خدمات 
آزمایشــگاهی در بخش دولتی که 
مبنای پراخت بیمه ها است، نسبت 
به بخش خصوصی کمتر بوده است.
سیامک سمیعی افزود: در سال های 
گذشــته پوشــش بیمه خدمات 
آزمایشــگاهی در بخش خصوصی 
حدود ۳۵ درصد بود که در ســال 
۱۴۰۰ به حدود ۲۲ درصد کاهش 
یافته اســت. یکی از سیاست های 
دولت، کاهــش پرداخت مردم در 

بخش درمان است.

3۰ درصد مردم در 
سال گذشته اختالل 
روان را تجربه کرده اند

مدیــر کل مشــاوره و امــور 
روانشناختی سازمان بهزیستی 
بــا بیان اینکه براســاس اعالم 
ســال  در  بهداشــت  وزارت 
گذشته، حدود ۳۰ درصد افراد 
جامعه به نوعی اختالل روانی را 
تجربه کرده اند و این موضوع در 
افرادی که مبتال به کرونا بوده یا 
تجربه کرونا را داشته اند معادل 
۴۰ درصد بوده است، گفت: در 
دنیــا برای دوران کرونا و پســا 
کرونا و مشــکالت و اختالالت 
روانــی و بــه خصــوص بحث 
اســترس و اضطراب مطالعات 
جدی انجام شده است.سازمان 
بهزیستی نیز از ابتدای پاندمی 
کرونــا ســامانه خودارزیابی 
روانشــناختی را فعــال کرده و 
حســب مطالعاتی که در سال 
گذشــته صورت پذیرفت، ۳۰ 
درصد افراد استرس، اضطراب 
و افســردگی متوسط و شدید 
را تجربه می کنند.بهزاد افزود: 
آنچــه امروز بــه عنوان یکی از 
مباحث روز دنیای روانشناسی 
وجود دارد و دولت ها باید به آن 
توجه کنند عوارض روانشناختی 
ناشــی از پاندمی کروناست که 
اهمیــت موضــوع را به لحاظ 
مشــکالتی که مــردم در ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، 
جسمانی و روانشناختی تجربه 
می کنند، بیشتر می کند و الزم 
است برنامه ریزی هایی در این 
خصوص وجود داشته باشد.وی 
با بیان اینکه توسعه دسترسی 
عموم به خدمات پیشــگیرانه 
در حــوزه ســالمت روانــی و 
اجتماعی یکی از اصولی اســت 
کــه در حکمرانی مطلوب باید 
مورد توجه قــرار گیرد، گفت: 
بــرای اینکه دولت هــا بتوانند 
جهــت حفــظ نیروهای مولد، 
افراد  توانمندی های  توســعه 
و کارآمــدی آنهــا در نظــام 
اجتماعی سرمایه گذاری کنند 
باید به دنبــال تحقق خدمات 
رفاه عمومی و یکپارچه باشند.
وی ضمــن تاکید بر لزوم تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات 
مشاوره و روانشناسی، گفت: به 
نظر می رسد سیاستگذاران در 
برنامه ریزی سیاست های کلی 
تامیــن اجتماعــی بایــد نگاه 
جامعی به این موضوع داشــته 
باشند.وی افزود: در حال حاضر 
بر اساس بند ج ماده ۱۰۲ قانون 
ششم توسعه، دولت مکلف بوده 
آموزش و مشاوره مستمر برای 
گروه هایــی از جملــه جوانان، 
نوجوانان قبل، حین و دســت 
کم ۵ ســال بعد از ازدواج را زیر 
پوشــش بیمه پایــه و تکمیلی 
دولت قرار دهد. هرچند که این 
قانون مشخصا تکیلف نکرده که 
چه دستگاهی متولی پیگیری 

تحقق این بند از قانون است.

7جامعه

معاون دبیرخانه شــورای عالی بیمه سالمت کشور با 
اشــاره به انتشــار برخی جداول و گمانه زنی ها درباره 
جزئیــات تعرفه هــای تشــخیصی و درمانی ۱۴۰۱، 
ضمــن تکذیب این جداول، تاکید کرد: دریافت وجه 
از مردم براســاس این جداول تخلف اســت و تا زمان 
ابالغ تعرفه های جدید، تنها تعرفه های مصوب هیات 
وزیران برای سال ۱۴۰۰ از سوی مراکز درمانی قابل 

دریافت است.دکتر سعید معنوی گفت: هر ساله تعرفه های خدمات بهداشتی 
و درمانی براساس روال مندرج در بند )الف( ماده )۹( قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور، توسط شورای عالی بیمه سالمت پیشنهاد و با تایید 
سازمان برنامه و بودجه توسط هیات وزیران تصویب می شود.وی افزود: هر 

یک از این اعضای ۹ گانه شــورای عالی بیمه سالمت 
کشور شامل وزارت بهداشت، وزارت کار ، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، ســازمان برنامه و بودجه، سازمان 
نظام پزشکی، ســازمان بیمه سالمت، سازمان بیمه 
تامین اجتماعی، ســازمان خدمات درمانی نیروهای 
مســلح و بیمــه کمیته امداد امــام خمینی )ره( باید 
پیشــنهادات خود را برای تعرفه های خدمات درمانی 
صرفاً به دبیرخانه شــورا ارائه دهند تا پس از بررســی و جمع بندی نظرات، 
پیشــنهاد مصوب شــورا به ســازمان برنامه و بودجه ارسال شود و هیچ یک 
از اعضا نمی تواند به صورت جداگانه نســبت به انتشــار ارقام پیشــنهادی 

خود اقدام کند.

تعرفه های جدید پزشکی هنوز ابالغ نشده است

خبر ویژه

گشت به زندگی سالم حمایت می شوند زنان زندانی برای باز
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: 
زنــان زندانی بــا جرائم غیرعمد پس از بازپروری، 
برای بازگشــت به زندگی سالم مورد حمایت این 
معاونــت قــرار می گیرند تا به آغوش گرم خانواده 
بازگردند.انسیه خزعلی در پاسخ به این سوال که 
طرحــی تحت عنوان »زنان بــرای زنان« اکنون 
مطرح است، گفت: این طرح به عنوان یک موضوع 
اولیه در این معاونت مطرح شده است اما بنا داریم 

در جلســه ای با حضور نیکــوکاران و خیران این 
موضوع به صورت ویژه مورد بررســی قرار گیرد تا 
با اجرای این طرح از زنان زندانی حمایت شــود.
خزعلی با بیان اینکه حمایت ما از زنان زندانی این 
است که بازپروری شوند و دوباره به زندگی سالم 
برگردند، تاکید کرد: پس از این اقدامات، خانواده 
های آنان تحت پوشش خدمات معنوی و تربیتی 
قرار می گیرند، اگرچه به طور قطع مشــکل مالی 

هم خواهند داشــت اما مــی خواهیم خود بانوان 
ایــن موضوع را برنامه ریزی کنند، کار یاد بگیرند 
و اشــتغالی داشته باشــند چون معتقدیم باید از 
این افراد حمایت اشــتغالی انجام شود.وی افزود: 
برنامه اصلی ما این است که می خواهیم این بانوان 
تحت پوشش خدمات معنوی و تربیتی با حمایت 
خیران باشــند و طرح زنان برای زنان برای همین 

موضوع است.

کمین است  کرونا همچنان در 

عید فطر و آغاز موج دیگری از سفرها 
ســفرهای نوروزی ۱۴۰۱ پس از دو ســال 
محدودیت به دلیل شیوع ویروس کرونا از 
سر گرفته شد.هر چند میزان سفرها طبق 
آمار وزارت میراث فرهنگی نسبت به دوره 
قبــل از کرونا کاهش داشــت، اما خیلی ها 
به ســفر رفتند و عــده ای هم بودند که به 
دلیل شــلوغی اماکن گردشگری و تاریخی 
و راه ها، قید سفر در روزهای تعطیل نوروز 
را زدنــد تا فرصتی دیگر جبران کنند.حاال 
این فرصت برای تعطیالت عید فطر وجود 
دارد. روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشــت ماه در 
زیباترین ماه سال و نزدیکی آن با دو روز آخر 
هفته تنها به یک روز مرخصی برای کارکنان 
نیاز دارد تا بتوان یک سفر ۵ روزه رفت البته 
برخی از افراد هم هستند که امکان گرفتن 
ســه تا چهار روز مرخصی را برای یک سفر 
۹ تــا ۱۰ روزه دارند بنابراین می توان گفت 
که هفته دوم اردیبهشــت ماه هفته بسیار 
شلوغی برای اهالی صنعت گردشگری است.
اما عده ای از مردم هم هســتند که ترجیح 
می دهند در ترافیک رفت و برگشت روزهای 
تعطیل نمانند و اگر به شهری برای گردش و 
تفریح می روند، در روزهایی سفر کنند که 
گردشگران کمتری، مراکز دیدنی را اشغال 
کرده اند و هتل ها نیز تخفیف مناســب تری 
بــرای آنها در نظــر می گیرد. پس این عده 
تعطیالت را در شهرشان سپری می کنند و 
از جاذبه های شهرشان در زمانی که خلوت 
تر هست استفاده می کنند مانند تهرانی ها 
که معتقدند تهران زمانی دیدنی خواهد بود 

که خیلی ها به سفر می روند.

عدم برنامه ریزی برای سفر در پی 
محدودیت فروش بلیت قطار

حــاال برای انجــام ســفرهای عید فطر 
برنامه ریــزی ها در حال انجام اســت. در 
روزهای اخیر شرکت راه آهن پیش فروش 
بلیت قطارها را همزمان با تعطیالت فطر 
تــا آخر اردیبهشــت ماه انجــام داد و در 
کمترین زمان بسیاری از مسیرها پر شد. 

اما این اتفاق یک مشــکل ایجاد می کند.
از خیلی وقت پیش تاکنون شــرکت راه 
آهن ایران امکان رزرو بلیت را برای مدت 
زمان محدودی باز می کند. به عنوان مثال 
هــر دو هفتــه یک بار می توان برای تهیه 
بلیت قطار اقدام کرد آن هم اگر مسافری 
بتواند در ساعات اولیه بلیتی بخرد و گرنه 
شــرکت های مســافرتی و پلتفرم هــای 
مختلف این بلیت ها را خریداری کرده اند 
و مســافر در روزهای پایانی روز یا بلیتی 
پیــدا نمی کنــد یا با خطا در ســایت ها 
مواجه می شــود.این اتفاق موجب خواهد 
شد تا هم مســافران نتوانند برنامه ریزی 
درســتی برای سفر داشــته باشند و هم 
اســترس ناشی از پیدا نشدن بلیت برای 
مردم به وجود بیاید. این موضوع توســط 
محمدعلی محســنی بندپی نایب رئیس 
فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی 
مطرح و تاکید شــده که باید بازه زمانی 
بــرای فروش بلیــت حمل و نقل عمومی 
جهــت مســافرت های درون شــهری را 
افزایش دهد تا گردشــگران فرصتی برای 
برنامه ریزی داشــته باشــند.در شرایط 

فعلی با برداشــته شدن محدودیت های 
کرونایــی ورود گردشــگران به مناطق 
گردشگری بیشتر شده، طبیعتاً آنها برای 
سفرهایشــان به صورت ســاالنه و ماهانه 
برنامه ریزی می کنند پس درست نیست 
فقــط زمان دو هفته ای برای خرید بلیت 
در نظر گرفته شــود. باید زمان بیشتری 
حداقــل در یــک ماه بــرای خرید بلیت 
اختصاص داده شــود تا گردشــگران هم 
فرصت بیشتری برای برنامه ریزی داشته 
باشــند چون در غیــر این صورت نه تنها 
تصمیم گیری برای آنها ســخت می شود 
در همیــن زمان دو هفتــه ای بالفاصله 
بلیت ها به فروش رســیده و امکان خرید 
برای همه هم فراهم نمی شود.این مشکل 
برای خریــد بلیت هواپیما و اتوبوس نیز 
وجود دارد. بسیاری از مسیرها به سرعت 
فروش می روند و خیلی از مســیرهای کم 
مســافر نیز قیمتــی ترغیب کننده برای 
ســفر ندارنــد به همین دلیــل همچنان 
ســفر به شــهرهای پر گردشــگر در ایام 
تعطیالت انجام می شــود و کمتر می توان 

شاهد توزیع سفر بود.

کرونا در کمین
از طرفی تعطیالت عید فطر در حالی مردم 
را به ســفر ترغیب می کند که کارشناسان 
می گویند وضعیت ابتالء به ویروس کرونا در 
کشور شکننده است و با نادیده گرفتن موارد 
بهداشتی و نکات ایمنی، افزایش میزان ابتالء 
محتمل است. به خصوص آنکه به گفته دبیر 
ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، با 
اعالم آماده باش به دســتگاه های اجرایی، 
رویکرد مدیریت ســفرها در ایام عید فطر 
نیز همچون تعطیالت نوروز اســت. به نظر 
می رسد برنامه ریزی برای سفرها و مدیریت 
آن توسط ستاد هماهنگی خدمات سفر به 
رغم اینکه قباًل معاونت گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگــی گفته بود که فعالیت آن 
دائمی خواهد بود، اما در لحظات آخر برای 
ســفرها به جنب و جوش در می آید این در 
حالی است که می بایست همه اعضا حداقل 
امسال مشکالت و موانع سفرهای نوروزی 
را استخراج کرده تا در تعطیالت عید فطر 
شاهد آن نباشیم همچنین اعالم آماده باش 
بایــد پس از پایان نوروز انجام می گرفت نه 

چند روز مانده تا تعطیالت عید فطر.
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»برف بر شانه سکوت« 
کتابی درباره عشق 

ورزیدن
روبرت زتالر زاده ی ۷ اوت سال 
۱۹۶۶ در وین است. او نویسنده، 
فیلمنامه نویس و بازیگر برجسته 
ی اتریشی است. کتاب »برف بر 
شانه ســکوت« یکی از بهترین 

آثار این نویسنده است.
روبــرت زتالر در خردســالی به 
دلیــل نقص مادرزادی چشــم 
مجبور به تحصیل در مدرســه 
نابینایان و کم بینایان شد. پس 
از فارغ التحصیلی از دانشــکده 
ی هنرهــای زیبــای ویــن در 
تعداد زیادی از تولیدات سینما 
و تلویزیــون و تئاترهــای وین، 
برلین، اشتوتگارت و هامبورگ 
بــه ایفای نقــش پرداخت. این 
نویســنده ی زبردست اتریشی 
در ســومین رمان خــود با نام 
"برف بر شانه ی سکوت" که در 
ســال ۲۰۱۶ به عنوان بهترین 
کتاب ســال آلمان از نظر مجله 
ی اشپیگل شناخته شده است، 
داســتان مردی روســتایی را 
روایــت می کند که در کوه های 
آلپ زندگی می کند، عاشق می 

شود و می میرد.
کتاب »برف بر شــانه سکوت« 
برای زتالر تاکنون چندین جایزه 
ی بیــن المللی به ارمغان آورده 
است. از جمله ی آن ها می توان 
به جایزه ی ادبی گریمیلزهاوزن 
و جایــزه ی کتاب اقتصاد وین 
کــه جایــزه ی ادبــی اتریش 
است اشــاره کرد. کتاب مزبور 
همچنین فینالیست جایزهای 
ادبــی دوبلیــن و جایزه ی بین 
المللــی بوکر در ســال ۲۰۱۶ 
اســت. کریســتینه واسترمن، 
نویســنده و منتقد ادبی مشهور 
آلمانی، درباره ی این کتاب می 
گوید: "هر کس قصد جالی روح 
و روانش را دارد، باید این کتاب 

را بخواند."
آندریاس تمام زندگی خود را در 
کوه های آلپ اتریش می گذراند 
، او در خانواده ای کشاورز زندگی 
میکند و او هم مانند سایر خانواده 
به کشاورزی مشغول میشود.او 
که سواد آنچنانی ندارد کلمات 
زیادی برای برقراری محاوره ای 
ساده را در ذهن ندارد و هنگامی 
که عاشق " ماری" میشود،دچار 
کمی مشــکل میشود.او بجای 
ابراز عالقه با جمالتی عاشقانه، 
با دوســتانش هنگام غروب اسم 
"مــاری" را بروی کــوه با آتش 
روشــن میکنند.او این گونه از 
او خواستگاری میکند.اما اتاقی 
ناگــوار مــاری را از او میگیرد.

بهمنــی وحشــتناک به راه می 
افتند و زندگی بســیاری از این 
روســتا نشــینان را به خطر می 
اندازد.ماری در حالی که حامله 
اســت هم درایــن بهمن جان 

میبازد.

کتابکده

 کوه َپَدری ؛ 
 اسرارآمیز و  با شکوه

کوهــی در حومه شهرســتان جم 
از توابع اســتان بوشهر است که در 
ابتدای راه جم به سیراف قرار دارد 
و بنام محلی »پََدری« و یا پردیس 
شناخته می شــود. ارتفاع قله این 
کوه از سطح دریا ۱۰۴۰ متر است و 
شکل آن تنها از چشم  انداز جنوبی، 
مخروطی شــکل به نظر می  رسد. 
ارتفاع این کــوه از برخی قله  های 
همجوار آن پایین تر است. این کوه 
به عنوان یکی از عجایب شهرستان 
جم محسوب می  شود و پژوهشهای 
بســیار زیادی روی این کوه انجام 
شده که دارای نتایج جالب و شگفت 
 آوری اســت. برپایه اوستا این کوه 
محل اقامت جم و آغاز پادشــاهی 

او بوده  است.
جم از مناطق کوهستانی و خوش 
آب و هوای استان بوشهر است. آب و 
هوای متفاوت شهرستان جم نسبت 
به سایر نقاط اســتان بوشهر و قرار 
گرفتن این شهرستان در ارتفاعی 
باالتر از دیگر نقاط استان نسبت به 
سطح دریا باعث شده تا در ایام گرم 
و نیمه گرم سال نیز این منطقه آب 
و هوایی به مراتب بهتر و مساعد تر 
از دیگر نقاط استان بوشهر داشته 

باشد.
کوه پدری از جاذبه های تاریخی 
و گردشــگری شهرســتان جم 
اســت؛ مســافرانی که از مسیر 
ســیراف به سمت جم در حرکت 
باشند، حتما محو زیبایی این دیو 
پــای در بند جــم که در جنوب 
شهرســتان همچون نگینی می 
درخشــد خواهند شد. شایعات 
متعــدد و خــواص عجیبــی به 
این کوه نســبت داده می  شود از 
جمله این که این کوه نزدیکترین 
نقطه زمین به خورشــید است و 
بــه همین دلیل ویروس H.I.V بر 
روی آن رشــد نمی  کند. از دیگر 
شایعات این است که کوهنوردی 
در این کوه باعث درمان مبتالیان 
به بیماری  های ســرطان و ایدز 
می  شــود. از شــایعات دیگر این 
اســت که از عسل به دست آمده 
از اطراف این کوه برای ســاخت 
داروی Advil اســتفاده می  شود 
و قدرت مغناطیســی این کوه به 
قدری است که خودروهایی را که 
از کنار آن عبور می کنند به سوی 
خود جذب کرده و باعث برخورد 
آنها به کوه می  شود و اینکه منبع 
بزرگی از آب در الیه  های زیرین 

این کوه وجود دارد.

گردشگری

یک سال پیش همین موقع همه شهروندان ایرانی از وزارت بهداشت و درمان وقت 
تقاضا می کردند واکسن بخرد و هر روز یکی از واکسن سازهای کشور قول می داد 

که به زودی واکسن تولید داخل در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
حاال اما بعد از گذشت یک سال در مجموع بیش از ۱۴٨ میلیون دز واکسن تزریق شده 
است و به گفته مصطفی قانعی، عضو کمیته ملی واکسن کرونا حدود ۵۰ میلیون دز 
واکسن تولید داخل و خارج در انبارهای وزارت بهداشت و درمان انبار شده است.

بــه ایــن خبــر اما باید صدور مجوز تزریق واکســن به کادر درمان و افراد باالی ٨۰ 
ســال را هم اضافه کرد. براســاس آخرین آمار منتشر شده از طرف وزارت بهداشت 
تــا دیــروز ۶۴ میلیــون و ۲۹۱ هزار و ۱٨۳ نفــر دز اول، ۵۷ میلیون و ۴۹۱ هزار و 
۹۵۶ نفر دز دوم و ۲۶ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۶۷۵ نفر دز سوم واکسن کرونا را در 

کشور تزریق کرده اند.
به این ترتیب مجموع واکســن  های تزریق شــده در کشــور به ۱۴٨ میلیون و ۷۳۴ 
هزار و ٨۱۴ دز رسیده اســت. این درحالی اســت که حدود ۵۰ میلیون دز واکســن 
کرونای تولید داخل و خارجی در انبارهای وزارتخانه دپو شده است. اولین نگرانی 
اما این است که با استقبال سرد مردمی از تزریق دز سوم، تاریخ مصرف واکسن های 

دپو شده به پایان برسد.
کمال حیدری، معاون بهداشــت وزارت بهداشــت و درمان ابالغ کرد مجوز تزریق 
دز چهارم واکســن کرونا برای پرســنل بهداشــت و درمان که حداقل چهار تا شش 
ماه از تزریق نوبت ســوم واکســن آنها می گذرد و برای گروه ســنی باالی ٨۰ سال 

که حداقل چهار ماه قبل نوبت سوم واکسن را تزریق کرده اند، صادر شده است.

تزریق دز چهارم  واکسن کرونا جدی شد

دریچه علم

رهبری فکری و نرخ ویزیت پزشک عمومی!
  به قلم وحید حاج سعیدی

خدا را کرور کرور شکر در این اوضاع تورم و گرانی 
) ببخشــید مختصر افزایش قیمت ها( دوســتان 
نظام پزشــکی با  اســتراتژی »رهبری فکری« یا 
Thought Leadership در اعالم نرخ های جدید 
تعرفه ویزیت پزشــکان متناسب با تورم جامعه، 
عــالوه بر افزایش رضایت پزشــکان، نا خودآگاه 
زمینه افزایش خودمراقبتی و توسعه ورزش های 
همگانی را هم در جامعه فراهم کردند! در حقیقت 
با این حق ویزیت های نجومی اگر فکر می کنید 
کســی منبعد دنبال دارو و درمان می رود زهی 

خیال باطل ....  
یعنی اگر از فردا فست فودی ها و کله پزی ها بساط 
شــان را یهویی جمع کردند و دوباره کتابفروشی 
راه انداختنــد و همزمــان صبح به صبح خلق اهلل 
برای رفتن به پارک و پیاده روی و ورزش همگانی 
گوی ســبقت را از هم ربودند، تعجب نکنید. قرار 
نیســت کسی به لیگ جهالی الماس اعزام شود و 
سیاســت های وزارت بهداشت و ورزش و جوانان 
و برنامه کتاب باز رسانه ملی در خصوص توسعه 
ورزش همگانی و افزایش ســرانه مطالعه جواب 
نداده اســت؛ بلکه افزایش تعرفه های پزشــکی، 

خلق اهلل را به سمت »دکترین سالمت« و »خود 
مراقبتی« ِخرکش) گرفتن یقه کســی و به اجبار 
جایی بردن( کرده است!یعنی استفاده صحیح از 
رهبری فکری در این راهبرد به اعلی درجه دیده 
می شــود. در جریان هســتید که رهبری فکری، 
المصــب یک تغییر بزرگ و همیشــگی در یک 
جامعه ایجاد می کند و کسی که ایده های نو ارائه 
می دهــد و آنها را عملی می کند، رهبر فکری آن 
بــازار نام دارد. این راهبرد با حرف زدن و شــعار 
هم رابطه خوبی ندارد چون در استراتژی رهبری 
فکری باید به تمام حرف ها عمل کرد و ایده ها را 

نیز عملی نمود.
البتــه ایــن مدل رهبری فکــری را قباًل در ایران 
خودرو و ســایپا شــاهد بودیم که با تولید ارابه 
های نعش کش که در تصادفات به چند قســمت 
نامساوی تقسیم می شوند و کمربند ایمنی شان 
در حد کمربند تنبان عمو سیفی) سرایدار مدرسه 
مــا( کارایی ندارند، عــالوه بر ایجاد نگرش های 
جدیــد در خصــوص بهانه برای مــردن و دنیای 
فانی و ... باعث شده اند تا مردم قوانین راهنمایی 
و رانندگی را بیشــتر رعایــت کنند و آنهایی که 
خانواده شان را دوست دارند، در جاده ها از هشتاد 

نود کیلومتر تند تر نرانند! 
بمانــد کــه این اســتراتژی در آموزش و پرورش 
هم تا حدود زیادی جواب داده اســت و در حالی 
معلم با ۲۵ سال سابقه هنوز ۴ میلیون تومان به 
خط فقر بدهکار اســت کما فی الســابق قبراق و 
ســرحال، بخشــنامه های رتبه بندی را با جدیت 
زیر و رو می کند تا شــاید بتواند با تالیف کتاب، 
چاپ مقاله در نشــریات معتبر علمی مورد تائید 
ســازمان پژوهش ها، ارائه پیشــنهادات سازنده، 
شــرکت در کالس های ضمن خدمت، جشنواره 
ها و همایش ها، ارائه الگوهای برتر تدریس، کسب 
عنوان در جشنواره های علمی، فرهنگی، هنری و 
... امتیازات را کسب کند و چندرغاز به حقوقش 
اضافه شود تا شاید بتواند به خط فقر پوزخند بزند! 
یعنــی رهبری فکری در این دکترین حقوق کم 
عامل بهبود کیفیت آموزشــی می داند و معلمی 
که در خوشبینانه حالت دو شیفت کار می کند، 
دست به قلم شود و کتاب و مقاله بنویسد و ...  تا 
الگوی مناســبی برای دانش آموزانش شود! شما 
هــم اگر مصادیقی از مــدل رهبری فکری نوین 
دارید، پیشــنهاد بدهید شاید گرهی از جماعتی 

باز شود!

عکس روز 
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