
سامانه یکپارچه فروش بازار خودرو را متعادل می کند؟ 

به حراج گذاشتن سرمایه اجتماعی با تصمیمات بیهوده

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

 چنــدی پیــش فاطمی امیــن، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، اعــام کرد کــه به منظور 
شفاف سازی روند عرضه خودرو، فروش همه خودرو ها به »سامانه یکپارچه فروش« 
منتقل می شود، اما حذف قرعه کشی خودرو با قوت در دستور کار وزارت صمت خواهد 

، همه خودروســاز ها از ۱۸ اردیبهشــت باید هرگونه عرضه  بود. براســاس دســتور وزیر
خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، 
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از کارگران :

 همه کمک کنند برنامه های  همه کمک کنند برنامه های 
اقتصادی دولت به نتیجه برسداقتصادی دولت به نتیجه برسد
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وزیر کشور:

اصالح یارانه ها 
برای عادالنه شدن 

پرداخت هاست
نشســت  حاشــیه  در  کشــور  وزیــر       
کشــور  سراســر  اســتانداران  هم اندیشــی 
گفــت: اصاحــی در  در جمــع خبرنــگاران 
سیاست های یارانه ای در حال انجام است 
که در راستای مردمی سازی و عادالنه کردن 

پرداخت های یارانه ای است...

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:

 اجرای کاالبرگ 
الکترونیکی

     وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از اجــرای 
ح اصاح  کاال برگ الکترونیکی در راستای طر
یارانــه  هــا خبــر داد. سیداحســان خاندوزی 
ح اصاح یارانه آرد  اعام کرد: برای اجرای طر
و نان الزم بود بعد از ماه مبارک رمضان همه 
ح نســبت بــه جزئیات،  ارکان اجــرای ایــن طر

ابهام و سؤاالت توجیه شوند...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 33  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 ضرورت تنوع 
سبد سوختی در کشور

4

 بازی همه سر برد
برای همسایگان روسیه

2

 اقتصاد ایران 
در آستانه  کوپنی شدن

3

ک خوردن   خا
مطالبات پرستاران

7

فرصتی که برای ایران فراهم شده است

جام جهانی قطر و فرصت های 
پارادیپلماتیک 

   دکتر مریم خالقی نژاد
پژوهشگر کشورهای غرب آسیا 

کمتر کسی را می توان یافت که بر این 
عقیده باشد اکنون عرصه مناسبات 
روابط بین الملل تنها تحت چارچوب 
صرف دولت ها هســتند بلکه اعتقاد 
بر این است که امروزه هر حرکت جمعی و یا فردی می تواند 
در راستای تحقق منافع ملی یک کشور عمل کند و اجرایی 
شود. به همین دلیل است که روز به روز بر ترویج و نشر بیشتر 
پارادیپلماسی و کنشگران پارادیپلماتیک در عرصه سیاست 
خارجی کشورها تاکید می شود. مسابقات قهرمانی جام جهانی 
فوتبال به عنوان یکی از پربیننده ترین فعالیت های انسانی، 
رقابتی ناب و فرهنگی ورزشی را بین کشورها به راه می اندازد، 
احساساتی را که تقریبا هر رگه هایی از هر فرهنگ و تمدن و 
ملیت را که می شناسیم را در بر می گیرد و تحریک ملی گرایی 
و همچنیــن حــس تعلق به هویتی خاص را در عرصه جهانی 
منجر می شــود. ما در طول ســال ها شاهد بوده ایم که چگونه 
این مســابقات چهار ســاله حتی خود را خارج از زمین فوتبال 
نشان داده است: از نظر هویتی و فرهنگی هر فرد جانبدار تیم 
مورد عالقه خود اســت که بی تردید غریب به نود درصد در 
دور اول تیم ملی کشــور و ســرزمین خویش را از خون و جان 

خود می پندارند. 
در عرصه اقتصادی شــرکت ها به شدت برای به دست آوردن 
مکان های تبلیغاتی برتر برای به حداکثر رساندن فروش خود 
رقابت می کنند. کشــورهای میزبان به هجوم توریســتی می 
پردازند و میلیاردها دالر ســرمایه گذاری می کنند تا چهره 
بهتری از خود به ســیل عظمی توریســت های جام جهانی 

نشان دهند.
آنچه مهم است اینکه دولت ها به تنهایی و بدون عمل ورزی 
برخی از کنشگران به خصوص کنشگران غیر دولتی اقتصادی 
و فرهنگی نمی توانند از عهده همه مخارج و هزینه های این 
رقابت بسیار بزرگ فرهنگی در عرصه جهان برآیند. به همین 
دلیــل معتقدیم جام جهانی بــا در اختیار قرار دادن برخی از 
موقعیت ها در یک جمعیتی از جهان که هرکدام در گوشــه 
کنار جهان هستند و در سرزمین های متفاوت، فرصتی ناب 

برای کنشگران غیر دولتی بوجود می آورد.
در گام نخست آنچه به چشم می آید در ظاهر فعالیت اقتصادی 
سازمان های مردم نهاد و شرکت های غیر دولتی است که از 
این فرصت برای معرفی خود به سرتاسر جهان استفاده می 
کننــد و بــه فروش محصوالت خود می پردازند. لذا با جذب 
مخاطب به افزایش صادرات و واردات بیشــتری برای کشور 
خود منجر می شود. از طرفی هم ممکن است برخی شرکت 
ها به جذب ســرمایه گذار و آوردن ســرمایه های زیادی به 
کشور خود اقدام کنند. در مرتبه دوم تاثیرات نرمی است که 
توســط اقدامات فرهنگی و هویتی در این موقعیت زمانی و 
مکانی اتفاق می افتد بدین صورت که راه های مختلفی برای 
معرفی و نشر فرهنگ و هویت خود به خاطبان جهانی وجود 
دارد امــا در عرصــه جام جهانی به دلیل حضور هزاران هزار 
مخاطب از سراســر جهان لذا همه قومیت ها و اقوام متنوع 
در کره زمین در یک مرکزی تقریبا فرهنگی جمع شده اند 
کــه این فرصتــی طالیی برای معرفی فرهنگ و هویت یک 

کشور و ملت است. 
برای مثال برخی نمایشــگاه های هنرهای دســتی، برخی 
اجرای موســیقی های سنتی، برخی غذاهای سنتی، فروش 
لباس های ســنتی، فیلم های سینمایی ساخت یک کشور و 
یا ساخت مستندات فرهنگی مشترک در کشوری که میزبان 
هســت همه و همه موقیعت بســیار مناسبی برای دولت ها و 
ملت هاست تا از این فرصت در راستای اهداف متکثر خویش 

استفاده الزم را ببرند.
اکنون که قرار است جام جهانی آتی در کشور قطر برگذار شود 
و به دلیل آغاز دور متفاوتی از روابط میان ایران و قطر که رو 
به بهبودی است و تالش بیشتر بر بهبود روابط است، جا دارد 
از ایــن فرصــت پیش آمده به خوبی برای دو هدف اقتصادی و 
فرهنگی استفاده شود که منوط به برخی رایزنی های دولتی 
و غیر دولتی برای در اختیار قرار دادن این فرصت به کنشگران 
مختلف ایرانی اســت تا به فعالیت های پارادیپلماتیک خود 

جامه عمل بپوشانند. 
برای مثال عرضه کاالهای ایرانی در دوره جام جهانی در قطر 
و ایجاد نمایشگاه های تجاری در قطر گزینه بسیار خوبی برای 
تقویت فعالیت اقتصادی از طریق معرفی محصوالت خود به 
مردمان حاضر در جام جهانی اســت. دومین هدف می تواند 
به صورت بســیار متبحرانه برای اســتفاده از برخی ایده های 
فرهنگی توسط برخی کنشگران پارادیپلماتیک باشد تا بتوان 
از این فرصت برای معرفی فرهنگ ایرانی اسالمی و حتی مقابله 
با برخی تخریب های فرهنگی علیه جمهوری اسالمی ایران 
عمل کرد. بدین صورت که برخی موسیقی های سنتی، پخش 
کتاب های فرهنگی و مذهبی، عرضه صنایع دستی و یا ساخت 

فیلم مشترک و پخش آن در سینماهای قطر و ... پرداخت. 
بنابراین به نظر می رسد قطر در جام جهانی آتی دریچه جدیدی 
برای ایران محســوب می شــود به شرطی که بسیار متبحرانه 
از فراســوی این فرصتها اســتفاده کرد و در کنار ارگان های 
دولتی با به کار گرفتن کنشگران غیردولتی در قالب کنشگران 
پارادیپلماسی گونه به افزایش روابط اقتصادی و ترویج و نشر 

چهره واقعی فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی پرداخت. 
منبع: دیپلماسی ایرانی

یادداشت

نماینده مردم تهران در مجلس:

 رتبه بندی گامی حداقلی 
برای بهبود معیشت معلمان است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اجرای طرح رتبه بندی 
گامی حداقلی در جهت بهبود معیشت و رفع مشکالت مالی 

و اقتصادی معلمان و فرهنگیان فرهیخته است.
ســید علی یزدی خواه در مراســم تجلیل و بزرگداشــت 
مقام واالی معلم، اظهار کرد: یکی از جلوه های شــیوع و 
همه گیری کرونا، شناساندن و نمایاندن زحمات و خدمات 

قشر فرهنگی جامعه بود.
وی معلمان را افسران و پیشقراوالن جنگ نرم و تمدن نوین 
اسالمی دانست و گفت: جمهوری اسالمی ایران در بسیاری 
از عرصه ها نقش پیشرویی خود را حفظ کرده، البته وجود 
برخی مشکالت از جمله در حوزه اقتصاد، اشتغال، صنعت 

خودرویی و ... ناشی از کم کاری ها و اهمال ما است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکالت 
و مطالبات فرهنگیان، تاکید کرد: الیحه رتبه بندی معلمان 
از مدت ها پیش آماده اجرایی شــدن بود اما دولت پیشــین 
آن را عمال در بهار ۱۴۰۰ و ماه های پایانی عمر کاری خود 
به مجلس آورده و از ســویی علنا اعالم کرد هیچ اعتباری 

برای این منظور تخصیص نداده است.
نماینده مردم تهران در خانه ملت هدف از رتبه بندی معلمان 
را ارتقاء کیفیت آموزشی و بهبود معیشت معلمان برشمرد 
و ادامه داد: در سال نخست اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومان 
برای این منظور در نظر گرفته شده و از مهر ماه ۱۴۰۰ نیز 

تامین شده است.
یزدی خواه البته رتبه بندی را اقدام حداقلی برای توجه 
به معیشــت معلمان دانســت و بر ضرورت توسعه آن 
تاکید کرد تا فرهنگیان بدون داشــتن دغدغه مالی و 
اقتصــادی همــه توان خود را بــه تعلیم و تعلم و ارتقاء 

آموزش معطوف کنند.

اخبار كوتاه
بازتاب سفر مهم بشار اسد به تهران در رسانه های منطقه؛

 تقویت محور مقاومت
ســفر »بشار اســد« رئیس جمهوری سوریه به ایران 
و دیــدار وی با رهبر معظم انقالب اســالمی و رئیس 
جمهوری اسالمی ایران بازتاب گسترده ای در سطح 

رسانه های عرب زبان منطقه داشت.
سفر »بشار اسد« به تهران که برای چندمین بار از زمان 
روز کار آمدن وی به عنوان رییس جمهور سوریه انجام 
شد و دیدار ماندگار وی با حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
مورد توجه بســیاری از رســانه های جهان و منطقه 

قرار گرفت.  
شبکه تلویزیونی »الجزیره« با پوشش اخبار سفر رئیس 
جمهوری سوریه به تهران و دیدار وی با رهبر معظم 
انقالب و رئیس جمهوری ایران اعالم کرد که بشــار 
اســد رئیس جمهوری سوریه برای دومین بار از سال 
۲۰۱۱ میالدی به تهران سفر کرد و مسئوالن جمهوری 
اسالمی ایران و رئیس جمهوری سوریه در جریان این 
سفر بر تحکیم روابط بین تهران و دمشق تاکید کردند.
این شــبکه به نقل از مقام معظم رهبری تصریح کرد 
که سوریه در میادین سیاسی و نظامی موفقیت های 
بزرگی کسب کرده است و سوریه امروز، سوریه قبل از 
جنگ نیست، اگرچه آن زمان خرابی ها نبود، اما احترام 
و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و 

همه به این کشور به عنوان یک قدرت نگاه می کنند.
این شبکه به نقل از رهبر معظم انقالب اسالمی افزود: 
برخی از سران کشورهای همسایه ما و شما، با سران 
رژیم صهیونیستی نشست و برخاست دارند و با یکدیگر 
قهوه می نوشند، اما مردم همین کشورها در روز قدس 
خیابان ها را از جمعیت و شــعار ضد صهیونیســتی پر 

می کنند و این واقعیت امروز منطقه است.
شبکه الجزیره همچنین به سخنان بشار اسد رئیس 
جمهوری ســوریه در این دیدار اشــاره کرد و به نقل از 
وی اعالم کرد، آنچه باعث شــد تا رژیم صهیونیستی 
نتواند بر منطقه حاکم شــود، روابط راهبردی ایران و 

سوریه است که باید با قدرت ادامه یابد.
شــبکه تلویزیونی »المیادین« نیز عنوان  »بشــار 
اســد: رابطه دمشــق و تهران باعث شد که اسرائیل 
نتواند بر منطقه حاکم شود،« را برای پوشش اخبار 
و گزارش های مربوط به این سفر انتخاب کرد و به 
نقل از مقام معظم رهبری تصریح کرد که ســوریه 
امروز، سوریه قبل از جنگ نیست، اگرچه آن زمان 
خرابی ها نبود اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار 
بیشتر از گذشته است و همه به این کشور به عنوان 

یک قدرت نگاه می کنند.
این رسانه با پوشش کامل این دیدار به نقل از رهبر معظم 
انقالب اسالمی تصریح کرد که شخص رئیس  جمهور 
و دولت جمهوری اسالمی ایران واقعاً با نشاط و دارای 
روحیه و اراده باالیی هستند و به موضوع سوریه اهتمام 

و انگیزه جدی دارند که باید از این فرصت برای ارتقاء 
بیش از پیش روابط دو کشور استفاده کرد.

شــبکه المیادین همچنین دیدار رئیس جمهوری 
ســوریه با  آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیسی« رئیس 
جمهوری اســالمی ایران را در اخبار و گزارش های 
خود بازتاب داد و به نقل از وی اعالم کرد که آنچه 
امروز در پهنه غرب آســیا شــاهد آن هستیم تحقق 
پیش بینــی رهبــر معظم انقالب مبنــی بر نتیجه 
بخش بودن مقاومت ملت ها در برابر ســلطه گران 

و متجاوزین است.
ایــن شــبکه به نقل از رئیس جمهــوری ایران افزود: 
مجاهــدان مقاومــت ثابت کردند که قدرتی قابل اتکا 
بــرای برقراری ثبــات و امنیت در منطقه از جمله در 
سوریه هستند و زمانی که بعضی سران عرب و غیر عرب 

منطقه بر سر زمان سقوط حکومت سوریه شرط بندی 
می کردند، ایران در کنار ملت و دولت سوریه ایستاد.

شبکه المیادین در گزارشی دیگری با عنوان »ایران: 
سفر اسد به تهران فصل جدیدی از روابط راهبردی 
بین دو کشور می گشاید«، تصریح کرد: حسین امیر 
عبداللهیــان وزیر امور خارجه ایران گفت که ســفر 
رئیــس جمهور ســوریه و مالقات های عالی با رهبر 
معظم انقالب اســالمی و رئیــس جمهوری ایران را 
فصل جدیدی از روابط راهبردی میان دو کشــور را 
گشــود و اکنون که مقاومت ســوریه به ثمر نشسته، 
مصمم هستیم تا روابط را به سطح شایسته دو ملت 
ارتقاء دهیم و شکســت توطئه تروریســم در سوریه 

مدیون همکاری نزدیک دو کشور است.
ســفر رئیس جمهوری سوریه به ایران در رسانه های 
رژیم صهیونیستی نیز بازتاب داشت و آنها نگرانی خود 

را از تقویت محور مقاومت ابراز داشتند.
در همین زمینه، شــبکه المیادین به نقل از شــبکه 
صهیونیستی »کان« اعالم که سفر رئیس جمهوری 
سوریه به تهران  نشان می دهد که همپیمانی با ایران 
نــه تنهــا باقی خواهد ماند بلکه بر قــدرت آن افزوده 

خواهد شد .
شبکه تلویزیونی »المنار« لبنان نیز عنوان »امام خامنه 
ای خطاب به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه: روابط 
ایران و سوریه سرنوشت ساز است و  یکی از مهمترین 
عوامل پیروزی سوریه در جنگ بین المللی علیه این 
کشور، روحیه باالی شخص جنابعالی است«، را برای 

خود برگزید.
این رسانه با پوشش کامل دیدار رئیس جمهوری سوریه 
با مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری اسالمی ایران 
گفت که امام خامنه ای در این دیدار تاکید کردند که 
سوریه در جنگی بین المللی پیروز شد و احترام و اعتبار 

سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است.

گهی تجدید مزایده )حراج(  گهی تجدید مزایده )حراج( آ آ

یاسر احمدی  - شهردار بهشهر

شــهرداری بهشــهر در نظــر دارد )دســتگاه فــک کارخانــه ســنگ شــکن( 
آنالیــن  ، بــا بهــره گیــری از  خــود را از طریــق برگــزاری مزایــده )حــراج ( 
واگــذار  الکترونیکــی  بصــورت    )www.setadiran.ir( ســتاد  ســامانه 

نمایــد.
زمان بندی مزایده فوق به شرح ذیل می باشد :

تاریخ نشر روزنامه : یک نوبت 1401/02/20
زمان انتشار در سایت :   1401/02/20

تاریــخ بازدیــد : 1401/02/20  الــی 1401/02/27 از ســاعت 10 صبــح الــی 
16 عصــر

زمان برگزاری : 1401/02/28 از ساعت 8 الی 11:00 
*** شــرکت کننــدگان مــی تواننــد 30 دقیقــه پــس از اتمــام زمــان مزایــده، 

آخریــن مبلــغ پیشــنهادی خــود را در ســامانه ســتاد ثبــت نماینــد . *** 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

ــت  ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــا از طری ــراج صرف ــزاری ح 1- برگ
مــی باشــد .

2- کلیــه اطالعــات مــوارد حــراج شــامل مشــخصات مــورد حــراج در بــرد 
 اعــالن عمومــی ســامانه مزایــده ، قابــل مشــاهده ، بررســی و انتخــاب 

می باشد.

شماره :  1401/2/1403
تاریخ :   1401/02/18

برادر ارجمندبرادر ارجمند

جناب آقای حجتی جناب آقای حجتی 
غــم از دســت دادن عزیــزان همیشــه جانــکاه و طاقــت 
ــان عزیــزان  مــادر اســت کــه تحمــل  فرساســت. امــا در می

فقدانــش صبــری بــه مراتــب وســیع تر مــی طلبــد.
ضمــن تســلیت بــه جنابعالــی و خانــواده محتــرم برایتــان 
ــئلت  ــال مس ــد متع ــن درد از خداون ــعت ای ــه وس ــری ب صب
دارم و بــرای آن مرحومــه غفــران واســعه الهــی از درگاه 

خداونــد رحمــان طلــب مــی نمایــم. 

هوالباقی

وحید ملک - مدیرمسئول
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سیاست 2
اخبار كوتاه

تانک های منهدم شده روسیه 
در استان »كی یف« اوكراین/ 

استقبال همسر رییس آسوشیتدپرس
جمهوری اوكراین از بانوی 
اول آمریکا در »كی یف«/ 
آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

بحران اوکراین، ترکیه و اوراسیا: چه کسی برنده است؟

بازِی همه سر ُبرد برای همسایگان روسیه
برای اکثر همســایگان روسیه، درگیری بین 
مســکو و کــی یف فرصت هــای بزرگی را به 
وجود می آورد. زمان نشان خواهد داد که آنها 
دقیقا چگونه از آنها استفاده خواهند کرد. با این 
حال، همه آنها باید ســناریوی تشدید تنش تا 
سطح درگیری نظامی بین روسیه و ناتو را در 
نظر داشــته باشند. چنین برخوردی می تواند 
بسیاری از مزایای مورد بحث در باال را باطل کند.
»ایوان تیموفیف«، مدیر برنامه بحث و مناظره 
»کالب والدای« و رئیس بخش پژوهش های 
ریــاک در مقاله ای با عنوان »بحران اوکراین، 
ترکیه و اوراسیا: چه کسی برنده است؟« نوشت:
درگیری نظامی بین روســیه و اوکراین منجر 
به دگرگونی بی سابقه ای در نظم جهانی شده 
است که در ۳۰ سال گذشته حاکم بوده است. 
خسارات و خطرات عظیمی برای هر دو کشور 
به همراه داشــته است. احتمال طوالنی شدن 
تنش ها زیاد است. ظاهراً طرفین خود را برای 
یک نبرد سرنوشت ساز جدید آماده می کنند. 
نتیجه آن از پیش تعیین نشده است و برای جمع 
بندی نتایج خیلی زود است. با این حال، ما می 
توانیم در مورد برخی از پیامدها برای کشورهای 
خارجی صحبت کنیم. در این بین مسیرهای 
ممکن را برای برخی از کشــورهای اوراسیا که 
در نزدیکی مرزهای روسیه قرار دارند می توان 

مورد بررسی قرار داد.
به نظر می رسد ترکیه یکی از ذینفعان اصلی 
درگیری باشــد. آنکارا به طرز ماهرانه ای مانور 
می دهد و از همه سود می برد. دیپلماسی ترکیه 
با عملیات نظامی روسیه مخالف است، اقدامات 
روســیه را محکوم می کند و به متحدان ناتو 
همبستگی نشان می دهد. در روابط با ایاالت 
متحده و ســایر متحدان، موقعیت این کشور 
تقویت شــده اســت. قبل از شــروع عملیات، 
لحظات ســخت، نور ناخوشایندی را به ترکیه 
افکنــده بود. خرید تســلیحات از روســیه و 
تحریم هــای ایاالت متحــده و تنش هایی با 
اتحادیه اروپا بر سر اکتشاف در شرق مدیترانه 
و نگرش محتاطانه نســبت به نقش ترکیه در 
ســوریه و لیبی و ادعاهای حقوق بشــر وجود 
داشت. در پس زمینه رویدادهای اوکراین، همه 
این نگرانی ها محو شــد. ظاهرا آنکارا به طور 
فعال در حال تامین تسلیحات اوکراین از جمله 
پهپاد بیرقدار است. نقش آنها را به سختی می 
توان به اندازه درگیری قراباغ برجســته خواند، 
اما در عمل این درگیری موجب گسترش بازار 
و افزایــش فرصت ها بــرای مجتمع نظامی- 

صنعتی ترکیه می شود.
همزمان ترکیه روابط سازنده خود را با مسکو 
حفظ کرده و رجب طیب اردوغان از همراهی با 
اعمال تحریم ها علیه روسیه امتناع کرده است. 
شرکت های ترکیه ای در حال آماده شدن برای 
اشغال طیف وسیعی از جایگاه های خالی پس از 

خروج شرکت های غربی از بازار روسیه هستند. 
شرکت هایی در حال ایجاد هستند که به طور 
مستقیم بر تعامل با همسایه شمالی متمرکز 
هســتند. ترکیه در حال تبدیل شــدن به یک 
مرکز ترافیکی منحصر به فرد اســت. نقش آن 
به عنوان یک میانجی اقتصادی در روابط روسیه 
و غرب به شــدت در حال افزایش اســت. نقش 
یک واســطه نوید از سودهای کالن دارد. البته 
برخی از معامالت ماهیت مبهم خواهد داشت 
و موجب نارضایتی متحدان خواهد شد. با این 
حال، بعید اســت که این امر انگیزه کســب و 
کار را کاهــش دهــد. در عین حال، ترکیه در 
روابط مالی با مســکو انعطاف نشان داده است. 
شــرایط کلیدی برای تجارت موفق در شرایط 
 Mir جدید ایجاد شده است. ترکیه کارت های
)نسخه روسی ویزا یا مسترکارت( را می پذیرد. 
به احتمال زیاد تراکنش های مالی دوجانبه و 

تجارت مشکلی نخواهد داشت.
در عیــن حال، آنکارا در تالش اســت تا نقش 
میانجی را در حل مناقشه ایفا کند. تاکنون این 
تالش ها موفقیت آمیز نبوده اســت. اما هیچ 
یــک از بازیکنــان غربی، علیرغم اینکه برخی 
به طور رســمی بی طرف هســتند )سوئیس، 
فنالند، سوئد(، امروز نمی تواند چنین شغلی را 
بر عهده بگیرد. همچنین بعید به نظر می رسد 
که کشــورهای پس از فروپاشی شوروی نیز با 
آن کنار بیایند. از سوی دیگر ترکیه دارای وزن 
سیاســی کافی است، بخشی از جامعه امنیتی 
غرب اســت و در عین حال نقش مستقلی نیز 
ایفــا می کند. بحران اوکراین وضعیت آنکارا را 

تقویت کرده است.
آذربایجان یکی دیگر از بازیکنان برنده اســت. 
باکو روابط شراکتی با مسکو دارد، اما تعهدات 
بیش از حدی ندارد. بحران کنونی تقاضا برای 
نفت آذربایجان را به شدت افزایش داده است. 
این کشــور درآمد قابل توجهی خواهد داشت. 

در عین حال، آذربایجان شریک ایاالت متحده، 
بریتانیا، اتحادیه اروپا و سایر بازیگران غربی باقی 
مــی ماند. بحران اوکراین همچنین می تواند 
توجه روسیه را از موضوع قراباغ منحرف کند. 
بعیــد اســت جمهوری آذربایجــان از چنین 
تغییری ســوء اســتفاده کند، اما هر دو باکو و 

آنکارا وضعیت را به دقت زیر نظر دارند.
ارمنستان نیز نفع خود را از درگیری دریافت می 
کند. ده ها هزار روس در حال حرکت به ایروان 
هستند. ما در میان چیزهای دیگر در مورد تجار 
فعال و پرشور شاغل در بخش فناوری اطالعات 
صحبت می کنیم. ارمنستان با ارائه یک محیط 
فرهنگی راحــت، امکان اقامت طوالنی مدت 
بدون ویزا، روش های نســبتا راحت برای اخذ 
مجوز اقامت و در دسترس بودن خدمات مالی، 
به یک مرکز مناسب برای آنها تبدیل شده است. 
ایروان به راه حل بهینه برای کارآفرینان کوچک 
و متوسط تبدیل شده است که برای صادرات 
خدمات فکری خود تالش می کنند. این کشور 
هجوم ســرمایه انســانی و به همراه آن یک اثر 
اقتصادی احتمالی را دریافت می کند. در عین 
حال، ارمنســتان همچنان یک کشور آسیب 
پذیر است. آشفتگی بیش از حد بین المللی و 

نوسان قیمت کاالها به نفع آن نیست.
بخشــی از جریان مهاجرت از روســیه نیز به 
گرجستان سرازیر شده است. تفلیس از جنگ 
تحریم ها فاصله گرفته است و نمی خواهد در 
بازار روسیه ضرر کند. این کشور به سمت غرب 
گرایش دارد، اما آشــکارا نمی خواهد روابط با 
مسکو را تشدید کند. منافع کلیدی گرجستان 
جلوگیری از شروع مجدد درگیری های ارضی 
با توجه به تحوالت اوکراین است. موازنه ضرر 
و زیان برای گرجستان هنوز مشخص نیست.

قزاقستان همچنین نقش مرکز تجارت روسیه 
را ایفا می کند. در اینجا نیز هجوم قابل توجه 
ســرمایه انسانی از روســیه امکان پذیر است. 

قزاقستان بازار بزرگی است. همچنین در اینجا 
کارهای زیادی برای توســعه زیرساخت های 
مالی انجام شــده اســت، از جمله ایجاد مرکز 
مالی بین المللی آستانه. قزاقستان دارای مرز 
طوالنی با فدراســیون روسیه است که فرصت 
هایــی را برای صادرات مجدد کاال به روســیه 
ایجاد می کند. مقامات این کشور گفته اند که 
تحریم های غرب را دور نمی زنند. اما آنها ممکن 
است جایگاه هایی را که شرکت های غربی به 
دلیل تحریم شرکت ها رها کرده اند، پر کنند. 
فرصت های زیادی برای عرضه محصوالت آنها 
به روسیه از طریق قزاقستان بدون نقض رژیم 
های تحریمی باقی مانده است. اجرای ماهرانه 
آنها به نفع کشور خواهد بود. قزاقستان نیز مانند 
جمهــوری آذربایجان از افزایش قیمت انرژی 

سود می برد.
ارمنســتان، گرجستان و قزاقستان را می توان 
ذینفعان اصلی مهاجرت از روســیه دانســت. 
در عین حال، مســئله پایداری چنین جریانی 
همچنان باز اســت. دولت روسیه دو سیگنال 
مهم ارسال کرده است. اول این که کشور قصد 
ندارد با سازماندهی و اقتصاد دستوری به یک 
کشــور سرکوبگر تبدیل شود که در آن جایی 
برای بازار نباشــد. دوم در ایجاد شــرایط برای 
آزادســازی بازار اســت. پس از شوک روزهای 
اولیه درگیری، چنین سیگنال هایی می تواند 
جریان معکوس ســرمایه انسانی را به روسیه 
تشــویق کند. دسترسی به خدمات مالی برای 
معامالت بین المللی همچنان یک چالش است. 
اما با گذشــت زمان این مشــکل حل خواهد 
شــد. با ساختن "فرودگاه های جایگزین" در 
کشورهای همســایه، تجارت ممکن است به 

روسیه بازگردد.
ترکمنســتان احتمــاالً از افزایش قیمت گاز 
ســود قابل مالحظه ای خواهد برد. در مقابل، 
قرقیزســتان و تاجیکســتان ممکن است به 

دلیل کاهش ورودی حواله از روســیه به دلیل 
انقبــاض بازار ضرر کنند. ازبکســتان در این 
زمینــه به دلیــل مقیاس بزرگتر اقتصاد ثبات 
بیشتری دارد. جمهوری بالروس تاثیر تحریم 
هــای غــرب را تجربه خواهد کــرد. تا حدی، 
آنها با تعمیق روابط تجاری با روســیه جبران 
خواهند شــد. اما به دلیل انقباض بازار روسیه، 
تأثیر چنین مشارکتی ممکن است کمتر از حد 
انتظار باشــد. عالوه بر این، ساختار روابط بین 
جمهوری بالروس و اتحادیه اروپا با روابط مشابه 

با روسیه متفاوت است.
جمهوری مولداوی یک "بازنده" در این بحران 
اســت. این کشــور تعداد زیــادی پناهنده از 
اوکراین را پذیرفته است. بروکسل به مولداوی 
برای همکاری با پناهندگان کمک مالی خواهد 
کــرد. اما بار اجتماعی بر اقتصاد همچنان می 
تواند قابل توجه باشد. عالوه بر این، مولداوی با 
افزایش قابل توجه قیمت سوخت مواجه است 
که به ناچار رشــد اقتصادی را نیز تحت تاثیر 

قرار خواهد داد.
در نهایت باید به دو کشور همسایه دیگر ایران و 
کره شمالی اشاره کرد. تهران فرصت بی نظیری 
دارد. خطر کمبود نفت در بازار جهانی ممکن 
است آمریکا را وادار کند که در موضوع تحریم 
ها با ایران نرم تر رفتار کند. ایران ممکن است 
در ابتدا موضع ســختی اتخاذ کند و ســپس 
تقاضاهای خود را برای دســتیابی به سازشی 
قابل قبول برای واشنگتن کاهش دهد. سوال 
بزرگ این است که تا کی آمریکا فشار خود را 
بر ایران کاهش خواهد داد. با این حال، واقعیت 
چنین احتمالی غیرقابل انکار اســت. در مورد 
کره شــمالی، حداقل از این واقعیت ســود می 
بــرد که ضررهــا را مخالفان اصلی آن - ایاالت 
متحده، ژاپن، کره جنوبی و غیره متحمل می 
شــوند. ضررهای آنها کشنده نیست و به طور 
خودکار به سود سهام پیونگ یانگ تبدیل نمی 
شود. اما غرب اکنون به عنوان یک دشمن بسیار 
خطرناک تر ظاهر می شود که برای آن به »شرور 

جهانی« اصلی تبدیل شده است. 
این احتمال وجود دارد که کره شمالی در روابط 
با روسیه تالش کند تا به مزایای تاکتیکی دست 
یابد. برای مثال، فشار غرب ممکن است مسکو 
را تشویق کند که چشم خود را بر عرضه نفت به 
همسایه خود، اشتغال کارگران کره ای، هجوم 
درآمدهای ارزی خارجی، دسترسی به کاالهای 
تولیدی و غیره ببندد. بعید است روسیه به طور 
کامل در چنین همکاری هایی مشارکت کند. با 
این حال، یکی از مشارکت کنندگان در اقدامات 
محدودکننده شــورای امنیت سازمان ملل در 
برخورد با برنامه موشکی هسته ای پیونگ یانگ 
است. اما برخی مداراها در سیاست روسیه کاماًل 
ممکن اســت. آنها در سیاست چین نیز امکان 

پذیر هستند.

خبر ویژه

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران با اعالم اینکه دولت برنامه های اقتصادی مهمی در پیش دارد، 
تاکید کردند که همه کمک کنند تا این برنامه ها به نتیجه دست یابد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار جمعی از کارگران، آنان را ســتون اصلی خیمه تولید 
خواندند و با اشاره به سه موضوع اصلِی »لزوم افزایش فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« و »تأمین 
امنیت شغلی« کارگران گفتند: واردات بی رویه خنجری به قلب »تولید ملی« و »اشتغال کارگران« است، بنابراین باید 
به صورت جدی از آن جلوگیری شــود و در داخل نیز ضمن تولید محصوالت با کیفیت، مردم و دســتگاههای دولتی 
مقّید به خرید تولیدات داخلی باشند. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به برنامه های مهم دولت در زمینه 
مسائل اقتصادی تأکید کردند: همه قوا و دستگاهها و مردم به دولت کمک کنند. رهبر انقالب هدف از دیدار با کارگران 
را قدرشناسی و تشکر از آنان و تأکید بر ارزش نفِس کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسالم به »کارگر« و موضوع »کار« 
گفتند: برخالف نگاه اســتثمارِی نظام ســرمایه داری و نگاه شــعارِی نظاِم فروپاشیده کمونیستی، نگاه اسالم به کارگر، 
قدرشناسانه و ارزش مدارانه است و بر همین اساس است که پیامبر اسالم)ص( بر دستان کارگر بوسه می زنند. ایشان با 
تأکید بر لزوم فرهنگ سازی در جامعه درباره »ارزش کار«، مسئوالن مربوط را به اهمیت دادن به موضوع بسیار حیاتی 

مهارت افزایی در کارگران توصیه کردند.
ایشــان درخصوص انگیزه های ملی کارگران در عرصه اقتصادی افزودند: یکی از سیاســتهای اصلی اســتکبار از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی از کار انداختن تولید کشور بود که در سالهای اخیر و تشدید تحریم ها، این هدف کاماًل روشن 

شده است اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق این هدف شدند و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند.
ایشان تأکید کردند: یکی از مواردی که می تواند فرصت های شغلی را احیاء و مشکل بیکاری دانش آموختگان را برطرف 
کند، افزایش شرکت های دانش بنیان است البته این شرکت ها باید به معنی واقعی کلمه دانش بنیان باشند که در این 
صورت می توان اشتغال را افزایش داد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، کارگر و کارآفرین را دو بال پرواز و دو نیاز قطعی دانستند 
و گفتند: تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه و یا رابطه کارگر و کارآفرین، نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شکیبایی و نرفتن 
به سمت کارهای نسنجیده است. »امنیت شغلی کارگران« نکته دیگری بود که رهبر انقالب درباره آن گفتند: مواردی 
همچون قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شغلی است، به گونه ای اصالح شود که بر اساس قانونی عادالنه، هم 

کارگران آسوده خاطر باشند هم کارآفرینان قادر به برقراری  انضباط در محیط کار.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، قاچاق و واردات بی رویه کاالهایی را که تولید داخلی و با کیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید 
کشور خواندند و گفتند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دالر واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند 

کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می شود.
ایشان در این زمینه افزودند: البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن 
جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند. رهبر انقالب در پایان سخنانشان با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت 
تأکید کردند: کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعّم از قوا و دستگاههای 

مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان شاءاهلل دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از کارگران : 

کنند برنامه های اقتصادی دولت به نتیجه برسد همه کمک 

وزیر دفاع انگلیس:

  سرنوشت نازی ها 
در انتظار پوتین است

بر اســاس بخشــی از ســخنرانی بن واالس وزیر دفاع 
انگلیس که بدســت اســکای نیوز رسیده و قرار است 
امروز انجام شــود، این مقام دولت انگلیس در آســتانه 
جشن روز پیروزی در روسیه، سرنوشت پوتین و ژنرال 

هایش را مشابه نازی ها پیش بینی می کند.
انتظار می رود »بن واالس« وزیر دفاع انگلیس در موزه 
ارتش ملی لندن در اظهاراتی که بخشی از آن به دست 
اســکای نیوز رسیده، بگوید که رهبران نظامی روسیه 
به اندازه »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روســیه 
در حمله به اوکراین مقصر هســتند و باید ســزای کار 

خود را ببینند.
انتظار می رود »واالس« در سخنرانی امروز و در آستانه 
جشن روز ۹ می )روز پیروزی بر آلمان نازی در جنگ 
جهانی دوم( جانب احتیاط را نگیرد و خطاب به جهان 
بگوید که پوتین و حلقه نزدیکش باید سرنوشتی مشابه 
نازی ها داشته باشند که در نهایت شکست خوردند و به 
دلیل جنایات خود در دادگاه نورنبرگ محاکمه شدند.

از سوی دیگر جهان منتظر سخنرانی پوتین است که 
در آن رئیس جمهوری روسیه خود را آماده حضور در 
یک رژه نظامی به مناسبت جشن پیروزی بر آلمان نازی 
و شکست فاشیست های هیتلر در سال ۱۹۴۵ است.

بر اســاس بخش هایی از ســخنرانی واالس، وزیر دفاع 
انگلیس مدعی خواهد شد: »پوتین، حلقه نزدیکانش 
و ژنرال های ارتش روســیه بــا حمله به اوکراین، آینه 
فاشیسم و  استبداد ۷۰ سال پیش هستند و اشتباهات 
رژیم های تمامیت خواه سده گذشته را تکرار می کنند«.
وی در این سخنرانی سرنوشت پوتین و یارانش را مشابه 

سران نازی اعالم می کند.
انتظار می رود واالس در مقابل مخاطبانش در موزه ارتش 
ملی لندن بگوید: تهاجم غیرقانونی آنها به اوکراین، هدف 
قراردادن شهروندان غیرنظامی و خانه هایشان و جنایات 
گسترده علیه زنان و کودکان خاطراتی را که از فداکاری 
های گذشــته و شهرت جهانی روسیه که زمانی به آن 

افتخار می کرد را تحت الشعاع قرار داده است.

پوتین: 

در حال دفاع از میهن هستیم
رئیس جمهور روســیه در مراســم ســالگرد پیروزی 
کشورش در جنگ جهانی دوم گفت، اکنون نیز مسکو 

در حال دفاع از امنیت سرزمین مادری است.
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه گفت، روسیه 
در حال دفاع از امنیت سرزمین مادری و منطقه دونباس 

است.
رئیس جمهور روســیه در مراســم ســالگرد پیروزی 
کشــورش در جنگ جهانی دوم خاطرنشــان کرد که 
مســکو در آن زمان علیه »فاشیســم« مبارزه کرده و 

پیروز شد.
پوتین خطاب به نظامیان کشورش گفت: »اکنون نیز 
همین کار را می کنیم. شما در حال مبارزه برای مردم 
دونباس می جنگید. شما برای دفاع از امنیت سرزمین 

مادری می جنگید«.
او با اشاره به اینکه در هر خانواده روس یک سرباز سابق 
جنگ جهانی دوم وجود دارد گفت: »ما به این نسل پیروز 
افتخار می کنیم. وظیفه داریم تک تک کسانی که علیه 
فاشیسم جنگیدند در یاد خود داشته باشیم و اطمینان 

داشته باشیم هراس جنگ جهانی تکرار نشود«.
رئیس جمهور روسیه گفت: »روسیه همواره حامی یک 
نظام بین المللی بر اساس برابری بوده و این نظامی است 

که جامعه جهانی به آن نیاز دارد«.
پوتین افزود: »در این میان برخی کشورها برنامه کاماًل 
متفاوتــی دارند. آن ها تالش کردند به ســرزمین های 
تاریخی ما نظیر کریمه حمله کنند. آن ها به استفاده از 
سالح اتمی تهدید کردند و غربی ها نیز از چنین اقداماتی 

در همسایگی ما حمایت کردند«.
او در ادامه سخنرانی خود درباره رژیم کی یف گفت: »این 
تهدیدی بود که نمی توانســتیم بپذیریم. همه شواهد 

حاکی از این است که ما با نئونازی ها طرف هستیم«.

گشــت اشــرف غنی به افغانستان  باز
حقیقت دارد؟

از یکی دو  شــب گذشــته شایعاتی مبنی بر بازگشت 
اشرف غنی به افغانستان در صفحات اجتماعی دست 

به دست شده است.
به نقل از خبرگزاری صدای افغان )آوا( به دنبال پخش 
شــایعاتی درمورد بازگشت محمد اشرف غنی، رییس 
جمهوری فراری کشــور افغانستان از ابوظبی پایتخت 
امــارات متحــده عربی به کابل در صفحات اجتماعی، 
یک منبع آگاه در گفت وگو با این خبرگزاری بازگشت 

او به افغانستان را تأیید کرد.
ایــن منبــع به آوا گفت که اشــرف غنــی احمدزی با 
میانجی گری برخی از سران قوم احمدزی به افغانستان 
بازگشته است و شیر محمد عباس استانکزی، دستیار 
سیاسی وزارت خارجه برای تضمین سفر غنی به کشور، 

در امارات متحده عربی به سر می برد.
هنوز منابع رسمی دولت اسالمی طالبان در مورد این 

خبر واکنش نشان نداده اند.
این درحالی اســت که حشــمت غنی احمدزی، برادر 
محمد اشــرف غنی، تصویر تازه ای از خود و برادرش را 
در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی منتشر کرد.

به دنبال پخش این تصویر، از شــب گذشــته شایعاتی 
مبنی بر بازگشت اشرف غنی به افغانستان در صفحات 
اجتماعی دست به دست شده است. پیش از این در ماه 
اسفند سال گذشته، حشمت غنی احمدزی در مصاحبه 
با شــبکه دویچه وله آلمان گفته بود که صحبت هایی 
برای »بازگشت« اشرف غنی به افغانستان جریان دارد.

 تقسیم بودجه صدا و سیما میان مردم 
 پیشنهاد نماینده مجلس

نماینده مجلس نوشت:بودجه صدا و سیما را هم بین 
مردم تقســیم کنیم.هرکسی دوست داشت اشتراک 

بخرد.
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس در توئیتی 

نوشت:
پیشنهاد دارم، االن که یارانه های آرد و نان هدفمند 
و به خود مردم پرداخت می شود،بودجه صدا و سیما 

را هم بین مردم تقسیم کنیم.
هرکســی دوست داشت اشتراک بخرد و برنامه های 

متنوع صدا وسیما و اخبار ۲۰:۳۰ تماشا کند.
هرکس دوست نداشت پولش را صرف امورات زندگی 

کند.

سخنگوی دولت:

دولت می خواهد اقتصاد رانتی را 
عدالت محور سازد

سخنگوی دولت نتیجه تدام  سیاست های اقتصادی 
گذشته را تورم فزاینده و فشار بیشتر به مردم برشمرد.

بهادری جهرمی در توییتر نوشــت:  سیاســت های 
اقتصادی ناکارآمد گذشــته اثری جز تورم فزاینده و 

فشار بیشتر به مردم ندارد.
اقتصاد کشور باید به مسیر صحیح باز گردد و فشار به 

مردم خصوصاً اقشار ضعیف تر جبران شود.
دولت مصمم به اصالح نظام اقتصادی کشور از اقتصاد 

رانتی به  اقتصاد مردمی و عدالت محور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

گرداند  آمریکا حق ملت ایران را باز
امروز توافق می کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:اگر همین امروز 
آمریــکا چیــزی را که از جیب ملت ایران برداشــته 
برگرداند پس از برگشــت آقای مــورا در وین توافق 

را امضا می کنیم.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست 
خبری گفت:آقای مورا در سفر به تهران با آقای باقری 
دیــدار و رایزنی می کند. دســتور کار گفت وگوها در 
تهران مشخص است.سفر آقای مورا به تهران در پی 
گفت وگوی تلفنی اخیر آقای امیر عبداللهیان و آقای 

بورل انجام می شود.
بــه گفته خطیب زاده آقای مورا حامل پیام جدیدی 
نیست و پیام ها به طور مستمر بین تهران و اشنگتن به 
طور مستمر در حال رد و بدل است. حضور آقای مورا 
نشان دهنده این است که ایران گفت وگوها را در مسیر 
دیپلماسی دنبال کرده است.اگر همین امروز آمریکا 
چیزی را که از جیب ملت ایران برداشته برگرداند پس 
از برگشت آقای مورا در وین توافق را امضا می کنیم.

وی همچنین درباره ســفر بشار اسد به تهران  گفت: 
سفر بشار اسد چند ماهی بود که در حال تنظیم بود و 
برای این سفر اعالم آمادگی داشت و شرایط باید مهیا 
می شد که دیروز همراه با هیأت عالی رتبه وارد تهران 
شد. دو مالقات با رئیس جمهور و یک مالقات در محضر 
مقام معظم رهبری بود. دیداری بین امیرعبداللهیان و 
همتای سوری انجام شد .همچنین مالقات سه جانبه 
بین وزرای خارجه دو کشور و وزیر راه به عنوان رئیس 

کمیسیون مشترک برگزار شد.
وی در پاســخ به سؤالی درباره بن بست در مذاکرات، 
گفت: آنچه در وین اتفاق افتاده متوقف است در بعد 
تصمیمات واشــنگتن بین ایران و ۱+۴ جمع بندی 
انجــام و متــن بین ما توافق شــده و آنچه باقی مانده 
آمریکا باید پاســخ دهد. آمریکا قرار نیســت هدیه ای 
بــه ایــران بدهد. حقوقی از ملت ایران ضایع کرده و از 
جیب ملت ایران چیز هایی برداشته باید بازگرداند و 
اگر چنین شود می توان گفت مذاکرات در دسترس 
اســت. من نمی گویم بن بست. تصمیم واشنگتن به 

راحتی می تواند توافق را در وین محقق کند.
خطیب زاده ســفر امیر قطر به تهران را تأیید کرد و 
گفت: این ســفر بزودی انجام می شــود و دستورکار 
دوجانبــه و منطقه ای و رایزنــی درباره موضوعات 
دوجانبه اســت. قرار است رئیس جمهور کشورمان 
نیز بعد از این سفر، به یکی از کشور های حوزه خلیج 

فارس سفر کند.
سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات وین هم گفت 
که »به صراحت عرض می کنم خطوط تعیین شــده 
که توسط مراکز راهبری و عالی نظام درباره مذاکرات 
اســت تا به امروز رعایت شــده و به همین خاطر است 

که امروز در این نقطه قرار دهیم.«

ایران و قطر جلسه کمیته سیاسی 
مشترک تشکیل می دهند

نخستین جلسه کمیته سیاسی مشترک میان ایران 
و قطر،  امروز به ریاســت علی باقری، معاون سیاســی 

وزارت امور خارجه در تهران برگزار خواهد شد.
حمیدرضا دهقانی پوده، سفیر ایران در قطر با اشاره به 
سفر آتی هیاتی از قطر به تهران، در توییتی نوشت: پس 
از امضای موافقتنامه همکاری های سیاسی مشترک 
بین وزارت امور خارجه دو کشور ایران و قطر در سفر 
اخیر رئیس جمهور به دوحه، امروز اولین جلسه کمیته 
سیاسی مشترک به ریاست علی باقری معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه و احمد حســن الحمادی دبیرکل 

وزارت خارجه قطر در تهران برگزار می شود.

بین الملل
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وزیر کشور:

اصالح یارانه ها برای عادالنه شدن 
پرداخت هاست

وزیر کشــور در حاشــیه نشســت هم اندیشــی 
اســتانداران سراسر کشــور در جمع خبرنگاران 
گفــت: اصالحــی در سیاســت های یارانه ای در 
حال انجام اســت که در راســتای مردمی سازی 
و عادالنــه کردن پرداخت های یارانه ای اســت و 
این سیاســت به این شــکل است که اگر تاکنون 
یارانــه در ابتــدای زنجیره به وارد کننده یا تولید 
کننده پرداخت می شــد، حاال قرار اســت به آخر 
زنجیره یعنی دســت مصرف کننده و خود مردم 
برســد. احمد وحیدی همچنین گفت: همانطور 
که قباًل اعالم شــده، درباره نحوه تخصیص یارانه 
نان و دارو به شکل مستقلی عمل خواهد شد که 
جزئیات آن از ســوی سخنگویان اقتصادی دولت 
در زمان خودش تبیین خواهد شد. احمد وحیدی 
گفــت: درباره نحوه تخصیص یارانه نان و دارو به 
شــکل مستقلی عمل خواهد شد که جزئیات آن 
را ســخنگویان اقتصادی دولت در زمان خودش 

تبیین خواهد کرد.
 دولت در اقدامی در زمینه مردمی سازی و توزیع 
عادالنــه یارانه ها اخیــرا انجام داده که با اجرای 
طرحــی، اقــدام به هوشمندســازی یارانه های 
پنهانــی مثل ارز ترجیحی تخصیص داده شــده 

به کاالهای اساسی کرده است.

خانوارهای دارای سه فرزند تهرانی 
خانه دار می شوند

مدیرکل راه و شهرســازی استان تهران گفت: بر 
اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
در اســتان تهران به جــای تخصیص زمین، یک 
واحد مســکونی به مشــمولین واگذار می کنیم.
خلیــل محبت خــواه درباره قانــون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت گفت: بر اساس قانون، 
خانواده های که از آبان ۱۴۰۰ دارای فرزند ســوم 
شــدند زمین به آنها اختصــاص می دهند اما در 
شهرهای جدید اطراف استان تهران به این افراد 
واحد مســکونی داده می شــود.وی ادامه داد: اگر 
پدر یا مادر متولد ســایر شهرها باشند می توانند 
با داشــتن شــرایط در شهر محل تولد خود ۲۰۰ 
متر زمین رایگان در شهرهای زیر ۲۵۰ هزار نفر 
دریافــت کنند.وی ادامه داد: خانواده های دارای 
شرایط، اگر فرم »ج« آنها نیز قرمز باشد یعنی قباًل 
از تسهیالت استفاده کرده باشند هم می توانند از 
تسهیالت نهضت ملی استفاده کنند.مدیرکل راه و 
شهرسازی استان تهران گفت: طبق تفاهم نامه ای 
که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد 
برای احداث مسکن کارگری، جانمایی زمین در 
شهرک های صنعتی اطراف تهران، صورت گرفت.

وی بیان کرد: اداره راه و شهرسازی استان تهران 
تأمین و ســاخت مسکن را برعهده دارد و اسامی 
از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی 

می شود.

 اقتصاد ایران 
در آستانه  کوپنی شدن

اقتصاد ایران در آســتانه کوپنی شدن دوباره قرار 
دارد. در روزهای گذشته برنامه مشترک دولت و 
مجلــس برای اصالح ارز ترجیحی احتمال  توزیع 
محدود و کنترل شــده اقالم ضروری زندگی را از 
طریق کالبرگ را باال برده است.غیر از نان که به 
صورت ویژه صحبت تغییر نظام تامین و توزیع آن 
در میان است. اقالم ضروری دیگری مثل روغن، 
برنج، تخم مرغ، مرغ و پنیر هم ممکن اســت به 
زودی از طریق کاالبرگ توزیع شــوند.مبنای این 
تصمیم بخشی از قانون بودجه است که در آن بر 
تامین اقالم ضروری مردم به نرخ ثابت شــهریور 
ماه سال ۱۴۰۰ تاکید شده است.در همین راستا 
رئیس کمیته هدفمندی یارانه ها به تجارت نیوز 
گفت: قرار است سامانه جدیدی با مشارکت وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی برای توزیع اقالم ضروری 
ایجاد شود. به دلیل حساسیت موضوع قاچاق آرد 
گندم، نقطه شــروع ماجرا  نانوایی ها شــدند. این 
ســامانه به مرور اصالح و در ادامه به دیگر اقالم 

ضروری مردم گسترش خواهد یافت. 

شیرخام گران نمی شود
رئیــس هیــات مدیره انجمن صنفــی گاوداران 
مباحــث مطرح شــده مبنی بــر افزایش قیمت 
شــیرخام را رد کرد و گفت: در صورت حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی، قرار است قیمت شیرخام ۱۲ هزار 
و ۷۰۰ تومان شود.ســید احمد مقدســی، رئیس 
هیــات مدیره انجمن صنفــی گاوداران مباحث 
مطرح شــده مبنی بر افزایش قیمت شــیرخام را 
رد کرد و گفت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
قرار است این اتفاق بیفتد.وی توضیح داد که در 
صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت شیرخام به ۱۲ 
هزار و ۷۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.مقدسی 
افزود: ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت تمام شــده 
تولید است و دامداران روی آن هیچ سودی نمی 
گیرند. قیمت هرکیلوگرم شــیرخام با ۳.۲ درصد 
چربــی و بار میکروبی زیــر ۱۰۰ هزار در تیرماه 
ســال گذشــته ۶,۴۰۰ تومان تومان تعیین شد 
و براین اســاس تا زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

قیمت فعلی باقی است.

گزارش

یارانه 400 هزار تومانی کی واریز می شود؟

  پرداخت یارانه جدید
 تنها به نیمی از مردم

میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد
 وعــده پرداخت یارانــه جدید از محل حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی در بودجــه ۱۴۰۱ معین 
شــد؛ به این ترتیب که قرار شــد ۱۰۰ هزار 
میلیــارد تومــان اعتبار ارز ترجیحی، حذف و 
یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت شود. 
این وعده در حالی فعال به فراموشــی ســپرده 
شده بود که محسن رضایی، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور روز گذشته دوباره آن را بر سر 

زبان ها انداخت.
رضایی اعالم کرد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
یارانــه جدید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به 
برخی دهک ها پرداخت می شود. البته رضایی 
مبلغ ۴۰۰ و ۳۰۰ هزارتومان اعالمی را قطعی 
نکــرد و گفــت: به زودی رقــم قطعی را اعالم 
می کنیم. بر این اســاس دهک های درآمدی 
اول تا پنجم مشــمول این یارانه هســتند؛ اما 
سوال اصلی این است که یارانه نقدی یا یارانه 

معیشتی دیگری در راه است؟
 افزایش رفاه مردم از کانال نظام 

تامین اجتماعی
یک اقتصاددان به اقتصاد ۲۴ گفت: پرداخت 

این یارانه یعنی افزایش نقدینگی و تورم.
ســید کمیل طیبی پرداخت این یارانه را در 
قالب یک نظام تامین اجتماعی برای افزایش 
رفاه مردم ضروری دانســت و گفت: ابتدا این 
مســاله مطرح می شــود که آیا یارانه نقدی 
۴۵ هــزار تومانــی، ۱۰ برابر می شــود؟ و این 
یعنی هزینه هایی که دولت متحمل می شــود 
و جزو تامین یارانه هاست در بودجه ۱۰ برابر 

می شود؟
تشدید تورم در سال 1401

این اقتصاددان ادامه داد: آیا دولت درآمد های 
جدیدی بــرای پرداخت این یارانه در اختیار 
دارد؟ درآمد های ناشــی از مالیات از شــرکت 
ها، بنگاه های اقتصادی و مردم؛ مردم که این 
روز ها قدرت خریدشــان را از دســت داده اند؛ 
شــرکت های دولتی که فــرار مالیاتی دارند و 
بنگاه های اقتصادی در رکود به سر می برند و 
شــرایط مناسبی از لحاظ منابع مالی ندارند. 
باالخــره منبع تامین ایــن میزان یارانه هایی 
که قرار اســت به شــهروندان پرداخت شود، 

کجاست؟
طیبــی ادامه داد: به فــرض این منبع وجود 
داشــته باشد، این کار باعث افزایش نقدینگی 
می شــود. این نقدینگی اگر به صورت اعتبار 
باشــد و از طریق اســتقراض از بانک مرکزی 
تامین شود، به منزله نشر پول است و تورم را 

به وجود می آورد.
بنیان غلط سیستم کوپنی

عضو هیات علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه 
اصفهــان گفت: ادعا می شــود پرداخت یارانه 
در فرم های مختلف ازجمله کاالبرگ و.. انجام 
می شود، ولی در هر صورت خود این نقدینگی 
اضافی و وجود این یارانه، تقاضای اضافه ای را 
در اقتصاد به وجود می آورد؛ تقاضای اضافه ای 

که مربوط به قشر محروم است.
طیبی ادامه داد: این تقاضای اضافه، بار تورمی 
به دنبال دارد، زیرا چند برابر شــدن یارانه ها 
مثل افزایش حقوق و دســتمزد عمل می کند 
کــه کامال جنبه روانی دارد؛ زمانی که حقوق 
و دســتمزد ۵۰ درصد افزایش یافت، دو برابر 
تــورم به وجود آمــد؛ بنابراین این نقدینگی و 
ایجاد شرایطی که در قالب کاالبرگ باشد و به 
ســمت سیستم کوپنی برود در این شرایط نه 
عملی اســت و نه کمک به اقتصاد می کند جز 
اینکه کسری بودجه دولت را افزایش می دهد 
و بار تورمی دارد و به نقدینگی غیرمولد دامن 
می زند و شرایط تورمی تشدیدکننده ای را به 

وجود می آورد.
منابع یارانه جدید صرف رفاه مردم شود

ایــن اقتصاددان گفت: دولــت به جای یارانه 
نقــدی یا کاالبــرگ باید این منبع را در قالب 
یــک نظــام تامین اجتماعی اســتفاده کند؛ 
یعنی شهروندان برای تهیه کاال های ضروری 
هزینه بیشــتری پرداخت نکنند و این کاال ها 
مشمول افزایش قیمت نشود یعنی نظام تامین 
اجتماعی بتواند تامین کننده این شرایط باشد 
که این زمانی خوب است که اوال منابع درآمدی 
آن تامین شده باشد و ثانیا اگر مبلغ هنگفتی 
است صرف زیرساخت ها شود تا بتواند رفاه را 

برای شهروندان فراهم بکند.
طیبــی ادامه داد: به طــور مثال، فرض کنید 
سیســتم بهداشتی کشور سیستم فرسوده ای 
باشــد که هزینه های شهروندان را باال می برد. 
این منابع اگر قرار اســت صرف رفاه و بهبود 
زندگی شــهروندان شــود صــرف این امور 
زیربنایی شــود تا به صورت غیرمســتقیم در 
یک بازه زمانی بیشــتر شــهروندان بتوانند از 
منافع آن بهره مند شوند بدون اینکه تورم فوق 
العــاده ای را بخواهند تحمل کنند که خودش 

مالیات منفی است.

سامانه یکپارچه فروش بازار خودرو را متعادل می کند؟ 

به حراج گذاشتن سرمایه اجتماعی با تصمیمات بیهوده
   کیمیا نجفی/ گروه اقتصاد 

- چنــدی پیش فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت، اعالم کــرد که به منظور 
شفاف سازی روند عرضه خودرو، فروش همه 
خودرو ها به »سامانه یکپارچه فروش« منتقل 
می شود، اما حذف قرعه کشی خودرو با قوت 

در دستور کار وزارت صمت خواهد بود.
براســاس دستور وزیر، همه خودروساز ها از 
۱۸ اردیبهشــت باید هرگونه عرضه خودرو 
را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی 
انجام دهند تا ضمن ایجاد شــفافیت، امکان 
عرضــه عادالنه تر برای همــه خودرو های 

تولیدی فراهم شود.
بازهم یک تصمیم بیهوده دیگر

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به 
تغییر شیوه قرعه کشی خودرو توسط وزارت 
صمت گفت: این تصمیم یک تصمیم بیهوده 
در بخش خودرو کشور است. به بیانی روشن تر 
ما با مجموعه راهکار های بیهوده برای کنترل 
تورم همچون درج قیمت تولیدکننده بر روی 
کاال ها روبه رو هستیم و این تصمیم هم جزو 
همان راهکار های بیهوده به حساب می آید و 
بدون شک هیچ تأثیر مثبتی در بازار به همراه 

نخواهد داشت.
وی با اشاره به تاثیر منفی این تصمیم اظهار 
کرد: اقتصادگردان ها و تصمیم گیران با برنامه 
و راهکارهایشان مردم را مطمئن کرده اند که 
دولت توانایی کافی برای مدیریت امور را ندارد 
و لــذا فعالیت های انجام می دهد که بیهوده 
بوده و هزینه های زیادی را به همراه دارد. قطعاً 
راه اندازی همین ســایت برای فروش خودرو 

خود هزینه بسیاری را داشته است.
این کارشــناس صنعت خــودرو ادامه داد: 

متاســفانه با ادامه این روند تنها سرمایه های 
اجتماعــی از بیــن خواهد رفــت. به حراج 
گذاشــتن اعتماد عمومی هر اقدام صحیح و 

اساسی را غیر ممکن میسازد.
زاوه در پایان صحبت هایش به بررسی وضعیت 
قیمت خودرو در سال جاری پرداخت و در این 
باره گفت: با روندی که کشور در پیش گرفته 
اســت قیمت خودرو در ســال جاری آینده 
افزایشی خواهد بود و احتماالً قیمت خودرو 
با شیبی بیشتر از تورم افزایش خواهد یافت.

 قرعه کشی مردم عادی را 
به فکر استفاده از رانت انداخت

امیرحسن کاکایی نیز با انتقاد به تغییر شیوه 
قرعه کشــی خودرو توسط وزارت صمت به 
اقتصاد ۲۴ گفت: پس از افزایش سرســام آور 

قیمت ها شیوه قرعه کشی خودرو به راه افتاد، 
مگر این تصمیم مشکلی را از مردم حل کرد 
که حاال باز هم یک تصمیم دیگر گرفته شده 
اســت. اگر قبل از قرعه کشــی فقط عده ای 
خــاص بــا خرید و فروش خــودرو به دنبال 
کســب ســود بودند پس از قرعه کشی تمام 
مــردم دیدند که یــک رانت بزرگ به وجود 
آمــده و همه برای بردن این التاری در صف 
ایستادند. بدون تعارف باید گفت که این گونه 

تصمیمات مشکلی را حل نمی کند.
وی افــزود: در قرعه کشــی آخر یکی از این 
خودروســازی ها شــاهد بودیــم که تقاضا 
افزایشــی بود. علت این مسئله این است که 
همه می دانند در فروش های رسمی یک رانت 
سنگین بوده و افراد با ثبت نام شانس خود را 

امتحان می کنند. حال باید پرسید اصاًل چرا 
این رانت به وجود آمده است؟ این روند به دلیل 
وضعیت تورمی کشور به وجود می آید و سوال 
بعدی این است که چرا تورم باال می برود؟ در 
پاسخ به این پرسش باید گفت که وقتی تولید 
تضعیف شود تورم افزایش می یابد؛ بنابراین 
تا زمانی که برنامه های دولت برای این باشد 
که تولید تضعیف شــود و قــدرت بازار را در 
دســت خود بگیرد طبیعتا برنامه ها به ضرر 

کشور خواهد بود.
این کارشــناس صنعت خودرو ادامه داد: من 
یک ســوال دارم و آن این است که وزارتخانه 
بــا چه حق قانونی حتی خودروســازی های 
خصوصی را نیز به درون این ماجرا کشــیده 
است؟ آقایان باید بدانند که این روش جواب 

نمی دهــد و نمی تــوان ابتــدا و انتهای یک 
ماجرای را اینگونه کنترل کرد.

وی افزود: اکنون مشکالت اساسی در حوزه 
تولید بر روی زمین مانده و هیچکس پاسخگو 
نیســت و متاســفانه فقط در مورد معلول ها 

صحبت می شود.
کاکایی اظهار کرد: حکمرانی اقتصاد و صنعت 
یک علم و دانش است و نباید جامعه و مردم را 
آزمایشگاه تصمیمات کنیم. برخی از عزیزان 
الفبای حکمرانی اقتصاد و صنعت را در جامعه 
به آزمایش گذاشته اند. ما باید آزمون و خطا 
را در مدرسه و دانشگاه داشته باشیم نه اینکه 
در سطح جامعه به یکباره تصمیمات را اجرا 
کنیم و بعد از آن شکســت تصمیمات را به 

عوامل دیگر ربط بدهیم.
این کارشــناس صنعت خــودرو اظهار کرد: 
شــاید اجرای تصمیمات در ظاهر به افزایش 
شفافیت کمک کند، اما در باطن نظم بازار را 

بیش از پیش به هم خواهد.
وی با پیش بینی شرایط انتظاری پس از اجرای 
برخی تصمیمات گفت: تصمیمات و تغییراتی 
همچون تغییر شــیوه فروش خودرو انتظار 
مردم را از دولت باال می برد. اگر تا قبل از این 
خودروســاز قیمت خودرو را افزایش می داد 
همه می گفتند که مقصر خودروســاز بوده و 
باید جلو افزایش ها گرفته شود، اما اکنون خود 
دولت در وسط این ماجرا است؛ بنابراین مردم 
انتظار دارند که قیمت ها کنترل شده باشد. 
مثال اگر دولت برای کنترل بازار و پاســخ به 
انتظار مصرف کننده تصمیم بگیرد قیمت ها 
را دستوری پایین بیاورد در آن شرایط صنعت 
از بین خواهد رفت. متاسفانه باید گفت کشور 

با چنین تصمیماتی قفل می کند.

شرکت بازرگانی دولتی ایران گزارش داد ؛

کستان و ترکیه 2 تا 3 برابر قیمت فروش آرد قاچاق ایران در مرز پا
در نظام تأمین گندم و آرد صنف و صنعت، پرداخت یارانه به این بخش 
باعث شــده که با وجود باال رفتن قیمت گندم، نرخ آرد صنایع ثابت 
بماند و همین امر، موجب افزایش شکاف قیمتی بین خرید گندم و 

فروش آرد به واحدهای صنف و صنعت، شده است.
 به دلیــل افزایش جهانــی قیمت ها طی ما ه های اخیر، قاچاق آرد به 
کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته بود و دالالن با خرید آرد 
یارانــه ای از صنایــع، اقدام به فروش آن در مرز پاکســتان به دو برابر 
و در مرز ترکیه به ســه برابر قیمتی که دولت در اختیار صنایع قرار 

می داد، می کردند.
بر اســاس این گزارش، عالوه بر خروج مســتقیم آرد توسط دالالن از 
کشور به طور مستقیم و قاچاق آن به کشورهای همسایه، بخش قابل 
توجهی از آرد یارانه ای به محصوالتی مانند ماکارونی تبدیل می شد 
و با قیمت های جهانی صادر می شد که به این ترتیب، سود هنگفت 
ناشی از صادرات محصولی که از یارانه کالنی برخوردار بود، صرفاً به 

جیب افراد معدودی می رفت. 
ایــن گزارش می افزاید، برای درک این موضوع، کافی اســت بدانیم 
کــه دولــت، گندم صنــف و صنعت )دوروم( را با نــرخ هر کیلوگرم 

۱۱ هزار و ۹۲۰ تومان به  صورت تضمینی، از کشــاورزان خریداری 
می کــرد و آن را بــا نرخ هــر کیلوگرم ۲۷۰۰ تومان در اختیار صنایع 
قــرار مــی داد تا فرآورده های این محصول با قیمت پایین به دســت 

مصرف کنندگان برسد. 
بنابر این گزارش، محاسبات انجام شده نشان می دهد که نیاز مصرفی 
صنف و صنعت به گندم، ســالیانه به ۲ میلیون تن می رســد و باید 
برای این بخش، نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه در هر سال 
صرف شود که با فرض اینکه نیمی از این یارانه به دو روش )قاچاق و 
صادرات فرآورده های گندم( از چرخه خارج می شد، این مبلغ کالن 
به جای اینکه در ســبد مصرفی مردم کشــورمان قرار گیرد، تنها در 

اختیار تعداد معدودی از افراد قرار می گرفت. 
این گزارش اضافه می کند، واقعی شدن نرخ آرد، ضمن تأمین امنیت 
غذایی کشــور، از خروج غیر قانونی این کاالی اساســی از کشورمان 
یــا خروج آن در قالــب صادرات محصوالتی که با آرد یارانه ای تولید 
می شــوند، جلوگیری می کنــد و در مقابل، خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان با نرخ عادالنه، سیاستی است که در جهت حمایت از این 

قشر مولد به مورد اجر گذاشته شده است.

به موجب این گزارش، کارشناسان، واقعی سازی قیمت آرد را به  عنوان 
راهکاری برای جلوگیری از آثار و تبعات منفی توزیع آرد در کشور، 
بــا توجه به تفاوت قیمــت جهانی این محصول با قیمت های داخلی 
می داننــد و اعتقــاد دارند، فاصله قیمتی آرد با یارانه دولتی می تواند 
به فســاد و قاچاق منجر شــود.این گزارش حاکی است، سوء استفاده 
از نــرخ پاییــن آرد داخلی از طریق خرید آن با قیمت به مراتب کمتر 
از نرخ کشــورهای همســایه و قاچاق و فروش آن به این کشــورها، به 
 دلیل واقعی نبودن قیمت های داخلی و اختالف فاحش آن نســبت 
بــه قیمت های جهانی، زمینه ســاز اختصاص بخش قابل توجهی از 
یارانه دولتی این کاالی اساسی به مردم کشورهای همسایه به جای 
مردم کشــورمان، بود.گفتنی  اســت، حرکت به سمت واقعی سازی، 
یکسان ســازی و شفاف ســازی نرخ کاالها، اقدامی در جهت حفظ 
سرمایه های ملی از طریق جلوگیری از آزادفروشی و قاچاق کاالهاست 
و باعث می شود که خانوارها و حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف کنندگان 
نهایی از یارانه تخصیص داده شــده و ماحصل دســترنج کشاورزان از 
یک ســو و حمایت دولت از معیشــت خود را از ســوی دیگر در سبد 

خرید و سفره ی خود احساس می کنند.

خبر ویژه

وزیــر امــور اقتصادی و دارایی از اجــرای کاال برگ الکترونیکی در 
راســتای طرح اصالح یارانه  ها خبر داد. سیداحســان خاندوزی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در حاشــیه نشســت مشــترک معاون اول 
رئیس جمهور و همه وزیران با اســتانداران و فرمانداران کشــور در 
مورد هماهنگی طرح اصالح یارانه کاالهای اساســی و آرد و نان در 
وزارت کشــور اعالم کرد: برای اجرای طرح اصالح یارانه آرد و نان 
الزم بود بعد از ماه مبارک رمضان همه ارکان اجرای این طرح نسبت 

به جزئیات، ابهام و سؤاالت توجیه شوند.
وی افزود: در این زمینه جلســه ای با حضور وزرا، معاونان وزرا، همه 

استانداران و مقامات اجرایی مؤثر با اجرای این طرح در محل وزارت 
کشور برگزار شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرکز هماهنگی 
اصــالح یارانه هــا الگویی ارائه کرد.وی گفــت: همچنین معاون اول 
رئیس جمهور،  مسؤول اجرایی کل طرح اصالح یارانه ها است که در 
این جلسه مطالبی مطرح کرد و بنده به عنوان وزیر اقتصاد در طرح 
اصالح یارانه آرد خبازی و نان سنتی مطالبی عنوان کردم. همچنین 
 معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزرا جزئیاتی از طرح اصالح یارانه 
کاالهای اساسی را ارائه کردند و از فردا که استانداران به محل خدمت 
خود برمی گردند با حداکثر هماهنگی و کمترین ابهام شاهد اجرای 

طرح خواهیم بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:  در طرح اصالح 
نظام یارانه های کشور تأکید داریم تا حد ممکن قدرت خرید مردم 
حفظ شــود و میزان پرداختی از جیب اقشــار کم درآمد را رعایت 
کنیم و در مورد نان نظامات متفاوتی وجود دارد و با اطمینان بخشی 
کامل برای مردم اصالح نظام یارانه نان اجرا می شود.وی این نکته را 
هــم گفت:  اجرای کاالی برگ الکترونیکی از ضروریات طرح اصالح 
یارانه ها اســت که این هم مصوب قانون بودجه ســال جاری است در 
سیاست های اجرایی هم کاال برگ الکترونیکی در اولویت قرار دارد 

که اگر این طرح نهایی شود اجرا خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:

کاالبرگ الکترونیکی اجرای 

   مصطفی داننده/ گروه اقتصاد 
تا همین چند وقت پیش، فالفل ارزان ترین ســاندویچ ایرانی بود. 
خانواده هایی که خیلی نمی توانستند در طول ماه برای اهالی خانه 
ساندویچ سوسیس یا کالباس بخرند یا همبرگر برای شان بپزند، به 
سراغ فالفل می رفتند که ارزان ترین ساندویچ ایران بود. حاال اما با 
گران شدن نان باگت، فالفل هم باال نشین شده است و به احتمال 
بسیار زیاد، این غذای ساده که نخود است با کمی کاهو و خیارشور 
الی نان باگت ریخته می شود، از سفره مردم حذف می شود.آنهایی 
که به واســطه گرانی گوشــت، مرغ و برنج را از ســبد زندگی خود 
حذف کرده بودند، چشــم امید به ماکارونی داشــتند. غذایی که 
بســیاری آن را دوســت دارند و می تواند تا حدودی اعتراض ها در 

خانــواده بــه ویژه به نبود برنج و گوشــت را ســاکت کنند. خدا به 
لطــف  مســئوالن این غذای محبــوب و ارزان تبدیل به یک وعده 
 الکچری شــد و دیگر شــاید ماهی یکی، دوبار پای ســفره ایرانی ها 

بنشیند.
چــرا راه دور می رویــم همین آبگوشــت، غذایی بود که کارگرهای 
خسته از کار روزانه به عنوان ناهار آن را می خوردند. چرا؟ چون در 
دســته غذاهای ارزان قیمت تعریف می شــد. حاال اما دیزی گوشه 
منوهــای گــران رســتوران ها جا خوش کرده اســت و به همه رخ 
نشــان نمی دهد.شــما از من بهتر می دانید االن نیمرو هم غذای 
گرانی اســت چه برســد به برنج و خورشت! کباب هم که جای خود 
دارد. با ماســت ۵۰ هزار تومان می شــود شیوه درویشان را در پیش 

گرفت؟ نه نمی شــود! به خدا که نمی شــود.امروز فقط کافی است 
ســری به بازار روز بزنید و چند کیلو میوه ســاده بخرید؛ تا ببیند به 
یک چشــم برهم زدنی، بخش از حقوق ماهیانه ان به حســاب میوه 
فروش رفته اســت.به همین سادگی، خواسته های معمولی مان در 
ســال های گذشــته تبدیل به آرزو شده است و برای رسیدن به آنها 
باید ســاعت ها کار کرد. دولت می گوید که گران کردیم ولی یارانه 
آن را می دهیــم امــا همه ما می دانیم یان یارانه یعنی افزایش تورم 
در کشــور. دولت و دیگر نهادها هم نشــان داده اند، چندان توانایی 

نظارت و کنترل بازار را ندارند.
همه این تصمیم ها فقط باعث می شــود لیست دست نیافتنی های 

ما هر روز بلندتر از دیروز شود.

کچری شدند کارونی و فالفل هم ال ما
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نفت و انرژی 4

کرد : نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی  اظهار 

ضرورت  تنوع سبد سوختی  در کشور 

كوتاه از انرژی

بین الملل

 نفت روسیه رقیب ایران 
در چین شد

رویترز در گزارشی مدعی شد واردات 
نفت ایران به چین در آوریل تحت تاثیر 
قرنطینه های کرونا و افزایش واردات از 
روسیه، از اوجی که اواخر سال ۲۰۲۱ 
و اوایل ســال ۲۰۲۲ داشــت، کاهش 
پیدا کرد.به گزارش ایسنا، در گزارش 
رویترز آمده است: اگر چه خرید نفت 
ایران کاهــش پیدا کرد، اما همچنان 
هفــت درصــد از واردات نفت چین به 
حساب می آید.در این بین، نفت روسیه 
کــه هدف تحریمهای خودخواســته 
خریداران غربی قرار گرفته اســت، به 
مقصد چین روانه شــده است. روسیه 
در اقدامــی کــه آن را عملیات نظامی 
ویــژه می خواند، ۲۴ فوریه ده ها هزار 
نیرو به اوکراین فرســتاد و مشــتریان 
نفــت این کشــور به دلیــل نگرانی از 
تحریمهــا علیه مســکو، از خرید نفت 
روســیه فاصلــه گرفتند.بر اســاس 
گزارش رویترز، ارزیابی اولیه شــرکت 
تحقیقاتی ورتکسا نشان می دهد چین 
در آوریل ۶۵۰ هزار بشکه در روز نفت 
ایــران را وارد کــرد که اندکی کمتر از 
۷۰۰ هزار بشــکه در روز تخلیه شــده 
در مارس بود.شــرکت تحقیقاتی کپلر 
صادرات نفت ایران به چین در آوریل 
را ۵۷۵ هــزار بشــکه در روز تخمین 
زد کــه کمتر از ۸۴۰ هزار بشــکه در 
روز در ســه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ 
بود.پاالیشگاه های مستقل چینی که 
در اســتان شرقی شــاندونگ تمرکز 
دارنــد، خریداران اصلــی نفت ایران 
هســتند. این پاالیشــگاه ها از فوریه 
واردات نفــت را کاهــش دادنــد و در 
آوریل تحــت تاثیر افزایش قیمت ها، 
ســهمیه های محدودتر برای واردات و 
قرنطینه های کرونا که به حاشیه سود 
آنها لطمه زد، با نصف ظرفیتشــان کار 
کردند.اِما لی، تحلیلگر چینی ورتکسا 
گفت: یافت خریدار برای نفت ایران از 
فوریه که پاالیشگاه ها تولیدشان را کم 
کردند، دشــوار شده است. وی افزود: 
حداقل شــش محموله نفت ایران که 
به هشــت میلیون بشکه نفت بالغ می 
شوند در بنادر چینی در انتظار خریدار 
هســتند.طبق آمار رفینیتیو، از سوی 
دیگر واردات دریابرد نفت روســیه به 
چین در آوریل نســبت به مارس ۱۶ 
درصد رشد کرد و به حدود ۸۶۰ هزار 
بشکه در روز رسید که باالترین میزان 

از دسامبر گذشته است.
 

 کاهش قیمت گاز 
 با دلجویی روسیه 
از مشتریان اروپایی

قیمت گاز طبیعی در اروپا در پی تالش 
روسیه برای مطمئن کردن خریداران 
از امــکان ادامه خرید گاز این کشــور 
بــدون نقض تحریمهــا، کاهش پیدا 
کرد.بهــای گاز هلند کــه قیمت پایه 
گاز طبیعی در اروپاســت، در معامالت 
روز دوشنبه حداکثر ۳.۲ درصد کاهش 
یافت. گازپروم در نامه ای به مشتریان 
اروپایی که توســط بلومبرگ مشاهده 
شــد، به آنها اطمینــان داد می توانند 
بــه پرداخــت پول گاز بــدون نقض 
تحریمها ادامه دهند. این شــرکت به 
مشــتریان اروپایی خــود اعالم کرد 
دســتور جدیدی از سوی کرملین در 
چهارم مه برای شــفاف ســازی روند 
تعیین شــده در فرمــان اولیه درباره 
پرداخت به روبل منتشــر شده است. 
هنوز معلوم نیست آیا این سند جدید 
برای رفع نگرانیهای اتحادیه اروپا کافی 
خواهد بود یا خیر.لهستان و بلغارستان 
نخستین کشورهایی بودند که به دلیل 
خودداری از پذیرش شرایط جدید، با 
قطع عرضه گاز روســیه روبرو شدند. 
مهلت کشورهای دیگر برای پرداخت 
پول گاز اواخر ماه جاری سر می رسد.

عرضه فراوان گاز طبیعی مایع و هوای 
گرم تر، مانع صعود بیشتر قیمتها شده 
است. دمای هوای باالتر از حد میانگین 
در سراسر اروپا و انگلیس برای دو هفته 
آینده پیش بینی می شــود.گاز برای 
تحویل در ماه آینده ســاعت هشت و 
۱۸ دقیقه صبح به وقت آمستردام، ۰.۷ 
درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۰۱ یورو 
در هر مگاوات ساعت رسید. قیمت این 
معامالت روز جمعه برای دومین هفته 

متوالی افزایش یافت.

مشاهده لحظه ای قبض برق 
امکان پذیر شد

نســخه جدیــد نرم افــزار موبایلــی بــرق من 
)اپلیکیشــین( که قابلیت نصب روی تلفن های 
همــراه IOS و Android  را دارد، بــه امــکان 
پردازش تصویر مجهز و بروزرســانی شــد.با این 
امکان، تبدیل تصویر اعداد مصرف برق به متن و 
در نهایت صدور صورت حساب انجام و مشترکان 
می توانند هرگاه تمایل داشــته باشــند از میزان 
مصــرف و هزینه بــرق مصرفی خود اطالع پیدا 
کنند.همچنین راه اندازی این امکان جدید برای 
مشــترکان موجران و مستأجران نیز بسیار مؤثر 
و باعث تســهیل در تســویه هزینه برق مصرفی 
به صورت لحظه ای در هنگام جابه جایی می شود.

برای استفاده از این قابلیت، مشترکان می توانند 
بــا نصــب و راه اندازی نرم افزار برق من، در همان 
صفحه نخســت از طریق آیکون خوداظهاری، یا 
شــماره درج شده روی کنتور که میزان مصرف 
را نشان می دهد وارد کنند و یا پس از واردشدن 
به بخش خوداظهاری، از طریق  آیکون " تطبیق 
اطالعات اشــتراک" نسبت به ثبت تصویر اقدام 
کنند.همچنین در همین صفحه، راهنمای قرائت 
کنتور نیز وجود دارد که مشترکان می توانند در 
صورت نیاز نســبت به مطالعــه آن اقدام کنند. 
ایــن امکان در حــال حاضر بــرای کنتورهای 
آنالوگ )قدیمی که دارای محوری چرخشی اند( 
راه اندازی شده و تا پایان اردیبهشت ماه نسخه ای 
کــه بتواند کنتورهــای دیجیتال را نیز روئیت و 

پردازش کند، راه اندازی خواهد شد.

 حضور 1200 شرکت 
 ایرانی و خارجی در بزرگ ترین 

رویداد نمایشگاهی ایران
در بیســت و ششــمین دوره نمایشــگاه بیــن 
المللــی صنعت نفت که ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشــت 
مــاه ۱۴۰۱ برگزار می شــود، بیــش از ۱۲۰۰ 
شــرکت داخلی و خارجی حضور دارند که برای 
جانمایی این شرکت ها حدود ۴۰ هزار مترمربع 
فضای نمایشــگاهی اختصاص داده شده است.
نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، مظهر نمایش 
توانمندی هــا و آیینه تمام نمای سیاســت های 
وزارت نفــت در عرصــه اقتصاد و فناوری انرژی 
است و امروز در شرایط تحریم ها نگاه های زیادی 
معطوف به صنعت نفت ایران بوده و عملکرد این 
صنعت بیش از هر زمان دیگری موردتوجه قرار 
گرفته اســت؛ برگزاری دوره بیست و ششم این 
رویــداد درحالی که جهان از تالطم و تنش های 
مختلــف در حوزه انرژی رنــج می برد، نگاه ها را 
بیــش از پیش به این رویداد مهم معطوف کرده 
اســت.نگاهی گذرا به سیاست های صنعت نفت 
جمهوری اسالمی مؤید این واقعیت است که بخش 
عمده ای از اهداف مدنظر در مســیر خودکفایی، 
توانمندسازی و روزآمدی شرکت های خصوصی 
و دانش بنیان محقق شــده است.این دستاوردها 
با مشــارکت همه جانبه ســازندگان تجهیزات، 
صادرکننــدگان، پیمانکاران، ســرمایه گذاران، 
شــرکت های طراحی - مهندسی، مراکز علمی 
و شــرکت های دانش بنیان حاصل شــده است و 
نمایشــگاه صنعت نفت نمودی از راه های موفق 
پیش روســت که در سایه سیاست های حمایتی 
صنعت نفت از بخش خصوصی و غیردولتی شکل 

گرفته است. 

 حل مسائل صنعت نفت 
با نقش آفرینی نخبگان

تفاهم نامــه همکاری میان بنیاد ملی نخبگان و 
پارک فناوری نفت  و گاز به منظور حل مســائل 
صنعت نفت با نقش آفرینی نخبگان به امضا رسید.
عباس ابراهیمی سرپرســت معاونت سرآمدان  و 
نخبگان بنیاد ملی نخبگان از امضای تفاهم نامه 
همکاری این بنیاد و پارک فناوری نفت  و گاز به 
منظور حل مســائل صنعت نفت با نقش آفرینی 
نخبگان خبر داد و گفت: بهره برداری از ظرفیت 
اســتعدادهای برتر و نخبگان در کشــور به  ویژه 
در صنعــت نفت، فراهم کردن بســتر فعالیت و 
افزایــش اثرگــذاری نخبگان در حل معضالت و 
مســائل فناورانه صنعت نفت و همچنین فراهم 
کردن زمینه اشتغال نخبگان در زمینه مسائل و 
نیازهای واقعی صنعت نفت، از مهمترین اهداف 
این تفاهم نامه اســت.وی همکاری برای اجرای 
»آیین نامه جذب و نگهداری ســرمایه انســانی 
اســتعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی« 
در ایــن پــارک را یکی از مهمترین تاکیدات این 
سند دانست و افزود: استفاده از ظرفیت سرآمدان 
و نخبگان به منظور داوری طرح های فناورانه ارائه 
شــده بــه پارک فناوری نفــت  و گاز و همچنین 
به منظــور نظارت بر طرح های جاری این پارک، 
از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.ابراهیمی ادامه 
داد: از دیگــر موارد تفاهم نامه همکاری می توان 
اســتفاده از ظرفیت نخبگان به عنوان مشاور در 
موضوعــات مختلف مورد نیاز این پارک، معرفی 
نخبگان جوان به شرکت های عضو پارک فناوری 
نفت  و گاز در راستای تقویت و توسعه طرح های 
پیشران به خصوص در صنعت نفت، جهت دهی 
نخبگان به راه اندازی کســب وکار و شرکت های 
دانش بنیــان مبتنی بــر نیازمندی های بخش 

انرژی کشور نام برد.

  مریم   احمدی   / گروه انرژی 
ســال ۹۹ بود که مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررســی الیحه بودجــه۱۴۰۰ در بندی الحاقی به 
تبصــره یک ماده واحده به صورت رســمی افزودن 
LPG به ســبد ســوخت را با اعمــال تغییراتی در 
قیمت گذاری آن کلید زد.طبق بند )ح( تبصره یک 
بودجه ۱۴۰۰، وزارتخانه های نفت و کشــور موظف 
شدند امکان احداث جایگاه ها و زیرساخت استفاده 
قانونمنــد از ســوخت گاز مایــع )LPG( در ناوگان 
حمــل و نقــل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را 
به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا ســقف 
مجمــوع ۲ میلیــون تن در ســال فراهم کنند.اما با 
وجود الزام قانونی، وزارت نفت دولت دوازدهم هیچ 
اقدامی برای افزودن LPG به ســبد ســوخت انجام 
نداد و حتی پس از روی کار آمدن دولت ســیزدهم 
نیز اقدامی صورت نگرفت و آئین نامه اجرایی آن تا 
پایان ســال ۱۴۰۰ پشت در هیات دولت باقی ماند.

موضوع اتوگاز یعنی افزودن LPG به ســبد سوخت 
کشــور، در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز مطرح شــد و 
البته به دلیل مخالفت دولت با افزایش قیمت، فقط 
بخــش هزینه ای آن در جــدول مصارف تبصره۱۴ 
مصوب شــد.به همین منظور مالک شریعتی درباره 
آخرین وضعیت سوخت LPG در کشور، اینکه چرا 
باید اتوگاز به ســبد ســوخت به کشور اضافه شود و 
دالیل فرار دولت ها از اجرای این قانون توضیح داد. 
وی افزود : افزودن LPG به ســبد ســوخت کشور را 
می تــوان از جنبه های متعددی همچون اقتصادی، 
محیط زیســتی، پدافند غیرعامل و افزایش رفاه و 
آســایش مردم مورد بررســی قرار داد، به طورمثال 
از جنبه اقتصادی، به یقین جایگزینی این ســوخت 
به جای بنزین و گازوئیل برای کشور نفع اقتصادی 
دارد، چراکــه قیمت صادراتــی بنزین و گازوئیل از 
LPG بیشــتر است لذا اگر LPG را جایگزین بنزین 
و گازوئیــل کنیم معادل میزان صرفه جویی شــده 
بنزیــن و گازوئیل صادر می شــود که این مســئله 
صرفه اقتصادی باالیی دارد چراکه طبق محاسبات، 
جایگزینی حدود ۲ میلیون تن LPG به جای بنزین 
و گازوئیل در سال نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان 

درآمد برای کشور به همراه دارد.

 صرفا حدود 5 و نیم میلیون تن 
تولید و صادرات داریم

نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
LPG مازاد بسیاری در کشور داریم، افزود: کشور 
 LPG ظرفیت تولید ساالنه حدود ۱۲ میلیون تن
دارد که بخشــی از آن در پاالیشــگاه گازی پارس 
جنوبی و بخش دیگر در پاالیشگاه های نفتی تولید 
می شــوند البته بخشــی از آن  نیز شامل گازهای 
همــراه نفت می شــود اما اکنــون صرفا حدود ۵ و 
نیــم میلیــون تن تولید و صادرات گاز مایع داریم، 
بنابرایــن نیمــی از ظرفیت در خط لوله ســوخته 
شــده و از بیــن می رود در حالــی که اگر به تولید 
 کامل آن دست پیدا کنیم صرفه اقتصادی بسیاری 

برای کشور دارد.
وی افــزود: همچنیــن در قانــون بودجه ۱۴۰۰ 
فرمولــی برای قیمــت LPG در نظر گرفته ایم که 
نســبت به سوخت های دیگر وضعیت مطلوب تری 
داشــته باشــد بدین معنا که قیمت آن از سی.ان.

جی بیشــتر باشد تا جایگزین این سوخت نشود و 
از طرفی قیمت LPG کمتر از بنزین در نظر گرفته 
شــده که بتواند جایگزین بنزین شــود و این جنبه 
دیگر اقتصادی بودن پیوستن این سوخت به سبد 

سوخت کشور است.

لودگی هوا   گاز مایع می تواند به کاهش آ
به ویژه در شهرهای بزرگ کمک کند

شــریعتی به فواید محیط زیســتی پیوستن اتوگاز 
به ســبد ســوخت کشور اشاره کرد و گفت: به یقین 
LPG از بنزین و گازوئیل ســوخت پاک تری است و 
با CNG هم قابل مقایســه است چراکه این سوخت 
نیــز به همین نســبت آلودگی نــدارد و می تواند به 
کاهش آلودگی هوا به ویژه در شهرهای بزرگ کمک 
کند، ضمن آنکه کالن شهرها مثل تهران، اصفهان، 
تبریز، شــیراز، اراک، بندرعباس و... اکثرا پاالیشگاه 
دارنــد لذا محصول تولیدی آن ها می تواند در همان 

شهرها استفاده شود.

چرا تنوع سبد سوختی کشور ضروری است؟
عضو کمیســیون انرژی مجلس به فواید پیوستن 
LPG به ســبد سوخت کشــور در حوزه پدافند 
غیرعامل اشــاره کرد و افزود: تنوع سبد سوختی 
کشور به ما فرصت می دهد درصورت وقوع مشکل 
در توزیع بنزین و از مدار خارج شــدن پاالیشگاه 
بزرگــی مثــل ســتاره خلیج فــارس، بالفاصله 
از ســوخت جایگزیــن اســتفاده کنیم.مردم به 
دلیــل کیفیــت باالی LPG و قیمت پایین  از گاز 
 LPG مایع اســتقبال کرده اند/استانداردســازی 

ضروری است.

 LPG این نماینده مجلس درباره نقش پیوســتن
به ســبد سوخت کشور در افزایش آسایش و رفاه 
مــردم، بیــان کرد: مردم به دلیــل کیفیت باالی 
LPG و قیمــت پایین تــر آن نســبت به بنزین و 
قابل مقایســه با CNG از این ســوخت استقبال 
خواهند کرد هرچند اکنون بســیاری از اقشــار 
متوســط و رو به پایین کشــور خودروهای خود را 
به صورت غیراســتاندارد ال.پی.جی سوز کرده اند 
چراکه عالوه بر پیمایش باالتر، کیفیت مناســبی 
برای موتور خودرو داشته و در عین حال ارزان تر 
نیز هســت، بنابرایــن در حال حاضر حداقل یک 
 LPG میلیون خودرو به صورت غیراســتاندارد از
در کشور اســتفاده می کنند لذا استانداردسازی 
استفاده از گاز مایع ضروری است چراکه در سطح 
جامعــه به ویژه در میان اقشــار ضعیف متقاضی 
دارد، ضمن آنکه اســتفاده غیراســتاندارد از این 
گاز بعضا منجر به حوادث ناگوار شــده اســت لذا 
بایــد جلوی این حــوادث را نیز گرفت، البته این 
سوخت درصورت استانداردسازی از سی.ان.جی 
ایمن تر اســت چراکه CNG گاز تحت فشار است 
 اما LPG مایع اســت و کپســول آن فشار و خطر 

کمتری دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: از آنجا 
کــه در ســال ۹۹ بیــش از ۳ میلیون تن LPG در 
خطوط لوله هدر رفته است با تداوم شرایط فعلی، 
رقم LPGسوزی در سال ۱۴۰۱ به ۶۰ هزار میلیارد 
تومان می رسد، بنابراین بخشی از LPG که امکان 
اســتحصال و صادرات یا مصرف داخلی آن وجود 
دارد در حال سوختن است.شریعتی درباره اینکه 
آیا توانســته ایم مزیت قیمتی برای CNG در برابر 
LPG ایجــاد کنیــم، افزود: اگر قانون ۱۴۰۰ اجرا 
می شــد CNG یک مزیت قیمتی نسبت LPG به 
پیــدا می کرد امــا اکنون این مزیت قیمتی وجود 
ندارد و بخشــی از LPG جایگزین CNG شــده 
اســت. البته ســال قبل ما تالش کردیم قیمت آن 
را با CNG فاصله بدهیم که جایگزین این سوخت 
نشــود؛ هرچند دولت طبق "قانون هدفمندسازی 
یارانه ها" اختیار قیمت گذاری دارد و می تواند این 
قیمت را اصالح کند و نیازی هم به مجوز ندارد.

مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی،   بهره برادری و دیسپاچینگ 
برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: تعمیرات ساالنه ۱۳۲ 
واحد نیروگاه های برق آبی کشور، به ظرفیت ۱۲ هزار و ۱۶۱ مگاوات 
به پایان رســید و تمام واحدها آماده کمک به شــبکه هستند.جواد 
حاجیانی افزود: در اســفندماه ۱۴۰۰ پنج واحد با نام های ۳ شــهید 
عباس پور، ۳ و ۴ دز، ۲ رودبار لرســتان و ۳ گتوند علیا، به ظرفیت 
۸۵۵ مگاوات برای انجام تعمیرات ســاالنه با مشــکالت فراوانی از 
قبیل نقدینگی و قطعات یدکی روبرو بودند و چشــم انداز روشــنی 
برای اتمام به موقع تعمیرات ساالنه و ورود به مدار در پیک تابستان 
۱۴۰۱ نداشتند. مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی،   بهره برادری 

و دیســپاچینگ برقابی ادامه داد: بر اســاس دستور و پیگیری های 
وزیر نیرو و با برنامه ریزی انجام شــده توســط شرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران و ســازمان آب و برق خوزســتان و پیگیری ها و 
هماهنگی های انجام شده،  تعمیرات ساالنه تمام واحدهای برق آبی 
در اردیبهشــت ماه به اتمام رســید و همه واحدها آماده تولید برق 
در پیک تابستان شدند.مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی،  بهره 
برادری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 
این امر مهم پس از تالش های همگانی شــبانه روزی همکاران در 
حالی رقم می خورد که در هیچ زمانی از هشت سال گذشته، همه 
نیروگاه های برقابی موجود به اتفاق آماده تولید نبودند.نیروگاه های 

برق آبی یکی از ارکان صنعت نیروگاهی کشــور اســت که با وجود 
محدودیت نسبی منابع آبی کشور در سال های اخیر همواره نقشی 
اساســی در پایدارســازی شــبکه سراسری برق و تأمین بار پیک را 
به عهده داشــته اســت. این نیروگاه ها نیازی به سوخت ندارند و به 
لحاظ حفظ محیط زیست و ذخایر آبی، یاری رسان مجموعه صنعت 
برق در کشــور هســتند.نیروگاه های برق آبی، انرژی موردنیاز خود 
را برای تولید برق از جریان آب رودخانه ها با کانال های انتقال آب 
تأمیــن می کننــد که در حال حاضــر ۵۹ نیروگاه برق آبی در قالب 
۱۶۲ واحد در ایران وجود دارد که بخش عمده آن از جریان آب و 

یا انرژی پتانسیل آب پشت سدها و آب بندها است.

مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی،   بهره برادری و دیسپاچینگ :

کشور با تعمیر نیروگاه های برق آبی افزایش 12 هزار مگاوات برق به تولید 

خبر  ویژه

سخنگوی صنعت برق ایران:

 پرمصرف ها 
کنتورهای هوشمند باشند منتظر 

ســخنگوی صنعت برق ایران گفت: از حدود ۳۰ 
میلیــون مشــترک بخش خانگی، حــدود ۶۵۰ 
هزار مشــترک بیش از دو برابر الگو، مصرف برق 
دارنــد که جزو افراد پرمصرف هســتند و تا زمان 
اوج مصرف برق در تابستان امسال، این مشترکان 
به کنتورهای هوشمند مجهز می شوند.مصطفی 
رجبی مشهدی ، با بیان اینکه احتمال افزایش دما 
از اواخر اردیبهشــت ماه وجود دارد که به معنای 
دوره طوالنــی پیــک مصرف برق و ضرورت حفظ 
آمادگی شــرکت ها برای مدیریت این دوره است، 
گفت: برای گذر از پیک ســال ۱۴۰۱، تمرکز  بر 
بحث هوشمندســازی مشترکان و قابلیت کنترل 
پذیری، انعقاد تفاهم نامه با مشــترکان صنعتی و 
کشــاورزی، بکارگیری حداکثری مشترکان خود 
تامین، دیزل ژنراتورها و همچنین فرهنگ سازی 
مدیریت مصرف و صرفه جویی برای تمام مشترکان 
قرار دارد. وی با بیان اینکه با هوشمند شدن کنتورها 
عالوه بر نظارت شرکت های برق بر میزان مصرف، 
مشــترکان برق نیز در لحظــه از میزان مصرف و 
هزینه های برق خود آگاه می شوند، اظهار کرد: این 
موضوع می تواند در کاهش مصرف برق تاثیرگذار 

بســیاری داشته باشد.او درباره قیمت هر دستگاه 
کنتور برق هوشمند بخش خانگی گفت: در حال 
حاضر قیمت یک دستگاه کنتور هوشمند بین ۶۰۰ 
هزار تومان تا یک میلیون تومان است.وی با بیان 
اینکه ۳۰۰ هزار  کنتور هوشمند در بخش خانگی و 
تجاری نصب شده است، اظهار کرد: تمام بخش های 
اداری، صنعتی، عمومی و کشاورزی کشور با مصرف 
۳۰ کیلوولت آمپر به باال که حدود ۷۰۰ هزار کنتور 
برآورد می شــود هم اکنون به کنتورهای هوشمند 

برق، مجهز و رویت پذیر شده اند.
ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه این بخش ها 
حــدود ۵۰ درصــد مصرف برق کشــور را به خود 
اختصــاص مــی دهند، گفت: بیش از ۳۰ میلیون 
دستگاه کنتور برق نیز در بخش خانگی و تجاری 
کشــور داریم کــه ۶۰ درصد آن هــا کنتورهای 
دیجیتال و مابقی مکانیکی هســتند و در مجموع 
حدود ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند در بخش خانگی 
و تجاری نصب شده  است.به گفته رجبی مشهدی 
با احتساب بخش خانگی و تجاری هم اکنون یک 
میلیون دستگاه کنتور برق هوشمند در کشور نصب 

شده است.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی:

کشور   مشکل 
سوء مدیریت در حوزه آب است

عضو کمیســیون امورداخلی کشور و شوراها 
در مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: ما در 
کشــور با مشــکل کمبود آب مواجه نیستیم 
بلکه مشکل اصلی سوء مدیریت و عدم برنامه 
ریزی برای بهره گیری از منابع آب دریاهاست.

محمدرضــا صباغیــان با اشــاره به ضرورت 
مدیریت صحیح منابع آبی در ســطح کشور، 
بیان کرد: ما مشکل آب در سطح کشور نداریم 
بلکه با مشــکل سوء مدیریت مواجه هستیم. 
متاسفانه برنامه ریزی دقیقی در حوزه آب در 
ســطح کشور وجود ندارد. ما از شمال کشور 
بــه دریــای خزر و از جنوب به خلیج فارس و 
دریای عمان دسترســی داریم. اگر مدیریت 
صحیحی در این حوزه اعمال شده بود امروز 
مانند تمام کشــورهای حاسیه خلیج فارس 
ما نیز سرتاســر کشورمان مشکل تامین آب 
نداشــت. عضو کمیسیون امورداخلی کشور و 
شــوراها در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
اظهار کرد: متاســفانه در حــوزه انتقال آب 
نیــز ضعف  داریــم. برنامه دولت صرفا بر این 
اســتوار اســت که منابع محدود موجود را هر 

روز ســهمیه بندی کرده و دسترسی مردم را 
محدودتــر کنــد. در حالی که با اجرای پروژه 
هــای انتقال آب می توان مشــکل را به طور 
کلــی مرتفع کرد.نماینده مردم مهریز و بافق 
در مجلس شــورای اسالمی، تصریح کرد: ما 
بــا اجــرای پروژه های انتقــال آب حتی می 
توانیم صادر کننده باشــیم. اما متاسفانه عدم 
برنامه ریزی در این حوزه باعث شــده تا این 
موضوع نیز بر روی زمین مانده و آنگاه ما نیز 
با مشکل مواجه شویم. امروز کشورهایی نظیر 
عربستان و امارات از طریق شیرین سازی آبی 
دریا کشاورزی خود را گسترش داده تا حدی 
که جزو صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
شــده اند. عضو کمیسیون امورداخلی کشور 
و شوراها در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
تاکید کرد: می بینیم که کشــورهای حاشیه 
خلیــج فــارس با بهره گیری از منابع آب دریا 
بهترین فضای ســبز و امکانات تفریحی را در 
آب و هوای خشک فراهم کرده اند. اگر ما نیز 
در ایــن حوزه با برنامــه گام برداریم دیگر با 

مشکل کمبود آب مواجه نخواهیم بود.
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55بانک و بیمه
پذیره  نویسی اوراق گواهی سپرده 
18درصدی بانک آینده آغاز شد

بانک آینده، اوراق گواهی ســپرده مدت دار، ویژه 
ســرمایه گذاری عام را پذیره نویسی می کند.این 
اوراق، با نرخ سود علی الحساب ساالنه ۱۸درصد و 
نرخ سود بازخرید قبل از سررسید ساالنه ۱۰درصد 
است که مدت آن، یک سال است.فروش این اوراق 

در سال جاری تا اطالع بعدی، ادامه دارد.

مدیرکل روابط عمومی بانک 
صادرات منصوب شد

مدیرعامــل بانک صادرات ایــران، در حکمی 
ســید علــی میررضوی را به عنــوان مدیرکل 
روابط عمومــی بانک صــادرات منصوب کرد. 
ســید علی میررضوی مدیرعامل بانک صادرات 
ایــران، در حکمی ســید علــی میررضوی را 
به عنوان مدیرکل روابط عمومی بانک صادرات 
منصوب کرد. طی حکمی از ســوی ســید ضیا 
ایمانــی، مدیرعامل بانک صادرات، ســید علی 
میررضــوی به عنوان مدیــرکل روابط  عمومی 
ایــن بانــک منصوب شــد. وی نزدیک به ۲۰ 
سال سابقه مطبوعاتی، همکاری در رسانه های 
تســنیم، فارس، مهر، ایسنا، ایران، عضو هیات 
مدیــره خانه مطبوعــات و انجمن های صنفی 

مطبوعاتی، رسانه ای را در کارنامه خود دارد.

اسماعیل دلفراز از ترکیب جدید 
هیئت مدیره بیمه ملت انصراف داد

علی رغم درخواست سهامداران؛ اسماعیل دلفراز 
از ترکیب جدید هیئت مدیره بیمه ملت انصراف 
داد. بیمه مرکزی در نامه ای که ۱۲ اردیبهشــت 
ماه از ســوی رحیم مصدق عضو هیات عامل به 
نگارش درآمده، صالحیت دلفراز را برای عضویت 
در هیئت مدیره تایید کرده اســت، اما دلفراز از 
ادامه حضور خود به عنوان هیئت مدیره در ترکیب 
جدید اعالم انصراف کرد. این در حالی اســت که 
برخی سهامداران اصرار به حضور وی در ترکیب 
جدید داشــته اند. از مجمع این شــرکت نیز تا 
لحظه درج خبر شنیده می شود که سهامداران 
هنوز نتوانسته اند به اجماع در خصوص ترکیب 

اعضای هیات مدیره برسند.

اخبار

پیام تبریک مدیرعامل بانک دی 
به مناسبت دوازدهمین سالگرد 

تاسیس بانک

علیرضــا قیطاســی، مدیرعامــل بانــک دی 
فرارســیدن ۱۸ اردیبهشــت ماه دوازدهمین 

سالروز تأسیس بانک دی را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مشــتریان گرامــی، ســهامداران گرانقــدر و 

همکاران ارزش آفرین بانک دی
با سالم و تقدیم بهترین آرزوها

هجدهــم اردیبهشــت ماه در تاریخ نظام بانکی 
ایران، ســالروز تأسیس بانکی است که در کنار 
ســایر مأموریت های محوله با رسالتی متفاوت 
از ســایر بانک های کشــور قدم به عرصه وجود 

گذاشت.
ارزش آفرینــی مســتمر برای تأمیــن منافع 
ذینفعــان و صیانت از ســرمایه های ایثارگران، 
نقطه تمایز مأموریت بانک دی است که رسالت 
مبارک خدمت رســانی به خانواده معزز شهدا و 

ایثارگران را بر دوش این بانک نهاده است.
این نوید را به سهامداران و مشتریان ارزشمند 
بانــک می دهیــم که در ســال جــاری با یک 
برنامه ریــزی مدون، مهم تریــن نقطه تمرکز 
و نقشــه راه حرکت هیئــت مدیره بانک را بر 
محوریت اجرای کامل مقررات قانونی، خروج 
از بنــگاه داری و فــروش امــوال مازاد، جذب 
ســپرده های ارزان قیمت با حفظ نرخ مصوب 
شــورای پول و اعتبار و افزایش رضایت مندی 
مشــتریان قــرار داده ایم که امیــد می رود با 
حمایــت بیش از پیش ســهامداران و همدلی 
 همــکاران ســاعی، آغازگر فصلی نو در حیات 

بانک دی باشد.
امیدوارم با تالش و کوشــش مضاعف همکارانم 
در سراســر کشــور و در سایه ی همدلی و وفاق 
ضمن تحقق چشــم انداز و اهداف استراتژیک 
بانــک در ســالی کــه مزین به شــعار »تولید؛ 
دانش بنیان، اشــتغال آفرین« است بتوانیم در 
حمایت از تولید و شــکوفایی اقتصادی کشــور 

به سهم خود گام های مؤثری برداریم.
اینجانــب بــه نمایندگــی از اعضــای محترم 
هیئت مدیره و مدیران ارشــد فرارســیدن ۱۸ 
اردیبهشــت ماه، ســالروز تأسیس بانک دی را 
حضور یکایک اعضای خانواده بزرگ بانک دی 
اعم از ســهامداران ارجمند، مشتریان محترم و 
همکاران مســئولیت  پذیر، صمیمانه تبریک و 

شادباش می گویم.
امیــد اســت با عزمــی راســخ و پایبندی به 
مشــتری مداری بتوانیم با لطف خداوند متعال 
بیش از پیش در مســیر خدمت گزاری و تحقق 

اهداف بانک دی گام برداریم.

ارائه خدمات نوین بانکداری الکترونیک در »همراه شهر پالس« بانک شهر
معاون برنامه ریزی و فن آوری اطالعات 
بانک شــهر با تاکید بر اینکه بهره گیری 
از دانش و فناوری روز دنیا برای خدمات 
رسانی کامل تر به مشتریان را همواره در 
دســتور کار خود داریم؛ از ارائه خدمات 
نوین بانکــداری الکترونیک در “همراه 

شهر پالس” این بانک خبر داد.
معاون برنامه ریزی و فن آوری اطالعات 
بانک شــهر با تاکید بر اینکه بهره گیری 
از دانش و فناوری روز دنیا برای خدمات 
رسانی کامل تر به مشتریان را همواره در 
دســتور کار خود داریم؛ از ارائه خدمات 
نوین بانکــداری الکترونیک در “همراه 

شهر پالس” این بانک خبر داد.
جواد عطاران با اعالم این خبر افزود: در 
راســتای رفع نیازهای مشتریان و بهره 
منــدی آنــان از خدمــات برتر در حوزه 
بانکــداری الکترونیک و به منظور بهبود 
رابط کاربــری)UI( در نرم افزار “همراه 
شــهر”؛ ســرویس های جدیــد و البته 
کاربــردی به نرم افــزار مذکور افزوده و 
این نرم افزار به “همراه شهر پالس” تغییر 

نام داده است.

عطــاران بــا بیان اینکه، بانک شــهر به 
عنــوان بانکی خوش نام و البته محبوب 
میان شــهروندان همواره توجه به اصول 
مشــتری مداری و ارائه خدمات برتر در 
تمامــی حــوزه های بانکــی را در صدر 

اولویت های خود داشــته است، تصریح 
کرد: جهت رفاه حال مشــتریان، “همراه 
شــهر پالس” طراحی و راه اندازی شده 
است. با استفاده از این نرم افزار مشتریان 
می توانند بخش گسترده ای از خدمات 

بانکی ارائه شــده در شــعب را در تمامی 
ساعات شبانه روز دریافت کنند.

معاون برنامه ریزی و فن آوری اطالعات 
بانک شهر با اشاره به اینکه دسترسی به 
نسخه اندروید و تحت وب )مناسب برای 

سیستم عامل IOS( “همراه شهر پالس” 
از طریق ســایت بانک شــهر به نشانی: 
 http://Shahr-Bank.ir و همچنین نرم 
افزار کافه بازار قابل دسترســی اســت، 
افــزود: محیــط امن و ســاده، چابکی و 
ســرعت عمل باال، تنوع و کیفیت باالی 
خدمات ارائه شــده در این نرم افزار؛ آن 
را از ســایر نرم افــزار های بانکی متمایز 

کرده است.
وی با بیان اینکه پیرو اجرای قانون جدید 
صدور چک؛ فرآیند ثبت، تایید و انتقال 
چــک هــای صیادی نیز در این نرم افزار 
ممکن شده است، گفت: برای استفاده و 
ورود به این نرم افزار نیز تالش کرده ایم 
براســاس پروتکل های امنیتی، الزامات 
و ضوابــط ابالغی بانک مرکزی باالترین 

امنیت برای کاربران فراهم شود.
عطــاران در پایــان خاطرنشــان کرد: 
خوشــبختانه ســامانه هــای بانکداری 
الکترونیک بانک شــهر طی ســال های 
اخیر توانســته به بهتریــن نحو ممکن 
پاســخگوی نیازهای مشتریان حقیقی 

و حقوقی باشد.

خبر ویژه

بانــک ســینا در راســتای اجرای مســئولیت های 
اجتماعی و حمایت از خانواده های ایرانی و همچنین 
اجرای جزء ۲ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشــور، نسبت به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

فرزندآوری اقدام می نماید.
بانــک ســینا در راســتای اجرای مســئولیت های 
اجتماعی و حمایت از خانواده های ایرانی و همچنین 
اجرای جزء ۲ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشــور، نسبت به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

فرزندآوری اقدام می نماید.

به گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک سینا؛ 
؛ طبق بخشنامه بانک مرکزی و به جهت حمایت از 
خانواده های ایرانی و تشویق به امر فرزندآوری، این 
بانک پرداخت وام قرض الحســنه فرزندآوری را در 

دستور کار قرار داده است.
براین اساس برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد 
به دنیا آمده اند، تسهیالت قرض الحسنه فرزند آوری، 
به ازای فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال ، به ازای فرزند 
دوم ۴۰۰ میلیون ریال ، به ازای فرزند ســوم ۶۰۰ 
میلیــون ریال ، بــه ازای فرزند چهارم ۸۰۰ میلیون 

ریــال و بــه ازای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰۰ میلیون 
ریال تعلق می گیرد. در مورد فرزندان دوقلو و بیشتر 
هم به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد. به همین 
منظور بانک ســینا پس ازبررســی و اعتبار سنجی 
متقاضیــان و طــی فرایندهــای قانونی به پرداخت 

تسهیالت اقدام می کند.
متقاضیــان دریافــت ایــن وام می توانند به آدرس 
اینترنتی ve-bank.pbn.net مراجعه و نســبت به 
تعیین شــعبه، پذیرش و ســایر مراحل قانونی اقدام 

نمایند.

پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری توسط بانک سینا

اخبار

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

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــورخ 1400/11/11 هی ــماره 140060318002003681 م ــر رای ش براب
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك انزلــی تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای عیــوض بابائــی ایلوانــق فرزنــد محــرم بــه شــماره شناســنامه 223 کدملــی 1638100055 در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 148/16 مترمربــع در قســمتی از  پــالك 1 فرعــی از 305 اصلــی 
ز گردیــده  بخــش 7 گیــالن حــوزه ثبــت ملــک انزلــی کــه شــماره پــالک فرعــی 135 بــرای آن در نظرگرفتــه شــده اســت.محر
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل اس
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 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 عــدم وصــول 
ر بــه دادگاه  ــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.ضمنا صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر اعت

نخواهــد شــد .تاریــخ انتشــارنوبت اول:1401/02/06 ونوبــت دوم:1401/02/20
عباس نوروزی-رئیس ثبت اسناد وامالك بندرانزلی

مفقودی
مــدل  ســفید  رنــگ  بــه  پــژو  ســواری  مالکیــت  شناســنامه 
بــه  85-ایــران84  د   297 انتظامــی  شــماره  بــه   1395
شاســی  شــماره  بــه   165A0068298 موتــور  شــماره 
اســماعیل  آقــای  بــه  متعلــق   NAAP03EE4GJ832765
اعتبــار  وازدرجــه  مفقــود  عیســی  زنــد  فر مردخــه  محمــدی 

باشــد. مــی  ســاقط 

مفقــودی برگــه سبز)ســند مالکیــت (کامیونــت -ون 
مــدل   ) ســوز دوگانــه  z24NIBM)نیســان  زامیــاد 
شاســی شــماره  بــه  لقمانــی  اهلل  حجــت  1400بنــام 
 M24موتــور شــماره  NAZPL140BM0612292و 

شــهربانی71_171ص31 شــماره  و    880410M

اینجانــب عیســی شــاهی مالــک خــودرو پــژو آردی بــه 
شاســی  شــماره  33-377د51  شــهربانی  شــماره 
بــه   11784032261 موتــور  شــماره   13434551
رونوشــت  تقاضــای  فــروش  اســناد  فقــدان  علــت 
ــه  ــذا چنانچ ــت ل ــوده اس ــور را نم ــناد مذک ــی اس المثن
دارد  مذکــور  خــودرو  مــورد  در  ادعایــی  کــس  هــر 
ســازمان  حقوقــی  دفتــر  بــه  روز   10 مــدت  ظــرف 
فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در پیــکان شــهر 
اســت  بدیهــی  نمایــد.  مراجعــه  ســمند  ســاختمان 
بــور طبــق ضوابــط مقــرر  پــس از انقضــای مهلــت مز

گناباداقــدام خواهــد شــد. 

آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و  گهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 140160324001000276 مــورخ 1401/2/6 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
امیــد رضــا  آقــای  گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی  بنــدر  ثبــت ملــک  حــوزه 
زنــد غالمرضــا بــه شــماره شناســنامه 3530122815 کدملــی 3530122815  طاهــری فر
صــادره از گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 72/10 متــر مربــع در 
قســمتی از پــالک 917 اصلــی واقــع در امامــزاده )سربســت( گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  آقــای خــدا کــرم نظامــی و شــرکا محــر
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ر بــه مراجعــه  ســندمالکیت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/4 

گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
م / الف 90 

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews
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کید معاون امور شعب بانک ملی ایران   تا
گسترده به اقشار نیازمند بر ارائه خدمات مالی 

سرپرســت معاون امور شــعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران در 
دیدار با اســتاندار لرســتان با بررسی تقویت راه های همکاری، بر لزوم 
رفع مشــکالت اقتصادی و معیشــتی اقشار ضعیف و نیازمند جامعه در 

استان لرستان تاکید کرد.
محمد نجف زاده در ســفر به اســتان لرســتان به همراه فرهاد معقول 
معاون منابع انسانی بانک ملی ایران، با توجه به نامگذاری سال جدید 
توسط مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با عنوان »تولید، دانش 
بنیان و اشــتغال آفرین « اظهارداشــت: بانک ملی ایران آمادگی کامل 
دارد تا با ارائه خدمات مالی بهینه و گســترده در طرح های توســعه 

استان سرمایه گذاری و مشارکت کند.

وی در ادامه اظهار داشــت: بانک ملی ایران همواره در رفع مشــکالت 
اقتصادی و معیشــتی اقشــار ضعیف و نیازمند جامعه از طریق اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و اشتغالزایی به معرفی شدگان نهادهای 
حمایتی از قبیل کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ستاد فرمان اجرایی 
حضرت امام )ره(، بنیاد برکت و ســایر تکالیف محوله از ســوی دولت 

پیشتاز و پیشگام بوده است.
در ادامه فرهاد زیویار استاندار لرستان ضمن اظهار رضایت از عملکرد 
بانک ملی ایران در استان، رفع مشکالت نقدینگی واحدهای تولیدی 
با مشــارکت و حمایت های بانک در جهت محرومیت زدایی و توســعه 

استان را حائز اهمیت و اثر گذار دانست.

شبکه های اجتماعی سبب شده اند تا ارتباط دورادور و 
اندک مشتریان با بانک مورد نظرشان ، به یک ارتباط 
گســترده و بی واســطه تر تبدیل شود. خصوصا اینکه 
یکی از راههای جلب اعتماد مشتریان در ارائه و پذیرش 
خدمات مالی، ارتباط نزدیکتر و تعامل دوسویه است.

شبکه های اجتماعی به افراد این امکان را می دهد تا آموزش و اطالعات الزم در 
مورد خدمات، محصوالت و موسسات مالی به دست آورند. بانک ایران زمین در 
بانکداری دیجیتال به عنوان یک بانکداری مردم محور، معتقد است که زمین 
بازی را مشتری مشخص می کند و ایران زمین باید خدمت را آنجایی ارائه کند 
که مشتریان می خواهند. در دنیای بانکها امروزه  رفتار مشتریان مورد مطالعه 
قرار می گیرد و خواســته های آنها در شــبکه های اجتماعی مورد مطالعه قرار 
می گیرد و بانک ها برای موفقیت در عرصه تنگاتنگ رقابت در جلب مشتریان 
بیشتر  سعی دارند تا با  ایجاد یک رابطه نزدیکتر و ارائه خدمات شخصی سازی 
شده، اعتماد مشتریان را جلب کنند. اما این رابطه باید فراتر از پشتیبانی باشد 
و ابزارهایی باید در اختیار مشــتریان گذاشــت تا ضمن بهره مندی از خدمات 
آنالین ، در پس انداز ، سرمایه گذاری و خدمات شخصی سازی شده هم رضایت 
مشتریان را به خود جلب کنند.  در عصر دیجیتال مشتریان بانک ها به دنبال 
ارائه خدمات بانکی در بستر شبکه های اجتماعی هستند و با توجه به حضور 
گسترده کاربران دراین شبکه ها، فرصتی برای بانکها به وجود آمده تا برای ارائه 

خدمات به کسب و کارها و مشتریان وارد فضای شبکه های اجتماعی شوند.
آمارها نشان دهنده  افزایش میزان استفاده از رسانه های اجتماعی است. امروزه 
میلیاردها نفر در جهان به شــبکه های مختلف اجتماعی دسترســی دارند و از 
آنها برای انجام کارهای روزانه خود استفاده می کنند و این موضوع فرصت بی 
نظیری را برای تعامل  مردم به یکدیگر، کســب و کارها و ارائه خدمات توســط 

شرکت ها، سازمان ها، شبکه بانکی و مالی فراهم کرده است.
 استقبال از شبکه های اجتماعی توجه کسب و کارهای گوناگون را نیز به خود 
جلب کرده اســت. وجود این فضا بســیار تعامل آفرین است و فرصتی است که 
بانک ایران زمین آن را به غنیمت شــمرده و در راســتای سیاست گذاری های 

مشتری مدارانه خود به این امر پرداخته است.  
خدمات متعددی در جهت رضایت مشــتریان بانک ایران زمین طراحی شــده 

که از جمله آنها می توان به خدمات پرداخت قبض و 
خرید اینترنی به صورت غیرمســتقیم از طریق شبکه 

های اجتماعی اشاره کرد.
البته فضای شــبکه های اجتماعی بیشــتر در اختیار 
مشــاغل آنالین اســت و ارائه خدمات مالی و بانکی  در 
بستر شبکه های اجتماعی هنوز شکل منسجمی ندارد اما از آنجا که بزودی ارائه 
خدمات مالی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی  به یک ضرورت تبدیل 
خواهد شد، الزام توجه به این حوزه برای صنعت بانکداری کشور احساس می 

شود و این امر در افق نزدیک برنامه های بانک ایران زمین قرار دارد.
 ارائه خدمات بانکی بر بستر شبکه های اجتماعی باید به استاندارد نزدیک شود 
و برای جلوگیری از ریســک های احتمالی در خرید ها در فضای شــبکه های 
اجتماعی مانند تلگرام یا اینستاگرام الزم است که درگاه های بانکی در شبکه 
های اجتماعی راه اندازی شود و خدمات مالی به صورت استاندارد و با کمترین 
ریسک در این حوزه ارائه شود. خدماتی مانند پرداخت قبض و خرید اینترنت 
به صورت غیر مستقیم و از طریق شبکه های اجتماعی به مشتریان ارائه شده 
که مورد استقبال مشتریان نیز قرار گرفته است . البته هنوز امکان ارائه مستقیم 

خدمات بانکی در شبکه های اجتماعی فراهم نشده است.
 از دیگر موارد استفاده بانک ایران زمین از شبکه های اجتماعی ، مبحث اطالع 
رسانی به مشتریان است که در آن سعی شده تا از نظرات مشتریان  برای بهبود 

عملکرد و فرایندها استفاده شود.
بانک ایران زمین با هدف ایجاد رابطه مستقیم بین بانکداری دیجیتال، شبکه های 
اجتماعی و تجربه مشتری حضور خود را در شبکه های اجتماعی گسترش داده 
تا بتواند سرویس و خدمتی را ارائه بدهد که در واقع برداشتی هوشمندانه از روند 

ارتباط مشتری با بانک و سایر کسب وکارها است.
بانک ایران زمین به منظور ایجاد ابزاری یکپارچه برای شناساندن بهتر و بیشتر 
امکانات و خدمات خود به مشــتریان فعلی و آینده، دومین اپلیکیشــن خود را 

با نام »همیار بانک ایران زمین« برروی سیستم عامل اندروید راه اندازی کرد.
براساس اعالم معاونت فن آوری اطالعات بانک اپلیکیشن »همیار بانک ایران 
زمین« در راستای معرفی هرچه بهتر و کاملتر امکانات و خدمات بانک طراحی 

و تولید شده است.

شبکه های اجتماعی بانک ایران زمین، فرصتی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان
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مدیر کل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان اظهار کرد:

کارکنان شهرداری آموزش  ارائه خدمات بهینه با تصویب 200 عنوان 
اصفهان / گروه اســتان ها: مدیرکل نوســازی 
و تحــول اداری شــهرداری اصفهــان با تاکید 
بــر تصویــب ۲۰۰ عنوان آمــوزش کارکنان 
شــهرداری، گفت: آموزش کارکنان شهرداری 
هر ســال مبتنــی بر یک فرآیند مشــخص با 
نیازســنجی آموزشی و تعیین شایستگی های 
شــغلی همکاران در حوزه های شغلی مختلف 
آغاز می شود.ســیدمصطفی اعتصامی با اشاره 
بــه تصویــب ۲۰۰ عنوان آمــوزش کارکنان 

شــهرداری برای خدمت بهتر به شــهروندان 
اصفهانی، اظهار کرد: آموزش در سازمان امری 
الزم و حیاتی اســت، هر ســال انجام این برنامه 
مهم در شــهرداری اصفهان در دستور کار قرار 
می گیرد.وی ادامه داد: هر ســال مبتنی بر یک 
فرآیند مشخص با نیازسنجی آموزشی و تعیین 
شایســتگی های شغلی همکاران در حوزه های 
شغلی مختلف آغاز می شود، در نهایت با تهیه، 
تدویــن و تصویــب برنامه در کمیته آموزش و 

توانمندسازی شــهرداری اصفهان آماده اجرا 
می شــود.مدیرکل نوســازی و تحــول اداری 
شــهرداری اصفهــان تصریح کــرد: در برنامه 
آموزش کارکنان شــهرداری اصفهان از تعداد 
۲۰۰ عنــوان آمــوزش مصــوب، ۱۴ درصد به 
موضــوع تقویت حمل ونقل عمومی ۵.۳ درصد 
عنوان ویژه دغدغه مدیریت مناسب پسماندها، 
۵.۷ درصد به موضوع توســعه زیرساخت های 
الکترونیــک در ارائه خدمات شــهری، ۵.۱۷ 

درصــد از برنامه به ارتقای تاب آوری شــهرها 
در برابــر حــوادث اختصاص یافته اســت.وی 
خاطرنشــان کرد: سه درصد از برنامه آموزش 
کارکنان شــهرداری اصفهان به بسترســازی 
بــوم کارآفرینــی و فن آفرینی، چهار درصد به 
افزایش خوداتکایی و درآمدهای پایدار شهری، 
دو درصد به اولویت بخشی به محرومیت زدایی 
از بافت ناکارآمد شهری و ۵.۶ درصد به ارتقای 
شاخص های محیط زیست شهری می پردازد.

با هدف توسعه فضاهای سبز شهری؛

کری در شهرستان هشتگرد افتتاح شد بوستان ۵۶۰۰ متر مربعی شهید با
البرز / راضیه دارابی

امروزه فضای ســبز بــه عنوان یکی از 
شــاخصه های زندگی شــهری مطرح 
بــوده و حفــظ و نگهداری و توســعه 
آن در نشــاط شــهروندان موثر است 
، شــهرداری هشــتگرد نیــز بــا بهره 
گیری از توان کارشناســان و کارگران 
زحمتکش اداره ســیما ، منظر و فضای 
سبز شهرداری در جهت نگهداری این 
فضاهای ســبز بصورت شــبانه روزی 
تالش می نماید و توسعه این فضاها از 
جمله اهداف مدیریت شهری می باشد 
.در همین راســتا و طی مراسمی که با 
حضور امام جمعه ، فرماندار ،  شــهردار 
، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر  
و سایر مسئولین شهرستان ساوجبالغ 
و شهرهای همجوار برگزار شد  بوستان 
۵۶۰۰ متر مربعی شهید مهدی باکری 
در شــهرک بعثت هشتگرد افتتاح و به 
بهره برداری رســید .کلنگ احداث این 
بوستان در هفته دولت سال ۱۴۰۰ به 
زمین زده شده بود و با تالش و پیگیری 
شهردار هشتگرد و حمایت همه جانبه 
رئیس و اعضای شــورای اسالمی شهر 
این بوســتان برای استفاده شهروندان 
آماده و افتتاح گردید .مهندس یعقوبی 
شــهردار هشتگرد در مراسم افتتاحیه 
با اشــاره به رویکرد مدیریت شهری در 
زمینه توسعه زیرساخت ها ، گزارشی از 
وضعیت فضای سبز شهر هشتگرد ارائه 
نمود .وی گفت : مســاحت کل فضای 
ســبز هشتگرد ۱۱۷ هکتار می باشد و 

سرانه فضای سبز آن ۱۹ متر مربع برای 
هر نفر اســت و امروز ۴۶ امین بوستان 
شــهر هشــتگرد افتتاح و به مساحت 
فضای ســبز این شهر افزوده می گردد 
.شهردار هشــتگرد در تشریح اهمیت 
احداث این بوستان بیان کرد : شهرک 
کوثر هشتگرد از جمله محالت در حال 
توسعه شهر می باشد و زیرساخت های 
الزم برای این شهرک هنوز فراهم نشده 
اســت لذا  افتتاح این بوستان می تواند 
محیطی آرام و مناســب برای خانواده 
های ساکن در شهرک بعثت و شهرک 
کوثر فراهم نماید .یعقوبی تصریح کرد 
: شــهرداری بنا بر وظایف ذاتی خود را 
ملزم به ایجاد زیرســاخت های شهری 

میدانــد و برای حفــظ و نگهداری این 
زیرساخت ها از جمله لوازم و وسایلی که 
در این بوستان ها نصب می شود نیاز به 
مشارکت شهروندان است و شهروندان 
فهیم هشــتگرد نیز در این موضوعات 
یاریگر شــهرداری بوده و خواهند بود 
.وی گفت : بوســتان شــهید باکری در 
شهرک بعثت برای استفاده شهروندان 
در زمینی به مساحت  ۵۶۰۰ متر مربع 
متعلق به شــهرداری شامل ۳۰۰۰ متر 
مربع فضای سبز با جدولگذاری به طول 
۱۰۰۰ متــر طــول ،  ۱۷۶ متر مکعب 
بتــن ریزی ، ۲۰۰۰ متر مربع کفپوش 
پیاده روها ، ۲۰۰۰ متر مکعب مخلوط 
ریــزی  ، تهیــه و حمل و پخش ۱۰۰۰ 

متــر مکعب خاک کشــاورزی ایجاد 
گردیده و ۳۱۴ اصله نهال شــامل کاج 
ســدروس، توت مجنون، کاج تهران و 
زیتون تلخ و طاووسی و ۶۰۰۰ بوته گل 
رز، زرشــک، سرو جونی پروس، اختر، 
الوان، یوکا در فضای ســبز آن کاشته 
شده است و نیز عالوه بر مبلمان پارکی 
شامل مجموعه بازی کودکان می باشد 
.شــهردار هشتگرد بیان کرد : عالوه بر 
ارزش باالی ملک متعلق به شــهرداری 
کــه برای احداث این بوســتان در نظر 
گرفته شده  مبلغ ۱۴ میلیارد ریال برای 
اجرای کارهای عمرانی ، فضای ســبز 
، تاسیســات و مبلمان پارکی از محل 
اعتبارات شهرداری هزینه گردیده است 

.یعقوبی با تقدیر و تشکر از حمایتهای 
رئیس و اعضای شــورای اسالمی شهر، 
برنامــه های آتی شــهرداری در زمینه 
فضای ســبز را مشــتمل بر چند بخش 
زیــر توصیف کرد .تامیــن منابع آبی 
پایدار از تصفیه خانه شــهرک صنعتی 
کــه بخش عمده ای از کار انجام گرفته 
و با تفاهم نامه ای با این شــهرک پساب 
حاصل از تصفیه خانه آن پس از هدایت 
به مخزن ذخیره ســازی برای آبیاری 
فضاهای سبز مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت ، اســتفاده از پســاب حاصل از 
تصفیه خانه شــهر جدید مهســتان با 
توجــه به امــکان انتقال ثقلی آن برای 
بهره برداری جهت آبیاری فضاهای سبز 
شــهری ، اجرای پروژه جداسازی آب 
خام فضای ســبز از آب شرب شهری ، 
اجرای آبیاری تحت فشار قطره ای برای 
صرفــه جویی در مصرف آب و افزایش 
راندمان آبیاری در بوستان های شهر ، 
شناســنامه دار نمودن باغات محدوده 
و حریم شهر هشتگرد ، احیاء ۵ هکتار 
از کمربند ســبز واقع در ضلع جنوبی 
اتوبان و تعریف کاربرهای مناسب برای 
آن ،  احیاء ۶ هکتار فضای ســبز رمپ 
و لــوپ میدان شــهیدان نژاد فالح  از 
جمله این برنامه ها بوده اســت .حجت 
االســالم والمسلمین حاج آقا مختاری 
امام جمعه شهرســتان ساوجبالغ نیز 
دقایقی در این مراســم سخنرانی و به 
عمران و آبادانی و ارائه خدمات مطلوب 

به شهروندان تاکید کرد .

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

توسط کارکنان برق منطقه ای استان خوزستان 
صورت گرفت؛

ح اهدای  استقبالی پرشور از طر
خون در استان خوزستان

خوزســتان / گروه اســتان ها: کارکنان شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان در طرح اهدای خون 
ســازمان انتقال خون مرکزی استان، مشارکت 
پرشــور و فعالی داشته اند.سازمان انتقال خون 
مرکزی استان با حضور در شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان اقدام به خون گیری از کارکنان این 
شــرکت کرد.کارکنان شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان نیــز از این طرح اســتقبال کرده و 
حضور پرشــور و خیرخواهانه ای در اهدای خون 
داشــته اند.رئیس اداره اهداکنندگان ســازمان 
انتقــال خون خوزســتان با تشــکر از همکاری 
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
در اجرای این طرح، بیان کرد: به دلیل بیماری 
کرونــا مراجعه کنندگان اهدای خون کم شــده 
و بانک خونی ســازمان انتقــال خون نیاز مبرم 
بــه فرآورد ه هــای خونی مورد نیاز دارد که برای 
رفاه حال همشــهریان با هماهنگی انجام شــده 
به صورت حضوری در شــرکت ها و ســازمان ها 
از داوطلبیــن خون گیری می شــود.دکتر الله 
نظــری تصریح کــرد: برای تامین خون بیماران 
تاالسمی که نیازمند خون تازه هستند و تامین 
پالکت خون، نیاز به اهدای خون روزانه است.وی 
افزود: کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از اجرای این طرح اســتقبال خوبی داشــته  و در 

این کار خیر مشارکت فعالی کرده اند.

مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان:

بیمه سالمت برای 3 دهک جامعه 
رایگان است

گلستان / گروه استان ها: مدیر کل بیمه سالمت 
گلســتان از بیمه رایگان ســه دهک جامعه خبر 
داد.مدیر کل بیمه ســالمت گلســتان گفت: سه 
دهک جامعه که از وضع مالی مناســبی برخوردار 
نیســتندپس از ارزیابــی اداره کل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی، به ســازمان بیمه سالمت معرفی 
می شوند.ســید محمد حسینی افزود:در یک ماه 
گذشته ۳۲ هزار و ۷۵ نفر از خدمات بیمه سالمت 
بهره مند شــدند.او گفت: هم اکنون یک میلیون و 
۱۸۰ هزار نفراز جمعیت گلســتان از مزایای بیمه 
ســالمت استفاده می کنند.حسینی گفت: پیش 
بینی می شود دست کم ۵۰ هزار نفر دیگر به جمع 

بیمه شدگان بیمه سالمت ایرانیان افزوده شوند.

فرمانده انتظامی استان گلستان خبر داد؛ 

چ ترافل  کشف 880 کیلو گرم قار
قاچاق در آزادشهر

گلستان / گروه استان ها: فرمانده انتظامی گلستان 
گفت: ماموران انتظامی آزادشهر ۸۸۰ کیلوگرم قارچ 
ترافل قاچاق در این شهرستان کشف وضبط کردند.

ســعید دادگر گفت: ماموران انتظامی شهرستان 
آزادشهر در ایست و بازرسی تیل آباد حین کنترل 
خودرو های عبوری به یک دستگاه نیسان مشکوک 
و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.او گفت: 
در بازرسی از این خودرو ۸۸۰ کیلو گرم قارچ ترافل 
قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۳۱ 
میلیــارد ریال بــرآورد کردند.دادگر گفت: در این 
راستا یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
به مراجع قانونی معرفی شد.در فروردین امسال هم 
ماموران انتظامی ایست بازرسی تیل آباد آزادشهر 
۵۷۰ کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق کشــف و ضبط 
کرده بودند.قیمت باالی قارچ ترافل یا همان دنبالن 
کوهی در ســال های اخیر، بالی جان جنگل های 
هیرکانی شده و سودجویان به دنبال قارچ تیشه به 
ریشه این درختان می زنند.برداشت قارچ ترافل به 
صورت جدی به جنگل ها و مراتع صدمه می زند و 
در برخی موارد باعث آفات و بیماری ها در جنگل ها 

خواهد شد وبرداشت آن ممنوع است.

شهردار اهواز در بین سران عشایر 
و بزرگان و معتمدین محالت 

حضور یافت
خوزســتان / گروه اســتان ها: رضا امینی شهردار 
اهواز به دعوت دکتر باوی معاون قضایی ریاســت 
کل دادگستری و رئیس شورای حل اختالف استان 
خوزســتان با ســران عشایر و بزرگان و معتمدین 
محالت شهر اهواز دیدار و گفتگو کرد.شهردار اهواز 
هدف این دوره را بررســی و ارائه راهکارها جهت 
حل مشکالت در سطح شهر اهواز و همچنین ارائه 
گزارش پروژه های انجام شده عنوان کرد.وی افزود: 
ســران عشــایر به دلیل اعتماد و احترامی که بین 
مردم دارند، مانند دیگر مسئولین، پیگیر مشکالت 
مردم هستند و هرجا که ضعفی وجود دارد توسط 
این عزیزان بررسی و به مسئولین اطالع داده می 
شــود.امینی عنوان کرد: هدف ما از این بازدید ها 
ارتبــاط بهتر با مردم بــه منظور افزایش کیفیت 
خدمات دهی به شهروندان می باشد.گفتنی است 
در این دیدار، سید ناصر مهداوی عضو شورای شهر، 

شهردار اهواز را همراهی می کرد.

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری 
استان اصفهان عنوان کرد؛

برگزاری نشست کارگروه بررسی 
 مشکالت مراجع قضایی 

در ارتباط با شرکت های بیمه 
اصفهان / گروه اســتان ها: محمد محمدی معاون 
قضایی رییس کل دادگستری استان اصفهان هدف 
از برگزاری این نشســت را بررســی اهم مشکالت 
و چالش های مراجع قضایی اســتان در ارتباط با 
شرکت های بیمه و ارائه راهکارهای پیشنهادی در 
خصوص نقش شرکت های بیمه در کاهش اطاله 
دادرســی و کاهش ورودی پرونده های تصادف به 
محاکم دادگستری عنوان نمود.وی با اشاره به نقش 
مهم شرکت های بیمه در ایجاد امنیت برای آسیب 
دیدگان و کاهش جمعیت کیفری بیان داشــت: 
متأســفانه ما در سال های اخیر همواره با افزایش 
آمار تصادفات روبرو بوده ایم که شاید بتوان گفت 
تصویب قانون جدید بیمه و نگاه به جرم صدمات 
بدنی یا فوت ناشی از تصادفات رانندگی به عنوان 
جرم خفیف و الزام بیمه ها به جبران خسارت افراد 
به عنوان مسبب حادثه از موجبات این افزایش بوده 
است.معاون قضایی رییس کل دادگستری استان 
ادامه داد: با اتخاذ سیاست های درست، افراد با اعمال 
سیاست های تنبیهی به سمت خودکنترلی هدایت 
شوند که نتیجه آن می تواند رفع اطاله دادرسی و 

کاهش آمار تصادفات را در پی داشته باشد.

توسط استاندار خوزستان انجام شد؛

تقدیر از کارگران نخبه استان خوزستان 
خوزستان / گروه استان ها: به مناسبت گرامیداشت 
هفته کار و کارگر عبدالرضا روشنی مدیر کل تامین 
اجتماعی اســتان خوزستان در نشست منتخبین 
جامعه کار و تولید با اســتاندار ویژه خوزستان دیدار 
کرد . این جلســه در اســتانداری و با حضور صادق 
خلیلیان استاندار ویژه خوزستان ،رضا نجاتی معاون 
سیاسی اجتماعی استانداری، آقارضا فتوحی معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری ،ارسالن غمگین 
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، سرهنگ 
پاسدار  احمدی فر  رئیس سازمان بسیج کارگران و 
کارخانجات استان و مدیران کل دستگاه های اجرایی 
حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اســتان، 
تشکالت کارگری و کارفرمایی، انجمن های صنفی، 
تعاونگران، جمعی از مدیران شرکت ها و واحدهای 
تولیدی اســتان و منتخبین و نخبگان جامعه کار و 
تولید اســتان برگزار شد.استاندار ویژه خوزستان به 
مناســبت گرامیداشت هفته کار و کارگر با کارگران 
برتر ملی، منتخبین جامعه کار و تولید و همچنین 
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان استان، 
مدیران کل دستگاه های اجرایی حوزه وزارت متبوع 
در استان دیدار کرد.در این نشست از نخبگان جامعه 
کار و تولید استان در بخش های کارگران برتر ملی، 
منتخبین قرآنی و خانه های بهداشت کارگری برتر 
ملی توســط استاندار ویژه خوزستان تقدیر به عمل 
آمد. در سال ۱۴۰۰ دو عنوان کارگر برتر ملی در بخش 
های صنعت و کشاورزی جشنواره امتنان کشوری، 
چهار کارگر برتر ملی در مسابقات قرآن کریم جامعه 
کار و تولید کشــور و همچنین عنوان مســئول خانه 
بهداشت کارگری برتر کشور و بیش از بیست و چهار 
کارگر و گروه کار و واحد نمونه برتر اســتانی، توسط 
کارگران زحمتکش استان خوزستان کسب گردید .

مدیر توزیع برق شهرستان محالت: 
پروژه های هوشمند سازی شبکه 

توزیع برق در محالت اجرا می شود
مرکزی / گروه استان ها: مدیرتوزیع برق شهرستان 
محالت از اجرای گسترده پروژه های هوشمند سازی 
وکنترل پذیری شــبکه توزیع  برق در شهرســتان 
محالت برای گذر از پیک مصرف تابســتان ســال 
جــاری خبرداد.جــواد صفری  بابیــان اینکه طرح 
بازآرایی شــبکه های توزیع با هدف افزایش قابلیت 
رویــت پذیری و کنترل پذیری شــبکه در اولویت 
دســتور کارهای شهرســتان قرار دارد، اضافه کرد ، 
جابجایی کلیدهای قدرت دارای قابلیت اتوماسیون 
بــه نقاط انتخابی شــبکه و همچنین اســتفاده از 
ظرفیــت نیروگاههای تولید پراکنده موجب تامین 
برق پایدار در شهرستان خواهد شد . وی  ادامه داد: 
تاکنون سه دستگاه کلید قدرت قابل اتوماسیون به 
سرخط مناطق صنعتی منتقل شده است  و تا قبل 
از شروع اوج مصرف برق سه دستگاه کلید دیگر هم 
در برنامــه جابه جایی قرار دارد.صفری با اشــاره به 
سرمایه گذاری بخش خصوص و کلنگ زنی نیروگاه 
خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در فروردین ماه سال جاری 
در شهرستان محالت افزود: با توجه به رویکرد شرکت 
مانا انرژی که سرمایه گذار این نیروگاه میباشد امید 
است در صورت پیگیری وجدیت سرمایه گذار مربو 
طه فاز اول آن که ۲۵ مگاوات می باشد به پیک بار 
۱۴۰۱ برسد.وی  اصالح و بهینه سازی۱۵ کیلومتر 
شــبکه فشــار متوسط هوایی ، تبدیل  ۱۴ کیلومتر 
شبکه توزیع برق زمینی و هوایی  به کابلی ،جابجایی 
پایه های در معبر در ۸ روستای شهرستان محالت، 
نصب یک دســتگاه اتو ترانس با ظرفیت ۱۰۰ آمپر 
در منطقــه خورهه،تعویض ۱۳۰ دســتگاه چراغ 
 led پرمصرف و فرسوده ۲۵۰ وات با چراغ ۷۰ وات
را از جمله اقدامات انجام شــده برشمرد.مدیرتوزیع 
برق شهرستان محالت برگزاری ۱۰ نوبت تعمیرات 
گروهــی و کاور گــذاری بیــش از۲۰۰ پایه جهت 
کاهش خاموشــی های ناشی از پرنده زدگی،نصب 
۹۱۱ انشعاب  وتعویض ۲۷۸  کنتور را از دیگر فعالیت 

های صورت گرفته برشمرد.

استانها 6

مدیر شرکت توزیع برق شاهرود:

کابل خودنگهدار تبدیل شد شبکه فشار ضعیف سیمی 10 روستای شاهرود به 
ســمنان / گروه اســتان ها: مدیر توزیع برق شاهرود از اجرای طرح 
تبدیل ۱۸ هزار و ۲۱۶ متر شــبکه فشــارضعیف هوایی سیمی ۱۰ 
روســتای این شهرســتان به کابل خودنگهدار خبر داد.جمال فرخ 
زاده بیان کرد: نصب یا تعویض ۵۵ اصله پایه برق فشــار ضعیف و 
فشار متوسط به منظور تقویت و اصالح شبکه برق روستاهای قلعه 
شوکت، خوریان ، مراد آباد، قلعه حاجی ، راهنجان، علی آباد ، صالح 
آباد ، مهدی آباد ، ســطوه، اردیان و قلعه نوخالصه ، در قالب طرح 
بهارســتان عملیاتی شده است.وی یادآور شد : برای تبدیل شبکه 
سیمی به کابل خودنگهدار و اصالح پایه های برق مورد اشاره، مبلغ 

۱۹ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال، سرمایه گذاری صورت پذیرفته 
اســت .وی همچنین با اشــاره به این که برای امسال، ۲۱روستا در 
برنامــه هــای این مدیریت قرار گرفته تا شــبکه برق آنها اصالح و 
بهینه ســازی شــود خاطر نشان کرد : اسب کشان ، گرماب پایین 
، گرماب باال، کالته مرعی، صالح آباد، عشــقوان ، باغســتان ، طرود 
، جعفر آباد ، یونس آباد ، حســین آباد ســاغری، بدشــت ، سلمرود 
، ابوالحســنی، وهل، درازآب، فرینو، رباط زنگ، تلخاب، حجاج و 
دهمال ، به عنوان روســتاهایی به شــمار می روند که شبکه توزیع 

برق آنها بهسازی خواهد شد.

خبر ویژه

مشهد / سمیرا رحمتی 
با افزایش تیراژ تولید خودروهای شاســی بلند، سهم گروه صنعتی 
ایران خودرو در بازار خودروهای شاســی بلند به ۶۰ درصد افزایش 
می یابد.در نشست مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و جمعی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با مدیران ایران خودرو خراسان، 
از افزایــش تیــراژ تولید خودروهای شاســی بلند و آغاز تولید انبوه 
وانت آریســان دو، به عنوان مهم ترین برنامه شــرکت ایران خودرو 

خراســان در ســال ۱۴۰۱ نام برده شد.در این نشست که در ایران 
خودرو خراســان برگزار شــد، برنامه های این شرکت مورد بررسی 
قرار گرفت و گزارشــی از عملکرد و برنامه ها توســط مدیرعامل این 
شرکت ارایه شد.برنامه افزایش تیراژ تولید در سال جاری، افزایش 
داخلــی ســازی محصوالت مونتاژی به بیــش از ۳۰ درصد، بهبود 
وضعیت کیفیت محصوالت و ارتقای شــاخص رضایت مشتریان از 

مهم ترین محورهای طرح شده در این نشست بود.

با افزایش تیراژ تولید خودروهای شاسی بلند؛

سهم ایران  خودرو خراسان در بازار خودروهای شاسی بلند به ۶0 درصد می رسد
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یادداشت

آیین نامه تعرفه گذاری را قبول ندارند پرستاران 

ک خوردن مطالبات پرستاران  خا
  سارا فهیم / روزگار

پرستاران، مراقبت کننده های بی ادعایی 
هستند که به بیماران همانند نزدیکترین 
عزیزان خود عشق می ورزند و حتی گاهی 
به خاطر مرگ بیماران اشــک می ریزند.

پرســتاران فرشــته های نجاتی هستند 
که در بالین بیماران ســاعت های زیادی 
را تا مرحله رســیدن بــه بهبود آنها می 
گذرانند و لبخند آنها به شادی بیمارانی 
گره خورده اســت که زمان خود را وقف 
آنهــا می کنند.تالش شــبانه روزی این 
قشر بر هیچ یک از ما پوشیده نیست اما 
زمانی که همین نجات دهنده ها زیر بار 
مشکالت قد خم می کنند نباید انتظاری 
از آنها داشت.پرستاران بدون هیچ چشم 
داشــتی و در هر شــرایطی به بیماران 
خدمت رســانی می کنند که مسئوالن 
بایــد بــرای رفع مشــکالت این قشــر 
زحمتکش تالش کنند.شــغل پرستاری 
جزء شــغل های سخت و زیان آور است، 
اما به علت مشکالت مالی این قشر از نظر 
روحی و روانی صدمه می بینند و قطعا با 
تضعیف روحیه آنها شاهد کاهش کیفیت 
خدمات این قشــر به مردم خواهیم بود.

نبود امنیت شــغلی از مهمترین دغدغه 
های پرســتاران است.در کنار آن اصالح 
قانــون تعرفه گــذاری پرســتاری نیز 
مطابق با خواســته و نیاز پرســتاران از 
جمله خواســته های به حق آنان است.

در روزهای گذشته عباس عبادی، معاون 
پرستاری وزارت بهداشت از نهایی شدن 
مصوبه تعرفه های خدمات پرستاری در 
هیات وزیران خبر داد.بر این اساس قانوِن 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری که در 
ســال ۸۶ در مجلس شورای اسالمِی به 
تصویب رســیده بود، قرار است باالخره 
بعد از ۱۵ ســال اجرایی شــود. شاید در 
نــگاه اول اجرایــی شــدِن این مصوبه و 
خواســته  سال ها مغفول مانده  پرستاران 
بعد از ۱۵ سال خبر خوبی برای این قشر 
باشد اما آنطور که محمد شریفی مقدم، 
دبیرکل خانه پرستار ایران می گوید: این 
مصوبه نه تنها به نفع پرســتاران نیست 
بلکه ادعــاِی اجرای قانون تعرفه گذاری 

خدمات پرستاری از آن جهت که قدرت 
مطالبه گری را از پرســتاران می گیرد، به 
ضرر آنهاست.شــریفی مقدم حرف آخر 
را اول می زنــد: در یــک کالم بگویم که 
آنچــه نهایی شــده، چیزی نیســت که 
مورد قبول پرستاران باشد.وی به سابقه  
این خواســته اشاره می کند و می گوید: 
قبل از دهه ۷۰ همه  گروه های پزشــکی 
در بیمارســتان حقوقی ثابت داشتند و 
اختــالف ایــن حقوق معموال بین یک تا 
دو برابر بود؛ به طور مثال پرستار ۵ هزار 
تومان و پزشــک ۸ هــزار تومان حقوق 
دریافــت می کردند.اما از دهه  هفتاد به 
بعد به دالیلی چون ماندگاری پزشــکان 
و افزایــش کیفیت خدمات و… طرحی 
را بــا عنــوان طرح کارانه اجرایی کردند. 
طبق این طرح، پزشــکان عالوه برحقوق 
ثابتی که می گرفتند، برای انواع خدمات 
خــود تعرفــه تعیین کردند و از قَِبل این 
تعرفه گذاری نیز حقوقی دریافت کردند.

وی افــزود: این تعرفه گــذاری در ابتدا 
بــرای ۵۰۰ خدمت بود که به مرور زمان 
ایــن تعرفه ها به ۷ هزار خدمت رســید.

وی افــزود: هــر عملی در بیمارســتان 
تعرفــه ای دارد.وقتی یــک مریض وارد 
بیمارســتان می شــود تا زمانی که از آن 

خارج می شود، خدمات مختلفی دریافت 
می کند. تا ۶۵درصد از هزینه  این عمل، 
مســتقیم بــه جیب پزشــک و ۵درصد 
نیز به جیب پزشــکان دانشگاه می رود.

از ۳۰ درصــِد باقیمانــده، ۱۰ درصد به 
بیمارســتان می رســد و ۲۰ درصد هم 
به کادر غیر پزشــکی تعلــق می گیرد. 
این درحالیســت کــه ۹۳درصد از کادر 
بیمارســتان غیرپزشــک هستند و تنها 
۷درصد پزشکان هســتند.پس اتفاقی 
کــه می افتد این اســت کــه بابت انجام 
یــک خدمت در بیمارســتان، ۷ درصد، 
۷۰درصد از منابع را از آن خود می کنند 
و ۹۳ درصِد باقیمانده که در بیمارستان 
خدمــت می دهند تنها ۲۰ درصِد هزینه  

آن خدمت را می گیرند.
 

خدمات پرستاری تعرفه ندارد
شریفی مقدم با بیان اینکه این وضعیت به 
هیچ عنوان عادالنه نیست، می گوید:  این 
موضــوع اختالف چند ۱۰ برابری ایجاد 
کرد. بارها پرستاران خواستند سهم خود 
را افزایش دهند اما موفق نشدند.در واقع 
در جواب به این ناعدالتی در پرداختی ها 
همواره گفته شده که خدمات پرستاری 
تعرفــه ندارد.ایــن در حالیســت کــه 

پرســتاران بیشترین خدمات بهداشتی 
درمانی را در بیمارســتان ارائه می دهند؛ 
هم تعداد آنها زیاد است و هم وقت زیادی 
را در بیمارســتان می گذرانند.وی افزود: 
این مسئله سبب شد در تیرماه سال ۸۶ 
قانونــی تحت عنوان قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری در مجلس تصویب 
شــود.این قانون می گوید پرستاران باید 
مثل باقی گروه های پزشکی تعرفه داشته 
باشند.از سال ۸۶ نزدیک به ۱۰ هزار نفر 
ســاعت کار کارشناسی صورت گرفت.

هــر گونه بهانــه ای آوردند ما رد کردیم. 
شخص رئیس جمهور و معاونانش در آن 
دوره بارهــا گفتند که این قانون اجرایی 
شــود.در دوران آقــای روحانی نیز برای 
اجــرای این قانون دســتورات مختلفی 
داده شــد و دولــت روحانــی آیین نامه 
اجرایــی این قانون را مصــوب کرد.در 
ســال ۹۹ مقام رهبری در روز پرســتار 
گفتند تعرفه گذاری پرســتاری باید اجرا 
شــود که باالخره امســال قرار است آن 
را اجــرا کنند. اما چه اجرایی؟ شــریفی 
مقــدم با طــرح این پرســِش اعتراضی 
می گویــد: ببینیــد اول این را بگویم که 
جامعه پرســتاری کشور اعتقاد دارد که 
این دستور در حقیقت برای اجرای قانون 

تعرفه گــذاری نبوده بلکه برای دفن این 
قانون بوده اســت.وی می گوید: کتابی به 
نام ارزش نسبی داریم که ۱۰هزار خدمت 
پزشکی در این کتاب تعریف شده؛ از این 
تعــداد ۷ هزار تای آن مربوط به خدمات 
پزشــکان اســت و دو هزار و پانصد مورد 
دیگر برای باقی گروه های پیراپزشکی به 

جز پرستاران است. 

هر خدمتی وزنی دارد
بــه گفته  شــریفی مقدم؛ هــر خدمتی 
وزنی دارد و طبق این وزن تعرفه تعیین 
می شــود. معیار و مالک اندازه گیرِی این 
وزن هم شاخص هایی مثِل ریسک خطر 
برای بیمار، ریســک خطــر برای عامل 
انجــام کار، ضریب اســتهالک، مدرِک 
فرد و وقتی اســت که برای انجام آن کار 
گذاشته می شود.اما در این آیین نامه به 
جــای ریز کــردِن خدمات، بیش از صد 
بخش مختلف را یکی کرده اند. به قدری 
این تعرفه گذاری محدود اســت که همه  
آن در یک صفحه جا شده است. دبیرکل 
خانه پرســتار با ابراز اعتراض نســبت به 
چنیــن آیین نامه ای می گوید: چرا برای 
کوچکتریــن خدمات پزشــکی تعرفه 
تعیین می شــود اما این چنین خدماِت 
مختلِف پرستاری را در یک مجموعه قرار 
می دهند؟ با این تعرفه گذاری ارزش کار 
پرستاری را پایین آورده اند. بر چه اساسی 
این تعرفه گذرای انجام شــده است؟ وی 
با بیان اینکه جامعه پرستاری این قانون 
تعرفه گــذاری را قبول ندارد،  می گوید: 
یکــی از اهــداف قانــون تعرفه گذاری 
برقراری عدالت بین گروه های پزشــکی 
است اما با این روش اصال عدالتی برقرار 
نمی شود. خمات پرستاری باید ریز به ریز 
تعرفه گذاری شود و بسته به خدماتی که 
یک پرســتار ارائه می دهد باید کارانه  او 
شارژ شــود.در این صورت ممکن است 
کارانه  یک پرســتار حتی از پزشــک هم 
بیشــتر شود چون حضور یک پرستار در 
بیمارســتان و خدماتی که ارائه می دهد 

بیشتر از یک پزشک است.

7جامعه
ضرورت پذیرش 
همزیستی  با کرونا 

  مهدی عسکری پور ، روانشناس
همزیســتی بــا کرونا را بایــد بپذیریم، 
از منظــر روانــی، پذیــرش این واقعیت 
دشــوار اســت، اما بشر باید این مساله را 
پذیرفته و رعایت پروتکل های بهداشتی 
را بــه طور کامل متوقف نکند. شــماری 
از کشــورها با شــیوع کرونــا در جهان 
موضوع »همزیســتی با کرونا« را مطرح 
کرده و طرح ها و ســمینارهای متعددی 
را در زمینه ضرورت همزیســتی بشــر با 
ایــن ویروس، تاثیرات این همه گیری در 
سال های آینده و تغییرات سبک زندگی 
برگزار کردند.برخی دانشــمندان نیز از 
واژه »مســالمت آمیز« بــرای زندگی با 
کرونا اســتفاده کرده و مطابق با نظریات 
متخصصــان ایــن حــوزه نتیجه گیری 
 شــد کــه این ویــروس همانند ویروس 
آنفولوآنزا و ســرماخوردگی قابل کنترل 
نبوده و به مانند ســرخک و ســرخجه و 
فلج اطفال ریشه کن نخواهد شد.بنابراین 
برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری ها با 
ایــن فرضیــه طراحی شــده و با کمک 
متخصصان حوزه بهداشت و درمان باید 
تمرکز بر راهکارهای جلوگیری از شیوع 
بیمــاری، معالجه و درمــان و چگونگی 
ادامه زندگی با کرونا قرار گیرد.  بهرحال 
پذیــرش این واقعیت کــه یک بیماری 
همواره با بشــر زندگی می کند، دشــوار 
اســت. رعایت اصول و ضوابط بهداشتی، 
اســتفاده از ماســک و الکل و دستکش، 
اضطــراب و ترس ناشــی از بیماری در 
درازمــدت خســته کننده و پذیرش این 
مســاله را دشــوار خواهد کرد.بنابراین 
بــرای همزیســتی با کرونــا در مرحله 
نخســت باید این واقعیت را پذیرفت که 
این ویروس فعال با بشــر زندگی می کند. 
گاه وضعیت بیماری تشــدید می شود و 
مجددا به مرحله کنترل می رسد.در حال 
حاضر هم بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، 
اماکن تجاری، فرهنگی و هنری و ورزشی 
حاکــی از پذیرش این موضوع اســت. با 
تشدید کرونا محدودیت ها افزایش یافته 
و بــا کاهش بیماری رعایت پروتکل های 
بهداشــتی نیز کاهش و از منظر روانی، 
فشارها تضعیف می شود. اما این پذیرش 
باید با آگاهی همراه باشد. یکی از دالیل 
اصلی ترس، ابهام و ناآگاهی در خصوص 
یک مساله اســت. بنابراین پذیرش این 
واقعیت )ماندگاری حیات ویروس کرونا 
با بشــر( باید با آگاهی در باره چگونگی 
تشــدید وضعیت بیمــاری، راهکارهای 
محافظتی، عــوارض و تبعات بیماری و 
چگونگــی ادامه زندگــی طبیعی همراه 
باشــد و همچنین به شهروندان یادآوری 
شــود که رعایت پروتکل های بهداشتی 
مقابلــه با کرونا نیز نباید متوقف شــود.
اکنــون )در مرحلــه بهبــود وضعیــت 
بیمــاری( از ارزش اخبار مربوط به کرونا 
هم کاسته شده و تضعیف بیماری جامعه 
را به ســمت »عادی ســازی« سوق داده 
اســت. این عادی انگاری در شرایط پیک 
)اوج بیماری( خطرســاز می شود، اما در 
شــرایط طبیعی قطعا رعایت این ضوابط 
به شدت گذشــته ضروری نخواهد بود.
روند تزریق واکسن هم باید ادامه داشته 
باشد.امروز سطح عمومی بهداشت نیز در 
جامعه افزایش یافته و این یکی از تبعات 
ارزشمند همه گیری است. کادر بهداشت 
و درمان کشور نیز باید به مانند دوره های 
اوج بیماری صیانت از سالمت هموطنان 
را ادامــه دهند.برخــی شــهروندان نیز 
علیرغم تزریق هر ســه دز واکسن، مبتال 
به وســواس های فکــری و عملی بوده و 
رعایت اصول بهداشتی مقابله با کرونا را 
افراط گونه ادامه می دهند وبه طور مداوم 
اخبار و اطالعات مخرب )منفی( را دنبال 
می کننــد، این گــروه قبل از همه گیری 
کرونا مبتال به برخی اختالالت روانی بوده 
و در حقیقت پیش زمینه وســواس های 
فکری - عملی را داشــته اند.این جمعیت 
هم باید با آگاه ســازی درباره واقعیت ها 
اعم از بهبــود وضعیت همه گیری کرونا 
و تاثیرات واکسیناســیون توجیه شــده 
و نظافــت و محافظت بیــش از اندازه را 
کنــار بگذارند و ضمــن رعایت متعارف 
بهداشــت بتواننــد به زندگــی طبیعی 
بازگردند.بنابرایــن بیمــاری کووید۱۹ 
بــه مانند مرگ، هر لحظــه می تواند در 
کمین انسان باشد و نباید زندگی طبیعی 
بشــر را با اختالل مواجه کند. با علم به 
ایــن واقعیت و پذیــرش می توان ضمن 
محافظــت از ســالمت، زندگی طبیعی 

انسانی را نیز ادامه داد.

ک را  لودگی ناشی از گرد و خا آ
چگونه می توان مدیریت کرد؟

از جمعه ) ۱۶ اردیبهشت ماه( دوباره با ورود 
توده گرد و خاکی که ســوغات شــبه جزیره 
عربســتان اســت، هوای تهران وارد شرایط 
نامطلوب شد و در روزهای گذشته به وضعیت 
بسیار ناسالم رسید. مدیرعامل شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران با اشــاره به چالش های 
موجود برای مقابله با آلودگی ناگهانی هوا که 
ناشی از ورود توده گرد و غبار است، می گوید: 
بر اســاس تحلیل تصاویر ماهواره ای منشــا 
اصلی گرد و غبار کشور عربستان است که از 
روز جمعه وارد کشور شده است؛ به طوری که 
در دو روز گذشــته نیز قســمت انتهایی توده 
به صــورت کامل وارد ایــران و باعث افزایش 
شاخص کیفی هوا در شهر تهران شد. انتظار 
داریــم که همین وضعیــت در تهران حاکم 
باشــد و کاهش آن در روزهای آینده بستگی 
به وضعیت جوی و شرایط هواشناسی مانند 
وزش بــاد دارد.محمد مهدی میرزایی قمی 
افــزود: ایــن توده بر اســاس تحلیل تصاویر 
ماهواره ای بیشتر نقاط کشور را در بر گرفته 
و  حتی به اســتان های شــمالی کشــور نیز 
رســیده اســت البته اگر سرعت باد و شرایط 
جوی مناسب باشد غلظت آالینده ها کاهش 
می یابــد. چند باری که در ماه های گذشــته 
آلودگی به این صورت در تهران مشاهده شده 
و شــاخص به حد خطرناک رسیده بیشتر به 
علت منشاً خارجی گرد و غبار بوده است. این 
بار نیز منشا این آلودگی کشور عربستان است 
البته بخش کوچکی نیز مربوط به کانون های 
داخلی گرد و غبار اســت.وی با اشــاره به دو 
مشکل عمده در مدیریت موضوع گرد و غبار 
گفت: اول اینکه منشــا خارجی اســت و باید 
دیپلماســی محیط زیستی مناسبی توسط 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت امور 
خارجه در ســطح ملی انجام شــود چرا که 
این مســئله کل کشــور را دربرگرفته است. 
ما باید با کشــورهای همســایه تعامل کنیم 
و دربــاره موضوعاتی کــه از کنترل ما خارج 
اســت با آن ها رایزنی کنیم تا دیگر شــاهد 
چنیــن اتفاقاتی نباشیم.مســئله دوم اطالع 
رســانی صحیح درباره موضوعاتی اســت که 
شــهروندان درگیر آن ها هستند. موضوعاتی 
مانند تعطیلی و توقف فعالیت ها می بایســت 
به طــور دقیــق و برخط به مردم ارائه شــود.
وی دربــاره مدل هــای پیش بینــی کیفیت 
هــوا گفت: باید مدل هــای پیش بینی هوا با 
همکاری ســازمان حفاظت محیط زیست و 
ســازمان هواشناسی تهیه شود. تا زمانی که 
ما مدل پیش بینی خود را نداشــته باشــیم، 
پیش بینــی دقیق و مشــخص گرد و غبار با 
منشــا خارجی ممکن نیست.وی با اشاره به 
تاثیر نظر شرکت کنترل کیفیت هوا بر اعمال 
تعطیالت، گفت: کارگروه اضطرار آلودگی هوا 
اعضــای متعددی از جمله نمایندگان وزارت 
بهداشت، اداره هواشناسی، شهرداری، وزارت 
آمــوزش و پــرورش و غیره دارد که هر کدام 
بر اســاس شــرح وظایف و از منظر سازمانی 
دیدگاه های خود را اعالم می کنند و در نهایت 
اســتانداری پس از جمع بندی، نظر نهایی را 
صادر می کند. در همین راســتا تحلیل های 
شــرکت کنترل کیفیت به عنــوان نماینده 
شــهرداری شنیده می شــود و مد نظر قرار 
می گیــرد اما تصمیم گیــری نهایی صرفاً بر 

اساس نظر این شرکت نیست.

افزایش 5۷ درصدی زنان 
قلیانی در کشور

قلیــان در طول تاریــخ یک فعالیت به ظاهر 
لذت بخــش برای مردان بوده ولی امروزه این 
پدیده، متاســفانه به شــکل شگفت انگیزی 
احیا شــده و به طرز چشــمگیری شــاهد 
افزایــش مصرف قلیــان در میان دختران و 
زنان هستیم.رئیس دبیرخانه ستاد کشوری 
کنترل دخانیات در همین باره گفت: »صرف 
قلیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در گروه سنی 
باالی ۱۸ سال، در بین زنان۵۷.۶ درصد و در 
بین مردان۱۷.۸درصد افزایش داشته است. 
به طور کلی حدود ۲۸ درصد افزایش مصرف 

قلیان در این گروه سنی داشته ایم«.

آغاز دوره های آموزش تكمیلی 
دبیرستانی ها از تیرماه

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش 
از اجرای پویش علمی جهادی باهدف تقویت و 
تعمیق یادگیری دانش آموزان مناطق محروم، 
مرزی و عشایری خبر داد.محمدمهدی کاظمی 
با اشاره به آموزش مکمل در تابستان امسال، 
گفت: با توجه به اینکه در شــرایط کرونایی با 
افــت یادگیری مواجهه بودیم، برنامه هایی را 
پیش بینی کردیم تا دانش آموزانی که در دوران 
کرونا با افت تحصیلی مواجه شدند، دوره هایی 
را به عنــوان آموزش مکمل از تیرماه ۱۴۰۱ با 
اولویت مناطق کم برخوردار، استان های مرزی 
و مناطــق حاشــیه ای برگــزار کنیم و در این 
خصوص اعتباراتی هم پیش بینی شده است.

خبر ویژه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: در چند سال گذشته برخی رشته ها 
مورد کم توجهی قرار گرفته از جمله رشته های علوم پایه و انسانی که امیدواریم 
توزیع متوازن رشته ها را در کشور داشته باشیم.محمدعلی زلفی گل گفت: رشته 
های علوم پایه و انسانی بنیان پیشرفت اجتماعی است اگر توزیع متناسب رشته 
ها را نداشته باشیم به جای هدایت تحصیلی هدایت تحمیلی خواهیم داشت و 
شخصیت آموزشی کشور آسیب می بیند. امروز بچه ها بر اساس عالقه و استعداد 
خود رشته انتخاب نمی کنند بلکه برمبنای شغل آینده رشته انتخاب می کنند. 

او ادامه داد: همه جای دنیا نخبه های علوم انسانی را برای مدیریت کالن کشور 
به کار می گیرند و در کشــور ما برعکس اســت. در دبیرســتان تیزهوشان رشته 
های علوم انســانی نمی بینیم البته تازگی ها ریاضی هم همین طور شــده است. 
وزیر علوم گفت: چه کسی مسئول این شرایط است؟ اگر علوم کشور ما تضعیف 
شود کل کشور تضعیف شده است. وزیر علوم با تاکید بر اینکه نسبت به مقطع 
کارشناسی دانشگاه ها غفلت کرده ایم و باید تغییر رویکرد بدهیم، گفت:  امروز 
مشکل عمده کشور بیکاری است و بیکاری هم از طریق علم و فناوری حل می شود. 

چرا نخبه های علوم انسانی در مدیریت کالن جایی ندارند؟

 38 هزار میلیارد تومان 
اعتبار رتبه بندی معلمان است 

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: رتبه 
بندی در سند تحول مصوب سال ۱۳۹۰ 
آمده بود و در سال ۱۳۹۲ آئین نامه آن 
نوشــته شده بود که در آن موقع الیحه 
آن رد شــد و از آن موقع به بعد تقریباً 
این موضوع مســکوت مانــده بود و در 
دولت ســیزدهم این آئین نامه را مجدداً 
در دستور کار قرار گرفت. منابع پایداری 
در دولــت قبل برای رتبه بندی در نظر 
نگرفته شــده بود، اما در دولت سیزدهم 
منابع پایــداری برای آن در نظر گرفته 
شــد. آئین نامه اجرایی رتبه بندی اولین 
آئین نامه ای اســت که از ســوی وزارت 
آموزش و پرورش به اشــتراک گذاشته 
شــده اســت تا معلمان نظرات خود را 
مطرح کنند و در نتیجه برخی نقص های 
آن رفع شد.یوســف نــوری افزود: رتبه 
بندی در زمان مقرر انجام خواهد شــد 
و پیش از نوبت خود در کمیســیون های 
دولت در حال بررســی است که این کار 
به دلیل دســتور رئیس جمهور صورت 
گرفته اســت و اجرای آن از اول مهرماه 

۱۴۰۰ خواهــد بــود. اعتبار رتبه بندی 
معلمــان ۳۸ هــزار میلیارد تومان برای 
۸۵۰ هزار فرهنگی و برای ۱۸ ماه خواهد 
بود.نوری در مورد کمبود منابع انســانی 
آموزش و پرورش و کمبود معلم، گفت: 
در حال حاضر ۹۷۰ هزار فرهنگی شاغل 
و ۹۷۰ هزار فرهنگی بازنشسته داریم و به 
این ارقام باید معلمان مدارس غیردولتی 
و آموزشگاه های آزاد و کارکنان سازمان 
تعلیــم و تربیت کودک که تربیت هفت 
میلیــون کــودک را برعهــده دارنــد، 
اضافــه کرد.در ســال های گذشــته به 
طــور میانگین ۴۰ هزار نفر بازنشســته 
داشــتیم، اما ورودی مراکز تربیت معلم 
۱۵ هزار نفر بوده اســت، به همین دلیل 
کسری نیروی انسانی داشتیم که تأمین 
کسری معلمان از طریق حق التدریس، 
ســرباز معلــم، نهضت ســواد آموزی، 
نیروهای خرید خدمات و بازنشســتگان 
جبران شــدند و بخــش عمده دیگری 
 اســت از طریق اضافه تدریس معلمان 

جبران شد.

اینفوگرافی 

عالئم وجود یک 
بیماری روانی در 
کودکان چیست؟

تشخیص وجود یک بیماری 
روانی در كودكان معموال 

برای والدین دشوار است؛ 
به همین خاطر بسیاری از 
كودكان، كمِک حرفه ای 

مورد نیاز خود برای درمان 
این مشکالت را دریافت 

نمی كنند.اختالالت مرتبط 
با سالمت روان می توانند 
توانایی كودكان را برای 

داشتن عملکرد خوب در 
موقعیت های اجتماعی 

مختلف مختل كند.
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اورامانات، بهشتی کمتر شناخته 
شده در غرب کشور

هر ساله با فرا رســیدن فصل بهار و تابستان 
مردم شروع به گردشگری و رفتن به مسافرت 
می کنند. برخالف بسیاری از مردم که تا اسم 
مسافرت رفتن می شود نام شــمال ایران به 
ذهنشــان می آید، افرادی وجود دارند که به 
دنبال پیدا کردن مکانی خــاص و بکر برای 
گذراندن تعطیالت می افتنــد. همانطور که 
می دانید ایران پــر از زیبایی و مکان های بکر 
برای گردشگری اســت. کافیست قصد سفر 
کنید. با کمی جســتجو کــردن در اینترنت 
می توانید طبیعت های بکر و مناطق تاریخی 
را در عرض چند ثانیه در ایــران بزرگ پیدا 
کنید. در این مقاله قصد داریم درباره اورامانا 
سرزمینی چند صد ساله صحبت کنیم. با ما 

همراه شوید.
اورامانا کجاست؟

 اورامان و روستای با قدمت چند صد ساله با 
فرهنگ و آدابی بسیار غنی است که به یادگار 
مانده از دوران زرتشت است. به نوشته میراث 
آریا: اورامان تخت صاحــب مردمانی اصیل 
مهمان نواز و مهربان است که با گشاده رویی 
از بازدیدکنندگان استقبال می کنند. اورامانا 
منطقه بســیار بکر و طبیعی است که به هزار 
ماسوله معروف است چرا که از لحاظ نوع قرار 
گرفتن خانه ها بر روی هم و همچنین طبیعت 

بکر آن بسیار به ماسوله شبیه است.
اورامانا سرزمین چند صد ساله در کدام 

نقطه جغرافیایی قرار گرفته است؟
 اورامانات در دره شرقی، غربی شمال کوه های 
تخت در ۶۳ کیلومتری جنوب به مریوان در 
استان کردستان قرار دارد. در این منطقه که 
دارای شیب زیادی است خانه ها به طور کلی 
از سنگ ساخته شده اند و حالت پلکانی دارند. 
جالب است که برخالف دیوارهای سنگی این 
خانه ها با سقف های پوشیده از تیرهای چوبی 
ساخته شــده اند. این منطقه به دلیل این که 
در ارتفاعات قرار دارد در فصل بهار و تابستان 
بســیار زیبا، اما در فصل پاییز و زمستان افت 
دما بسیار شــدیدی را تجربه می کند. از آن 
جایی که بافت این منطقه به صورت پلکانی 
در شیب تند کوه قرار گرفته است خانه های 
این منطقه به گونه ای ساخته شده اند که پشت 
بام خانه پایینی به منزله حیاط خانه ای که در 
باالی آن قرار گرفته است مورد استفاده قرار 
می گیرد. مصالح به کار رفته در این خانه های 

بسیار زیبا بیشتر سنگ و چوب هستند.
 مناطق گردشگری اورامان تخت 

چه جاهایی هستند؟
قبل از هر چیز بهتر اســت بدانید این روستا 
پوشــیده از درخت انار، انجیر، توت و گردو 
اســت. مناطقی مثل دربند دزلی و ارتفاعات 
دامنه سرســبز آن از جمله چشم اندازهای 
زیبای اورامان تخت محسوب می شوند. آبشار 
ملور که حاصــل ذوب برف هــای ارتفاعات 
باالدســت آن اســت از دیگــر جاذبه های 
گردشگری این منطقه محســوب می شود. 
مزارع پلکانــی و خانه هــای پلکانی موجود 
در این منطقه از دیگــر زیبایی های منطقه 
اورامان تخت هستند. آتشکده مربوط به زمان 
زرتشــتیان از دیگر جاذبه های تفریحی این 

منطقه است.
اورامان تخت به چه معناست؟

 روستای اورامان تخت قدمتی چند صد ساله 
دارد و در زمان های قدیــم محل فرمانروایی 
پادشاه ها و ســالطین بوده است. واژه تخت 
در این منطقــه به معنــای پایتخت و محل 
فرمانروایی شاه است. اورامان در زبان کردی 
هورامان نیز تلفظ می شود و مردم این روستا 
به زبان کردی هورامی حرف می زنند. لهجه 
هورامی یکی از لهجه های مشهور زبان کردی 

است.
معماری روستای اورامانات

معمــاری پلکانی اورامان تخــت و خانه های 
دیدنی آن، روستا را به شکل هرم گونه درآورده 
است که در راس این هرم قلعه ای باستانی قرار 
دارد. معماری پلکانی این خانه ها باعث شده 
است تا به روستای هزار ماسوله مشهور شود 
و به شکلی اســت که حیاط هر خانه پشت بام 
خانه ای دیگر اســت. معمــاری اورامانات و 
سرســبزی این منطقه کوهســتانی رویایی، 
گویی پله هایی به ســمت بهشــت را تصویر 

می کند.

گردشگری

 پنجره دانایی و رانت 
! به اندازه یارانه یک کشور

  به  قلم وحید حاج سعیدی
ایــن روزها کــه بحث یارانه هــای پنهان، ارز 
ترجیحی، یارانه نان، ماکارونی، دارو و ... و سوء 
استفاده از رانت های پنهان داغ است، یک عده 
کارشناس با کیف چرم اصل و کت و شلوار اطو 
کشیده و سر و صورت اصالح شده در رسانه ملی 
و رادیو و رسانه ها با تمام قوا در تالش هستند 
پنجــره دانایــی را باز کنند و مفاهیم اقتصاد را 
بــرای ما توجیه و تبیین کنند. این دوســتان 
متفــق القول بر ضرورت حذف ارز ترجیحی با 
دالیل علمی و مستند تاکید دارند و اصرار دارند 
که داســتان یارانه های پنهان را هر چه ســریع 
تر جمع و جور کنند. اتفاقاً کار خوبی اســت و 

عین صواب است.
در حقیقت اینکه اقتصاد یک علم اســت و تابع 
قوانین خاصی است را ما معمولی ها متوجه می 
شویم و درک می کنیم ولی این جای داستان را 
متوجه نمی شویم که چرا فقط لت سمت راست 
ایــن پنجــره دانایی را برای ما باز می کنند و لت 
دیگــر پنجره را کــه اتفاقاً مایه خیرات و مبرات 
فراوانی است، فقط برای از ما بهترون باز است؟! 
در جریان هســتید در طول این ســال ها یک 
بابابی به اندازه یارانه کل مملکت از واردات سود 
برده اســت! یا خبر دیگری آمده که چند نفر به 
اندازه دو برابر یارانه کشــور ســود برده اند! حاال 
سوء استفاده ها و سود های ریز و پاش چند صد 

میلیاردی به کنار...
فقط خدمت این دوســتان یادآور شــویم که اگر 
اقتصاد علم است و یارانه پنهان در حال ضربه زدن 
به بدنه اقتصاد و اجتماع اســت، ما علوم دیگری 
هــم در دنیــا داریم که بر اســاس آن می توان با 
افرادی را که در طول این سال ها با از لت دیگر 
پنجــره دانایی بهره بردند، با آنها برخورد جدی 
کرد و آنها را مجازات نمود. می توان اموال شان 
را مصــادره کرد و به بیــت المال بازگرداند. می 
توان جلوی سوء استفاده دیگران را گرفت. خدا 
را شــکر اســامی و مبالغی را هم که هاپولی کرده 

اند، شفاف و مشخص است!
تعریف مجازات: مجازات یا کیفر به معنای اینست 
که اگر کسی عمل خالف اخالق عمومی یا عرف و 
عادت آن جامعه یا خالف قانون انجام دهد چون 
آن عمل بد اســت پس باید عقوبت و پاداش آن 
عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود 
تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن 
عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را 
بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست! 

جالب است نه ؟!

درمان آلزایمر با کلسترول خوب
  بیماری آلزایمر اختاللی است که بر توانایی تفکر و عملکرد افراد در زندگی 
روزمره تأثیر می گذارد.محققان هنوز در حال کار و تحقیق بر روی توسعه 
درمان ها و درک این وضعیت هستند.نتایج یک مطالعه اخیر نشان می دهد 
که سطوح باالتر لیپوپروتئین های کوچک با چگالی باال ممکن است خطر 
ابتال به بیماری آلزایمر را کاهش دهد.واقعیت این است که بیماری آلزایمر 
یک وضعیت ناتوان کننده بوده که در درجه اول افراد مســن را تحت تاثیر 
قرار می دهد.افرادی که به آن مبتال می شــوند فراموشــکار شده و از انجام 
وظایف روزمره ناتوان می شوند. در حال حاضر این اختالل، درمانی ندارد.
محققان هنوز در تالشند تا بفهمند این بیماری چگونه ایجاد شده، چگونه 

از آن پیشگیری و چگونه آن را به بهترین شکل درمان کنیم.

محققــان ارتبــاط بین  HDL های کوچک یا کلســترول »خوب« در مایع 
مغــزی نخاعــی و خطــر ابتال به بیماری آلزایمر را مورد مطالعه قرار دادند. 
نتایج نشــان می دهد که ســطوح باالتر HDL کوچک با خطر کمتر ابتال به 
بیماری آلزایمر مرتبط است.کلســترول ماده ای اســت که بدن شما به آن 
نیاز دارد. به عنوان مثال، بدن از کلسترول برای تولید هورمون های خاص، 
هضم صحیح غذا و ساخت سلول های جدید استفاده می کند. بدن کلسترول 

تولید می کند اما افراد می توانند آن را از منابع غذایی نیز دریافت کنند.
همانطور که توسط منبع معتبر »انجمن قلب آمریکا« اشاره شده، کلسترول 
 )LDL( در بدن به دو شــکل اصلی وجود دارد: لیپوپروتئین با چگالی کم
و لیپوپروتئیــن بــا چگالی باال )HDL( . LDL ها می توانند در جریان خون 

تجمع کرده و خطر سکته مغزی و حمالت قلبی را افزایش دهند، بنابراین 
ضروری است که تعداد LDL شما خیلی باال نباشد.

HDL یا کلسترول خوب بدن به انتقال کلسترول به کبد کمک کرده تا کبد 
بتواند آن را تجزیه کند. اما HDL ها می توانند بر سایر حوزه های سالمتی 
تأثیر بگذارند، به گونه ای که محققان به طور کامل آن را درک نمی کنند.

کلسترول خوب و آلزایمر
در یک بررســی، محققان ۱۸۰ فرد باالی ۶۰ ســال را مورد آزمایش قرار 
دادند. آنها دریافتند که سطوح باالتر ذرات کوچک HDL با عملکرد شناختی 
بهتر در میان شرکت کنندگان مرتبط است. این نتیجه حتی پس از بررسی 

ژنتیک افراد، سن، جنس و میزان تحصیالت آنها نیز همان بود.

دریچه علم

یاد عبدالوهاب شهیدی زنده می شود

تالش برای زنده نگه داشتن 
ترانه های محلی بختیاری

 »عــود مــن« ویــژه برنامه یادمــان اولین 
ســالگرد درگذشــت عبدالوهاب شهیدی 
برگزار می شود. این نشست با حضور خانواده 
ارجمند شهیدی، حسن ناهید، علیرضا پور 
امیــد، مزدا انصــاری، علیرضا میرعلینقی، 
مجید ناظم پور، علیرضا فریدون پور و گروه 
عندلیب به سرپرستی شاهو عندلیبی با آواز 
علی جهاندار در روز جمعه ۲۳ اردیبهشــت 
۱۴۰۱، ســاعت ۱۷ در فرهنگسرای اندیشه 

برگزار می شود.
شهیدی تحصیالت ابتدایی را در زادگاهش 
و بقیه را در تهران به پایان رساند و در سال 
۱۳۱۸ بــه خدمت آموزش و پرورش درآمد. 
در سال ۱۳۲۰ پس از پایان خدمت سربازی 
به عنوان افزارمند در ارتش استخدام شد. او 
فعالیت هنری را در سال ۱۳۲۲ در گروهی 
که عنوان »هنردوستان« را داشت آغاز کرد 
و مدت سه سال تابلو موزیکال »موالنا، دید 
موسی یک شبانی را به راه« و »گل و بلبل« 
از اشعار حافظ را اجرا کرد و روی پرده آورد. 
او در کالس جامعه باربد که زیر نظر اسماعیل 
مهرتاش اداره می شــد به فراگرفتن سنتور، 

عود و آموختن آواز پرداخت.
او هفت صفحه ۳۳ دوِر ســاِز ســلو پر کرد و 
برای شناساندن و آشنایی موسیقی اصیل و 
سنتی ایران سفرهایی به فرانسه، انگلستان، 
آمریکا، آلمان و افغانســتان کرد و برنامه ای 
در بزرگداشــت موالنا جالل الدین در ترکیه 

بر مزار وی اجرا کرد.
شهیدی، احترام زیادی برای استاد آواز و ساز 
خود، اسماعیل مهرتاش قائل بود و پس از آن 
به استادانی چون مرتضی محجوبی، مهدی 
خالدی، حبیب الــه بدیعی، علی تجویدی، 
پرویز یاحقی، حســین تهرانی، رضا ورزنده، 
فرامرز پایور، اصغر بهاری، حســن کسایی، 
حسن ناهید و جلیل شهناز عشق می ورزید.
شهیدی در اجرای آوازها و ترانه های محلی 

بختیاری تالش ویژه ای داشت.
عبدالوهــاب شــهیدی در ۹۹ ســالگی 

درگذشت.
فرهنگسرای اندیشــه در خیابان شریعتی، 
نرسیده به پل سید خندان، بوستان اندیشه 

واقع است.

چهره ها 

کوک سینمای مهرجویی " گام نا "المینور
   محمدباقر صنیعی منش/ گروه فرهنگ و هنر

داریوش مهرجویی فیلمسازی است که 
نام او در تاریخ سینمای ما ماندگار است. 
فیلمسازی که اولین فیلمش یعنی "گاو" 

مورد توجه امام خمینی قرار گرفت.
فیلم "هامون" او مورد نقد جدی شــهید 
آوینی قرار گرفت و در یادداشتی با عنوان 
"چرا جهان سومی ها هامون می سازند؟" 
دیدگاه روشنفکری آسیایی او را مورد نقد 
قرار داد. او با هر فیلمش نشــان داد که 
فلســفه را بی راه نخوانده و در سینمایش 

از آن بهره می گیرد.
کارنامــه فیلمســازی او از این دســت 
آثــار بــاز هم دارد که می تــوان به پری 
و اجاره نشــین ها اشــاره کــرد. دیگــر 
فیلم هایــش ماننــد بانو، لیــال، اپیزود 
اول طهــران تهــران و مهمان مامان نیز 
فیلم هایی همســو با فرهنــگ ایرانی و 
با مذاق مردم ســازگار اســت. اما فیلم 
جدید او یعنی "المینور" به کلی متفاوت 
با این کارنامه اســت. به نظر می رسد که 
مهرجویی تالش داشته تا فیلمش را برای 
نوجوانان و جوانان این روزگار، امروزی و 
با ادبیات و لحن آنان بسازد. اما "المینور" 
برعکس فیلمی کهن ساالنه است که آن 
را همان چند ســکانس ساز و آواز نصفه 
و نیمــه بــرای جوانان زنده نگه می دارد. 
هرچقــدر که مهرجویی در فیلمی مانند 
سنتوری توانسته بود اعتراض و کنشگری 
نسبت به قوانین و ممیزی ها بر سر مجوز 
داشته باشد، این فیلم حتی همان کنش 
را هــم نــدارد و صرفاً چند پیام مهربانانه 
برای گســترش موسیقی دارد. فیلم تازه 
او درباره دختر جوانی است که می خواهد 
موسیقی را یاد بگیرد و بنوازد اما پدرش 
مانع راه اوســت. او تنها یک چراغ دارد و 
آن هم پدر بزرگش است که به موسیقی 
و فرهنگ عالقه دارد. او در تضاد با پدرش 

گیر کرده اســت و می خواهد از او عبور 
کنــد. امــا فیلم از ایــن منظر پیامی جز 
اینکه موســیقی بــرای یک دختر جوان 
در این شهر و در خانه ای در شمال شهر، 
محدودیــت دارد، چیز دیگری نیســت. 
این را مقایســه کنید با ابعاد بزرگ تری 
از پیام ها در فیلم هایی مانند ســنتوری و 
هامون که ما را به فکر و تعمق وا می دارد. 
همچنین از نظر فیلمنامه و قصه با کاری 
چندالیه و جالب مانند پری. "المینور" از 

تمام آنها به دور است.
این کهن ســالی نه به خاطر ســن و سال 
بــاالی مهرجویی اســت، کــه اتفاقاً در 
ســنین باال پختگی بیشــتر اســت و ما 
هــم انتظار فیلمــی با محتوای غنی تر را 
از او که به فلســفه خواندنش در آمریکا 
افتخــار می کند داشــتیم. بلکه ضعف 
"المینور" بیشــتر ماحصل کم حوصلگی 
خود فیلمســاز است. او آن طور که برای 
فیلم هــای قبلــی اش وقــت و فکر قابل 
توجهــی را بــه کار می گرفــت و آثارش 

از نصــاب هنری و فکــری قابل توجهی 
برخوردار می شد، خالقیت به خرج نداده 

است.
اگر تا قبل از این مضامین روان شناختی 
و اندیشــه محور را در آثار این کارگردان 
می دیدیــد خبری از آن فضا، حال و هوا 
دیگر نیست. بلکه حتی مانند "سنتوری" 
که می خواســت رویکــردی معرتضانه 
نســبت به قوانین وزارت  ارشــاد بر سر 

موسیقی داشته باشد نیز نیست. 
اینکــه برخــی از مطالب در رســانه ها 
می خواهنــد ایــن ضعف هــا را با انتقال 
فیلم به فضای ناامیدی کارگردان پوشش 
دهند و بگویند چون فیلمســاز ناامید و 
خســته است اینگونه فیلم ساخته، عذر 
بدتر از گناه است. الاقل اگر فیلم ناامید هم 
بخواهیم بسازیم باید آن را با یک داستان 
و واقع گرایی قابل باور و اثرگذار بسازیم. 
برای تماشــاگرانی که از ســینما بیرون 
می آمدند، این سؤال مطرح بود که چطور 
فیلمســازی که در فیلمی مانند "مهمان 

مامان" که اثری صمیمی و ســاده است، 
باز هم خاطره ســازی کرده بود، فیلمی 
ســاخته کــه نه در جهــان فکری، نه در 
دنیای داستان گویی و نه در عرصه بازی 

و قاب بندی حرفی برای گفتن ندارد.
برخی از اجزای داســتان عجیب و بسیار 
نــادر اســت؛  اصــرار غیرمنطقــی پدر 
خانــواده )با بازی ســیامک انصاری( در 
اوج دیکتاتوری و کج فهمی، با دخترش 
که به خاطر عالقه به موســیقی با او تند 
برخورد می کند و در عین حال پدری به 
شــدت عاشــق هنر ) با بازی استاد علی 
نصیریــان( دارد. البته مرگ پســر دیگر 
او در گذشــته که عاشــق موسیقی بوده 
است در تنفر او از موسیقی بی اثر نیست 
امــا باز هم نمی توان اینگونه او را نادان و 
تندرو تصور کرد. پدری که دخترش را به 
حجره فرش فروشی می فرستد تا مغازه را 
بگرداند! به حدی طراحی اعضای خانواده 
دور از واقعیت و ناهمگون است که تحمل 

آن ناممکن شده و غیر قابل باور است.

اما فیلم فقط در مخابره پیام یکسره خود 
تنــدروی نمی کند بلکه برای کاهش این 
تیزی در ســکانس یکــی مانده به پایان 
فیلم کاری می کند که زمینه انتقال این 
موضوع دچار دست انداز می شود و بیشتر 
فیلــم را دچار فضای یکی به نعل و یکی 
بــه میخ می کند. یعنی خاکســتری هم 
نیســت، رنگارنگ است و بیشتر احتمال 
این می رود که کارگردن ســالخورده ما 
می خواسته تا همه پل ها را خراب نکند. 
بــرای همین در کنار آن دو ســه جمله 
پیرمــردی با صفا هم گذاشــته تا طرف 

مقابلش را با یک چوب نزند.
ســکانس پایانی فیلم نیز برای القای این 
مفهوم رئــال یعنی همان محدودیت ها 
کاماًل فانتزی است. دنیای فانتزی دنیای 
دور از دســترس و رؤیایی اســت اما رفع 
این محدودیت آنقدرها هم دور از انتظار 
و نشــدنی نیست. اینکه دختر جوان در 
خواب می بیند که به باغ فردوس می رود 
و آنجــا گیتار می زند، چیزی اســت که 
همان موقع هم می توانست با یک تاکسی 
از نیاوران به آنجا به دلخواهش برســد. 
بیشــتر به نظر می رسد که این سکانس 
عامدانه و مصرانه برای مخابره پیام علنی 
فیلم گذاشته شده است که این قطعاً به 

شعاری شدن فیلم افزوده است.
با این همه ســؤال مهم این است که چرا 
باید بر سر چنین فیلمی این همه جنجال 
درست شود؟ چه دستاورد و پیام بزرگی 
در فیلم بود که برخی اصرار بر طراحی آن 
سناریوهای رسانه ای داشتند؟ بگذریم.

در نهایــت "المینــور" فیلمی نیســت 
کــه از داریوش مهرجویــی کارگردان 
مطــرح و پرآوازه ســینمای ایران انتظار 
داشــته باشــیم. هرچند که امیدواریم 
 کــه او بــا فیلمی بهتر به روزگار اوج خود 

بازگردد.

پرده نقره ای 

ببینید چه بر سر 
ک  خورد و خورا

مردم آمد!
در پی افزایش شدید قیمت 

مواد غذایی و حذف شدن 
نان و ماكارونی از سفره 

خانواده ها، پیام پورفالح با 
انتشار كارتونی در صفحه 

اینستاگرام خود به این 
موضوع واكنش نشان داد.

كارتون 

طنز


