
شمشیِر دولبه  یارانه نقدی 

یکسو حذف رانت، سوی دیگر افزایش تورم
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گان نوینی را در     شــب ۲۵مهر ســال ۱۳۸۹ یک رویداد اقتصادی جدید ادبیات و واژ
فضــای معیشــت جامعــه ایرانــی وارد کــرد؛ یارانــه نقــدی! دقیقــا از آن روز در ســرخط 
خبرگزاری هــا در آن زمــان اعــام شــد: »یارانه هــای مســتقیم از ۲۷ مهــر بــه حســاب 

شهروندان ایرانی واریز خواهد شد«، دولت متعهد شد تا به کلیه ایرانیان ۴۴۵۰۰تومان 
بپردازد و برای مدت ها بیش از ۳هزار میلیارد تومان از بودجه دولت ماهانه به حساب 

  || صفحه  صفحه 33  عموم مردم واریز شود... 

رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از معلمان :

دانش های بی فایده در مدارس را حذف کنیددانش های بی فایده در مدارس را حذف کنید
صفحه 2 
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رئیس جمهور:

 عادالنه سازی 
 توزیع یارانه ها 

تصمیم ملی است
، عادالنه ســازی نظــام       رییــس جمهــور
توزیع یارانه ها را تصمیمی ملی و ضرورتی 
اظهــار  دانســت،  کشــور  اقتصــاد  بــرای 
داشت: همه مردم باید در جریان الزامات 
قانونــی بــرای اصاح نظام توزیع یارانه ها 

و نحوه اجرای آن قرار گیرند...

وزیر نفت در حاشیه جلسه دولت:

کاهش فروش نفت 
نداشتیم

گفــت: مــا خوشــبختانه       وزیــر نفــت 
کاهشی در بحث خرید نفت نداشتیم و هر 
روز هم پیگیر هستیم و مشتریان، بازارها و 
ظرفیت های جدید را پیدا می کنیم و قطعا 
در بحــث صــادرات نفــت نیــز تحول خوبی 

ایجاد خواهد شد...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

سرازیر شدن نفت ایران 
 به بازارهای جهانی 
در گروی توافق وین

4

 سفر امیر قطر و مورا به ایران 
برای احیای برجام نتیجه می دهد؟

تالش در دقیقه  نود
2

ماجرای فروش قلب برای 
ج زندگی چیست؟ خر
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ح های خودرویی  مردم به طر
دولت اعتماد ندارند

3

اصالح نظام یارانه و واقعیت های اقتصاد ایران

آیا باید منتظر ارزانی باشیم؟
  مهدی پناهی

وزنامه نگار اقتصادی 
در تعابیر دینی، حســن فعلی 
بدون حسن فاعلی فاقد ارزش 
اســت. همان تعبیــر االعمال 
بالنیــات. مشــی مردمــی و 
متواضعانه رئیســی نشان دهنده راستگویی اوست که 
به هیچ وجه نه قابل کتمان اســت و نه قابل مقایســه با 

ادوار گذشته.
بااین حــال هرچنــد رئیس جمهور دربــاره حذف ارز 
ترجیحــی صادقانه و شــجاعانه حــرف زد؛ اما کاش 
صریح تر از وضعیت اقتصادی کشــور و توقعات از آن 
ســخن می گفت. پذیرش مخاطرات حذف ارز ۴۲۰۰ 
بدون ترســیم دورنمای اقتصاد ســخت است. اقتصاد 
ایران سالهاست نه تنها گرفتار تورم که دچار تورم مزمن 
است، در چنین اقتصادی هر تغییری منجر به انتظارات 
تورمی می شود؛ بدون شک اصالح نظام پرداخت یارانه 
جدا از خوب یا بد اجراشــدن، منجر به تورم می شــود. 
احتکار، تقاضای زیاد، کاهش عرضه و  غیره هم منجر 
به گرانی می شود. انتظارات تورمی یعنی مردم به غلط 
یا درست، انتظار گرانی دارند، پس با تغییر رفتارشان 
عرضــه و تقاضــا در اقتصاد را به هم می زنند. این مردم 
می توانند من و شمای مصرف کننده باشد یا یک نانوا 

یا هر صنف دیگر یا شرکت های بزرگ.
از ســوی دیگر یک واقعیت کمتر بیان شــده، وضعیت 
ســرمایه گذاری در زیرساخت های کشور است. بدون 
سرمایه، تولید رقم نمی خورد. جاده، ریل، بندر، فرودگاه، 
شهرک صنعتی، ماشین آالت، زیرساخت های تولید و 
انتقال انرژی همه به عنوان زیرساخت اقتصاد شناخته 

می شود، اما طی این  سال ها چه رقم خورده است؟
عقب گرد شاخص های اقتصادی دهه ۹۰ بر هیچ کس 
پوشیده نیست. شاید تحریم و ناکارآمدی این عقب گرد 
را هویدا و تشــدید کرد، اما بدون شک نداشتن برنامه 
توسعه و عدم سرمایه گذاری در زیرساخت در دهه های 

گذشته، شرایط اقتصادی دهه ۹۰ را رقم زد.
اگــر دهه ۹۰ شــرایط اقتصادی کشــور به این وضع 
رســید، بازهم نتیجه اندک ســرمایه گذاری های دهه 
۸۰ و پیش تر از آن بود؛ حال در دهه نودی که تشکیل 
ســرمایه ثابت کشور منفی بوده است، چه سرنوشتی 
در دهه  آینده خواهیم داشــت؟ براساس آمار، تشکیل 
سرمایه به صورت ناخالص ۵۲۴ هزار میلیارد تومان در 
ســال ۱۳۹۰ بوده، اما به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در 
ســال ۱۳۹۹ کاهش پیداکرده است. تشکیل سرمایه 
در ماشین آالت ۶۵ درصد کاهش پیداکرده و در بخش 
ســاختمان ۳۵ درصد است؛ ارقامی که برای تضعیف 

رفاه فعلی و آینده یک جامعه کافی است.
به زبان ساده تر و خالصه، مردم تصور اشتباه می کنند و 
مسئوالن وعده اشتباه می دهند که ارزانی در راه است؛ 
بلکه اگر برنامه موفق و جامعی باشد، اقتصاد کمتر گران 
می شود! حذف ارز ۴۲۰۰ نه اصالح نظام یارانه است و 
نه عدالت توزیعی، صرفاً تراز کردن دخل وخرج دولت 
و کاهش فساد ضدتولید است؛ یعنی فعاالن اقتصادی 
با توجه به دریافت رانت ارزی، ترجیح می دادند اقدام 

به واردات کنند تا تولید داخلی و صادرات.
بنابراین توقع ارزانی با دورنمای اقتصاد ایران همخوانی 
نــدارد، چیزی که بایــد از اکنون از دولت و حاکمیت 
مطالبه شــود، تأمین مســکن و ایجاد بیمه همگانی 
ســالمت اســت. چیزی که در قانون اساسی نیز به آن 
اذعان شــده اســت. عالوه بر این حال که دولت برای 
کاهش هزینه ها به درســتی رانت ارزی را حذف کرده، 
برنامه حمایتی از فقرا اقدام ضروری بعدی اســت نه 

صرفاً یارانه همگانی و مساوی به همه.
رئیســی به درســتی در ســخنانش گفته بود اصالح 
پرداخــت یارانه هــا نه پایان راه، بلکــه آغاز کار برای 
تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی است و برای افزایش 
ســرمایه گذاری و افزایش بهره وری هدف گذاری هایی 

شده است.
این ســخن همان پاســخ به منتقدان حذف ارز ۴۲۰۰ 
اســت؛ یعنی دولــت حال که با شــجاعت حذف ارز 
ترجیحی را آغاز کرده است؛ باید اصالحات ساختاری 
در نظــام بانکی و مالیاتی و کاهش هزینه هایش را هم 
شــروع کند. در مقابل نیز باید واقعیت های اقتصادی 
برای مردم تشــریح شــود؛ همراهی مردم بزرگ ترین 

برگ بنده دولت رئیسی است.
منبع: جهت پرس

یادداشت

قالیباف: 

گرانی   مظاهر فساد و 
هر دو منکر هستند

 رییس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
مظاهر فســاد و گرانی منکر هســتند، گفت: 
بایــد از آمریــن به معــروف و ناهیان از منکر 

حمایت کرد.
 نصر اهلل پژمانفر در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی در خصوص ضرورت حمایت از آمران 
بــه معروف و ناهیــان از منکر، گفت: یکی از 
مهم ترین وظایف اسالمی که در جامعه ما باید 
به آن پرداخته شــود، موضوع امر به معروف و 
نهی از منکر است و در قانون اساسی نیز یک 
اصل مستقل برای این موضوع در نظر گرفته 
شــده است. نماینده مردم مشهد و کالت در 
مجلس شورای اسالمی افزود: امیرالمومنین 
)ع( نیــز می فرماید همه کارهای خوب حتی 
جهاد فی سبیل اهلل در برابر امر به معروف مثل 
یــک آب محــدود در برابر یک دریای بیکران 
اســت. امروز به دلیل عدم حمایت از آمرین 
بــه معــروف با وجود قانون مصوب مجلس در 
زمینه حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از 
منکر، در جامعه ما برخورد ناشایستی با آن ها 
صورت می گیرد. وی با اشاره به اتفاقی که در 
مترو مشــهد برای یکی از آمران معروف رخ 
داد، عنوان کرد: در تذکری که وی در موضوع 
عفــاف و حجــاب داده بود، نــه تنها حمایتی 

از این خواهر شــهید صورت نگرفت بلکه در 
برخورد فیزیکی عامل منکر فضایی متشــنج 

در جامعه ایجاد کرد.
عضو کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس تصریح 
کرد: یکی از مسائلی که خانواده معزز شهدا و 
مؤمنین به انقالب انتظار دارند در جامعه پیاده 
شود، رعایت حدود الهی است که در این حوزه 
بی توجهی فاحشــی صورت می گیرد و امروز 
این مسئله را به عنوان یک جریان سیاسی علیه 
اعتقادات مــردم هجمه می کنند. محمدباقر 
قالیباف در پاسخ به این اخطار قانون اساسی، 
عنــوان کرد: اصل موضوع که مربوط به اصل 
هشــتم قانون اساســی و اصل امر به معروف و 
نهی از منکر است، بدون شک هم یک وظیفه 
قانونــی در قانــون اساســی و هم یک وظیفه 
شــرعی برگردن همه ما و هم یک مسئولیت 
دینی و انســانی است. رئیس مجلس شورای 
اســالمی افزود: مجلس بایــد به این موضوع 
توجه  کند و اگر قوانینی که الزم اســت وضع 
کنــد. وی بــا تاکید بر توجه به امر به معروف و 
نهی از منکر اظهار داشت: در مجلس شورای 
اسالمی باید موضوعات که در مظاهر منکرات 
است و ریشه های اساسی منکراتی دارد، توجه 
کنیم. رئیس مجلس شــورای اسالمی تأکید 
کرد: برای ما به عنوان مجلس شورای اسالمی 
هم مظاهر فســاد و خالف عفت عمومی منکر 

است هم گرانی منکر است.
وی با بیان اینکه حتماً باید کمیســیون های 
مربوطه در این حوزه فعال شوند خاطرنشان 
کرد: امیدوارم کمیسیون فرهنگی و اقتصادی 
هرکدام به نوبه خود در مبارزه با فســاد؛ چه 
فســاد اقتصادی چه مظاهر فســاد اخالقی 

فعال شوند.
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران :

»مسکن« گاو شیرده شده که همه می خواهند  آن را بدوشند
عضو هیات مدیره انجمن انبوه ســازان در نشســتی پیشــنهاد داد که به دلیل توان پایین 
متقاضیان نهضت ملی مســکن، دولت از منابع خودش واحدها را بســازد و به صورت 
اقساطی به مردم واگذار کند. همچنین معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با 
بیان اینکه پروانه ساختمانی همانند گاو شیرده شده که همه می خواهند آن را بدوشند، 
اعالم کرد که تا خردادماه روند صدور پروانه به دو ماه کاهش پیدا می کند.حسن محتشم 
در نشست هم اندیشی فعاالن صنعت ساختمان و مسئوالن شهرداری تهران اظهار کرد: 
در طرح نهضت ملی مســکن ســوال این اســت که برای چه قشری می خواهیم بسازیم؟ 
احداث مسکن الزاماتی می طلبد که ساختار آن در طرح نهضت ملی مسکن دیده نشده و 
هدف ساخت یک میلیون واحد محقق نخواهد شد.وی با اشاره به اعالم قیمت متری ۴.۵ 
میلیون تومان برای واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: حداقل قیمتی که دولت اعالم 
کرده برای ســازندگان صرف نمی کند از آن طرف خریدار هم توان مالی ندارد. بنابراین 
بســیاری از کســانی که ثبت نام می کنند امتیازشــان را می فروشند و به صف بی خانه ها 
می روند. بنابراین دولت باید با استفاده از منابع خودش این پروژه را جلو ببرد و واحدها را 
وارد بازار اجاره کند یا به صورت اقساطی به متقاضیان بفروشد.عضو هیات مدیره انجمن 
انبوه سازان استان تهران خاطرنشان کرد: در طرح مسکن مهر قرار بود دولت سالیانه یک 
میلیون واحد مسکونی بسازد اما از ۱۵ سال پیش تاکنون سالیانه ۱۳۵ هزار واحد ساخته 
و جمعاً حدود ۲ میلیون واحد احداث شده است.محتشم با طرح این پیشنهاد که دولت 
باید ساخت و ساز را به بخش خصوصی واگذار کند گفت: اگر بخش خصوصی می خواهد 
در ساخت و ساز به توفیق برسد باید از تکنولوژی کشورهای توسعه یافته استفاده کند تا 

هم بهره وری اقتصادی را افزایش دهد و هم کیفیت ساخت را باال ببرد.

۸۰ درصد مردم تهران زیر خط فقر مسکن هستند
در ادامه این نشســت، حمیدرضا صارمیـ  معاون شهرســازی و معماری شــهرداری 
تهران با بیان اینکه ۸۰ درصد مردم تهران زیر خط فقر مسکن هستند گفت: شاخص 
دسترســی به مســکن در تهران به ۶۵ ســال رسیده اســت.وی با انتقاد از عواملی که 
باعث رکود ساخت و ساز در شهر تهران شده است، افزود: پروانه ساختمان شبیه گاو 
شــیردهی شــده که هر کس ســطلی گرفته و آن را می دوشد. االن هم دیگر شیر ندارد 
و از خونش می مکند.صارمی چند اقدام را برای تســهیل فرآیند ســاخت و ســاز توسط 
شــهرداری برشــمرد و گفت: درصددیم که تا وقتی عملیات اجرایی شــروع نشده پول 
ندهند. یعنی زمانی که کســی پروانه دریافت کرد، تا زمان عملیات اجرایی ســاختمان 

شروع نشده مبلغی پرداخت نشود. 
نیاز بازار، واحدهای کوچک متراژ است

در بخش دیگری از این نشست داوود بیدارـ  عضو انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار کرد: 
فعاالن صنعت ساختمان نباید صرفا به دولت متکی باشند؛ کما اینکه برخی شرکت های 
ســاختمانی با اتکا به توان خود در حال حاضر فعال هســتند و پروژه های شــاخصی را به 
سرانجام می رسانند.وی با بیان اینکه خانه های کوچک متراژ، نیاز امروز کشور است افزود: 
می توان واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متر متناسب با توان اقتصادی خانوارها احداث کرد. در حال 
حاضر واحدهای کوچک متراژ در جنوب تهران مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.بیدار 
تصریح کرد: قیمت واحدهای نوساز بر اساس هزینه های ساخت ارائه می شود. بنابراین 
نمی توان گفت مسکن حباب دارد بلکه به دلیل افزایش تورم، قیمت زمین و نهاده های 

ساختمانی رشد کرده که به افزایش قیمت مسکن منجر شده است.

مناقصه عمومی یک مرحله ایمناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان مناقصه عمومی اجاره خودرو فراخوان مناقصه عمومی اجاره خودرو 

روابط عمومی اداره کل صنعت معدن تجارت  استان ایالم

ــتمی  ــماره )سیس ــه ش ــور 100kva ب ــزل ژنرات ــتگاه دی ــک دس ــد ی ــی خری ــه عموم ــوان مناقص ــر دارد فراخ ــام در نظ ــتان ای ــارت اس ــدن وتج ــت مع اداره کل صنع
2001000201000004را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد.

کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل اســناد فراخــوان تــا بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد.

متقاضیــان شــرکت در فراخــوان در صــورت عــدم عضویــت در ســامانه، نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی )بــه صــورت برخــط( بــرای 
کلیــه صاحبــان امضــای مجــاز و مهــر ســازمانی اقــدام الزم را بــه عمــل آورنــد.

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه : 1401/02/20

مهلت دریافت اسناد فراخوان:1401/2/24
مهلت ارسال پیشنهادات:1401/3/04

زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/03/07
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار: میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه: 325000000ریــال ســی ودو  میلیــون وپانصــد هزارتومان نــوع ســپرده 
شــرکت در مناقصــه: ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر )بــا اعتبــار حداقــل 3 مــاه( بــه نــام ســازمان صنعــت معــدن وتجــارت یــا فیــش واریــزی به حســاب شــماره رد وجوه 

سپرده 4167053152752960 وشماره شبایIR110100004167053152752960  به نام اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان ایام 
اطالعــات تمــاس و آدرس دســتگاه : کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط مــی تواننــد پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت 13 روز جهــت دریافــت اســناد و تحویــل 
پیشــنهادات خــود بــه امــور حقوقــی و قراردادهــای اداره کل بــه نشــانی بلــوار شــهدای نوریــان  مراجعــه و یــا جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 

32220352 تمــاس حاصــل نماینــد.
هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

گهی 1316۰92 آ شناسه 



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

10 شوال 1443   12 می 2022 پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 2099

سیاست 2

رئیس جمهور:

عادالنه سازی توزیع یارانه ها تصمیم ملی است
رییس جمهور، عادالنه سازی نظام توزیع یارانه ها را تصمیمی ملی و ضرورتی برای اقتصاد کشور دانست، 
اظهــار داشــت: همــه مردم باید در جریان الزامات قانونی برای اصــالح نظام توزیع یارانه ها و نحوه اجرای 

آن قرار گیرند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت، اصالح نظام اقتصادی و توزیع عادالنه یارانه ها را دستور 

کار مهم دولت دانست و بر لزوم تبیین دقیق مساله و اقناع افکار عمومی تاکید کرد.
وی عادالنه ســازی نظام توزیع یارانه ها را تصمیمی ملی و ضرورتی برای اقتصاد کشــور دانســت و بر لزوم 

همدلی و هم صدایی همه بخش های دولت در اجرای این طرح تاکید کرد.
رییــس جمهــور گفــت: مردم عزیز ما فهیم و بصیر هســتند و اگر الزامات اجــرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و 

برنامه های دولت در راســتای ســامان دادن به اقتصاد کشــور برای آنها به درستی تبیین شود حتما در این 
زمینه همراهی خواهند داشت.

رییســی تصریح کرد که مردم باید در جریان ضرورت اصالح نظام اقتصادی و تغییر رویکرد در پرداخت 
یارانه ها قرار گیرند و برای آنها توضیح داده شود که دولت چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و این اقدام 

چه آثاری برای کشور دارد.
رییس جمهورطرح توزیع عادالنه یارانه ها را مبتنی بر سیاست ها و قانون مصوب مجلس و ضرورت امروز 
کشور دانست که ساعت ها مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است و دیگر قوا و دستگاه ها، رسانه ها، 
صاحبان تریبون های عمومی و آحاد ملت را به همراهی و یاری دولت در اجرای این کار مهم دعوت کرد.

اخبار كوتاه

حضور ولیعهد انگلیس به جای 
مادرش در مراسم آغاز به 

كار رسمی پارلمان انگلیس/ 
مراسم تحلیف" یون خبرگزاری فرانسه

سوک یول " رییس 
جمهوری جدید كره 
جنوبی در پارلمان كره 
POOL /جنوبی در سئول

گزارش تصویری

سفر امیر قطر و مورا به ایران برای احیای برجام نتیجه می دهد؟

تالش در دقیقه نود
ســفر همزمان انریکه مورا معاون مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، زبیگنیو 
رائــو وزیر امور خارجه لهســتان و شــیخ 
تمیــم بــن حمد آل ثانی امیر قطر به ایران 
نشان دهنده تالش اروپا و همچنین برخی 
از متحدیــن ایران در منطقه برای احیای 
برجام در دقیقه ۹۰ است، در همین رابطه 
بزودی ابراهیم رئیسی، نیز سفری به عمان 
خواهد داشــت، با توجه به این اتفاقات به 
نظر می رســد، تالش ها برای نجات توافق 

هسته ای شدت گرفته است.
روزنامه »العرب« چاپ امارات در تازه ترین 
گزارش خود به ســفر امیر قطر به ایران و 
دالیل و اهداف و پشــت پرده آن پرداخته 
اســت. در این گزارش آمده اســت: قطر به 
جنگ اوکراین و روسیه و تبعات آن بر بازار 
نفت بــه عنوان یک فرصت برای موفقیت 
وســاطتش در زمینه توافق هسته ای ایران 

نگاه می کند.
ناظران بر این باورند که سفر شیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی امیر قطر به ایران و چند کشور 
اروپایی در راستای تالش برای دستیابی به 
موفقیت و رســیدن به توافق جدید میان 
ایران و غرب است و قرار است وی در ابتدا 
نظــرات ایرانیان را بشــنود و ســپس این 

نظرات را به اروپایی ها منتقل کند.
در ادامه این گزارش آمده اســت: به گفته 
ناظــران، وضعیت کنونــی جهان فرصتی 
را ایجــاد می کند که به واســطه آن اقناع 
اروپایی ها بــرای تکمیل فرآیند مذاکرات 
احیای برجام آســان تر خواهد شد. ناظران 
معتقدند که این به مصلحت غرب است که 
از طریق توافق هسته ای به نفت و گاز ایران 
دسترسی پیدا کند تا اینکه بخواهد از نفت 
و گاز روســیه آن هم در میانه یک جنگ با 

یک دشمن قوی استفاده کند.
جنگ روســیه و اوکراین منجر به افزایش 
قیمت نفت به باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه 

برای اولین بار در هفت ســال گذشــته به 
دلیل تحریم های اعمال شــده غرب علیه 

روسیه شد.
آمریکا و کشــور های اروپایی تالش کردند 
تا با اعمال فشــار علیه امارات و عربســتان 
ســعودی تولید نفت را که منجر به کاهش 
قیمت آن می شود را افزایش دهند، اما این 
فشار ها با مخالفت ابوظبی و ریاض مواجه 
شــد؛ دو کشــوری که با احیای برجام نیز 

موافق نیستند.
علی بیگدلی کارشــناس مسائل بین الملل 
در گفتگــو با فرارو با اشــاره به اینکه رفت 
وآمد های اخیر مقامات اروپایی و همچنین 
امیر قطر در راســتای احیای برجام است، 
اظهار داشــت: سفر انریکه مورا، وزیر امور 
خارجه لهستان و امیر قطر به تهران به نوعی 
آخرین تالش ها برای احیای برجام اســت، 
اما با توجه به وضعیتی که وجود دارد، فضا 
برای احیای برجام بسیار سخت شده است.
وی افزود: با توجه به شــرایطی که کمیته 

روابط خارجی ســنا بــرای بایدن و دولت 
او به وجود آورده، نجات توافق هســته ای 
به این راحتی ها نیســت، از ســوی دیگر 
فشاری که البی های عبری-عربی به آمریکا 
و کشــور های اروپایــی می آورند، مبنی بر 
اینکه، برجام دوباره احیا نشــود، یک مانع 
جدی برای نجات توافق هسته ای به حساب 
می آید، در این شرایط بنده خیلی امیدوارم 
نیستم که این سفر های دیپلماتیک نتیجه 

مثبتی را در پی داشته باشد..
بیگدلــی گفت: در حــال حاضر نکته مهم 
این اســت که حتی اگر برجام احیا شــود، 
مشکالت ما کماکان با غرب و آمریکا باقی 
خواهند ماند و تا زمانی که ما نوع نگاه خود 
بــه آمریــکا و به صورت کلی جهان غرب را 
تغییر ندهیم وضعیت دشــوار اقتصادی و 
مشکالت در حوزه سیاست خارجی به قوت 

خود باقی خواهد ماند.
این کارشناس مسائل بین الملل اضافه کرد: 
در شرایط فعلی ما نمی توانیم انتظار داشته 

باشــیم ایران به عنوان یک عضو عادی در 
جامعه بین الملل پذیرفته شــود. کما اینکه 
در سال ۹۴ که برجام به امضا رسید، بعد از 
پایان دولت اوباما و خروج ترامپ از برجام، با 
تشدید تحریم ها، انزوای بین المللی ایران 
بیشتر شد، بنابراین برای تغییر وضعیت به 
صورت کلی باید مســئوالن کشــور به فکر 
تغییر اساســی سیاســت ها و راهبرد های 

داخلی و بین المللی خود باشند.
رمزگشــایی از تالش قطر و اتحادیه اروپا 
برای احیــای برجام در دقیقه ۹۰غربی ها 
راهی جزء قبول خواسته های ایران ندارند
جعفر قنادباشــی کارشــناس مسائل بین 
الملــل نیــز در گفتگو با فرارو با اشــاره به 
ســفر انریکه مورا معاون سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به ایران، اظهار داشــت: اروپا 
بعد از جنگ اوکراین به این نتیجه رســید 
که معادالت قبلی در ســطح جهانی تغییر 
پیدا کرده و نمی توانند با سیاست هایی که 
در گذشته دنبال می کردند، به اهدافی که 

دارند دست پیدا کنند، بنابراین سفر مورا به 
تهران را می توان در راستای تغییر سیاست 

اروپا در قبال ایران قلمداد کرد.
وی افــزود: اروپایی ها از ابتدای دولت جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا فکر می کردند 
با ادامه فشــار حداکثری و خط و مشی که 
ترامــپ در قبــال ایران دنبــال می کرد، 
می توانند از کشــورمان امتیاز بگیرند و به 
اهداف خود در مسائل هسته ای و منطقه ای 
دســت پیدا کنند، اما به تبع سیاست هایی 
مقتدارانــه ایــران در حوزه های مختلف 
غربی ها نتوانســتند بــه اهدافی که دارند 

دست پیدا کنند.
قنادباشی گفت: این درحالیست که تغییر 
معــادالت جهانی، اروپایی ها را به این باور 
رســاند که باید تغییــر رویکرد دهند، در 
ایــن رابطــه نیز سیاســت هایی که دولت 
ســیزدهم در حــوزه سیاســت خارجی و 
پرونده ای هســته ای به کار گرفته نشــان 
دهنده عدم انعطاف ایران در قبال عدول از 
خط قرمز های خود بود، بنابراین در چنین 
شــرایطی اروپایی ها با سفر مورا به تهران 
قدر مســلم حامل پیشنهاد های جدیدی 

برای کشورمان هستند.
این کارشــناس مســائل بین الملل اضافه 
کرد: حتی اگر انریکه مورا با دست خالی از 
ایران بازگردد، این موضوع نشــان می دهد 
کــه اروپایی ها بــا این تغییــر رویکردی 
کــه داده انــد، در نهایت به خواســته های 
کشــورمان تن خواهند داد، از ســویی، اما 
آن هــا امیدوارند با توجه به پیشــنهاداتی 
که مــورا برای ایران با خود آورده، بتوانند 
بــه اهداف خــود را محقق کنند، اما به هر 
حــال تالش اروپایی ها نشــان می دهد که 
کشورمان مسیر درستی را انتخاب کرده و 
در مقابل غربی ها دست شان در مقابل ایران 
خالی است و راهی جزء قبول خواسته های 

به حق ایران را ندارند.

خبر ویژه

رهبر انقالب در دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان، آموزش وپرورش را تربیت کننده نسلی تمدن ساز خواندند و با تجلیل 
از تالش های معلمان به ویژه در دوران کرونا و تأکید بر بهبود مسائل معیشتی آنان گفتند: نسل نوجوان و جوان، باید دارای 
هویت ملی و اسالمی- ایرانی، معتمد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشه های امام و آرمانها، دانشمند و کارآمد پرورش یابد.
ایشان معلمان را مفتخرین به هدایت نسل های آینده خواندند و افزودند: هدف از دیدار با معلمان برجسته شدن نقش 
آنان و تثبیت و ماندگار شدن ارزش معلمی در افکار عمومی است تا هم معلم و خانواده اش به شغل او افتخار کنند، هم 

جامعه به معلم به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند.
رهبر انقالب با تشکر از نکات خوب سخنان وزیر آموزش وپرورش افزودند: کشور از لحاظ قانون، سند و تصمیمات خوب، 

هیچ چیز کم ندارد، مهم این است که این تصمیمات و قوانین با کار جدی و مجاهدانه پیگیری و اجرا شوند.
ایشان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی گفتند: معلم به معنای تعلیم دهندگی، ارزش بسیار بزرگی است زیرا خداوند 
به استناد آیات قرآن، تعلیم دهنده است و پیامبر و همه حکما، علما، دانشمندان و شخصیتهای برجسته نظیر استاد 

شهید مطهری نیز دارای این ارزش بسیار واالی معلمی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: در کاربرد دوم که منطبق با کار آموزش وپرورش است، عالوه تعلیم دهندگی، ارزش 
باالتری نیز وجود دارد زیرا مخاطب این تعلیم در بهترین ســنین تأثیرپذیری و تربیت پذیری هســتند و تعلیم آنها، 

تأثیرگذاری بسیار بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.
ایشان فرصت دوازده ساله آموزش وپرورش را برای تربیت چنین نسلی، بی نظیر برشمردند و گفتند: سازماِن گسترده ی 
آموزش وپرورش در همه شهرها و روستاها، زمینه مناسبی دارد تا در پرتو تالش و مجاهدت معلمان، ارزشها و آرمانهای 

انقالب را به درستی به دلها و گوشهای آماده ی فرزندان ملت منتقل، و هویت اسالمی- ایرانی را در آنها نهادینه کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح مسائل الزم برای حل مشکالت، به تدوین متن های مناسب آموزشی و تأمین کّمی 
معلِم مورد نیاز آموزش وپرورش اشاره کردند و افزودند: کیفیت معلم و تدیّن، اخالق و مهارت های او بسیار مهم است 
و نباید به گونه ای باشد که رتبه های پایین کنکور سراغ معلمی بروند، البته امروز هم مثل برهه های مختلف معلمان 

متعهد و دلسوز کم نداریم.
رهبر انقالب، وزارت آموزش وپرورش را به تفکیک »علم نافع« از »علم غیرنافع« در برنامه درسی دانش آموزان توصیه 
کردند و گفتند: علم نافع علمی است که استعدادهای نوجوان و جوان را شکوفا می کند و با سرمایه سازی برای آینده او، 

موجب پیشرفت و تعالی کشور می شود.
ایشان در این زمینه افزودند: بعضی مطالب در برنامه درسی کنونی، صرفاً محفوظاتی است که بدون هیچ سودی برای 

حال یا آینده دانش آموزان به ذهن آنها سرازیر می شود که باید این موارد شناسایی و از آموزشها حذف شود.

رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از معلمان :

کنید دانش های بی فایده  در مدارس را حذف 

امیر قطر امروز به تهران می آید
امیــر قطر امــروز در راس یک هیئــت بلندپایه 
سیاسی-اقتصادی به دعوت رسمی رئیس جمهور 

کشورمان، به تهران سفر می کند.
اســتقبال رســمی، گفت وگوی دوجانبه روســا 
و رایزنــی هیئت های عالی دو کشــور و مصاحبه 
مطبوعاتی رئیس جمهور و امیر قطر از برنامه های 

این سفر یک روزه است.
گفتنــی اســت، رئیس جمهور ۲ اســفند ۱۴۰۰ 
به دعوت رســمی امیر قطر و نیز به منظور شرکت 
در اجالس ســران کشــور های صادرکننده گاز به 

دوحه سفر کرد.

وزیر امور خارجه:

خنثی سازی تحریم ها از مسیر تحول 
اقتصادی راهبرد اصلی ایران است

وزیــر امور خارجه گفت: خنثی ســازی تحریم ها 
از مســیر تحول اقتصــادی و توزیع عادالنه نظام 
پرداخت یارانه یک راهبرد اصلی اســت.  حســین 
امیرعبداللهیــان در توییتی با اشــاره طرح تحول 
اقتصادی و مذاکره برای لغو تحریم ها نوشــت: هر 
دو مســیر خنثی ســازی و رفع تحریم ها پیگیری 
می شــود؛ مصون ســازی کشــور از مسیر تحول 
اقتصادی و توزیع عادالنه نظام پرداخت یارانه یک 
راهبرد اصلی اســت. وزیر امور خارجه کشــورمان 
اضافــه کــرد: مذاکره برای لغو تحریم ها، با رعایت 
خطوط قرمز ایران در رسیدن به توافقی خوب، قوی 

و پایدار در مسیر درست خود پیگیری می شود.

نماینده دشتی در تذکر شفاهی:

دولت خبر ندارد که مردم در تهیه 
نان شب خود نیز مانده اند؟

نماینده مردم دشتی در مجلس گفت: تورم سنگین 
و کمرشکن، کمر مردم را خم کرده است، آیا دولت 
خبــر نــدارد که مردم در تهیه نان شــب خود نیز 

مانده اند.
غالمحسین کرمی در جلسه علنی مجلس شورای 
اســالمی در تذکر شــفاهی خود خطاب به وزرای 
اقتصادی گفت: تورم ســنگین و کمرشکن، کمر 
مردم را خم کرده است، آیا دولت خبر ندارد که مردم 
در تهیه نان شب خود نیز مانده اند. مطمئن باشید 
مردم مومن و مقاوم ما که همیشــه در کنار نظام 
و مقام معظم رهبری بوده اند اجازه دشمن شــادی 

نخواهند داد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: مردم انتظار دارند که مجلس 
انقالبــی نظارت و برخورد جدی داشــته باشــد، 
بنابراین اجازه ندهید حرمت ها از بین برود. وی در 
تذکر دیگری خطاب به وزیر نیرو اظهار کرد: هنوز 
دهستان کبکان، دشتی و بخش دلوار تنگستان به 
شــدت از لحاظ آب شرب در تنگنا قرار دارد، لطفا 
دســتورات الزم را اجرا فرمایید، همچنین آیا خبر 
ندارید که حوزه تحت االمر شما در استان بوشهر از 
نخل داران تنگستانی بدون آن که قطره ای آب در 
اختیار آنها قرار دهند، حقابه دریافت می کنند که 
این یک ظلم آشکار است و نیاز به دستور ویژه دارد.

کرمی بیان کرد: ستاد حوادث غیرمترقبه تاکنون 
خســارات کشــاورزان را که از تگرگ دچار آسیب 
شده اند پیگیری و پرداخت نکرده است حتی حقابه 

آنها نیز در نیمه راه باقی مانده است.
ایــن نماینده مردم در مجلس یازدهم در تذکری 
دیگــر به وزیر نفت گفت: تاکنون قانون اختصاص 
۵۰ درصدی فرصت های شــغلی در حوزه نفت و 
گاز پتروشیمی مستقر در استان بوشهر نسبت به 
در اختیار قرار گرفتن نیروهای بومی اجرایی نشده 
است و این بیانگر عدم همراهی مدیران نفتی است 
که باید به صورت جدی این موضوع پیگیری شود.

 نماینده بندرعباس در تذکر شفاهی 
به رئیس جمهور:

در انتخاب تیم اقتصادی خود 
تجدیدنظر نکنید، مجلس کار 
قانونی خود را انجام می دهد

نماینــده مردم بندرعبــاس در مجلس با انتقاد از 
عملکــرد تیم اقتصادی دولت تصریح کرد: ضعف 
تیم اقتصادی دولت کاماًل مشــهود اســت لذا الزم 

است رئیس جمهور تجدیدنظر کند.
 احمد مرادی در جلســه علنی مجلس شــورای 
اســالمی در تذکر شــفاهی خود خطاب به رئیس 
جمهور گفت: کمر مردم از میزان افزایش قیمت ها 
خرد شده و مردم دیگر توانی برای تأمین کاالهای 
اساســی ندارند. نماینده مردم بندرعباس، قشم، 
ابوموســی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای 
اسالمی افزود: افزایش قیمت خودروهای بی کیفیت 
روح و روان مــردم را بــه هــم زده و مافیای خودرو 
به صورت بی مهابا و علنی جوالن می دهند؛ سوال 
اینجاســت چه دســتی در کار است که نمی تواند 
بــا ایــن مافیا برخورد کــرد. وی خطاب به رئیس 
جمهور تصریح کرد: جناب آقای رئیســی ضعف 
تیم اقتصادی شما کاماًل مشهود است؛ به جنابعالی 
تذکــر خیرخواهانه می دهیم در انتصاب و انتخاب 
تیم اقتصادی تجدیدنظر نمایید در غیر این صورت 
مجلس کار قانونی خود را انجام خواهد داد. مرادی 
تأکید کرد: اشتغال، مسکن، خودروی باکیفیت و 
یک زندگی توأم با آرامش حق مردم اســت؛ راه و 
روش دولت قبل را دنبال نکنید و وضعیت اقتصادی 

کشور را سامان دهید.

 حمله موشکی و توپخانه ای 
 سپاه پاسداران 

به تروریست های شمال عراق
نیروی زمینی ســپاه پاسداران صبح دیروز مواضع 
گروه های تروریســتی در اقلیم شــمال عراق را با 

حمالت موشکی و توپخانه ای درهم کوبید.
 روابط عمومی قرارگاه حمزه ســید الشــهدا )ع( 
نیروی زمینی ســپاه پاســداران طی اطالعیه ای 
از دســتگیری اعضــای یک تیم تروریســتی در 
شــمال غرب کشــور و انهدام پایگاهها و مقرهای 
تروریســت های مستقر در اقلیم شمال عراق خبر 

داد.
 در ادامه این اطالعیه آمده است در پی شرارت های 
اخیر گروهک های تروریســتی وابسته به استکبار 
جهانی در اعزام تیم های تروریســتی برای نفوذ و 
انجــام عملیات های ضدامنیتــی و خرابکارانه در 
خاک کشــورمان،با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی 
دقیق، یک تیم مسلح تروریستی، در تور اطالعاتی 
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی 
سپاه قرار گرفت و تمامی اعضای این تیم تروریستی 

۵ نفره در شهرستان بانه دستگیر شدند.
بنابرایــن اطالعیه  درپی اعترافات اعضای این تیم 
تروریســتی به اهداف و نیات خرابکارانه و شــوم 
خود علیه ایران اسالمی، از صبح امروز چهارشنبه 
۲۱ اردیبهشــت ماه پایگاهها و مقرهای تروریست 
های مســتقر در اقلیم شمال عراق هدف حمالت 
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی 

سپاه قرار گرفت و منهدم شدند.
به گفته سردار خلیل زاده معاون هماهنگ کننده 
سپاه حمزه سید الشهدا )ع( این تروریست ها  در 
چندین مقر مســتقر بودند و مورد حمله موشکی 
و توپخانه ای نیروی زمینی ســپاه پاســدران قرار 

گرفتند.
هنوز آمار تلفات و خســارات این حمالت گزارش 
نشده است اما به گفته سردار خلیل زاده تلفات قابل 
مالحظه ای به نیروهای تروریست وارد شده است.

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران بارها هشدار 
داده انــد که هرگز حضــور و فعالیت گروهک های 
تروریســتی در جدار مرزهای شــمالغرب کشور را 
بر نمی تابند و در صورت فعالیت های ضد امنیتی،  
پاسخ های محکم و کوبنده ای به آنها خواهند داد.

 دیدار و رایزنی انریکه مورا
 با علی باقری

معاون مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
در ســفر به تهران با مذاکره کننده کشــورمان در 

مذاکرات وین دیدار و گفتگو کرد.
انریکــه مو را معاون مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوهای وین 
در ســفر بــه تهران با علی باقــری مذاکره کننده 

کشورمان در مذاکرات وین دیدار و گفتگو کرد.
مو را در صفحه شخصی خود نوشت: بار دیگر برای 
دیدار با علی باقری کنی و دیگر مقامات ایرانی در 
خصــوص مذاکرات وین و ســایر موضوعات راهی 

تهران هستم.
وی افزود: کار بر روی حل اختالفات باقی مانده در 

مذاکرات ادامه دارد.
مو را بعد از توافق اخیر جوزپ بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و حسین امیرعبداللهیان وزیر 
خارجه کشــورمان برای دومین بار در سال جاری 

به تهران سفر کرده است.

روایت مقام ایرانی از هسته 
کرات اختالفات در مذا

یــک مقام ایرانی در گفت وگو با شــبکه ای قطری 
گفت، شش موضوع، هسته اختالفات در مذاکرات 

مرتبط با برجام را تشکیل می دهد.
 یک مقام ایرانی به شــبکه »الجزیره« گفت، بیش 
از ۹۰ درصد مســائل در مذاکرات وین به صورت 
شفاهی مورد توافق قرار گرفت اما به توافقی مکتوب 

تبدیل نشد.
الجزیــره در ادامــه به نقل از ایــن مقام ایرانی که 
نامش ذکر نشده، اعالم کرد، شش موضوع، هسته 
اختالفات اصلی با آمریکا در مذاکرات هسته ای را 
تشکیل می دهد و »تضمین های اجرایی« بازرترین 
نقاط حل نشده با واشنگتن در این مذاکرات است.

مقــام مذکــور در پایان تأکید کــرد، تحقق توافق 
هســته ای به جدیت و حســن نیت آمریکا بستگی 

دارد.
»انریکه مورا« معاون مســئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین 
در توییتی با اشــاره به ســفرش به تهران، گفت 
کــه بــار دیگر برای دیدار بــا علی باقری کنی و 
دیگــر مقامات ایرانی در خصوص مذاکرات وین 
و ســایر موضوعات راهی تهران است. وی افزود: 
کار بر روی حل اختالفات باقی مانده در مذاکرات 

ادامه دارد.
از سوی دیگر، »رافائل گروسی«، مدیر کل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی در اظهاراتی که فراتر از 
مأموریــت فنی او اســت همانند طرف های غربی 
مذاکــرات وین برای این گفت وگوها ضرب االجل 

تعیین کرد.

اخبار كوتاه
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3اقتصاد یادداشت

4 درصد ی ها در جراحی 
اقتصادی اخیر نقش همراه بیمار را 

هم ندارند!
  وحید حاج سعیدی / گروه اقتصاد 

بــه نظر می رســد عزم دولتمــردان برای ایجاد 
تحوالت اقتصادی جدید جدی اســت و جراحان 
اقتصــادی دولــت برای خارج کردن دمل چرکی 

ارز ترجیحی دست به تیغ شده اند!
بی تردید اصالح ساختارهای غلط اقتصادی دهه 
های گذشته و  جلوگیری از هدر رفت منابع مالی 
یا به زبان ســاده تر ممانعت از ســرازیر شدن بیت 
المال به جیب عده ای خاص مورد وثوق همگان 
اســت و نیاز به تفســیر و تاویل و توجیه ندارد. اما 
آنچه که در این بین مغفول مانده اســت نقش و 
جایــگاه ۴ درصــد ی ها یــا همان افراد خاص در 
این جراحی بزرگ اقتصادی اســت. چرا که عامل 
اصلی بیماری اقتصاد در کشور  همین افراد خاص  
هســتند که  با عناوینی چون آقازاده، رانتخوار، 
مافیا، یقه ســفید، دســت های پشــت پرده و ... 
با  اســتفاده از زر و زور توازن اقتصاد جامعه را بر 
هــم زده و از چاکراه های اقتصادی به ســودها و 
ثروت های هنگفتی دســت یافته اند ولی در این 
جراحــی حتــی به عنوان همراه بیمار نیز در کنار 
مردم عادی نیستند! در چنین شرایطی این مردم 
هستند که باید  هزینه و تبعات این جراحی را از 

جیب شان بپردازند.  
ایــن افــراد از قِبل امضاهــای طالیی، رانت های 
اطالعاتی، واردات با دالر ۴۲۰۰ تومانی و فروش 
در بازار به قیمت آزاد و ... به ثروت های بادآورده 
ای دست یافته اند که تنها در یک مورد سود یک 
وارد کننده به اندازه کل یارانه کشور برآورد شده 
اســت ولی در جراحی اخیر ســخنی از بازگردان 

این منابع و برخورد با آنها نیست.
بی تردید داشــتن نگاه تک بعدی به اقتصاد و 
جراحی یک بخش از سیســتم اقتصاد  نه تنها 
چاره کار نیســت بلکه به اعضای جراحی شــده 
آســیب های جدی تری وارد می کند. فلذا جا 
دارد دولتمردان قبل از جراحی اقتصاد کشور با 
بررسی تمام  مدارک پزشکی، با پروسیجر ها و 
راه های درمانی ساده تر نظیر هزینه دار کردن 
دســت اندازی به بیت المال، برخورد جدی با 
بر هم زنندگان توازن اقتصادی، بازگردان بیت 
المال به خزانه و ...  در ابتدا نســبت به خشــک 
کردن عفونت اقتصادی کشــور بکوشند.بماند 
کــه نبود اراده دولت ها در اخذ مالیات حقیقی 
از ثروتمنــدان و حــذف یارانه های پنهان  نیز 
نقشــی عظیم در این ولنگاری اقتصادی دارند 
تا جایی که حتی حاضر نیستیم یارانه ۴۵ هزار 
تومانــی عــده ای میلیاردر را حذف کنیم! قصه 
آنجا قصه ناک می شود که ممکن است جراحان 
اقتصادی چند صباح دیگر به بهانه اخذ مالیات 
به صورت جدی و حذف یارانه های پنهان  دوباره 
اقتصاد کشــور را زیــر تیغ جراحی ببرند و این 
بار یارانه های حامل ها ی انرژی را از بیخ قطع 
کننــد و قضییه مالیات را هم خیلی جدی از ما 

معمولی ها آغاز کنند! 

گزارش

خودرو بازهم گران می شود؟ 

ح های خودرویی  مردم به طر
دولت اعتماد ندارند

   مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد 
روند نوسانی قیمت خودرو در بازار ادامه دارد. 
قیمــت خودرو هــای تولید داخل به گونه ای 
افزایش یافته که خریداران خرید خودرو های 

خارجی را ترجیح داده اند.
براســاس ابالغیــه جدیــد وزارت صمت به 
شــرکت های خودروساز، فعاًل فروش خودرو 
توسط خودروسازان متوقف شده است. برخی 
از کارشناسان معتقدند توقف فروش خودرو 
به دلیل راه اندازی ســامانه فروش یکپارچه 

احتمال افزایش قیمت را در پی دارد.
وزیر صمت از همان ابتدا قول کاهش قیمت 
خودرو را به مردم داد، اما امروز عالوه بر اینکه 
بازار خودرو ریزش قیمت را تجربه نکرد، بلکه 

روند افزایش قیمت را دارد.
در همین رابطه فربد زاوه کارشــناس صنعت 
خودرو با توجه به طرح توقف فروش خودرو 
از ســوی خودروســازان خصوصــی گفت: 
طرح هایــی که دولــت به ویژه وزارت صمت 
بــرای تنظیم و ثبــات قیمت خودرو اعالم و 
اجرا می کند نشان از مدیریت ضعیف و ناتوان 
و کامــاًل نــا آگاهانه اســت و در ادامه همین 
اعتمــاد اندکی کــه در بین مردم باقی مانده 

را از بین می برد.
وی ادامــه داد: فضای بــازار خودرو به اندازه 
کافــی به دلیل سیاســت های اجرایی دولت 
آشــفته و بحرانی اســت و بازار به هر طرح 
جدیدی که بدون پشــتوانه علمی و عقالنی 
مطرح و اجرا می شود واکنش منفی می دهد.

زاوه با اشــاره به فروش خودرو در ســامانه 
یک پارچه وزارت صمت گفت: خود وزیرصمت 
هــم می داند این طرح هیچ تأثیری بر میزان 
عرضه و روند بازار ندارد چراکه برای افزایش 
عرضه و کاهش قیمت خودرو نیاز به توسعه 
تولید است نه نحوه توزیع محصول به بازار!

وی ادامه داد: در حال حاضر عرضه خودرو به 
بازارکم است. اما توقف عرضه خودرو به بازار 
تاثیــر منفی دارد واحتمال افزایش چند باره 

قیمت خودرو ها در بازار را تشدید می کند.
به گفته زاوه؛ در ابالغیه جدید وزارت صمت 
دو موضوع مهم مورد انتقاد اســت. نخســت 
اینکه مدیران شرکت های خودرو ساز دولتی، 
قطعاً از بدنه دولت می باشــند و عزل و نصب 
این مدیران مستقیم به دست دولت می باشد، 
پس در این رابطه هیچ مانعی ســر راه اجرای 
قانون های یکشبه دولت نیست و در نهایت با 
توجه به تعریف تولید از سوی مدیران دولتی، 
بــازار خودرو نیز با ارائه طرح های بی منطق 

تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد.
این کارشــناس صنعت خودرو تأکید داشت: 
دوم موضــوع مطــرح شــده در این طرح که 
مورد انتقــاد قرار می گیرد، بحث دخالت در 
امور شرکت های خودرو ساز بخش خصوصی 

است.
وی تصریح داشت: وزارت صمت با این اقدام 
رســماً قانون تجارت را با گرفتن حق فروش 
از شــرکت های خصوصی و اجبار به فروش 
محصــوالت تولیــدی بخــش خصوصی در 

سامانه دولتی، زیر سوال می رود.
زاوه بــا بیان اینکه با سیاســت های تحمیلی 
وزارت صمــت بی اعتمــادی در بازار خودرو 
بیشــتر و شرایط برای رقابت در بخش تولید 
خودرو ســخت تر خواهد شــد، گفت: ابالغ و 
اجرای چنین طرح هایی تنها به دلیل فرار از 
پاســخگویی است. مدیران دولتی کشور را با 
باری به هر جهت مدیریت می کنند و همواره 
تمام طرح ها و سیاســت های دولت منجر به 
ایجاد تنش بیشتر در بازار خودرو شده است.

این کارشــناس صنعــت خودرو گفت: وزیر 
صمــت وعده کاهــش ۱۵ درصدی قیمت 
خــودرو را اعــالم کرد، امــا از زمان تصدی 
فاطمــی امیــن قیمت خــودرو بیش از ۶۰ 
درصد افزایش داشــته است. وزیر برای فرار 
از پاســخگویی با ابــالغ طرح های عجیب و 
غریب وضعیــت قیمت ها در بازار خودرو را 

بحرانی تر می کند.
زاوه تأکید داشــت: قیمــت در بازار متأثر از 
سیاست های کالن اقتصادی و کاهش حجم 
عرضه اســت. با روند فعلی قیمت خودرو در 

بازار در حال افزایش است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ شاید 
اجرای طرح توقف فروش خودرو تأثیر زیادی 
بر قیمت خودرو در بازار نداشــته باشــد؛ اما 
چنین سیاستی وضعیت قیمت ها را به دلیل 

تورم انتظاری افزایش می دهد.
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید داشت: 
قبل ترحذف قرعه کشی خودرو از سوی وزیر 
صمت مطرح شــده است. حاال دولت با مانع 
ایذایــی اصرار به اجرای آن دارد در حالی که 
موانعی که در راستای چنین سیاستی در نظر 
گرفته آسیب جدی به تولید و بحران جدیدی 

در بازار خودرو ایجاد می کند.

شمشیِر دولبه  یارانه نقدی 

یکسو حذف رانت، سوی دیگر افزایش تورم
  رضا اسدآبادی / گروه اقتصاد

شب ۲۵مهر سال ۱۳۸۹ یک رویداد اقتصادی 
جدیــد ادبیــات و واژگان نوینــی را در فضای 
معیشــت جامعه ایرانی وارد کرد؛ یارانه نقدی! 
دقیقــا از آن روز در ســرخط خبرگزاری ها در 
آن زمان اعالم شد: »یارانه های مستقیم از ۲۷ 
مهر به حســاب شهروندان ایرانی واریز خواهد 
شــد«، دولت متعهد شــد تا به کلیه ایرانیان 
۴۴۵۰۰تومان بپردازد و برای مدت ها بیش از 
۳هزار میلیارد تومان از بودجه دولت ماهانه به 

حساب عموم مردم واریز شود. 
یارانه های پیدا و پنهان دولت در اقتصاد ایران 
به دلیل رشد تورم و فاصله قیمت های جهانی 
تــا قیمت های داخلی همواره وجود داشــته 
اســت، به طوری که اخیرا مسعود میرکاظمی 
)رئیس ســازمان برنامــه و بودجه( ادعا کرده 
اســت که دولت به اندازه ۵۰درصد کل تولید 
ناخالص داخلی کشور یعنی ۱۰۰میلیارد دالر 
یارانــه پنهان به مردم می دهد و این موجبات 
تشــدید کسری بودجه را فراهم ساخته است. 
همین موقعیت بودجه ای کشور باالخره ابراهیم 
رئیسی را وادار ساخت تا به سیاق گذشته رقمی 
جدید در پرداخت یارانه نقدی را مطرح کند و 
مقدار مشخص و قابل توجهی از این یارانه ها را 
از بازار جمع کند.این روزها نیز پس از کشمکش 
و بحث فراوان میان کارشناسان مختلف درباره 
ســناریوهای متعدد در زمینه توزیع یارانه ها، 
باالخره دولت ســیزدهم در مسیر توزیع یارانه 
همان مســیر دولت های نهم، دهم و یازدهم و 
دوازدهم را پی گرفت و مســیر یارانه نقدی را 
آسان تر از سایر روش ها دانست. اما آیا پرداخت 
یارانه نقدی به عنوان آســان ترین شیوه توزیع 

یارانه، بهترین راه نیز به حساب می آید؟ 
 مواد مخدر نیز بدون یارانه دولتی 

قاچاق می شود
آلبرت بغزیان )استاد اقتصاد دانشگاه تهران( در 
این زمینه با اشاره به غلط بودن سیاست های 
قبلی دولت در حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی 
از کاالهای اساسی گفت: هدف اصلی دولت از 
تغییر سیاســت ارزی کشور در این زمینه که 
به جای ارز ترجیحی کاالهای اساسی به مردم 
یارانه نقدی بدهد هنوز دقیقا مشخص نیست، 
زیرا شاید با هدف کاهش کسری بودجه ناشی 
از پرداخت یارانه به واردکنندگان باشد، اما در 
نهایت این سیاســت جدید پرداخت نقدی به 
مصرف کننده نیز تاثیر خاصی بر کسری بودجه 
نجومی دولت نخواهد گذاشــت زیرا علت این 
کسری بودجه در جاهای دیگری نهفته است. 
وی بــا بیان اینکه »پرداخت نقدی معموال به 
افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی آشکار دامن 
خواهــد زد« ادامه داد: ســرگردان بودن پولی 

که دولت می دهد، مشــکل دیگر است. یارانه 
۴۴۵۰۰تومانی نیز سرگردان بود و دولت های 
قبلی در ایران با یک زرنگی خاص آن را افزایش 
ندادند و در اثر تورم این رقم به »تقریبا هیچ« 
بدل شــده است. مردم نیز برای افزایش یارانه 
مطالبه ای نکردند و مشــخص نیست تصمیم 
جدید دولت چگونه و توسط چه کارشناسانی 
پیشــنهاد شده اســت، زیرا اساسا مقامات در 
نســبت هم و در موضع گیری درباره یارانه ها 

کامال دچار تشتت و تکثر مواضع هستند. 
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه »در 
اقتصــاد باید یــک مقام دولتی صحبت کند و 
یــک موضــع واحد بگیرد« افــزود: این مبلغ 
۴۰۰هزارتومانی و ۳۰۰هزارتومانی که رئیس 
جمهور مطرح کردند، اگر بخواهد ارزش خود 
را حفظ کند باید ساالنه مبالغ زیادی را به آن 
اضافه کرد. ادعای حذف دســت رانت جویان و 
همچنین کاهش کســری بودجه برای حذف 
یارانه ها در شرایط فعلی اصال بهانه خوبی نیست 
زیــرا دولت باید نظارت خود را افزایش می داد، 
وگرنه نه رانت جویی کاهش خواهد یافت و نه 
کســری بودجه دولت به این میانجی کاهش 
پیدا می کند. بغزیان تصریح کرد: در شرایطی 
کــه حــذف ارز ترجیحی باعث شــده تا نان، 
ماکارونی، دارو و برنج گران تر داشــته باشیم، 
چطور کارشناســانی پیدا می شوند و از اثر این 
اقدام دولت در کاهش تورم صحبت می کنند؟

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که "مگر 
تورم چیزی جز عدم ثبات افزایشــی قیمت ها 
تعریف می شــود؟" گفت: ما امروز سیســتم 
اطالعاتی و آماری قوی تری داریم و می توانیم 
مقابل توزیع بد یارانه ها را تا حد زیادی بگیریم، 
ولــی به نظر مــن دولت در میــان گزینه ها، 
آسان ترین و ساده ترین راه که توزیع نقدی یارانه 

است را انتخاب کرد تا زحمت خود را کم کند. 
وی با پیشنهاد اینکه »باید یارانه ها هدفمندتر 
شــده و در قالــب همــان ارز ۴۲۰۰تومانی با 
نظارت بیشتر توزیع می شد« بیان کرد: گفته 
می شود که علت پرداخت یارانه پرکردن فاصله 
قیمت های داخلی و جهانی است. من این جمله 
را جز در ایران، در هیچ یک کشــورهای جهان 
نشنیدم. پاسخ ما همواره به کسانی که می گفتند 
قیمت ها باید جهانی شود می گفتیم که اوال در 
سایر کشورها مگر همه قیمت ها جهانی است؟ 
و دوم اینکه اگر قرار است اقالم مصرفی جهانی 
محاسبه شود، دریافتی ها و ورودی جیب مردم 
نیز باید جهانی محاسبه شود. به نظر من این گونه 
اظهارنظر بیشتر مانند سرودن یک شعر قدیمی 
و کالسیک با تنها یک مصراع، و فراموش کردن 

مصراع دوم است! 
اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران با بیان اینکه 
»آمریکا و کانادا و اروپا نیز به بسیاری از کاالها 
یارانــه می دهنــد اما هیــچ کاالی یارانه ای از 
مــرز آن ها عبور نمی کنــد« در پایان افزود: ما 
نمی خواهیم مرزهای خود را در مقابل قاچاق 
حفظ کنیم. وقتی افزایش قیمت ها به کسری 
بودجه مضاعف تبدیل شود، دوباره شاهد فاصله 
قیمت های داخل و خارج می شویم و در ادامه 
دوبــاره قاچاق پابرجای خواهد بود. اگر مبارزه 
بــا قاچاق کاالی غیریارانه ای مثل مواد مخدر 
موفق بود، مبارزه با قاچاق کاالهایی که یارانه 

آن ها حذف شده است نیز موفق خواهد بود. 
 3۰درصد یارانه پرداختی 
 دولت به نقدینگی جدید 

و تورم مضاعف تبدیل می شود
مرتضی عزتی )اســتاد اقتصاد دانشگاه تربیت 
مــدرس( در ارتباط با تصمیم جدید دولت در 
ارتبــاط با حذف یارانه های کاالهای اساســی 

گفت: اگر قرار باشــد با محاسبه هایی که خود 
دولت درباره واردات کاالهای اساسی با ارز آزاد 
)شــامل گندم، برنج، خوراک دام و سایر اقالم 
ضروری( کرده اســت، اثر تورمی بسیار بیشتر 
از آن خواهــد بود کــه بخواهند مبالغ حاصل 
از صرفه جویــی ارزی بخواهــد آن را در بودجه 
جبران کند. به عبارت ساده تر، در هزینه-فایده 
اجرای این طرح، آثار تورمی به نحوی اســت 
کــه عمــال درآمد دولت از حــذف یارانه و ارز 
ترجیحی را بی فایده می کند. عزتی با تاکید بر 
اینکه فاصله ۱۰۰هزارتومانی بین یارانه ۳ دهک 
فقیر و سایر دهک ها اصال مناسب نیست، گفت: 
فاصلــه بین ۴۰۰هزارتومان دهک های فقیر از 
جملــه کارگران با ســایر دهک های دریافت 
کننده ۳۰۰هزارتومان به هیچ وجه قابل قبول 
نیســت زیرا ضربه ای که این ۳ دهک خواهند 

خورد، بسیار بیشتر از این مبلغ است. 
وی ادامــه داد: وقتی نهاده هــای تولید گران 
می شــود، قیمت تمام شــده کاال نیز افزایش 
می یابد و این رقم پیش از محاسبه سایر هزینه ها 
به قیمت کاالها اضافه می شود. در این شرایط 
تولیدکننده ســرمایه در گردش بیشتری الزم 
دارد و سود انتظاری به واسطه این سرمایه در 
گردش افزایش می یابد. این سود انتظاری همان 
هزینه فرصتی است که سرمایه دار با اختصاص 
سرمایه خود به تولید داشته است. این هزینه 
فرصت باید خود را در افزایش سود محقق کند 
تــا بتواند اراده صاحب ســرمایه را برای تولید 
تحریک کند. به این ترتیب، تولیدکننده عالوه 
بر اینکه باید بعد از حذف ارز ترجیحی فورا روی 
قیمت کاال بکشــد، هزینه فرصت جدید خود 
را نیز روی قیمت می کشــد، لذا حذف یارانه 
ارز ۴۲۰۰تومانــی بیش از آنچه دولت از محل 
حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته محاســبه 

کرده است، باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. 
عزتی با تاکید بر اینکه »شبکه توزیع محصوالت 
نیز به صورت درصدی روی قیمت خواهد کشید 
و کاری با میزان واقعی تاثیر حذف ارز ترجیحی 
بر هزینه تولید ندارد« تصریح کرد: اگر قیمت 
کاالیی دو برابر شــود، سودی که شبکه توزیع 
بــرای خود در نظــر می گیرد نیز خود دو برابر 
می شــود! شبکه توزیع این را درنظر نمی گیرد 
که چه محاســبه و چه هزینه ای باعث دو برابر 
شــدن کاال شــده، اما او در میزان نرخ افزایش 

سود، به دست تولیدکننده نگاه خواهد کرد. 
این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه 
کرد: ممکن اســت بین ۳۰۰تا ۴۰۰هزارتومان 
بــه مردم پول بدهند، اما احتماال در یک دوره 
سه ســاله یا چهارساله یا بیشتر، قدرت خرید 
همان فــردی که ۴۰۰هزارتومان نیز دریافت 
کــرده به اندازه دو برابــر )۸۰۰هزارتومان( یا 
بیشــتر به میانجی آثار تورمی یارانه ها کاهش 
یابد. همچنین قیمت های کاالهای اساســی 
تســری پذیری و ســرایت پذیری دارند. یعنی 
باعث افزایش قیمت سایر کاالها نیز می شوند. 
بــرای مثال نیروی خدماتی یا تعمیرکاری که 
قیمت غذای بیشــتری پرداخته، انتظار مزد و 
حقوق بیشتر دارد و درصورت دریافت آن، باز 

تورم جدیدی روی قیمت کاال داریم. 
وی با بیان اینکه قیمت ها در اقتصاد سرایت پذیر 
هســتند و این امر باعــث افزایش دومینویی 
قیمت ها خواهد شــد، اظهار کرد: در این مورد 
باید گفت که برای طبقات اجتماعی فرودست، 
آثار تورمی بســیار بیشتر خواهد بود زیرا سبد 
اصلی مصرفی این طبقات دقیقا همان کاالهای 
اساســی هستند که گران می شوند. حتی اگر 
ســهم پرداختی آن ها از یارانه بیشــتر شود و 
تمام فاصله بین قیمت آزاد محصول و یارانه ای 
سابق به آن ها پرداخت شود، باز هم به دلیل اثر 
ســرایتی قیمت ها، دچار ضربه تورم و گرانی 
جدیــد خواهند شــد. وقتی ســهم مصرفی 
ماکارونی برای طبقات فرودســت بسیار باالتر 
اســت، در این شــرایط با افزایش ۳-۴ برابری 
این محصول، درصد بسیار بیشتری در شرایط 
تحمل تورم نسبت به طبقاتی هستند که بیش 
از ماکارونی، مصرف گوشت دارند؛ زیرا کاالهای 
مصرفی طبقات دیگر مانند گوشت ظرفیت این 
را نــدارد که مانند نــان و ماکارونی ۳-۴ برابر 
افزایش یابند. کارگران و افراد کم درآمد به این 
دلیل که مصرف گوشت ندارند، به مصرف مواد 
نشاســته ای و قندی برای ســیر شدن بیشتر 
اســتفاده می کنند و فشار افزایش قیمت مواد 
غله ای و نشاسته ای به خاطر همین بیش از سایر 
گروه های اجتماعی دیگر اســت که گرسنگی 

خود را با نان و ماکارونی پر می کنند. 

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد:

گذاری در بخش معدن استان ها اولویت بندی می شوند مزیت های سرمایه 
روزگار/ گــروه اقتصاد: رئیس هیات عامــل ایمیدرو اعالم کرد: 
مناطق های پتانســیل دار ســرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع 

معدنی استان ها اولویت بندی می شود.
 وجیه ا... جعفری در نشســت آمایش اســتانی که با حضور رئیس 
مؤسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و مدیر عامل صندوق 
بیمــه ســرمایه گذاری فعالیــت های معدنی برگزار شــد، اظهار 
داشــت: این ســازمان با همکاری مؤسســه مطالعات و پژوهش 
هــای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مناطق پتانســیل 
دار از نظــر مزیــت اقتصــادی معدن و صنایع معدنی را بررســی و 
 گــروه بنــدی می کند و برای مناطق اولویت دار، مشــوق در نظر 

گرفته می شود.
وی افــزود: بــا توجه به هدف نهایی ایمیدرو برای ارتقا جایگاه تولید 
و اشتغال، اولویت ها براساس موضوع اکتشاف، زیرساخت، نوآوری، 
فنــاوری و ... تعیین و مشــوق ها در ایــن حوزه ها اختصاص خواهد 

یافت تا در نهایت به این هدف منتهی شود.

مشوق های قابل ارائه
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشــاره به مشــوق های قابل ارائه از ســوی 
ایمیدرو به سرمایه گذاران حوزه معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: این 
مشوق ها شامل ارائه تامین مالی، ضمانتنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری 
و نیز تعریف مشوق های جدیدی است که از سوی هیات مدیره تصویب 

خواهد شد. وی ادامه داد: از این رو، با ارائه اطالعات شفاف و دارای توجیه 
اقتصادی، زمینه هدایت ســرمایه گذاران به ســمت طرح های معدنی 
پتانسیل دار فراهم خواهد شد. متعاقب آن، توسعه مناطق کم برخوردار 
کشور به نحو مطلوب فراهم و از هدر رفت سرمایه ها جلوگیری خواهد شد.

بررسی مناطق اولویت دار
احمد تشــکینی، رئیس  مؤسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: طبق گروه بندی 
اولیه مناطق کشور شامل ۴ گروه می شوند منطقه ۱: مناطق کمتر 
برخوردار )توسعه اشتغال با اولویت فوری(، منطقه ۲: مناطق کمتر 
برخوردار )توســعه اشتغال(، منطقه ۳: مناطق عادی )حفظ و بهبود 
اشتغال موجود( و منطقه ۴: توسعه یافته )تمرکز زدایی( تعریف شد.
وی ادامه داد: در جلسات بعدی با مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ایمیدرو، مناطق مزیت دار بخش معدن و صنایع معدنی را در استان 
های مختلف بررســی و مشــوق های قابل اعطا را بر اســاس مناطق 

اولویت دار مشخص می کنیم.

خبر ویژه

 در حالی که نامه و لیســت قیمتی در شــبکه های اجتماعی در ارتباط با 
افزایش قیمت انواع قیمت مواد غذایی از جمله مرغ و تخم مرغ و شیر دست 
به دست می شود که این لیست صرفا قیمت های کارشناسی پیشنهادی 
است که هنوز نهایی و مصوب نشده و پس از آغاز طرح جدید هدفمندی 
یارانه ترجیحی طی دو ماه آینده و در صورت عدم امکان خرید محصوالت 
پروتئینی با کاال برگ الکترونیک در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

رئیــس ســازمان امور عشــایر ایــران در این مورد گفت: بــا وجود اعالم 
رئیس جمهور درباره هدفمندی کاالهای اساســی، با دســتور وزیر جهاد 
کشــاورزی نهاده های دامی در ماه های آینده نیز قطعاً با ارز دولتی میان 

عشایر توزیع می شود.
محمــد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی 
درباره این لیست قیمتی اظهار کرد: مرجع اعالم قیمت کاالهایی که ارز 
ترجیحی دریافت می کردند و در صورتی که با هدفمندی یارانه آزاد بشود 
تنها سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که می 

تواند قیمت ها را اعالم کند.  
وی افزود: قیمت شــیرخام توســط شــورای قیمت گذاری وزارت جهاد 
کشــاورزی تعیین می شــود که تا به امروز جلســه ای برای تعیین قیمت 

شیر خام برگزار نشده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی ادامه داد: قیمت 
انواع شیر پاستوریزه، انواع ماست، گوشت، مرغ و تخم مرغ و انواع روغن 
توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعالم می شود 

که این سازمان نیز تغییر قیمتی اعالم نکرده است.
وی تصریح کرد: ســازمان حمایت در صورت ایجاد هرگونه تغییر قیمت 
این کاالها و تصویب آن در ستاد تنظیم بازار،  آن را به طور رسمی و برای 

اجرا به تولید کنندگان و مصرف کنندگان اعالم می کنند.
قربانی گفت: مردم هرچیزی را که در فضای مجازی می بینند باور نکنند 

زیرا احتمال کذب بودن آن وجود دارد.

این 3 کاال گران نشده است

 مردم به شایعات توجه نکنند

قیمت طال به ثبات خواهد رسید

  افزایش تقاضا برای خرید سکه   افزایش تقاضا برای خرید سکه 
و رشد چشمگیر قیمت هاو رشد چشمگیر قیمت ها

  میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: هرچند 
قیمت طال و سکه در روز های گذشته تا دوشنبه ثبات 
نسبی داشت و حتی اونس جهانی کاهش قیمت را 
تجربه می کرد؛ اما از روز سه شنبه قیمت سکه و طال، 

شروع به افزایش کرد.
محمد کشتی آرای ادامه داد: روز سه شنبه قیمت ارز 
از ۲۸۵۰۰ تومان شروع به افزایش کرد و وارد کانال 
۲۹ هزار تومان شد و ۸۰۰ تومان افزایش قیمت را 
تجربه کرد. همین موضوع تاثیر خود را روی قیمت 
طال و سکه گذاشت و باعث شد که قیمت سکه به 

۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
تقاضا برای سکه زیاد شد

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه 
چند روزی است که شاهد افزایش تقاضا برای خرید 
سکه هستیم، گفت: به دلیل افزایش تقاضا، حباب 
ســکه با افزایش همراه شــده و حباب سکه تمام به 
۵۵۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز های گذشته 
افزایش نشان می دهد و این افزایش ناشی از افزایش 
تقاضاست. البته یکی از علل افزایش قیمت ارز هم 

افزایش تقاضا بود.
کشــتی آرای ادامه داد: اگر تقاضا برای طال افزایش 
پیدا کند قیمت تغییری نمی کند، زیرا طال به مقدار 
کافــی در بــازار وجود دارد، ولی افزایش تقاضا برای 
سکه متفاوت است، چون منبع تامین کننده سکه 
بانک مرکزی اســت و بانک مرکزی هم فعال ســکه 
واگذار نمی کند؛ بنابراین با توجه به موجودی بازار، 
تقاضا که افزایش یابد و عرضه مناسب نباشد طبیعتا 

حباب ایجاد می شود.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در مورد پیش 
بینی قیمت سکه و طال گفت: قیمت طال و سکه را در 
بلندمدت نمی توان پیش بینی کرد، زیرا فاکتور های 
بســیاری بر قیمت ها موثرند.کشتی آرای ادامه داد: 
با این حال به نظر من در روز های آینده قیمت ها به 
ثبات خواهد رسید. پیش بینی من این است که بازار 

معتدل و از نوسانات کاسته می شود.

بازار
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نفت و انرژی كوتاه از انرژی4

بین الملل

وزیر انرژی امارات:

نوسان بازار نفت را گردن 
اوپک پالس نیندازید

وزیر انرژی امارات متحده عربی با اشاره 
به تحریمهای غرب علیه روسیه، گفت: 
نوســان بازار نفت بــه عواملی خارج از 
کنتــرل گروه تولیدکننــدگان اوپک 
پالس مرتبط است.ســهیل المزروعی 
در کنفرانســی در ابوظبــی گفــت: 
پیشــنهاد بایکوت نفت خاصی فارغ از 
انگیزه هایی که پشــت آن وجود دارد، 
اقدام پرمخاطره ای اســت. ما در اوپک 
پــالس تالش می کنیم هــر ماه برای 
بررسی و رصد بازار دیدار کنیم و تولید 
نفت را بر اساس نیاز افزایش می دهیم.

امارات متحــده عربی از اعضای اوپک 
پالس اســت که روســیه هــم در آن 
حضور دارد. اوپک پالس هفته گذشته 
بــا یک دور دیگر افزایش تولید ماهانه 
موافقت و استدالل کرد نمی تواند برای 
اختالالت عرضه روســیه که قیمتها را 
باال برده است، مقصر قلمداد شود و به 
قرنطینه های کرونا در چین اشاره کرد 
کــه دورنمای تقاضا را تهدید می کند.

این گروه با نادیده گرفتن درخواســت 
کشورهای غربی برای افزایش سریع تر 
تولید، موافقت کرد تولیدش را در ژوئن 
به میزان ۴۳۲ هزار بشکه در روز افزایش 
دهــد که مطابق بــا برنامه فعلی برای 
تســهیل محدودیت عرضه ای است که 
در ســال ۲۰۲۰ در واکنش به ریزش 
تقاضا در اوج بحران کووید ۱۹ به اجرا 
گذاشته شده بود.شاهزاده عبدالعزیز بن 
سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
در همین کنفرانس گفت: عجیب است 
که افراد به قیمتهای باالی نفت متمرکز 
شــده اند و نه افزایــش هزینه بنزین یا 
دیــزل. ایــن که تالش کنیم کســی 
را پیــدا کنیم تــا تقصیرها را گردنش 
بیندازیــم، نوعی اهمال کاری اســت. 
بحران اوکراین، مسئله اروپایی-روسی 
اســت و اوپک سیاست را بیرون از این 
گروه نگه می دارد.مزروعی اظهار کرد: 
حاشیه سود باالتر پاالیش نفت به جای 
قیمــت نفت، عامل افزایش هزینه های 
ســوخت برای مصرف کنندگان بوده 
اســت.قیمت نفت هفته گذشته پس از 
این که کمیســیون اروپا پیشنهاد کرد 
نفت روسیه تحریم شود، افزایش یافت. 
با این حال تصویب این پیشنهاد در پی 
درخواست اعضای شرقی اتحادیه اروپا 
بــرای معافیت و امتیاز، به تاخیر افتاده 
اســت.وزیر انرژی امارات گفت: مسائل 
سیاســی که باعث آشفتگی می شوند، 
مــوارد خــارج از مباحث اوپک پالس 

هستند.

 قطع ترانزیت گاز روسیه 
از اوکراین

اپراتور سیستم انتقال گاز اوکراین اعالم 
کرد اوکراین دیگر ترانزیت گاز روســیه 
از طریق ســوخرانیوکا را قبول نخواهد 
کرد. اگر مســیر جایگزین دیگری پیدا 
نشــود، این اقدام عرضه گاز روســیه 
بــه اروپا را ممکن اســت مختل کند.
اوکراین از زمان حمله نظامی مســکو، 
مخالفت خود را نســبت به وابســتگی 
اروپا به گاز روســیه اعالم کرده اســت. 
ولودیمیــر زلنســکی، رئیس جمهور 
اوکراین، اروپا را متهم کرده اســت به 
بهای زندگــی مردم اوکراین، پول گاز 
روســیه را پرداخت می کند. اوکراین 
همچنین پیش از این به روسیه هشدار 
داده بود که تصرف منطقه لوهانســک 
ممکن اســت جریان گاز به اروپا را به 
دلیل نگرانیهــای ایمنی، مختل کند.
ســوخرانیوکا مبدا ورود کلیدی در مرز 
بین روسیه و اوکراین است. حدود یک 
سوم از گاز روسیه که از طریق اوکراین 
منتقل می شــود، از ســوخرانیوکا می 
گــذرد که اکنون تحت وضعیت فورس 
ماژور قرار دارد.اپراتور سیســتم انتقال 
گاز اوکراین اعالم کرد نمی تواند ایستگاه 
کمپرســور نووپسکوف در لوهانسک را 
به دلیل مداخله نیروهای اشــغالگر در 
فرآیند فنی، اداره کند. نیروهای روسیه 
و جدایی طلبان از زمان حمله روسیه به 
اوکراین، این منطقه را تصرف کرده اند. 
این اپراتور تاکید کرد ممکن است گاز را 
از طریق سوژا که تحت کنترل اوکراین 
قرار دارد، منتقل کند اما گازپروم اعالم 
کرده اســت که چنیــن اقدامی از نظر 

تکنولوژیکی غیرممکن است.

وزیر نفت در حاشیه جلسه دولت:

کاهش فروش نفت نداشتیم
وزیر نفت گفت: ما خوشــبختانه کاهشی در 
بحث خرید نفت نداشتیم و هر روز هم پیگیر 
هســتیم و مشــتریان، بازارها و ظرفیت های 
جدید را پیدا می کنیم و قطعا در بحث صادرات 
نفت نیز تحول خوبی ایجاد خواهد شد. جواد 
اوجی در حاشــیه جلسه هیئت دولت درباره 
برنامه ایران برای افزایش فروش نفت با توجه 
به »کاهش خرید نفت از ایران توسط چین و 
گرایش به سمت روسیه« گفت: ما خوشبختانه 
کاهشــی در بحث خرید نفت نداشــتیم و هر 
روز هم پیگیر هســتیم و مشــتریان، بازارها و 
ظرفیت های جدید را پیدا می کنیم و سفر اخیر 
من نیز به آمریکای التین ، ســفر خوبی بود و 
خوشــبختانه در این سفر نیز بازارهای خوبی 
هم در بحث صادرات نفت و هم در بحث صدور 
خدمات فنی و مهندسی و هم چنین استفاده 
از ظرفیت پاالیشــگاه های این کشورها پیدا 
کردیــم و قطعا در بحث صادرات نفت تحول 
خوبی ایجاد خواهد شد.اوجی خاطرنشان کرد: 
در طرح توزیع عادالنه یارانه ها، بحث افزایش 
قیمت بنزین وجود ندارد و همان طور که دکتر 
رئیسی اشاره کردند در بحث نان، دارو و بنزین 
هیچ تغییر قیمتی نخواهیم داشت و در دستور 
کار نیســت.وی در پایان، در پاســخ به سوالی 
راجع به ثبت اموال وی در سامانه ثبت اموال 
مســئوالن و مدیران رده باال گفت: من اموالم 
را ثبت کرده ام ،اما این که قابل رویت هســت 

یا نه را نمی دانم.

 توسعه همکاری مشترک 
ایران و ارمنستان

هفدهمین اجالس کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی جمهوری اســالمی 
ایران و جمهوری ارمنســتان چشم اندازهای 
تازه ای را برای توسعه روابط دیرینه دو کشور 
دوســت و همســایه ترســیم می کند. علی 
اکبــر محرابیان - وزیر نیرو با هدف شــرکت 
در هفدهمین اجالس کمیســیون مشترک 
همکاری های اقتصادی جمهوری اســالمی 
ایران و جمهوری ارمنســتان در راس هیئتی 
اقتصادی عازم ایروان شد. بنا بر این گزارش، 
توســعه روابط دوســتانه دو کشور، پیگیری 
تفاهمــات قبــل و مذاکــره درباره توســعه 
همکاری در زمینه های مورد عالقه دو کشور 
از مهمترین اهداف ســفر محرابیان و هیئت 
همراه اســت.هفدهمین اجالس مشــترک 
همکاری های اقتصادی ایران و ارمنســتان در 
حالی به ریاســت علــی اکبر محرابیان و مهر 
گریگوریان، معاون نخســت وزیر جمهوری 
ارمنستان و با حضور نمایندگان دستگاه های 
اجرایی دو کشور برگزار می شود که دو طرف 
تاکنون ۱۶ اجالس موفق و پردستاورد را پشت 
سر گذاشته اند، به گونه ای که به اعتقاد ناظران 
اجالس همکاری های مشترک اقتصادی ایران 
و ارمنســتان از منظم ترین و پردستاوردترین 
اجالس های دوجانبه و مشترک اقتصادی بوده 
که تاکنون برگزار شده است.اجالس هایی که 
از ســال ۱۳۹۱ مسئولیت آن بر عهده وزارت 
نیرو گذاشته شد و علی رغم وقفه های مقطعی و 
کوتاهی که عواملی چون گسترش کرونا و وقوع 
جنگ در منطقه قره باغ بر روند برگزاری آنها 
گذاشــت، اما نتوانست پیگیری های دو سویه 
را برای تداوم همکاری ها تحت الشــعاع قرار 
دهد.شــاید سرفصل همکاری های دو جانبه 
جمهوری اســالمی ایران و ارمنستان را بتوان 
در بخش انرژی جســت وجو کــرد که تهاتر 
صادرات گاز ایران در قبال تامین برق از کشور 
ارمنستان مهمترین آن به شمار می رود. بنا بر 
آمارها هم اکنون صادرات برق ارمنســتان از 
طریق دو خط انتقال و به میزان ۲۵۰ مگاوات 
ســاعت در ازای صادارت گاز ایران به میزان 
یک میلیون مترمکعب در حال انجام اســت، 
تبادلــی که بر اســاس قراردادهای موجود تا 
مقیاس صــادرات ۶ میلیون متر مکعبی گاز 
به این کشــور قابل توســعه و گسترش است.
تبادالت تجاری بخش دیگری از همکاری های 
دو جانبه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
ارمنســتان اســت که از آن جمله می توان به 
واردات گوشت از این کشور و با هدف تنظیم 
بازار پروتئین کشــور اشاره کرد. توافق بر سر 
توســعه کریدور جاده ای ایران و ارمنســتان، 
همچنین توســعه کریــدور اتحادیه اروپا به 
ارمنستان، توافقات زیست محیطی در زمینه 
رودخانه مشترک ارس و پیگیری تفاهم های 
صورت گرفته در حوزه درمان، دیگر زمینه های 
همکاری مشــترک دو کشور است. بنا بر این 
گزارش، در هفدهمین اجالس مشــترک دو 
کشور نیز زمینه های همکاری در بخش های 
برق و انرِژی بررسی می شود، گفت و گوهایی 
که می تواند محورهای مهمی چون تسهیل و 
توسعه تجارت برق در کریدور شمال- جنوب، 
تسریع در اجرای پروژه خط سوم انتقال برق 
به ایران، توســعه تبادل انرژی میان دو کشور 
)تهاتر برق در قبال صادرات گاز( و ترانزیت ۳ 
جانبه گاز میان گرجستان، ایران و ارمنستان 

را در دل خود داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت از اعمال افزایش 
حقوق و دســتمزد کارکنان قراردادی و رســمی وزارت نفت طبق 
قانون ابالغی دولت خبر داد.مهدی علی مددی با بیان اینکه وزارت 
نفت تصمیم داشــت افزایش حقوق کارکنان قرارداد مدت موقت 
و مــدت معیــن را در قالب قانــون کار اعمال کند، گفت: در الیحه 
بودجه تقدیمی هیئت دولت به مجلس شــورای اســالمی، بنا بود 
تصمیم گیری درباره کارکنان قراردادی در قالب قرارداد مســتقیم 
با دولت باشــد که به تصویب مجلس نیز رســید، اما شورای نگهبان 
بــا رد ایــن موضوع عنوان کرد که این نیروها باید تابع دســتورات 
قانون کار باشند و سرانجام تصمیم گیری درباره این کارکنان تابع 

قانون کار به دستگاه ها ابالغ شد.وی افزود: با این حال پس از ابالغ 
الیحه بودجه در ســال ۱۴۰۱، هیئت دولت مجدد این موضوع را 
بررسی کرد و با ارزیابی شرایط و میزان حقوق کارکنان، در نهایت 
۱۵ اردیبهشت ماه ابالغیه جدیدی صادر و بنا شد در مورد نیروهای 
قراردادی همچون کارکنان رسمی دولت برخورد شود.وی با تأکید 
بر اینکه بر اســاس ابالغیه اولیه، وزارت نفت تصمیم داشــت طبق 
قانون شورای عالی کار افزایش حقوق کارکنان قراردادی را لحاظ 
کند، گفت: ابالغیه جدید دولت با دو روز تأخیر به وزارت نفت رسید 
و از آنجایی که تکلیف دولت اســت و قصد نداریم افزایش عمومی 
حقوق و دستمزد کارکنان رسمی معطل شود، مجبوریم زودتر بر 

اساس بخش نامه دولت افزایش مدنظر را برای نیروهای قراردادی و 
رسمی لحاظ کنیم.علی مددی گفت: اگرچه در صورتی که بخشنامه 
دولت به هر نحوی ملغی شــود، برای نمونه شــورای اداری و دیوان 
عدالــت اداری کــه امکان مداخله دارند، این تصمیم را ابطال کنند، 
متعاقــب آن طبــق قوانین آینده اقدام می کنیم.وی درباره افزایش 
حقوق و دستمزد کارکنان رسمی نیز گفت: اگرچه ۵ درصد سنوات 
برای کارکنان رسمی اعمال نمی شود، اما مباحث ارزش یابی وسقف 
حقوق در مورد این کارکنان مطرح هســت که در شــورای حقوق و 
دســتمزد بر اســاس بند ۸ تبصره ۱۲ قانون بودجه دنبال می شود 
تا صالح کارکنان رسمی لحاظ شود و این عزیزان متضرر نشوند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت:

کارکنان طبق قانون ابالغی دولت اعمال می شود افزایش حقوق و دستمزد 

خبر  ویژه

تحریم انرژی روسیه از رویا تا واقعیت؛

سرازیر شدن نفت ایران به بازارهای جهانی در گروی توافق وین
  مهسا مژدهی/  گروه انرژی  

روسیه با تولید روزانه ۱۰ میلیون بشکه 
نفتی، حاال در آستانه تحریم نفتش قرار 
گرفته است. مهم ترین خریداران انرژی 
از این کشور، اروپایی ها بوده اند و با کسر 
این حجم از واردات کشــورهای وابسته 
به نفت مســکو، با بحران روبه رو خواهند 
شــد. در آخرین تحوالت کشورها جی ۷ 
متعهد شدند تا در کمترین زمان ممکن 
وابســتگی خود را به نفت روسیه کاهش 
دهنــد. در بیانیــه گروه هفت شــامل 
کشورهای فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، 
ژاپــن، بریتانیا و ایــاالت متحده دقیقاً 
مشــخص نشده اســت که هر کشور چه 
تعهداتــی را بــرای دور شــدن از انرژی 
روسیه خواهد پذیرفت و این روند چطور 
پیــش خواهد رفت. تنها احتمال تحریم 
نفت تاکنون نفت برنت را به باالی ۱۲۰ 
دالر رســانده که از سال ۲۰۰۸ تا امروز 

نظیر نداشته است.

 مخالفان تحریم روسیه 
چه کسانی هستند؟

ویکتور اوربان نخســت وزیر مجارستان 
همزمــان با تالش آمریکا و اتحادیه اروپا 
برای تحریم کامل واردات انرژی از روسیه، 
اجــرای ایــن تصمیم را بــا انفجار بمب 
هســته ای بر اقتصاد کشورش، همانند 
دانســته اســت. او یکــی از جدی ترین 
مخالفان تحریم انرژی روسیه است. چرا 
که کشــورش مســتقیما از این تصمیم 
آســیب خواهد دیــد. بخش عمده نفت 
مصرفی این کشور ازطریق خط های لوله 
از روســیه وارد می شود. برای مشتریان 
اصلی نفت روسیه پیدا کردن جایگزینی 
کــه بتواند آن میزان از نفت را به  راحتی 
به اروپا بفرســتد کار آسانی نخواهد بود.

بلغارستان نیز اخیرا اعالم کرده که اگر این 
کشور حوزه بالکان از ممنوعیت پیشنهاد 
شــده خرید نفت روسیه معافیت نگیرد، 
از مجموعــه تحریم های جدید اتحادیه 
اروپا علیه مســکو حمایت نخواهد کرد.

بــازار جهانی نه تنها بــه نفت که به گاز 
روســیه هم وابستگی شدیدی دارد. این 
همان موضوعی اســت که باعث شــده 
پوتین تا حــدی خیالش از بابت تحریم 
ها تخت باشــد. امــا ایاالت متحده برای 
تحریم انرژی این کشور دندان تیز کرده 
تــا همه منابع مالی که ممکن اســت به 
مســکو در جنگ کمک کند را مســدود 
نمایــد. در حال حاضــر اتحادیه اروپا به 
مجارستان و اسلواکی تنها یک سال برای 
توقف خرید نفت از روسیه مهلت داده، اما 
اوربان نخست وزیر مجارستان از اتحادیه 
اروپا خواست پنج سال مهلت برای توقف 
تدریجی این واردات مهلت بدهد. رهایی 
از نفت روســیه نیاز به پول زیادی دارد 
که این کشورها به عنوان کشورهایی که 
اقتصــاد چندان قوی ای هم ندارند، قادر 
به پرداختش نخواهند بود.هرگونه اقدام 

اتحادیــه اروپا بایــد به تصویب همه ۲۷ 
عضو این نهاد برســد، بوداپست به مانع 
اصلی در مســیر طرح های این نهاد برای 
تشدید فشار اقتصادی بر روسیه با ممنوع 
کردن کامل واردات نفت از این کشــور، 
تبدیل شده است. مجارستان ۵۸ درصد و 
اسلواکی ۹۶ درصد از نفت مورد نیاز خود 
را از روســیه می گیرد و حذف این میزان 
از خرید برای آنها به سادگی امکان پذیر 
نیســت.در میان اعضــای اتحادیه اروپا، 
هلند، آلمان و لهســتان بزرگ ترین وارد 
کنندگان نفت خام روسیه هستند. هلند 
در نوامبر گذشته روزانه ۷۴۸ هزار بشکه 
نفت از روسیه خریداری کرده است. این 
میــزان واردات نفت خام روســیه برای 
آلمــان ۵۵۵ هزار بشــکه در روز و برای 
لهســتان نزدیک به ۳۰۰ هزار بشکه در 

روز بوده است.

اوپک قصد افزایش تولید را ندارد
اوپــک در دیدار اخیر وزیران این گروه 
و متحدانــش، بدون این که به موضوع 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه روســیه 

بپــردازد، افزایش انــدک تولید برای 
مــاه میــالدی آینــده را تصویب کرد. 
این کشــورها قرار نیســت میزان قابل 
توجهــی نفــت در آینده نزدیک تولید 
کنند کــه بتواند جایگزینی برای نفت 
روسیه باشد. این در حالیست که اروپا 
و آمریکا اصرار دارند تا هر چه ســریع 
تر وابستگی به انرژی روسیه قطع شود.
طبــق گزارش رویتــرز به نقل از منابع 
آگاه، نماینــدگان اوپک کامال از بحث 
درباره تحریمها علیه روســیه اجتناب 
کردنــد و مذاکراتشــان را ظرف مدت 
۱۵ دقیقــه به پایــان بردند.کالوم مک 
فرسون، مدیر تحقیقات کاالی شرکت 
اینوســتک گفــت: اوپــک پالس این 
مسئله را مشکلی می داند که خود غرب 
ایجاد کرده اســت و ارتباطی به عوامل 
بنیادیــن ندارد که ایــن گروه بخواهد 
واکنش نشــان دهد.محمد بارکیندو، 
دبیــرکل اوپک در مارس هشــدار داد: 
هیــچ ظرفیت مــازادی در دنیا برای 
جبران تاثیر تحریم کامل صادرات نفت 
روسیه که به حدود هفت میلیون بشکه 

در روز نفــت و فرآورده های نفتی بالغ 
می شــود، وجود ندارد.روسیه در سال 
۲۰۲۱ در مجموع ۱۱۰.۲ میلیارد دالر 
از محل صادرات نفت خام درآمد داشته 
اســت. اگر طرح کمیسیون اروپا برای 
به صفر رســاندن وابستگی کشورهای 
عضو اتحادیه به نفت روســیه اجرایی 
شود، بر پایه درآمد ارزی روسیه در سال 
۲۰۲۱، ۹۲.۳ میلیــارد دالر از آن کــم 
خواهد شــد. این رقم معادل ۱۹ درصد 
مجموع صــادرات نفتــی و غیرنفتی 
روسیه در سال ۲۰۲۱ است.کشورهایی 
چــون نروژ، عراق، نیجریه، عربســتان 
ســعودی، قزاقســتان، لیبی، ایاالت 
متحــده، بریتانیا، آذربایجان و الجزایر 
از تامیــن کنندگان اصلی نفت اتحادیه 
اروپا هســتند.آمریکا که قبل از حمله 
روســیه به اوکراین روزانه نزدیک ۶۰۰ 
هزار بشکه نفت از روسیه می خرید، دو 
ماه پیش خرید نفت روســیه را تحریم 
کــرد. برخی گزارش ها خبر از کاهش 
دو میلیون بشــکه ای صــادرات نفت 
روسیه را می دهند. در چنین وضعیتی 
روس هــا به ارائه تخفیف ســی دالری 
برای نفت خود دســت زده اند. برآورد 
اولیه کپلر نشان می دهد صادرات نفت 
ایران در ماه آوریل که روســیه شــروع 
بــه ارائه تخفیف ۳۰ دالری برای نفت 
خود کرده، به حدود ۵۷۰ هزار بشــکه 
در روز افت کرده اســت.ونزوئال نیز از 
جمله کشورهایی است که طبق تحلیل 
ها و ارزیابی ها در صورت تحریم روسیه 
می تواند وارد بازی شود. در همین حال 
گفته می شود که آمریکا با تحریم های 
نفتی روســیه قصد دارد ارتباط خود با 
ونزوئــال را بهبود بخشــیده و نفت این 

کشور را جایگزین نفت روسیه کند. 

رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران عنوان کرد؛

 لزوم شکل گیری وحدت فرماندهی 
در حوزه انرژی

رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران گفت: 
بایــد در مدیریت بخش انرژی نگاه جدیدی 
شــکل گرفتــه، از بخشــی نگــری پرهیز و 
وحــدت فرماندهی در بخش انرژی شــکل 
گیرد.دکتر علی اکبر صالحی در جشــنواره 
دانش آموزی و دانشــجویی انرژی وابسته به 
سومین کنفرانس ملی انرژی که در موسسه 
آموزش عالی انرژی ســاوه برگزار شد، اظهار 
کرد: در ابتدای انقالب جمعیت دانشــجویی 
بســیار کم بود و امروز جمعیت دانشــجویی 
کشــور به حدود چهار میلیون رسیده است 
کــه با ۱۷۵ هزار دانشــجوی ابتدای انقالب 
قابل مقایســه نیســت.وی در ادامه با بیان 
اینکه انرژی یک موضوع چند وجهی اســت، 
گفــت: انرژی عامل محرک اقتصاد اســت و 
اگر امروز نباشــد اقتصاد با مشکل مواجه می 
شــود. وجود مخازن مشــترک بین ایران با 
سایر کشورها وجهه سیاسی و حقوقی انرژی 
را نشــان می دهد. منابع انرژی نیز متفاوت 
اســت که در ســبد انرژی مورد بررسی قرار 
می گیرد.وی افزود: انرژی با دانش در ارتباط 
اســت و چگونگی استخراج و استفاده بهینه 

از آن در مرزهــای دانــش نظیر انرژی پاک 
و تجدیدپذیر، مورد بررســی قرار می گیرد.
معاون پژوهشی و قائم مقام فرهنگستان علوم 
در ادامه گفت: انرژی یکی از موضوعاتی است 
که بیشــترین تاثیرپذیری را از سیر تحوالت 
جهانــی دارد و بطــور خــاص نفــت و گاز 
تاثیرپذیری بیشتری دارند.وی افزود: برخی 
نظریه پردازان معتقدند دوستی های سنتی 
آمریــکا در منطقه خاورمیانه که انرژی خیز 
اســت به مرگ طبیعی مــی میرند.  منطقه 
خاورمیانه سهم باالیی در انرژی فسیلی دنیا 
دارد و چــون امنیت انرژی برای آمریکا مهم 
است لذا گرایش و توجه آمریکا به خاورمیانه 
بدلیل امنیت انرژی بیشــتر شده است. البته 
امنیت رژیم صهیونیســتی نیز برای آمریکا 
در خاورمیانــه مهم اســت .وی افزود: رژیم 
صهیونیســتی از نظر نظامی خود را تقویت و 
با برخی کشورهای عربی ارتباط برقرار کرده 
و از طرفی چون آمریکا خود تولید کننده نفت 
است، لذا رفته رفته وابستگی دوستان سنتی 
آمریکا با این کشور در منطقه کاهش یافته و با 
سایر کشورها نظیر چین و ... ارتباط گرفته اند.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

گاز مایع  ح ملی نوسازی سیلندرهای   طر
از سرگرفته شد

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های 
توزیعــی و اقتصادی ســازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکننــدگان گفت: طرح ملی 
نوسازی سیلندرهای گاز مایع پس از مدتی وقفه 
دوباره از سرگرفته شده است که فاز نخست آن 
اســتان بوشــهر و در ادامه نیز این طرح در سایر 
استان ها به اجرا در می آید.محسن حسین لویی 
در حاشــیه نشســت کمیته استانی بازسازی و 
نوسازی سیلندرهای گاز مایع در بوشهر در گفت 
و گــو با ایرنا افزود: در مقطعی بحث بازســازی 
این ســیلندرها با تاخیر همراه شــد و در برخی 
از استان ها نیز وضعیت سیلندرها مطلوب نبود.

وی بیــان کــرد: در این زمینه با هماهنگی هایی 
با ســازمان ملی اســتاندارد و شــرکت پخش 
فرآورده  های نفتی و کمیته بازسازی سیلندهای 
گاز مقرر شــد به صورت پروژه ه ای ســه تا چهار 
ماهه نسبت به نوسازی سیلندرهای گاز مایع در 
اســتان های مختلف و براساس منابع اختصاص 
داده شده، اقدام شود.حسین لویی اظهار کرد: تا 
پایان امسال بعد از بوشهر، استان های خوزستان، 
هرمزگان، آذربایجان ها و خراســان ها نسبت به 
وضعیت بازســازی ســیلندرهای گاز مایع این 

استان ها اقدام خواهد شد.وی با اشاره به فرسوده 
بودن ۱۵ درصد ســیلندرهای گاز مایع کشــور 
ادامه داد: در اجرای طرح در گام نخست نهایت 
سعی خواهد تا چند ماه آینده همه سیلندرهای 
فرسوده استان بوشهر نوسازی و در ادامه نیز طرح 
در سایر استان  ها اجرایی شود.حسین لویی اظهار 
کرد: مردم نیز دغدغه ای برای سیلندرها نداشته 
باشند زیرا با نوسازی دیگر خطر انفجار سیلندرها 
وجود نخواهد داشت.مدیرکل استاندارد استان 
بوشــهر گفت: شــمار ســیلندرهای گاز مایع 
بالتصدی در این استان حدود ۱۵ هزار سیلندر 
است که تاکنون جایگزینی ۶ هزار سیلندر انجام 
شده است.محمدرحیم بهره مند افزود: در اجرای 
این طرح اعتبار موردنیاز برای بهسازی و نوسازی 
۹ هزار ســیلندر باقیمانده استان بوشهر تامین 
خواهد شــد تا بدون تحمیــل هزینه به مردم و 
ایســتگاه های توزیع در این استان، هزینه  های 
آن توســط کمیته مرکزی تامین شود.وی ادامه 
داد: این طرح می تواند یک نوع ایمن ســازی در 
زمینه ســیلندرهای گاز مایع در اســتان بوشهر 
باشد که ظرف سه تا چهار ماه آینده به سرانجام 

خواهد رسید.
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55بانک و بیمه
عملکرد صد روزه هیئت مدیره 
بانک در بهبود شاخص های 

عملیاتی و فرآیندی بانک نمایان 
شده است

مدیرعامل بانک دی در مراسم تکریم و معارفه 
مدیر امور حراســت ضمن تاکید بر شــفافیت 
و رعایــت ضوابط ابالغی نهادهای باالدســتی، 
تاثیرعملکــرد صد روزه هیئت مدیره در بهبود 
شــاخص های عملیاتــی و فرآیندی را مطلوب 

ارزیابی کرد.
مدیرعامل بانک دی در مراسم تکریم و معارفه 
مدیر امور حراســت ضمن تاکید بر شــفافیت 
و رعایــت ضوابط ابالغی نهادهای باالدســتی، 
تاثیرعملکــرد صد روزه هیئت مدیره در بهبود 
شــاخص های عملیاتــی و فرآیندی را مطلوب 

ارزیابی کرد.
بــه گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی 
بانک دی؛ علیرضا قیطاســی در مراسم تکریم 
و معارفــه مدیر امور حراســت با تأکید بر لزوم 
برنامه محوری در پیشبرد امور بانک گفت: پس 
از اســتقرار هیئت مدیره جدیــد بانک و ابالغ 
برنامه های عملیاتی شــعب و ســتاد از ابتدای 
سال جاری، حرکت تمامی ارکان بانک بر مدار 

برنامه محوری قرار گرفته است.
وی افزود: بازنگری سیاســت  اعتباری، افزایش 
شــفافیت در چارچوب ضوابط ابالغی، ارتقای 
فرایندهای کنترل ریســک اعتباری، گسترش 
و تجهیــز مرکز آموزش کارکنان، تقویت بخش 
حقوقی و وصول مطالبات از طریق به کارگیری 
کارشناسان خبره با برنامه ریزی هدفمند برای 
فروش امالک مازاد بانک گوشــه ای از عملکرد 
صــد روزه هیئت مدیره جدید بوده اســت که 
آغازگر مســیر بهبود شــاخص های عملیاتی 

بانک است.
قیطاسی رعایت قوانین و ضوابط بانک مرکزی 
و حرکت در چارچوب سیاســت های اقتصادی 
کشــور را مهم ترین رویکــرد هیئت مدیره در 
فرایند تعامل با نهادهای باالدســتی دانســت 
و تصریــح کــرد: بانک دی در راســتای تحقق 
سیاســت های اقتصادی دولت ارائه تسهیالت 
خرد تا ســقف یک میلیارد ریال را بدون ضامن 
و صرفــاً بــا ارائه گواهی کســر از حقوق ابالغ و 
اجرایی کرده است که این امر حاکی از همگام 
بودن این بانک در اجرای مقررات و آسان سازی 

ارائه تسهیالت خرد است.
مدیرعامــل بانک دی با اشــاره به اهمیت امور 
حراســت در صیانت از سازمان گفت: حراست 
پایگاه امن کارکنان در بیان مســائل شخصی و 
سازمانی است و باید نگاه به حراست به گونه ای 
باشــد تا تمامــی کارکنان بــدون لکنت زبان 
دغدغه هــای خــود را با همکاران این مجموعه 

در میان بگذارند.
در ادامه این مراســم امیرعباس هاشــمی نژاد، 
عضــو هیئت مدیره، با اشــاره بــه حرکت رو به 
رشد بانک دی گفت: موفقیت و بهبود از مسیر 
همدلی و همکاری تمامی ارکان سازمان میسر 
می شــود و نقش مدیران ارشــد در این مسیر 
هموارســازی بستر و راهبری مناسب سازمان 

به سمت اهداف است.
در ادامــه نماینــده اداره حراســت بانک ها و 
موسســات پولــی غیربانکی بانــک مرکزی با 
تمجیــد ازعملکرد هیئــت مدیره بانک دی در 
دوران تصدی مدیریت این بانک گفت: بررسی 
عملکــرد صــد روزه هیئت مدیــره بانک دی و 
اقدامات انجام شــده حاکی از شناخت صحیح 
نقشه راه شکوفایی این بانک توسط تیم مدیریت 
آن اســت. وی ابراز امیدواری کرد مدیر جدید 
حراست بانک دی بتواند همگام با سایر واحدها 
در پیشــبرد و تحقق اهداف عملیاتی بانک در 

سال جاری موثر باشد.

 حمایت بیمه سینا 
 از بازدیدکنندگان 

نمایشگاه کتاب تهران
 بــا قرارداد بیمه ســینا و 
خانــه کتــاب، بازدیــد 
کننــدگان و مراجعیــن 
کتــاب  نمایشــگاه 
بین المللی تهران تحت پوشش خدمات مختلف 

بیمه سینا قرار می گیرند.
پوشش های بیمه سینا شامل بیمه آتش سوزی 
و بیمه مســئولیت در قبال مراجعین و عوامل 

اجرایی خواهد بود.
بازدیــد کننــدگان و کتاب دوســتان محترم 
می تواننــد در صورت بروز حوادث احتمالی در 
ایام برگزاری نمایشگاه با مراجعه به غرفه بیمه 
سینا واقع در ستاد اجرایی نمایشگاه نسبت به 
تشکیل پرونده و دریافت خسارت اقدام نمایند.

گفتنــی اســت، سی وســومین نمایشــگاه 
بین المللی کتاب تهران، از روز چهارشــنبه ۲۱ 
اردیبهشــت ماه به مدت ده روز در مصلی امام 

خمینی)ره( تهران میزبان عالقه مندان است.

اخبار

پرداخت وام 2۰۰ میلیون 
تومانی مسکن به خانوارهای 

 دارای فرزند سوم 
در بانک تجارت

بانــک مرکزی درراســتای سیاســت های 
تشــویق فرزنــدآوری، طی بخشــنامه ای 
دســتورالعمل پرداخت وام قرض الحســنه 
۲۰۰ میلیون تومانی مســکن به خانوارهای 
دارای فرزند ســوم را به شــش بانک کشور 

ابالغ کرد.
بانک مرکزی درراستای سیاست های تشویق 
فرزندآوری طی بخشــنامه ای به بانک های 
عامل مسکن، تجارت، صادرات، کشاورزی، 
توســعه تعاون و پســت بانک، پرداخت وام 
قرض الحســنه ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن 
به خانوارهای دارای فرزند سوم را ابالغ کرد 
و براین اساس تسهیالت قرض الحسنه ودیعه 
یا خرید یا ساخت مسکن )بنا به درخواست 
خانواده( با بازپرداخت حداکثر ۲۰ساله برای 
خانواده های فاقد مســکن که در ســال ۹۹ 
به بعد صاحب فرزند ســوم یا بیشــتر شده 
یا می شــوند به میزان ۲۰۰ میلیون تومان 

پرداخت می شود.
بر اساس بخشــنامه بانک مرکزی، بانک ها 
مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، 
با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر 

به پرداخت تسهیالت اقدام کنند.
مهم ترین شرط پرداخت این وام داشتن سه 
فرزند اســت. مشــموالن وام ۲۰۰ میلیونی 
ودیعه مسکن خانوارهایی هستند که صاحب 
فرزند ســوم شده اند و اگر خانواده ای از سال 
۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم و بیشتر شده 
باشــند، می تواند به شعب بانک های اعالم 
شــده مراجعه و تقاضای وام ۲۰۰ میلیونی 

کند.
ســهمیه هر بانک برای اعطای تســهیالت 
یاد شــده مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان تعیین 
شــده و ۶ بانــک عامــل در مجموع ۹۰۰ 
میلیارد تومان وام ودیعه، خرید یا ســاخت 
 مســکن ۲۰۰ میلیــون تومانی راپرداخت 

خواهند کرد.

گسترده تر شدن چتر حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران از حوزه آموزش کشور
بانــک قرض الحســنه مهر ایــران در چارچوب دو 
تفاهم نامه که با سازمان مدارس غیردولتی و توسعه 
مشارکت های مردمی به امضا رسانده، چتر حمایتی 

خود از بخش آموزش کشور را گسترده تر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، مراســم امضای تفاهم نامــه مهر دانش )وام 
کمک هزینه آموزشــی( و مهر معلم )اعتبار خرید 
کاال( با حضور دکتر »ســید ســعید شمســی نژاد« 
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران و »احمد 
محمودزاده« رئیس ســازمان مدارس غیردولتی و 

توسعه مشارکت های مردمی برگزار شد.
در این نشســت مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران گفت: خدمت رســانی بانک های قرض الحسنه 
بسیار مطلوب بوده است. اکنون بانک قرض الحسنه 
مهر ایران بیش از ۱۲ میلیون نفر مشــتری دارد و 
ســال گذشته حدود ۲ میلیون و ۶۰۰هزار فقره وام 
قرض الحســنه پرداخت کرده اســت. در عین حال 
مطالبات این بانک نیم درصد است که از بانک های 

کشورهای توسعه یافته نیز کمتر است.
 بانک قرض الحسنه مهر ایران 

نهاد مقدسی است
وی ادامه داد: می توان گفت اکنون بانک قرض الحسنه 
مهــر ایــران به اهداف عالیه نظام از جمله بانکداری 
اســالمی نزدیک می شود. به همین علت این بانک 
نهاد مقدسی است. همه می دانیم که قرض الحسنه 

برکات زیادی برای جامعه دارد.
شمسی نژاد تصریح کرد: باعث افتخار ما است که از 
ظرفیت دو نهادی که جنبه خدمت رســانی عمومی 
دارند، بیش از پیش استفاده کنیم. سازمان مدارس 
غیردولتی مســبب کار خیر شــد و سال گذشته نیز 
تفاهم نامه  دیگری با این ســازمان داشتیم. امضای 
تفاهم نامه امروز نشــان می دهــد، همکاری قبلی 

رضایت جامعه هدف را در پی داشته است.
پرداخت هزینه تحصیل با وام قرض الحسنه

وی گفت: تفاهم نامه مهر دانش در واقع وامی است 
کــه به اولیا پرداخت می شــود تا هزینه آموزشــی 
فرزنــدان خود را پرداخــت کنند. هدف تفاهم نامه 
مهر معلم نیز پرداخت کاالکارت به معلمان است تا 
بتوانند با دریافت حداکثر ۵۰ میلیون تومان با اقساط 

۱۸ ماهه، برخی از نیازهای خود را مرتفع کنند.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهــر ایران افزود: 
امیــدوارم با حمایت آقای محمودزاده بتوانیم همه 
مدارس غیردولتی را در شبکه ایجاد شده وارد کنیم 

و این اقدام خیر توسعه یابد.

دانش آموزان به موضوع قرض الحسنه مسلط شوند
شمسی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
یکی از دالیل توســعه کشورهای مختلف این است 
کــه موضوعــات مالی و اقتصادی را در دروس اصلی 
دانش آمــوزان وارد می کنند. خوشــبختانه اکنون 
مباحث مالی از نظر فرهنگی توسعه خوبی در کشور 
داشــته، اما به طور مشخص در حوزه قرض الحسنه 
می توانیم یک مبحث آموزشــی برای دانش آموزان 

در نظر بگیریم.
وی در نهایت ابرازامیدواری کرد با دو تفاهم نامه ای 
که به امضا می رســد همکاری بانک قرض الحســنه 
مهر ایران با مجموعه آموزش و پرورش گســترده تر 

از قبل شود داشته باشیم.
نیروی انسانی عامل و هدف توسعه است

در این نشســت همچنین رئیس ســازمان مدارس 
غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی اظهار کرد: 
تقریباً ۲ میلیون نفر دانش آموز در مدارس غیردولتی 
هســتند و ۲۴۰هزار نفر کادر آموزشــی نیز در این 
مدارس فعالیت می کنند. هم بخشــی از مأموریت 
تربیت دانش آموزان و هم بخشــی از اشتغالزایی در 
حوزه آموزش از طریق این مدارس انجام می شود.

وی گفت: تربیت دانش آموز در تراز انقالب اسالمی از 
اهداف اصلی این مدارس است. بزرگترین سرمایه در 
کشور، نیروی انسانی است. در بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی و هم در سند تحول بنیادین به این موضوع 
 اشــاره شــده و در نگرش مقام معظم رهبری س

)مد ظله  العالی( این موضوع مشهود است.

محمودزاده افزود: بیشــترین تــالش برای تربیت نیروی 
انقالبی از سوی مجموعه آموزش و پرورش صورت می گیرد. 
نیروی انسانی هم هدف هم عامل توسعه است و در مجموعه 

آموزش و پرورش این موضوع کاماًل مشهود است.
 پیشتازی بانک قرض الحسنه مهر ایران 

در حل مشکالت مردم
وی گفــت: بانک قرض الحســنه مهــر ایران یکی از 
بانک های پیشــتازی اســت که با پرداخت وام های 
مختلــف به حل مشــکالت اقتصادی مردم به ویژه 

طبقات متوسط به پایین کمک کرده است.

رئیــس ســازمان مــدارس غیردولتی و توســعه 
مشارکت های مردمی افزود: تفاهم نامه های همکاری 
که امروز به امضا می رســد قطعاً برای دانش آموزان 
و معلمــان کمک کننده خواهد بود. توصیه می کنم 
والدین دانش آموزان، معلمان و مؤسســان مدارس 
همکاری مناســبی با بانک قرض الحسنه مهر ایران 
داشــته باشــند؛ زیرا بانک تخصصی قرض الحسنه 
اســت و مــا آمادگی داریم همــکاری خوبی را با آن 

داشته باشیم.
 کمک بانک قرض الحسنه مهر ایران به دولت 

در حوزه آموزش
محمــودزاده گفت: این تفاهم نامه ها کمک خوبی به 
مجموعه دولت در حوزه مدرسه داری است، زیرا برخی 
از مــدارس غیردولتی ما تراکم بســیار باالیی دارند؛ 
به طــوری که در صــورت نبودن چنین کمک هایی، 

احتمال سه شیفته شدن این مدارس وجود دارد.
وی اظهــار کرد: با ایــن تفاهم نامه ها انگیزه حضور 
دانش آموزان در مدارس غیردولتی بیشتر می شود. 
در واقع کمکی اســت بــه دانش آموزانی که امکان 
ثبت نــام در مــدارس غیردولتی را ندارند، تا بتوانند 
هزینــه این مدارس را بپردازند. همچنین وامی که 
برای معلمان و کادر آموزشی در نظر گرفته شده، به 

افزایش قدرت خرید آن ها کمک می کند.
محمــودزاده در پایــان گفــت: از مجموعــه بانک 
قرض الحســنه مهر ایران به ویژه شخص آقای دکتر 
شمســی نژاد مدیرعامل بانک بابت همکاری شان با 

مجموعه آموزش و پرورش تشکر می کنم.

اخبار

در نشســت مشــترک دکتر سید محمد مهدی احمدی مدیرعامل 
بانک شــهر و علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی، بر 
توسعه همکاری های مشترک با هدف حمایت از شرکت های دانش 

بنیان تاکید شد.
دکتر ســید محمد مهدی احمدی در این نشســت گفت: حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان را در ســالی که مزین به نام »تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« است، به صورت جدی در دستور کار 
داریم. وی تصریح کرد: در همین راستا در تالش هستیم به عنوان 
بانکی که همکاری نزدیک و مستقیم با شهرداری ها دارد، ارتباط 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها با مدیریت شهری را با هدف 

تسهیل خدمات رسانی به شهروندان بیش از پیش برقرار کنیم.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به استفاده روزانه شهروندان و مشتریان 
شــبکه بانکی از خدمات بانک ها، عنوان کرد: بانک شــهر به عنوان 
یکی از بانک های عامل در توســعه فناوری با هدف بهبود خدمات 

رسانی به عموم هموطنان نقش آفرینی خواهد کرد.

دکتر احمدی همکاری با شــرکت های دانش بنیان را عاملی برای 
توســعه و بهبود خدمات شــهری و بانکی به مردم دانســت و گفت: 
بانک شــهر به شــهرداری های کشور اعم از کالنشهرها و شهرهای 
کوچک خدمات قابل توجهی ارائه می دهد؛ درهمین راستا تعامل 
با شرکت های دانش بنیان می تواند به توسعه فناوری ها و ابزارهایی 

که در این حوزه فقدان آن احساس می شود، کمک کند.
مدیرعامل بانک شــهر امضاء تفاهم نامه همکاری مشــترک میان 
صندوق  نوآوری و شکوفایی و این بانک را برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ ها مهم عنوان کرد و ادامه داد: نگاه ما این 
اســت که به دور از شــعارهایی که در جلســات حول محور نام سال 
گفته می شــود وارد حمایت از توســعه این شــرکت ها و زیست بوم 

نوآوری کشور شویم.
علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست 
ابتدا به معرفی زیست بوم نوآوری در کشور و پرداخت و گفت: اکنون 
نزدیک به ۶ هزار و ۸۰۰ شرکت دانش بنیان در سراسر کشور وجود 

دارند که از نظر سرمایه و میزان کاری که انجام می دهند، اندازه های 
مختلفی دارند؛ برخی از آنها نو پا و تازه شکل گرفته هستند و برخی 

دیگر بزرگ و سابقه  دارند.
وی بــا بیــان اینکه گروهــی از شــرکت های دانش بنیان تاکنون 
توانسته اند تعامل خوبی با شبکه بانکی کشور بر قرار کنند، افزود: 
بــر اســاس آمار، در همکاری های صنــدوق نوآوری با بانک ها ارائه 
ضمانت نامه، تسهیالت در گردش، سرمایه ثابت و تسهیالت خرید 

یا رهن دفتر کار بیشترین سهم را داشته اند.
رئیــس صنــدوق نوآوری و شــکوفایی با اشــاره بــه محصوالت و 
توانمندی هایی که شــرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری های 
تامیــن خدمــات شــهری دارند، گفت: شــرکت های دانش بنیان 
از تجهیزات روشــنایی تا باز کردن فاضالب شــهری و بســیاری از 
تجهیزات و خدمات دیگر را تولید می کنند و شهرداری های کشور 
می توانند از همه این محصوالت متنوع در توسعه خدمات شهری 

استفاده کنند.

تفاهم نامه همکاری مشترک صندوق  نوآوری و شکوفایی و بانک شهر امضاء شد

خبر  ویژه

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

برابــر رای شــماره 140060318021001221 مــورخ 1400/12/03 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
خانــم اکــرم حاجــی پــور رودکلــی  فرزنــد علــی جــان بــه شــماره شناســنامه 7046 صــادره ازتهــران در یــك ونیــم دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 293.50 مترمربــع پــاك 3282 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 178 فرعــی از 
3 اصلــی واقــع در قریــه رودکل خریــداری از مالــك رســمی آقــای حســن رونقــی حشــکوائی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دوماه اعتراض خــود را به این 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 اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ 

انتشــار نوبــت اول :1401/02/07 چهارشــنبه ونوبــت دوم:02/22/ 1401 پنــج شــنبه
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

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

برابــر رای شــماره 140060318021001212 مــورخ 1400/11/27 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
خانــم زهــرا حاجــی پــور رودکلــی  فرزنــد علــی جــان بــه شــماره شناســنامه 4184 صــادره ازتهــران در یــك ونیــم دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 293.50 مترمربــع پــاك 3282 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 178 فرعــی از 
3 اصلــی واقــع در قریــه رودکل خریــداری از مالــك رســمی آقــای حســن رونقــی حشــکوائی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دوماه اعتراض خــود را به این 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 اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد. تاریخ 

انتشــار نوبــت اول :1401/02/07 چهارشــنبه ونوبــت دوم:02/22/ 1401 پنــج شــنبه
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

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

برابــر رای شــماره 140060318021001251 مــورخ 1400/12/07 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــك کوچصفهان تصرفــات مالکانــه و بامعارض 
ــم  ــی جــان بــه شــماره شناســنامه 6490 صــادره ازتهــران در یــك ونی ــی  فرزنــد عل متقاضــی آقــای فرهــاد حاجــی پــور رودکل
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 293.50 مترمربــع پــاك 3282 مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاك 178 فرعــی از 3 اصلــی واقــع در قریــه رودکل پردســر خریــداری از مالــك رســمی آقــای حســن رونقــی حشــکوائی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص 
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 اعتــراض طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/07 چهارشــنبه ونوبــت دوم:02/22/ 1401 پنج شــنبه
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

گهی فقدان سند مالکیت آ
آقــای نعمــت الــه قنبــری طبــق درخواســت بــه شــماره وارده 4312 مــورخ 1401/02/18 و بــا تقدیــم دو بــرگ استشــهادیه 
محلــی مصــدق شــده بشــماره 29364 مــورخ 1401/02/17 دفتــر 53 مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک 8 
فرعــی از 138 اصلــی بخــش یــک حومــه ذیــل ثبــت 12260 و صفحــه 221 دفتــر 53 بنــام نعمــت الــه قنبــری صــادر و تســلیم 
گردیــد بعلــت جابجایــی ســند مالکیــت بشــماره ســریال 644889 مفقــود شــده اســت لــذا مراتــب طبــق مــاده 120 – آییــن 
نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه فــرد یــا افــرادی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت 
در نــزد آنــان میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت 10 روز مراتــب را بــه ایــن اداره اعــام دارنــد در غیــر اینصــورت 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام و ســند مالکیــت اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط و ابطــال خواهــد شــد.

رونوشت: جهت اطاع و اقدام به ستاد اجرایی فرمان امام
مهدی زارعی وش
کرمانشاه ناحیه یک سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
 از طرف علیرضا محمدیان
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گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  " آ
سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140060318021001211 مــورخ 1400/11/27 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی خانــم پریچهــر حاجــی پــور رودکلــی  فرزنــد علــی جــان بــه شــماره شناســنامه 4074 صــادره ازتهــران در یــك ونیــم 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 293.50 مترمربــع پــاك 3282 مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاك 178 فرعــی از 3 اصلــی واقــع در قریــه رودکل پردســر خریــداری از مالــك رســمی آقــای حســن رونقــی حشــکوائی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص 
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 اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/07 ونوبــت دوم:1401/02/22
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

ک ۰/1۷2۸ اصلی گهی فقدان سند مالکیت پال آ
آقــای محمــد بختــی طــی درخواســت وارده شــماره 2780 مــورخ 19/2/1401منضــم بــه دو بــرگ استشــهاد  
محلــی کــه بــه تاییــد دفتــر اســناد رســمی شــماره 44 ایــام رســیده مدعــی اســت ســند مالکیــت شــش دانــگ 
یــک بــاب خانــه پــاک0/1728 اصلــی واقــع در ایــام بــه علــت جابــه جایــی مفقــود گردیــده اســت کــه برابــر 
پرونــده ثبتــی ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک مذکــور ذیــل ثبــت 1919 صفحــه 33 دفتــر 237 صــادر و تســلیم 

گردیــده اســت.
 لــذا مراتــب دراجــرای تبصــره ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام تاهرکــس کــه ســند مالکیــت نــزد 
وی بــوده و یــا مدعــی انجــام معاملــه مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اصــل ســند 
مالکیــت ویــا ســند معاملــه را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ایــام ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت 
پــس از انقضــای مهلــت قانونــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام قانونــی بعمــل خواهــد آمــد./
ک شهرستان ایالم - رستمی رئیس ثبت اسناد و امال

مفقود شده
( خــودرو ســواری هاچ بک سیســتم  اصــل شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز
پــژو تیــپ 206TU5 مــدل 1394 بــه رنــگ ســفید - روغنــی بــه شــماره 
  NAAP13FE1FJ324649 شاســی  شــماره  و   163B0208894 موتــور 
بــه  نــام مهیــار صادقیــان  بــه  ایــران 98  پــاک 584 ج 85  و شــماره 
شــماره ملــی  4490320973 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــد.

ک 1۷2۸/۰ اصلی  گهی فقدان سند مالکیت پال آ
مــورخ   2780 شــماره  وارده  درخواســت  طــی  بختــی  محمــد  آقــای 
1401/02/19 منضــم بــه دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه تاییــد دفتــر 
اســناد رســمی شــماره 44 ایــام رســیده مدعــی اســت ســند مالکیــت 
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه پــاک 1728/0 اصلــی واقــع در ایــام بــه 
علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت کــه برابــر پرونــده ثبتــی ســند 
مالکیــت ششــدانگ پــاک مذکــور ذیــل ثبــت 1919 صفحــه 33 دفتــر 237 
صــادر و تســلیم گردیــده اســت لــذا مراتــب در اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 
120 آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام تــا هــر کــس کــه ســند مالکیــت نــزد وی 
بــوده و یــا مدعــی انجــام معاملــخ مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ 
انتشــار ایــن آگهــی اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه را بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک شهرســتان ایــام ارائــه نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از 
انقضــای مهلــت قانونــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام 

قانونــی بــه عمــل خواهــد آمــد. 
ک شهرستان ایالم  رستمی - رئیس ثبت اسناد و امال
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 شرایط جدید تسهیالت 
حساب پس انداز مسکن جوانان

اداره کل روابط عمومی بانک مسکن شرایط جدید حساب پس انداز    
مسکن جوانان برای افتتاح کنندگان در سال ۱۴۰۱ را اعالم کرد.
این بانک به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه تامین مالی مسکن؛ 
از سال ۱۳۷۹ حساب ویژه ای تحت عنوان حساب پس انداز مسکن 
جوانان را باهدف تکمیل ســبد تســهیالتی بخش مسکن و تشویق 
جوانان برای پس انداز و تقویت مالی اقشار مختلف طراحی و اجرا 

کرده است.
این تسهیالت سال به سال با توجه به شرایط اقتصادی کشور به روز رسانی شده است و از همین رو حساب 
پس انداز مســکن جوانان به عنوان تســهیالت کمکی در امر خانه دار شــدن جوانان ورود به ســال جدید با 
تغییراتی همراه بوده است. به گزارش هیبنا، سقف تسهیالت اعطایی برای افتتاح کنندگان حساب پس انداز 
مسکن جوانان در سال ۱۴۰۱ پس از گذشت ۱۵ سال در شهر تهران ۲۰ میلیارد ریال، در مراکز استان ها و 
شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۷ میلیارد ریال و در سایر مناطق ۱۴ میلیارد ریال تعیین شده است.

همچنین ســقف تســهیالت حساب پس انداز مســکن جوانان برای افتتاح کنندگان در سال ۱۴۰۱پس از 
گذشــت ۵ ســال در شــهر تهران،مراکز اســتان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق به 

ترتیب هشت،هفت و شش میلیارد ریال تعیین شده است.
بر اساس تغییرات جدید به عمل آمده حداقل مبلغ افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان در سال ۱۴۰۱؛ 

در تمام مناطق جغرافیایی از ۲ میلیون ریال به ۴ میلیون ریال افزایش داشته است.
بنــا بــر اعــالم هیبنا، مناطق جغرافیایی برای افتتاح حســاب پس انداز مســکن جوانان در ســال جاری و 
همچنین حساب  هایی که در سال پیش افتتاح شده و تاکنون از این تسهیالت استفاده نکرده اند، بر اساس 
پایه جغرافیایی »تهران«، »مراکز اســتان ها و شــهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت« و »ســایر مناطق« 
دســته بندی  شــده  اســت که با لحاظ این قاعده سقف تسهیالت محل این حساب در تمامی مراکز استان ها 

و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت )به غیراز شهر تهران( یکسان خواهد بود.
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آستان قدس رضوی: تولیت 

تربیت دینی کودکان و نوجوانان، ضامن صیانت از نسل آینده در برابر انحرافات است
مشهد / سمیرا رحمتی

تولیت آســتان قدس رضوی تربیت مناســب دینی 
کــودکان و نوجوانان را ضامن صیانت از نســل آینده 
در برابر انحرافات دانست و گفت: اگر پرورش و تربیت 
دینی کودکان و نوجوانان به درستی انجام شود، باوجود 
همــه طوفان های فکری و اعتقادی مي توان آینده ای 
روشــن را برای نسل آتی کشــور برای ایستادگی در 
برابر انحرافات متصور بود.حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی در دیدار مدیرعامل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان که در حرم مطهر رضوی انجام شد، 
کودکان و نوجوانان را از مهم ترین اقشار جامعه و کار 
کانون پرورش فکری را جزو بااهمیت ترین فعالیت های 
فرهنگی دانست و اظهار کرد: دوران کودکي و نوجواني 
بی تردید از مهم ترین و تأثیرگذارترین سال هاي حیات 
آدمــی اســت، زیرا در ایــن دوران به تدریج پایه هاي 
شخصیت و تفکر انسان شکل مي گیرد.وی کودکی و 
نوجوانی را مهم ترین فصول زندگی انسان برای تربیت 
خواند و تصریح کرد: به هر میزان امروز برای تربیت و 
پرورش کودکان و نوجوانان بکوشــیم، سرمایه گذاری 
اســت که نتیجه آن در آینده کشــور نمایان خواهد 
شد.تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به نقش مهم 

کانــون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در رشــد 
و شــکوفایي نســل آینده کشــور، عنوان کرد: از نگاه 
معنوی و دینی تربیت انســان جزو ارزشــمندترین و 
مقدس ترین اعمال اســت؛ اگر پرورش و تربیت دینی 
کودکان و نوجوانان به درستی انجام شود، باوجود همه 
طوفان های فکری و اعتقادی مي توان آینده ای روشن 
را برای نسل آتی کشور متصور بود، زیرا تربیت درست 
باعث مي شــود تا فرد بتواند خود را در برابر انحرافات 
حفظ کند.وی اضافه کرد: جریان تفرعن، اســتکبار و 
صهیونیسم با تهاجم فرهنگی به ویژه از طریق فضای 
مجازی و تبلیغات و سرمایه گذاری های کالن به دنبال 

معنویت زدایی از جامعه بشــری اســت و تالش دارد با 
ترویج مادی گرایی و ترغیب انسان ها به معنویت هاي 
کاذب یا معنویت بی روح، دین زدایی و دوري از معنویت 
دینی را در جهان حاکم کند.حجت االسالم والمسلمین 
مــروی در ادامــه به اهمیــت فعالیت در حوزه تربیت 
دینی نســل نوجوان اشــاره و اظهار کرد: کســانی که 
در جهت تربیت اســالمی نسل آینده کشور برگرفته 
از قرآن و سیره نبوي و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
می کوشــند و تالش دارند معناي باطنی آیات الهی و 
اعمال و افعال رسول اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( را در 
جامعه ترویج کننده، کار بسیار ارزشمند و مقدسی را 

انجام می دهند.وی ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از 
ابزارها و فناوری های روز در تربیت کودکان و نوجوانان، 
به اهمیت ارزیابی فعالیت های فرهنگی اشــاره کرد و 
گفت: رهبر معظم انقالب همواره نســبت به ارزیابی 
میزان اثربخشــی فعالیت های فرهنگی تأکید دارند و 
به طورکلی وجود نظام ارزیابی اثربخشی فعالیت های 
فرهنگــی از ملزومات مهم برای تمام دســتگاه های 
فرهنگی است.حجت االسالم والمســلمین مروی در 
ادامه با اشــاره به فعالیت های آســتان قدس رضوی 
در حــوزه کودک و نوجــوان، عنوان کرد: کار کودک 
و نوجوان در آســتان قدس امری جنبی و حاشــیه ای 
نیست، بلکه کار اصلی و یکی از وظایف مهم بخش های 
فرهنگی اســت.تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره 
بــه اختصاص رواقی ویژه کودکان در حرم مطهر امام 
رضا)ع(، به فعالیت های مؤسسه جوانان آستان قدس 
اشاره و عنوان کرد: باید همکاری نزدیکی میان مؤسسه 
جوانان آســتان قدس رضوی و کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوان شــکل بگیرد، ارتباطی تنگاتنگ 
و همیــاری فعــال که دو طــرف بتوانند از تجربیات و 
ظرفیت های یکدیگر در جهت تربیت هرچه بهتر نسل 

آینده کشور استفاده کنند.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 مدیر حراست شرکت توزیع نیروی برق 
استان خوزستان:

سارقان سیم های برق شهرستان 
باغملک دستگیر شدند 

خوزستان / گروه استان ها: مدیر حراست شرکت 
توزیع نیروی برق خوزستان از دستگیری سارقان 
سیم های برق شهرستان باغملک خبر داد.ایوب 
کیانی مدیر حراست و امور محرمانه این شرکت 
با اشــاره به وقوع چندین فقره ســرقت ســیم و 
کابل در مناطق مختلف باغملک از شناســایی و 
دســتگیری ۳ ســارق حرفه ای سیم و کابل برق 
در یکی از روســتاهای شــهر قلعه تل باغملک 
خبر داد.کیانی اظهار کرد: ســارقان دســتگیر 
شــده با تیراندازی به ترانس برق و تخریب آن، 
قصد ســرقت ســیم های شــبکه فشار ضعیف 
را داشــتند که با گــزارش مردمی و هماهنگی 
حراســت ونیروهای عملیاتی برق شهرســتان 
بــا نیروی انتظامی منطقه و دســتگاه قضایی ، 
طی عملیاتی برنامه ریزی شــده، سارقان که در 
باالی تیر برق در حال قطع سیم های برق شبکه 
توزیع برق بودند، رویت شــدند و پس از تعقیب 
و گریز و درگیری مسلحانه نیروهای انتظامی با 
ســارقان، در نهایت به دستگیری آنها انجامید.

کیانی افزود: سرقت سیم های شبکه توزیع برق، 
عــالوه بر مختل نمــودن زندگی مردم، موجب 
وارد شــدن خســارت فراوان به زیر ساخت ها و 
اموال عمومی می شــود.وی با اشــاره به اینکه 
برای متهمان، پرونده تشکیل و تحویل مقامات 
قضایی استان شدند، درهمین خصوص به نیابت 
از مدیرعامل این شرکت از همکاری صمیمانه و 
تالش دلسوزانه نیروی انتظامی منطقه و دستگاه 
قضایی و همراهی بســیجیان جان برکف در به 
دام انداختن ســارقان ســیم های برق و کشف 
رمز ارزهای غیرمجاز تقدیر کرد و گفت: نیروی 
انتظامی و دستگاه قضا، بالهای صیانت از اموال 
عمومی و امنیت اجتماعی هستند که با حمایت 
خود در کاهش مشکالت ، شرکت توزیع نیروی 
برق را همراهی کرده اند و ما قدردان این تالش 
های شبانه روزی هستیم.مدیر حراست شرکت 
توزیع نیروی برق خوزســتان در پایان از مردم 
خواســت در صورت مشاهده افراد و خودرو های 
مشکوک اطراف پایه های برق  و یا حین ارتکاب 
جرم، سریعا مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ 
به پلیس و یا حراســت توزیع برق در شهرستان 
هــا گزارش کنند.بر اســاس این گزارش، آیین 
تقدیــر از فرماندهــی نیــروی انتظامی منطقه 
باغملک وحوزه بســیج شــهر قلعه تل وعوامل 
اجرایی دســتگیری سارقان سیم های برق قلعه 
تل با حضور مدیر حراست ومدیر روابط عمومی 
شــرکت توزیع نیروی برق خوزســتان به نیابت 
از مدیرعامل این شرکت در شهرستان باغملک 
برگزار شد و از نقش آفرینان  عملیات دستگیری 

سارقان شبکه برق تجلیل به عمل آمد.

 با اجرای بیش از هزار کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع گاز طی سال گذشته؛

 رتبه نخست اجرای شبکه 
 تغذیه و توزیع گاز به نام 

استان خراسان جنوبی ثبت شد
خراســان جنوبی / گروه استان ها: مدیرعامل 
شــرکت گاز خراســان جنوبی از اجرای یک 
هــزار و ۶۳۹ کیلومتر شــبکه تغذیه و توزیع 
گاز طی ســال گذشته در استان و کسب رتبه 
نخســت اجرای بیشترین میزان شبکه گاز در 
ســطح شرکتهای گاز اســتانی برای دومین 
ســال متوالی خبر داد.سید محمود هاشمی 
با اشــاره به اجــرای ۱۲ هزار و ۸۹۲ کیلومتر 
شــبکه تغذیه و توزیع در اســتان گفت: بیش 
از هــزار و ۶۰۰ کیلومتر از شــبکه مزبور طی 
سال گذشته در استان اجرا شده است. وی با 
اشــاره به اینکه باالترین میزان اجرای شبکه 
تغذیه و توزیع گاز در ســال گذشــته به نام 
شــرکت گاز خراسان جنوبی ثبت شده است 
افزود: از مقدار شبکه اجرا شده ، ۴۱ کیلومتر 
مربوط به بخش شهري، هزار و ۳۸۶ کیلومتر 
مربــوط به بخش روســتایي و ۲۱۲ کیلومتر 
شبکه مربوط به بخش صنعتی است.هاشمی 
با اشاره به برنامه شرکت گاز خراسان جنوبی 
در سالجاری تصریح کرد: پیش بینی می شود 
برای انجام پروژه های گازرســانی طی ســال 
جــاری بالغ بر ۷۰۰ کیلومتر شــبکه تغذیه و 
توزیع گاز در استان اجرا شود.وی در ادامه به 
بهره مندی ۱۰۰ درصدی جمعیت شــهری 
و ۹۸ درصــدی جمعیت روســتایی اســتان 
از نعمــت گاز طبیعی اشــاره کــرد و افزود: با 
یــاری پــروردگار و همت کارکنــان تا پایان 
شــهریور ماه ۱۰۰ درصد جمعیت روستایی 
استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار خواهند 
گرفت.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان تاکید 
کرد: همراه با کسب افتخارات خدمت رسانی 
و توسعه کّمی تاسیسات گازرسانی در استان، 
افزایش کیفیت خدمت رسانی و رضایتمندی 
مشــترکین نیز به طور مستمر در دستور کار 

این شرکت قرار دارد.

یادداشت مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان به مناسبت افتتاح 
بیست و ششمین نمایشگاه نفت، 

، پاالیش و پتروشیمی تهران گاز
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت 
نفت و گاز اروندان در یادداشــتی اهداف توســعه 
ای این شرکت در بیست و ششمین نمایشگاه بین 
المللی صنعت نفت را تشــریح کرد.عبدا... عذاری 
اهوازی در این یادداشــت نوشــت: نمایشگاه بین 
المللــی نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی ایران 
که ســاالنه با حضور جمع کثیری از شرکت های 
توانمند داخلی و خارجی برپا می شــود، فرصت 
مناســبی جهت جذب سرمایه، همکاری متقابل، 
 تقویت توان ســازندگان داخلی، ارتقای توان فنی 
و مهندســی، باال بردن ســطح تولید و همچنین 
افزایش ظرفیت های اجرایی  پیمانکاران، شرکت 
های تولیدی و بهره برداری و مراکز دانش بنیان 
ایجــاد می کند.شــرکت نفــت و گاز اروندان نیز 
همه ساله به عنوان دومین تولید کننده ی بزرگ 
نفت خام ایران در این نمایشــگاه حضوری فعال 
داشــته، این شرکت با راهبري ۶ میدان مشترک 
و ۷ میدان غیرمشترک بزرگ و پیچیده، عالوه بر 
تولید صیانتي، در حال توســعه میادین و اجراي 
پروژه هاي منتج به ازدیاد برداشت از میادین بویژه 
میادین مشترک است و همچنین به عنوان اولین 
شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران محسوب می 
شــود که برون ســپاری خدمات بهره برداری از 
میادین تحت سرپرستی خود را بصورت یکپارچه 
بــه پیمانکاران داخلی واگذار کرده اســت.تاکید 
مدبرانــه ای که مقام معظم رهبری در نامگذاری 
سال جاری به تولید با شاخصه دانش بنیان داشته 
اند، به اثبات تجربه های گذشــته، نشــان از آن 
دارد کــه هر تولیدی نمی تواند چشــم اندازهای 
بــاالی اقتصادی را محقــق کند مگر آنکه با بهره 
وری و هزینه کرد متناســب بتواند ارزش آفرینی 
کنــد و امروزه این رویکرد "تولید دانش بنیان" از 
ایــن جهت بــرای صنعت نفت اهمیت دو چندان 
داشــته و یک راهبرد ضروری اســت که در آینده 
ای نه چندان دور با ورود به نیمه دوم عمر مخازن 
نفتی ایران، دوران مخازن پربازده و کم هزینه تمام 
خواهد شد و حداکثر تولید صیانتی و تحقق اهداف 
تولیدی که در خور این میزان ذخایر عظیم نفتی 
کشــور باشــد تنها با اتکاء به دانش روزآوری شده 
ممکــن خواهد بود.این الزام آینده نگرانه صنعت 
نفت بزرگ ایران را در مســیر فناورمحور شــدن 
قرار داده، که با روی کار آمدن دولت ســیزدهم 
و یــک نگاه و رویکرد درســت درون زا، این روند 
شــتاب بیشتری به خود گرفته است.تحقق تولید 
دانــش بنیان بی شــک در گــرو اعتماد و و ایجاد 
فرصت نقش آفرینی به شــرکت های دانش بنیان 
نمــود پیدا خواهد کــرد، بنابراین با اعتمادی که 
به ظرفیت های بومی وجود دارد، باید زمینه الزم 
برای نقش آفرینی ســازندگان و تأمین کنندگان 
داخلی برای پیشــبرد و تحقق شــعار سال بیش 
از پیش فراهم شــود، البته در این میان نباید از 
نقش دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی و تحقیقاتی 
غافــل بود چراکه این دانشــگاه ها و مراکز علمی 
هستند که می توانند زیرساخت ها و شرایط رشد 
دانش بنیان هــا و حمایت از تولید داخلی را فراهم 
کنند.و اینک که پس از یکسال وقفه، دوباره جمع 
بزرگ صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی کشــور با 
شــعار »نفت دانش بنیان، تولید ایرانی، صادرات 
جهانی« در بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین 
المللــی نفــت تهران گرد هم می آیند، بســتري 
درخور تحســین و متناســب جهت هم افزایی و 
رفع نیازهاي بخش خصوصي و دولتی فراهم می 
آید، همچون نمایشگاه هاي پیشین که فرصتهاي 
همکاري بسیار ارزنده اي را در اختیار این شرکت 
قرارداد تا با شناسایي سازندگان و تأمین کنندگان 
واجد شرایط، در اسرع وقت نیازهاي تجهیزاتي و 

خدماتي خود را برآورده سازد.

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان سمنان عنوان کرد؛

آغاز دومین رزمایش وصول 
مطالبات در شرکت توزیع برق 

استان سمنان
سمنان / گروه استان ها: مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان سمنان از آغاز دومین رزمایش 
وصول مطالبات از مشــترکان ســخت وصول و 
بدهــکار، بابت بهای برق مصرفی معوق خبر داد.
ســیدمحمد حسینی نژاد بیان کرد: این رزمایش 
سراســری از سوی شرکت توانیر و در سطح کلیه 
شــرکت های توزیع برق کشور به اجرا در خواهد 
آمد.وی اظهار کرد: این برنامه در راستای ارتقای 
شــاخصهای عملکردی شرکت و وصول مطالبات 
معوق از مشــترکین بدهــکار، در مدیریت توزیع 
برق شهرســتانهای هشتگانه و امور برق بسطام، 
در حال برگزاری است. وی با اشاره به این که این 
مانور روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه، ۲۱ و ۲۲ 
اردیبهشــت ماه انجام می شود گفت: در طی این 
دو روز، همکاران واحد های خدمات مشترکین، به 
صورت تلفنی، حضوری و ارسال پیامک، با نهایت 
احترام و حفظ شأن و شوکت مشترکان بدهکار، 
مراتب را پیگیری نموده تا با اخذ بدهی ها، بتوانیم 
ضمن اجرای به هنگام پروژه ها و توسعه زیرساخت 
ها، در خدمت رسانی شایسته تر به مردم شریف 

استان، بیش از پیش بکوشیم.

استانها 6

با هدف کاهش آسیب های ناشی از بالی اجتماعی صورت می گیرد؛

اجرای پروژه های محرومیت زدایی توسط هالل احمر استان اصفهان
اصفهان / گروه استان ها: مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت : اجرای پروژه های محرومیت زدایی، آماده ســازی جامعه برای 
رفتار مناســب در زمان بروز مخاطرات کاهش آســیب های ناشــی از 
بالیا و افزایش تاب آوری جامعه از جمله دیگر اهدافی است که توسط 
جمعیــت هــالل احمر و به ویژه در خانه های هالل دنبال می شــود.

علی محمدهاشــمی در نشســت خبری با اصحاب رسانه که در آستانه 
هفته هالل احمر و نکوداشــت صدســالگی جمعیت هالل احمر برگزار 
شد با اشاره به شعار کرامت انسانی، تسکین آالم بشری و ترویج صلح 
و دوســتی به عنوان اهداف متعالی نهضت بین المللی صلیب ســرخ 
و هــالل احمــر گفت : جمعیــت هالل احمر قریب به یک قرن تالش و 

فعالیت گســترده در کشــور داشــته و ماموریت اصلی جمعیت هالل 
احمر طبق اساســنامه آمادگی در برابر حوادث و پاســخگویی مناسب 
در بحــران هــا و نیز افزایش تاب آوری جامعه می باشــد .علی محمد 
هاشــمی با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای امدادگر جمعیت هالل 
احمر و تبریک روز جهانی صلیب سرخ و هفته نکوداشت هالل احمر و 
با بیان اینکه بی تردید رسانه ها بازوی مهم جمعیت هالل احمر برای 
تســهیل در خدمت رســانی بهتر به مردم به شمار می روند اظهار کرد 
: فعالیت های داوطلبانه و ترویج فرهنگ یاری رســانی به دیگران به 
ویژه نیازمندان از جمله کارهایی است که به همت داوطلبان و اعضای 

نیکوکار جمعیت همواره رو به رشد و توسعه بوده است .

خبر ویژه

خوزستان / گروه استان ها: استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروهی 
برای افزایش بهره برداری از معادن، گفت: اقتصاد خوزستان فقط بر پایه نفت و گاز و 
تک محصولی نباشد؛ بلکه باید از ظرفیت معادن و سرزمین پهناور استان به بهترین 
شکل به منظور ایجاد اشتغال و خلق ثروت استفاده و وضعیت استان را متحول کنیم.
سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه جلسه شورای معادن با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی 
و معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار خوزســتان و به ریاســت صادق خلیلیان 
استاندار خوزستان برگزار شد.صادق خلیلیان در این جلسه با اشاره به ضرورت تشکیل 
کارگروهی برای معادن استان متشکل از مسئولین، کارشناسان و اساتید دانشگاه، گفت: 

در جلسات این کارگروه سیاست گذاری ها و اقداماتی مانند نحوه افزایش بهره برداری 
از معادن اســتان و چگونگی جذب ســرمایه گذار برای فرآوری مواد معدنی بررســی و 
تعیین شــود.وی با تاکید بر ایجاد ظرفیت ســازی برای استان در ابعاد مختلف، افزود: 
جلسات کارگروه باید به طور مرتب خروجی داشته باشد و بر اساس آن اهداف مشخص، 
سرمایه گذارها تشویق و به وسیله آن خلق ثروت و ایجاد اشتغال کنیم.استاندار خوزستان 
عنوان کرد: اقتصاد خوزستان فقط بر پایه نفت و گاز و تک محصولی نباشد؛ بلکه باید 
از ظرفیت معادن و سرزمین پهناور استان به بهترین شکل به منظور ایجاد اشتغال و 

خلق ثروت استفاده و وضعیت استان را متحول کنیم.

استاندار خوزستان؛

گاز نباشد اقتصاد استان خوزستان فقط بر پایه نفت و 

با حضور مسئوالن شرکت های توزیع برق و آبفای استان سمنان انجام شد؛

برگزاری جلسه هماهنگی با هدف تامین برق چاه های آب شرب در پیک بار تابستان
سمنان / گروه استان ها: با حضور معاونین شرکت های توزیع برق و 
آبفا استان سمنان، جلسه هماهنگی برنامه ریزی جهت تامین برق 
چاه های آب شرب در پیک بار ۱۴۰۱ تشکیل شد.سرپرست معاونت 
بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان در این نشست 
برنامه های شرکت توانیر برای عبور از اوج بار سال جاری را تشریح 
نمــوده و گفــت: به دلیل ناترازی احتمالی بین تولید و مصرف برق 
در تابســتان پیش رو، مدیریت مصرف و رعایت دســتورالعمل های 
پدافند غیرعامل، یک ضرورت به شــمار می رود.مصطفی کرمی با 
اشاره به این که شرکت توزیع برق استان همچون سال های قبل ، 
حداکثر تالش خود را برای استمرار خدمات و تامین برق چاه های 
آب شرب به کار خواهد بست افزود: به دلیل بروز شرایط ناخواسته 

در وضعیت تولید و میزان مصرف برق و همچنین پیش بینی های 
الزم برای موارد خاص، الزم اســت مراکز حســاس نظیر ایســتگاه 
های پمپاز و چاه های آب شــرب به دیژل ژنراتور مجهز باشــند تا 
درصورت لزوم از این دستگاه ها استفاده شود.در ادامه معاون بهره 
برداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب اســتان با اشاره به این 
که مدیریت مصرف آب یک الزام محســوب می شــود اظهار کرد:با 
توجه به کاهش بارندگی و نزوالت آسمانی ، در زمینه آب شرب نیز 
، مدیریت مصرف بسیار مهم است .نادر قدس بیان کرد: برای گذر 
از پیک بار تابســتان ، حداکثر همکاری می بایســت صورت گیرد تا 
با برنامه ریزی و پیش بینی احتماالت، اقدامات پیشــگیرانه برای 

تامین آب شرب به عمل آید.

اصفهان / گروه استان ها: سعید ابراهیمی در جمع 
خبرنــگاران، اظهار کرد: معاونــت برنامه ریزی در 
مجموع ۲۹۲ نیروی انســانی دارد که ۲۲۹ نفر در 
ســتاد، ۵۵ نفر در مناطق شهرداری و هشت نفر در 
معاونت فعالیت می کنند، از این تعداد ۱۵ نفر دکترا، 
۱۳۷ نفر فوق لیســانس و ۹۲ نفر لیسانس هستند.

وی با بیان اینکه معاونت برنامه ریزی به لحاظ سنی 
جوان ترین معاونت شــهرداری محسوب می شود، 
افزود: به لحاظ فراوانی اشتغال بانوان در این معاونت 
پیشتاز اســت.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 

انسانی شهردار اصفهان گفت: امسال کتاب بودجه 
در دســت چاپ اســت و در آن منابع و مصارف با 
طبقه بندی ســاده تر و جزئی تر بیان شــده است تا 
شهروندان از منابع و مصارف مطلع باشند.وی افزود: 
مجموع بودجه سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه 
شهرداری چهار هزار و ۹۶۲ میلیارد تومان است که 
البته ارقام تکراری نیز در دل آن وجود دارد.ابراهیمی 
با بیان اینکه همسویی و هم راستاسازی برنامه های 
ســازمان با برنامه های شــهرداری یکی از اولویت ها 
است، خاطرنشان کرد: مدیریت و کنترل پروژه ها و 

فعالیت های شهرداری از طریق سامانه سیگما انجام 
می شود، بر این اساس ماهانه عالوه بر رصد، گزارشی 
درباره پیشــرفت پروژه ها منتشر خواهد شد در این 
راســتا شاخص زمانی پروژه را کنترل می کنیم.وی 
با بیان اینکه در حال حاضر در سامانه سیگما ۱۲۶۸ 
پروژه عمرانی، ۱۸۱ پروژه پژوهشی و ۱۸۰۵ پروژه 
فعال ثبت شــده است، گفت: کنترل شاخص زمانی 
پروژه به ما نشان می دهد چقدر در چارچوب زمانی 
حرکت می کنیم، اکنون بدون احتساب پروژه قطار 
شــهری شاخص زمانی پروژه ها ۶۷.۹ است که عدد 

و وضعیت مناســبی اســت، اما با پروژه قطار شهری 
این شاخص ۳۶ می شود که وضعیت اخطار را نشان 
می دهد.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان با بیان اینکه کتاب آمارنامه ۱۴۰۰ 
منتشــر شده اســت و به صورت الکترونیک نیز در 
دسترس است، افزود: از سال ۱۳۸۷ همه اطالعات 
و آمار مربوط به شهر اصفهان در کتاب آمارنامه در 
دســترس است، در واقع اطالعات مکانی در سامانه 
داشــبورد به عنوان زیرساخت مدیریتی و در قالب 

گزارش ارائه می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان:

کتاب بودجه شهرداری اصفهان چاپ می شود
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كوتاه از جامعه

کنار می رود کنکورها  کرونا از چهره  وقتی ماسک 

برداشته شدن ُمهر تعویق از کنکورها 
اواخر سال ۱۳۹۸ در روزهایی که کشور همچون سایر 
نقاط جهان در تب و تاب مواجهه به ویروس کرونا بود، 
قرار بود در اسفندماه ۹۸ کنکور دکتری با حضور بیش 
از ۲۰۰ هزار داوطلب برگزار شود که ناگهان اولین بر 
آزمون های کشــوری ُمهر تعلیق خورد.همزمان با آن 
هفت آزمون کشوری دیگر از جمله امتحانات علوم پایه 
پزشکی، امتحانات علوم پایه دندانپزشکی، امتحانات 
پیــش کارورزی، امتحانات جامع داروســازی )۱۸۰ 
واحدی(، آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی و 
آزمون دستیاری پزشکی نیز به تعویق افتادند.در ادامه 
این تعویق ها هر زمان یک تاریخی برای آزمون ها اعالم 
می شــد و در مقابل داوطلبان نیز از شــرایط برگزاری 
کنکورها در شــرایط کرونا اطالعی نداشتند و با توجه 
به خطر بیماری که همچنان ناشناخته بود درخواست 
داشتند که آزمون ها برگزار نشود.همان زمان مدارس 
و دانشــگاه ها تعطیل شــد و قرار شد آموزش از طریق 
مجازی پیگیری شــود و این موضوع برای داوطلبان 
آزمون ها شــرایط ویژه ای را ایجاد کرد. ترم بهمن ماه 
نیمه کاره به آموزش مجازی کوچ کرده بود و بسیاری 
از ســازوکارهای آموزشــی دچار تغییر و تحول شده 
بود.ادامه پاندمی کرونا اجازه برنامه ریزی را از سیستم 
آموزشی سلب کرده بود. در حالی که جامعه با موضوع 
شیوع بیماری مواجه بود و خانواده یک میلیون نفری 
داوطلبان کنکورهای کشوری نگران وضعیت برگزاری 
و چگونگــی برگزاری بودند، کنکورهای کارشناســی 
ارشــد و دکتری با مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونــا در چند نوبت بــه تعویق افتادند.همچنین آن 
زمان به بعد ماســک به اقــالم ضروری آزمون ها بدل 
شد و برای نخستین بار در تاریخ آزمون های کشوری 
محل هــای جداگانه از حوزه امتحانی به عنوان محل 
آزمون داوطلبان مبتال به بیماری کرونا در نظر گرفته 
شد که البته این موضوع در زمان کنکور سراسری به 
محلی برای سو استفاده برخی از افراد را از شرایط به 
وجود آورد.در سال ۱۴۰۰ نیز زمان برگزاری آزمون ها 
ابتدا به صورت تقویم آزمون ها اعالم شد.اما آنها هم به 
دلیل موج های پیاپی کرونا به تعویق افتادند.اما در سال 
۱۴۰۱ با وجود کاهش چشمگیر مبتالیان به بیماری 
کرونا و ثبات نســبی شــرایط بیماری در کشور هنوز 
برخی از داوطلبان نســبت به زمان برگزاری آزمون ها 
معترض هستند و معتقد هستند که آموزش مجازی 
برای یادگیری کافی نبوده اســت. احتمال همه گیری 
زیرســویه های جدید کرونا و عدم تزریق دوز ســوم 
در میان داوطلبان و خانواده هایشــان از دیگر نکاتی 
اســت که داوطلبان به آن اشــاره می کنند.در مقابل 
اما مســئوالن سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز 
ســنجش آموزش پزشکی به عنوان متولیان آزمون ها 
پاســخ داده اند که آزمون های کشوری در سال ۱۴۰۱ 

در موعد مقرر خود برگزار می شوند.

 امکان تعویق برای آزمون کارشناسی ارشد 
سال 14۰1 وجود ندارد 

دکتر حسن مروتی سرپرست معاونت امور آزمون های 
ســازمان ســنجش گفت: آزمون کارشناســی ارشد 
ناپیوســته سال ۱۴۰۱ در تاریخ های مقرر در روزهای 
چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت 
ماه برگزار می شــود.وی با اشــاره به روند آماده سازی 
برای آزمون کارشناســی ارشــد ســال ۱۴۰۱، گفت: 
آماده سازی دفترچه سواالت آزمون کارشناسی ارشد 

سال ۱۴۰۱ تقریباً رو به اتمام است و تمام سواالت در 
قرنطینه آماده است و طبق روال مشخص در زمان الزم 
به حوزه های امتحانی ارســال می شــود.وی با تاکید بر 
اینکه امکان تعویق برای آزمون کارشناسی ارشد سال 
۱۴۰۱ وجود ندارد، گفت: آماده ســازی دفترچه های 
کنکور کارشناســی ارشــد در یک روند در حال انجام 
اســت و آزمون سازی و تســت دفترچه ها و فرستادن 
به چاپخانه انجام شــده اســت اما مهمترین نکته این 
اســت کــه آزمــون باید در موعد مقرر برگزار شــود تا 
بتوانیم در شــهریورماه نتایج را اعالم کنیم.وی افزود: 
هر نوع تأخیر و تعویقی در آزمون موجب می شــود که 
در روند آموزشی دانشگاه ها اختالل ایجاد شود. ضمن 
اینکه پس از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، آزمون 
سراســری را در پیــش داریم و پــس از آن آزمون های 
کاردانی به کارشناسی بر اساس برنامه ریزی ها تعیین 
شــده اند. هر نوع تغییر در یکی از آزمون ها به تبع آن 
معرفی افراد در دانشگاه ها با مشکل مواجه می شود.وی 
درباره ادامه روند رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان 
برگزاری آزمون ها، گفت: سازمان سنجش در برگزاری 
آزمون ها تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است و 
خوشبختانه در آخرین اطالعیه ای که ستاد ملی مقابله 
با کرونا در اختیار سازمان سنجش قرار داده با توجه به 
میزان شــیوع بیماری کرونا، پروتکل ها سبک تر شده 
اســت.وی گفت: به این ترتیب سازمان سنجش اجازه 
دارد فاصلــه صندلی هــا را از ۱.۵ متر به یک متر کاهش 
بدهد که این به معنای اضافه شدن به ظرفیت هر یک 
از حوزه های امتحانی است اما همچنان پروتکل های را 
رعایت خواهیم کرد اما خوشــبختانه شرایط پیک های 

کرونا بر آزمون حکمفرما نیست.

 نتایج تمامی آزمون ها تا شهریورماه 
اعالم می شود 

همچنین در این زمینه دکتر عبدالرســول پورعباس، 
رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشور در خصوص 
تقاضای داوطلبان مبنی بر تعویق آزمون ها، یادآور شد: 
در سال ۱۴۰۱ تالش می شود که نتایج تمامی آزمون ها تا 
شهریورماه اعالم شود و دانشجویان اول مهرماه در کالس 
دانشگاه ها حاضر شوند از همین رو امکان تعویق آزمون ها 
نیســت. اگر کرونا بوده همه تحــت تأثیر آن بوده اند و 
کنکور هم یک مسابقه است.دکتر محمدعلی زلفی گل 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در خصوص احتمال 
تعویق برخی آزمون های سراسری که از سوی تعدادی 
از داوطلبان نیز مطرح می شود، گفت: تصمیم نهایی در 

این زمینه بر عهده شورای سنجش و پذیرش آموزش 
خواهــد بود و در مــورد این موضوعات تصمیم گیرنده 
شورا است که تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

زلفی گل تأکید کرد: شورای سنجش و پذیرش معموالً 
نظم و انضباط آموزشــی را در تصمیم گیری های خود 

مــالک قرار می دهــد و در آن یک فرد تصمیم گیرنده 
نیست.در همین زمینه دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون 
آموزشــی وزارت بهداشت نیز درباره آزمون دستیاری 
پزشکی، یادآور شد: اصرار وزارت بهداشت مبنی بر عدم 
تعویق این آزمون رعایت عدالت آموزشی برای داوطلبانی 
است که بر اساس تقویم آزمون ها خود را آماده کرده اند، 
از جمله، اســتعدادهای درخشان که مستقیماً و بدون 
گذراندن طرح در آزمون شرکت می کنند و نیز پزشکان 
عمومــی جوانی که مدتی اســت تمام کارهای خود را 
تعطیل و آماده آزمون شده اند و تعدادشان هم بسیار زیاد 
است.وی توضیح داد: مهم ترین علت مخالفت با تعویق 
امتحان، عدم حضور به موقع دستیاران در بیمارستان ها 
و دانشگاه ها است که نظام آموزشی و درمانی کشور را 
مختل می کند و این خط قرمز وزارت بهداشت است 
زیرا سالمت مردم به خطر می افتد.در ادامه این تاکید 
دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت هم با تاکید بر 
لــزوم حضور متخصصان در مراکــز درمانی یکی از 
مســیرهای حضور متخصصان را آزمون دســتیاری 
برشــمرد و گفت: این آزمون در ۲۲ اردیبهشــت ماه 

قطعاً برگزار می شود.

7جامعه
 آمار دانش آموزان 
 »نیازمند تالش« 

در برخی دروس 2 برابر شد
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
در آییــن افتتاحیه گردهمایی معاونین اموزش 
ابتدایی، روســای ادارات آموزش ابتدایی ادارات 
کل، مدیران آموزش و پرورش عشایر و نمایندگان 
راهبران آموزشی سراسر کشور، گفت: این نشست 
یک فرصت بزرگ برای هم افزایی تمامی استان ها 
و به اشتراک گذاری ایده های مختلف در دوران 
آموزش غیر حضوری اســت.رضوان حکیم زاده 
در ادامه با بیان اینکه تجربه مثبت بازگشایی به 
همگان نشان داد آموزش های حضوری تا چه حد 
می تواند گره گشا باشد، اظهار کرد: سعی کردیم 
برنامه ریزی ما در این نشست به شکلی باشد تا  
اســتان ها مسئولیت تبیین برنامه ها را بر عهده 
بگیرند. حکیم زاده افزود: در این نشســت چهار 
محــور اصلی برنامه های آموزش ابتدایی، یعنی 
توجه به عدالت اموزشی، ارتقا کیفیت یادگیری 
دانــش آموزان، ارتقــا توانمندی های معلمان و 
تحول در روش ها و برنامه های آموزشــی که بر 
اســاس سند تحول  است را دنبال خواهیم کرد.

وی گفت: با رصد یادگیری دانش آموزان متوجه 
شــدیم میزان یادگیری دانش آموزان در دوران 
کرونا بسیار افت کرده است که در برخی دروس 
آمــار دانش آموزان »نیازمند به تالش« دو برابر 
شده است.معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش در ادامه بیان کرد: مرحله اول جبران و 
تثبیت یادگیری در تابستان سال گذشته اجرا شد 
و مرحله دوم را نیز بر اساس نتایج ارزشیابی را اول 
بهمن ماه تا پایان سال تحصیلی اجرا کرده ایم.

حکیم زاده گفت: برای تابستان امسال نیز برای 
جبران افت یادگیری دانش آموزان، کالســهای 
جبرانــی برگزار خواهیــم کرد.وی با بیان اینکه 
هیچ تغییری در نحوه ارزشیابی از دانش آموزان 
صورت نگرفته است؛ افزود: قرار نیست سیستم 
نمره دهی در  دوره ابتدایی اعمال شــود. معاون 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: بر 
اساس ارزشیابی کیفی توصیفی معلم می تواند از 
ابزارهای مختلفی برای ارزشیابی از دانش آموزان 

استفاده کند.

ماجرای فروش قلب برای 
ج زندگی چیست؟ خر

در روزهای اخیر ویدئویی در شــبکه های 
اجتماعی و کانال های خبری منتشره شده 
اســت، مبنی بر اینکــه پدری می خواهد 
قلب خود را برای رها شــدن خانواده اش 
از مشــکالت اقتصادی، بفروشد.خرید و 
فروش کلیه که از ســال های دور تاکنون 
نیــز به صــورت غیر قانونــی وجود دارد، 
شــایع ترین عضو بدن اســت که اگر یکی 
از آنها هم نباشــد، بتوان به زندگی ادامه 
داد. امــا، اینکه بخواهیم قلب خودمان را 
بفروشــیم، تا حدودی جای تعجب دارد.

فریــدون نوحی رئیس بیمارســتان قلب 
شــهید رجایی، در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا امکان فروش قلب وجود دارد 
یــا خیر، گفت: نه! وی افــزود: حتماً این 
پدر خواسته برای بیان مشکالتش، جلب 
توجه کند.نوحی تاکید کرد: فروش قلب، 
نه تنها در ایران که در دنیا هم رســمیت 
ندارد.اگر فرض را بر این بگیریم که چنین 
فردی پیدا شود و بخواهد قلب خودش را 
بفروشد، قطعاً نخواهد توانست عمل پیوند 
را در بیمارســتان های کشور انجام دهد. 
زیرا، بیماران در نوبت پیوند قلب، فقط از 
افــراد مرگ مغزی می توانند قلب دریافت 
کنند. حاال، کدام بیمارستان می تواند این 
ریسک را قبول کند که بخواهد عمل پیوند 
قلب از فرد زنده را انجام دهد.عمل پیوند 
قلب، یکی از حساس ترین اعمال جراحی 
است که یک تیم مجرب درمان را می طلبد. 
جراح قلب، متخصص بیهوشی، دستیاران 
جراح، پرســتاران رشــته قلب و…، برای 
عمل پیوند الزم اســت. بنابراین، اگر قرار 
باشد فروش قلب اتفاق بیافتد، حتماً الزم 
است این عمل پیوند در یک مرکز درمانی 
مجهز انجام شــود تا پیوند موفقیت آمیز 
حاصل گردد.این روزها، بازار داللی اعضای 
بدن با شــایعات زیادی همراه شده است، 
به طوری که گفته می شود عالوه بر کلیه، 
برخــی دیگر از اعضای بــدن نیز خرید و 
فــروش می شــود که صحت و ســقم آن 
چندان قابل اعتماد نیست.انتشــار صوتی 
از مردی که گفته اســت می خواهد قلب 
خودش را بفروشــد تا زندگی خانواده اش 
ســامان یابد، با ابهاماتی همراه اســت که 
نمی توان به آســانی قبول کرد که چنین 
اتفاقی رخ می دهد. زیرا، چه کسی حاضر 
اســت بــا اراده خودش، قیــد زنده بودن 
را بزند.محمــد جواد عالــم زاده انصاری 
متخصص قلــب، به صراحت فروش قلب 
را تکذیــب کرد و گفت: در این یک مورد، 
امــکان ندارد فروش قلب اتفاق بیافتد.وی 
با اشــاره به حساســیت عمل پیوند قلب، 
افزود: بیماران پیوند قلب به صورت دقیق 
رصد می شوند و وزارت بهداشت به شدت 
بــر عمــل پیوند قلب نظارت دارد و امکان 
نــدارد به صــورت غیر قانونی بتوان پیوند 
قلب انجــام داد.ایرج خســرونیا، رئیس 
جامعه پزشــکان متخصص داخلی ایران، 
نیز این موضوع را یک شــایعه دانســت و 
گفــت: پیوند قلب نیاز به تجهیزات خاص 
و تیم پزشــکی مجــرب دارد و نمی توان 
در مکانی غیر از بیمارســتان، این عمل را 
انجــام داد.وی افزود: طرح این موضوعات 

در فضای مجازی، شایعه است.

؛ کالهبرداری   هشدار
با ترفند ثبت نام جاماندگان 

یارانه معیشتی
رئیــس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از 
جرایم ســایبری پلیس فتــا ناجا به ترفند 
کالهبرداران ســایبری با شــگرد ثبت نام 
جاماندگان یارانه معیشــتی اشاره و اظهار 
داشت: با توجه به طرح واریز یارانه معیشتی 
دولت به دهک های مختلف مالی کشــور و 
عــدم واریز یارانه برای برخی از دهک های 
اعالمی این احتمال وجود دارد تا در روز های 
آینده شاهد استفاده جمالتی همچون ثبت 
نــام یارانه، ویرایش اطالعات یارانه بگیران، 
جاماندگان یارانه معیشتی و .... توسط افراد 
ســودجو و کالهبردار باشیم. سرهنگ علی 
محمد رجبی در ادامه تصریح کرد: مجرمان 
سایبری با ارسال پیامک هایی تحت عنوان 
ثبــت نام جاماندگان یارانــه کاربران را به 
صفحــات جعلی هدایت کــرده و اقدام به 
کالهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب 
بانکی آنان می کنند. رئیس مرکز تشخیص 
و پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا 
ناجا با تأکید بر اینکه ارســال پیامک های 
جعلی، ارائه لینک های ثبت نام، هدایت به 
درگاه های بانکی جعلی و معرفی اپلیکیشن 
های مختلف توسط مجرمان سایبری دور از 
ذهن نخواهد بود از افرادی که به هر دلیلی 
ابهام یا اعتراضی نسبت به یارانه اختصاص 
 یافته دارند درخواســت کرد فقط به سامانه

hemayat.mcls.gov.ir مراجعــه کرده و 
ثبت اعتراض کنند.

خبر ویژه

معاون درمان وزارت بهداشــت اظهار کرد: هدف همه ما این اســت که بتوانیم 
بحــران پیــری جمعیت و کاهش فرزندآوری را در اســرع وقت حل کنیم. دکتر 
سعید کریمی درباره تسهیالت حمایتی برای کاهش هزینه های درمان ناباروری 
و حمایــت از زوج هــای نابــارور هم گفت: در زمینه تســهیالت حمایتی که در 
حوزه ناباروری پیش بینی شــده، مهمترین کار بحث گســترش پوشش بیمه ای 
 اســت و تمام خدماتی که در حوزه ناباروری ارائه می شــود، تحت پوشــش بیمه 

قرار گرفتند. 
کریمی درباره وضعیت غربالگری های پیش از زایمان، اظهار کرد: قرار نیســت 

که غربالگری حذف شود و در قانون هم کامال به آن اشاره شده است. اگر پدر و 
مادر خودشــان درخواســت و تمایل به انجام غربالگری داشته باشند، به پزشک 
متخصص مراجعه می کنند و با توجه به صحبتی که با آنها می شود و ریسکی که 
وجود دارد، وارد پروســه غربالگری در آن بیماری خاصی که درباره  آن نگرانند، 
می شــوند. بنابراین غربالگری اصال حذف نشــده، فقط مقداری تخصصی تر شده 
اســت. نگرانی که مطرح می شــود مبنی بر اینکه غربالگری حذف شــده و قرار 
است تعداد زیادی فرزند معلول متولد شوند و ... نادرست است و اینطور نیست. 

غربالگری کامال قابل انجام است.

معاون وزیر بهداشت:

غربالگری های دوران بارداری حذف نشده است

 فراخوان مناقصه عمومی  فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای پروژه های عمرانییک مرحله ای پروژه های عمرانی

اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه

اداره امــور عشــایر اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصــه عمومــی تعــداد چهــار فقــره از 
پــروژه هــای عمرانــی خــود را بــه شــرح جدول ذیــل از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولــت برگــزار نمایــد: 
ح فراخوانردیف شماره فراخوانمحل اجرای پروژهشر

    2۰۰1۰۰3۵۰3۰۰۰۰12شهرستان کرمانشاهمناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب عشایر کرمانشاه1

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب شرب ثابت عشایر 2
2۰۰1۰۰3۵۰3۰۰۰۰11شهرستان داالهوشهرستان داالهو )حفر چاه عمیق و خط انتقال(

مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه های عشایری 3
2۰۰1۰۰3۵۰3۰۰۰۰1۰شهرستان گیالنغربشهرستان گیالنغرب

پیشــنهاد  ارائــه  تــا  مناقصــه  اســناد  دریافــت  از  مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  کلیــه   
الکترونیکــی  تــدارکات  از طریــق درگاه ســامانه  مناقصه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا 

شــد. خواهــد  انجــام   www.setadiran.ir آدرس   بــه  دولــت 
 تاریــخ انتشــار اســناد مناقصــه درســامانه مــورخ : 1401/02/22 راس ســاعت: 09:00 

می باشد
ــورخ: 1401/02/24 راس  ــامانه م ــه از س ــناد مناقص ــت اس ــی دریاف ــت زمان ــن مهل  آخری

ســاعت: 14:30 مــی باشــد
 آخریــن مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد قیمــت در ســامانه مــورخ: 1401/03/03 راس 

ســاعت: 14:30 مــی باشــد 
 زمــان بازگشــایی پاکــت هــا در محــل ســالن جلســات اداره کل امــور عشــایر اســتان 

کرمانشــاه در مــورخ 1401/03/04 از ســاعت: 09:00 صبــح    مــی باشــد./ 
جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصوص مناقصات می توانید به آدرس: کرمانشــاه، 
بلــوار مصطفــی امامــی، اداره کل امــور عشــایر اســتان،اداره عمــران و امــور زیــر بنایــی 

مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن هــای 2- 38236001-083 تمــاس حاصــل نماییــد./

افزایش 2.۵ برابری زندانیان دارای پابند الکترونیکی 
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی با بیان اینکه این سازمان هم اکنون در زمینه 
پابند الکترونیکی با هیچ کمبودی مواجه نیست، افزود: در سه ماه اخیر، آمار زندانیان تحت پوشش 
پابندهای الکترونیکی نزدیک به دو و نیم برابر شــده اســت.غالمعلی محمدی با بیان اینکه اکنون 
ســه هزار و ۲۰۰ پابند الکترونیک در انبارهای زندان های همه اســتان ها موجود اســت، گفت: هیچ 
اســتانی وجود ندارد که در انبارهای زندان هایش پابند الکترونیک موجود نباشــد.محمدی افزود: 
بر اســاس پیگیری های ســازمان زندان ها تا ۲ هفته دیگر تعداد ۱۲ هزار و ۵۰۰ پابند الکترونیکی 
به آمار پابندهای موجود اضافه خواهد شد.وی افزود: در سازمان زندان ها انتظار این بود که تعداد 
موجودی پابندهای الکترونیکی را به ۱۵ هزار عدد برسانیم و پس از آن پیشنویس بخشنامه  استفاده 
از ایــن پابندهــا بــه رئیس قوه قضاییه ارائه دهیم تا در صورت تایید رئیس عدلیه، این بخشــنامه 
به دادگســتری های سراســر کشــور ابالغ شــود و قضات محاکم بیش از پیش نسبت به صدور آراء 

جایگزین حبس اقدام کنند.
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؛ نخستین موزه  خانه حریری تبریز
مطبوعات ملی کشور 

بریز یکی از شــمالی ترین شهر های ایران است 
که طی دوران    های مختلف یکی از شــهر های 
مهم حکومتی به شــمار میرفته است. از این رو 
وجود خانه های تاریخی بســیار در این شــهر 
می تواند حاکی از این باشــد که شهر تبریز در 
زمان حکومت قاجاریان مکانی برای ســکونت 
ولیعد ها بوده اســت. و امروزه تعداد حدود ۳۰۰ 
خانه تاریخــی در تبریز بازگو کننــده اتفاقات 
و رویداد هــای زمان خود هســتند. یکی از این 

خانه ها، خانه حریری است.
تاریخچه خانه حریری تبریز

خانه حریری تبریز در خیابان تربیت تبریز قرار 
گرفته، خیابانی که امروز ســنگ فرش شده تا 
برای پیاده روها مناسب باشد. این خیابان که در 
قدمتی حدود ۴۰۰ سال دارد در دوران حکومت 
قاجاریان ســاخته شــد. در آن زمان ها تبریز از 
زلزله های پی در پی در امان نبود و سرانجام پس 
از وقوع زمین لرزه ای که در سال ۱۱۹۳ رخ داد 
تمام بناهای تاریخی تبدیل به خرابه شدند و تنها 
تعداد بناهای محدودی که از اســتقامت کافی 
برخوردار بودند مانند ارگ علیشاه، مسجد کبود، 
مسجد استاد شاگرد و مسجد جامع شهر به جای 
ماندند و بسیاری از بناهای تاریخی وگرانقدری 
چون کاخ غازان خان، مجموعه ربع رشــیدي، 
میدان حسن پادشاه تبدیل به تپه های از خاک 
شــدند. پس از آن در دوره قاجار ساخت و ساز 
شهری گسترش یافت و سعر کردند تبریز را آبادتر 
از قبل بســازند. آن قدر آباد تا اینکه این شهر به 
دومین شهر پررونق ایران در آن زمان تبدیل شد.
یکی از خیابا هایــی کــه در دوره قاجاریان در 
راســتای فضاسازی شــهری ایجاد شد خیابان 
تربیت است بنابر این این خیابان یکی از اولین و 
قدیمی ترین خیابان شهر تبریز به حساب می آید 
که نام خود را از شهردار زمان خود به ارث برده 
است. جالب اســت بدانید خیابان تربیت تبریز 
جزئي از جاده طویل و طالیی ابریشم بوده است. 
این خیابان بناهای مهمی را در خود جای داده، 
یکی از این بناها که نمی توان در سفر به تبریز از 
آن بازدید نکرد خانه حریری است. در ادامه با این 

خانه زیبا بیشتر آشنا می شویم.
معماری خانه حریری تبریز

از شیوه معماری داخلی و بیرونی خانه حریری 
می توان فهمید این خانه متعلق به یکی از خاندان 
قدیمی تبریزی بوده است. چنین که از نام این 
خانه بر می آید یکی از اعضای این خاندان محمد 
آقا حریری یکی از تاجران معروف تبریز در دوران 
اوایل حکومت قاجار بوده است. محمد آقا حریری 
یکی از پرآوازه و خوشــنام ترین اعضای خاندان 
حریری در انقالب مشروطه و نهضت شیخ محمد 

خیابانی بوده است.
این خانه نیز همانند دیگرخانــه های تاریخی 
تبریز مانند خانه بهنام گنجه ای و خانه امیر نظام 
گروســی مهروف به موزه قاجاریه، از دو بخش 
اندرونی و بیرونی تشکیل شده است. هر دو بلوک 
اندورنی و بیرونی رو به قبله ساخته شده است و 
در میان آن حیاطی با باغچه های گلکاری شده 
قرار دارد. ســاختمان اندرونی این خانه دارای 

نمای آجری و در دو طبقه ساخته شد است.
با داخل شدن به بلوک های اندرونی و بیرونی این 
خانه چنان نقاشی های هنرمندانه ای می بینید که 
هوش از سر شما می برد. نقش های اصیل ایرانی 
که به سبک قجری کشیده شده اند. این نقوش 
روح نواز داستان های اساطیری و داستان یوسف 
و زلیخا را به تصویر کشیده است که با رنگ های 

چشم نوازی مزین شده اند.
به جرات می توان گفت خانه حریری تبریز یکی 
از بهترین نمونه  های نقاشی دیواری در نوع خود 
است که در تمام ایران مشابهی ندارد. این خانه 
به دلیل نقاشی هایی که سراسر سقف و دیوارهای 
آن را پوشــانده یکی از پرنقش و نگارترین خانه 
های تبریز به حســاب می آید. عالوه بر آشنایی 
با نقاشی و دیوارنگاری در عصر قاجار امروزه در 
بخش اندرونی خانه حریری می توانید شاهد موزه 
مطبوعات تبریز باشید. این موزه با آثار گرانقدر 
و ارزشمندی که در خود جای داده است یکی از 

غنی ترین موزه های مطبوعت ایران است.
خانه حریری بعد از گذشتن از سرد و گرم روزگار 
و از سرگذراندن زلزله های بسیاری که شهر تبریز 
را رو به ویرانه کشاند، ســرانجام در سال ۱۳۷۷ 
نامش در فهرست آثار ملی ایران ثبت شدو پس از 
مرمت و بازسازی درهای آن به روی عالقه مندان 

هنر و تاریخ گشوده شد.

کران  فیلم »جنین« ا
 و نقد می شود

همزمــان با هفته ســالمت فیلــم »جنین« به 
نویســندگی وکارگردانی هادی ســروری امروز 
پنج شــنبه ۲۲ اردیبهشــت با حضور کارگردان 
وعوامل فیلم در فرهنگ ســرای ارسباران اکران 

و نقد می شود.
ایده ساخت این فیلم پس از شکل گیری گروهی 
از افــراد دارای ســندروم داون با موضوع »خود 
باوری و مبارزه برای زندگی« با عبور از مسیری 
ســخت شــکل گرفت. نکته مهم، نقش آفرینی 
بازیگران سندروم داون و پروانه ای پس از ماه ها 

تمرین در این فیلم است. 
هادی سروری نویسنده وکارگردان، هایده صفی 
یاری تدوینگر، هادی ســروری فیلمبردارو تینا 
هاشــمی، فریناز صراف، محمدرضا دانشی، مینا 
محب زاده، حامد راســخ و آیدا آرامش از عوامل 

فیلم هستند. 
تحلیــل این فیلم را کوروش جاهد کارشــناس 
و منتقد ســینما و تحلیل روانشــناختی فیلم را 
میرکمــال میرنصیری دکترای روانشــناس به 

عهده دارند.
پایان بخش این برنامه نشســت پرسش و پاسخ 

با مخاطبین می باشد. 
مخاطبانی از انجمن های ام اس ایران، ســندروم 
ایران، خیریه معلولین تهران و عالقه مندان دیگر 

در این نشست فیلم حضور دارند. 
عالقــه منــدان بــرای حضور در این نشســت 
می توانند ســاعت ۱۷ به نشانی سیدخندان، خ 
جلفا فرهنگ ســرای ارسباران مراجعه نمایند. 
شــماره ۲-۷۷۴۹۱۴۹۱ برای کسب اطالعات 

بیشتر اعالم می شود.

 دعوت به شامی ساده 
ک و بی تکلف اما هولنا

 پیش فروش سه روز نخست نمایش »شام آخر«، 
اثری جدید از مسعود دلخواه، آغاز شد.آهنگساز و 
گروه طراحانی که مسعود دلخواه را در اجرای این 
نمایش یاری می کنند عبارتند از آرمان پارسیان 
)آهنگســاز(، فطیما زعفرانــی )طراح صحنه و 
لباس(، محمدمهدی ســامی منش )طراح نور( 

و امیرعباس حاتمی )طراح گریم(.
دلخواه درباره این نمایش که از ۲۶ اردیبهشت  
در ســالن اســتاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه 
ایرانشــهر روی صحنــه مــی رود، گفــت: 
»نمایشــنامه »شام آخر« براساس بخش هایی 
از رمان »مرشــد و مارگاریتا« نوشته میخاییل 
بولگاکف و همین طور چندین منبع دیگر نوشته 
شــده است. این نمایش همان گونه که از نامش 
برمی آیــد، درباره لحظات آخر زندگی حضرت 
عیســی مســیح)ع( به روایــت مریم مقدس و 
حواریــون او و همچنیــن محاکمه آن حضرت 
توســط پیالطوس، حاکم یهودی است.نمایش 
»شام آخر« با رویکردی مدرن و با شیوه اجرایی 
نیمه موزیــکال، توســط بیــش از ۳۰ بازیگر و 
خواننده و نوازنده به کارگردانی مسعود دلخواه 
اجرا می شود. پیش از این حضور عرفان شیرنگی 
)مدیر تولید(، امیر پارســائیان مهر )مدیر امور 
رســانه و روابط عمومی(، علی عفیفی )عکاس(، 
میثم زرقانی )استودیو آرت کات، طراح تیزر(، و 
حسام صالحی نژاد و نازنین یار )مسئول فضای 

مجازی( در این نمایش قطعی شده بود.

تعجب مخاطبان از فیلم المینور 
داریوش مهرجویی

یکــی از ســینماداران بــا اشــاره بــه وضعیت 
نامناســب استقبال از فیلم سینمایی »المینور« 
بــه کارگردانی داریــوش مهرجویی، از تعجب 
مخاطبان بابت کیفیت پایین این فیلم سینمایی 

گفت.
 حســن فیضی مدیر ســینما »استقالل« تهران 
درباره شرایط استقبال از فیلم های در حال اکران 
به ویژه پس از افزوده شــدن سه فیلم اکران عید 
فطر به چرخه اکران، گفت: واقعیت این است که 
فروش فیلم ها در حال حاضر برای هیچ سینمایی 
راضی کننده نیســت چرا که متأسفانه از فیلم ها 

استقبالی نمی شود.
فیضی درباره فیلم های در حال اکران در سینما 
»اســتقالل« هم گفت: در ترکیب فیلم هایی که 
مــا روی پرده داریم، »موقعیت مهدی« تاکنون 
فروش بهتری داشــته اســت. به تازگی هم دو 
فیلم »مغز استخوان« و »المینور« را روانه پرده 
کرده ایم. متأسفانه استقبال از »المینور« بسیار 
ضعیف اســت و »مغز اســتخوان« هم شــرایط 
مشــابهی دارد، به نسبت این دو فیلم »موقعیت 

مهدی« همچنان فروش بهتری دارد.
ایــن ســینمادار با اشــاره به عدم اســتقبال از 
»المینــور« به رغم تمام حاشــیه های به وجود 
آمــده برای این فیلــم تأکید کرد: باالخره مردم 
خــود فیلــم را می بینند و از طریق شــبکه های 
مجــازی در جریان نظرات قــرار می گیرند، در 
حال حاضر مخاطبانی هم که برای تماشای این 
فیلم به سینما می آیند هم ناراضی سالن را ترک 
می کنند و می گویند انتظار نداشــتیم داریوش 
مهرجویی چنین فیلمی بســازد! مخاطبان این 
فیلم بسیار اندک هستند و همان ها هم ناراضی 

از سینما بیرون می روند.

بیماری های کبدی که نوشابه عامل آنهاست
نتایج یک آزمایش نشــان می دهد که یک شــیرین کننده مصنوعی بنام 
اســپارتام که در نوشــابه های رژیمی استفاده می شود، وضعیت عملکرد 
کبد در موش های آزمایشــگاهی را تغییر داده اســت. اسپارتام باعث بروز 
مســمومیت کبدی می شــود، بیماری که در اثر مصرف دارو هایی مانند 
ایبوپروفن و اریترومایسین ایجاد خواهد شد. عوارض نوشابه بر کبد شامل:

1- بیماری کبد چرب
بر اساس مطالعات انجام شده، نوشابه می تواند باعث بروز کبد چرب شود. 
در این تحقیق مصرف نوشابه افراد سالم و افراد دارای کبد چرب با یکدیگر 
مقایسه شدند و حدود ۳۶ ماه تحت نظر بودند. بر اساس نتایج بدست آمده، 
۸۰ درصد از افراد دارای کبد چرب روزانه ۵۰ گرم قند از نوشــابه دریافت 

می کردند که این مقدار در افراد ســالم خیلی کم تر بود.اســپارتام موجود 
در نوشابه های رژیمی ممکن است مقاومت به انسولین را افزایش دهد و 

باعث بروز بیماری کبد چرب شود.
2- تجمع ماده شیمیایی فرمالدئید در کبد

تحقیقات دیگری در این زمینه انجام شــد و نشــان داد که حتی مقدار کم 
اســپارتام هم باعث تجمع فرمالدئید در کبد موش های آزمایشــگاهی و 
اتصال آن ها به پروتئین می شــود.فرمالدئید یک گاز اســت که به عنوان 
مواد نگهدارنده داخل اکثر مواد غذایی وجود دارد. عالوه بر این، می تواند 

از طریق دود سیگار و خوردن بعضی از غذا ها وارد بدن شود.
این ماده در آزمایشــگاه باعث ایجاد ســرطان در حیوانات شده است. قرار 

گرفتــن در معــرض مقدار زیادی فرمالدئید می تواند باعث بروز ســرطان 
در انسان ها شود.

3- مسمومیت کبدی
در اینجا صحبت ما در مورد قند اســپارتام اســت که برای شــیرین کردن 
نوشابه های رژیمی استفاده می شود و به کبد آسیب جدی وارد می کند. 
مطالعات انجام شده نشان می دهد که اسپارتام یک ماده شیمیایی است که 
عملکرد کبد را تغییر می دهد و در نتیجه کبد از خود سم تولید می کند.
مســمومیت کبدی اغلب در اثر مصرف برخی از دارو ها ایجاد می شــود. 
در واقع اســپارتام آنقدر برای بدن مضر اســت که همانند دارو ها به کبد 

آسیب می رساند.

دریچه علم

از »خانه به دوش« و »ترش و شیرین« تا »پایتخت و نون خ«؛

چرا دیگر سریال های تلویزیون میخکوبمان نمی کنند؟
خانه بــه دوش« را هزاربــار دیده ایــم؛ 
»ترش وشیرین«، »سه درچهار«، »مّتهم 
گریخــت« و بقیــه را هم. هرکدام از این 
سریال ها دست کم دو دهه پیش ساخته 
شــده اند. اما با گذشت سال ها و با این که 
تاکنــون بیش از ده ها بار از شــبکه های 
مختلف سیما بازپخش شده اند، هنوز هم 
در صدِر پربیننده ترین سریال های ایرانی 
می درخشــند و روی دست شان سریالی 
بلند نمی شــود. اما ریشه  و علّت استقبال 

از این سریال ها چیست؟
بهــارک محمودی، عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه عالمه طباطبایی در گفت وگو 
با ایســنا علل تــداوم توفیــق برخی از 
ســریال های تلویزیون، با وجود قدیمی 
بودن شــان را، »تازه بودِن فرم و محتوای 
آن هــا« می بینــد و می گویــد: اگــر در 
ســال های اخیر کماکان محصوالت قرِن 
گذشته را می بینیم، حتماً آن محصوالت 
بــه لحاظ کیفی جذاب تر بوده اند و حرف 
و نکتــه ای که مطرح می کردند، کماکان 
مسئله امروز هم به شمار می رود. ترکیب 
این دو، یعنی هم کیفیت و هم مضمون، 
هم فرم و هم محتوا، موجب ماندگاری این 
آثار می شود. فرم و محتوای این سریال ها 
هنوز کهنه نشــده اســت. کمااین که در 
همان دهه ۸۰، چندین سریال دیگر نیز 
در حــال پخش بوده انــد، اما تنها چندتا 
از این هــا هنوز در صدِر پربازدیدها باقی  
مانده انــد. این یعنی فرم و محتوا در این 
چند ســریال به قدری متناسب بوده که 
پس از گذشت سال ها حریف نطلبیده اند 
یا اگر طلبیده اند، حریفی پیدا نکرده اند.

محمودی درباره چرایِی ســاخته نشدِن 
ســریال هایی با همــان مضمون و محتوا 
ضمــن نقل قــول از برخی کارگردان ها، 

این طور توضیح می دهد که بســیاری از 
نویســندگان، کارگردانان و فیلم سازان 
به دلیل تفــاوت و تغییر فضای گفتمانی 
دیگر قادر به ســاخت چنین سریال هایی 

نیستند.
او مشخصاً توضیح می دهد: سابق  بر این تا 
یکی دو دهه قبل، بسیاری از فیلم سازان یا 
دیگر هنرمندان می توانستند حرف هایی 
بزنند تا صدای جامعه و مردم باشــند و 
طبیعتاً خوانده و دیده شــوند. زمانی که 
فیلم یک فیلم ســاز با مشــکالت جامعه 
عجین باشــد، مخاطب با اثر او احســاس 
نزدیکــی می کنــد. اخیراً بســیاری از 
سریال ها و یا فیلم هایی که تولید می شوند 
فضای بسیار متفاوتی از زندگی امروز را به 
تصویر می کشند، به حّدی که کاراکترها و 
حتی ادبیات کالمی موجود در آثار برای 
مخاطبان هضم کردنی نیســت و درواقع 
زندگی ای را که ما به شکل زیسته تجربه 

می کنیم نشان نمی دهد. اگر همه این ها 
را کناِر هم بگذریم، به این می رســیم که 
مخاطــب حق انتخاب دارد، پس چیزی 
را انتخــاب می کند که به مذاقش خوش 

بیاید.
با ســرفصل های کســب درآمد از سایت 
دوره جامع وبمســتران هوشمند بیشتر 

آشنا شو
با ســرفصل های کســب درآمد از سایت 
دوره جامع وبمســتران هوشمند بیشتر 

آشنا شو
نویســنده کتــاب »نمایش رنــج تهران 
در ســینمای ایــران« در قیاس وضعیت 
گفتمانی و دسترســی های نسِل جدید و 
قدیم چنین شرح می دهد: تفاوتی ندارد، ما 
چه درباره فیلم صحبت کنیم، چه سریال، 
از دهه ۶۰ تا ۹۰،  دهه به دهه دسترسی های 
گفتمانی مان افزایش یافته است. یعنی اگر 
بچه هایی که در دهه ۶۰ زندگی می کردند، 

با کارتون های »پســر شــجاع« و »حنا، 
دختری در مزرعه« خوشحال می شدند، 
یکی از دالیلش این بود که انتخاب دیگری 
نداشتند؛  چراکه »تنوع« دست ما را برای 
انتخــاب بــاز می گــذارد و نبودش باعث 
می شود تا به هرچه داریم، قانع شویم. در 
دهه  ۶۰، کودکان چاره دیگری نداشتند؛ 
اوقات فراغت آن ها از ســاعت پنج یا شش 
عصر شروع می شد و انتخاب ها هم بسیار 
محــدود بودند. تلویزیون تنها دو شــبکه 
بیشــتر نداشت و تولد  شبکه سه و شبکه 
پنج خود به نوعی اتفاق تازه ای به شــمار 
می رفت. اما اآلن به قدری دسترســی های 
گفتمانــِی ما زیاد شــده اند که می توانیم 
چیزهایی را که بیشــتر دوســت  داریم، 
انتخــاب کنیم، اما این به معنای افزایش 

کیفیت آثار نیست.
اســتاد دانشگاه عالمه طباطبایی درباره 
ذائقه تصویری نســل جدیــد می گوید: 

بســیاری از بچه های امروز به تماشــای 
انیمه یا سریال های کره ای عالقه مندند؛ 
چیــزی که تا دو ســه دهــه پیش اصاًل 
این گونه در دسترس نبود. آن ها چیزهای 
متفاوت تری دیده اند که ترجیح می دهند 
پیگیری کنند. اصلی ترین دلیلی که باعث 
می شــود بسیاری از سریال های جدید یا 
قدیمــی ، امــروز دیده نشــوند،  تنوع و 
دسترسِی بیشتر به منابع به روزتر است.

محمودی درباره ابزارهای نوین ارتباطی و 
تغییر در نحوه تماشای برنامه ها معتقد است 
که ما امروز در گوشی های هوشمندمان، 
محتوای آماده و تولیدشده ای داریم، که 
در هــر زمــان و مکان در دســترس مان 
است. تکنولوژی موبایل باعث قطعه قطعه 
شــدِن محصوالت تلویزیونی یا تصویری 
در عرصه های دیگر می شــود؛ بدین معنا 
که اگر آن محصول تصویری حرفی برای 
گفتن داشته باشــد، به صورت ویدیوهای 
کوتاِه قطعه قطعه شــده در گوشی های ما 
دست به دست می  شود، مثل قسمت هایی 
از برنامــه »مهمونی« به کارگردانِی ایرج 
طهماسب که در شــبکه های اجتماعی 
وایرال شــد یا دیگــر برنامه ها و فیلم ها. 
ما دیگر مثل قبل تلویزیون را روشــن یا 
پلتفرم هــای مختلف را باز نمی کنیم که 
از اول تا آخِر یک فیلم یا سریال را تماشا 
کنیــم، اما در عین حال تّکه های جذاب 
از آن ها را که در فضای مجازی)خصوصاً 
اینســتاگرام( بازنشــر می شــود دنبال 
می کنیم. مهم تر از همه این موارد، مسئله 
محتواســت؛ یعنی اگر محصولی حرفی 
برای گفتن داشته باشــد و برای مخاطب 
جذاب باشد، با این حال که تنوع گفتمانی 
و انتخاب های زیادی وجود دارد، راه خود 

را برای دیده شدن پیدا می کند.

پرده نقره ای 

شیوه جدید 
سیر کردن شکم 

خانواده!
مسعود ضیایی با انتشار 

كارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به 

مشکالت معیشتی مردم 
در پی افزایش قیمت 
مواد غذایی در كشور 

واكنش نشان داد.

كارتون 

گردشگری

طنز


