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نماینده مردم گنبدکاووس:

ح رتبه بندی  اعتبار طر
معلمان تامین شد

در  گنبـــــــــــدکاووس  مــردم  نماینــده   
مجلــس اظهــار کــرد: بیــش از ۱۲ ســال 
اســت کــه مســئله رتبه بنــدی معلمــان 
مســکوت بوده و امســال توانستیم این 
موضــوع را در مجلس شــورای اســامی 

دنبال کنیم...

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران خبر داد: 

افزایش یک میلیون 
 تومانی قیمت سکه 

در یک هفته
     رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران 
خ ارز قیمت  گفــت: بــا توجــه بــه افزایش نــر
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ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 شوک های قیمتی 
با یارانه جبران نمی شود
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 ریاض 
به دنبال چیست؟
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 یورو 
نقره داغ می شود
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 CNG نابودی صنعت 
با ادامه روند موجود
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خبر روز

گرهای آزادسازی قیمت ها اما و ا
   محمد غرضی، سیاست مدار

اگــر آقای رئیســی بتواند 
قیمت هــا را تثبیــت کند 
کمکی به فقرا و دهک های 
پاییــن دارد، در غیــر این 
صورت هیچ اتفاق جدیدی 
رخ نخواهــد داد و پرداخــت یارانه حتی اگر یارانه 
نقــدی را بیش از ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند 

نیز راهگشا نخواهد بود
بــرای حذف یارانه های کاالهای اساســی و دیگر 
کاالها ابتدا باید چند کار ضروری را انجام داد. در 
ابتــدا باید قیمت دالر در بازار آزاد و بانک مرکزی 
یکسان شود و به یک قیمت واحد رسید تا دالر به 
 یک وضعیت ثابت برسد و هر روز دچار نوسان قیمت

 نشود.
نکته دوم و ضروری این اســت که باید چاپ پول 
پشتوانه داشته باشد و این پشتوانه یا دالری است یا 
طال. چرا که چاپ پول بدون پشتوانه تنها نتیجه ای 

که خواهد داشت، تورم است. 
در غیر این صورت تورم افسارگسیخته ای بر کشور 

حاکم خواهد شد.
از طرفــی دیگــر بــا ایــن دو مقدمــه باید حتما 
مابه التفــاوت قیمــت دالر ۴۲۰۰ تومانی با دالر 
آزاد به دســت مردم برســد و فواید آن شامل حال 
مردم شود. اگر این سه شرط با هم پیش برود دولت 
می تواند اجازه چاپ اســکناس بیشتر را بدهد در 
غیر این صورت هر اقدامی منجر به تورم بسیار باال 
می شود و این اقدامات دولت هیچ گونه نتیجه ای 
نخواهد داشت و مهم تر از همه جریان رانت خواری 
ادامه پیدا می کند و قیمت ها تثبیت پیدا نمی کند.

دولت سیزدهم با شعار تامین رفاه برای مردم بر سر 
کار آمده است و اگر آقای رئیسی بتواند قیمت ها را 
تثبیت کند کمکی به فقرا و دهک های پایین دارد، 
در غیر این صورت هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد 
داد و پرداخت یارانه حتی اگر یارانه نقدی را بیش از 
۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند نیز راهگشا نخواهد 
 بــود و بهبــودی در اوضاع اقتصــادی رخ نخواهد

 داد.
در چنین شرایطی در نهایت قاعده  جامعه متضرر 
می شــوند چرا که ثروتمندان اوضاع خوبی دارند 
و به منابع قدرت و ثروت وصل هستند و تغییری 

در زندگی آنها ایجاد نمی شود.
این نکته بســیار ضروری اســت که اولین شــرط 
آزادســازی قیمت ها این است که نرخ ارز یکسان 
شود و دولت به جای این که به رانت خواران تجاری، 
دالر دهــد ایــن امکانــات را در اختیار مردم قرار 
 دهد تا در اقتصاد کشــور و در تولید رقابت ایجاد

 شود.
منبع: خبرآنالین

 ضربه سنگین وزارت اطالعات 
 به فعاالن غیر مجاز 

ارزی و رمز ارز
وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد: با رصد 
و اشراف اطالعاتی بر شبکه دالالن غیرمجاز ارزی، 
معامالت پنهان و مشــکوک ارزی و رمزارز کشور، 
حســاب های بانکی ۵۴۵ نفــر از عوامل غیرمجاز 
 ارزی در ســطح کشــور شناســایی و مســدود 

شدند.
اداره کل روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
اطالعــات در اطالعیــه ای اعالم کــرد: با رصد و 
رهگیری هــای اطالعاتی ایــن وزارتخانه، ضمن 
اشــراف بر شبکه دالالن غیرمجاز ارزی، معامالت 
پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری 
بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب های 
بانکی ۵۴۵ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح 

کشور شناسایی و مسدود شدند.
این اطالعیه افزود: با اجرای طرح برخورد با عوامل 
داد و ســتد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹۲۱۹ 
فقره حســاب بانکی با گردش بیش از ۶۰۰ هزار 
 میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود 

شد.
وزارت اطالعات ضمن اعالم پایش دقیق و مستمر 
فعالیت های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به 
مردم شــریف ایران اطمینان می دهد که عالوه بر 
رهگیــری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، 
همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی 
سازی و توزیع عادالنه یارانه ها، اجازه سوء استفاده 
از فضــای معامــالت غیرقانونی و قاچاق کاالهای 
اساسی را نخواهد داد و از هیچ تالشی برای حفظ 
 آرامش و ثبات بازارهای مرتبط با معیشت مردم دریغ 

نخواهد کرد.

یادداشت

تهدیدی که کارساز شد 

 دنده عقب سریع وزارت صمت
در دو شرط واردات خودرو

رشیدی کوچی ، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای 
مجلس از تغییر دو شرط وزارت صمت برای واردات خودرو 
خبر داد. رشــیدی کوچی ، عضو کمیسیون امور داخلی و 

شوراهای مجلس نوشت :
از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد، که بنظر می رسد 

در تصمیم جدید شرایط به شرح ذیل تغییر کرده است..
۱-حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی.

۲-سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵ هزار دالر.
اگر این تغییرات صورت گرفته باشــد، شــاهد یک تصمیم 
عاقالنه  و منطقی تر هستیم. هر چند هنوز ایراداتی وارد است.

رشیدی کوچی در توئیت قبلی خود نوشته بود :
باالخره گام اول برداشته شد و واردات خودرو آزاد شد،

در تنظیم آئین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی 
اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده؛

۱-سقف قیمت ۷۰۰۰ دالر!
۲-حجم موتور ۱۰۰۰ سی سی!

اگر وزیر صمت این توهین آشــکار به مردم ایران را اصالح 
نکند قطعا منتظر استیضاح باشد.

اخبار كوتاه سخنگوی دولت:

مرحله دوم اصالح اقتصادی، افزایش نظارت هاست
بهادری جهرمی تاکید کرد: هیچ کاالی اساســی ای در 
کشور با کمبود مواجه نیست و توزیع این کاال ها نیز در 

مراکز عرضه بدون مشکل ادامه خواهد داشت.
علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت گفت: 
غالب کارشناسان در این موضوع که نظام سابق تخصیص 
یارانه ارزی ناکارآمد و غیرموثر بود، اتفاق نظر داشــته و 

دارند.
 ســخنگوی دولت تصریح کرد: معایب و مفاســد نحوه 
ســابق تخصیص یارانه از جمله سوءاستفاده های کالن 
و برخورداری بیشتر پرمصرف ها از یارانه، مدت ها پیش 
آشــکار شــده و اعداد و ارقام آن هم رسان های شده بود. 
به رغم هشدار های پیشینی کارشناسان اقتصادی، ستاد 
اقتصادی دولت ســابق در فروردین ۹۶ ترتیبات ارزی 
جدید را بنا نهاد، اما همین معایب و مفاسد موجب شد 
در مردادماه ۹۷ بسته ارزی جدید ارائه شود که البته ایراد 
ماهیتی تخصیص ناعادالنه ارز و رانت و فساد های بهوجود 

آمده در بسته جدید هم برطرف نشد.
وی گفت: تخصیص ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی با هدف 
بهره برداری اقشــار متوسط و کمتر برخوردار عملیاتی 

شــد، اما آمار ها نشان میدهد که متموالن و پرمصرفها، 
بسیار بیشتر از کمتربرخوردار ها از این موضوع استفاده 
کردنــد. فقط بــه عنوان یک نمونه، با اجرای طرح ارزی 
دولت قبل، اکنون میزان مصرف گوشت دهک ثروتمند 
جامعه، حدوداً ۲۸ برابر دهک فقیر اســت! یا مثال یکی 
دیگر از اهداف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از 
افزایش قیمت کاال های اساســی بود، اما همه کاال های 
اساســی در مقایسه با ســال ۹۶ )پیش از تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی(، چندین برابر افزایش قیمت داشته اند.

سخنگوی دولت گفت: در نهایت جلوگیری از این تبعیض 
ها، فساد و رانت در توزیع یارانه ها هم یک تکلیف قانونی 
شد و هم مهمتر از آن، اقتضای عدالت و یک ضرورت بود.
بهادری جهرمی با اشــاره به اینکه شفافیت و عدالت در 
طرح مردمیسازی یارانه ها از موضوعات محوری این طرح 
است، گفت: ایجاد عدالت در توزیع یارانه ها و از بین بردن 
زمینه های فساد در نحوه تخصیص یارانهها، نیازمند تدبیر 
و شــجاعت بود؛ تجربه موفق همکاری مردم و دولت در 
هشت ماه گذشته با اجرای طرح های ملی و مهمی نظیر 
واکسیناسیون عمومی و نهضت آزادسازی سواحل نشان 

داده است که مردم و دولت میتوانند با تعامل و همراهی 
طرح اصالح اقتصادی را هم به نتیجه برسانند.

دبیــر هیئت دولت با بیان این نکته که مردمی ســازی 
یارانه ها یک طرح اصالحی و حمایتی است، تصریح کرد: 
در این طرح منابع یارانه های قبلی به هیچ وجه کاهش 
نمی یابد بلکه صرفا نحوه توزیع همین میزان یارانه اصالح 
می شــود و مبالغ یارانه به خود مردم به عنوان صاحبان 

اصلی و مخاطبان اصلی این یارانه ها واگذار می شود.
بهادری ادامه داد: بخش مهمی از معایب نحوه ســابق 
تخصیص و مزایای توزیع عادالنه یارانه ها در گفتوگوی 
اخیر رئیس محترم جمهور با مردم و مصاحبه ها و اظهارات 
سایر اعضای دولت بیان شده است. اشاره جزئیتر، ابعاد 

طرح را بیشتر برای مردم روشن میکند.
سخنگوی دولت گفت: پیش از اجرایی شدن طرح، صد ها 
ساعت جلسه در بدنه دولت با ده ها اقتصاددان و کارشناس 
برگزار شــده اســت. پیش از این و به منظور کنترل بازار 
و پرداختن به موضوعات معیشتی ۶۷ جلسه در کمیته 
تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی، ۵۵ جلسه در ستاد 
هماهنگی اقتصادی، ۱۴ جلســه کمیسیون مقدماتی 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ۱۰ جلسه در شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شده است.

وی بــا اعــالم این موضوع که ده ها جلســه مختص ارز 
ترجیحی در ســطح رئیس جمهور و معاون اول برگزار 
شده است، تصریح کرد: جوانب مختلف ارز ترجیحی در 
دولت به بحث و نظر گذاشته و سنجیده شده است. بیش 
از ۳۶۰ جلســه فقط در وزارت صمت، در ســطح ستاد و 
استان ها و همچنین بیش از هزار جلسه در سراسر کشور 
بین اتحادیه ها و سازمان های تابعه و تولیدکنندگان برگزار 
شده است. در وزارت جهت کشاورزی هم مشابه همین 
هماهنگی ها با اصناف مربوطه برگزار شده و برای کلیه 

زوایای طرح برنامه ریزی صورت گرفته است.
علی بهادری با تاکید مجدد بر این موضوع که نان و دارو 
و حامل های انرژی همچون بنزین مشــمول این طرح 
نیســتند و هیچگونه تغییر قیمتی نخواهند داشت، در 
خصوص تســری افزایش قیمت های مصوب، به ســایر 
کاال ها که مشــمول افزایش قیمت نشــده اند، توضیح 
داد: افزایــش قیمتــی که اصناف اعالم کرده اند، مربوط 

به کاال های اساسی بوده است.

معــاون اول رییــس جمهور با تاکیــد براینکه فراوانی کاال 
باید به نحوی باشد که اقالم و کاالهای اساسی به سهولت 
در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: وزارت جهاد کشــاورزی 
و وزارت صمت، تامین و توزیع کاال را عالوه بر فروشــگاه 
های بزرگ زنجیره ای، در خرده فروشی ها و فروشگاه های 
محله های شهری با جدیت در دستور کار خود قرار دهند تا 
مردم دغدغه ای برای تامین نیازهای خود نداشته باشند.

محمد مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار، تشدید نظارت ها 
و بازرســی ها در ســطح بازار را مورد تاکید قرار داد و اظهار 
داشت: نظارت ها باید به شکل محسوس انجام شود تا حضور 
دولت در بازار احســاس شــود و مردم نســبت به نظارت بر 
بــازار اطمینان پیدا کنند.معاون اول رییس جمهور افزود: 
تقویت ســامانه پاســخگویی۱۲۴  وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت  نیز گامی پراهمیت برای ایجاد آرامش در جامعه 
اســت تا با ســرعت هر چه بیشــتر به موارد گرانفروشی و 
تخلفات صورت گرفته در بازار رســیدگی شود. وی از وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات خواســت بســتر های الزم را 
فراهم کند تا ســامانه های پاســخگو به مردم نظیر سامانه 
هدفمند ســازی یارانه ها، وزارت تعاون و تعزیرات تقویت 
شــده و ضعف ها و اشــکاالت موجود در اسرع وقت مرتفع 

شود.  معاون اول رییس جمهور افزود: الزم است تدابیری 
اندیشیده شود تا پاسخ به درخواست و مطالبه کسانی که 
متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند در اسرع وقت انجام 
شود تا زمان انتظار مردم برای دریافت پاسخ تا حد امکان 
کاهش پیدا کند. مخبر بر لزوم استمرار اطالع رسانی دقیق 
و شــفاف به مردم در خصوص طرح مردمی ســازی یارانه 
هــا تاکیــد و در ادامه از همراهی خوب مردم با دولت برای 
اجرای این طرح بزرگ تقدیر کرد.در این جلسه که رییس 
دفتر رییس جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
کشــاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، ارتباطات و فناوری اطالعات، دادگستری، امور 
اقتصادی و دارایی، راه و شهرســازی، بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان 
صدا و سیما، سخنگوی دولت و استاندار تهران نیز حضور 
داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت تامین کاالهای اساسی 
و روند توزیع مرغ، تخم مرغ و روغن در سطح بازار ارایه شد. 
در این نشست همچنین تصمیمات الزم برای فراوانی کاال 
در خرده فروشی ها و فروشگاه های محله های شهری در 
استان های مختلف کشور اتخاذ و مقرر شد نظارت و بازرسی 
ها برای مقابله با گرانفروشی در سطح بازار تشدید گردد.

 مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار :

پاسخ به متقاضیان دریافت یارانه با سرعت انجام شود
 وزیر صمت در دیدار با معاون نخست وزیر کوبا اعالم کرد؛

 تدوین ۳۴ زمینه برای ارتقای مراودات تجاری ایران با کوبا
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با معاون نخســت وزیر کوبا 
از تدوین ۳۴ فرصت و زمینه برای همکاری های مشترک تجاری 
و اقتصادی میان ایران و کوبا خبر داد.ســیدرضا فاطمی امین در 
دیــدار اظهــار کرد: در حوزه هایی از جمله صنایع دارویی، معدن و 
لوازم خانگی پیشــرفت های خوبی داشتیم که می تواند زمینه ساز 
فعالیت های مشترک میان دو کشور شود.وی با اشاره به همکاری 
کوبا با موسســه پاســتور ایران در حوزه واکسن نیز گفت: عالوه بر 
ایــن حــوزه، در زمینه لوازم خانگی نیز کارهای خوبی برای تعمیق 
ســاخت داخل آغاز شــده است که می توان از این دستاوردها برای 
ارتقای مراودات تجاری دو کشور استفاده کرد.وزیر صمت همچنین 
دستاوردهای تجاری کشور به وسیله تهاتر در دوران تحریم را مورد 
توجه قرارداد و تصریح کرد: پارسال تجارت کشور بدون نفت بیش 
از ۱۰۰ میلیــارد دالر بــوده کــه بخش قابل توجهی از آن از طریق 
تهاتر )بدون ســوئیفت( انجام شده است.فاطمی امین ادامه داد: در 
حوزه معدن )فوالد، مس، آلومینیوم و غیره( نیز می توانیم مبادالت 
تجاری را افزایش دهیم.وی، همچنین بر ارتباط کســب وکارها و 
شرکت های بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد و این نوع ارتباط را 
از موفق ترین ارتباطات برای ارتقای مراودات تجاری دو کشور دانست 
و ابراز امیدواری کرد که این ســفر نقطه عطف گســترش مراودات 
دو کشــور شود.برپایه این گزارش، »ریکاردو کابرسیاس« معاون 

نخست وزیر کوبا نیز بر لزوم فعال سازی همکاری های دوجانبه در 
زنجیره های اقتصادی ایران و کوبا تاکید کرد و گفت: این همکاری ها 
باید در قالب هجدهمین نشســت کمیســیون مشترک دو کشور 
فعال شــود.وی همچنین تهاتر، موارد پولی و بانکی و موضوعات 
مرتبط با معدن و صنایع معدنی و زمین شناسی را از دیگر جنبه های 
همکاری دانســت و بیان  کرد: ایران در زمینه تولید و اســتخراج 
مواد معدنی )مانند نیکل، آهن، ســرب و طال( بســیار می تواند به 
کوبا کمک کند.ریکاردو کابرســیاس، معاون نخست وزیر کوبا در 
رأس هیئتی از مقامات اقتصادی و شرکت های بزرگ کوبایی برای 
شرکت در هجدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران 
و کوبا به تهران ســفرکرده اســت. این نشست کمیسیون مشترک 
 اقتصادی ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در تهران برگزار خواهد شد.
در حاشــیه برگزاری این نشســت، دیدارهــای دوجانبه ای بین 
شرکت های بزرگ کوبایی با شرکت ها و همتایان ایرانی انجام خواهد 
شد. در این کمیسیون مقرر است ۲۱ کمیته تخصصی در حوزه های 
مختلف ازجمله تجارت، سرمایه گذاری، ترانزیت و حمل ونقل، برق و 
انرژی، نفت و گاز، گمرک، بانکی و مالی، استاندارد، بهداشت و موارد 
مهم دیگر، برگزار شود.همچنین قرار است در حاشیه برگزاری این 
اجالس، اسنادی درزمینه دارویی، کشاورزی، گمرکی، مواد غذایی 

و واکسن به امضای طرف ها برسد.
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سیاست 2
بین الملل

شبه نظامیان فلسطینی در حال 
درگیری با نیروهای اسراییل 

در شهر  جنین  در كرانه 
EPA /رزمایش نظامی ناتو در باختری فلسطین

مقدونیه شمالی/ رویترز

گزارش تصویری

اهداف عربستان از احیای روابط با ایران 

ریاض به دنبال چیست؟
روابط ایران و عربستان بعد از شهادت شیخ نمر 
در سال ۲۰۱۶ و حمله به سفارت این کشور در 
ایران در کنار شهادت تعدادی از هموطنان مان 
در حادثه منا دچار تیرگی شــد و این ســطح از 

تیرگی روابط تا سال ها ادامه پیدا کرد.
بعد از شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا و متحد اصلی عربســتان در 
منطقه، ریاض در یک چرخش آشــکار و برای 
فائــق آمدن بر مشــکالت منطقه ای، یکی از 
راهبردهــای خــود را برقــراری رابطه با ایران 
قرار داد. جمهوری اســالمی ایران نیز براساس 
رویکرد همگرایی منطقه ای و وحدت در میان 
کشورهای اسالمی و دوری از هرگونه تفرقه و 
تنش در سطح منطقه ای به دنبال تنش زدایی 

با عربستان سعودی بوده است.
 ایجاد هرگونه تنش در روابط ایران و عربستان 
بیش از همه به ســود برخی بازیگران همچون 
رژیم صهیونیســتی خواهد بود. براساس این 
موارد، روند مذاکراتی ایران و عربستان از سال 
۲۰۲۱ و بــا میانجی گری عراق صورت گرفت 
و تاکنون پیشــرفت هایی نیز در این گفتگوها 

صورت گرفته است.
با انجام دور پنجم مذاکرات ایران و عربســتان، 
بسیاری به این سطح از روابط خوش بین هستند 
وامیدوارند که سطح تعامالت سیاسی بین دو 
کشور به سطوح عالی تری گسترش پیدا کند. 
در رابطــه با دورنمای موضوع مذاکرات ایران و 
عربســتان و طرح بعضی سواالت پیرامون این 
مذاکــرات به برخی از محورهای مهم اشــاره 

خواهد شد.
محور گفت و گوها

 دور پنجــم گفتگوها بین دوکشــور در بغداد 
برگزار شــد و ریاســت هیئت ایرانی که راهی 
بغداد شده بود را سعید ایروانی، معاون شورای 
عالی امنیت ملی و سفیر سابق ایران در عراق 
به عهده داشت و از طرف سعودی ها، خالد علی 
الحمیدان رییس ســازمان اطالعات عربستان 
آمده بود. فواد حسین وزیر خارجه عراق، درباره 
گفتگوهایی که در ۲۱ آوریل بین دو کشــور 
برگزار شد، می گوید این دیدار امنیتی بود و با 
حضور مسئوالن عالی رتبه برگزار شد و دو طرف 
بر سر یادداشت تفاهم ۱۰ بندی توافق کردند.
محورهای گفتگو بین ایران وعربستان سطوح 
مختلفی از مســائل داخلی دوکشور و مسائل 
منطقــه ای را در بــر مــی گیرد که مهمترین 
موضوعاتــی که تاکنــون میان نمایندگان دو 
کشــور بر روی آن بحث صورت گرفته اســت، 

موارد ذیل است:
1- جنگ

گفته می شــود بحث اصلی طرف عربستانی، 
ســوق دادن مذاکرات به سمت موضوع یمن و 
تقلیل دادن آن به این بحث اســت. در رابطه با 
بحران یمن و اینکه این موضوع چه تاثیراتی بر 
روی مذاکرات ایران و عربستان داشته باید به 

چند نکته توجه کرد:
الف( برای عربســتان و هم پیمانان آن آشــکار 
شده که پیروز جنگ یمن نخواهند بود و باید به 
راهبرد دیگری متوسل شوند. در این میان گزاره  
های مختلفی از تشــدید حمالت تا آتش بس 
و توافق سیاسی مطرح شد. باتوجه به شرایط 
عربستان آن چیزی که مورد پذیرش سعودی 
ها واقع شد، ابتدا استفاده از شرایط آتش بس 
برای کاهش ضربه پذیری و سپس استفاده از 
ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به جای ابزارهای 
نظامی بود. زیرا ابزار نظامی در طول ۸ ســال 

گذشته کارآیی خود را ازدست داده است.
عربستان سعودی برای رسیدن به یک راه حل 
سیاسی اقدامات خود را در دو سطح انجام داد: 
اول؛ از طریق مذاکرات غیرمستقیم و با میانجی 
گری سازمان ملل با هیئت های یمنی. دوم؛ از 
طریق مذاکرات مســتقیم با ایران و بحث وارد 
کردن موضوع یمن در مذاکرات مســتقیم با 

تهران.
در گزاره اول؛ عربســتان ســعودی باتوجه به 
عدم ایفای نقش به انصاراهلل و اینکه همچنان 
ایــن جنبش را بــه عنوان یک بازیگر اصلی به 
رسیمت نمی شناسد، از طریق غیرمستقیم و 
با میانجی گری سازمان ملل اقدام کرده است. 
البته عربســتان برای پافشاری بر اصول خود و 
اینکه از این اصول عقب نشینی نخواهد کرد، 
اقدام به تاسیس هیئت هایی سیاسی همچون 
هیئت ریاض کرده است و به نوعی این هیئت 
هــا را در مقابل انصاراهلل قرار داده اســت. زیرا 
در صورت مذاکره مستقیم عربستان سعودی 
با انصاراهلل، اوالً ریاض، انصاراهلل را به رســمیت 
شــناخته و ثانیاً در صورت مذاکره مستقیم با 
انصاراهلل، طرف اصلی در یمن، انصاراهلل معرفی 
خواهد شد و این کامال برخالف سیاست های 
اعالمی عربستان در مقابل انصاراهلل است. ریاض 
تاکنون به انحای مختلف ســعی بر این داشته 
کــه انصاراهلل را  به عنوان بازیگر اصلی در یمن 
به رسمیت نشناسد و از طریق میانجی ها وارد 

مذاکرات سیاسی شود.
در گزاره دوم نیز عربســتان از نظر روشــی به 
دنبال اجرای همان سناریوی اول است. اکنون 
که عربستان از طریق گزاره اول به نتیجه نرسیده 
وارد گزاره دوم شــده و در مذاکرات سیاسی با 
ایران سعی در گنجاندن موضوع یمن به عنوان 

مهمترین گزاره مطرح شده را دارد.
عربســتان از هــر دو روش موجــود به دنبال 
دستاوردســازی از جنگ یمن اســت. یعنی 
دولت ســعودی به این نتیجه رســیده که  در 
جنگ یمن پیروز نخواهد شــد و ادامه آن به 
منزله متضرر شدن ریاض و زیان های هنگفت 
اقتصادی اســت. زیانی که برخی آن را باالی 
۵۰۰ میلیارد دالر در طول ۸ سال گذشته بیان 
کرده اند. در نتیجه آن چیزی که در دستور کار 

عربســتان قرار گرفته است، راهبرد" خروج با 
دستاورد" از جنگ یمن است.

ریاض به دنبال آن است که حداقل امتیازهایی 
را در جنگ یمن کسب کند و سپس به خروج 
از این نبرد اقدام کند. به عنوان مثال عربستان 
خواهان اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ اســت که این 
قطعنامه به دنبال خلع سالح انصاراهلل، بازگشت 
انصاراهلل به مناطق شمالی یمن در کنار تشکیل  
یک دولت ائتالفی وابسته به اتحادعربی همچون 

دولت خودخوانده منصورهادی است.
ب( ایران بارها در طول پنج دور مذاکراتی بر این 
نکته تاکید کرده اســت که ایران در روند یمن 
مداخله ای انجام نخواهد داد و فقط به عنوان یک 
بازیگر تسهیل کننده می تواند ایفای نقش کند 
و تعیین سرنوشت ادامه یا قطع جنگ کنونی 
با مردم و دولت یمن است. البته ایران از آتش 
بس دوماهه کنونی نیز حمایت کرده و خواهان 
بسط این آتش بس به یک صلح فراگیر است.

عربستان قائل به گفتگو بر سرمسائلی به این به 
ترتیب است که ابتدا بحث یمن، دوم موضوعات 
منطقه ای و سوم حل مسائل دوجانبه را مطرح 
کند. این در حالی اســت که ایران قائل به حل 
مســائل دوجانبه؛ حل موضوعات منطقه ای و 

سوم بحث پیرامون بحران یمن است.
دولــت ریــاض در طول مذاکــرات قبلی 
راهبــرد اشــتباهی را مبنی بــر راهبرد" 
تعمیم ســازی" در دســتور کار قرار داده 
بــود و ایــن به منزله آن بــود تازمانی که 
مسائلی همچون بحران یمن را حل نکند، 
رغبتــی بــرای ورود به ســایر موضوعات 
نخواهد داشت. درطول مذاکرات گذشته، 
عربستان ســعودی نرمش خاصی در این 
زمینــه صــورت داده و باتوجه به حســن 
نیت ایران در روند مذاکرات و رســیدن به 
یک صلح فراگیر در یمن، به ســایر سطوح 
مذاکراتی دوجانبه ورود پیدا کرده است.

2- ارتقای سطوح روابط سیاسی
 در طول مذاکره هایی که در پنج دور بین ایران 
و عربستان صورت گرفته، مسئول ارشدی از دو 
کشور حضور نداشته است. عراق نیز که به عنوان 
میانجی در این مذاکرات ایفای نقش می کند، 
خواستار ارتقای سطح سیاسی مذاکره کننده ها 

بوده است. باتوجه به مذاکرات صورت گرفته این 
احتمال وجود دارد که در مراحل بعدی شاهد 
ارتقای روابط به سطح معاونین وزرای خارجه 
دو کشور باشیم. البته این روندها یک سلسله 
پیوســتگی ها دارد که باتوجه به مستقرشدن 
هیئــت نمایندگی ایران در جده، این احتمال 
وجود دارد که ابتدا در ســطح کنســولگری و 
ســپس در ســطح سفارت خانه شاهد تعمیق 

روابط دو کشور بود.

۳- مسائل مختلف همچون حج و حادثه منا
 مهمترین مســائل باتوجه به نزدیک بودن به 
موسم حج، بحث حج امسال و احتماال افزایش 
ســهمیه ایران اســت. در بحث حادثه منا هم 
عربســتان سعودی نه مسئولیت این حادثه را 
برعهــده گرفته و نــه حاضر به عذرخواهی در 
رابطه با آن است. سعودی ها معتقدند که این 
یک حادثه طبیعی بوده و ریاض هیچ نقشــی 

در آن نداشته است.
تاثیرات برقراری روابط ایران و عربستان

 بســیاری بر این اعتقادند که روند مذاکراتی 
ایران و عربستان در کاهش تنش های منطقه 
ای و عدم گســیل عربســتان به ســمت رژیم 
صهیونیستی موثر است. در بحث کاهش تنش 
ها این گزاره درست است، زیرا همسویی ایران 
و عربســتان در موضوعات منطقه ای منجر به 
کاهش بازیگری سایر بازیگران همچون رژیم 
صهیونیسستی خواهد شد. اما در بحث ایجاد 
رابطه میان عربستان و رژیم صهیونیستی این 
اعتقاد وجود دارد که عربســتان به ســه دلیل 
احتماالً به سمت آشکارسازی روابط با این رژیم 

نخواهد رفت:
اول اینکه عربستان به دنبال بازیگری مستقل در 
منطقه همچون ایران است نه یک بازیگر وابسته 
همچون رژیم صهیونیستی که موجودیت آن 
وابسته به آمریکا است؛ دوم اینکه عربستان با 
توجه به داعیه رهبری جهان اسالم ،در صورت 
رفتن به ســمت آشکارســازی روابط با رژیم 
صهیونیســتی، این جایگاه نزد جهان اســالم 
دچار خدشــه می شــود و دیگر داعیه رهبری 

جهان اسالم را نمی تواند داشته باشد.
سوم؛ بسیاری معتقدند که جرقه بحران داخلی 

در عربستان رابطه با رژیم صهیونیستی است. 
زیرا از یک سو مردم این کشور مخالف چنین 
اقدامی هستند و از سوی دیگر این قضیه شرایط 
را برای شــاهزاده های مخالف بن ســلمان در 
جهت ایجاد یک بحران فراگیر فراهم می سازد. 
در نتیجه عربستان بنابر ترس از افکار عمومی  
داخلی و جهان اسالم به چنین اقدامی دست 
نخواهد زد و نهایتاً در سطح فعلی و به صورت 

پنهان برخی روابط را حفظ خواهد کرد.
کرات  دورنمای مذا

همگرایی ایران و عربستان و کاهش تنش بین 
دو کشــور منجر به افزایش ضریب امنیتی در 
منطقه، همگرایی بیشــتر در رابطه با مسائل 
منطقه ای و همکاری های گسترده در سطوح 
مختلف سیاســی، اقتصادی و امنیتی خواهد 
شــد. آنچه در روند موجود مذاکراتی به چشم 
می خورد این است که سطح تعامالت دو کشور 
به ســطوح سیاسی و دیپلماتیک ارتقا یافته و 
همین چشــم انداز روشــنی را برای مذاکرات 

ترسیم کرده است.
 همچنین رسیدن دو طرف به یک فهم مشترک 
از همکاری نشــان دهنــده دورنمای مثبت 
از مذاکرات اســت. به همین منظور برخی از 
بازیگران مخالف همچون رژیم صهیونیســتی 
و آمریکا مخالف برقرای رابطه بین دو کشــور 
در ســطوح عالی هســتند و تمام توان خود را 
برای واگرایی بین دو کشــور به کار بســته اند. 
ســفر رئیس سازمان سیا به عربستان و چراغ 
سبز وی برای ارتقای رابطه با عربستان یکی از 
اقداماتی اســت که در مقطع فعلی توسط این 

بازیگران صورت گرفته است.
گذشــته از موارد ذکر شــده موضوعاتی نیز 
وجود دارد که کماکان ســبب ناپایداری روابط 
جمهوری اســالمی ایران و عربستان سعودی 
خواهند شد و ایجاد ثبات در این روابط به حل 
شدن اختالفات در این حوزه ها نیز پیوند خورده 

است، از جمله این موارد عبارتند از:
- برنامــه ریزی راهبردی بــا هدف قرار دادن 
جمهوری اسالمی ایران و تفکر محور مقاومت 
در انزوا و دشمنی با آن به عنوان محوری ترین 

اصل سیاست خارجی؛
- تقابل عمیق ســعودی با شــیعیان ساکن در 
عربستان و همچنین منطقه و رفتار خصمانه 
در مواجهه با آن ها از جمله در سوریه، لبنان و 
... که با حمایت از تکفیری ها همراه شده است؛
-  تمایل عربســتان برای پیوند با قدرت های 
فرامنطقه ای از جمله آمریکا با هدف تضعیف 

جایگاه ایران و کشورهای منطقه؛
- موضوع رژیم صهیونیستی و نزدیکی آل سعود 
به این رژیم و تمایل به برقراری روابط راهبردی 
با تل آویو که بی شک از مهمترین چالش های 

موجود میان ریاض و تهران خواهد بود.
نتیجه نهایی

 آنچه از وضعیت موجود قابل مشــاهده است، 
عربستان احتیاج به یک رابطه خوب و پایدار با 
ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای دارد و 
برای حل بحران هایی که با آن گریبان گیر است 
به همراهی جمهوری اسالمی ایران نیاز دارد. در 
نتیجه عربستان به این مذاکرات بسیار امیدوار 
اســت، اما روند حرکتی آن بسیار کند خواهد 
بود؛ زیرا سعودی ها انتظار دارند که در مرحله 
اول این مذاکرات یک امتیاز نســبی به دست 
بیاورند. به همین خاطر است که سعودی ها در 
هــر دور مذاکراتی همواره بر روی جنگ یمن 

تاکید می کنند.

خبر ویژه

طحان نظیف گفت: طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور از سوی این شورا تایید شد تا این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ 
اجرا شود. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اعالم کرد طرح عدم تغییر ساعت رسمی از ابتدای سال ۱۴۰۲ 
اجرایی می شود و بر اساس این طرح، از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساعت رسمی کشور تغییر نمی کند و دستگاه ها نیز فرصت 

خواهند داشت تا خود را با این قانون تطبیق دهند. 
به گفته طحان نظیف، در مصوبه قبلی زمان اجرای طرح مشخص نشده بود، اما در مصوبه جدید، نوشته شده که از سال 

۱۴۰۲ قانون تثبیت )عدم تغییر( ساعت رسمی کشور اجرا خواهد شد.
ســاعت رســمی ایران هر ســال در ســاعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت ۲۴ روز 

سی ام شهریور به حالت قبلی برگردانده می شود.

تغییر ساعت رسمی مصوبه سال ۱۳۷۰ هیات دولت سازندگی بود که در شهریور ۱۳۸۶ بود که مجلس با مصوبه مجلس 
شــورای اســالمی نیز تبدیل به قانون الزم االجرا شــد. این طرح بعد ها با انتقاداتی مواجه شــد و پس از کش و قوس های 
فراوان میان مجلس، دولت و شورای نگهبان  فروردین امسال در نشستی در مجلس با حضور سخنگوی شورای نگهبان 
بررسی و ابهام مورد نظر رفع شد.  مجلس بر اساس ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اختیار را داده 
تا ساعات کاری ادارات را تعیین کند. بر این اساس به گفته طحان نظیف در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت 

کاری ادارات با یکدیگر تفکیک شده و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد.
همچنین طرح جهش تولید دانش بنیان و طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار نیز از دیگر طرح هایی بودند که 

پس از بررسی در نشست شورای نگهبان تأیید شدند.

سخنگوی شورای نگهبان:

ساعت رسمی از سال 1۴۰2 تغییر نمی کند

رئیسی:

 آمادگی  برای سویه های جدید کرونا 
حفظ شود

رئیس جمهور گفت: بیمارســتان ها و مراکز درمانی 
کشــور و مجموعه هالل احمر باید با تجهیز امکانات 
و تامیــن داروهــا، همواره آمادگی خــود را در برابر 
سویه های جدید و احتمالی بیماری کرونا حفظ کنند.

آیــت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در 
جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به کاهش 
چشــمگیر آمار قربانیان و مبتالیان کرونا، از زحمات 
و تالش های کادر درمان کشور برای صیانت از جان 
مردم و همچنین مشــارکت و همکاری دستگاه های 
مختلف با وزارت بهداشت برای تامین نیازهای کادر 

درمان قدردانی کرد.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر آمار قربانیان و مبتالیان 
بیماری کرونا در کشور به مسئوالن وزارت بهداشت 
توصیه کرد با اســتفاده از این فرصت نســبت به تهیه 
شناسنامه سالمت و تکمیل بانک اطالعات سالمت 

شهروندان اقدام کنند.
رئیس جمهــور در عین حال بــر تداوم آموزش های 
عمومی و همچنین تقویت پیشــگیری و نظارت بر 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی تاکید و با توجه به 
کاهش شدت شیوع کرونا به مسئوالن وزارت بهداشت 
توصیه کرد از این فرصت برای تهیه شناسنامه و تکمیل 

بانک اطالعات سالمت آحاد جامعه استفاده کنند.
رئیســی همچنین گفت: همه بیمارستان ها و مراکز 
درمانی کشــور و مجموعه هالل احمر باید با تجهیز 
امکانات و تامین داروها، همواره آمادگی خود را در برابر 
سویه های جدید و احتمالی بیماری کرونا حفظ کنند.

 رایزنی وزیر خارجه قطر با بورل 
کرات هسته ای در خصوص مذا

وزیر خارجه قطر درخصوص تحوالت مذاکرات هسته 
ای با مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رایزنی 

کرد.
ه نقــل از وزارت خارجــه قطــر، شــیخ محمد بن 
عبدالرحمــن آل ثانی، وزیــر خارجه قطر با جوزپ 
بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی 
گفت وگو کرد. در این تماس تلفنی درخصوص روابط 
قطر و اتحادیه اروپا، تحوالت مذاکرات هســته ای و 

مسائل دیگر رایزنی شد.
بر اساس این گزارش، محمد بن عبدالرحمن با رابرت 
مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در خصوص 

مذاکرات هسته ای رایزنی کرده بود.
وزیر خارجه قطر با فیصل بن فرحان، همتای سعودی 

خود نیز گفت وگوی تلفنی داشته است.

کرات در وین   پرونده مذا
بار دیگر فعال شد

پرونــده مذاکرات در وین بار دیگر فعال شدشــبکه 
تلویزیونی المیادین به نقل از منابع نزدیک به هیات 
ایرانی در مذاکرات وین تاکید کرد: پرونده مذاکرات 

در وین بار دیگر فعال شده است.
 منابع مزبور درعین حال گفتند: هنوز زود اســت از 
دستیابی به توافق در آینده نزدیک سخن به میان آوریم 
و این موضوع نیازمند بحث و بررسی بیشتری است. 
آنان ابراز داشتند: اروپایی ها بخاطر بحران فراروی شان 
به دلیل جنگ در اوکراین و نیاز شدیدشــان به نفت 
و گاز ایــران عجلــه دارند تا هر چه زودتر در مذاکرات 

وین با تهران به توافق برسند.
بر اساس این گزارش، »جوزف بورل« مسئول سیاست 
خارجه اتحادیه اروپا دیروز » ازسرگیری مذاکرات« در 

خصوص احیای توافق هسته ای را اعالم کرد.
بورل گفت: مذاکرات متوقف شــده بود، اما دوباره از 
ســرگرفته شده است. من تصور می کنم سفر انریکه 
مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات وین به تهران 

باعث حل و فصل موضوع شده است.
هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات وین چهارشــنبه 
گذشــته در تهران با علی باقری کنی مذاکره کننده 

ارشد ایران در مذاکرات وین دیدار و گفتگو کرد.
از ســوی دیگر بر پایه همین گزارش، حســین امیر 
عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز )جمعه( از امکان 
دستیابی به توافق خوب سخن به میان آورد البته به 
شــرط آنکه واشنگتن تصمیم سیاسی خود را اتخاذ 

کرده و به تعهداتش عمل نماید.  
عبداللهیان خاطرنشــان کرد که سفر انریکه مورا به 
تهران و گفت وگوهایش فرصتی دیگری برای تمرکز 
یافتن بر ابتکارات جهت حل و فصل مسائل الینحل 

مانده در مذاکرات فراهم آورد.

شمخانی: 

اعتراضات محدود برخی هموطناِن 
نگران هیچ نسبتی با موج سواری 

رسانه های معاند ندارد
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان درباره اصالح 
ســاختار های اقتصادی کشور گفت: پیشرفت ایران 
اراده تغییرناپذیر کل نظام است که دشمن با جنگ 

۸ ساله و تحریم مانع آن شد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 
در حســاب توییتر خود نوشت: پیشرفت ایران اراده 
تغییرناپذیر کل نظام است که دشمن با جنگ ۸ساله 
و تحریم مانع آن شد. دولت چابک با اصالح ساختارها، 
بهینه سازی منابع و همراهی مردم از همه موانع عبور 
خواهــد کرد. اعتراضات محــدود برخی هموطنان 
نگران هیچ نســبتی با موج سواری رسانه های معاند 

و دنباله های داخلی آنها ندارد.

 درباره رئیس جدید امارات متحده عربی
 و دورانی که زودتر کلید خورد؛

 عصر جدید!
شــیخ خلیفــه بن زاید آل نهیان رئیــس دولت امارات 
درگذشــت. او به هنگام مرگ ۷۳ ســال داشــت. شیخ 
خلیفه فرزند شــیخ زاید بنیانگذار دولت امارات اســت؛ 
رئیس بعدی، ولیعهد فعلی ابوظبی اســت یعنی شــیخ 

محمد ۶۱ ساله.
 با درگذشــت شیخ »خلیفه«، این کشور شاهد سومین 
رئیس خواهد بود. رئیسی که خیلی زودتر یعنی ۸ سال 
قبل، در عمل به حاکم واقعی این کشور تبدیل شد؛ وقتی 
شــیخ خلیفه در ســال ۲۰۱۴ سکته مغزی کرد و از نگاه 
ها پنهان شد، حکمرانی کشور در عمل به دست ولیعهد 
افتاد و او توانست سیاست های این کشور را تغییر دهد.
وقتــی گاه بــه گاه، تصویری از شــیخ خلیفه پخش می 
شد همه چیز از ریش رنگ نشده و سفید تا خنده های  

غیرعادی اش، خبر از وضعیت جدید امارات می داد.
شــیخ خلیفه از نســل پدرش شیخ زاید بود. همان نسل 
ملک فهد و ملک عبداهلل سعودی که بر آرامش و کاهش 
تنش و اختالف و تعامل و ارتباط تکیه داشتند و کمتر به 

دنبال ماجراجوایی های سیاسی نظامی بودند.
 شــیخ محمد ولیعهد ابوظبی وقتی قدرت را در دســت 
گرفت تالش کرد با همراهی ولیعهد ســعودی و رئیس 
جمهور نظامی مصر )ژنرال سی سی(، اولویت امارات را 
از اقتصادی به سیاسی - نظامی تغییر دهد اما ناکام ماند 
و مجبور شــد سیاســت تعامل و ارتباط با همه را دوباره 

در پیش بگیرد.
در نتیجه با این درگذشت و انتقال قدرت در امارات، شاهد 
تغییرات اساسی در این کشور نخواهیم بود چرا که انتقال 

قدرت واقعی ۸ سال قبل انجام شده بود.
دو شیخ محمد

در سال های اخیر، دو »شیخ محمد«، اولی »محمد بن 
سلمان« ولیعهد سعودی و دومی »محمد بن زاید« در 

امارات، در ظاهر نفر دوم بودند و در واقعیت نفر اول.
در عربســتان ســعودی هم گرچه ملک سلمان در مقام 
پادشاه است اما همه می دانند قدرت در دست پسرش 
است. آنها در این سال ها سیاست متفاوتی را با گذشته و 
رویه سنتی کشورهای خود در پیش گرفتند. پیش بینی 
می شــود این رویه در ســال های پیش رو هم با قدرت 

بیشتری دنبال شود.
امارات و رئیس جدید؛ عصری که زودتر شروع شد

دو شیخ محمدگرچه همسویی هایی دارند اما در حوزه 
های دیگری دچار اختالف هســتند. جدایی از آمریکا، 
افزایش استقالل از سیاست خارجی امریکا و غرب، نزدیک 
شــدن به چین و روســیه، پیگیری سیاست مستقل در 
خاورمیانــه، برقــراری موازنه میان قدرت های جهانی و 
منطقه ای، دور کردن خود از اختالفات قدرت های جهانی 
)به عنوان مثال جنگ در اوکراین، تنش بر سر تایوان و 
اختالف امریکا - چین( از اشــتراکات سیاست های این 

دو محمد است.
همزمان، میان ریاض و ابوظبی بر ســر کســب حجم 
بیشــتری از ســرمایه گذاری های خارجی و درآمدهای 
غیرنفتــی، رقابت اقتصادی و در یمن، رقابت سیاســی 

وجود دارد. 
کشور برآیندی

 امارات، کشور فدرالی است که از اتحاد ۷ دولت / حکمرانی 
مستقل / امارت به وجود آمده است. امارات براساس اتحاد 
میان ۷ حکمرانی ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، فجیره، 
راس الخیمه و ام القوین در سال ۱۹۷۱ شکل گرفت. هم 
اکنون نیز هر منطقه یا دولت شهر، دارای دولت و سیاست 
های داخلی ویژه خود اســت و دولت ملی یا فدرال، در 

زمینه های کلی تصمیم گیری می کند.
گرچه دولت / امارت ابوظبی به دلیل مساحت بزرگ تر 
و منابع نفتی گسترده، بار اصلی اداره اقتصادی سیاسی 
کشور را بر دوش می کشد اما توزیع قدرت و عدم تمرکز 
تصمیم گیری های اساسی در یک خانواده یا یک شهر، 
باعث شــده سیاســت های کالن این کشور برآیندی از 

جهت گیری ۷ حاکم این کشور باشد.
پایتخت سیاسی ابوظبی و پایتخت اقتصادی دبی است و 
این دو شهر توسط دو دولت جداگانه و دو حاکم متفاوت 
اداره می شــوند که در جهت گیری ها، سیاســت ها و 
ارتباطات خارجی خود مستقل از یکدیگر عمل می کنند. 
حاکمان ابوظبی و دبی همزمان به ترتیب رئیس و نخست 

وزیر امارات هستند.
به همین دلیل با وجود تنش در روابط سیاسی ایران با 
امارات )ابوظبی(، روابط اقتصادی ایران با امارات )دبی( 

ادامه می یافت.
ایــن نــوع نقش آفرینــی برآیندی نوعی تعــادل را در 
سیاست های این کشور ایجاد کرده و مانع از ادامه تندروی 
یا ادامه سیاســت های ضرر آفرین می شــود. همچنین 
توانایی عقب نشینی و چرخش را به بخش جدایی ناپذیر 
از سیاست این کشور تبدیل کرده است؛ چرخش هایی با 
انگیزه سیاسی - اقتصادی که دیگر کشورهای منطقه از 
جمله قطر و سعودی و کویت قادر به اجرای آن نیستند 

و بر مواضع سابق خود پافشاری می کنند.
امارات نقش خود را در منطقه، به عنوان یک قدرت 
اقتصادی تعریف کرده و قدرت سیاسی و ... در اولویت 
های بعدی قرار می گیرد. همین موضوع از توانایی 
این کشــور در ماجراجویی پرهزینه و اختالفات و 
اصطکاک سیاسی - نظامی کاسته است. مساحت 
کوچک، قدرت نظامی محدود و اولویت بخشی به 
اقتصاد باعث شده امارات به سمت کاهش اختالفات 
و برقراری حداقلی از روابط سیاســی مناســب با 

دیگران حرکت کند.
منبع: عصر ایران

اخبار كوتاه
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3اقتصاد كوتاه از اقتصاد

 با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو
 برگزار شد؛

 جلسه کمیته 
 سرمایه گذاری ایمیدرو 

با محوریت توسعه زیرساخت
روزگار : جلسه کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو 
با محوریت توسعه زیرساخت طرح ها و با حضور 
وجیــه اهلل جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو 

برگزار شد.
 برنامه ریزی برای مشارکت در احداث نیروگاه 
بــرق در برخی طرح هــا و اختصاص بودجه به 
توسعه زیرســاخت های منطقه ویژه اقتصادی 
کاشــان از جمله مباحث مطرح شــده در این 

جلسه بود.
همچنیــن فراخوان جذب ســرمایه گذار برای 
توسعه حوزه عناصر نادر خاکی، از دیگر مسائل 
مطرح شــده در کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو 
بــود کــه رئیس هیات عامل ایمیدرو بر حمایت 
ایمیدرو از ســرمایه گذار در حوزه های حقوقی 

و فنی تاکید کرد.
در این جلسه امیر خرمی شاد عضو هیات عامل 
و معاون برنامه ریزی و توانمندســازی ایمیدرو، 
ســمیه خلوصی مدیر دفتر برنامه ریزی نظارت 
و راهبــردی ایمیدرو و امیــد امامی مدیر دفتر 

معدن این سازمان حضور داشتند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

سرعت اینترنت افزایش یافته 
است؛ پسرفتی نداشته ایم

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات به ادعای کاهش 
ســرعت اینترنت ثابت و سیار در ماه های اخیر پاسخ 
داد و گفت که در ماه های گذشته، پسرفتی نداشته ایم.

 عیسی زارع پور در گفت وگو با خانه ملت، اظهار کرد: 
مراجع جهانی و سایت های معتبری در مورد سرعت 
ارائه خدمات اینترنت قابل رجوع و استناد هستند و 

ما نیز آن را می پذیریم.
وی افزود: هر ماه این مراجع کشورها را هم در اینترنت 
ســیار و هم اینترنت ثابت اندازه گیری می کنند و بر 
اســاس نتایج ســایت "Speed Test" زمانی که بنده 
وزارتخانــه را تحویل گرفتم ســرعت اینترنت تلفن 
همــراه ۲۱.۸ مگابیت برثانیه بوده و االن با حدود ۱۵ 
درصد افزایش به ۲۵ رســیده است، سرعت اینترنت 
خانگــی نیــز حدود ۹ مگابیت برثانیه بوده و اکنون به 

حدود ۱۰ رسیده است.
وزیــر ارتباطــات تصریح کــرد: البته این اعداد 
رضایت بخش نیســت و مــا در ارتباطات ثابت 
رتبــه ۱۴۵ را در دنیــا داریم، البته در شــبکه 
ســیار به میانگین جهانی نزدیک تر هستیم ولی 
این ســرعت شایســته مردم ما نیست و به دلیل 
عقب ماندگی تاریخی این وضعیت ایجاد شــده 
و حتماً باید ســرعت و کیفیت افزایش پیدا کند 
و یکی از بال های شــبکه ملی اطالعات همین 
شــبکه پر ســرعت و با کیفیت در سراسر کشور 

است، اما پسرفتی هم نداشته ایم.  

غ  تعیین تکلیف قیمت مر
غ، روغن و لبنیات   تخم مر

تولید قدیم
طبــق اعالم معاون تجــارت و خدمات وزارت 
صمــت، همه کاالهای اساســی شــامل روغن 
نباتی، گوشــت مرغ، تخم مرغ و لبنیات، اعم از 
تاریخ تولید قبل از تغییر قیمت ها و بعد از آن، در 
حال حاضر با قیمت های جدید عرضه می شود.

 علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات 
وزارت صمت در نامه ای به مدیران کل صنعت، 
معدن و تجارت ۳۱ اســتان و جنوب کرمان 
اعــالم کرد کــه در راســتای تقویت جریان 
تامین و توزیع کاالهای اساســی شامل روغن 
نباتــی، گوشــت مرغ، تخم مــرغ و لبنیات، 
مطابق تصمیمات ســتاد تنظیم بازار کشــور 
از تاریــخ اجرای قیمت هــای مصوب جدید، 
بایــد ایــن کاالها، اعــم از تولید قبل از تاریخ 
۲۲ اردیبهشــت ۱۴۰۱ و بعــد از آن تاریخ با 

قیمت های جدید عرضه شود.
وی همچنیــن تاکید کرده که نظارت های الزم 
نیز در رعایت ســقف قیمت های جدید اعالمی 

انجام می شود.
گفتنی اســت چهارشنبه شــب گذشته، مبلغ 
کمک معیشــتِی واریز شــده بابت ماه اول، از 
ساعات پایانی قابل برداشت و از پنجشنبه قیمت 
جدید روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات اعمال شد.

بر این اساس از روز پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت، 
قیمــت هر کیلو مرغ گرم برای مصرف کننده 
۵۹ هزار و۸۰۰ تومان و هر کیلوتخم مرغ  ۳۹ 
هــزار و۸۰۰ تومان، اســت. همچنین قیمت 
روغــن مایع  ۸۱۰ گرمی ســرخکردنی برای 
مصرف کننده به ۶۲ هزار تومان و روغن مایع 
آفتــاب گــردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز به ۶۳ 

هزار تومان رسید.
 در لبنیــات نیــز قیمت هر کیلو شــیر خام ۳.۲ 
درصــد چربی درب دامــداری ۱۲ هزار تومان، 
شــیر نایلونــی ۹۰۰  گرمــی کم چــرب برای 
مصرف کننده ۱۵ هزار تومان، شــیر پاستوریزه 
بطــر یک لیتــری کم چرب ۱۸ هــزار تومان، 
ماســت دبه ای ۲.۵ کیلویی کم چرب ۴۹ هزار 
 و۸۰۰ تومان، پنیر UF نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی

۳۷ هزار تومان است.

گزارش

کمبود های تصنعی در بازار محصوالت غذایی 

 شوک های قیمتی 
با یارانه جبران نمی شود

   مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 با آغاز حذف ارز ترجیحی، مبلغ یارانه ســه دهک 
پایین جامعه به ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک های 
دیگــر بــه ۳۰۰ هزار تومان در مــاه افزایش یافت. 
همزمان با این خبر به اصطالح خوش رئیسی یعنی 
افزایــش یارانه های نقدی، قیمت مصوب چهار قلم 
کاالی اساســی افزایش یافــت و بدون وقفه تنش 
دربازارکاال های اساسی جهت خرید مصرف کننده 

ایجاد شد.
افزایش یارانه نقدی آن هم برای مدت زمان کوتاه تا 
جایگزینی کاال برگ زلزله شدیدی در بازار ها به ویژه 

مواد غذایی ایجاد کرده است.
کمبود و گرانی کاالی اساسی هرچند در جامعه ایران 
تازگی ندارد، اما این بار با توجه به تأثیرگذاری چند 
ساله حاشیه های سیاست خارجی بر اقتصاد، بحران 

جدیدی را رقم زده است.
دولت مدعی اســت که نمی گذارد مردم از گرانی ها 
آســیب ببینند، اما واقعیت چیز دیگری را ترســیم 

کرده است.
مردم تجربه خوبی از دریافت یارانه نقدی ندارند. هر 
اقدامی که دولت در راســتای پرداخت نقدینگی به 
مردم انجام می دهد بدون هیچ تردیدی گرانی چند 
برابری اقالم را رقم می زند، از این رو مردم عالقه ای 
به دریافت یارانه نقدی از سوی دولت ندارند چراکه 
عواقب این نوع حمایت دولت با خالی کردن جیب 

مردم همراه است.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی گفت: 
تأمین منابع مالی برای پرداخت نقدینگی به مردم 
مشــخص نیســت و در نهایت دولت را با کســری 
بودجه شدید مواجه خواهد کرد، بحثی که نرخ تورم 

را افزایش می دهد.
وی تصریــح داشــت: افزایش نــرخ تورم در صورت 
انباشــت کســری منایع مالی دولت برای دخل و 
خرجش موضوعی اســت که دولت عالوه بر آگاهی 
آن بازهم تکرار می کند و این رویه اشتباه را مبنای 

بقای تصدی خود دانسته است.
دانشمند گفت: اینکه دولت برای پرداخت یارانه نقدی 
بیشتر به مردم، یارانه های پنهان را قطع می کند و قصد 
دارد مبلغ آن را به صورت مستقیم به مردم بدهد. در 
این صورت گرانی محصوالت به ویژه کاالی اساسی 

را قطعی می کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در صورتی 
که باید یارانه کاالی اساسی به صورت نقدی پرداخت 
و درنهایت منجر به توانمندسازی مردم برای ایجاد 
اشــتغال و افزایش تولید صرف شــود. موضوعی که 
طی ســال ها هنوز در خالف جهت در حال حرکت 
است و دولت با هر بار افزایش میزان یارانه نقدی به 
مردم شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد می کند.

وی تصریح داشت: پرداخت یارانه نقدی و افزایش آن 
عوام فریبانه است و علم اقتصاد چنین چیز هایی را رد 
می کند بنابراین این شعار هایی که داده می شود، به 
هیچ عنوان منطقی نیست و باعث افزایش نرخ تورم 
خواهد شد موضوعی که حتی در این چند روز اخیر 

به راحتی اتفاق افتاد.
دانشمند گفت: سال هاست کشور گرفتار این ماجرا 
اســت و یکی از دالیلی که باعث به وجود آمدن این 
اتفاقات شده است مساله نامشخص مدیریت بازار ارز 
در اقتصاد کشــور اســت. نگاه سیاسی به مقوله ارز و 
سیاست زدگی در امور مشترک مدیریت نرخ دالر و 
اقتصاد وضعیت تأمین کاالی اساسی را به مخاطره 

انداخته است.
به اعتقاد این کارشناس مسایل اقتصادی؛ امروز تأمین 
مواد غذایی مردم به چالش جدی تبدیل شده و نتیجه 
همه این بی برنامگی ها در سال های گذشته بوده است. 
کمبود های تصنعی، احتکار و نوسان قیمت ها قبل از 
اقدام دولت نشــان ضعف مدیریت در بخش اقتصاد 
از سوی دولت و تیم اقتصادی آن دارد که به شدت 

کاال ها با افزایش قیمت های کاذب مواجه می شود.
دانشمند با تأکید بر تبعات افزایش یارانه نقدی گفت: 
بی برنامگی ها در تیم اقتصادی دولت مشهود است و 
باعث شکست دولت در تنظیم بازار می شود. وقتی 
برای واردات محصوالت مورد نیاز تصمیمات یکشبه 
و جلوی صادرات کاال ها با ترفند های مختلف گرفته 
می شود، دیگرنمی توان انتظار ثبات در قیمت های 

بازار را داشت.
وی ادامه داد: در حقیقت دولت می خواهد با پرداخت 
یارانه ها اعتماد مردم را جلب کند، اما از تبعات تورم 
زای آن غافل است. اگر قرار باشد که با پرداخت یارانه 
به مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی آن ها حمایت 
شود، بهتر است بخش عمده ای از این حجم به سمت 
تقویت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود. موضوعی 
کــه به دلیل برخی ابهامــات و رانت های حاصل از 
سیاست های دســتوری، دولت در اجرای آن تعلل 
می کند.دانشمند با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
گفت: حذف ارز ترجیحی یعنی افزایش هزینه زندگی 
روزمره مردم، کاال هایی که مایحتاج اساسی و روزانه 
مردم محسوب می شود در حالی که دولت یارانه نقدی 
به مردم می دهدو این ارز را از چرخه اقالم اساســی 
حذف می کند. البته دولت ومجلس از تبعات تورمی 
این اقدام نگرانی دارند، برای همین است که جنجال 
پرداخت یارانه نقدی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی را به 

وجود آورده اند.

پایان توقف واردات خودروهای خارجی

بازار خودرو در آستانه سقوط قرار گرفت
  مریم فکری/ گروه اقتصاد

باالخــره پس از ۴ ســال توقف واردات 
خودرو، قرار است به زودی خودروهای 
ســواری وارد کشور شــوند؛ آن هم در 
شــرایطی کــه از زمان مطرح شــدن 
موضوع آزادســازی واردات خودرو در 
مجلس تا آزاد شــدن آن، بارها و بارها 
این طرح به شــورای نگهبان رفت و به 
دالیلی از جملــه مخالفت هیات عالی 
نظــارت بر سیاســت های کل نظام، به 
مجلس بازگشــت. با این وجود باالخره 
در روزهای گذشــته وزیر صمت، خبر 
آزادســازی واردات خــودرو را به طور 
رسمی اعالم کرد. سید رضا فاطمی امین 
چهارشــنبه هفته گذشته خبر داد که 
جزییات، چگونگی و روش های واردات 
خودرو در آیین نامه ای که هم اکنون در 
مراحل تصویب قرار دارد، مشخص شده 

است.
به گفته وی، در شرایط کنونی با توجه 
به این که تولید خودرو بســیار کمتر از 
تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم 
و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است. 
در آیین نامه پیشنهادی واردات خودرو، 
به انتقال فنــاوری برای بهبود کیفیت 
صنعت خودرو توجه ویژه ای شده است.
بر همین اســاس، گفته می شود امروز 
پیش نویس طرح واردات خودرو نهایی 
و فــردا برای تصویــب به هیتت دولت 

ارسال خواهد شد.
در شرایطی قرار است واردات خودرو از 
ســر گرفته شود که از اردیبهشت سال 
۹۷ به دلیل خروج آمریکا از برجام و از 
سرگیری تحریم های یک جانبه آمریکا، 
دولــت وقت تصمیــم به محدود کردن 
واردات برخی کاالها کرد که خودرو هم 
یکی از آن ها بود. در واقع به سبب اعمال 
تحریم ها، فروش نفت و به تبع آن منابع 
ارزی کشور کاهش یافت و دولت برای 
مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو 
را ممنــوع کرد؛ بــه طوری که با توقف 
رسمی ثبت سفارش، در این چهار سال 
خودروی جدید خارجی وارد ایران نشد.
بــازار خودرو در آســتانه ســقوط قرار 

گرفت؟
در حالی قرار اســت فضا برای واردات 
خودروهای خارجی باز شــود که بازار 
خودرو کشــور در هفته های اخیر روند 
به شــدت افزایشــی را سپری می کند، 
بــه طوری که پراید، ارزان ترین خودرو 

کشــور رنگ ۲۰۸ میلیون تومان را به 
خود دیده است.

گزارش ها نشــان می دهــد که در بازار 
خودروهای خارجی نیز شــاهد رشــد 
چنــد ده میلیونی برخــی خودروها از 
ابتدای اردیبهشــت تاکنون بوده ایم؛ تا 
جایی که برای نمونه خودرو جک جی۴ 
با رشد ۲۳ میلیون تومانی روبه رو شده 
اســت. همچنین هایما S۵ ۶ ســرعته 
اتوماتیک رشدی در حدود ۷۰ میلیون 
تومان را تجربه کرده است. در عین حال، 
ام وی ام ۳۱۵هاچ بــک پالس با افزایش 

۲۵ میلیون تومان مواجه شده است.
خالء ۵۰۰ هزار خودرویی در بازار

بنــا به گفته رییس کمیســیون صنایع 
و معــادن مجلس، در حال حاضر خالء 
۵۰۰ هزارخودرویی در بازار احســاس 
می شــود کــه با واردات، فضــا رقابتی 

می شود.
عــزت اهلل  اســاس،  همیــن  بــر 
اکبری تاالرپشتی اعالم کرد: با بررسی 
کمیســیون های مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام مصوب شــد دولت 
خودروهایــی را کــه کم مصرف و ایمن 

هستند، بدون سقف وارد کند.
بــه گفته او، تا امروز از خودروســازان 
حمایت هایی شده است که طبق فرموده 
مقام معظم رهبری نباید سوءاســتفاده 
کنند و باید ساختار دو خودروساز اصالح 
شــود. مثال دولت به جای سهامداری و 

دخالت، باید ناظر باشد.
اکبری همچنیــن درباره مصوبه قبلی 
مجلس در خصــوص واردات ۷۰ هزار 

خودرو نیز عنوان کرد: اول، با فرمایشات 
رهبــری کال مصوبه اصالح شــد و این 
اختیــار را به دولت دادیم تا برای عامه 
مــردم هرقدر کــه بتواند بازار را تنظیم 
کند، واردات خودرو را انجام دهد. دوم، 
ماده ۴ آن که مربوط به صادرات قطعه و 

واردات خودرو بود، حذف شد.
وی متذکر شد: آیین نامه واردات خودرو 
به دســت دولت تهیه می شــود و دولت 
شرایط را باید برای واردات آماده کند.

رد رسمی یک شایعه
پــس از آنکــه وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو 
در هیــات وزیران خبر داد و اعالم کرد 
کــه هفته پیــش رو این مصوبه نهایی و 
جزییات، چگونگی و روش های واردات 
خودرو اعالم خواهد شد، اخباری به ویژه 
در شــبکه های مجازی منتشر شد که 
حکایت از تعیین سقف قیمتی و حجم 
موتور بــرای خودروهــای وارداتی به 

عنوان محدودیت داشت.
در فضای مجازی اخباری منتشــر شد 
مبنی بر اینکه واردات خودرو با دو شرط 
سقف قیمت خودرو ۷۰۰۰ دالر و حجم 
موتور ۱۰۰۰ سی سی آزاد شده است.

به دنبال این شــایعه، جالل رشــیدی 
کوچــی، نماینده مجلــس در توئیتی 
نوشــت: باالخره گام اول برداشته شد 
و واردات خــودرو آزاد شــد. در تنظیم 
آئین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه 
خــودروی اقتصادی دو شــرط در نظر 
گرفته شــده؛ سقف قیمت ۷۰۰۰ دالر 
و حجم موتور ۱۰۰۰ سی سی. اگر وزیر 

صمت این توهین آشکار به مردم ایران 
را اصالح نکند، قطعا منتظر اســتیضاح 

باشد.
امــا در واکنش به این شــایعه، معاون 
حقوقــی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت در صفحه شــخصی خود، این 
محدودیت هــا را بــرای واردات خودرو 

شایعه خوانده و تکذیب کرد.
محمد جــواد حاجی حســینی اعالم 
کــرد: آیین نامه مصوبــه هیات دولت 
در خصــوص لغو ممنوعیــت واردات 
خودرو توســط وزارت صمت با استفاده 
از دیدگاه های تخصصی و کارشناســی 
در دســت اقدام است و شایعات منتشر 
شــده در رابطه بــا محدودیت قیمت و 

حجم موتور صحت ندارد.
واردات خودرو در چارچوب 

سیاست های ارزی بانک مرکزی
مصطفــی قمری وفــا مدیرکل روابط 
عمومــی بانک مرکزی نیز در توئیتی 
در فضــای مجازی با عنــوان اجرایی 
شــدن مصوبــه آزادســازی واردات 
خــودرو در چارچوب سیاســت های 
ارزی و ســقف های تعییــن شــده از 
ســوی بانک مرکزی اعــالم کرد که 
مصوبه آزاد ســازی واردات خودرو در 
چارچوب ضوابط، سیاست های ارزی 
و ســقف های تعیین شــده از ســوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

اجرایی خواهد شد.
وی همچنین بیان داشــت: هماهنگی 
کامل سیاست های ارزی با سیاست های 
ارزی در برنامــه اصالحات ســاختاری 

اقتصــاد، یک اصل مــورد وفاق دولت 
سیزدهم است.

در آستانه سقوط قیمت خودرو
در این شــرایط، معــاون وزیر صنعت 
پیش بینــی کرده اســت که در صورت 
آزادسازی واردات خودرو، قیمت ها آرام 
آرام به آن حد عقالنی که مشتری انتظار 
دارد، نزدیک تر شود. منوچهر منطقی، 
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
در یــک برنامه تلویزیونی درباره مصوبه 
آزادســازی واردات خــودرو گفت: در 
مصوبه جدید که تنظیم شــده عالوه بر 
دو دهــک باال، دهک پایین هم در نظر 
گرفته شــده است. به طور مثال تعرفه 
پایین تری برای دهک پایین گذاشتند.

به اعتقاد وی، اگر عرضه و تقاضا متعادل 
شود قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت 
و پیش بینی ما این اســت که با شــروع 
واردات و ادامه آن، قیمت ها آرام آرام به 
آن حد عقالنی که مشتری انتظار دارد، 

نزدیک تر شود.
مهدی رادفر، دبیر انجمن واردکنندگان 
خــودرو نیز در خصــوص تاثیر واردات 
خــودرو بر قیمت بازار نیز گفت: به نظر 
می رسد از همان ماه اول ما شاهد کاهش 
قیمت ها باشــیم چرا که واردات خودرو 

شوک به بازار وارد می کند.
بــه اعتقــاد وی، بــا توجه بــه قیمت 
خودروهــای وارداتی در آینده بازار به 

ثبات خواهد رسید.
رادفر تاکید کرد: به نظر می رســد اولین 
خودروهای وارداتی اواخر شــهریورماه 
راهی بازار شــوند، چراکه تجربه ثبات 
کرده اســت تا اجرایی شــدن این گونه 
مصوبــات تعلل های بســیاری صورت 

می گیرد.
ســعید موتمنــی، رئیــس اتحادیــه 
نمایشــگاه داران نیــز پیش بینی کرد: 
همزمــان بــا ورود نخســتین ســری 
خودروهــای وارداتــی به کشــور که 
احتمــاال از ۲ ماه آینــده اتفاق بیفتد، 

قیمت ها شکسته خواهد شد.
به گفته وی، امروز خودروهای خارجی 
در کشور با سه برابر قیمت های جهانی 
معامله می شــوند و این قیمت ها برای 
خودروهــای کارکرده و دســت دوم به 
مراتــب بیشــتر اســت. بنابراین ورود 
خودروهای خارجی در ادامه به کاهش 
قیمت خودروهــای مونتاژی و داخلی 

خواهد انجامید.

رئیس اتحادیه امالک :

کاالهای اساسی تاثیری بر بازار مسکن ندارد  تغییر قیمت 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تاکید کرد که تغییر قیمت های اخیر 

کاالهای اساسی تاثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: بازار مسکن از پارامترهایی مثل تورم 
عمومی، بازارهای موازی، میزان تولید مســکن، هزینه ساخت، تورم 
نهاده های ساختمانی و نرخ دستمزد تاثیر می گیرد و تغییرات اخیر 

قیمت کاالهای اساسی و خوراکی تاثیر چندانی بر این بازار ندارد.
وی افزود: اگر تغییر قیمت کاالهایی مثل روغن، لبنیات و ماکارونی 
تاثیر زیادی بر شاخص تورم ایجاد کند ممکن است تا حدود اندکی بر 
بازار مسکن اثر گذار باشد اما همانطور که گفتم رشد قیمت سنگین 
ایجاد نخواهد کرد.خســروی با بیان این که مشــاوران امالک نقشی 
در نوسانات قیمت مسکن ندارند گفت: طبیعی است که پایین آمدن 
قیمت خانه منجر به رونق شــغل واســطه های بازار امالک می شود، 

بنابراین ما همواره طرفدار ارزان شدن مسکن هستیم.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به صحبتهای برخی نمایندگان 
مجلس مبنی بر نقش مشــاوران امالک بر افزایش قیمت مســکن 

گفــت: نمی دانــم چه دلیلی دارد که برخی آقایان دائم بر یک تحلیل 
اشتباه اصرار می کنند و کم کاری خودشان را به گردن مشاور امالک 
می اندازند.   خسروی تاکید کرد: ما طبق قانون نظام صنفی، مجری 
قوانین هستیم. بارها گفته ایم که این قانون برای صنف امالک حداقل 
هفت ایراد دارد که باید اصالح شــود. قانون را اصالح نمی کنند بعد 

هرجا کم می آورند از مشاوران امالک مایه می گذارند.
وی اظهار کرد: یکی از نمایندگان عضو کمیســیون عمران مجلس 
اخیراً بیان کرده  که هیات مدیره اتحادیه امالک که خودشان بنگاه دار 
هســتند نمی توانند بنگاه داران را کنترل کنند. آخر مگر می شــود از 
صنوف دیگر برای اتحادیه امالک اســتفاده کرد؟ طبق ماده ۷ قانون 
نظام صنفی، اتحادیه شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند 
صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف 

و مسؤولیت های مقرر در این قانون تشکیل می گردد.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تصریح کرد: تعجب می کنم فردی 
از قوه مقننه که وظیفه اصلی اش قانونگذاری است نسبت به قوانین 

مرتبط با کمیسیونی که در آن عضویت دارد بی اطالع است.
خسروی همچنین درباره آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: بحمداهلل 
ثباتی که از حدود یک ســال گذشــته در بازار ایجاد شــده همچنان 
وجود دارد و قیمت مســکن در اردیبهشــت تغییر چندانی نداشت. تا 
حدودی نگران بازار اجاره هستیم. به مشاوران امالک توصیه می کنیم 
با نزدیک شــدن به پیک جابجایی از چانه زنی با مالکان برای کاهش 
نرخ اجاره بها غافل نشــوند.وی بیان کرد: در شــرایط فعلی که کشور 
درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان قسم خورده نظام است، باید هرکس 
در هر شــغلی تالش کند تا اوضاع زندگی مردم بهتر شــود. ما اعتقاد 
داریم باید هوای اقشار ضعیف را داشته باشیم. کاری که ما می توانیم 
بکنیم این اســت که به مالکان توصیه رعایت انصاف و رافت اســالمی 
را داشته باشند. البته دولت سقف افزایش اجاره بها را در شهر تهران 
۲۵ درصد اعالم کرده که ما نیز در انعقاد قراردادها باید این مســئله 
را به موجران و مستاجران گوشزد کنیم. انعقاد قراردادهای باالتر از 

سقف تعیین شده ممنوع است.

خبر ویژه

رییــس اتحادیــه طــال و جواهر تهران گفت: با توجه بــه افزایش نرخ ارز 
قیمت طال باال رفت.

ابراهیم محمدولی درباره وضعیت بازار طال اظهار داشت : قیمت بازار طال 
به طور مســتقیم متاثر از قیمت ارز و دالر اســت و با توجه به افزایش نرخ 
دالر در کشور، قیمت طال هم تغییر کرده و در شرایط نوسانات ارزی داد 

و ستد در این بار ُکند شده است. 
وی ادامه داد: در حالی که انس جهانی در مسیر کاهش قیمت ها بود و به 
یک آرامش و ثابت رسیده بود، در کشورمان افزایش نرخ ارز باعث افزایش 
قیمت طال و سکه شد به طوریکه در یک هفته یک سکه طرح جدید حدود 

یک میلیون تومان افزایش یافت.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره افزایش درخواست های  سرمایه 
ای در بازار طال گفت: در این شرایط تقاضای مصرفی کاهش پیدا کرده است 
و اگر هم تقاضا باال می رود، تقاضای ســرمایه ای اســت که آن هم متوجه 
مصنوعات طال نمی شود، این تقاضاها یا به سمت طالهای آب شده می رود 
یا به ســمت طالهای دســت دوم و بدون اجرت هدایت می شــود که این 

تقاضاها در بازار خود را نشان نمی دهند.
محمدولی  با اشــاره به قیمت های روز طال ادامه داد: امروز قیمت انس 
جهانــی هــزار  و ۸۱۳ دالر، قیمت یک مثال طالی ۱۷ عیار آب شــده ۵ 

میلیون و ۸۹۶ هزار تومان، قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و 
۳۶۰ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۱۴ میلیون و ۳۵۰ هزار 
تومان، هر قطعه ســکه تمام طرح قدیم ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، 
نیم ســکه ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع ســکه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان و قیمت سکه های یک گرمی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

وی تاکید کرد: شــنبه هفته گذشــته قیمت ســکه تمام طرح جدید ۱۳ 
میلیون و ۳۹۰ هزار تومان، قیمت ســکه طرح قدیم ۱۳ میلیون تومان، 
 نیم سکه ۷ میلیونو ۳۵۰ هزار تومان و ربع سکه ۴ میلیون ۳۵۰ هزار تومان 

بوده  است.   

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران خبر داد: 

افزایش یک میلیون تومانی قیمت سکه در یک هفته



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

13 شوال 1443   15 می 2022 یکشنبه 25 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 2101

نفت و انرژی 4

کشور خبر داد؛    CNG عضو انجمن صنفی

نابودی صنعت CNG  با ادامه روند موجود

كوتاه از انرژی

بین الملل

در صورت توقف صادرات گاز روسیه 
به اروپا

یورو نقره داغ می شود
بانک ســرمایه گــذاری بارکلیز پیش 
بینــی کرد اگر روســیه عرضه گاز به 
اروپــا را به طور کامــل متوقف کند، 
اقتصاد منطقه یورو با ســهمیه بندی 
انرژی روبرو خواهد شــد و ارزش یورو 
در برابر دالر آمریکا سقوط خواهد کرد.

اقتصاددان های بارکلیز در یادداشتی 
نوشــتند: اقتصاددان هــای ما برآورد 
کردند که از دســت رفتن کامل عرضه 
روســیه به همراه ســهمیه بندی گاز 
موجــود، باعث کاهــش بیش از پنج 
درصدی تولید ناخالص داخلی منطقه 
یورو در مدت یک ســال خواهد شــد. 
بعالوه، اگر روســیه عرضه گاز طبیعی 
بــه اروپا را متوقــف کند، نرخ یورو در 
برابــر دالر آمریکا ریزش خواهد کرد. 
از زمان آغاز جنگ در اوکراین، ارزش 
یورو حدود هشــت درصد افت کرده و 
در حال حاضر یک دالر و ســه ســنت 
است.روســیه عرضه گاز به لهستان و 
بلغارســتان که دو کشور عضو اتحادیه 
اروپا هســتند را متوقف کرده و ظاهرا 
تهدید کرده است عرضه گاز به فنالند 
را بــه دلیل تصمیم این کشــور برای 
درخواســت عضویــت در ناتو، قطع 
خواهــد کرد.در حالی کــه بعضی از 
خریداران مانند لهستان و بلغارستان 
حاضر نشــده اند پول گاز روسیه را به 
روبل پرداخت کنند اما خریداران دیگر 
برای پرداخت به روبل آماده شــده اند.

یک منبع آگاه در گازپروم پنج شــنبه 
گذشته به بلومبرگ گفت: ۱۰ خریدار 
دیگر گاز روسیه طبق دستور والدیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهور این کشــور، 
حســابهایی در گازپــروم بانک برای 
پرداخت پول گاز به روبل گشــوده اند. 
تاکنون ۲۰ شــرکت از اروپا حســاب 
هایی در گازپروم بانک افتتاح کرده اند 
و ۱۴ خریدار دیگر خواستار اسناد الزم 
برای افتتاح چنین حسابهایی شده اند.

همزمــان، روبرت هابک، وزیر اقتصاد 
آلمان پنج شــنبه گذشته به پارلمان 
این کشــور اعالم کرد روســیه عرضه 
گاز بــه زیرمجموعه گازپروم که آلمان 
در آوریل تحت کنترل خود درآورد را 

متوقف کرده است. 

فنالند برای قطع احتمالی 
 صادرات گاز روسیه 

آماده شد
کمیتــه آمادگی اضطــراری فنالند 
اعــالم کرد برای قطع احتمالی عرضه 
گاز طبیعی روســیه آماده شده است.

آنتــی کایکونن، وزیر دفــاع فنالند، 
بــه خبرنگاران گفــت: نمی تواند این 
گــزارش را تاییــد کنــد و همزمان، 
کرملین اعالم کرد گزارش این روزنامه 
ســاختگی بوده و تاکید کرد شــرکت 
دولتــی گازپروم یک تامین کننده گاز 
مطمئن مانده است.شــرکت دولتی 
گازگرید فنالند هم هیچ نشــانه ای از 
اختالل عرضه گاز روسیه در روز جمعه 
مشاهده نکرده است.با این حال کمیته 
آمادگی اضطراری فنالند در بیانیه ای 
اعــالم کرد فنالند آماده توقف واردات 
گاز طبیعی از روسیه است. این کشور 
عمده گاز مورد نیازش را از روسیه وارد 
می کند اما گاز تنها پنج درصد از مصرف 
انرژی ساالنه فنالند به حساب می آید. 
اما از دست رفتن این عرضه گاز روسیه 
به معنای آن است که شرکتهای فعال 
در حوزه های جنگلداری، شیمیایی و 
غذا، باید منابع انرژی دیگری پیدا کنند 
یــا در حجم تولیــد خود تغییر دهند.

موسســه کپیتــال اکونومیکــس در 
یادداشــتی اعالم کرد: به نظر می رسد 
فنالنــد آمادگی آن را دارد که واردات 
LNG را جایگزیــن گاز روســیه کند. 
بنابرایــن در حالــی که اقتصاد فنالند 
در مقایسه با سایر اقتصادهای منظقه 
یــورو بابت از دســت رفتن تجارت با 
روســیه، آسیب شــدیدتری خواهد 
دیــد اما تاثیر مســتقیم توقف عرضه 
گاز روســیه اندک خواهد بود.مقامات 
فنالند در یک تغییر موضع تاریخی که 
ناشــی از حمله روسیه به اوکراین بود، 
اعالم کردند این کشور باید درخواست 
کنــد بدون تاخیر به اتحاد نظامی ناتو 
ملحق شود.مسکو اعالم کرد این اقدام 
یک تهدید اســت و این کشــور آماده 

پاسخگویی خواهد بود.

 عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

خاموشی ها در راه است
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی تاکید کرد: در حوزه برق با رقمی 
حــدود ۱۴ هزارمــگاوات کمبود در تولید 
مواجــه هســتیم که این رقم خــود را در 
خاموشی ها نشان خواهد داد.پرویز محمد 
نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به کاهش منابع آبی کشور 
و ضــرورت صرفــه جویی در مصرف، بیان 
کرد: قطعا در تابستان پیش رو مانند سالیان 
قبــل هــم در حوزه آب و هم در حوزه برق 
با مشــکل مواجه خواهیم بود. در این چند 
سال اخیر ما سعی کردیم از مجموعه منابع 
موجود اســتفاده بهینه داشته باشیم. این 
رونــد نیز باید ادامه پیدا کند.وی در ادامه 
اظهــار کرد: این موضوع که ما بخواهیم در 
کوتــاه مــدت منابع خود را به میزانی ارتقا 
دهیم که هم در ایام پیک و هم در ایام غیر 
پیک پاســخگوی نیاز در حوزه آب و برق 
باشــد، سخت است. سالیان سال است که 
مــا در تامین آب و برق با تراز منفی مواجه 
هســتیم. یکی از نگرانی های اساسی ما در 
حوزه تامین آب و برق در تابســتان پیش 
رو اســت.نماینده مردم لنگرود در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: اکنون هم در 
حــوزه آب میــزان تولید ما کمتر از میزان 
مصرف اســت و هم در حــوزه برق میزان 
مصرف بیش از میزان تولید است. اختالف 
بین تولید و مصرف نیز رقم باالیی است. در 
حوزه برق ما با رقمی حدود ۱۴ هزارمگاوات 
کمبود در تولید مواجه هستیم که این رقم 
خود را در خاموشــی ها نشــان خواهد داد. 
خاموشــی نیز به هر شکلی موجب نگرانی 
خواهد شــد.وی در ادامه تاکید کرد: تنها 
راهــی که موقتا پیش رو ما بوده و می تواند 
مــا را از ایــن مرحله عبــور دهد، مدیریت 
منابع است. باید به طور جدی این موضوع 

دنبال شود. 

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت خبر داد؛ 

 خودکفایی 1۰۰ درصدی 
در تولید آجر نسوز

عضو انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت 
نفت گفــت: آمادگی داریم که تمامی نیاز 
کشــور به آجرهای نســوز را تأمین کنیم، 
همانطور که تاکنون در پروژه های بسیاری 
ایــن کار را انجــام داده ایــم و در تمامــی 
پروژه هــا، کیفیت بــاالی تولیدات ایرانی 
آجر نســوز مشــخص است، اما در این بین 
نیازمند این هســتیم که پروژه های جدید 
از واردات کاالهای مشــابه ســاخت داخل 
در بحث آجرهای عایق نســوز، منع شوند؛ 
تا ظرفیت های ملی ایجاد شــده در زمینه 
تولیــد این محصوالت، برای کشــور حفظ 
شود.علی شفیق با بیان اینکه شرکت فعال 
در این حوزه دانش بنیان بوده و بزرگترین 
واحد تولیدکننده آجرهای نســوز ســبک 
خاورمیانه اســت، اظهار کرد: این شرکت 
در زمــره فعاالن خــاص در زمینه تولید و 
تأمین آجرهای نســوز واحدهای صنعتی 
از جملــه واحدهای نفتی، پتروشــیمی و 

فوالدی محسوب می شود.

مدیر شرکت ملی نفت اعالم کرد:

آغاز نوسازی و بازسازی 
 تسهیالت صنعت نفت 

به طور جدی
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت 
ایران گفت: یکی از برنامه های شرکت ملی 
نفت بازســازی و نوسازی تجهیزات صنعت 
نفــت به ویــژه در مناطق نفت خیز جنوب 
و فالت قاره است که این مهم را امسال به 
طور جدی اســتارت زده ایم.کریم زبیدی 
در خصوص اقدامات و برنامه های شــرکت 
ملی نفت برای بازسازی و نوسازی تجهیزات 
صنعت نفت گفت: اعداد و ارقامی که برای 
این مســاله در نظر گرفته شده به گونه ای 
اســت که می توان بخش بســیار خوبی از 
تجهیزات ادوار و ثابت را پوشش دهد.وی با 
بیان این که این بازسازی و نوسازی را عمدتا 
در مناطق نفت خیز جنوب و فالت قاره که 
عمــر باالی ۴۰ ســال دارند آغاز کرده ایم، 
اظهــار کرد: اعتبارات خوبی برای این مهم 
دیده شــده و پروژه های متعددی را برای 
آن تعریف کرده ایم. در طول دو سال اخیر 
پــروژه ای را به پیمانکار داده ایم تا وضعیت 
کل تاسیســات مناطق نفت خیز جنوب را 
مورد مطالعه قرار دهد تا متوجه شویم چه 
میزان برای بازســازی داریم.زبیدی اضافه 
کرد: امســال یکی دیگر از برنامه هایی که 
داریم این اســت که با توجه به حوادثی که 
ممکن اســت پیش بیاید تجهیزاتی که در 
معرض خطر قرار دارند قبل از وقوع حادثه 

تعویض کنیم.

عضو انجمن صنفی CNG کشور گفت: طی شش 
ســال گذشته کارمزدها متناسب با افزایش هزینه 
ها افزایش نیافته و در نتیجه با زیان انباشته مواجه 
شــده ایم، ادامه روند عرضــه CNG با این میزان 
کارمزد بهره برداری از جایگاه ها امکان پذیر نیست. 
رضا نیکزاد، در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه 
بیــن المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی در 
نشستی خبری با بیان اینکه با توجه به مزیت نسبی 
کشور در دارا بودن منابع عظیم گازی و وجود شبکه 
گسترده خطوط انتقال گاز، متاسفانه طی سالهای 
اخیر در هر دو حوزه عرضه و تقاضای CNG روندی 
راکد یا حتی کاهشــی داشــته ایم، افزود: افزایش 
بیش از صــد درصدی قیمت قطعات جایگاه های 
CNG و افزایش شــدید قیمت روغن هم راســتا با 
پایین آمدن کیفت قطعات و روغن، در شــرایطی 
که عمده جایگاه ها با عمر باالی ۱۰ سال فرسوده 
شــده و نیاز به بهســازی دارد از مشکالت مهم در 
تولید و عرضه سوخت CNG  است.وی افزود: البته 
جــا مانــدن جایگاه ها از صف تولید کنندگان طی 
این ســالها و هم ردیف قرار دادن با ســوخت مایع 
هــم یکــی از دالیل عقب ماندگی کارمزد اســت؛ 
این مســایل درحالی هست که جایگزینی مصرف 
ســوخت CNG به جای بنزین در خودروها، یکی 
از راهکارهــای مهم جلوگیری از افزایش بی رویه 
مصرف بنزین و قطع وابســتگی کشــور به واردات 
بنزین اســت.این عضو انجمن صنفی CNG کشور 
با بیان اینکه قانون توســعه صنعت CNG در دوره 
قبلی مجلس به تصویب رسید، اما اقدامات دولت 
قبل و دولت ســیزدهم، دست کم تا به امروز تاثیر 
چندانی در توســعه این صنعت و افزایش مصرف 
CNG نداشته است، گفت: یکی از دالیل مهم آن 
عدم توجه به مشــکالت صنعت CNG در هر دو 
بخش عرضه و تقاضا بوده اســت.نیکزاد افزود: در 
بخش عرضه و با وجود اینکه جایگاه های CNG در 

سالهای اخیر به دلیل اعمال سیاستهای نادرست، 
بــا کمتــر از نیمی از ظرفیت نامــی خود فعالیت 
کــرده اند، مصرف فعلی CNG کشــور که حدودا 
هشت میلیارد متر مکعب در سال بوده نیز درآمد 
سرشاری را نصیب دولت کرده است؛ به نحوی که 
به اذعان مسئولین وزارت نفت، یکی از پرسود ترین 
پروژه های نفتی کشور محسوب می شود اما علیرغم 
این سود سرشار دولت از مصرف این سوخت پاک 
که البته در صورت اعمال سیاســت های بهتر، می 
توانست تا دو برابر شرایط فعلی ارتقا یابد، همواره 
بزرگترین چالش و مشــکل جایــگاه داران، عدم 
افزایش متناســب حق العمل جایگاه ها با افزایش 
هزینــه ها بوده اســت.وی اظهــار کرد: با توجه به 
تجربیات قبلی افزایش حق العمل در ســال های 
گذشته، به نظر می رسد نهادهای متولی و تصمیم 
گیر از جمله سازمان برنامه و بودجه درک درستی 
از وضعیــت وخیــم جایگاه داران و فعاالن صنعت 
CNG نداشــته و ندارنــد.در ادامه این نشســت، 
حمیدرضا ســهرابی، عضــو انجمن CNG با بیان 

اینکه سیاست کلی نظام در راه اندازی و گسترش 
زیر ساخت استفاده از سوخت پاک CNG با هدف 
تنوع بخشی به سبد سوخت کشور و قطع وابستگی 
به واردات بنزین با تکیه بر وجود منابع عظیم گازی 
و نیز دارا بودن شبکه گسترده توزیع گاز، سیاست 
دور اندیشانه ای بود که در تطابق کاملی با منافع 
ملی بود، گفت: ولی به سبب عدم توجه به توسعه 
کیفی جایگاه ها، هرگز به راندمان پیش بینی شده 
نرســید.وی با بیان اینکه سرمایه گذاری درست و 
 CNG مناســبی که در خرید تجهیزات با کیفیت
از برندهــای معتبر جهانی صورت پذیرفت، گفت: 
عدم توجه دولتهای پیشــین به شرایط نگهداری 
جایگاه ها، موجب فرســودگی تجهیزات CNG و 
 CNG کاهش راندمان آنها شــده و نهایتا صنعت
که بی تردید یکی از پرسودترین پروژه های نفتی 
کشــور بوده را به مرز ورشکســتگی و اضمحالل 
رسانده است.این عضو انجمن صنفی CNG با بیان 
اینکه پس از سال ۱۳۹۶ و با افزایش چشمگیر نرخ 
ارز و نیز بروز تورم کمر شــکن ماهانه در کشــور، 

شرایط نگهداری از جایگاه های CNG  که متاثر از 
وضعیت کلی کشــور هستند، به قدری دشوار شد 
که تامین اقالم یدکی و مواد مصرفی مورد نیاز آنها 
با چالشهای جدی مواجه شد و از آنجا که در تعیین 
حــق العمل جایگاه ها، هیچــگاه اهتمام منصفانه 
ای صورت نگرفته و تمامی توجهات توســعه ای، 
صرفا در راســتای توسعه کمی جایگاه ها بوده، هم 
جایگاه ها را به مرز ورشکستگی کشانده و هم بیش 
از نیمی از ظرفیت زیر ساخت موجود، بال استفاده 
و مغفول مانده اســت؛ گفت: این شــرایط تاآنجا 
پیش رفته که به دلیل افزایش بیش از ۱۰ برابری 
هزینــه های نگهداری و به روز رســانی جایگاه ها 
نســبت به ســالهای قبل، بسیاری از جایگاه ها در 
شــرف تعطیلی و توقف کامل هســتند.این عضو 
انجمن صنفی CNG کشــور  با بیان اینکه خدا را 
شاکریم که دست کم تا به امروز، انفجار و حوادث 
تلــخ رخ داده در جایگاه هــای CNG، هیچ یک به 
دلیل نقص یا عملکرد نادرست تجهیزات منصوب 
در جایگاه های CNG نبوده اســت ولی در صورت 
ادامــه وضعیــت موجود و عــدم توجه به برقراری 
تــوازن بین درآمد و هزینه جایگاه ها، در آینده ای 
نه چندان دور امکان بروز وقایع ناخوشایند اشاره 
شده به دلیل کاهش شدید قدرت مالی جایگاه ها 
در تامین اقالم مورد نیاز شــامل قطعات یدکی و 
مواد مصرفی، تعمیرات، به روز رســانی، استاندارد 
ســازی و نگهداری تجهیزات، به صورت گسترده 
وجــود دارد؛ گفــت: مضاف بر آنکه در صورت عدم 
نگهداری صحیح از تجهیزات، ارتباط مســتقیمی 
با کیفیت ســوخت تحویل شــده به مصرف کننده 
نهایــی دارد و در صــورت همــه گیری این پدیده 
نامیمــون در جایگاه های CNG، اقبال عمومی به 
مصرف CNG باز هم تا حد چشــمگیری کاهش 
خواهد یافت و متاسفانه شاهد مصرف بیشتر بنزین 

و تبعات ناشی از آن خواهیم بود.

مدیرعامل شــرکت صدرا زیرمجموعه قرارگاه خانم األنبیاء گفت: 
در ســال های اخیر بزرگترین شــناوری که ساختیم نفتکش ۱۱۳ 
هزار تنی افراماکس بود که برای اولین بار در کشــور انجام شــد، ۴ 
فروند با کارفرمای خارجی قرارداد داشــتیم، یک فروند را تحویل 
دادیم، کشــتی دوم تا ماه آینده تحویل داده می شــود، ســاخت 
 کشــتی ســوم نیز آغاز شــده و ظرف دو ســال ســاخته و تحویل 

داده می شود.
علی زارعی در نشســتی خبری با بیان اینکه ماموریت اولیه صدرا 
ســاخت کشــتی و شــناور و تعمیرات بوده، اظهار کرد: انتظار این 
اســت که کافرمای ایرانی به همان شــکل که کارفرمای خارجی به 

ما اعتماد کرده، اعتماد کنند و ســاخت و تعمیرات شــناورهایی را  
که به دیگر کشورها واگذار می کنند،  به ما نیز بسپارند.وی با بیان 
اینکه  در حال حاضر در چند پروژه نفت و گاز فعالیت داریم، اظهار 
کرد: از مجموع ســکوهای پارس جنوبی به طور هم زمان عملیات 
طراحی، مهندسی، تامین کاال،  ساخت، حمل،  نصب و راه اندازی 
۱۰ ســکوی فازهای  ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۱۴ را انجام داده ایم  و از این 
تعداد ۹ سکو تحویل موقت شده و یک سکوی باقیمانده نیز مربوط 
به فاز ۱۴ بوده که در مرحله تحویل است.مدیر عامل شرکت صدرا 
افزود: به عبارت دیگر در حال تعامل با مجموعه کارفرما هستیم تا 
اگر شــرایط دریا مســاعد شود کارهای باقیمانده در دریا را تکمیل 

و پــروژه را تحویــل  دهیم.زارعی با بیان اینکه پروژه دیگر عملیات 
تعمیر و نگهداری ۱۸ ســکوی ناحیه دو پارس جنوبی بوده که در 
حال انجام است، گفت: قرارداد جاری دیگر تعمیرات خطوط لوله 
زیردریایی میدان گازی پارس جنوبی است،  یکی از پروژه ها تعمیر 
خط لوله ۳۲ اینچ ســکوی فاز ۱۶ بود که در زمســتان سال گذشته 
دچار حادثه شده بود که با بهترین کیفیت و در حداقل زمان انجام 
شد.وی با اشاره به پروژه جکت میدان بالل گفت:  سال گذشته در 
مناقصه این پروژه برنده شــدیم که اقدامات مربوط به آن در حال 
انجام است. در حوزه شمال نیز  در حال مذاکره برای اورهال دکل 

امیرکبیر هستیم.

مدیرعامل شرکت صدرا خبر داد؛ 

امضای قرارداد ساخت ۴ فروند نفتکش با خارجی ها

خبر  ویژه

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی:

 بی گدار به تولید انرژی 
وارد نشویم

رئیس ســابق ســازمان انرژی اتمی با تاکید بر 
اینکــه باید در حوزه انــرژی های تجدیدپذیر 
عالمانــه و عمیــق تر فعالیــت کرد، گفت: کار 
مطالعاتــی دقیق و حســاب شــده می تواند 
نتیجــه معقولی را در تولید انرژی تجدیدپذیر 
حاصل کند.دکتر علی اکبر صالحی ، با اشــاره 
به پیشرفت های قابل توجه شرکت های دانش 
بنیان در کشور طی ۱۰ سال اخیر اظهار کرد: 
زیرســاخت های خوبی بــرای تقویت فعالیت 
شرکت های دانش بنیان از دو دهه گذشته در 
کشور فراهم شده و خوشبختانه نتیجه اقدامات 
گذشــته در تامین زیرساخت های مورد نیاز به 
ثمر نشســته و آمار صعودی ایجاد و توســعه 
شــرکت های دانش بنیان در ســال های اخیر 
دلیلی بر این ادعاســت.وی با تقدیر از فعالیت 
جوامــع دانشــگاهی بویژه دانشــگاه صنعتی 
شریف به عنوان یکی از بانیان اصلی فکر ایجاد 
شــرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها، اظهار 
کرد: قبل از اینکه موضوع فعالیت شرکت های 
دانش بنیان به صورت فراگیر در جامعه مطرح 
شود، اساتید دانشگاه صنعتی شریف هسته های 
اولیه استارتاپ ها را بنا نهادند و برای ماندگاری 

بیشتر اســاتید در دانشگاهها خدمات الزم به 
آنها ارائه شد و با اقتباس از فعالیت های خارج 
از کشور حرکتی علمی در این حوزه آغاز شد و 
خوشبختانه در حال حاضر وضعیت قابل قبولی 
ایجاد شــده است.وی آهنگ تحول در فعالیت 
شــرکت های دانش بنیان را قابل قبول دانست 
و اظهار کرد: برای توســعه بیشتر شرکت های 
دانش بنیان باید جنبه حمایتی از آنها تقویت 
یابد و دولت از سرمایه گذاری های ریسک پذیر 
حمایــت کنــد. دکتر صالحی با تاکید بر اینکه 
باید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر عالمانه و 
عمیق تر فعالیت کرد، افزود: باید به گونه ای در 
خصــوص انرژی های تجدیدپذیر فعالیت کرد 
که به محض ورود در سرمایه گذاری های بزرگ، 
تمامی جوانب دیده شود.وی افزود: توربین های 
بادی به تعداد زیاد در کشورهای اروپایی نصب 
شده است و معضالتی نظیر سیمای نامناسب 
و آسیب زدن به پرندگان را ایجاد کرده است، 
تــا جایی که بــه دنبال نصب عالئم هشــدار 
دهنــده در مجــاورت توربین ها برای در امان 
ماندن پرندگان از خطرات ناشــی از به حرکت 

درآمدن توربین هستند.

کارشناس منابع آب:

 دستگاه ها به وظیفه خود 
گرد و غبار درست عمل نکردند در مقابله با 

 کارشــناس منابع آب ایران گفت: در هشــت 
ســال دولت قبل بودجه های الزم برای مقابله 
با گرد و غبار برای ســازمان های مســئول در 
نظر گرفته شــد که باید دید این بودجه ها کجا 
مصرف شــده است و چرا سازمان ها به وظیفه 

خود درست عمل نکردند؟
ظهیر حیدری نژاد در نشســت بررســی علل 
و عوامــل افزایش گردوغبار در کشــور گفت: 
طبق قانون ســازمان های مســئول در مقابله 
با گردوغبار مشخص شــده و بودجه های الزم 
را دریافت کرده اند اما مشــخص نیســت کجا 
مصرف شــده اســت؟ و گاه صرف هزینه های 
جاری و پرســنلی دســتگاه ها شده است.وی 
درباره منشــأ گردوغبار ادامــه داد: گردوغبار 
دارای منشأ داخلی و خارجی است که عواملی 
مانند توســعه صنعتــی، بیابان زایی، کم آبی و 
بخشــی هم ناشــی از آثار مخرب جنگ های 
منطقه ای در بروز آن مؤثر است.این کارشناس 
منابــع آب گفت: در عین حال یک اعالمیه ای 
در ایــن زمینه به نام اعالمیه آنکارا وجود دارد 
که در سال ۲۰۱۰ میالدی با حضور کشورهای 
ترکیه، ایران، ســوریه، عربستان، عراق و بعدتر 

قطر تصویب شــد که شروعی برای اقدام های 
منطقــه ای بــرای مقابله با بحــران گردوغبار 
محســوب می شود. گردوغبار یک کمیته های 
فنــی زیرمجموعه این اعالمیه و کنوانســیون 
بین المللــی مقابله بــا بیابان زدایی که میزان 
داخلــی و خارجــی بودن منشــأ گردوغبار را 
مشــخص کرده است.وی درباره منشأ خارجی 
گردوغبــار بــه طرح گاپ ترکیه اشــاره کرد و 
خاطرنشــان ســاخت: ترکیه در این طرح ۲۲ 
ســد بر روی دو رودخانه دجله و فرات احداث 
کرد که مهمترین آن سد آتاتورک بر روی رود 
فرات اســت. ســد ایلیسو پروژه دیگر ترکیه بر 
روی رودخانه دجله است که به گفته مقام های 
عراقی احداث این دو سد بر روی رودخانه دجله 
و فرات سبب شده ورودی آب این دو رودخانه 
کاهش یابد که این امر خشــک شدن بسیاری 
از تاالب ها و هامون های داخل عراق را به دنبال 
داشته است. عالوه بر این ها جنگ هایی که در 
چند سال اخیر در این منطقه به وقوع پیوسته 
سبب از بین رفتن پوشش گیاهی و زیست بوم ها 
در منطقه شــده که از عوامــل اصلی افزایش 

گردوغبار به شمار می روند.
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55بانک و بیمه
مدیرعامل بیمه میهن در بازدیدهای میدانی از 

شعب غرب کشور:

 مناطق غرب کشور ظرفیت 
و پتانسیل های خوبی برای توسعه 

بیمه دارد

مدیرعامل بیمه میهن و هیأت همراه به منظور دیدار 
و گفتگو با همکاران شعب غرب کشور و بررسی و 
ارزیابی وضعیت عملکرد و رسیدگی به مسائل آنها، 
از شعب استان های همدان، کرمانشاه، کردستان و 

شهرستان ساوه بازدید کردند.
رســول آریان پور در جریــان این بازدیدها که به 
اتفاق سیدکاظم ملکوتی مشاور او در امور بازاریابی 
انجام شــد، ضمن قدردانی از تالش ها و اقدامات 
همکاران و نمایندگان این شعب، اظهار امیدواری 
کرد که با توجه به سیاست ها و برنامه های ابالغی، 
کارکنان و شبکه فروش در سال جاری با انگیزه و 
تالش بیشــتری به فعالیت بپردازند و در بازاریابی 
و جذب پورتفوی متوازن و توســعه بازار به منظور 
رشد و پیشرفت بیمه میهن بیش از گذشته اهتمام 

جدی ورزند.
مدیرعامل بیمه میهن با بیان این مطلب که استان 
های غرب کشــور ظرفیت و پتانســیل های بالقوه 
خوبی برای توسعه بیمه و عرضه انواع بیمه نامه ها 
دارند، از مدیران و سرپرستان و شبکه نمایندگان 
این مناطق خواســت برای دســتیابی به اهداف و 
پیشــرفت بیمه میهن، تمام توان و ظرفیت خود 
را به منظور شناســایی بازار و استفاده از پتانسیل 
هــا و فضاهای بالقوه مناطــق متبوع برای جذب 
پرتفوی متوازن و ســودآور و افزایش ســهم خود 

از بازار، بکارگیرند.
مدیرعامل بیمه میهن همچنین توازن در فروش و 
توزیع متناسب ریسک را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
برای تأمین نقدینگی شرکت، ضروری است فعالیت 
ها بر احیای سهم شرکت از بازارهای سودده متمرکز 
باشد و رؤسا و سرپرستان شعب با محور قراردادن 
چشم انداز و برنامه ها در هر زمینه ای، متناسب با 

شرایط منطقه اهداف راهبردی را محقق سازند.
آریان پور توانمندســازی منابع انسانی و آموزش 
کاربردی کارکنان و شبکه فروش را از جمله برنامه 
ها و رویکرد های جدید بیمه میهن برشمرد و افزود: 
در زمینه چگونگی عملکرد شعب و نمایندگان نیز 
نظارت و کنترل های الزم با جدیت بیشتری به عمل 
خواهد آمد تا انشاءاهلل شاهد بازدهی و درآمدزایی 
بیشتر و بهتر از گذشته برای “میهن مان” باشیم.

وی همچنین از شــعب و شبکه فروش خواست با 
افزایش دانش و توان فنی و حرفه ای خود، مشتری 
مداری و نیازهای مشتری را مورد توجه قرار دهند و 
با رعایت اخالق حرفه ای و روش های کارآمد به ارائه 
خدمات بپردازند و زمینه پیشرفت بیمه میهن را در 

سطح کشور بیش از پیش فراهم سازند.
در مراسم این دیدارها؛ همکاران و نمایندگان شعب 
نیز ضمن تشکر و استقبال از حضور گرم مدیرعامل 
و هیــأت همراه در جمع همکاران این شــعب، به 
بیان نکات مورد نظر و مشــکالت و مطالبات خود 
پرداختند و مدیرعامل راهکار ها و دستورات الزم را 
برای بهبود عملکرد، رفع مشکالت و تأمین خواسته 

های آنان ارائه کرد.
گفتنی اســت در حاشیه این بازدیدها مدیرعامل 
بیمه میهن و هیأت همراه همچنین با مدیرکل و 
مسئوالن بنیاد مسکن انقالب اسالمی کرمانشاه و 
کردستان نیز دیدار و گفتگو کردند. در این جلسات 
مسائل فیمابین و همکاریهای دوجانبه مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت و طرفین بر توسعه همکاری 

های دوجانبه تأکید کردند.

رشد 7۰۰ درصدی صدور ضمانت 
 نامه در موسسه ملل

صدور انواع ضمانت نامه در ســال ۱۴۰۰ نســبت 
به ســال ۱۳۹۹ رشدی معادل ۷۱۰ درصد داشته 

است.
این موسسه به منظور افزایش توان فعاالن اقتصادی 

نسبت به صدور انواع ضمانتنامه اقدام می نماید.
این گزارش می افزاید: صدور انواع ضمانت نامه در 
ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشدی معادل 
۷۱۰ درصد داشته است که این امر بیانگر اعتماد 
فعاالن اقتصادی موسسات و سازمانها به موسسه 

اعتباری ملل می باشد.
متقاضیــان محترم می توانند برای بهره مندی از 
انواع ضمانت نامه های بانکی موسسه اعتباری ملل 

به شعبه سراسر کشور مراجعه نمایند.

اخبار

بازدید مدیرعامل بانک 
دی از نیروگاه برق شهدای 

کدشت)دماوند( پا

مدیرعامل بانک دی با هدف بررسی وضعیت 
عملکــرد نیروگاه و ارائه راهکارهای تقویت و 
هــم افزایــی گروه مالــی دی از نیروگاه برق 

شهدای پاکدشت)دماوند( بازدید کرد.
علیرضا قیطاســی، مدیرعامــل، در دیدار از 
نیروگاه برق شــهدای پاکدشــت )دماوند( با 
اشــاره به لــزوم همگرایی در گروه مالی دی 
گفــت: مهمترین هدف از این بازدید، عالوه 
بر بررســی شــاخص های فنی و عملکردی 
نیــروگاه، رفع موانع موجــود در تولید برق 

کشور توسط این نیروگاه است.
وی با تأکید بر لزوم توجه به برنامه ریزی مدون 
برای تعمیرات اساســی در نیروگاه افزود: با 
توجــه به نزدیکی فصل تابســتان و افزایش 
تقاضا برای برق در ســطح کشور، می بایست 
تمامــی موانع موجود بر ســر راه تولید برق 
نیروگاه برداشــته شود تا این نیروگاه بتواند 
در دوران اوج مصــرف پاســخگوی نیازهای 

مردم باشد.
وی ادامــه داد: نیروگاه برق دماوند به عنوان 
یک ســرمایه ملی و ارزشــمندترین دارایی 
بانک دی دارای ظرفیت ها و پتانســیل های 
بسیاری در تولید برق کشور است و همکاران 
نیــروگاه دماوند با تالش شــبانه روزی، رفاه 
حــال مــردم را فراهم کرده اند که این همت 
و تالش، شایســته قدردانی است. قیطاسی، 
فــروش دارایی های مازاد را یکی از مهم ترین 
اولویت های هیئت مدیره بانک دانســت و بر 
تســریع در روند واگــذاری انواع دارایی های 

مازاد بانک و شرکت های گروه تأکید کرد.
در ادامه این نشســت مدیرعامل نیروگاه برق 
دماوند ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت ها 
و اقدامات نیروگاه گفت: نیروگاه برق دماوند 
با به کار گیری ســرمایه انســانی متخصص و 
حرفــه ای بــه صورت شــبانه روزی در حال 
خدمت رســانی به مردم شــریف ایران است 
و به عنــوان بزرگ ترین نیروگاه برق حرارتی 
کشــور و بزرگ ترین نیروگاه سیکل ترکیبی 
خاورمیانــه بیــش از ۴۰ درصد برق تهران و 
۶ درصــد برق کشــور را تولیــد می کند و با 
رعایــت الزامات قانونــی و اخذ تاییدیه های 
الزم به دنبال اســتفاده از ظرفیت های مازاد 
تولید برق در نیروگاه برای افزایش سودآوری 

شرکت نیروگاه برق دماوند هستیم.
وی افزود: نیروگاه شهدای پاکدشت به عنوان 
بزرگترین نیروگاه برق حرارتی کشور در سال 
۱۴۰۰ با رشد تولید خالص ماهیانه ۷.۳ درصد 
سهم به سزایی در تامین برق و پایداری شبکه 
سراســری در پیک مصرف تابســتان داشته 

است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مساعدت 
مدیرعامــل بانــک دی و وصــول مطالبات 
نیروگاه از وزارت نیرو شاهد افزایش ظرفیت 

نیروگاه در تولید برق کشور باشیم.
مدیرعامــل بانک دی در حاشــیه این دیدار 
از بخش هــای مختلف نیروگاه و میز خدمت 

بانک دی در نیروگاه دماوند بازدید کرد.

برنامه بانک ایران زمین برای کاهش آسیب های شیوع کرونا
بانکداری الکترونیک، یکی از انواع بانکداری 
اســت کــه تمامــی نقل و انتقــال مالی و 
فرآیندهــای بانکی را در بســتر دیجیتال 
و بــدون نیاز به حضور فیزیکی مشــتری 
را با اســتفاده از تکنولوژی های پیشــرفته 
شبکه و مخابرات مدیریت می کند. صنعت 
بانکداری در دوره بحران کرونا- درحالی که 
بیشترین آسیب کرونا در فضاهای بانک ها 
متوجه کارکنان بود- از آزمون ناخواســته 

سربلند بیرون آمدند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری طالنیوز:   
یکی از فضاهایی که بیشترین نگرانی را در 
زمان شــیوع کرونا متوجه خود کرده بود، 
شــعب بانک ها بودنــد. بانک ها در حوزه 
کارکنان بیشــترین آسیب را در این زمان 
دیدنــد و یکی از چیزهایی که بیشــترین 
نگرانی را در اپیدمی و انتقال کرونا متوجه 
خود ساخت، جابجایی اسکناس بود.  بانک 
ایــران زمیــن یکی از بانک هایی بود که در 
زمینه کاهش آســیب های کرونا، بســیار 
موفق و پیشــرو عمل کرد. در حال حاضر 
بیشتر تراکنش های مالی این بانک از طریق 
خدمــات بانکداری غیرحضوری و خارج از 

شعب اتفاق می افتد.
 اما این نوع از بانکداری، و احساس نیاز به 
وجود آن، شــاید بیشتر در شرایط فعلی و 
محدودیت  هایی که بیماری همه  گیر کرونا،  
برای دسترسی افراد برای مراجعه حضوری 
به بانک ایجاد کرده و اســتفاده از خدمات 
بانکــی غیرحضوری را بــه اولویت مردم، 
تبدیل کرده است، بیش از پیش لمس شود.

حتما هریک از شما که درحال خواندن این 
مطلب هستید با مسائلی از جمله پرداخت 
قبوض، مشــاهده و پرداخت صورتحساب 
 هــای بانکــی خــود، پرداخت اقســاط 

تســهیالت، خرید شارژ و حتی خریدهای 
اینترنتی و هزاران مورد دیگر که می توان با 
استفاده از اینترنت آن را انجام داد، مواجه 

شده باشید.
صنعــت بانکــداری در دوره بحران کرونا، 
درحالی که بیشترین آسیب سرایت کرونا 
در فضاهــای بانک ها متوجه کارکنان بود، 
از پــس آزمونــی که به یکبــاره در آن قرار 
گرفتــه بود، پیروز بیرون آمد؛ اینکه بتواند 
در حجم گســترده و فراگیر آموزش های 
استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و 
دیجیتال را در اختیار مشتریان قرار دهد و 
روش های استفاده از خدمات غیرحضوری 
را به مشتریان بیاموزد و از حضور مردم در 
شعب بانک ها به طور شگفت انگیزی بکاهد 
و بدین شکل نگرانی ها در خصوص شیوع 
کرونا از طریق حضور در شــعب بانک ها و 

تماس مستقیم با اسکناس کاهش یافت و 
الزام استفاده مشتریان بانک ها  از خدمات 
بانکداری الکترونیک در کاهش مخاطرات 
دوران کرونا نقش تعیین کننده ای داشت.
 قطعــا، ویژگی هایی چون؛ ســرعت قابل 
قبول، ســهولت انجــام فرآیندهای بانکی 
برای مشتری، امنیت شبکه بانکی، مصرف 
حجم کمی از اینترنت مشــتری و همه و 
همه نکاتی که شما به  عنوان یک مشتری، 
درنظر دارید، در انتخاب شما برای استفاده 

از شبکه اینترنتی یک بانک، موثر باشد.
در دروه کرونــا بانکــداری الکترونیک در 
بانک ها گســترش یافت و استفاده از پول 
به عنوان یــک عامل انتقال ویروس کرونا 

کاهش یافت.  
 البته اســتفاده از کیف پولهای الکترونیک 
علی رغــم تــالش های بســیار بانک ها و 

موسســات و کســب و کارهــا در ترغیب 
مشــتریان به استفاده از این امکان تقریبا 
بی نتیجه مانده است. در همین راستا، می 
 خواهیم یکی از بانکهای فعال در بانکداری 

دیجیتال را به شما معرفی کنیم.
 بانــک ایران زمین پیشــرو در خدمات 
دیجیتال بانکی، در راســتای سیاســت 
های بانکداری دیجیتال خود با اســتفاده 
از فنــاوری احراز هویــت الکترونیکی، 
امکانات غیرحضوری بســیاری را آماده 
کرده است که در صورت ارائه مجوزتوسط 
بانــک مرکزی می تواند به زودی در این 
بانک عملیاتی نماید و آماده است تا طرح 
هــای جدید را بــه صورت نمونه زیر نظر 
بانک مرکزی ارائه دهد و در صورت موفق 
بودن، در سایر بانک ها نیز مورد استفاده 

قرار گیرد.

 از خدمات دیگر که در دوره کرونا بســیار 
مورد توجه قرار گرفت، استفاده از دستگاه 

های ATMR  است.
 ماشــین هــای ATMR قابلیت دریافت 
اسکناس را دارند و به طور خودکار اسکناس 
هــا را به چرخه پرداخت بر می گردانند. با 
وجود این امکان، تماس کارکنان بانک ها 
بــا پــول نقد که یکی از عوامل انتقال کرونا 

بود کاهش یافت.
 واریز وجه بین بانکی یکی از مواردی است 
که اگر اجرایی شود، مشتریان قادر خواهند 
بود پول نقد خود را به دســت این دستگاه 
ها بســپارند تا به بانک خود منتقل کنند و 
این مورد هم سبب کاهش حضور در شعب 

بانک ها خواهد بود.
 یکی از شــعب دیجیتال بانک ایران زمین 
در مرکز تجاری مگامال شــهرک اکباتان 
تهران اســت که  در آن شعبه مجموعه ای 
از ماشــین های بانکی مختلف وجود دارد 
و نحوه ارائه خدمات و ســرویس ها در این 
شعبه بر اساس پلتفرم های دیجیتال است.

 اســتفاده از  ماشــین هــای   ATMR در 
مراکــز تجاری مانند مگامال باعث کاهش 
مخاطرات بســیاری در دوران کرونا شده 
اســت. یکی از شعب دیگر دیجیتال بانک 
ایــران زمین درمیدان ونک واقع شــده و 
در این شــعبه نیز به دلیل وجود خدمات 
دیجیتال به مشــتریان، شــاهد کمترین 
میــزان برخورد افــراد در تبادل خدمات 

هستیم.
 دســتگاه های VTM با قابلیت بازگشایی 
حســاب، دستگاه های کیوسک با قابلیت 
صدور کارت هدیه و ســایر خدمات بانک 
ایران زمین توانســته اند در کاهش شیوع 

بیماری ویروسی کرونا موثر باشد.

اخبار

عربیان قائم مقام همکاری های مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و هیات همراه ، روز جمعه ۲۳ اردیبهشت از غرفه پست بانک 
ایران در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ بازدید کردند.

در این بازدید که پیالن نژاد مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس نیز حضور داشت ، فیروز رحیمی 
معاون اداره کل روابط عمومی بانک ، به تشریح ماموریت ها ، اقدامات و برنامه های پست بانک ایران برای حمایت از شرکتهای فناوری 

اطالعات و ارتباطات ، دانش بنیان و ایجاد و توسعه خدمات بانکی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته پرداخت.
در ادامه عربیان قائم مقام همکاری های مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، ضمن ابراز خرسندی و تجلیل از اقدامات پست بانک 
ایران در حمایت از شــرکتهای دانش بنیان و اســتارتاپ ها ، حضور بانک در این عرصه را عامل مهمی در بالندگی و پیشــرفت اقتصادی 

و فناوری کشور عنوان کرد.

 تجلیل قائم مقام همکاری های مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری 
از خدمات پست بانک ایران در بازدید از غرفه بانک در اینوتکس 2۰22

خبر  ویژه

رای عدم افراز
احترامــا بــه اســتحضار میرســاند: 1- آقــای مســعود جوانمیــری مالــک مقــدار یــک هــزارم ســهم دیــم مشــاع 
از ســی و پنــج میلیــون و چهارصــد و ده هــزار و صــدی هشــتاد و دو ســهم عرصــه طــی وارده شــماره 9902 
– 1400/03/18 خواســتار افــراز مقادیــر مذکــور )1000 مترمربــع( از پــاک فــوق شــده اســت، وضعیــت 

ثبتــی پــاک فــوق بــه قــرار ذیــل اســت:
اســناد مالکیــت 61 و یــک ســوم ســهم از 64 ســهم ششــدانگ قــراء عمادیــه و نــوکان تحــت پاکهــای 
357 و 358 اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بقدرالســهم و بــه نــام مالکیــن اولیــه صــادر 
و تســلیم شــده اســت و مابقــی جاریســت پــس از نقــل و انتقاالتــی پــاک مذکــور مشــمول مقــررات 
اصاحــات ارضــی و بیــن مالکیــن و زارعیــن تقســیم شــده از جملــه ســند مالکیــت چهــار ســهم و هفــت 
چهــل و دوم ســهم از شــصت و چهــار ســهم ششــدانگ پاکهــای فــوق الذکــر ذیــل ثبــت 172 صفحــه 411 
ــم  ــش خان ــن الفوت ــه وارث حی ــده، ک ــلیم گردی ــادر و تس ــاهی ص ــن دولتش ــام ناصرالدی ــه ن ــر 1/3 ب دفت
منیــژه دولتشــاهی و هوشــنگ دولتشــاهی برابــر ســند قطعــی شــماره 264727 مــورخ 1393/06/22 
تنظیمــی دفتــر خانــه شــماره یــک کرمانشــاه مقــدار فــوق الذکــر معــادل 1000 متــر مربــع معــادل 5 مــن 
ــک  ــدار ی ــت مق ــند مالکی ــه س ــد. ک ــوده ان ــل نم ــع منتق ــور قط ــه ط ــری ب ــعود جوانمی ــای مس ــه آق ــاع ب مش
هــزارم ســهم دیــم مشــاع از ســی و پنــج میلیــون و چهارصــد و ده هــزار و صــدی هشــتاد و دو ســهم عرصــه 
ذیــل ثبــت 151710 صفحــه 361 دفتــر 1/835 بــه نــام آقــای مســعود جوانمیــری صــادر و تســلیم گردیــد. 
ضمنــًا ســابقه ای از صــدور ســند معــارض مشــهود نبــوده و در خصــوص چگونگــی رهــن و بازداشــت 
محــدوده ششــدانگ پــاک مذکــور گواهــی شــعبات محتــرم امــاک و بازداشــتی ضــرورت دارد کــه شــعبه 
بازداشــتی عــدم بازداشــت ملــک را تاییــد نمــوده اســت و نماینــده محتــرم عــدم وجــود ســند معــارض 
را تاییــد وادامــه عملیــات افــراز را بامانــع اعــام نمــوده اســت. ســپس متقاضــی بموجــب درخواســت 
ــی  ــه ط ــوده ک ــی نم ــی اطاع ــراز ب ــاعی اب ــن مش ــه مالکی ــه 1400/03/23 از آدرس کلی ــماره 566 مورخ ش
نامــه شــماره 140085616001012077 مورخــه 1400/04/02 از طریــق روزنامــه از کلیــه ماکیــن مشــاعی 
دعــوت بعمــل آمــده و مراتــب افــراز برابــر نامــه شــماره 4478-1400/04/05 در روزنامــه حســبان آگهــی 
ر بــه محــل ملــک مراجعــه نقشــه افــرازی طــی نامــه شــماره 1400/04/20 –  گردیــد. ســپس در موعــد مقــر
140085616001014537 جهــت اعــام نظــر بــه شــهرداری ارســال و منجــر بــه پاســخ شــماره 101/1/988 

مــورخ 1401/01/28 شــهرداری منطقــه 1 مبنــی بــر غیــر قابــل افــراز بــودن ملــک گردیــده.
»تصمیم«

نظــر بــه اینکــه شــهرداری منطقــه یــک، طــی نامــه شــماره ی 101/1/988 مــورخ 1401/01/28 اعــام نمــوده 
اســت ملــک مذکــور از نظــر ضوابــط شهرســازی قابــل افــراز نمــی باشــد لــذا بــا اختیــار حاصلــه از مــاده پنــج 
آییــن نامــه قانــون افــراز رای بــر عــدم افــراز پــاک فــوق صــادر مــی گــردد. بدیهــی اســت ایــن رای ظــرف 
مــدت 10 روز از تاریــخ ابــاغ وفــق مــاده 2 قانــون افــراز قابــل اعتــراض در دادگاه صالــح شهرســتان محــل 

وقــوع ملــک اســت.
اقدام میاد سنجابی حسب دستور وارده برگه به شماره 2142 مورخه 1401/01/29

مهدی زارعی وش
کرمانشاه ناحیه یک سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

395/م الف

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای  گهی موضوع ماده ۳قانون و ماده1۳  آ  "
فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140160318015000074 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای ســید 
مصطفــی هاشــمی نودهــی فرزنــد ســید مرتضــی بــه شــماره شناســنامه 924 صــادره از رشــت در یــک بــاب خانــه ومحوطــه 
بــه مســاحت 697.13 مترمربــع در پــاك 325 فرعــی از30 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــاک 4 فرعــی از 30 اصلــی واقــع 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور  در کاچــاه اول بخــش 5 گیــان خریــداری از مالــك رســمی آقــای غــام عابدینــی محــر
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 اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــك م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضائ

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/25 ونوبــت دوم:1401/03/08
ک م/الف۳۳6                   محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

گهی فقدان سند مالکیت آ
مــورخ   4472 شــماره  بــه  وارده  درخواســت  طبــق  هادیخانــی  فریبــا  خانــم 
1401/02/19 و بــا تقدیــم دو بــرگ استشــهادیه محلــی مصــدق شــده بشــماره 
931843 مــورخ 1401/02/18 تنظیمــی دفتــر اســناد رســمی 51 کرمانشــاه مدعــی 
اســت کــه ســند مالکیــت شــش دانــگ پــاک 6799 فرعــی از 94 اصلــی بخــش یــک 
ــند  ــر س ــپس براب ــت س ــره ثب ــی و غی ــم معقول ــام مری ــه ن ــدا ب ــاه ابت ــه کرمانش حوم
در  کرمانشــاه   23 رســمی  اســناد  دفتــر   1384/06/20 155432مــورخ  قطعــی 
صفحــه 284 دفتــر 1/250 بــه شــماره ثبــت 89377 بــه نــام فریبــا هادیخانــی 
ثبــت و منتقــل گردیــد و ســند بشــماره 36592 بــه علــت مخدوشــی مفقــود نموده 
اســت لــذا طبــق مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود 
تــا چنانچــه فــرد یــا افــرادی مدعــی انجــام معاملــه بــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد 
خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت 10 روز مراتــب را بــه ایــن اداره 
ــررات  ــق مق ــت طب ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــورت نس ــر اینص ــد در غی ــام دارن اع

ــار ســاقط و ابطــال خواهــد شــد. اقــدام و ســند مالکیــت اولیــه از درجــه اعتب
رونوشت: جهت اطاع و اقدام به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

مهدی زارعی وش
کرمانشاه ناحیه یک سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
از طرف علیرضا محمدیان

363 م الف

جمعی از اعضای فراکســیون زنان مجلس شــورای اســالمی با حضور در پارک فناوری پردیس، از غرفه بانک شــهر در اینوتکس ۲۰۲۲ بازدید و با مدیران ارشــد بانک دیدار و 
گفت وگو کرد. تصویر بازدید اعضای فراکسیون زنان مجلس از غرفه بانک شهر در اینوتکس در این بازدید که معصومه پاشایی نماینده مرند و جلفا، فاطمه قاسم پور نماینده 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس، شیوا قاسمی پور نماینده مریوان و سروآباد حضور داشتند، خدمات ارائه شده از سوی بانک شهر در بزرگترین رویداد نوآوری و 
فناوری کشور تشریح شد. نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن دیدار از آخرین محصوالت بانک شهر و آشنایی با دستاوردهای آن در حوزه بانکداری دیجیتال، از این 
بانک به عنوان بانکی موفق و مشتری مدار در شبکه بانکی کشور نام بردند.  این گزارش می افزاید، نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۱یک رویداد منحصر به فرد در اکوسیستم نوآوری 
و فناوری در ایران اســت که هر ســاله توســط پارک فناوری پردیس و با حضور کارآفرینان و صاحب نظران مطرح حوزه علم و فناوری برگزار می شــود. هدف اصلی از برگزاری 
نمایشگاه اینوتکس تالقی سه ترند برتر زیست بوم نوآوری و فناوری؛ از سرمایه گذاری بر روی ایده ها و استارتاپ ها گرفته تا افزایش همکاری و مشارکت و نیز گفت و گو و 
شبکه سازی میان بازیگران اصلی است. این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۵ هزار متر و با حضور حدود ۴۰۰ شرکت دانش بنیان و صنعتی داخلی، استارتاپ، شتاب دهنده، 
شرکت فناور مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد برپا شده که جدیدترین محصوالت و خدمات فناورانه به بازدیدکننده های حضوری و برخط ارایه می شود.

کسیون زنان مجلس از غرفه بانک شهر در اینوتکس بازدید اعضای فرا

حمایت ۵۰ میلیارد تومانی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران از شرکت های دانش بنیان

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران از پرداخت 
۱۰۰ فقــره وام ۵۰۰ میلیون تومانی به شــرکت های 
دانش بنیان در فاز اول تفاهم نامه با صندوق توســعه 

فناوری های نوین خبر داد.
دکتر »ســید ســعید شمســی نژاد« مدیرعامل این 
بانک در نمایشــگاه INOTEX از پرداخت ۵۰ میلیارد 
تومان وام قرض الحســنه برای حمایت از شرکت های 

دانش بنیان خبر داد.
شمســی نژاد گفت: از آنجایی که مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( با صراحت در نام ســال بر 
حمایت از حوزه دانش بنیان تأکید داشــته اند، ما نیز در بانک قرض الحســنه مهر ایران یکی از 

رویکردهای اصلی سال جاری را حمایت از این حوزه تعیین کردیم.
وی اظهار کرد: شــرکت های دانش بنیان در جذب نخبگان، کاهش خروج ارز از کشــور و افزایش 
تولید ناخالص داخلی نقش پررنگی دارند. خوشــبختانه دولت ســیزدهم نیز برای حمایت از این 
شرکت ها برنامه دارد و ما نیز بر همین اساس حمایت از آن ها را در دستور کار خود قرار داده ایم.

نقطه عطف حمایت از شــرکت های دانش بنیان شمســی نژاد افزود: صندوق توسعه فناوری های 
نوین تا کنون ارزیابی و تأمین مالی شرکت  های متعددی در این حوزه را در کارنامه خود دارد و 
این پیوند با توجه به توانایی های صندوق توسعه فناوری های نوین و ارائه وام قرض الحسنه بانک 

قرض الحسنه مهر ایران می تواند فصل نوینی را برای شرکت های دانش بنیان و فناور رقم بزند.
وی اظهار کرد: بر اســاس این تفاهم نامه در گام اول قرار اســت تعداد ۱۰۰ فقره وام ۵۰۰ میلیون 
تومانی با تکیه بر فرآیند الکترونیکی ارزیابی، اعتبارسنجی و معرفی صندوق توسعه فناوری های 

نوین از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران اعطا شود.
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در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا)ع(؛

اردوی جانبازان قطع عضو سراسر کشور برگزار شد
مشهد / سمیرا رحمتی

اردوی جانبــازان قطع عضــو )کانادین( 
سراســر کشــور در دو نوبت با هدف طرح 
پایش سالمت و زیارت بارگاه منور رضوی 
در مشهد مقدس برگزار می شود.جانبازان 
قطع عضو سراسر کشور)کانادین( در یک 
اردوی زیارتی، سیاحتی و درمانی به مشهد 
مقدس مشرف شدند.سرپرست اداره کل 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان 
رضوی گفت: کانادین یک اصطالح پزشکی 
و ارتوپدی به معنای کسی که حداقل یک 
پــا کامــل ندارد و یا قطع پا کامل از ناحیه 
لگن است و انجمن کانادین نیز به همین  
دلیل نامگذاری شده است.صدیقه خدیوی 
ادامه داد: این انجمن از سال ۱۳۸۸ شکل 
گرفته است و تاکنون ۲۲۰ جانباز کانادین 
شناسایی شده اند.وی با بیان اینکه در این 
اردوی سه روزه ۴۳ جانباز کانادین به همراه 
خانواده هایشان حضور دارند، ادامه داد: در 
این پایش ســالمت، پزشک عمومی و سه 

پزشک متخصص داخلی، ارتوپدی، روان 
پزشــکی و کارشناس ارتز و پروتز حضور 
و جانبازان عزیز را ویزیت کردند.خدیوی 
تصریــح کرد: دو نوبت اردو برای جانبازان 
کانادین برگزار می شــود، که نوبت اول آن 
۲۰ الی ۲۳ اردیبهشــت در حال برگزاری 
و نوبت دوم ۲۷ الی ۳۰اردیبهشت برگزار 
می شود.سرپرســت اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران خراســان رضوی با بیان 
اینکه این اردو با هدف طرح پایش سالمت 
برگزار شده است، گفت: آشنایی جانبازان 
و خانوادهپ هــای آنان با یکدیگر با توجه 
به مســئله تاب آوری و آموزش خانواده از 
دیگر اهداف ثانویه است.وی در پایان تاکید 
کرد: خانواده جانبازان ۷۰درصد کانادین 
پــس از شــهادت جانباز، همچنان تحت 
پوشــش این انجمن هستند و از جانبازان 
کانادینی که در این انجمن عضو نیستند 
دعــوت می کنیم  با شــماره تلفن همراه 

۰۹۱۲۳۸۴۴۴۴۰ تماس بگیرند.  

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
استان گلستان:

کنون موردی از ابتال   تا
 به تب کریمه کنگو در استان گلستان 

مشاهده نشده است
گلستان / گروه استان ها: معاون سالمت اداره کل 
دامپزشــکی گلستان گفت: تاکنون موردی از ابتال 
به تب کریمه کنگو در استان مشاهده نشده است. 
خبر هایی از مشــاهده دو مورد مبتال به تب کریمه 
کنگو در سیستان و بلوچستان گزارش شده است.

محسن عبدالوند معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
گلســتان در این باره گفت: تاکنون موردی از ابتال 
به این بیماری در اســتان گلســتان مشاهده نشده 
است.او درباره اقدامات اداره کل دامپزشکی گلستان 
در راســتای پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو 
گفت: نظارت های بهداشتی در کشتارگاه های دام 
استان که شامل معاینه بالینی پیش از کشتار دام، 
نظارت صحیح بر مراحل نگهداری الشه ها در پیش 
ســردکن، نظارت بر خودرو های حمل الشــه ها و 
انتقال به مراکز عرضه است، تشدید پیدا کرده است.

عبدالوند می گوید: نظارت های بهداشتی در مبادی 
ورودی استان و پست های قرنطینه برای جلوگیری 
از ورود دام های فاقد مجوز شدت بیشتری پیدا کرده 
است.او گفت: نظارت های بهداشتی در میادین دام 
اســتان مثــل کنترل دام های دارای شناســنامه، 
سمپاشــی میادیــن دام و خودرو هــای حمل دام 
زنده مکرر انجام می شود.عبدالوند گفت: همچنین 
نظارت های بهداشتی بر اماکن عرضه فرآورده های 
خام دامی و شناسایی دام با احتمال کشتار غیر مجاز 
و برخورد با متخلفین با شــدت بیشــتری در حال 
انجام است.او می گوید: با افراد و قصابان دارای ذبح 
غیر مجاز و خارج از کشــتارگاه برخورد قاطعانه ای 
می شود.عبدالوند گفت: آموزش و ترویج عمومی به 
ویــژه در گروه های در معرض خطر نظیر دامدارن، 
کارکنان کشتارگاه ها، سالخان، قصابان، کشاورزان 
و به خصوص روستائیان و عشایر در راستای آشنایی 
با بیماری و پیشگیری از رفتاره های مخاطره آمیز 
از دیگر برنامه های اداره کل دامپزشکی است.اومی 
گوید: خرید و تهیه ســم برای سمپاشــی رایگان 
اماکن دامی و دامداری های اســتان انجام شــده 
اســت و با دهیاری ها، شــورا های اسالمی روستا ها 
و شرکت های تعاونی دامداران برای انجام امور سم 
پاشــی رایگان در روستا ها و واحد های دامی استان 
هماهنگی های الزم انجام شــده است.تب کریمه 
کنگو یک بیماری مشــترک بین دام و انسان است 
که از طریق گزش کنه، تماس مســتقیم با خون یا 
الشه حیوان آلوده به انسان سالم منتقل می شود.در 
استان گلستان ۳۶۰ هزار راس دام سنگین و حدود 

۲میلیون راس دام سبک وجود دارد

با همت متخصصان داخلی صورت گرفت؛

 KW ۳68۰ DC تعویض کامل موتور
 فینیشینگ ناحیه نورد گرم 

فوالد مبارکه
اصفهان / گروه اســتان ها: متخصصان کارگاه برق 
و شــرکت پیمانکار تعویض موتورهای اصلی نورد 
فــوالد مبارکه، تعویض کامل موتور فینیشــینگ 
ناحیــه نورد گرم را با موفقیــت انجام دادند.احمد 
معماری پور سرپرســت ماشــین های الکتریکی 
کارگاه برق تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: هم زمان با ســاعات پایانی سال ۱۴۰۰ 
موتور KW ۳۶۸۰ DC قفســه ۲ ناحیه نورد گرم 
شرکت فوالد مبارکه دچار آرک زدگی و سوختگی 
ســیم پیچی آرمیچر گردید. پس از اطالع رســانی 
ناحیــه نورد گرم به تعمیرگاه مرکزی، متخصصان 
کارگاه برق و شــرکت پیمانکار تعویض موتورهای 
اصلی نورد فوالد مبارکه به سرعت در محل حاضر 
شــدند و اقدامــات الزم را بــرای تعویض موتور از 
ســاعت ۳ بامداد روز شــنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ 
آغاز کردند.وی افزود: در طول این فعالیت، با توجه 
به آســیب دیدگی کامل آرمیچر و اســتاتور، نیاز به 
تعویض کامل موتور فینیشــینگ بود. با برداشتن 
نیمه استاتور باال، خارج کردن آرمیچر و دمونتاژ نیمه 
استاتور پایین، عملیات دمونتاژ انجام شد و در ادامه 
با مونتاژ نیمه استاتور یدکی پایین، آرمیچر جدید و 
نیمه استاتور یدکی باال، تست و راه اندازی اولیه و در 
نهایت بستن متعلقات و کاور رویی موتور، عملیات 
تعویض در ساعت ۳ بامداد دومین روز از سال جدید 
خاتمــه یافت و موتور به ناحیه نورد گرم شــرکت 
فوالد مبارکه تحویل گردید.سرپرست ماشین های 
الکتریکــی کارگاه برق تعمیرگاه مرکزی شــرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: آرمیچر استفاده شده 
در موتور، آرمیچر جدید ساخته شــده در شــرکت 
پیمانکار داخلی بود که در هفته های پایانی ســال 
تحویل شرکت فوالد مبارکه شده بود.گفتنی است 
مســئول پروژه از حضور معاونیــن بهره برداری، 
سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت به دلیل 
حضور در محل انجام عملیات و تقدیر از نیروهای 
اجرایــی و مدیریت تعمیــرگاه مرکزی، مدیریت 
ناحیــه نورد گرم، همچنین از تالش ویژه فورمن 
تعمیــرات نواحــی کارگاه برق تعمیرگاه مرکزی 
و تالش شــبانه روزی کارکنان شــرکت پیمانکار 
 مربوطه و دیگر تالشــگران ناحیه نورد گرم تقدیر 

و تشکر کرد.

برگزاری دومین جلسه هماهنگی 
 اجرای رزمایش 

جهاد امید آفرینی در شهر گلسار 
البرز / راضیه دارابی 

دومیــن جلســه هماهنگــی رزمایش جهاد 
امید آفرینی در شــهر گلسار با حضور سرگرد 
هاشمی جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
شهرستان ساوجبالغ پاسدار خلیلی مهر  معاونت 
اجتماعی ناحیه  مقاومت بســیج شهرســتان ، 
شــهردار و اعضای شورای اسالمی شهر گلسار 
، و فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج شهر ، 
دینیار مدیر رزمایش در محله گلسار ، معاونت 
اداری مالی و مســئولین ذیربط شهرداری در 
ســالن جلسات شهرداری گلسار برگزار گردید 
. در ابتدای جلســه کیاروســتا شهردار گلسار 
ضمن خوش آمد گویی در سخنانی بیان داشت: 
در جلســه گذشته درخصوص توانمند سازی 
محلــه ای این رزمایش بحــث گردید که این 
رزمایش در ســه محله شهر گلسار برگزار می 
گردد . شــهردار گلسار افزود: این رزمایش در 
حوزه های مختلف طبق بخشــنامه ابالغی  در 
مناطق کم برخوردار به مدت ده روز از ســوم 
تا ســیزدهم خرداد اجرا می گردد . کیاروســتا 
اظهار داشــت مجموعه مدیریت شهری گلسار 
آمادگــی کامل را برای اجرای این رزمایش در 
شهر گلسار دارد و همکاری سایر دستگاه هایی 
اجرایی  و خدماتی شهرستان  در راستای رفع 
مشکالت شــهروندان ، ایجاد نشاط اجتماعی 
و  همچنین محرومیت زدایی در مدت اجرای 
این رزمایش  را خواستار گردید و تصریح کرد 
حضور دســتگاه ها در شــهر گلسار به صورت 
اجرایی و در راستای امیدآفرینی در شهروندان 
باشــد. کمرروستا رئیس شورای اسالمی شهر 
نیز ضمن تقدیر از انتخاب شهر گلسار به عنوان 
محل اجرای این طرح به صورت شهرســتانی 
در سخنانی بیان داشت: این رزمایش بایستی 
به صورتی در شــهر گلسار برگزار گردد تا امید 
آفرینــی را در شــهروندان ایجــاد نماید و در 
مدت اجرای این رزمایش کلیه خدمات اعم از 
تخصیص بیشتر سهمیه های معیشتی  و  نگاه 
ویــژه به امور اتباع بــه صورت جدی پیگیری 
گردد. مهندس خرمجاه مســئول کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر به 
بیــان مختصــری از اجرای این طرح  پرداخت 
و ضمن تقدیر از مجموعه ســپاه و بســیج در 
پیگیــری در اجــرای این طرح در ســخنانی 
بیان داشــت: اجرای این طرح در زمینه های 
مختلفی از قبیل: مبارزه با مواد مخدر ، معضالت 
اجتماعی، محرومیت زدایی و ایجاد برنامه های 
نشاط اجتماعی نیازمند تالش شبانه روزی می 
باشــد تا اجرای این رزمایش برای شهروندان 
ملموس گردد. وی بیان داشــت این رزمایش 
در ســه  ســطح کوتاه مدت ، میان مدت و بلند 
مــدت برگزار می گــردد و به صورتی باید این 
رزمایش اجرا گردد تا امید واهی ایجاد نگردد. 

استانها 6

کنون؛ ح جمع آوری دستگاه های استخراج رمز ارز تا از ابتدای اجرای طر

کشف و ضبط شد بیش از ۴ هزار دستگاه ماینر در شهرستان اصفهان 
اصفهان / گروه استان ها: مدیر دفترحراست و امور محرمانه شرکت 
توزیع برق اصفهان گفت:۴ هزار و ۷۶۸ دستگاه ماینر غیر مجاز از 
ابتدای طرح جمع آوری دســتگاه اســتخراج رمز ارز تا کنون کشف 
و ضبط شــده اســت .ایمان بخشــعلی نژاد در این باره گفت :تعداد 
مراکز کشف شده رمز ارزها۳۱۲ مکان بوده است که به صورت غیر 
قانونی اقدام به استخراج ارز دیجیتال نمودند ومیزان محاسبه شده 
برای اســتخراج این رمز ارزها ۵۴ گیگاوات ســاعت بوده است .وی 
تصریــح کرد :بــا افزایش قیمت ارزهای دیجیتال بعضی از افراد در 
تعرفه های تخفیفی مختلف به دنبال اســتخراج رمز ارزها بوده اند 

که با تالش همکاران حراســت ،لوازم اندازه گیری مناطق مختلف 
و همچنیــن پیگیری های نیروی انتظامی از بســیاری از تخلفات 
پیشگیری شده است و بیش از ۴ هزار دستگاه کشف و ضبط شده 
است .وی با قدردانی از نیروی انتظامی به نشست های مشترک با 
ایشان خبرداد و گفت :درسال۱۴۰۰ همکاری خوبی با کالنتری ها 
،پلیس و مراجع قضایی شکل گرفت و همچنین اطالع رسانی های 
مردمی نیز نقش موثری داشت وی از شهروندان اصفهانی خواست 
که در صورت اطالع از رمز ارزها با شماره تلفن ۳۴۱۲۱۳۳۵  تماس 
حاصل کنند و یا اینکه به ســایت توانیر مراجعه نمایند .بخشــعلی 

نژاد خاطر نشان کرد :توسعه رویت پذیری وکنترل پذیری از طریق 
کنتورهای هوشمند یکی از مهم ترین ابزار جلوگیری از رمز ارزها غیر 
قانونی است به طوری که مجموع توان ماینر های کشف شده ۹ هزار 
و ۸۴۶ کیلووات می باشد .این مقام مسئول عنوان کرد :دستگاههای 
ماینر عالوه بر مصرف باالی برق ،فشار مضاعف بر شبکه های توزیع 
و خسارت به لوازم برقی وارد می کنند .وی ابراز داشت :هر شخص 
حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوزهای تعیین شــده اقدام به 
بهره برداری از شبکه های توزیع برق اصفهان داشته باشد به شدت 

اعمال قانون خواهد شد.

خبر ویژه

گلستان / گروه استان ها: فرمانده انتظامی گلستان 
کشــف بیش از ۲۹ میلیــارد ریال کاالی احتکاری 
در اســتان خبر داد.سردار سعید دادگر گفت: طرح 
عملیاتی قرارگاه اســتانی امیــن با اولویت مقابله با 
قاچــاق، احتــکار و اخالل در تولید و توزیع کاال های 

اساســی و معیشــت محور،  در دستور کار ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی گلستان قرار گرفت.او گفت: 
در این راستاماموران موفق شدند طی عملیاتی ۵۰ 
تن شکر، ۹ تن و ۲۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی و ۸ 
هزار و ۵۰۰ نخ ســیگار قاچاق کشف کنند.فرمانده 

انتظامی گلستان گفت: برابر اعالم کارشناسان ارزش 
این مقدار کاالی کشــف شــده ۲۹ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال برآورد شده است.سردار دادگر گفت: ۳ 
متهم در این عملیات دستگیر شدند.او گفت: پلیس 

گلستان  اجازه فعالیت به قانون شکنان نمی دهد

فرمانده انتظامی استان گلستان خبر داد؛

کاالی احتکاری  کشف بیش از 2۹ میلیارد ریال 

ح کرد؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان مطر

کشف ۹8 دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در استان سمنان
سمنان / گروه استان ها: سومین جلسه کمیته استانی کشف مراکز 
غیرمجاز رمزارز، در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برگزار 
شد.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در این نشست با عنوان این 
که از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تاکنون ۹۸ دســتگاه استخراج غیرمجاز 
رمزارز کشف و ضبط شده گفت: از آغاز طرح جمع آوری ماینرهای 
بدون مجوز تا به حال، دو هزار و ۶۷۶ دستگاه با هماهنگی عوامل 
انتظامی و تعزیرات و همکاران این شرکت جمع آوری شده است.

ســید محمد حســینی نژاد با بیان این که مصرف برق هر دســتگاه 

ماینر حدود ۱.۵ کیلووات در ساعت برآورد گردیده افزود: جمع مبلغ 
محاســبه شده در راستای استفاده از دستگاه های ماینر غیرمجاز، 
۱۴۰ میلیارد ریال است.وی با اشاره به این که تا به حال دو رزمایش 
همزمان در استان برای کشف و ضبط این دستگاه های بدون مجوز 
به اجرا درآمده یادآور شــد: در این دو برنامه ۳۱ مورد مکان های 
دارای ماینر شناسایی و ۴۷ مورد کشف شده است.حسینی نژاد با 
تاکید بر این که عدم آزادســازی دســتگاه های رمزارز ضبط شده، 
تسریع در رسیدگی پرونده ها با موضوع رمزارز و رفع موانع جهت 

ورود به محلهای مشــکوک به اســتخراج رمزارز غیرمجاز، از جمله 
درخواســت های این شرکت از نهادهای نظارتی و حاکمیتی است 
اضافه کرد: تایید این شرکت قبل از واگذاری جواز تاسیس رمزارز 
در مکانی که انشــعاب وجود دارد، عدم اســتفاده از برق شبکه برای 
مراکزی که دارای نیروگاه تجدیدپذیر و ژنراتور می باشند، اصالح 
قــدرت مجــاز جوازهای صادره حداکثر به ۳۰ کیلووات، ثبت کلیه 
متقاضیان واحدهای ساخت و تولید دستگاه های رمزارز در سامانه 

ساما، از انتظارات این شرکت محسوب می شود.

مدیر کل راهداری استان اردبیل:

 احداث جاده ایمن و استاندارد 
رویکرد اصلی دولت است 

اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اردبیل گفت: 
اجرای جاده ایمن و استاندارد از اولویت های دولت در استان اردبیل است که با تخصیص 
اعتبارات مناسب عملیاتی خواهد شد.کلیم ا... وثوقی در نشست با فرماندار بیله سوار اظهار 
کرد: رویکرد دولت سیزدهم پاسخگویی اصولی به مطالبات مردم است و در شمال استان 
اردبیل نیز بیشــترین مطالبه مردم بهره مندی از مســیرهای دسترسی ایمن و بزرگراه های 
استاندارد است.وی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع برای تأمین مالی طرح های 
حمل و نقل جاده ای دیده شده است، تصریح کرد: استان اردبیل نیز از این بودجه بی نصیب 
نبوده و در سفر رئیس جمهور به اردبیل، این بودجه پیش بینی شده است.مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: امسال ۳۵ کیلومتر از راه های روستایی و شهری 
شهرســتان بیله ســوار با هزینه ای بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال آسفالت می شود.وثوقی افزود: 
بالغ بر ۳۵ کیلومتر از راه های شهرستان امسال بهسازی، روکش آسفالت و آسفالت ریزی 
خواهد شد که ۱۷ کیلومتر مربوط به راه های روستایی، ۱۵ کیلومتر مربوط به حوزه راه های 
مواصالتی و بقیه نیز مربوط به کمربندی بیله سوار است.وی با بیان اینکه اجرای جاده ایمن 
و اســتاندارد از اولویت های دولت در اســتان اردبیل است، خاطرنشان کرد: نگهداری راه ها 
نیازمند اعتبار باالســت به طوری که بر اســاس برآوردها این امر نیازمند ۱۰ هزار میلیارد 
ریال اعتبار اســت.وثوقی اضافه کرد: بعد از تکمیل آســفالت مســیر روستایی آلی کندی، 
اجرای طرح آســفالت کمربندی آغاز خواهد شــد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اردبیل بیان کرد: شهرداری نیز داخل شهر جعفرآباد را زیرسازی کرده و پس از آن 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به آسفالت این مسیر اقدام خواهد کرد.

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گهی مناقصه عمومی یک مرحله ایآ آ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد فعالیــت  مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واگــذار نمایــد. لذا کلیــه متقاضیان واجد شــرایط 
ژانــس هــای ســطح شــهر دارای مجــوز فعالیــت معتبــر از ســازمان تاکســیرانی یــا شــرکتهای خدماتــی کــه دارای کــد فعالیــت حمــل و نقــل مــی باشــند( ، می تواننــد جهــت  )کلیــه آ
دریافــت اســناد مناقصــه پــس از درج آگهــی  بــه مــدت 5  روز کاری  بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir  مراجعــه نماینــد .الزم 
بذکــر اســت برگــزاری مناقصــه هــای فــوق از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی پذیــرد ، لــذا کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه 
پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 

مذکــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند .  98/9/17

شماره
ح مناقصهمناقصه مبلغ برآورد اولیه شر

)ریال(
مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه )ریال(

تامین خودرو استیجاری واحد اتفاقات و عملیات امورهای برق شهر ۴۰1/1۰
1۹.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰1.2۳۴.۰۰۰.۰۰۰کرمانشاه  )از محل اعتبارات داخلی( 

توضیحات : 
نوع تضمین شرکت درمناقصه)ضمانت نامه بانکی ، یا واریز وجه نقد و... به شرح مندرج در اسناد مناقصه( 

مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ  1401/03/09 ، سامانه ستاد و تحویل پاکت الف به دبیرخانه شرکت 
زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 13:30  روز دوشنبه  مورخ 1401/03/09 ، اتاق کنفرانس شرکت از طریق سامانه ستاد 

ر ، چك شخصی و نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقر
ــر داده  ــًا ترتیــب اث ر در اســناد مناقصــه واصــل می شــود ، مطلق بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ، مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــر

نخواهــد شــد .
سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

جهت کسب اطاعات بیشتر باشماره تلفن   38255575-083 تماس حاصل نمائید .

 نوبت دوم
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یادداشت

کرونایی در ۵ استان  مرگ صفر 

نمره کرونا صفر شد
در شــرایطی که از پیش از آغاز ســال 
جدیــد و به دنبال آنچه که تغییر رفتار 
جمعی به دنبال افزایش ســفرها و دید 
و بازدیدهای نوروزی خوانده می شــد،  
متخصصین به طور پیوســته پیرامون 
افزایش بار کرونای امیکرون در روزهای 
پس از تعطیالت هشــدار می دادند؛ اما 
خوشــبختانه با گذشــت نزدیک به ۶۰ 
روز از آغــاز ســال جدیــد، این روزها 
شــاهد کاهش چشــمگیر موارد ابتال و 
مرگ و میر ناشــی از ایــن بیماری در 
کشور هســتیم.به گونه ای که بررسی 
هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور 
در هفته سوم اردیبهشت ماه مصادف با 
هفته ۱۱۶ همه گیری کرونا در کشــور 
نشــان می دهد در پنج اســتان زنجان، 
ســمنان، فارس، کردستان و گلستان 
مــرگ و میر ناشــی از کرونا صفر بوده 
اســت.همچنین تعداد موارد سرپایی 
مثبت شناســایی شــده در هفته اخیر 
۲۲۱۸ نفر، تعداد موارد بســتری جدید 
۵۳۶ نفــر و تعداد موارد فوتی جدید در 
هفته اخیر ۷۸ نفر بوده است.  به عنوان 
مثال در اســتان تهران در هفته اخیر، 
تعداد موارد ســرپایی مثبت شناسایی 
شده ۸۲ نفر، تعداد موارد بستری جدید 
۹۵ نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۱۲ نفر 
بوده است.  همچنین در استان تهران در 
هفته اخیر موارد بستری و فوت استان 
کاهش یافته است. بروز موارد بستری و 
میزان مرگ و میر استان در حد متوسط 
کشور بوده است.بر اساس این گزارش، 
در کل در هفته ۱۱۶ همه گیری کرونا 
در کشــور، کاهش بیماران بستری در 
۲۸ اســتان و روند ایســتای بستری در 
ســه استان گزارش شده و همچنین در 
۲۱ اســتان کشــور کاهش یا ایستایی 
موارد مثبت متوفی گزارش شده است.

علت کاهش آمارهای کرونا در ایران
در این راســتا و با توجه به کاهش آمار 

کرونا در کشور، دکتر مهرداد حق ازلی، 
دبیر بورد داخلی کمیته علمی کشوری 
مقابلــه با کرونــا می گوید: میزان بروز 
بیماری و موارد شــدید آن در کشور و 
همچنیــن موارد مرگ و میر کرونایی 
کاهش یافته اســت کــه این موضوع 
می تواند علل مختلفی داشــته باشد.

وی می افزایــد: یکــی از دالیل کاهش 
آمارهــای مــا روند واکسیناســیون 
کشوری است، اما الزم است افرادی که 
دز سوم واکسن را تزریق نکرده اند حتما 
نســبت به تلقیح واکســن اقدام کرده 
و از طرفی بر اســاس پروتکل موجود 
واکسیناســیون، دز چهارم افراد واجد 
شــرایط نیز صورت گیرد. در شــرایط 
فعلی ما از وضعیت پیک خارج شده ایم 
اما این موضوع به هیج عنوان به معنای 
کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی 
نیســت.او درباره پیش بینی از شرایط 
کشــور در روزهــای آتی نیز می گوید: 
بــا توجه به شــرایط موجــود به نظر 
نمی رســد موج بزرگی را طی روزهای 
آتی تجربه کنیم. ممکن است در روزها 

یا هفته ای تعدادی از موارد بروز بیماری 
افزایش یابــد ولی با توجه به وضعیت 
واکسیناسیون و ابتالی تعداد زیادی از 
افراد جامعه به ویروس و شــکل گیری 
ایمنــی ذاتی، به نظر می رســد پیک 
بزرگی در انتظار ما نباشــد، مگر اینکه 
ماهیــت ژنتیکی ویــروس تغییر قابل 
توجهی داشته باشد. حق ازلی در پاسخ 
به این ســوال که به چه علت علی رغم 
هشــدارها اما ایام عید نوروز نتوانست 
سبب افزایش موارد بیماری شود؟ نیز 
می گوید: در برخی اســتان ها شــاهد 
افزایش خیلی کوچک موارد بودیم که 
البته به ســرعت کنترل شــد. یکی از 
علل عدم شــکل گیری موج یا شرایط 
حــاد پــس از عید این بــود که فاصله 
واکسیناسیون توده ای مردم ما خیلی 
با نوروز فاصله نداشــت و در ایام عید 
شــاکله افراد ایمنی مناسبی داشتند و 
از ابتــال به موارد ســخت و عالمت دار 
جلوگیری شد.او درباره وضعیت ایران 
در مقایسه با سایر کشورها از نظر گذر 
از موج امیکرون نیز می گوید: امیکرون 

با تاخیری نســبت به سایر کشورها در 
ایران فعال شــد ولی موج ایجاد شــده 
از مــوج قبلی) دلتا( کوچک تر و مدت 
زمــان ایجاد درگیــری آن هم کمتر 
بــود. در شــرایط فعلــی امیکرون در 
ایران کنترل شــده به نظر می رســد و 
این وضعیت نشــان می دهد که ما در 
موج ششــم درگیری گســترده ای به 
شــکل موج سخت پنجم نداشتیم.وی 
با اشــاره به اینکه طــی روزهای اخیر 
آمریــکا و برخی کشــورهای اروپایی 
موضوع خروج از پاندمی کرونا را مطرح 
می کنند، تصریح می کند: این شرایط 
نشــان می دهد همانند ویروسی مانند 
آنفلوآنزا که هرســال شاهد مواردی از 
آن هســتیم، در مــورد کرونــا نیز اگر 
تغییر ژنتیکــی خاصی صورت نگیرد 
کم کم جوامع بین المللی به این سمت 
حرکــت می کنند که مانند آنفلوآنزا در 
کرونا هم هر ســال تعدادی موارد بروز 
و مرگ و میر داشــته باشیم.وی تاکید 
می کنــد: اینکه تحــت تاثیر آمارهای 
فعلی کشــور، بخواهیم بگوییم ایران از 

شــرایط پاندمی خارج شده است،  زود 
اســت. اگر تعداد مرگ و میر کرونایی 
کشــور ۸ هفته در شــرایطی کاهشی 
بماند، آن وقت می توان گفت از حالت 

پاندمی خارج شده ایم.

پاندمی هنوز تمام نشده است
جماعتــی، دبیر کمیتــه علمی کرونا 
هــم می گوید:» کاهش مــوارد کرونا 
در هفته های گذشته در کشور، باعث 
خوشحالی است اما در برخی کشورها 
مانند هند، مــوارد ابتال صعودی بوده 
که این برای ما هشــدار دهنده اســت. 
پاندمی کرونا در ایران هنوز پایان نیافته 
چرا که متاثر از ســایر کشورهای دنیا 
هســتیم و هنوز در خیلی از کشورها، 
مــوارد ابتال، بســتری و فوت بیماران 
کرونایی وجود دارد؛ بنابراین نمی توان 
گفت که پاندمی کرونا در یک کشــور 
تمام شده و در کشورهای دیگر در حال 
افزایش است. در حال حاضر در چین و 
هند، موارد ابتال و بستری افزایش یافته 
و باعث ایجاد الک داون در شــانگهای 
شــده است و احتمال الک داون پکن 
نیــز وجــود دارد؛ بنابراین باید رعایت 
احتیاط های بهداشــتی و بررسی های 
توالی یابــی ویــروس در چرخش در 
جامعه را داشــته باشیم.«او همچنین 
به ســویه ای کــه هنوز غالب نشــده 
اســت اشاره و تاکید می کند: » برخی 
ســویه های جدید که تــا کنون غالب 
نشــده اند مانند المبوردی، در ایتالیا 
شناســایی شــده که از زیرسویه های 
اُمیکرون است و تعداد کمی به این سویه 
مبتال شــده اند و نســبت به سویه های 
غالب، اهمیت چندانی ندارد«. هرچند 
او این ســویه را کــم اهمیت می داند، 
امــا موضوع حائــز اهمیت، لزوم ادامه 
توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی 
و تکمیل واکسیناســیون تا ریشه  کنی 

این ویروس تاج دار است.

7جامعه
 »فرزند بزرگ« را 

 قربانی نگهداری از 
»فرزند کوچک« نکنید

  دکتر آسیه اناری ، روانشناس
متاسفانه این امر در بین خانواده ها باب 
شــده است که والدین تصور می کنند 
اینکه مســئولیت نگهــداری از فرزند 
کوچــک تر را بر عهــده فرزند بزرگتر 
که خود کودک و یا در آستانه نوجوانی 
اســت، قرار دهند و یا فرزند کوچکتر 
را بــه هوای فرزند بزرگتر در خانه تنها 
بگذارند، منجر به آموزش و یا افزایش 
مســئولیت پذیــری در فرزند بزرگتر 
می شود. در حالی که نه تنها در عمل 
ایــن اتفاق نخواهــد افتاد بلکه تبعات 
روانشــناختی زیادی هم دارد.این کار 
باعث می شــود بعضــا بچه کوچک تر 
مورد قلدری و ســوء اســتفاده و حتی 
پرخاشــگری خواهر یا بــرادر بزرگتر 
خود قرار گرفته و تحت تسلط او باشد. 
اینگونه فرزند کوچک تر شخصیت خود 
را از دست داده و نمی تواند برای خود 
تصمیم بگیرد. حتی ممکن است فرزند 
کوچک تر مورد آسیب های جسمی و 
کالمی از ســوی خواهر و برادر بزرگتر 
قــرار گیرد امــا از اینکه به پدر و مادر 
اطالع دهد بترسد.به طور کلی ممکن 
اســت فرزندانی که به صورت افراطی 
در نبود والدین مســئولیت نگهداری 
خواهــر و برادر کوچــک تر خود را بر 
عهده می گیرند به »بیش مســئولیت 
پذیــری« نســبت به خواهــر یا برادر 
دچار شــوند.»کنترل گری« نسبت به 
دیگــران و همواره درصدد راضی نگه 
داشتن دیگران هم از جمله دیگر تبعات 
روانشــناختی نگهداری فرزند بزرگتر 
از فرزند کوچکتر خانواده استف حتی 
ممکن است این فرزندان آنقدر به فکر 
خوشــحالی دیگران باشند که همواره 
از خواســته های خود صرف نظر کنند 
و طرحواره ایثار در آنها به شدت شکل 
گیرد. ممکن اســت این افراد همزمان 
که مراقب دیگران هســتند خشمگین 
هم باشــند چراکه دلشان می خواهد 
کســی هم از آنها مراقبت کند اما یاد 
گرفته اند بیشــتر از آنکه مورد مراقبت 
قــرار گیرند، از دیگران مراقبت کنند.
اگرچه ممکن اســت فرزندان بزرگتر 
تصور کنند باید حامی دیگران باشــند 
امــا این حامی بــودن همواره همراه با 
خوشــحالی نیســت و این حمایت را 
صرفــا از آن جهت انجام می دهند که 
به آنها آموخته شده و یاد گرفته اند از 
دیگران حمایت کنند، اما در درون خود 
از این کار خوشحال نیستند و احساس 
ناراحتی هم  می کنند.آسیب های یاد 
شــده ممکن است برای فرزندانی که 
اختالف سنی آنها یک یا دو سال است 
کمتر و برای اختالف سنی های بیشتر 
افزایش می یابد.مســاله این نیست که 
والدیــن اصال و تحت هیچ شــرایطی 
بخشی از مسئولیت نگهداری از فرزند 
کوچک تر را بر عهده فرزند بزرگتر قرار 
ندهند بلکه مساله این است که در چه 
شرایطی این کار را انجام دهند و تحت 
چه شروطی این مسئولیت را به بچه ها 
واگذار کنند. گرچه نگهداری از خواهر 
و بــرادر کوچکتر می تواند در مواردی 
شــناخت کودک یا نوجوان نسبت به 
خود و شرایط زندگی را بیشتر کرده و 
او را قدری مســئولیت پذیر کند تا در 
بحران ها تاب آوری بیشــتری داشته 
باشــد اما این کار باید با رضایت خود 
فرزند بزرگتر و نه به اجبار والدین انجام 
شود و فرزند بزرگتر آمادگی نگهداری 
از خواهر و برادر کوچکتر خود را داشته 
باشــد.بهرحال زوجین وقتی فرزندی 
را بــه دنیــا می  آورند خودشــان باید 
مســئولیت نگهداری و بزرگ کردن او 
را بپذیرنــد و اگــر از فرزند دیگر خود 
نیز در مراقبت از فرزند کوچک کمک 
مــی گیرند بایــد دقت کنند آیا فرزند 
بزرگتر شرایط روحی  این کار را دارد یا 
خیر؟. آیا فرزند بزرگتر خودش آمادگی 
الزم ایــن کار را دارد و بــه انجــام آن 
تمایــل دارد یا خیر؟. در این مورد باید 
بــا فرزنــد بزرگتر حرف بزنند و پس از 
آماده سازی او این کار را انجام دهند.

 ۳ نفر در کشور به بیماری 
تب کریمه کنگو مبتال شدند

مشــاور سازمان دامپزشــکی گفت: از ابتدای 
ســال تا کنون ۳ بیمــار مبتال به بیماری تب 
کریمه کنگو شناسایی شده اند که هر سه مورد 
درمان شدند و خوشبختانه فوتی نداشتیم. به 
گفته امین اسدی ، در فاز حاد بیماری، بین ۱۰ 
تا ۴۰ درصد احتمال دارد که بیمار فوت کند. 
اسدی می گوید: با توجه به فعالیت کنه ها در 
فصل گرما دامداران از له کردن کنه با دســت 
یا روی بدن دام، تماس بدن با ترشحات و خون 
دام و کشتار دام در محل های غیرمجاز اجتناب 
کنند. همچنین  الشه تازه دام به صورت کامل 
به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری شود. 
گفتنی است که بیماری تب کریمه کنگو اولین 
بار در ســال ۱۳۷۸ به طور رســمی و قطعی 
در کشــور ما تأیید و شناســایی شد. از جمله 
روش هــای انتقال ویروس CCHF را می توان 
گزش انسان توسط کنه آلوده، تماس انسان با 
ترشحات و خون حیوان آلوده و تماس فردی 

با بیمار مبتال به تب کریمه کنگو نام برد.

امکان افزایش تعداد قبول 
شدگان آزمون وکالت وجود دارد

رئیــس مرکز وکال، کارشناســان رســمی و 
مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: آزمون ملی 
وکالــت با حضور ۷۹هزار و ۱۱۶ داوطلب، در 
۵۰ حوزۀ امتحانی سراسر کشور برگزار شد.در 
این آزمون که به صورت فوق العاده توسط مرکز 
وکال برگزار شد، پذیرفته شدگان پس از طی 
مرحله مصاحبــه و کارآموزی، پروانه وکالت 
دریافت خواهند کرد.حسن عبدلیان  پور گفت: 
این آزمون فاقد ظرفیت بوده و پذیرفته شدگان 
پس از کسب حد نصاب نمره و تحویل مدارک 
در مصاحبه و آزمون شفاهی شرکت می کنند. 
زمان دقیق اعالم نتایج اطالع رســانی خواهد 
شــد.وی افزود: پــس از لغو آزمــون وکالت 
کانون  هــای وکال در ســال گذشــته، آزمون 
مرکــز وکال به صورت فوق  العاده برگزار شــد 
تا حق داوطلبانی که خودشان را برای آزمون 
از پیش اعالم شــده  ی کانون  های وکال آماده 
کرده بودند، تضییع نشــود. رئیس مرکز وکال 
با اشــاره به اینکه عالوه بر آزمون فوق  العاده، 
آزمون وکالت ساالنه مرکز طبق روال از پیش 
اعالم شــده، برگزار خواهد شــد، گفت: مرکز 
وکال امســال دو آزمون وکالت برگزار خواهد 
کرد. قانون تســهیل صدور برخی مجوزهای 
کسب و کار، نهاد وکالت را مکلف می نماید تا هر 
ساله نسبت به برگزاری آزمون جذب کارآموز 
وکالت اقدام نماید. عبدلیان  پور خاطر نشــان 
کرد: مطابق قانون، داوطلبانی که بتوانند ۷۰ 
درصد میانگین نمره یک درصد باالترین نمره 
آزمون را کســب کندقبول شده آزمون تلقی 

خواهند شد. 

 چه بیماری تهرانی ها را 
تهدید می کند

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با اشــاره به آخریــن مطالعات صورت گرفته 
در تهران، گفت: این مطالعات نشــان می دهد 
که بروز سندرم های متابولیک، چاقی و اضافه 
وزن، افزایــش چربی خون، بیماری های قلبی 
عروقــی، دیابــت و دیابت پنهان رو به افزایش 
اســت.علیرضا زالــی بــا تاکید بــر ضرورت 
ترویــج ورزش های همگانــی، افزود: طبیعتاً 
در ایــن وضعیــت ترویج ورزش های همگانی 
و اســتفاده بهینه از فضاهای کالبدی شــهر 
در حوزه شــهروندی بــه عنوان یک ضرورت 
اجتماعی مطرح اســت و بر ســالمت جسم و 
روان شهروندان تأثیر بسیار مثبتی دارد.زالی، 
راهپیمایی همگانی با حضور شهروندان تهرانی 
را گامی مؤثر در راســتای ترویج ورزش های 
همگانی عنوان کرد و یادآور شد: توجه بیشتر 
بــه ورزش های همگانی را یکی از راهبردهای 
خودمراقبتی برشمرد.وی افزود: یکی از اهداف 
مهم برای رســیدن به جامعه ســالم، ترویج و 
توســعه ورزش های همگانی در کنار توســعه 

ورزش های قهرمانی است.

 مدارس غیردولتی 
موظف به دریافت »شهریه« 

مصوب هستند
وزیــر آموزش وپــرورش بر نظــارت بر برنامه 
مــدارس تاکید و عنوان کــرد: نظارت ها باید 
همه مدارس اعم از مدارس شهری، روستایی، 
عشایری و دولتی و غیردولتی را به طور دقیق و 
شفاف پوشش دهد.یوسف نوری افزود: مدارس 
حق دریافت هیچ گونه وجهی را هنگام ثبت نام 
دانش آموزان مدارس ندارند، به استثنای حق 
بیمــه و مدارس غیردولتی نیز تنها براســاس 
الگــوی شــهریه مصوب، می توانند شــهریه 
دریافت کند.وی از اجرایی شــدن رتبه بندی 
قبل از موعد مقرر خبر داد و افزود: دوره های 
تابستانی در قالب آموزش های جبرانی برگزار 
خواهد شــد و برای تلفیق مســائل پرورشی با 

آموزشی نیز برنامه ریزی خواهد شد.

خبر ویژه

نماینــده مردم گنبدکاووس در مجلس اظهار کرد: 
بیش از ۱۲ سال است که مسئله رتبه بندی معلمان 
مســکوت بوده و امســال توانســتیم این موضوع را 
در مجلس شــورای اســالمی دنبال کنیم.امانقلیچ 
شادمهر افزود: رتبه بندی معلمان از شهریور امسال 
اجرا می شــود و برای امســال مبلغ ۵۰ هزار میلیارد 
تومــان برای این امر تخصیــص یافته که این مبلغ 
در ســال های آینــده افزایش خواهــد یافت.در این 

رتبه بنــدی در مرحله نخســت به صــورت احکام 
اســتقراری بوده و در سال های بعد ارتقاء این احکام 
صــورت می گیرد و معلمان احکام پنج گانه خواهند 
گرفــت.در این رتبه بنــدی پایه حقوق معلمان از ۷ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شــروع می شــود و سقف 
آن با توجه به آخرین حکم رتبه بندی به ۲۷ میلیون 
تومان خواهد رسید.شادمهر گفت: آموزش و پرورش 
در شــرایط نامناســب قرار دارد و در حال حاضر در 

ایــن حوزه ۲۰ نوع مدرســه و ۱۷ نوع احکام وجود 
دارد که ســبب آشــفتگی در آموزش و پرورش شده 
و جذب نیرو را دچار مشــکل کرده اســت.وی گفت: 
ســاالنه ۵۰ هزار نفر و تا ســه سال آینده ۱۵۰ هزار 
نفر از نیروی فرهنگیان کشور بازنشسته می شوند و 
حوزه آموزش و پرورش ۱۸۷ هزار نیرو کمبود دارد 
که می توان این کمبود را با جایگزین کردن نیروهای 

خرید خدمات و غیرانتفاعی جبران کرد.

ح رتبه بندی معلمان تامین شد اعتبار طر

اینفوگرافی 

عوارض مصرف 
نوشابه گازدار 

چیست
در این اینفوگرافیک 

اطالعاتی را در خصوص 
عوارض كشنده خوراكی 
محبوب در بین ایرانیان 

ببینید.
منبع: نورنیوز

معاون رئیس جمهور:

کشور  کاهش تولید پسماند در  فرهنگ 
نهادینه شود

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه 
فرهنگ کاهش تولید پســماند در کشور 
نهادینه شود، اظهار کرد: این فرهنگ با 
تقویت زیرساخت های فرهنگی توسط 
همه دستگاه ها به خصوص صدا و سیما 
یک تکلیف باشــد و توجه به زیرساخت 
های فرهنگی آن نیاز اســت، دســتگاه 
هــا مکلــف به تغییر رویه شــوند و مواد 
مصرفی و محصوالت قابل اســتفاده که 
قابلیــت بازیافت دارند را در برنامه های 
جــاری خود قــرار دهند، چنانچه حتی 
۱۰ درصد در بحث تفکیک پســماند از 
مبدا و معضالت تولید پســماند کم شود 
رقــم قابل مالحظه ای در کاهش تولید 
پسماندها خواهیم داشت.علی سالجقه 
افزود: کارگروه مدیریت پسماند یکی از 
کارگروه های تاثیر پذیر است و امیدوارم 
به حل مسائل پسماند کشور بپردازد، از 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
خواســته ایم تمامــی کاالهایی که مهر 
دانــش بنیــان دارند را به ما اعالم کند تا 

دســتگاه ها را به اســتفاده از آنها مکلف 
کنیم، باید برای شروع هر کاری از پروژه 
های دانش بنیان استفاده و کارهایی که 
نیمه کاره هســتند با استفاده از ظرفیت 
دانش بنیان داخلــی مدیریت کرد.وی 
افزود: مردم را همیشه در تولید پسماند 
مقصر ندانیم، اســتانداری ها، ادارات کل 
محیط زیست، شهرداری ها، شرکت آب 
و فاضالب، پســماند وزارت کشــور باید 
تکالیف شان را در این بخش به درستی 
انجام دهند خود ما به عنوان مســئوالن 
دســتگاه های اجرایی مقصریم و باید در 
این زمینه پاسخگو باشیم.معاون رییس 
جمهــوری ادامه داد: امیدوارم در برنامه 
زمان بندی چهار ســاله دولت سیزدهم 
مشــکالت پسماند کشــور حل شود و 
در پایــان ایــن دولت شــاهد معضالت 
پســماند در استان های شمالی نباشیم، 
بــه منظور حفاظت بهینه از عرصه های 
منابع طبیعی استان های شمالی تکالیف 
دســتگاه ها به خصــوص وزارت جهاد 

کشاورزی باید مشخص شود.
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 عمارت صارم السلطنه؛
 نگین قاجاری اردبیل

شهر نمین از شهرســتان های استان اردبیل 
است که در منطقه ای کوهســتانی قرار دارد. 
این شهر دارای زمستان هایی سرد و تابستان 
های معتدل است، که موجب می شود سفر به 
این منطقه در فصول گرم ســال بسیار دلپذیر 
باشد. این شهر دارای تاریخی غنی و از دیر باز در 
این منطقه زندگی بر قرار بوده است و ایرانیان 
قدیم ســاکنان قبلی این سرزمین بودند. علت 
نام گذاری این شهر به نمین، به خاطر نزدیکی 
آن به دریای خزر و نمناک و مرطوب بودن آن 
است. از آثار تاریخی که از زمان های گذشته در 
این شهر باقی مانده اســت می توان به آرامگاه 
باباروشــن، مقبره شــیخ بدرالدین، جنگل و 
منطقه توریستی فندقلو، مقبره پیرلنگ، آبهای 
معدنی قره چناق و … اشــاره کــرد. تپه های 
باستانی در این شــهر وجود دارد که بر اساس 
تحقیقات صورت گرفته در آنها، قدمتی بالغ بر 
۵۰۰۰ سال دارند. در بخش از مجله مستر بلیط 
یکی از آثار تاریخی نمین به نام عمارت صارم 
السلطنه را برای شما معرفی خواهیم کرد، پس 

به ادامه این مطلب توجه کنید.
معرفی عمارت صارم السلطنه

این عمــارت از بناهای تاریخی شــهر نمین و 
از دوران قاجار به جا مانده اســت. این عمارت 
دارای معماری زیبا و خاصی اســت که توسط 
یک معمار روسی طراحی و ساخته شده است. 
ســاخت این خانه توســط فردی به نام صارم 
السلطنه انجام شده اســت، پس از این فردی 
به نام میر کاظم خان که حاکم شهر نمین بود 
صاحب این خانه شــد. همسر کاظم خان یکی 
از شــاهزاده های قاجار به نام تمــام خانم بود 
که بانی ساخت مســجد جامع این شهر بود. از 
عمارت صارم الســطلنه امروزه به عنوان موزه 
استفاده می کنند. این بنا در بین مردم محلی 

به نام خانلیق معروف است.
معماری

این عمارت در دو طبقه بنا شده است و از یک 
سمت به صورت دو طبقه و از سمت دیگر یک 
طبقه دیده می شــود. طبقه دوم بنا به صورت 
شــیروانی و از جنس چوب ساخته شده است 
که زیبائی آن را دو چندان کرده اســت. سازه 
بنا دیوار هایی باربر دارد که پوششی با تیرهای 
چوبی پوشش دارد، ضخامت دیوار ها بین ۸۰ 
تا ۱۰۰ سانتی متر اســت و به صورت خشتی 
ساخته شده اند. دیوار های باربر به دیوارهایی 
گفته می شــود که عالوه بــر وزن خود، وزن 
طبقات باالئــی را نیز تحمل مــی کند. برای 
ساخت آن از مصالحی همچون آجر، خشت و 

چوب استفاده کرده اند.
موزه عمارت صارم السلطنه

این بنا در ســال ۱۳۸۴ تحت اختیار سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
قرار گرفت. پس از این تصمیم بر تغییر کاربری 
این بنا به موزه گرفته شد، که ترمیم و بازسازی 
آن برای موزه تا سال ۱۳۸۷ به طول انجامید. 
در این موزه اشیائی که مربوط به گذشته شهر 
نمین اســت نگهداری می شــود. پیکان های 
مفرغی، سکه های مربوط به قرون ۴ تا ۹ ه.ق 
و دوران آق قویونلوها )کلمــه ترکی به معنی 
گوســفند ســفید( و قره قویونلوها )گوسفند 
سیاه(، مخزن باروت مخصوص تفنگ متعلق به 
دوره زندیه، اسناد و کتب خطی مربوط به دوره 
تیموری، اشیاء بدســت آمده از خود بنا، اشیاء 
مربوط به دوره صفویه از جمله اشیائی هستند 
که در آن مورد حفاظت قرار گرفته و در معرض 

دید همگان است.
برای سفر به شــهر نمین فقط کافی است که 
بلیط اتوبــوس نمین را از طریق مســتر بلیط 
خریداری کنید. خرید آنالین می تواند از جمله 
روش های خرید آسان و ســهل برای خریدن 

بلیط باشد.
 راه های دسترسی 

به عمارت صارم السلطنه
برای اینکه بتوانید این عمارت را ببینید باید به 
شهر نمین در اســتان اردبیل بروید. از آنجایی 
که این بنا در مرکز شهر قرار دارد پس رسیدن 
به آن کار چندان ســختی نیست. می توانید از 
وسایل نقلیه عمومی همچون تاکسی و اتوبوس 
های شهری نیز استفاده کنید. اگر هم مایلید 
با خودرو شــخصی به دیدار این بنا بروید باید 
خودروی خود را در پارکینگی در نزدیکی این 

عمارت پارک کنید.

گردشگری

مافیای سنجاق قفلی!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

چند روز قبل روز جهانی ســنجاق قفلی بود و 
این روز در ســکوت خبری مطلق گذشــت. هر 
چند هیچ همایش یا کنفرانســی در  خصوص 
بزرگداشت این روز تاریخی و تجلیل از مخترع 
ســنجاق قفلی برگزار نشــد ولی خودمانیم اگر 
خــدا بیامرز والتر هانت مخترع ســنجاق قفلی 
بفهمد ساالنه چندین میلیون تن سنجاق قفلی 
از مبادی قانونی و غیر قانونی به داخل کشــور 
قاچــاق یا وارد می شــود، تنش در گور بندری 
می لرزد! چرا که تا همین چند سال کاربرد این 
وسیله تنها جاگذاری کش تنبان آن هم در ژانر 
لباس زیر و پیژامه های مامان دوز و جلد کردن 
پتــو بــود که دور تا دور ملحفه را با ســنجاق به 

پتو می دوختند! 
اما ظاهرا این روزها عده ای برای ســنجاق قفلی 
کاربــرد هــای جدیدی تعریف کرده اند که فقط 
در ســال گذشــته  ۳۶ تن ســنجاق قفلی وارد 

مملکت شد!
یعنی اگر ســنجاق قفلی خوردنی یا تمام شدنی 
باشــد باز هم واردات این همه ســنجاق قفلی به 
مملکت توجیه اقتصادی، عقالنی و منطقی ندارد. 
خــدا وکیلــی گاهی اوقات آدم به دولت حق می 
دهد بساط ارز ترجیحی و دالر ۴۲۰۰ تومانی را 
جمع کند! باور بفرمائید ما خودمان یک سنجاق 
قفلی سایز متوسط  در جعبه نخ و سوزن ها داریم 
که االن فکر کنم شــیرین ۱۵ ســاله که در حال 

ارائه خدمات است و خم به ابرو نیاورده است! 
بمانــد که یکی از کارشناســان رســانه ملی در 
برنامــه فاخر خانه داری بــه برخی کاربرد های 
سوفسطایی سنجاق قفلی اشاره داشتند که شاید 
در عصــر حجــر هم این کاربرد ها خیلی چیپ و 
بی کالس به نظر می رسیدند و غار نشینان هم 
حاضر به این مدل اســتفاده از ســنجاق نبودند! 
جفت کردن جورابها ، بستن شکاف بین پرده ها، 
جلوگیری از گم شدن کلید ها، بستن دستبند و 
کوتاه کردن گردنبند) خدا وکیلی هیچ کسی با 
دســتبند یا گردنبند کوتاه شده با سنجاق قفلی 

به مجلس عروسی می رود؟!( 
علی ای حال به نظر می رسد با حذف ارز ترجیحی 
قاچاق این خنزرپنزر ها به مملکت قطع شــود و 
مافیای سنجاق قفلی واردات پارت جدید سنجاق 

قفلی را با خود به گور ببرد. 
فقــط نگرانی ما بعد از حذف ارز ترجیحی ، حقه 
بازی و پدرسوخته بازی جدید مافیا است. چون 
این طایفه ای که ما می شناسیم به چندغاز آب 
باریکــه کارمندی و ســیصد تومان یارانه روغن 

قانع نیستند! از ما گفتن بود...

ابتال به پارکینسون قابل پیشگیری نیست
عضو هئیت مدیره انجمن پارکینسون ایران با اشاره به اینکه ابتال به پارکینسون 
قابل پیشــگیری نیســت و تنها می شــود روند بیماری را بعد از ابتال، کنترل و 
پیشرفت آن را کندتر کرد، گفت: ایجاد حالت های کند در افراد به لحاظ حرکتی 
نشانه ای مهم از ابتالی فرد به بیماری پارکینسون است.دکتر امیرحسن حبیبی 
با اشــاره به امکان ایجاد تاخیر در ابتال به بیماری پارکینســون، گفت: ابتال به 
پارکینسون قابل پیشگیری نیست و تنها می شود روند بیماری را بعد از ابتال 
کنترل و پیشــرفت آن را کندتر کرد.وی با اشــاره به نقش تاثیرگذار ورزش و 
فعالیت های روزانه در به تاخیر انداختن ابتال به پارکینسون، ادامه داد: پرهیز  
یا مصرف ویتامین ها، مکمل ها و داروهای خاصی که بتواند از ابتال به بیماری 
پارکینسون جلوگیری کند ثابت شده نیست، مگر در مواردی ایجاد تاخیر در 

روند پیشرفت بیماری داشته باشند.حبیبی کندی در حرکت را از نکات مهم 
در ابتال به پارکینســون برشــمرد و گفت: لرزش در اندام تنها نشــانه بیماری 
پارکینسون نیست، زیرا نوعی از پارکینسون بدون لرزش نیز وجود دارد و در 
حقیقت ایجاد حالت های کند در افراد به لحاظ حرکتی یعنی قدرت انجام کار 
را دارد ولی سرعت انجام دادن کار کاهش پیدا میکند مثل کندی در حرکت 
راه رفتن نشــانه ای مهم از ابتالی فرد به بیماری پارکینســون است.وی اصلی 
ترین و مهمترین روش تشخیص بیماری پارکینسون را معاینات بالینی توسط 
پزشک متخصص دانست و اظهار کرد: موارد استفاده از روش های تصویربرداری 
و MRI برای بیماری هایی است که تشابه عالمتی با بیماری پارکینسون دارند و 
تشخیص پارکینسون از بیماری های دیگر است.  همچون بیماری های دیگر 

بیماری پارکینســون نیز درمان قطعی ندارد و فقط روند بیماری را می توان 
مدیریت و کنترل کرد. امروزه شــاهد پیشــرفت درمانی این بیماری در سطح 
جهان و ایران هستیم و خوشبختانه تمام تکنیک های درمانی روز از لحاظ دارو 
درمانی و  جراحی در کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ تفاوتی در 
مراحل درمان این بیماری در ایران با دیگر کشورها نیست.بنابر اعالم انجمن 
پارکینســون ایران، حبیبی در توصیه ای برای روند درمان و آموزش بهتر به 
بیماران پارکینســون، گفت: از بیماران پارکینســون دعوت می شود تا با ثبت 
اطالعات خود در پایگاه اینترنتی انجمن پارکینسون ایران به آدرس اینترنتی 
www.Pdiran.ir از برنامه های حمایتی که در دستور کار این انجمن هست با 
خبر و بهرمند شوند و ما را در کنترل این بیماری در سطح کشور کمک کنند.

دریچه علم

شاهنامه خوانی شمسی 
فضل اللهی در رادیو

مدیر شــبکه رادیویی ایران از ویژه برنامه های 
این رادیو به مناســبت روز پاسداشــت زبان 

فارسی خبر داد.
 شــبکه رادیویــی رادیــو ایران امــروز ۲۵ 
اردیبهشــت، روز پاسداشــت زبان فارسی و 
بزرگداشــت حکیم فردوسی مراسم ویژه ای 
را در راســتای نگهبانی از زبان فارسی برگزار 

می کند.
محمدجعفــر محمدزاده، مدیــر رادیو ایران 
دربــاره ویژه برنامه هــای این رادیــو در روز 
بزرگداشــت حکیم فردوسی گفت: در مراسم 
رادیو ایران برای روز بزرگداشــت فردوســی 
تعــدادی از تولیــدات فرهنگــی رادیو ایران 

رونمایی می شود.
وی ادامــه داد: شــاهنامه خوانی شمســی 
فضل اللهی گوینده پیشکسوت برنامه »فرهنگ 
مردم« با عنوان »من و عالیجناب فردوســی« 
و رونمایی از پایگاه خبری فارســی بان ، بخش 

های مهم این مراسم است.
مدیــر رادیــو ایران در پایان اظهــار کرد: در 
این مراســم همچنین از شعرخوانی محمود 
اکرامی فــر شــاعر و پژوهشــگر کشــورمان 
بهره منــد خواهیم شــد. قدردانی از دو تن از 
 پیشکســوتان رادیو ایران هم در این مراســم 

صورت می گیرد.

سینماتک خانه هنرمندان 
»طعم چای« می گیرد

نمایــش فیلم ســینمایی »طعــم چای« به 
کارگردانی کاتسوهیتو ای شی برنامه پانصد و 
یکمین سینماتک خانه هنرمندان ایران است.

 پانصــد و یکمیــن برنامه ســینماتک خانه 
هنرمنــدان ایران به نمایش فیلم ســینمایی 
»طعم چای« ســاخته کاتســوهیتو ای شی 
و محصول ســال ۲۰۰۴ میالدی از سینمای 

معاصر ژاپن اختصاص دارد.
ایــن برنامه از ســاعت ۱۷ روز دوشــنبه ۲۶ 
اردیبهشــت در سالن جلیل شــهناز میزبان 

اعضای سینماتک است.
حسین عیدی زاده منتقد و کارشناس سینما 
مهمان ویژه ســینماتک پانصــد و یکم خانه 
هنرمنــدان ایران اســت که بــه تحلیل و نقد 

فیلم »طعم چای« خواهد پرداخت.

فرهنگ و هنر

گفتگو با دکتر جالل خالقی مطلق به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی :

اهمیت ظهور فردوسی در توس
  محمدرضا سرساالری/ گروه فرهنگ

 استاد جالل خالقی مطلق، ادیب و شاهنامه پژوه 
ایرانی، متولد بیستم شهریورماه سال ۱۳۱۶ 
هجری شمســی در تهران اســت، دوره های 
تحصیــالت دانشــگاهی را در آلمان گذرانده 
و سال ۱۳۴۹ هجری شمسی از دانشگاه کلن 
در رشــته های شرق شناسی، مردم شناسی و 
تاریخ قدیم درجه دکتری دریافت کرده است. 
او بیش از ۴ دهه از زندگی پربارش را در بخش 
مطالعات ایرانی دانشــگاه هامبورگ مشغول 
تدریس زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایران 
بوده است. چنانکه همه می دانیم، مهم ترین اثر 
و دست آورد استاد، تصحیح شاهنامه فردوسی 
است در هشت دفتر که طی سال های ۱۳۶۶ 
تا ۱۳۸۶ هجری شمسی در نیویورک زیر نظر 
دکتر احســان یارشاطر انتشار یافته و بعد ها 
نیز به همراه ســه دفتر از یادداشــت ها و یک 
دفتــر بیت یاب )مجموعــاً در دوازده مجلد( 
در تهران توســط مرکز دایره المعارف بزرگ 
اســالمی بازنشر شده است. تصحیح شاهنامه 
فردوسی محصول بیش از سی سال کار مداوم 
خالقی مطلق است که در حال حاضر مهم ترین 

منبع مستند شاهنامه به حساب می آید.
ضرورت ظهور فردوســی برای زبان و 
ادبیات فارسی در آن برهه خاص زمانی 

را چگونه توضیح می دهید؟
اهمیــت یک زبــان در نقش حامــل و ناقل 
اندیشــه ها و شیوه ها و زمینه های اندیشیدن 
گویندگان آن زبان با حجم واژگان ســره آن 
زبان پیوند تنگاتنگ دارد. یعنی اگر برای بیان 
یک مفهوم، به ویژه مفهوم های ذهنی و انتزاعی 
و معنوی و فرهنگی، در زبانی واژه و اصطالحی 
نباشد و یا آن مفهوم با یک وام واژه بیان شود، 
نمی دانیم که گویندگان آن زبان آن مفهوم را 
نداشته و آن را با واژه آن یک جا از زبانی دیگر 

وام گرفته اند یا خود آن مفهوم را اندیشــیده 
بودند ولی واژه آن از دســت رفته است. یعنی 
گنجینه واژگان ســره در یک زبان نشــانگر 
توانایی یا ناتوانی یک زبان و معیار ســنجش 
پایه و مایه فرهنگ آن مردم است. شاهنامه با 
گنجینه بزرگ واژگان سره خود، گواه مهمی 
در اثبات گســترش اندیشه و نیروی بیان در 
زبان فارسی است و نشانگر این است که پشت 
بر فرهنگی پیشرفته دارد. شاهنامه سپس این 
گنجینه واژگان را در دسترس گویندگان پس 
از خود گذاشــته است. این، اهمیت شاهنامه 

برای زبان فارسی است.
اهمیت شــاهنامه برای ادب فارســی، تأثیر 
بزرگ آن بر سراســر ادب پس از خود، به ویژه 
ادبیات حماسی است. به همین گونه، شاهنامه 
تا به امروز بر بســیاری از پدیده های زندگی 
ایرانیان تأثیر گذاشــته است؛ از جمله بر هنر 
تصویرســازی یــا هنر نقالی در گذشــته که 
امروزه در هنر های تجســمی و نمایشــی راه 

گشوده است.
از نظــر اهمیت ملی، شــاهنامه توانســت با 
تبلیغ اندیشــه »میهــن جهانی«، وزنه ای در 
برابر تبلیغ اندیشــه »جهان میهنی« عرفان 
و تصوف شــود و نقش مهمی در خودآگاهی 
تاریخــی و فرهنگــی و ملی ایرانیان داشــته 
باشــد و هنوز هم دارد.درباره نقش شاهنامه 
در برانگیختن احساســات ملی در سخنوران 
گذشته، نباید گمان کرد که آن ها حتماً باید 
مانند فردوسی مثاًل بگویند »دریغ است ایران 
که ویران شود« یا »مرا دخمه در خاک ایران 
کنید« یا »که ایران چو باغی است خرم بهار« تا 
احساسات ملی خود را نشان داده باشند؛ وقتی 
دانشــمندی ریاضی دان و منجم مانند خیام 
با حســرت از نابودی شکوه گذشته کشورش 
یــاد می کند و می گویــد »آن قصر که بهرام 
در او جــام گرفــت/ آهو بچــه کرد و روبه آرام 
گرفــت/ بهرام کــه گور می گرفتی همه عمر/ 
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت« یا شــاعر 

عارفی، چون حافظ می گوید »که آگه اســت 
که کاووس و کی کجا رفتند/ که واقف اســت 
که، چون رفت تخت جم بر باد« و ده ها مثال 
دیگر، چه از حافظ )مثاًل از »ســاقی نامه« او( 
و چه از سرایندگان دیگر، این ها همه واکنش 
تأثیر اندیشه های ایران گرایی شاهنامه است 
که در اشــعار تغزلی بیان متفاوتی نســبت به 
بیان حماســی دارد. به ویژه وقتی این اشارات 
به تاریخ و اساطیر ایرانی در سروده های تغزلی 
را با اشارات به تاریخ و اساطیر سامی در همین 
اشعار مقایسه کنیم، تفاوتی که چه در کمیت و 
چه در کیفیت بیان )شور و صمیمیت( هست، 

آشکار می شود.
ظهور فردوســی در توس و خراســان 
اتفاقی اســت یا ضرورتی داشته است 
که عــاوه بر زمان خــاص، در مکانی 
خاص، مردی برای اعتای زبان فارسی 

برخیزد؟
ظهور فردوسی یعنی ظهور فردوسی سخنور 

بــزرگ و شــاعر ملی و نــه ظهور یک منصور 
بن حسن، ارتباط مستقیم با نهضت سیاسی 
ابومنصــور عبدالرزاق در توس دارد که ثمره 
فرهنگی آن نهضت، »شاهنامه ابومنصوری« 
)سال ۳۴۶ هجری قمری( بود؛ همان کتابی که 
سپس مأخذ شاهنامه فردوسی شد. کمابیش 
نظیر این نهضت سیاسی، حدود ۵۰ سال پیش 
از آن در مرو در زمان احمد بن ســهل )مانند 
ابومنصور، یکی از بزرگ زادگان ایرانی( رخ داده 
بود که ثمره فرهنگی آن »شاهنامه مسعودی 
مروزی« و »اخبار رستم« گردآوریده آزادسرو 
بود، ولی وزنه شــاهنامه فردوسی بر اهمیت 
نهضت ابومنصور و بار فرهنگی آن بسیار افزود.
چرا شاهنامه تصحیح استاد خالقی مطلق 
به لحــاظ تعداد ابیات، تا این حد کمتر از 

دیگر نسخه هاست؟
زیرا پیرایش من به شــیوه انتقادی و بر اساس 
دست نویس های بیشتر و کهن تر انجام گرفته 
اســت. از ســده پنجم هجری قمری، کاتبان 
به انگیزه های گوناگون بر بیت های شــاهنامه 
افزوده انــد، ولی بخش بزرگی از این بیت ها و 
روایــات الحاقی را می تــوان با روش انتقادی 
شــناخت و بیرون کشید. شاهنامه حدود ۵۰ 

هزار بیت داشته است.
عاقه شما به شــاهنامه پژوهی صرفًا 
عاقه است یا ضرورت انجام کاری است 
که بر زمین مانده است و کسی جرئت و 

عاقه ورود به آن را ندارد؟
البد اگر شما با یک فیل مصاحبه می کردید، 
از او می پرسیدید که آیا علت وجودی خرطوم 
او صرفاً برای رفع نیاز های اوســت یا عالقه به 
داشتن آلتی برای تاب دادن! من بیش از پنجاه 
ســال است که با شــاهنامه زندگی می کنم. 
شــاهنامه برای من کار نیست، کارنامه است؛ 

شغل نیست، مشغله است.

ادبیات 

غ هم برامون   مر
طاقچه باال 

گذاشت!
اعالم نرخ جدید مرغ و 

برخی دیگر از مواد غذایی 
كه باعث حذف شدن آن 
از سفره بسیاری از مردم 

شده، سوژه انتشار كارتونی 
از شیدا سردشتی در صفحه 

اینستاگرامش شد.

كارتون 

طنز


