
بهبود اوضاع با سیاست های ضد تورم
  فرهاد امینیان ، اقتصاد دان

یکــی از مهمترین معضالت و مشــکالت اقتصاد تولید محور 
ما امروز رکود تورمی اســت، بیان کرد: رکود تورمی متأســفانه 
تولیدگران را به ورطه ضعف و مشکالت عدیده برای پرداخت 
دستمزد کارگران سوق خواهد داد از سوی دیگر کارگران نیز با 
گرفتاری هایی که دارند در واقع نمی توانند چرخ اقتصاد خانوار 

خود را به درستی بچرخانند.
شــرایطی که امروز در حال پدید آمدن اســت و باید جلوی آن 
را گرفت که در آن پرداخت حقوق مصوب شــورای عالی کار و 
بیش از آن تحت عنوان اضافه کار یا پاداش و عیدی در واقع به 
تناسب هزینه های تولید و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور برای 
کارخانــه دار و کارفرمایــان صرفه اقتصادی ندارد در نتیجه در 
پِس تداوم شرایط کنونی، احتمال بسیاری برای تعدیل نیرو یا 
حتی کاهش تعداد کارگران کارخانه ها و بخش های تولیدی و 

خدماتی می توان در نظر گرفت.
آثار تورمی رکود

رکود تورمی البته روی دیگری نیز دارد و آن هم کارگران هستند 
که حتی با حقوق مصوب اداره کار و با در نظر گرفتن خط فقر 
هفــت میلیــون تومانی، نمی توانند کار کنند یا به عبارت دیگر 
کار برایشان نسبت به حقوق صرفه اقتصادی ندارد. این موضوع 

دقیقاً به معنای رکود تورمی این است.
شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باعث می شود نه استخدام کارگر 
برای کارفرما صرف داشــته باشــد، نه کار برای کارگران صرفه 
اقتصادی دارد و این شــرایطی اســت که تولید را قفل می کند 
از ســویی کارگران انتقاد دارند که حتی اگر دو میلیون تومان 
دیگر هم به حقوق مصوب شورای عالی کار اضافه شود، باز هم 
نمی توانند زندگی یک خانواده چهارنفره را بچرخانند و از طرف 
دیگر تولیدکننده ها اعتقاد دارند که حقوق پنج میلیون تومانی 
را هــم نمی تواننــد پرداخت کنند در نتیجه حالتی در این بین 
به وجود می آید که تولید را به ســمت رکود ســوق می دهد و 
البته مولود نوعی تورم و شرایط شاخص های منفی اقتصادی 

در کشور است...
ادامه در صفحه 3

کرات به سر میز برمی گردند؟یادداشت آیا طرفین مذا

توافق وین، خیلی دور یا خیلی نزدیک
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   مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا می گویــد ســفر مــورا معاونش بــه تهران "به 
انــدازه کافــی مثبــت" بــوده کــه گفتگو هــا از ســر گرفته شــود و وزیر خارجه ایــران هم آن را 
فرصتــی بــرای بررســی "ابتــکار عمل هــای معطوف به حل مســائل باقی مانــده" خوانده 

است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است: این طور بگویم 
کــرات بــه بن بســت رســیده بــود و حــاال بن بســت رفــع شــده و بــه ایــن ترتیــب  کــه مذا

  || صفحه  صفحه 22  چشم اندازی از رسیدن به یک توافق وجود دارد...

مزدبگیرانی که یارانه نگرفتند

بار تورم بر دوش فرودستانبار تورم بر دوش فرودستان
صفحه 3 
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قالیباف:

  واردات خودرو یک حلقه 
 از زنجیره ساماندهی 

این صنعت است
     رئیــس مجلــس گفــت: تعییــن تکلیــف 
مصوبه مربوط به مدیریت واردات خودرو 
در مجلــس و مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ایــن  و  بــوده  یــک سیاســتگذاری  نظــام 
زنجیــره خــودرو  از  یــک حلقــه  موضــوع 

است...

ایران حقوق عراق  را  
نقض نکرد

     مدیــرکل دفتــر رودخانه هــای مــرزی و 
منابع آب مشــترک شرکت مدیریت منابع 
آب ایــران گفــت: هیچ گونــه نقــض حقــوق 
عــراق نســبت بــه رودخانه هــای مــرزی، از 

سوی ایران رخ نداده است...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  
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 ورود بورس 
به دوره رونق
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 خودروسازان ۲۰۰ نیرو
از نزدیکان و اقوام خود 

استخدام کرده اند
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 واردات خودرو
 به نام طبقه متوسط 

به کام طبقه مرفه
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گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

مبلغ تضمین مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهردیف
)ریال(

صالحیت 
نوع مناقصهشماره مناقصهمبنای برآوردمورد نیاز

1

احداث راه روستایی سروشان-نیارک و زیرسازی و 
آسفالت راه روستایی قره چم و روکش آسفالت راه 
روستایی علی آباد-ماهین واقع در بخش طارم 

سفلی شهرستان قزوین

رتبه 5 راه 5/664/000/000  113/278/900/071
و ترابری

بخشنامه شماره 100/65637 
خ 1391/08/14 موضوع  مور

فهرست بهای تجمیع شده راه، 
راه آهن و باند فرودگاه 1401

دو مرحله ای2001001316000009

ایمن سازی ورودی آوج 2
رتبه 5 راه 2/736/000/000  54/707/719/619)احداث میدان اول(

و ترابری

بخشنامه شماره 100/65637 
خ 1391/08/14 موضوع  مور

فهرست بهای تجمیع شده راه، 
راه آهن و باند فرودگاه 1401

دو مرحله ای2001001316000010

بهسازی و آسفالت راه های روستایی باورس-3
رتبه 5 راه 70/138/820/7503/510/000/000ورس و اوزوندره

دو مرحله ای2001001316000011فهرست بهای راهداری  1401و ترابری

بهسازی، زیرسازی و آسفالت راه های روستایی 4
رتبه 5 راه 7/603/000/000  185/104/042/900الموت شرقی شهرستان قزوین

و ترابری

بخشنامه شماره 100/65637 
خ 1391/08/14 موضوع  مور

فهرست بهای تجمیع شده راه، 
راه آهن و باند فرودگاه 1401

دو مرحله ای2001001316000012

 اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان قزویــن در نظــر دارد  پــروژه  هــای ذیــل را براســاس شــرایط ذكــر شــده و بــه شــرح مشــخصات، اطالعــات و جزئیــات منــدرج در اســناد 
مناقصــه از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــكاران واجــد صالحیــت  واگــذار نمایــد.

1- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 1401/02/27 لغایت1401/03/02
2- كلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/03/23  -3
4- تاریخ جلسه بازگشائی پاكات پیشنهاد قیمت در روز سه شنبه مورخ  1401/03/24 راس ساعت 08:30 صبح می باشد.

5- ارسال پاكت الف )اصل تضامین شركت در مناقصه( به اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین )دبیرخانه ساختمان شماره1( الزامی است.
6- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانكاران خواهد رسید.

7- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد.
8- جهــت كســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 33659499-028 و یــا بــه آدرس قزویــن- چهارصــد دســتگاه-انتهای بلــوار حكیــم اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 

قزویــن  اداره پیمــان ورســیدگی مراجعــه نماینــد.
9- اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه ( )www.setadiran.ir در استان قزوین 02833241067 و مركز تماس 02127313131میباشد.

شناسه اگهی 1318582
آگهی نوبت اول 1401/02/27    آگهی نوبت دوم  1401/02/28

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین اداره 

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

شماره 2001001403000051 مورخ 1401/2/25 مندرج در سامانه تداركات الكترونیكی دولت شماره 73 سال 1401 
شــركت آب و فاضــالب اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مربــوط بــه اســتاندارد ســازی قســمتی از انشــعابات 
آب روســتاهای اونلیــق میانــه و رازلیــق ســراب از محــل اعتبــارات عمرانــی و از طریــق مناقصــه )عمومــی( از طریــق ســامانه 
تــداركات الكترونیكــی دولــت بــه پیمانــكار واجــد شــرایط و دارای رتبــه آب واگــذار نمایــد كلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق 
ســامانه تــداركات الكتروتیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد بدیهــی اســت هزینــه آگهــی 

از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ب( مبلغ برآورد اولیه معادل 8568288846 ریال 
ج( مبلغ سپرده تضمین شركت در فرایند ارجاع كار معادل 428414442 ریال می باشد. 

د( مدت اجرای کار: یک ماه 
ه( دستگاه نظارت: مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبكه توزیع و كاهش آب بدون درآمد

و( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
ــر تســلیم یــا مبلــغ مذكــور را بــه حســاب بانكــی  ( پیشــنهاد دهنــده مكلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده تضمیــن هــای معتب ز
ر در اســناد  شــركت واریــز و حســب مفــاد اســناد منقصــه ضمانــت نامــه یــا رســید واریــز وجــه را بــه صــورت اصــل در وقــت مقــر
بــه كارفرمــا تســلیم نمایــد بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ســپرده هــای مخــدوش ســپرده هــای كمتــر از میــزان مقــرر چــک و 

 www.abfaazarbaijan,ir نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. ســایت
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه 1401/3/2 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 1401/3/17 
زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 1401/3/17 

شناسه 1318731

 نوبت اول

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www. ins tagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری
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روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2

نماینده مجلس:

کرده اند« »خودروسازان 200 نیرو، از نزدیکان و اقوام خود استخدام 
نوروزی گفت: مدیران گذشته و بازنشسته ها باید میز های مدیریتی 
را رها کرده و جوانان انقالبی و مؤمن مدیریت را به دست بگیرند، 
زیرا که تحقیق و تفحص در مجلس از خودروسازان رأی آورده است 
و قطعاً پیگیری خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس 
با تأکید بر حساب کشــی مجلس با تحقیق و تفحص از شــرکت ها 
خودروســازی گفت: مدیران شــرکت های خودرو سازی بیش از 
۲۰۰ نیرو و مشــاور از نزدیکان و اقوام خود اســتخدام کرده اند که 
این رویه باید اصالح شود. حسن نوروزی با اشاره به مصوبه مجلس 
بر ارزانی خودرو در کشــور اظهار داشــت: واردات خودرو خارجی 
به کشــور باید انجام شــود، زیرا که این مهم باعث کاهش قیمت و 
رقابتی شدن کیفیت خودرو خواهد شد. وی افزود: خودور سازان 

داخلــی بایــد بدانند که خودرو های بی کیفیت آن ها باعث واردات 
خودرو های خارجی شده است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در ادامه گفت: نظرات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس و دولت بر واردات 

خودرو است تا بخش کمبود خودرو در کشور تأمین شود.
نوروزی با بیان اینکه خودروسازان داخلی با افزایش قیمت مشکالت 
خودشان را حل می کردند ابراز داشت: وزیر صمت باید شرکت های 
سایپا و ایران خودرو و دیگر شرکت های وابسته را به بخش خصوصی 

واگذار کنند تا مشکالت حل شود.
وی به بدهی ۸۰ هزار میلیاردی ســاالنه خودروســازان در کشــور 
اشاره کرد و گفت: سهامداران اصلی و بخش خصوصی خودروسازان 

برنامه های مهمی برای این شرکت ها دارند و وعده داده اند در صورت 
خصوصی سازی هیچ بدهی نداشته باشند.

نایب رئیــس کمیســیون حقوقــی مجلــس بیان کــرد: مدیران 
خودروساز ها بیش از ۲۰۰ نیرو و مشاور از اقوام خود را در شرکت ها 
استخدام کرده اند که باید این رویه به کارگیری و انتصابات فامیلی 

اصالح شود.
نوروزی با تأکید بر کاهش قیمت خودرو های داخلی خاطرنشــان 
کرد: مدیران گذشــته و بازنشســته ها باید میز های مدیریتی را رها 
کرده و جوانان انقالبی و مؤمن مدیریت را به دســت بگیرند، زیرا 
که تحقیق و تفحص در مجلس از خودروسازان رأی آورده است و 

قطعاً پیگیری خواهد شد.

بین الملل

تیراندازی مرگبار در یک 
سوپر مارکت در شهر »بوفالو« 

ایالت نیویورک آمریکا. در 
این تیراندازی یک جوان 
نژادپرست 18 ساله، 10 

شهروند را که 8 تن از آنها سیاه 
پوست بودند، کشت./ رویترز

منطقه »بیت الحیا« 
در هفتادوچهارمین 
سالروز»نکبت« )سالروز 
تاسیس رژیم اسراییل( 
در نوار غزه/ خبرگزاری 
آناتولی

گزارش تصویری

کرات به سر میز برمی گردند؟ آیا طرفین مذا

توافق وین، خیلی دور یا خیلی نزدیک
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
می گوید ســفر مورا معاونش به تهران "به 
انــدازه کافی مثبت" بوده که گفتگو ها از 
سر گرفته شود و وزیر خارجه ایران هم آن 
را فرصتی برای بررســی "ابتکار عمل های 
معطوف به حل مسائل باقی مانده" خوانده 

است.
جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا گفته اســت: این طور بگویم 
که مذاکرات به بن بســت رســیده بود و 
حاال بن بســت رفع شــده و به این ترتیب 
چشم اندازی از رسیدن به یک توافق وجود 
دارد. او در عین حال تاکید کرده اختالفات 
موجود در مسیر احیای برجام را نمی توان 

"یک شبه" حل کرد.
حســین امیرعبداللهیــان، وزیر خارجه 
کشــورمان هــم در توییتــی گفته "اگر 
آمریکا تصمیم سیاســی خود را گرفته و 
به تعهداتش پایبند باشــد، توافق خوب و 

قابل اتکا در دسترس است. "
منابع غربی پیش از این مدعی بودند اصرار 
ایران بر حذف ســپاه پاسداران از فهرست 
ســازمان های تروریستی در آمریکا دلیل 
بن بســت اســت. در مقابل منابع ایرانی 
می گفتند غربی ها تضمین کافی نداده اند 
که ایــران از مزایای رفع تحریم بهره مند 

خواهد شد.
روزنامه فایننشال تایمز پیش از سفر مورا 
بــه تهران گزارش داد که اتحادیه اروپا به 
دنبال راه حلی میانه در مساله سپاه است.
همزمان با حضور مورا در تهران، امیر قطر 
هم ســفر کوتاهی به تهران داشت. شیخ 
تمیــم بن حمد آل ثانی با، رهبر انقالب و 

ابراهیم رئیسی دیدار کرد.
امیر قطر در نشســت خبری مشــترک 
بــا رئیس جمهور ایــران گفت: "درباره 
مذاکرات وین هم قطر همواره نگاه مثبتی 
به آن داشــته و باور داریم که گفتگو راه 

حل این مساله است. "
حســن بهشتی پور کارشــناس مسائل 
بین الملل با اشــاره به ســفر اخیر معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 
تهران، اظهار داشت: باید دید پیشنهادی 
که اتحادیه اروپا و ســه کشــور اروپایی 
ایــران داده اند، چه بوده و اینکه آیا ایران 
پیشــنهاد طرف غربی را پذیرفته است یا 
خیر، طبیعتا اگر جواب مثبت باشد، این 
موضوع یک گشــایش در مذاکرات ایجاد 
می کند و اگر ایران چنین چیزی را قبول 
نکند، مشــکل ایجاد خواهد شد، البته به 
ایــن نکته باید اشــاره کرد که اگر طرف 
ایرانــی پالس مثبتی ارســال نمی کرد، 
قاعدتاً بورل مســئول سیاســت خارجی 
اروپــا اعــالم نمی کرد کــه مذاکرات از 

بن بست خارج شده است.
وی افزود: در دوره های گذشــته مذاکرات 
ایران و ســایر طرف هــای برجام، در اکثر 
موارد به تفاهم و توافق رســیده اند، اما آن 

چیزی که بر ابهام ها می افزاید، این اســت 
که اطالعاتی که در فضای رسانه ای منتشر 
می شود، به وسیله منابع غربی بوده، ولی 
تیــم ایران هیچگونــه خبری را به بیرون 
درز نمی دهد، در مذاکرات اینچنینی یک 
پیوست رســانه ای برای هر طرف تدوین 
می شــود که این موضــوع جزء الینفک 
دیپلماســی عمومی هر کشور محسوب 
می شــود، اما تیم ایرانی ترجیح می دهد 
در سکوت خبری مذاکرات را پیش ببرند.
بهشتی پور در واکنش به توییت اولیانوف 
نماینده روسیه در مذاکرات مبنی بر اینکه 
این کشــور در حال حاضر رغبت چندانی 
برای به نتیجه رســیدن توافق هســته ای 
ندارد، گفت: اصوالً روسیه و سایر طرف ها 
نقــش تعیین کننده ای برای رســیدن به 
توافــق ندارند، بلکه این ایــران و آمریکا 
هستند که به عنوان طرف های اصلی باید 
بتوانند به توافق برســند، از سوی دیگر با 
توجه به حمله روسیه به اوکراین، این کشور 

با آمریکا به نوعی یک جنگ نیابتی را شروع 
کرده، در چنین حالتی که روسیه با آمریکا 
عمال در تخاصم است، قدر مسلم روس ها 

نقش میانجی را ایفا نخواهند کرد.
این کارشــناس مســائل بین الملل ادامه 
داد: همچنین باید به این نکته نیز اشــاره 
کــرد که در داخل کشــور در مورد نقش 
روســیه در مذاکرات اغراق می شود، این 
در حالــی اســت که ما اصــوال عالقه مند 
نیستیم که نقش خود در مذاکرات را ایفا 
کنیم و دوست داریم این نقش را به گردن 
دیگران بیندازیم، طبیعتا این موضوع برای 
ما تبعاتی به همراه دارد، بر این اساس اگر 
ایران می خواهد مذاکرات به نتیجه برسد 
بایــد بتواند موضوعات خود را با آمریکا به 
صورت مستقیم حل و فصا کند، تا توافق 

در دسترس باشد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر راه حلی 
جــزء مذاکراه و گفتگــو برای طرف های 
برجامی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دو 

طرف در مذاکرات به دنبال کسب امتیازات 
بیشتر و دادن امتیازات کمتر هستند، در 
این رابطه هر طرف اعالم می کند، توپ در 
زمین دیگری است، اما امروز اختالف اصلی 
در مورد خروج سپاه از لیست تروریستی 
آمریکا اســت، این درحالی اســت که در 
دنیا این مســئله بی سابقه بوده که نیروی 
نظامی یک کشــور در چنین لیستی قرار 
بگیرد، برای خروج سپاه نیز آمریکا از ایران 
درخواست تضمین های امنیتی کرده که 
این موضوع به هیج عنوان مورد قبول ایران 

قرار نگرفته است.

 مسکو: متن احیای برجام 
تقریبا آماده است

همه اینها در حالی اســت که  ســرگئی 
ریابکوف، معاون وزیر خارجه روســیه در 
اظهاراتی گفت که متن احیای توافق هسته 
ای تقریبــا آمده اســت و تنها تصمیمات 

سیاسی باقی مانده است.
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران نیز در نشســت خبری 
روز گذشته  خود گفت: در مورد برخی از 
راه حل های پیشــنهادی مطرح شده، اگر 
آمریکا به این پیشنهادها پاسخ دهد ما در 
موقعیتی قرار می گیریم که همه طرف ها 
برای انجام توافق به وین برگردند. تا امروز 
منتظر تصمیم سیاسی واشنگتن هستیم.

وی در پاســخ به سوالی تاکید کرد: نقش 
روســیه در مذاکرات وین ، نقشی سازنده 

بوده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه  با اشاره به 
ســفر اخیر مورا به تهران گفت : مالقات 
در تهران مسیر درستی پیش آورده است 
و حرکت روبه جلو بوده اســت ، ابتکارت 
مطرح شــده از نظر ما قابل اجرا اســت و 
به نظر می رســد از نظر اتحادیه اروپا هم 

قابل اجرا است.

خبر ویژه

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت دانش بنیان شــدن و افزایش صادرات صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی اظهار 
داشت: در کنار توسعه کیفی، توسعه کمی صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی می تواند به ایجاد اشتغال دانش بنیان 

و ارتقای ظرفیت های صادراتی کشور منتج شود. 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی  در بازدید از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با بیان 
اینکه در سال های اخیر در صنعت نفت کشور اقدامات خوبی در راستای ارتقای فعالیت های فناوری پایه و علم پایه دنبال 
می شود، گفت: شرکت های فعال در عرصه صنعت نفت اقداماتی را در این راستا آغاز کرده اند که باید این روند سرعت 
بیشتری بگیرد. رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت ضمیمه شدن دانایی به توانایی افزود: اگر دانایی ها و دانش ضمیمه 
توانمندی ها شود، می توان کار قابل ارائه در بازارهای داخل و خارج ارائه کرد. رئیسی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران از رویدادهای مهم صنعتی در کشور است، خاطر نشان کرد: از همه دست اندرکاران، 
وزیر نفت و شرکت هایی که فعاالنه در این نمایشگاه حضور یافته و محصوالت شان را عرضه کردند، قدردانی می کنم و 

امیدوارم در آینده شاهد توسعه کمی و کیفی بیشتری در این صنعت باشیم. رئیس جمهور در مورد ارزیابی خود از سطح 
کیفی و کمی این نمایشگاه گفت: گزارش هایی که به بنده رسیده و گفتگوهایی که در جریان این بازدید با مسئوالن 
غرفه ها داشتم، حاکی از آن است که پیشرفت خوبی به ویژه در عرصه کیفی صورت گرفته است و این موضوع، آینده 
بسیار روشنی را نوید می دهد. رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت، گاز 
و محصوالت پتروشیمی در جهان است، تصریح کرد: متخصصان کشورمان در این حوزه حرف های زیادی برای گفتن 
دارند. اینکه ۷۰ درصد تجهیزات صنایع نفت، پتروشیمی و گاز مورد نیاز را متخصصان و شرکت های ایرانی در داخل 

کشور تولید می کنند، بسیار مایه خوشحالی و امیدوارکننده است، اما نباید به این نقطه اکتفا شود.
رئیس جمهور گفت: در کنار توسعه کیفی، توسعه کمی صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی می تواند از سویی به 
ایجاد اشتغال به خصوص در عرصه فعالیت های دانش بنیان کمک کند و از سوی دیگر به ظرفیت های صادراتی کشور 

را ارتقا دهد. متوقف شدن در وضعیت فعلی و غفلت از توسعه های کمی و کیفی خطاست.

رئیس جمهور در جریان بازدید از نمایشگاه صنعت نفت:

صنعت نفت ظرفیت زیادی برای توسعه مشاغل دانش بنیان دارد

 »قانون تثبیت ساعت رسمی کشور« 
به دولت ابالغ شد

 رییس مجلس شورای اسالمی، طی نامه ای به رییس 
جمهور، قانون تثبیت ساعت رسمی کشور را ابالغ کرد. 
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی، طی 
نامه ای به آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور، 
قانون تثبیت ساعت رسمی کشور را ابالغ کرد. گفتنی 
اســت شورای نگهبان پیش از این اعالم کرد،  »طرح 
عدم تغییر ســاعت رسمی کشور« مغایرتی با شرع و 

موازین قانون اساسی ندارد. 

قالیباف:

 واردات خودرو یک حلقه از زنجیره 
ساماندهی این صنعت است

رئیس مجلس گفت: تعیین تکلیف مصوبه مربوط به 
مدیریت واردات خودرو در مجلس و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام یک سیاستگذاری بوده و این موضوع 

یک حلقه از زنجیره خودرو است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در 
جلسه شورای هماهنگی مجلس که با حضور روسای 
کمیســیون ها و اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار 
شــد، ضمن اشــاره به تأیید نهایی مصوبه مجلس 
دربــاره واردات مدیریت شــده خــودرو در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، گفت: با اصالح ماده 4 و 
11 ایــن طرح، موضوع مورد اختالف میان مجلس و 
مجمع تشــخیص برطرف و این قانون تایید و نهایی 
شد. وی تاکید کرد: در عین حال ما در بحث خودرو 
نیازمند یک قانون مشخص و روشنی هستیم و باید 
در بررسی و تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه به 
صورت اساسی به موضوع خودروسازی کشور توجه 
شود. رئیس مجلس تصریح کرد: تعیین تکلیف مصوبه 
مربوط به مدیریت واردات خودرو در مجلس و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در حقیقت یک سیاستگذاری 
بود و این موضوع یک حلقه از زنجیره خودرو است، ولی 
بحث های اصلی مربوط به خودرو هنوز باقی مانده که 

باید مورد بررسی قرار بگیرد.

سخنگوی وزارت خارجه: 

 منتظر تصمیم سیاسی 
واشنگتن هستیم

ســعید خطیــب زاده در نشســت هفتگــی خود با 
خبرنگاران در پاســخ به ســوالی در مورد نتایج سفر 
انریکه مورا مســئول هماهنگ کننده مذاکرات وین 
به تهران و تالشــهای رژیم صهیونیستی  در راستای 
عدم حصول نتیجه در جریان مذاکرات وین تصریح 
کرد: هر موقعی که ابتکاری انجام و تحرکی در حوزه  
دیپلماسی انجام می شود رژیم جعلی اشغالگر قدس 
تحریکات  خود را ضد دیپلماسی انجام می دهد و  این 
چیز جدیدی نیست. وی تصریح کرد: در ادامه تماس ها 
که بین ایران و هماهنگ کننده مذاکرات وین انجام می 
شد آقای امیرعبدالهیان و آقای بورل  در جریان  مذاکره  
تفلنی خود توافق کردند تماس ها به صورت حضوری 
انجام شود و در همین چارچوب آقای مورا به تهران 
آمدند. مذاکرات جدی در طول این سفر و معطوف به 
نتیجه و همراه با ابتکارات خاص از طرف ایران انجام 
شــد.  در این ســفر آقای مورا و  آقای باقری چندین 
دور گفت وگوی طوالنی داشــتند. در مورد برخی راه 
حل هایی که پیشنهاد شد اگر طرف آمریکایی پاسخ 
دهد ما می توانیم در موقعیتی قرار بگیریم که همه 

طرفها برای انجام توافق به وین برگردند.
این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سوال دیگری در 
مورد  سفر انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات وین 
به تهران و این که آیا دست خالی آمد و دست پر رفت 
یا آنها هم ابتکار و پیشــنهادی داشتند؟ افزود : آقای  
مورا با دستورکار مشخصی به ایران آمدند .  مذاکرات 
در تهران همراه با ابتکارات ویژه خاص ایران بود. ایران 
از آغاز مذاکرات ،چندین بار این خالقیت ها را به کار 
برد که کم کاری ها و عدم تصمیمات سیاسی طرف 
مقابل را مرتفع کند. متاسفانه تا امروز توافق ، منتظر 

تصمیم سیاسی در واشنگتن است.

معاون اول رییس جمهور: 

 قیمت نان نباید یک ریال 
تغییر کند

معــاون اول رئیس جمهــور در دو بازدید جداگانه با 
حضــور در مرکز پاســخگویی یکپارچه 1۲4 وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات حکومتی 
تهران، از نزدیک در جریان نحوه ثبت و رســیدگی 
به شکایات مردمی از واحد های صنفی متخلف قرار 
گرفت. معاون اول رییس جمهور خطاب به روســای 
شــعب ســازمان تعزیرات حکومتی خواســت تا در 
روز هــای آینده با تمام تــوان و یک اقدام جهادی به 
پرونده متخلفان رسیدگی کنند تا آرامش و انضباط 
بر بازار حاکم شود. مخبر ادامه داد: آشفتگی در بازار 
بیشتر از گرانی مردم را آزار می دهد و معموال تخلفات 

به دلیل نبود نظارت و رسیدگی انجام می شود.  
مخبر با اشاره به برخی مشکالت و مسایل پیش آمده 
در خصوص وضعیت نان در کشور تاکید کرد: تخلفات 
در موضوع نان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست چرا 
که دولت هیچ تغییری در قیمت، یارانه و نحوه فروش 
نان نداده و قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند که 
در غیر اینصورت تخلف انجام شده است.   معاون اول 
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و ضرورت رسیدگی به 
وضعیت قیمت های کاال های اساسی بویژه نان تصریح 
کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی و صمت موظف هستند با دقت به وضعیت 

قیمت و توزیع نان رسیدگی کنند. 

عضویت سوئد و فنالند در ناتو؛ 

 استراتژی آمریکا
 برای مهار خرس روسی

در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که سوئد و فنالند اعالم 
کردند به دنبال عضویت در ناتو هستند. این دو کشور تا 
پیش از این به طور سنتی از سیاست »عضویت نداشتن 
در هیچ ائتالفی« پیروی می کردند و حتی در دوران جنگ 
ســرد نیز به آن پایبند بودند. این سیاســت بی طرفی از 
ســوی مســکو به عنوان عاملی مهم در تضمین ثبات در 
شــمال اروپا تلقی می شــد و از سوی کشورهای اروپایی 
نیز پذیرفته شــده بود. حال، با درخواست جدید این دو 
کشور، هر چند ناتو از آنچه تعمیق همکاری با فنالند و 
سوئد خوانده، ابراز رضایتمندی کرده است، اما مقامات 
روس این اقدام را علناً به عنوان دشمن تراشی برای روسیه 
تعبیر کرده اند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح می 
شود که اساساً دلیل طرح چنین درخواستی از سوی سوئد 
و فنالند چیســت و پیوســتن آنها به ناتو، چه پیامدهای 

راهبردی به دنبال خواهد داشت؟
در پاســخ به ســؤال نخست باید گفت هر چند در عرصه 
رسانه های بین المللی تالش می شود حمله روسیه به 
اوکراین به عنوان تنها دلیل نگرانی این دو کشور شمال 
اروپا و تصمیم آنها برای پیوستن به ناتو عنوان شود و این 
امر بخشی از پازل واقعیت را نیز تشکیل می دهد؛ اما قطعاً 
همه واقعیت نیســت. اگر صحنه بازی های استراتژیک 
قدرت هــای بین المللی را اندکی گســترده تر ببینیم، 
متوجه خواهیم شــد که پس از تغییر استراتژی امنیت 
ملی آمریکا در سال های اخیر و تغییر نگرش و چرخش 
این کشور از سمت خاورمیانه و خلیج فارس به سوی چین 
و روسیه، تالش برای تقویت ناتو و یکدست کردن اروپا 
در مقابل روسیه، به منظور تضعیف یکی از این دو رقیب 
)روســیه( در رأس برنامه های راهبردی ایاالت متحده 

قرار گرفته است. 
بنابراین نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که 
ابراز تمایل این دو کشور حوزه اسکاندیناوی به عضویت در 
ناتو صرفا یک تصمیم داخلی و بر مبنای نیازهای امنیتی 
آنها نبوده و با هدایت و حمایت آمریکا انجام شده است. 
امضای قراردادی جدید از ســوی فنالند برای خرید ۶4 
فروند هواپیمای اف -۳۵ از آمریکا در فوریه ۲۰۲1، گواهی 
متقن است که این ادعا را تقویت می کند. بر این اساس 
چنانکه سوئد و فنالند به ناتو بپیوندند، اتحادیه اروپا در 
قالب ناتو بیش از گذشــته خود را در مقابل روســیه قرار 
خواهد داد و نوعی فشار سراسری علیه مسکو در دستور 
کار قرار می گیرد و این همان چیزی اســت که مقامات 
آمریکایی به دنبال آن هستند؛ تضعیف روسیه با هزینه از 
جیب همپیمانان. بدین ترتیب، با گسترش ناتو و تقویت 
قدرت نظامی بخش اروپایی ناتو، شــراکت اروپایی  ها در 
مهار روسیه افزایش می یابد و آمریکا می تواند با دست 

بازتری به مهار چین بپردازد.
اما در پاسخ به سؤال دوم مبنی بر اینکه پیوستن سوئد 
و فنالند به ناتو، چه پیامدهای راهبردی به دنبال خواهد 
داشت؟ باید گفت این امر منجر به گسترش و تقویت بیش 
از پیش ناتو و تنگ تر شدن حلقه محاصره به دور روسیه 
می شود و در نتیجه قطعاً فضای امنیتی و سطح تنش ها 
در منطقه شمال اروپا را افزایش می دهد. هر چند فنالند 
و ســوئد جمعیت و بودجه نظامی قابل توجهی ندارند، 
اما از ارتش های مدرن و زیرســاخت صنعتی – فناورانه 
نظامی مطلوبی برخوردارند و البته در سال های اخیر به 
دلیل نگرانی از تهدید روسیه هزینه های نظامی خود را 
هم افزایش داده اند؛ پس از شروع جنگ اوکراین، فنالند 
بودجه نظامی خود را از ۳ به ۵ میلیارد دالر و سوئد از ۵ 
به ۷ میلیارد دالر افزایش داده اســت. بنابراین عضویت 
این دو کشــور، باعث تقویت قدرت ناتو و فراگیرترشدن 
آن خواهد شد. روس ها به صورت کاماًل آشکار پیوستن 
سوئد و فنالند به پیمان سازمان آتالنتیک شمالی را یک 
خطــر جدی برای خــود می دانند و از این رو در صورت 
عضویت این دو کشور در ناتو، در آینده ای نه چندان دور 
شاهد یک تقابل تسلیحاتی و سیاسی میان روسیه با جبهه 
غرب خواهیم بود. بر این اساس، استقرار موشک هایی با 
قابلیت حمل کالهک هسته ای در مرز روسیه با فنالند و 
سایر کشورهای اروپایی از سوی کرملین، حمله به دیگر 
کشورهای ذره ای اروپایی که با روسیه هم مرز هستند، 
استفاده از قطع صادرات یا گران کردن حامل های انرژی 
به عنوان ابزار فشــار بر کشــورهای اروپایی و البته تالش 
کرملین برای یارگیری و تشکیل پیمان نظامی متقابل، 
برخی راهکارهایی هســتند که ممکن است روسیه در 

واکنش به این تصمیم، در پیش بگیرد. 

صحبت های نخست وزیر لبنان 
درباره انتخابات پارلمانی

نخست وزیر لبنان اعالم کرد که دولت این کشور انتخابات 
)پارلمانی( را با شایستگی به سرانجام رساند.

شبکه تلویزیونی الجدید لبنان  به نقل از »نجیب میقاتی« 
اعالم کرد: دولت با وجود شکاف و تنش شدید سیاسی 
حاکم، موفق شد انتخابات پارلمانی را با شایستگی به پایان 
برساند. انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشنبه در فضایی 
آرام و دموکراتیک برگزار شــد. این انتخابات درحالی به 
پایان کار خود رســید که مشــکل خاصی در آن گزارش 
نشده است. میزان مشارکت تقریبی در انتخابات پارلمانی 
لبنان، 41 درصد اعالم شده است. مردم لبنان درحالی 
برای شرکت در انتخابات پارلمانی پای صندوق های رای 
رفتند که کارشناسان پیش بینی کرده بودند که ائتالف 
حزب اهلل و هم پیمانانش بویژه در سایه اختالف برخی 
احزاب و گسســت جریان هــای زیر مجموعه گروه 14 

مارس بار دیگر همانند سال ۲۰1۸ پیروز میدان باشد.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد سرمقاله

 بهبود اوضاع
 با سیاست های ضد تورم 

ادامه از صفحه اول:
...بسیاری از واحدهای تولیدی هستند که از عهده 
حقوق چهار میلیون تومانی حقوق کارگران خود 
نیز بر نمی آمدند زیرا صرفه اقتصادی با توجه به 
مشــکالت تأمین و تولید محصوالت سبب شد 
تا نتوانند به درستی حقوق کارگران را پرداخت 
کند و حاال که حقوق کارگران افزایش نیز پیدا 
کــرده، دیگر به هیچ وجه توان پرداخت حقوق 
را ندارند و در نتیجه اساســاً نگهداری آن کارگر 

برای مجموعه تولیدی به صرفه نیست.
مشکالت کارخانه ها

برای اینکه دچار تعدیل در نیروی کار نشــویم 
کارخانه هــا مجبور هســتند یــا قیمت اقالم و 
خدمــات تولیــدی را برای مصــرف کننده باال 
ببرنــد و یــا از دولت بخواهند تــا تدبیری را در 
خصوص پرداختی شرایط کاری کارگران و بیمه 
آنها به کار بگیرند تا بتوانند شــرایط را مدیریت 
کند وگرنه در وضعیت کنونی متأســفانه شاهد 

آثار سو رکود تورمی هستیم.
دیگر عیب بزرگ رکود تورمی عالوه بر مسائلی 
که در باال ذکر شــد، یعنــی نه صرفه اقتصادی 
بــرای کارگر و نه صرفه اقتصادی برای کارفرما؛ 
اثر منفی شــدید بر روی تولید در کشــور را نیز 
باید اشاره کرد به عبارت دیگر قفل شدن ارتباط 
بیــن کارگر و کارفرما نخســتین اثر خود را در 
کاهــش تولید خواهد گذاشــت و وقتی کاهش 
عرضــه محصوالت تولیدی مثاًل روغن نباتی از 
روی کارخانه هــا صــورت بگیرد با نوعی کمبود 
در بازار روبرو خواهیم شد که این موضوع خود 

باعث افزایش قیمت تولیدی می شود.
جبران افزایش پرداختی ها

دومیــن حالت هم این اســت کــه کارخانه ها 
بخواهند محصوالتشــان را گران تر کنند تا ما به 
التفاوت پرداختی به کارگران جبران شــود در 
این شــرایط باز هم قیمت برای مصرف کننده 
گران می شــود یعنی هر دو ســر رکود تورمی و 
شرایط کنونی در نهایت گرانی برای مردم است 
و از آنجا که کارگران هم قشری از همین مردم 
محسوب می شــوند در واقع بازنده اصلی رکود 
تورمی کارگران و بعد از آن کارخانه ها هستند.

در این شــرایط به نظر می رســد که دولت باید 
سیاســت های ضد تورمی و ضــد رکود خود را 
تقویــت و تالش کند تــا از بودجه نفتی فاصله 
بگیــرد، بخــش خصوصــی را تقویــت کند، 
نقدینگی مردم به ســمت بازارهای ســرمایه و 
تولیــد حرکت دهد و حتی می تواند کارگران را 
عضو سهامداران کارخانه ها کند تا به نوعی شاهد 
تزریق ســرمایه های مردمی به تولید باشــیم به 
جای اینکه مردم پول هایشــان را صرف دالر و 

سکه و سپرده بانکی کنند.
تولیــد در صورتــی که بتواند به حرکت در بیاید 
می تواند تا حدودی مشــکالت خود را برطرف 
کند اما اگر رکود تورمی موجود در خوش تغییر 
نشــود حتی در حال هزار میلیارد تومان تزریق 
بــه کارخانه ها نیز برای مقطع مؤثر اســت و باز 

شرایط را بدتر خواهد کرد.
منبع: تحلیل بازار

اخبار اقتصادی

پیشنهاد وام 700 میلیون تومانی 
خرید مسکن در تهران

وزیر راه و شهرســازی از ارائه پیشنهاد پرداخت وام 
۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن برای شهر 
تهران خبر داد. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 
در حاشیه کنفرانس خبری با وزیر مدیریت منطقه 
ای و زیرساخت ارمنستان از برنامه ریزی برای بازار 
مسکن خبر داد و گفت: در بخش وام ودیعه مسکن 
ما پیشنهاد پرداخت وام 1۰۰ میلیون تومانی را برای 
شــهر تهران ارائه کرده ایم.وی ادامه داد فعال مبلغ 
ســود این وام مشــخص نیســت که به زودی آن را 
اعالم خواهیم کرد.وزیر راه و شهرســازی در پاســخ 
به پرسشی در مورد وام خرید مسکن گفت: در این 
باره نیز ما پیشنهاد پرداخت وام ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون 
تومانی را برای شهر تهران ارائه داده ایم که امیدواریم 

دولت با آن موافقت کند.
قاســمی همچنین از تعیین ســخنگو برای بخش 

مسکن تهران خبر داد.

قیمت شیر خام تعیین شد
وزیر جهاد کشــاورزی قیمت تضمینی شــیر 
خــام درب دامداری هــا را کیلویی 1۲ هزار 
تومان اعالم کرد.سید جواد ساداتی نژاد وزیر 
جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری 
محصوالت اساسی کشاورزی در بخشنامه ای 
به وزرات خانه های جهاد کشاورزی و اقتصاد 
و ســازمان برنامــه و بودجه، قیمت تضمینی 
خرید شیر خام درب دامداری را ابالغ کرد.بر 
این اســاس هر کیلوگرم شیر خام ۳.۲ درصد 
چربــی و ۳ درصد پروتئین، درب دامداری از 
دامداران خریداری می شود؛ ضمناً به ازای هر 
یــک درصد افزایــش یا کاهش درصد چربی، 
1۵۰ تومــن بــه این مبلــغ )1۲ هزار تومان( 

اضافه یا کسر می شود.

ورود بورس به دوره رونق 
 تا ســاعت ۹ و ۳۰دقیقه  دیروز شــاخص کل 
بــورس پس از رشــد ۶هــزار و ۵۶۲ واحدی 
)۰.4درصــد( در ارتفــاع یک میلیون و ۵۷۹ 
هــزار واحد قرار گرفت و همچنین شــاخص 

کل هم وزن با رشد ۰.۶درصدی مواجه شد.
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه با 
ارزیابی وضعیت کلی بازار گفت: بازار بورس 
هماننــد هر بازاری دارای یک دوره رونق و 
یک دوره رکود اســت. اگر ســنوات بیست 
ساله بازار بورس را مرور کنیم خواهیم دید 
که معموال بازار 1۸ ماه تا ۲ ســال در رکود 
بوده و 1۸ ماه تا ۲ سال رونق داشته است. 
از مردادمــاه ســال ۹۹ بــازار در رکود قرار 
گرفت و اکنون رکود بازار تمام شــده و از 
اول اسفند سال گذشته وارد فاز رونق شده 
اســت و من معتقدم که رونق بازار در سال 

جاری ادامه دار خواهد بود.
وی در پاســخ به این پرســش که چه خطری 
می توانــد بازار بــورس را تهدید کند، گفت: 
افزایــش نرخ بهره می تواند یک تهدید جدی 
برای بازار بورس باشــد. اگر بانک مرکزی نرخ 
بهره را افزایش دهد ما شــاهد تغییر وضعیت 
شــاخص خواهیم بود. امــا اگر نرخ بهره بین 
بانکی ثابت بماند و یا کاهش یابد بدون شک 
رونــق بازار بورس بیشــتر خواهد شــد.این 
کارشــناس بازار سرمایه اظهار کرد: وضعیت 
بازار به عملکرد سایر بازار ها بستگی دارد، اما 
در مجمــوع می توان گفت روند شــاخص در 

سال 14۰1 مثبت خواهد بود.

 عرضه ارز از تقاضا
 پیشی گرفت

عرضــه ارز نســبت به تقاضا طــی بازه زمانی 
1۷ الی ۲۵ اردیبهشــت ماه ســال جاری در 
ســامانه نیما و بازار متشــکل معامالت ارزی 
پیشــی گرفت که این امر به معنای پوشــش 
جامع نیازهای وارداتی و خرد اسکناس فراتر از 
تقاضای موجود است.طی بازه زمانی یاد شده، 
حدود 4.۸ میلیارد دالر توسط صادرکنندگان 
به صورت انواع ارز در سامانه نیما عرضه شده 
اســت کــه از این میزان حــدود 1.۵ میلیارد 
دالر معامله شــده که این امر حاکی از عرضه 
کافی برای تأمین نیاز وارداتی است.همچنین 
از تاریــخ 1۷ الی ۲۵ اردیبهشــت ماه 14۰1 
در بــازار متشــکل معامالت ارزی، حدود ۹1 
میلیون دالر اسکناس توسط بانک ها و صرافی 
ها عرضه شــده اســت که از این میزان حدود 
۳۸.۵ میلیون دالر معامله شده و این امر حاکی 
از آن است که میزان عرضه اسکناس بیش از 

میزان تقاضا بوده است.
گفتنی اســت افزایش فروش صادرکنندگان 
در ســامانه نیما در ســال جاری موجب رشد 
1۰۰ درصدی مجموع معادل دالری معامالت 
از ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته شده است.

مزدبگیرانی که یارانه نگرفتند

بار تورم بر دوش فرودستان
   نسرین هزاره مقدم / گروه اقتصاد 

در روزهــای اخیــر، تعــدادی از کارگران و 
بازنشستگان که به دالیل مختلف از دریافت 
یارانه نقدی محروم شده اند، از عدم موفقیت 
در درج شــکایت انتقــاد کردند و گفتند: ما 
نتوانســتیم به سامانه ی معرفی شده رجوع 
و شــکایت خود را ثبت کنیم. »همه چیز در 
بازار گران شــده اســت؛ زمانی با یک حقوق 
کارگری دســت مان به دهان مان می رسید 
حاال با مســتمری بازنشســتگی و کار دوم و 
یارانه ای که به حســاب مان می ریزند، بازهم 
جیب مــان خالیســت و اســتطاعت خریِد 
ســاده ترین کاالهــا را نداریم.«محمدعلی 
براتــی، بازنشســته ی کارگــری در قروه ی 
کردســتان است؛ بازنشســته ای که به جز 
مخارج سنگین یومیه، هزینه های ماهانه ی 
دارو و درمــان دارد و نگــران اســت حاال که 
کاالهای اساسی زندگی به طرفه العینی گران 
شده اند، هزینه های دوا و درمان هم باالتر برود 
و دیگر آه خالی هم در بســاط بازنشســتگان 

نماند!
 نشانه هایی 

برای به هم پیوستگی قیمت ها
کاالها به شدت به هم وابسته اند و آزادسازی 
قیمت یک کاال در عین تثبیت قیمت ســایر 
کاالها و اقالم، نوعی ســاده انگاری اســت؛ و 
یک شــاهد روشن برای این ادعا، گفته های 
رئیس اتحادیه برنج فروشــان بابل است؛ ۲۵ 
اردیبهشــت حسن تقی زاده گفت: »در حال 
حاضر بازار از کنترل خارج شده است و فروش 
برنج با نرخ مصوب به فروش نمی رسد. وقتی 
دولت افزایش نرخ 4 قلم کاالی اساســی را 
اعــالم می کند به نوعــی مجوز افزایش نرخ  
در ســایر اقالم را می دهد چراکه قیمت ها از 

یکدیگر تاثیر می پذیرند.«
و نمونــه ای دیگر، ۲4 اردیبهشــت، رئیس 
هیــات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: 
قیمت گوشت دام زنده هم به کیلویی 1۰4 
هزارتومان رســیده اســت. در واقع قیمت 
گوشــت تمام شــده ما از ۸۰ هزار تومان به 

1۰4 هزار تومان رسید.
و یــک روز قبل تــر، رئیس اتحادیه غذاهای 
کنســروی کشــور از گرانی انواع ســس و 
کنســرو به دلیل افزایش قیمت روغن خبر 
داد و اعالم کرد: روغن کاالی پایین دستی و 

اساســی برای تولید این کاالهاست و گرانی 
آن بازار گسترده ای را متاثر می کند.

در چنین شــرایطی، به نظر می رسد برآورد 
دقیقی از این نظام پیوســتگی و تاثیرگذاری 
در بازار در دســت مســئوالن نیســت؛ این 
پیوســتگی و رابطه ی علِی قیمت گذاری که 
یک معادله ی پیش پاافتاده و منطقی در علم 
اقتصاد است، تنها نتیجه ی گرانِی دستورِی 
چهار کاالی اساســی نیســت؛ شوک روانِی 
گرانی دستوری، خود عامل تخریبی دیگری 
است که روی تمام کاالها و همچنین خدمات 
از جمله کرایه خانه، هزینه های حمل و نقل 
و هزینه هــای تعمیرات کاالها اثر می گذارد؛ 
امروز خدمات دهندگان با اســتناد به گرانی 
اقالم اساسی ادعا می کنند که هزینه هایشان 
بــاال رفته و باید خدمات ارائه شــده را گران 

کنند.
آیا مبلِغ »یارانه نقدی« کافی است؟

یــک انتقــاد اساســی، ناچیز بــودن مبلغ 
یارانه های واریزی به حســاب مردم اســت؛ 
۳۰۰ یا 4۰۰ هزار تومان یارانه به ازای هر نفر، 
نمی تواند پوشش دهنده ی دایره ی گرانی ها 
باشد؛ محاسبه ی دقیقی از تجمیع هزینه های 
ســربار خانوار به دنبال آزادسازی ها ی اخیر 
کــه از آن به عنوان »جراحی اقتصادی« یاد 
می شــود، صورت نگرفته است؛ افزایش نرِخ 
دو کیلو روغن، دو یا سه کیلو مرغ، چند کیلو 
شــیر و لبنیات، بــه تنهایی بیش از یارانه ی 

دریافتی یک خانوار ســه نفره اســت که به 
شــرِط برخورداری از یارانه کامل یعنی هر 
نفــر 4۰۰ هــزار تومان، بازهم یک میلیون و 
۲۰۰ هــزار تومان نمی تواند همین افزایش 

نرخ های محدود را پوشش دهد.
محمدعلی براتی می گوید: به حســاب من 
یــک میلیون و 1۶۵ هزار تومان برای چهار 
نفر ریختند؛ رفتیم خرید ماهانه؛ با این پول 
چنــد کیلو مرغ و تخم مــرغ برای یک ماه 
خریدیــم؛ روغن که در بازار حتی با قیمت 
جدید پیــدا نکردیم؛ حدود چهارصد هزار 
تومان مانده که با آن دو کیلو گوشــت قرمز 
هم نتوانســتیم بخریم؛ گوشــت قرمز االن 
اینجا کیلویی ۲۲۰ هزار تومان اســت؛ مگر 
با این چهارصد هزارتومان، چند عدد نان و 
چند بســته ماکارونی بخریم؛ دیگر گوشت 
قرمز و برنج ایرانی کیلویی 1۰۰ هزار تومان و 
روغن و سایر کاالها را نمی شود خرید؛ اینکه 
فکــر کنند همــه ی گرانی ها با این یارانه ی 
نفــری کمتــر از ۳۰۰ هزار تومان که به مِن 
بازنشسته ی مستاجر و حداقل بگیر داده اند، 
پوشــش داده می شود، اشتباه است؛ حتی 
گوشــت و مرغ ماهانــه ی خانوار هم با این 

پول تامین نمی شود!
اظهارات این فعال صنفی بازنشســتگان، در 
تقابل با اظهاراتی اســت که وزیر کار در یک 
گفتگــوی رودرروی تلویزیونی در ارتباط با 
»افزایش قدرت خرید مردم« داشــته است: 

» براساس برآوردها، یک خانواده چهار نفری 
را در دهک اول درنظر بگیرد که یک میلیون 
و ۶۰۰هزار یارانه دریافت کرده است که قبل 
از اجــرای طرح مجموع مصارف در کاال های 
اساســی، ۲41 هزار تومان بوده که با اعمال 
قیمت های جدید این مصارف خانوار به ۵۶۸ 
هزار تومان رســید که میزان افزایش هزینه 
برای این خانواده ۳۲۶ هزار تومان اســت که 
افزایــش قدرت خرید حــدود یک میلیون 

تومان باال رفته است.«
فقدان پایگاه اطالعاتی دقیق 

جدا از انتقاد به کم بودن میزان یارانه پرداختی، 
مشکل اساسی دیگر، فقدان زیرساخت های 
اطالعاتــی دقیق بــرای دهک بندی دقیق 
و عادالنه ی جامعه اســت؛ علیرضا حیدری 
)کارشــناس رفاه و تامین اجتماعی( در این 
رابطــه می گوید: ما پایگاه داده های به روز و 
قابل اطمینان نداریم؛ به همین دلیل است که 
اغلب طرح های حمایتی به نتیجه ی مورد نظر 
نمی رسد و همیشه افراد مستحق بسیاری جا 
می مانند؛ در طرح تامین اجتماعی فراگیر که 
مدتهاست کلیات آن تصویب شده و قرار است 
اجرایی شــود، بازهم جــای پایگاه داده های 
اطالعاتی دقیق خالیســت؛ بنابراین اجرای 
هرنــوع طرح حمایتی قبل از آماده ســازی 
زیرساخت های مطمئن، درصد باالیی خطا 
خواهد داشت و رضایت جامعه ی هدف جلب 

نخواهد شد.

حاال سوال این است که چرا با اینهمه پتانسیل 
اجرایی و شتاب برای اجرای طرح که از آن به 
عنواِن »شجاعت اقتصادی« یاد می شود، اول 
ســامانه های اطالعاتی دقیق برای پرداخت 
یارانــه و تعییــن دقیق دهــک خانوارهای 
کشــور تهیه نشــد تا در مرحله ی بعد سراغ 
پرداخت یارانه نقدی و شــکایت برویم؛ اگر 
سامانه های مبتنی بر پایگاه داده های به روز 
با معیارهای اقتصادی دقیق وجود می داشت، 
هر سرپرست خانوار با وارد کردن کد ملی خود 
می توانست اطالعات دقیقی از دهک خانوار 
خود و دالیل و معیارهای دهک بندی دریافت 
کند و در همان صفحه ی اختصاصی، امکان 
شــکایت به دهک بندی برای فرد مورد نظر 
فراهم می شد؛ اما حال به دلیل فقدان چنین 
سامانه های سرراست و شخصی شده، مردم 
باید به سامانه ی همگانی و شلوغ برای شکایت 
عدم دریافــت یارانه مراجعه کنند که اتفاقاً 
بیشتر اوقات به دلیل تراکم مراجعه کنندگان 
یا ایرادات زیرســاختی دیگر، مسدود است و 

دسترسی فعاًل ممکن نیست.
بار تورم بر دوش فرودستان؟

بدون تردید اجرای طرح اقتصادی اخیر، دو 
نگرانِی جدی برای کارگران و بازنشســتگان 
به همراه آورده است؛ اول نگرانی بابت گرانِی 
تقریباً تمام کاالها و خدمات اساســی و دوم، 
نگرانی ناچیز بودن یارانه و عدم پرداخت آن؛ 
بــرای دهک های ثروتمند، هیچ کدام از این 
نگرانی ها اصاًل جدی نیســت و اساساً محلی 
از اعراب ندارد؛ به گفته ی حســین حبیبی 
)عضــو هیات مدیره کانون عالی شــوراهای 
اســالمی کار کشور(، در اصالح اقتصادی که 
با آزادســازی قیمتها شروع شده، بیشترین 
آسیب ها متوجه کارگران و محرومین جامعه 

است.  
او اضافــه می کند: درحالیکه انحصار به ویژه 
انحصار مواد اولیه ی تولید در دســت دولت 
اســت و هنوز رانت و ویژه خواری و اختالس 
وجود دارد و از سوی دیگر، هزینه های دولت 
بسیار باالست و  نهادهای غیرشفاف و غیرکارا 
برای مردم بودجه های هنگفت دارند و خواص 
از جمله خودروســازها، سودهای نجومی به 
جیب می زنند؛ چــرا اصالحات اقتصادی از 
افزودن بار ســنگیِن تــورم بر دوش طبقات 

فرودست آغاز شد؟

طرحی که به نفع ثروتمندان است

واردات خودرو؛ به نام طبقه متوسط به کام طبقه مرفه
این روز ها بحث آزادســازی واردات خودرو بسیار داغ 
شــده و حاال مصرف کننــدگان منتظر تحولی بزرگ 
در بازار خودرو هســتند. در این میان با انتشــار خبر 
آزادسازی واردات خودرو نکاتی همچون تعداد خودرو، 
نــوع و قیمــت آن مورد توجــه قرار گرفت. در ابتدا در 
مصوبه مجلس واردات ۷۰ هزار خودرو برای هر سال 
در نظر گرفته شــده بود، اما اکبری تاالرپشتی، رئیس 
کمیســیون صنایع و معــادن مجلس در گفتگویی با 
تسنیم با اشاره به حجم واردات تاکید کرده است: »با 
بررسی کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مصوب شد دولت خودرو هایی را که کم مصرف و ایمن 
هستند بدون سقف وارد کند.«پس از آن، اما و اگر هایی 
درخصوص نوع خودرو های وارداتی مطرح شد. آنطور 
که گفته می شد محدودیت واردات خودرو با دو شرط 
ســقف قیمت خودرو تا هفت هزار دالر و حجم موتور 
1۰۰۰ سی ســی اســت. البته این دو شرط در همان 
ابتدا تکذیب شــد. رشیدی کوچی، نماینده مرودشت 
نیز در توییت خود درخصوص شــرایط واردات نوشته 
اســت: »از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شــد که 
به نظر می رسد در تصمیم جدید، شرایط به شرح ذیل 

تغییر کرده است؛ 1. حجم موتور بین 1۵۰۰ تا ۲۵۰۰ 
سی سی. ۲٫ سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵ هزار دالر.«

تعرفه واردات خودرو چقدر است؟
عالوه بر نوع و تعداد خودرو مسئله تعرفه واردات خودرو 
نیز قابل توجه اســت. آنطور که گفته می شــود تعرفه 
واردات خودرو برای سال 14۰1 بین 4۰ تا ۷۵ درصد بر 
اساس حجم موتور خودرو متغیر خواهد بود. این یعنی 
هرچه حجم موتور خودرو باالتر باشــد، درصد تعرفه 
واردات باالتر است. در این میان با یک دو دوتا چهارتای 
ساده مشخص میشود که تعرفه های باال سبب افزایش 
قابــل توجه قیمت خودرو های وارداتی خواهد شــد؛ 
بنابراین با توجه به تعرفه 4۰ تا ۷۵درصدی نمی توان 
انتظار ورود خودروی ارزان را داشــت و این درصد ها 
نشان می دهد که بازهم خرید خودرو های وارداتی به 
افراد خاصی محدود می شــود. این در حالی اســت که 
فاطمی امیــن، وزیر صنعت، معدن تجارت گفته بود: 
»ســال های گذشته خودرو های گران قیمت، لوکس 
و تجملــی وارد می شــد که یــک بخش خاصی از آن 
بهره منــد می شــدند، در حالی که اکنــون تمرکز ما 
بــر واردات خودرو هایی اســت که همه مردم بتوانند 

استفاده کنند.«امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت 
خودرو با اشــاره به اثر واردات خودرو بر بازار با توجه 
به درصد تعرفه ها گفت: متاسفانه نتیجه رویکرد های 
گفتاردرمانی این می شــود که ارز هایی که باید برای 
واردات دارو و یا توســعه زیرساخت های تولید هزینه 
شــود به واردات کاالیی تخصیص داده می شــود که 
فقط به نفع ثروتمندان خواهد بود. از ابتدای ماجرای 
آزادســازی واردات خــودرو صحبت های ضدونقیض 
بســیاری شــد، در ابتدا گفته می شــد خودرو ۷ هزار 
دالری وارد خواهد شــد و اکنــون صحبت از واردات 
خودرو ۲۵ هزار دالری است. البته این مسئله به معنای 
این نیست که قیمت خودرو در داخل ۲۵ هزار دالر تمام 
می شود و خوب است بدانیم که با تعرفه های گمرکی 
و غیرگمرکــی مــا خودرویی بین 4۰ تا ۵۵ هزار دالر 
خواهیم داشت.وی تاکید کرد: مسئله این است که ما 
یک سری ارز بلوکه شده در آن ور آب ها داریم و آن ها 
ارز را بــه ما نمیدهند کــه ما بتوانیم قطعات صنعتی 
و یــا مــواد اولیه وارد کنیــم و بجای آن می گویند که 
آقایان خودرو ببرند برای همین دوستان بر روی این 
مســئله پافشــاری دارند. همین االن که هنوز واردات 

انجام نشــده ما هر روز یک خودروی جدید چینی در 
خیابان ها می بینیم.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: به مرور زمان ابعاد 
ماجرای آزادسازی واردات خودرو مشخص می شود. در 
انتهــای این ماجرا و در بهترین حالت دهک ثروتمند 
جامعه نهایت اســتفاده را از این طرح خواهد داشــت. 
واقعیت این اســت که با این نوع آزادســازی نه قیمت 
خودرو های پرتیراژ در کشــور نزولی خواهد شــد و نه 
نفعی به مصرف کنندگان معمولی می رسد. من معتقدم 
ایــن طــرح به ضرر مردم بوده چراکه ارز هایی که باید 
برای توسعه زیرساخت های تولید هزینه می شد اجازه 
داده شده است که برای واردات خودرو هزینه شود و 
این به ضرر اقتصاد ما که در شــرایط جنگی قرار دارد 
تمام می شود.وی تاکید کرد: بدون شک واردات خودرو 
برای کشــور ها واجب است، اما اگر شرایط اقتصاد آن 
کشور عادی باشد. قطعا واردات رقابت و تعادل قیمت 
را به همراه خواهد داشت، اما فراموش نکنیم که شرایط 
اقتصاد کشــور ما شــرایط عادی نبوده و هیچ تعادلی 
وجــود نــدارد و با چنین طرح هایــی بیش از پیش از 

نقطه تعادل خارج می شویم.

خبر ویژه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه افرادی که تا فروردین یارانه دریافت 
می کردند، اما به دلیل قرار داشــتن در دهک دهم یارانه آن ها حذف شــده بود و 
درخواســت بررســی مجدد داده بودند، آمار و کد ملی آن ها در اختیار ســازمان 
هدفمندی یارانه ها قرار گرفت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  درباره دســتور 
رئیس جمهور در زمینه واریز یارانه به حساب همه مشموالن قبلی که متقاضی 
تجدیدنظر در دهک بندی فعلی هستند، گفت: پیرو دستور آقای رئیس جمهور، 
همه عزیزانی که تا فروردین یارانه دریافت می کردند، اما به دلیل قرار داشتن در 
دهک دهم یارانه آن ها حذف شده بود و آن ها درخواست بررسی مجدد داده بودند، 
آمار و کد ملی آن ها از حدود دو، سه ساعت قبل در اختیار سازمان هدفمندی 

یارانه ها قرار گرفت.
حجت اهلل عبدالملکی افزود: ان شاءاهلل سازمان هدفمندی یارانه ها نسبت به واریز 
یک ماه کمک معیشتی برای این عزیزان اقدام خواهد کرد، و البته این مبلغ مسدود 
خواهد ماند تا ظرف یک ماه که آقای رئیس جمهور دستور دادند بررسی نهایی 
درباره وضعیت دهک این بزرگواران انجام شود و کسانی که استحقاق آن ها تأیید 
شود، به این معنی که مشمول ۹ دهک قرار گیرند، این مبلغ برای آن ها آزاد می شود 

و می توانند برداشت کنند.
وی درباره زمان الزم برای بررسی شکایات مردم گفت: این کار اآلن در حال بررسی 
است و به دلیل این که ما بانک های اطالعاتی متعددی داریم که وضعیت اقتصادی 

این خانواده ها باید در همه این بانک ها مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و به طور طبیعی 
فرصتی برای انجام این کار مورد نیاز است، به همین جهت آقای رئیس جمهور 
از ما خواستند که ظرف یک ماه این بررسی ها انجام شود.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اضافه کرد: در جریان این بررسی، تعاملی با سرپرستان خانواده هایی که 
تقاضای تجدیدنظر داده اند صورت خواهد گرفت و ظرف چند روز آینده پیامکی 
برای آن ها ارسال و خواسته می شود که مجدداً به سایت مراجعه کنند و نسبت 
به هرکدام از بند ها که اعتراض داشتند، مشخصاً در آنجا ثبت کنند و این فرآیند 
رفت وبرگشتی و تعامل بین همکاران ما و سامانه با عزیزانی که درخواست تجدیدنظر 

داده اند، در نهایت جمع بندی خواهد شد که عضو ۹ دهک هستند و یا نیستند.

جزئیات واریز یارانه برای حذف شده ها

 کد ملی متقاضیان به سازمان هدفمندی ارسال شد

کاالبرگ جدید فروشی شد!
 قائم مقــام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص 
امکان فروش و یا واگذاری بخشــی از این یارانه و یا 
امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کاالی 
اساســی مانند روغن، توضیــح داد: به طور طبیعی، 
مانند گذشــته این شــرایط شــکل خواهد گرفت، 
هرچند موافق این کار نیســتیم، زیرا مقادیر کاالیی 
تعیین شــده )میزان گوشــت و مرغی که بناست در 
قالب کاالبرگ تحویل شود( بر اساس استاندارد های 
بهداشــت و تغذیه اســت، اما از آنجا که به توافق فرد 
صاحب کاال و مغازه دار برمی گردد، ما قرار نیست در 

این خرده معامالت دخالت کنیم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه 
آیا امکان معامله کاالبرگ وجود دارد، گفت: اگرچه 
با این مسئله موافق نیستیم، اما این موضوع به توافق 

فرد صاحب کاال و مغازه دار بستگی دارد.
 محمدصادق مفتح گفت: ارائه ســبد کاال در جبران 
افزایش قیمت ها مســتلزم مقدماتی از جمله ایجاد 
زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه 
دریافت کنندگان کاال و همچنین واقعیت های شبکه 
توزیــع بــود؛ بنابراین به برنامه ریزی و دقت مضاعف 
نیاز داشــت و تصمیم گرفته شــد که این کار با عجله 
انجام نشــود و در ابتدا به صورت نقدی و پس از آن 

به صورت سبد کاالیی، انجام شود.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص 
امکان فروش و یا واگذاری بخشــی از این یارانه 
و یــا امکان اختصــاص کل مبلغ یارانه به خرید 
یک کاالی اساســی مانند روغــن، توضیح داد: 
به طور طبیعی، مانند گذشــته این شرایط شکل 
خواهد گرفت، هرچند موافق این کار نیســتیم، 
زیرا مقادیر کاالیی تعیین شــده )میزان گوشت 
و مرغی که بناســت در قالــب کاالبرگ تحویل 
شــود( بر اساس استاندارد های بهداشت و تغذیه 
اســت، اما از آنجا که به توافق فرد صاحب کاال و 
مغازه دار برمی گردد، ما قرار نیست در این خرده 

معامالت دخالت کنیم.

خبر
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نفت و انرژی 4

مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران:

ایران حقوق عراق  را  نقض نکرد

کوتاه از انرژی

بین الملل

اعتراض صنعت آمریکا به گرانی گاز: 

صادرات را متوقف کنید
افزایــش چشــمگیر قیمت های گاز 
طبیعــی، هزینه های تولید و حمل و 
نقل در بســیاری از صنایع آمریکا را 
بــاال برده و ایــن وضعیت با صادرات 
بیشــتر آمریکا بــه اروپا برای جبران 
عرضه از دســت رفته روســیه، ادامه 
پیــدا خواهد کرد.بهای معامالت گاز 
طبیعی آمریکا امســال دو برابر شده 
اســت که بســیار بیشــتر از افزایش 
قیمت خرده فروشــی بنزین و دیزل 
است که باعث عصبانیت آمریکایی ها 
از صنعت انرژی و دولت آمریکا شــده 
است.بســیاری از مدیران شرکتهای 
صنعتــی آمریــکا بر ایــن باورند که 
آمریکا که زمانی یک واردکننده بزرگ 
گاز طبیعــی بود، باید صادرات گاز را 
متوقــف کرده و بــه نیازهای داخلی 
اولویــت دهد. اما تولیدکنندگان گاز 
بــه دنبال افزایــش ظرفیت صادرات 
و مجوزهای بیشــتر بــرای حفاری 
هســتند.تولید گاز در مناطق اصلی 
در آمریکا امســال آهسته شده است 
که تا حدودی به دلیل ظرفیت ناکافی 
خط لوله بوده اســت. شرایط اقلیمی 
نامســاعد هم باعــث کاهش تولید و 
تقویت تقاضا شده است.حمله روسیه 
به اوکراین و متعاقب آن، تحریمهایی 
کــه غرب علیه مســکو وضــع کرد، 
باعــث افزایش فعالیــت برای تبدیل 
گاز ســرد به شــکل مایع شده است و 
کارخانه های LNG در اواســط مارس 
1۵ درصــد از تولید داخلی را مصرف 
کردند.پیتر هانتســمان، مدیرعامل 
شــرکت هانتســمان که پلی یورتان 
برای دستگاههای الکترونیکی و مواد 
ســاختمانی تولید می کند، به رویترز 
گفت: قیمتهای باالتر گاز، هزینه ها را 
افزایش داده است. مصرف کنندگان 
شوک قیمت خواهند دید. این شرکت 
بیــش از 1.۵ میلیــارد دالر افزایش 
هزینه مواد خام در سال گذشته را که 
عمدتــا به دلیل افزایش قیمت انرژی 
بوده اســت، به مصرف کننده منتقل 
کرده است.وســت لیک کمیکال که 
پالســتیک و نمای ساختمان تولید 
می کند، حســاب کرده است به ازای 
هــر یک دالر افزایــش میلیون واحد 
حرارتــی بریتیش )mmBtu(، هزینه 
های ســاالنه اش حدود 1۰۰ میلیون 

دالر افزایش پیدا می کند.

هشدار اتحادیه صنایع 
لمان درباره نتایج توقف  آ

واردات گاز روسیه
اتحادیه صنایع آلمــان درباره نتایج 
فاجعه بار توقف واردات گاز روسیه بر 
اقتصاد این کشــور هشدار داد.نگرانی 
غــرب از احتمال توقــف واردات گاز 
روســیه به اروپــا ادامه دارد، اتحادیه 
صنایع آلمان درباره پیامد های فاجعه 
بار تحریم گاز روسیه بر آلمان هشدار 
داد و تاکید کرد، چنین اتفاقی تعداد 
قابل توجهی از شــرکت های ما را فلج 
خواهد کرد.زیگفرد روســفرم، رئیس 
اتحادیــه صنایــع آلمــان گفت:  اگر 
واردات ســوخت آبی به ســامانه گاز 
آلمان با کمبود مواجه شــود فعالیت 
بسیاری از شرکت ها به صورت نهایی 
فلج می شود ضمن اینکه بخشی از این 
شــرکت ها دیگر هرگز قادر نخواهند 
بود چرخ تولید خود را از ســر بگیرند. 
طرح غرب برای ویران ســازی اقتصاد 
روســیه در واقع طرحــی بر باد رفته 
است، غرب خود را در برابر معادله بی 
سابقه ای می بیند، نه قادر است مسیر 
تحمیــل تحریم ها را ادامه دهد، چون 
دســتش در این زمینه خالی است و 
نــه می تواند در مدت زمان مورد نظر، 
از این اقدامات بازگردد. سایه ناامیدی 
بر روی اقتصاد غرب ، تنها به قاره اروپا 
تعلــق ندارد بلکه جمعیت نفت و گاز 
آمریکا نیز می گوید، آمریکا از بدترین 
بحران انرژی در پنجاه سال اخیر رنج 
می برد و دولت هم برای رهایی کشور از 
بحران راهبردی ندارد.تیم استوارت، 
رییس مجمع نفت و گاز آمریکا گفت:  
 مــا از بدترین بحران انرژی در پنجاه 
سال اخیر رنج می بریم، قیمت بنزین 
و گازوئیــل رکــورد زد، اما ذخایر نیز 
در سطح پایینی است و دولت کنونی 
هم هیچ راهبردی ندارد تا کمک کند 

بتوان از این بحران عبور کرد.

در قالب امضای تفاهم نامه با شرکت نفت 
فالت قاره؛

 توسعه  میدان نفتی آب های 
 کم عمق خلیج فارس 

گذار شد به حفاری شمال وا
مدیرعامــل شــرکت حفاری شــمال از انعقاد 
تفاهم نامــه همــکاری بــا شــرکت نفت فالت 
قــاره به منظور توســعه میدان نفتی هندیجان-

بهرگانســر واقع در آب های کم عمق خلیج فارس 
خبــر داد. محمدهــادی عاصمی  در حاشــیه 
بیســت و ششمین نمایشــگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی اظهار کرد: تفاهم نامه 
همکاری با شــرکت نفت فــالت قاره به منظور 
توسعه میدان نفتی هندیجان – بهرگانسر امضا 
شــد.وی افزود: این میــدان نفتی در آبهای کم 
عمق خلیج فارس واقع شده و برنامه ریزی توسعه 
آن در قالب طرح EPDS صورت گرفته اســت.
عاصمی تأکید کرد: انجام حفاری در میدان نفتی 
هندیجان - بهرگانسر، دارای پیچیدگی های فنی 
و تجهیزات ویژه ای است که با توجه به توان فنی و 
دانش متخصصان شرکت حفاری شمال، توسعه 
آن به صورت مذاکره ای در اختیار این شــرکت 

قرار گرفته است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی :

بسته های سرمایه گذاری خارجی 
در صنعت پتروشیمی ایران آماده 

است
مدیرعامــل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
از فراهــم بودن بســته های ســرمایه گذاری در 
صنعت پتروشــیمی ایران برای سرمایه گذاران 
خارجــی خبر داد.مرتضی شــاهمیرزایی اظهار 
کــرد: ظرفیت ۹۰ میلیــون تنی کنونی صنعت 
پتروشــیمی کشور با تکیه بر توان متخصصان و 
دانشمندان و فعاالن این صنعت تا 1۰ سال آینده 
به ۲۰۰ میلیون تن در سال می رسد با این تفاوت 
که محصوالتی که تولید خواهند شــد در ادامه 
زنجیــره ارزش خواهند بود و ارزش افزوده چند 
برابری ایجاد خواهند کرد.وی با اشــاره به اینکه 
صنعت پتروشــیمی امروز بر قله افتخار نشسته 
اســت و صنعتی ارزش آفرین و بدون ریســک 
اســت و افزود: برای توســعه و ساخت واحدهای 
جدید پتروشــیمی نیاز به نوآوری پژوهشگران 
و متخصصــان اســت و دعــوت می کنم از همه 
سرمایه گذاران، دانشمندان و عالقمندان توانمند 
کــه به یــاری این صنعت بیایند زیرا این صنعت 
میراثی ماندگار برای آیندگان اســت.مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه 
بسته های ســرمایه گذاری برای سرمایه گذاران 
خارجی فراهم اســت، ادامه داد: سرمایه گذاران 
می توانند به فراخور نیاز از این بســته ها استفاده 
کنند.شاهمیرزایی همچنین از همه هلدینگ ها 
و شــرکت های فعال صنعت پتروشیمی دعوت 
کــرد کــه با همکاری هم قدم هــای نهایی برای 
بومی ســازی این صنعت را در ســال های آینده 
برداریــم، هنوز بخشــی از کاالهــا، فرآیندها و 
نیازمندی های صنعت پتروشیمی داخلی سازی 
نشــده اســت که توقع داریم از همه افراد این 
حوزه وارد عمل شــوند. مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی با تأکید بر اینکه بسته های 
ســرمایه گذاری برای ســرمایه گذاران خارجی 
فراهم است، ادامه داد: سرمایه گذاران می توانند 

به فراخور نیاز از این بسته ها استفاده کنند.

وزیر نفت اعالم کرد:

آغاز 40 پروژه جدید به ارزش 30 
میلیارد دالر در سال 1401

وزیر نفت اظهار کرد: امســال وزارت نفت بیش 
از 4۰ پــروژه جدید بــه ارزش ۳۰ میلیارد دالر 
آغــاز خواهدکــرد و تکیه اصلــی ما برای تأمین 
تجهیــزات ایــن پروژه ها شــرکت های داخلی 
اســت.جواد اوجی با بیان اینکه این نمایشــگاه 
از بزرگ تریــن  و معتبرتریــن رویدادهای نفت و 
گاز جهان به شمار می آید، گفت: امسال بیش از 
1۲۰۰ شــرکت داخلی و خارجی دانش بنیان در 
این نمایشگاه حاضر شدند.وی گفت: در حاشیه 
بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی که نسبت به نمایشگاه های 
سال های گذشته بسیار پرشورتر بود، قراردادها 
و تفاهم نامه هــای زیادی امضا شــد.وزیر نفت با 
اشــاره به ســخنان رئیس جمهــوری در زمینه 
صادرات خدمات فنی و مهندســی در بازدیدی 
که در آخرین روز از بیست وششــمین نمایشگاه 
بین المللــی نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 
داشت، اظهار کرد: تولیدکنندگان و شرکت های 
دانش بنیان ایرانی در ســال های بسیار توانمند 
شده اند از این رو باید گام های بلندی برای صدور 
خدمــات خود بردارند.اوجی بــا تأکید بر اینکه 
دیپلماســی انرژی در دولت ســیزدهم به ویژه 
در بخش کشــورهای واقــع در آمریکای التین 
بسیار فعال شده  است، افزود: امسال وزارت نفت 
بیــش از 4۰ پــروژه جدید به ارزش ۳۰ میلیارد 
دالر آغــاز خواهــد کرد که تکیــه اصلی ما برای 
تأمین تجهیزات این پروژه ها شرکت های داخلی 
هســتند.وی اظهار کرد: وزارت نفت برنامه های 
خوبی برای حمایت از شــرکت های داخلی برای 
افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد.

مدیــرکل دفتر رودخانه های مــرزی و منابع آب 
مشترک شــرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 
هیچ گونه نقض حقوق عراق نسبت به رودخانه های 
مرزی، از سوی ایران رخ نداده است.جبار وطن فدا 
افزود: ایران در رودخانه های مرزی، برای عراق قائل 
به حقابه است و تعیین این حقابه ها در مواردی که 
هنوز تعیین نشده، از جمله موضوع هایی است که 
باید در نشست های دوجانبه و با توجه به چارچوبی 
کــه در موافقت نامه اســتفاده از آب رودخانه های 
مرزی آمده اســت، پیگیری و تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: امید اســت برادران عراقی ما هم در 
پاســخ به یادداشت های رســمی ایران، سریع تر 
نســبت به برگزاری این نشست ها اعالم موافقت و 
آمادگــی کنند.مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی 
و منابع آب مشــترک شــرکت مدیریت منابع آب 
ایران خاطرنشان کرد: ذکر این نکته ضروری است 
که سیاست های بهره برداری از منابع آب در سمت 
ایران به دالیل بشردوســتانه و ُحسن همجواری و 
دوستی با مردم مسلمان عراق، همواره به گونه ای 
بوده که متناســب با شــرایط اقلیمی و منابع آب، 
جریان حداکثری به ســوی عراق رها شــده است.
وی گفت: فراموش نکنیم که کشــور ما هم مانند 
عراق با پدیده خشکســالی شــدید مواجه شده و 
به ویژه در دو ســال آبی اخیر، خشکسالی شدیدی 
را در همه حوضه های آبریز داخلی و مرزی تجربه 
کرده است و حتی در صحبت های وزیر منابع آب 
عراق، هم بر این واقعیت تاکید شــده اســت.وطن 
فــدا درباره وضعیــت ریزش های جوی در منطقه 
مرزی غرب کشور، گفت: به عنوان نمونه بر اساس 
آمار ایستگاه های هواشناسی در استان کرمانشاه، 
متوسط بارش سالیانه در سال آبی 1۳۹۹-14۰۰ 
نسبت به متوسط درازمدت در همین ایستگاه ها، 
بین ۳4 تا ۵۶ درصد کاهش نشان می دهد و کاهش 
رواناب ها بیشتر از کاهش بارندگی ها است، اما در 
همین شــرایط هم برای نمونه بیش از ۵۰ درصد 
از جریان ورودی به ســد  ازگله  و بند  هیروی  در 
اســتان کرمانشاه، به ســمت استان  دیالی  عراق 

رهاســازی شده اســت.وی اضافه کرد: در همین 
زمینه، مایلم به درخواست مقام های محلی عراق 
برای رهاسازی آب و در ادامه نامه تشکر محبت آمیز 
آن مقــام ها در مورد تــداوم جریان آب رودخانه  
ســیروان  در تابســتان سال 14۰۰ اشاره کنم که 
آن را نشــانه دوســتی دو ملت و حســن روابط دو 
کشــور می دانم. این موارد هم به طور قطع از نظر 
رسانه ها و مردم  عراق دور نمی ماند و نباید روایت 
رسانه ها بر سخنان تفرقه انگیز و نمایشی متمرکز 
شود.مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب 
مشترک شــرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: 
مورد دیگر را در اوایل تابستان سال گذشته داشتیم 
که با وجود نیاز شدیدی که در کشور ما برای تولید 
برق و حفظ ذخایر آبی در سدهای برق آبی وجود 
داشت، بهره برداری از نیروگاه های برق آبی واقع بر 
رودخانه های مرزی و به ویپه سد برق آبی سردشت 
را به گونــه ای برنامه ریــزی کردیم که جریان آب 

خروجی به سمت عراق هیچ گاه قطع نشود.

اثرگذاری اندک رودخانه های ایران بر عراق
وطن فدا به بزرگ نمایی های انجام شده در این زمینه 
اشاره و خاطرنشان کرد: برخالف بزرگ نمایی هایی 

که انجام می شود، اثرگذاری رودخانه های ایران بر 
عراق بسیار اندک و در کل حدود ۶ درصد حوضه 
آبریز دجله و فرات است و این موضوع با ذکر اعداد 
و ارقام، در گزارش های فنی بین المللی ارائه شده 
و قابل اثبات است.وی افزود: رودخانه های ورودی 
از ســمت ایران به عراق، بخش کوچکی از حوضه 
آبریــز دجله بوده و همان طور که می دانیم، منابع 
آب عراق، عالوه بر سایر منابع حوضه دجله، تحت 
تاثیــر حوضه بزرگ فــرات هم قرار دارد؛ بنابراین 
تعمیم دادن همه مشکالت آبی و غیرآبی عراق به 
سهم آب دریافتی از ایران در استان های دیالی یا 
حلبچه، باید از دیدگاه کارشناســی بررســی شده 
و پیگیری آن هم از طریق چارچوب های رســمی 
انجام شود؛ این گونه تحلیل های یک جانبه به شکل 
فعلی، فقط باعث دامن زدن به تبلیغات رســانه ای 
و تخریب اذهان عمومی دو کشــور است.مدیرکل 
دفتــر رودخانه های مرزی و منابع آب مشــترک 
شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در عین حال 
فراموش نکنیم که مانند هر کشور دیگری، وضعیت 
منابع آب کشــور عراق عالوه بر عوامل اقلیمی و 
طبیعــی، هم تحــت تاثیر نوع مدیریت آب در آن 
کشــور و هم مجموعه ای از عوامل انسان ســاخت 

قرار دارد اما  درحال حاضر، بخشی از سیاست های 
آبی منطقه در حوضه دجله و فرات طوری تدوین 
می شود که می تواند مانع از همبستگی و دوستی 
دو ملت ایران و عراق و ایجاد صلح و ثبات در منطقه 
شــود و یکی از این سیاست های خصمانه ای که با 
جدیت از ســوی رسانه های بین المللی و بعضی از 
اشخاص مطرح می شود، همین بزرگ نمایی سهم 
و نقش ایران در وضعیت آبی حوضه دجله است.

ح شکایت عراق به دیوان بین المللی  طر
دادگستری، وجاهت حقوقی ندارد

این مقام مسوول در ادامه به موضوع طرح شکایت 
از ســوی عراق به دیوان بین المللی دادگســتری 
واکنــش نشــان داد و گفت: طرح این شــکایت 
فاقــد وجاهــت حقوقــی بوده و برخــالف روابط 
حســنه دو کشور و حســن همجواری است، زیرا 
چارچــوب حقوقی رســمی بــرای مذاکرات آبی 
بیــن ایــران و عراق، موافقت نامه اســتفاده از آب 
رودخانه هــای مرزی مصوب ۲۶ دســامبر 1۹۷۵ 
اســت که در ســازمان ملل متحد هم ثبت شــده 
است.وطن فدا اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران 
بارهــا بــرای مذاکره در خصــوص رودخانه های 
مــرزی در چارچوب مکانیزم پیش بینی شــده در 
ایــن موافقت نامــه اعالم آمادگی کرده اســت و تا 
جایــی که می دانم حتــی  مهدی الحمدانی  وزیر 
منابع آبی عراق هم در نشستی که در شهریورماه 
14۰۰ در تهران برگزار شد، به صراحت بیان کرد 
کــه موافقت نامــه 1۹۷۵ از نظر وی مورد پذیرش 

بوده و معتبر است.
وی افــزود: مذاکره در چارچوب این موافقت نامه،  
همان فضای تعاملی مثبتی اســت که دو کشور به 
آن نیــاز دارند، اما این گونــه بحث های حقوقی و 
بــدون مبنای معتبر و قابل قبول در مورد معاهده 
1۹۷۵، مانع از تعامل طرف عراقی با ایران در مورد 
آب های مرزی می شــود و ادامه این روند به عراق 

آسیب می زند.

رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
خاموشــی ها به صنایع مادر نظیر فوالد و ســیمان خسارت جدی 
وارد مــی کنــد، تاکید کرد: برنامه ریــزی هایی میان مدت و بلند 
مدتــی صورت گرفته تا خاموشــی هــا در بخش صنایع به ویژه در 
حوزه ســیمان و فوالد به حداقل برسد.محمدرضا رضایی کوچی با 
تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای افزایش تولید برق و جلوگیری 
از قطعی برق در صنایع مادر نظیر فوالد و سیمان، بیان کرد: چند 
ســالی اســت که کشور در فصول گرم ســال با کمبود برق مواجه 
است. برق خانگی را که نباید قطع کرد، اگر خاموشی ها به سمت 

صنایع نیز هدایت شود به تولید داخل و به صنایع مادر نظیر فوالد 
و ســیمان خســارات زیادی وارد می کند. رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی در ادامه اظهار کرد: نتیجه این خسارت به 
صنایع، گرانی در سطح بازار است. ما در دو سال گذشته این موضوع 
را تجربه کردیم. یکی از عوامل گرانی ســیمان و فوالد قطعی برق 
این صنایع و وارد شــدن خســارت به این حوزه بود. در سال جاری 
تدابیری  صورت گرفت تا در فصلی مانند زمســتان که تولید برق 
کم تر است، تولید را افزایش داده و بخشی از تولید را ذخیره کنیم، 
بدین ترتیب در فصل تابستان خسارت کم تری به این صنایع وارد 

می شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: وزارت نیرو در سال جاری گام های مثبتی را برای جلوگیری 
از خاموشی ها چه در حوزه خانگی و چه در حوزه صنعتی برداشته 
اســت اما به طور کلی این یک برنامه کوتاه مدت اســت و در بلند 
مدت ما باید تولید برق را افزایش دهیم تا خاموشی را در صنایعی 
نظیر فوالد و ســیمان شــاهد نباشیم.رضایی در پایان تاکید کرد: بر 
اساس هدفگذاری صورت گرفته تا دو سال آینده با افزایش تولید، 
باید کمبود برق جبران شــود تا در هیچ فصلی برق کارخانجات به 

ویژه صنایع مادر نظیر فوالد و سیمان قطع نشود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

خاموشی ها به صنایع مادر نظیر فوالد و سیمان خسارت جدی می زند

خبر  ویژه

وزیر انرژی عربستان خبر داد؛ 

 درخواست عربستان 
گفت وگو با ایران برای 

وزیر انرژی عربســتان گفت که کشــورش و 
کویت خواهان گفت وگو با ایران در خصوص 
میدان گازی الدره/آرش هســتند. عبدالعزیز 
بن سلمان در کنفرانسی که در بحرین برگزار 
شد، گفت که کشورش قصد دارد تا اواخر سال 
۲۰۲۶ و یا اوایل ۲۰۲۷ تولید نفت خود را به 
بیشــتر از  1۳ میلیون بشــکه در روز برساند.

وی تاکید کرد: کویت و عربســتان خواهان 
گفــت وگو در خصوص میــدان گازی الدره 
)آرش( بــا ایران هســتند زیرا منابعی که در 
آن جا وجود دارد منافع مشــترک دو کشور 
است.عبدالعزیز بن سلمان گفت: ما خواهان 
گســترش این میدان گازی هستیم. محمد 
ایرانی، ســفیر جمهوری اســالمی ایران در 
کویت اخیرا در اظهاراتی گفت که ایران آماده 
از ســرگیری مذاکرات با کویت در خصوص 
میدان گازی الدره است.وی گفت که حسین 
امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران اخیرا در 
تماسی تلفنی با احمد ناصر المحمد الصباح، 
همتای کویتی خود در همین خصوص رایزنی 
کرد.ایرانــی همچنین گفت که ســخنگوی 
رســمی وزارت خارجــه ایران نیز اعالم کرد 

که کشــورمان آماده ازسرگیری مذاکرات با 
کویت است.سفیر کشورمان گفت که روابط 
دوجانبــه ایران و کویت در بهترین وضعیت 
است و این فضای مثبت زمینه را برای بحث 
و رایزنــی در خصــوص میدان گازی الدره و 
رســیدن به راه حــل فراهم می کند..وزارت 
امورخارجه عربستان اخیرا با انتشار بیانیه ای 
بار دیگر ادعاهای خود درباره میدان مشترک 
گازی آرش/الدره را تکرار کرده .این ادعاهای 
واهی در حالی از سوی عربستان مطرح شده 
است که سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
خارجه در نشســت خبری خود در پاســخ به 
ســوالی درباره توافق کویت و عربســتان در 
خصوص میدان نفتی و گازی آرش و رایزنی 
اخیر وزیر امورخارجه کشــورمان با همتای 
کویتی خود در این ارتباط تصریح کرد: وزارت 
نفت به عنوان مرجع تخصصی اعالم کرده که 
این حوزه نفتی مشترک است. بین ما و کویت 
مرزهای تحدید نشده ای وجود دارد که باید 
تحدید حدود انجام شــود. ایران اعالم کرده 
پیــش از تحدید حدود نباید این منابع مورد 

بهره برداری قرار بگیرند. 

کید کرد: رئیس جهاد دانشگاهی تا

 نقش ویژه جهاد دانشگاهی 
در تامین نیازهای صنعت نفت

رئیس جهاد دانشــگاهی گفت: امســال جهاد 
دانشگاهی حضور فعالی در نمایشگاه نفت، گاز 
و پتروشــیمی دارد و محصوالتی که واحدهای 
جهاد دانشگاهی ارائه کرده اند جزو محصوالت 
با فناوری بســیار پیشــرفته بوده که مورد نیاز 
صنعت نفت است.دکتر حمیدرضا طیبی گفت: 
اگر اقتصاد فعال شود و پروژه هایی که اکنون در 
حال بهره برداری هستند محصوالت مورد نیاز 
خــود را از داخــل خریداری کنند و پروژه های 
جدید در کشــور نیز ایجاد شود و اجبار داشته 
باشــند کــه از داخل محصوالت مــورد نیاز را 
خریداری کنند جهاد دانشگاهی می تواند نقش 
بسیار برجســته ای در تامین نیازهای صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشد.  وی با بیان 
این که جهاد دانشــگاهی کار بســیار ارزنده ای 
در ایــن حــوزه انجام داده که جای قدردانی از 
تمامــی همــکاران در این حوزه را دارد، اظهار 
کرد: امیدواریم که با رفع تحریم ها و فعال شدن 
پروژه های اقتصادی جهاد دانشــگاهی بتواند 
در توســعه و پیشرفت کشور نقش اساسی ایفا 
کنــد و ما بتوانیــم اقدامات جدی در صادرات 
محصوالت فناورانه داشته باشیم.رئیس جهاد 

دانشگاهی ادامه داد: زمانی می توانیم صادرات 
داشته باشــیم که در داخل کشور محصوالت 
را بــا تعــداد باال بفروشــیم. تاکیدی که جهاد 
دانشگاهی دارد این است که محصوالت از نظر 
تکنولوژی با بهترین محصوالت خارجی رقابت 
کند و به لحاظ کیفی حتما می بایست نظارت 
داشــته باشــیم تا محصول خوب با پیوستگی 
در کیفیت عرضه شود.دکتر طیبی با اشاره به 
دستاوردهای جهاد دانشگاهی گفت: تالش ما 
براین بوده که هر ســال دستاوردهای جدیدی 
را برای صنعت نفت ایران داشــته باشــیم و به 
طور طبیعی نمایشگاه نیز فرصت خوبی است 
تا بتوانیم این دســتاورد را ارائه کنیم تا از این 
طریق کســانی که صاحب پروژه هســتند چه 
در بخــش دولتــی و چــه در بخش غیردولتی 
و خصوصــی بتواننــد از دســتاوردهای جهاد 
دانشگاهی بازدید کنند .وی با تاکید بر این که 
بیست وششمین نمایشــگاه بین المللی نفت، 
گاز و پتروشیمی فرصت مناسبی برای بحث و 
تبادل نظر برای بازاریابی است، گفت: عالوه بر 
این با ســایر مجموعه هایی که خدمات جانبی 

ارائه می کنند همکاری داشته باشیم .
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55بانک و بیمه  افتتاح کتابخانه پاسارگاد 
 توسط بانک پاسارگاد 
در شهرستان پاسارگاد

  بانک پاسارگاد در ادامه فعالیت های داوطلبانه خود 
در راستای تداوم ایفای نقش در رسالت های ارزشی 
اجتماعی و در ادامۀ احداث مدارس و کتابخانه ها 
در نقاط مختلف کشــور، کتابخانه »پاسارگاد« را 
در استان فارس، شهرستان پاسارگاد افتتاح کرد.

طــی مراســمی کــه در روز پنجشــنبه مورخ 
۲۲اردیبهشــت ماه 14۰1 با حضور دکتر مجید 
قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و برخی اعضای 
هیــأت مدیره بانک، دکتر اســماعیل محبی پور 
معاون سیاســی اســتان فارس، جالل رشیدی 
نماینده مجلس شــورای اسالمی، امامان جمعه 
شــهرهای پاســارگاد، فرماندار و رئیس شورای 
اســالمی شــهر پاســارگاد، روح اهلل منوچهری 
مدیرکل نهاد کتابخانه های استان فارس و اهالی 
شهرستان پاسارگاد برگزار شد، کتابخانه پاسارگاد 

در این شهرستان افتتاح گردید.
در این مراسم اسماعیل محبی پور، معاون سیاسی 
امنیتی استان فارس، از تمام کسانی  که در جهت 
ارتقا و تثبیت فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی به ویژه 
در زمینه کتاب و ترویج فرهنگ کتاب خوانی تالش 
می کنند تشــکر کرد و از اقدام های صورت گرفته 
توسط بانک پاسارگاد و درک صحیح این سازمان 
از واژه مســئولیت های اجتماعی تقدیر کرد و از 
این بانک به عنوان الگویی برای سایر سازمان های 
فعــال در این حوزه یــاد کرد. وی در ادامه، محل 
احداث این کتابخانه و ســرعت انجام این پروژه 
را از ویژگی هــای مهــم و مثبت آن برشــمرد و از 
این کتابخانه به عنوان مکان و فرصتی مناســب 
برای آشــنایی جوانان اســتان با فرهنگ این مرز 

و بوم یاد کرد.
همچنین مهدی علی پور سرپرســت فرمانداری 
پاسارگاد ضمن خیرمقدم بابت حضور مسئوالن 
شــهر شــیراز و قدردانی از دکتر مجید قاسمی 
مدیرعامل بانک پاسارگاد بابت حمایت این بانک 
از ساخت کتابخانه، فرهنگ کتاب خوانی را یکی 
از ارکان مهم اشاره شده در نظام اسالمی و مکتب 
ایرانی برشمرد و از ساخت آن به عنوان گامی بزرگ 
و مؤثر در راستای ارتقای فرهنگ کتاب خوانی در 

این شهر یاد کرد.
در ادامــه، روح اهلل منوچهــری مدیــرکل نهاد 
کتابخانه هــای اســتان فارس ضمن اشــاره به 
اقدام های مثبت بانک پاســارگاد در امر ســاخت 
کتابخانه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی در مناطق 
مختلف کشــور، حمایت این بانک و حضور دکتر 
مجید قاسمی را از ویژگی های مثبت این مراسم 
عنوان کرد و استان فارس را مهد فرهنگ و تمدن 
در کشــور دانست و خواستار تداوم حمایت بانک 
پاســارگاد به منظور ساخت کتابخانه های بیشتر 
در سایر بخش های این استان شد. منوچهری در 
ادامه سخنان خود کتابخانه پاسارگاد را پنجمین 
کتابخانه افتتاح شده در دولت سیزدهم عنوان کرد 
و احداث آن را به مردم شریف شهر مادرسلیمان 
شهرستان پاسارگاد تبریک گفت و در پایان اظهار 
امیــدواری کرد که افتتاح این کتابخانه پلی برای 
رشد و پرورش بزرگانی جهت خدمت به مردم عزیز 
استان فارس و کشور عزیزمان و افتخارآفرینی در 

سطح جهان باشد.
جالل رشــیدی نماینده مرودشــت، پاسارگاد و 
ارســنجان در مجلس شــورای اسالمی، ضمن 
تشــکر از اقدام های انجام شــده و پیگیری های 
صورت گرفته توسط بانک پاسارگاد و دکتر مجید 
قاســمی از آغــاز کلنگ زنی تا زمــان افتتاح این 
کتابخانه، خواستار حمایت بیشتر و سرمایه گذاری 
این بانک به  دلیل وجود ظرفیت های گسترده این 
اســتان در حوزه های مختلــف ازجمله صنعت 
گردشــگری شــد و این اقدام را از عوامل مؤثر در 
ایجاد و افزایش فرصت های شــغلی برای جوانان 

استان فارس دانست.
امام جمعه شهر مادرسلیمان شهرستان پاسارگاد 
نیز ضمن تشکر از اقدامات بانک پاسارگاد، خواستار 
توجه بیشتر همه مسئولین به جنبه های معنوی 
در تمام حوزه ها از جمله کتاب و کتاب خوانی شد 
و این امر را از موارد ضروری برای رشد و شکوفایی 

یک کشور عنوان کرد.
دکتر مجید قاســمی مدیر عامل بانک پاسارگاد 
در مراســم افتتاح کتابخانه پاسارگاد، با اشاره به 
برکات رضوی بودن این بانک، ضمن تشــکر از 
مقامات اســتانی و کشــوری حاضر در مراسم و 
قدردانــی از اعضــای هیأت مدیره و هیأت عامل 
بانک برای حضورشــان که مهر تأییدی است بر 
حمایت از سیاست های بانک پاسارگاد در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی گفت: بانک پاسارگاد 
تاکنون ۲۷مدرســه در کشــور احداث کرده و 
1۲مدرســه در کشــور در حال ساخت است که 
ان شــاءاهلل باتوجه به سرعت پیشــرفت کار، تا 
مهرماه، به بهره برداری می رســد و دانش آموزان 
عزیــز از ایــن مدارس اســتفاده خواهند کرد و 
۷مدرســه دیگر نیز توســط بانک پاسارگاد در 
مرحله طراحی و ســاخت اســت که به کارنامه 

بانک اضافه خواهند شد.

اخبار

 انتصاب معاون و مدیران 
حوزه بازاریابی بیمه کوثر

  مدیرعامــل بیمه کوثر طی احکام جداگانه  ای 
معــاون و مدیران معاونت بازاریابی را منصوب 
کــرد. معصومه نجات بخش بــه عنوان معاون 
بازاریابــی منصــوب و احمدرضا متشــکره و 
محمد ضیایی به ترتیب سرپرست مدیریت  امور 
نمایندگان و کارگزاران و سرپرســت مدیریت 

ارتباط با مشتریان را عهدار شدند.
ابوالفضل آقادادی با بیان اینکه سازماندهی معاونت 
بازاریابی شــامل ســه مدیریت امور نمایندگان و 
کارگزاران، مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت 
روابط عمومــی و تبلیغات اســت، گفت: با توجه 
بــه تعهد، تخصص و توانمندی های ارزشــمند 
همکاران امیداست با به کارگیری همه ظرفیت ها 
در مســیر تحقق اهداف، رضایت مندی مشتریان 
و سوداوری شرکت با ارتقای کمی و کیفی شبکه 
فروش، افزایش ســهم بازارهای بیمه های خرد، 
سهم ذهنی جامعه و تقویت نمانام سازی بتوانیم 
در راستای رضایت حداکثری ذی نفعان، گام های 

موثرتری برداریم.

 حضور بیمه تجارت نو 
در بیست و ششمین نمایشگاه 
، پاالیش و پتروشیمی نفت، گاز

بیســت و ششــمین نمایشــگاه بیــن المللــی 
نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی ۲۳الی ۲۶ اردیبهشت 
ماه آغاز به کار کرده است. دکترنوراللهی مدیرعامل 
بیمه تجارت نو و هیئت همراه در این نمایشگاه حضور 
به عمل آوردند و از غرفه ها بازدید داشتند. شرکت 
بیمه تجارت نو نیز به همراه بانک تجارت همچون 
سال های گذشته در کنار فعاالن اقتصادی کشور 
در این رویداد حضور دارد. این نمایشــگاه در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است .

 تامین اعتبار یکهزار میلیاردریالی بانک مسکن 
-شاهرود برای تکمیل آزادراه آزادشهر

  مدیرعامل بانک مسکن از تامین اعتبار 
یکهزار میلیاردریالی بانک مســکن برای 
تکمیل آزادراه آزادشهر-شــاهرود خبر 

داد.
دکترمحمــود شــایان مدیرعامل بانک 
مسکن در حاشیه سفر اعضای کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی به استان 
گلستان برای رفع مشکالت موجود استان 
گفت:مقرر شد تا از محل ماده ۵۶ تامین 
اعتبار تکمیل آزادراه آزادشهر-شاهرود 
توسط بانک مسکن انجام شود که اینکار 
مصوب و در دستور کار بانک قرار گرفته 
است که روزهای شنبه و یکشنبه مراحل 

پایانی اینکار انجام خواهد شد.
دکترشــایان افــزود: تکمیــل آزادراه 
آزادشهر-شــاهرود ســبب می شود تا 
حوادث جاده ای کاهش یابد و مســافت 
نیز کوتاهتر شــود که بــا اینکار مصرف 
سوخت کاهش قابل مالحظه ای خواهد 

یافت.
وی تعامــل وزارت راه و شهرســازی و 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی به 
ویژه کمیســیون عمران مجلس را نقطه 
عطفی برای کاهش مشکالت جاده ای و 
همچنین مســکن و سرپناه مردم عنوان 
کــرد و توضیح داد: درخصوص مســکن 
مهر تفاوت تسهیالت مسکن مهر از محل 
نهضت ملی مصوب شــد و در جلســه ای 
که داشــتیم تصویب شد که اینکار انجام 
شود و مشکالت مسکن مهر با این دستور 

حل خواهد شد.

براســاس این گزارش رییس کمیسیون 
عمران در نشســت استانداری گلستان 
کــه با حضور اســتاندار، رییس و برخی 
اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای 
اســالمی، بانک مسکن، رییس سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، نماینده 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
در گلستان برگزار شد،به حوزه مسکن و 
ساختمان اشاره و تصریح کرد:مقرر شده 
دولت یک میلیون واحد مســکونی را در 
هر سال و مجموعا طی 4 سال ، حدود 4 

میلیون واحد مسکونی را بسازد.
وی عنــوان کرد:هنگامــی که ســامانه 

ثبت نام ایجاد شــد بیش از ۵ میلیون و 
چهارصد هزار نفر برای ثبت نام مراجعه 
کردنــد که این نشــان می دهد حداقل 
این تعداد از مردم ، امروزه فاقد مســکن 
 می باشــند که شــرایط خانه دار شدن 

را دارا هستند.
رئیس کمیســیون عمران مجلس خاطر 
نشــان کرد:اولین مــورد در این زمینه 
مســئله تامین زمین است اما در استان 
گلســتان این موضــوع با تاخیر در حال 
انجــام اســت که این مهــم می تواند در 
مطالبــات مــردم و نیاز آنهــا تاثیرگذار 
باشــد و بــه همین منظور نشســتی با 

حضور مدیران وزارت راه و شهرســازی 
و بانک مرکزی برگزار شــد تا هماهنگی 
الزم جهــت رفع ابهامات و اشــکاالت و 
موانــع موجود میان بانک ها و اداره راه و 

شهرسازی در استان ها ایجاد شود.
دکتر رضایی در ادامه سخنان خود اظهار 
داشت:اعتبار 1۵۰ هزار میلیارد تومانی 
کــه نماینــدگان مجلس به دولت مجوز 
داده انــد تا در قالب مــاده ۵۶ ، بانک ها 
پرداخت کننــد، مطمئن ترین منابعی 
هســتند که می شــود روی آن حساب 
کرد و در این راستا بانک مسکن یکی از 
بانکهایی است که در پروژه های عمرانی 

می تواند بخوبی تسهیالت پرداخت کند 
و همواره کمک خوبی در این زمینه می 

باشد.
در بخش دیگری از این نشســت، دکتر 
زنگانه استاندار گلستان نیزگفت:حضور 
کمیســیون هــای تخصصی مجلس در 
اســتان ظرفیــت های فــوق العاده ای 
ایجاد می کند از جمله این که چالش ها 
و مسائل استان توسط اعضای کمیسیون 

ها از نزدیک بررسی و دیده می شود.
وی افزود: وقتی این مسائل را از نزدیک 
مــی بینند و مرور مــی کنند ما فرصت 
ویژه پیدا می کنیم برای اینکه در الیحه 
بودجه سنواتی، در کنار این عزیزان گام 

های بهتری را برداریم.
وی اظهار داشــت:امروز صحبت کردیم 
که بودجه عمرانی مرتبط با الیحه بودجه 
14۰۲ را با کمک کمیسیون و با اشرافی 
که بعد از بازدید از همه شهرهای استان 

داشتند، محکم تر ببینیم.
زنگانه عنوان کرد:در این جلســه، تک 
تک مباحثی که دوســتان در راستای 
پروژه های زیرساختی راه و پروژه هایی 
که به حوزه ماموریتی کمیســیون مثل 
مســکن و اقدامات بنیاد مسکن، طرح 
های هادی و جاده های روســتایی و … 
برمی گردد مورد بررســی قرار گرفت و 
اجرای طرح های گردشــگری از قبیل 
تلــه کابیــن، طرح طبیعــت گردی و 
گردشــگری آشوراده نیز مورد بررسی 

و ارزیابی شد.

خبر ویژه

  آزمون دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران با شرکت تعدادی زیادی از داوطلبان استخدامی در سراسر کشور برگزار شد.
این آزمون به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز بانک رفاه برای مشاغل بانکدار به منظور اشتغال در واحدهای بانک در سراسر کشور، طی 

دو روز در روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار شد.
این آزمون در تهران در محل دانشگاه امیرکبیر و همزمان در مراکز استان ها برگزار شد.

 الزم به ذکر اســت، اســامی پذیرفته شــدگان چند برابر ظرفیت، کمتر از یک ماه دیگر از طریق ســایت بانک رفاه کارگران به نشــانی اینترنتی
 www.refah-bank.ir اعالم خواهد شد.

کارگران برگزار شد آزمون استخدامی بانک رفاه 

اخبار

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

1- نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 
و برابــر رای شــماره 140160306013000163 مــورخ 1401/02/07 هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذكــور مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم عشــرت بیهقــی فرزنــد محمــد حســین در دو دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب منــزل بــه مســاحت كل 507/85 متــر مربــع تمامــت پــالک 1881 فرعــی )حاصــل پــالک 1249 باقیمانــده فرعــی( 
و قســمتی از پــالک 1247 فرعــی از 2- اصلــی واقــع در اراضــی ده جویمنــد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد از محــل مالكیــت مشــاعی 
ــر مربــع( خریــداری شــده از  خــود متقاضــی )در پــالک 1881 فرعــی )حاصــل پــالک 1249 باقیمانــده فرعــی( بــه مســاحت 482/20 مت

كیــوان و بهــروز و مریــم كبیــری )در پــالک 1247 فرعــی بــه مســاحت 25/65 متــر مربــع( مالــكان رســمی
2- نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 
و برابــر رای شــماره 140160306013000162 مــورخ 1401/02/07 هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذكــور مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا كبیــری فرزنــد محمــد در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب منــزل بــه مســاحت كل 507/85 متــر مربــع تمامــت پــالک 1881 فرعــی )حاصــل پــالک 1249 باقیمانــده فرعــی( و قســمتی 
از پــالک 1247 فرعــی از 2- اصلــی واقــع در اراضــی ده جویمنــد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد از محــل مالكیــت مشــاعی خــود 
متقاضــی )در پــالک 1881 فرعــی )حاصــل پــالک 1249 باقیمانــده فرعــی( بــه مســاحت 482/20 متــر مربــع( خریــداری شــده از كیــوان و 

بهــروز و مریــم كبیــری )در پــالک 1247 فرعــی بــه مســاحت 25/65 متــر مربــع( مالــكان رســمی
ز گردیــده اســت لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده  محــر
13 آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی / كثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر 
و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا در صورتــی كــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم 
و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی 
محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد كــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موكــول بــه ارائــه 
حكــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی كــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 
دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نكنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالكیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالكیــت مانــع از مراجعــه 

ر بــه دادگاه نیســت . متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/27
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/11

سید ضیاء الدین مهدوی شهری
گناباد ک  رئیس ثبت اسناد و امال

371

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

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مصــوب 1390/09/20 و برابــر رای شــماره 140160306013000133 مــورخ 1401/01/27 هیــات 
اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذكــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات مالكانــه 
و بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا پــور یوســف فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک بــاب منــزل بــه مســاحت 
283/17 متــر مربــع پــالک شــماره 1216 فرعــی از 2- اصلــی واقــع در اراضــی ده جویمنــد بخــش یــک حــوزه 
ز گردیــده  ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای علــی پــور یوســف مالــک رســمی محــر
اســت لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق ایــن روزنامــه 
و محلــی / كثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا در صورتــی كــه اشــخاص 
ذینفــع بــه آرای اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از 
تاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ 
ــه  ــت ب ــم دادخواس ــه تقدی ــادرت ب ــراض مب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــرض بای ــد. معت نماین
دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد كــه در 
ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موكــول بــه ارائــه حكــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی كــه اعتــراض در 
مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه 
نكنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالكیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالكیــت مانــع از مراجعــه 

ر بــه دادگاه نیســت . متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/27  تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/11

سید ضیاء الدین مهدوی شهری
گناباد ک  رئیس ثبت اسناد و امال

374

مفقودی
بــه   206 پــژو  ســواری  مالكیــت  شناســنامه  و  ســندكمپانی 
ــی 491  ــماره انتظام ــه ش ــدل 1383 ب ــک م ــكی متالی ــگ مش رن
ب 41-ایــران 56 بــه شــماره موتــور 10FX4H1823649  بــه 
شــماره شاســی 82675415 متعلــق بــه امیــد طویلــی فرزنــد 

ــار ســاقط مــی باشــد. رســول مفقــود وازدرجــه اعتب

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

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مصــوب 1390/09/20 و برابــر رای شــماره 140060306013000226 مــورخ 1401/01/29 هیــات 
اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذكــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات مالكانــه 
و بالمعــارض متقاضــی آقــای حجــت خانیكــی فرزنــد محمدرضــا در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجــاری 
بــه اســتثنای بهــای ثمــن اعیــان )برابر جوابیــه شــماره 3586- 1399/11/18 اداره محترم راه و شهرســازی 
گنابــاد بــا كاربــری مصــوب فضــای ســبز محلــه( بــه مســاحت 41/89 متــر مربــع از پــالک باقیمانــده 824 
فرعــی از یــک اصلــی واقــع در اراضــی علــی آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع 
ز گردیــده  الواســطه از احمــد، غالمرضــا، علیرضــا و پریــوش شــهرت همگــی فــرودی مالــكان رســمی محــر
اســت لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق ایــن روزنامــه 
و محلــی / كثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا در صورتــی كــه اشــخاص 
ذینفــع بــه آرای اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها 
ــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید  ــراض خــود را ب ــا دو مــاه اعت ــخ الصــاق درمحــل ت از تاری
اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد كــه 
در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موكــول بــه ارائــه حكــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی كــه اعتــراض در 
مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه 
نكنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالكیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالكیــت مانــع از مراجعــه 

ر بــه دادگاه نیســت . متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/27   تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/11

گناباد                  367 ک  سید ضیاء الدین مهدوی شهری   رئیس ثبت اسناد و امال

مفقودی
شناســنامه مالكیــت ســواری پرایــد جــی تــی ایكــس آی بــه 
رنــگ ســفید روغنــی مــدل 1388 بــه شــماره انتظامــی 654 
ی13-ایــران 56 بــه شــماره موتــور 2967432 بــه شــماره 
ذرعــی  علیرضــا  بــه  متعلــق   S1412288272408 شاســی 

فــروش مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــرگ ســبز  و ســند كمپانــی 206 مــدل 83 بــه 
شــماره پــالک 343ط58 ایــران35 و شــماره 
ــور 10FSM84621093 و شــماره شاســی  موت

83601505 مفقــود و فاقــد اعتبــار اســت.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312        66915268 

 تقدیر وزارت امور اقتصادی و دارایی 
از روابط عمومی بانک توسعه تعاون

هم زمان با حضور وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی در جمع مدیران ارتباطی 
وزارتخانه، معاون توســعه مدیریت و 
منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی 
نیــز از روابط عمومی بانک توســعه 

تعاون تقدیر نمود
ســید احســان خاندوزی وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی در این برنامه 
کــه با حضور معاونان این وزارتخانه، 
مدیران روابط عمومی های بانک ها، 
بیمه ها، ســازمان های تابعه، ادارات 
کل امور اقتصادی و دارایی استان ها 
و همکاران مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اقتصاد برگزار شد، ضمن تبریک روز ارتباطات 
و روابــط عمومــی بــه مدیران و کارکنان روابط عمومی، گفــت: مهم ترین کارکرد روابط عمومی ها 
تصویرسازی درست برای جامعه است و مدیران ارتباطی این قابلیت را دارند که در وضعیت فشار 

رسانه ای، شرایط را برای افکار عمومی به درستی تبیین کنند.
وی افزود: مدیران ارتباطی و روابط عمومی کمک کار اصلی مدیران عالی رتبه اقتصادی هستند و 
مدیران مذکور بدون بکار گرفتن ظرفیت ها و هنر همکاران ارتباطی و روابط عمومی درعرصه نبرد 

اقتصادی موفقیت چندانی کسب نخواهند کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: درخواست من این است که مدیران ارتباطی و روابط عمومی 
و همکاران مان در این بخش جایگاه خود را بازخوانی کنند. باید توانمندترین، باهوش ترین نیروهای 
سازمان ها برای روابط عمومی ها انتخاب شوند زیرا روابط عمومی ها و جایگاه های ارتباطی هستند 

که در صف اول تبیین درست سیاست ها و چشم اندازهای آن برای مردم قرار دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید شبکه ای از کارشناسان برای تبیین درست سیاست های 
اقتصادی ایجاد کنیم، گفت: کارشناسان زبان گویا و پل ارتباطی میان مدیران و مردم هستند که 

از زبان آن ها سیاست ها تبیین می شود.
همچنین در این مراسم و هم زمان با فرارسیدن روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، ذبیح اله 
سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز طی تقدیرنامه ای، از 
تالش ها و تدابیر شهرام بخشا رییس اداره کل روابط عمومی و همکاران این اداره کل قدردانی 
کرد. در این پیام آمده اســت: »بدون تردید دســت آوردهای ممتاز عرصه اطالع رســانی و روابط 
عمومی مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی حاصل تالش های ارزشمند و خالصانه مدیران 
و کارشناسانی است که با صبر، پشتکار، متانت و تدبیر با استفاده از علم و تجربه، توان خود را 
به کار گرفته و در راه اعتالی ایران اســالمی همت گمارده اند. ضمن تبریک روز ملی ارتباطات 
و روابط عمومی از تالش ها و خدمات شایســته جنابعالی در این مســئولیت خطیر، قدردانی 
می نمایم و از درگاه خداوند متعال برایتان ســالمتی و توفیق خدمت هر چه بیشــتر به ایران 

اسالمی را مسئلت دارم«.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

15 شوال 1443   17 می 2022 سه شنبه 26 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 2103

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه درصدد تحقق اقتصاد غیر نفتی برای کشور است
اصفهــان / گروه اســتان هــا: مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه 
به دنبال تحقق اقتصاد غیر نفتی، توســعه 
زیرســاخت های کشــور، ایفای نقش به 
عنوان موتور محرکه اقتصادی، الگوی ملی 
بنــگاه داری، حفظ جایگاه برتر در صنعت 
فوالد و ســازمانی جهان تراز است که همه 
این هــا نیازمنــد تالش بی وفقــه در کنار 
برنامه ریزی هوشمندانه است.محمدیاسر 
طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
در اولین همایش بوم کســب و کار که در 
شرکت فوالد سنگان برگزار گردید، ضمن 
قدردانــی از تالش یکایک شــرکت های 
زیرمجموعــه گروه فــوالد مبارکه برای 
ثبــت رکوردهای متعدد در ابتدای ســال 
جاری اظهار کرد: تأسیس فوالد مبارکه با 
هدف احداث صرفاً یک کارخانه نبوده، بلکه 
ایــن بنگاه اقتصــادی از ابتدای راه اندازی 
در پیشــبرد اهــداف اقتصادی کشــور 
نقش آفرینی کرده اســت.وی بر ضرورت 

تحقق اقتصاد بدون نفت تأکید کرد و گفت: 
فــوالد مبارکه به دنبال تحقق اقتصاد غیر 

نفتی، توسعه زیرساخت های کشور، ایفای 
نقش به عنــوان موتور محرکه اقتصادی، 

الگــوی ملی بنگاه داری، حفظ جایگاه برتر 
در صنعت فوالد و سازمانی جهان تراز است 

کــه همه این ها نیازمند تالش بی وفقه در 
کنــار برنامه ریزی هوشــمندانه اســت.
مدیرعامــل فوالد مبارکه اظهارداشــت: 
مــا برای رســیدن به اهداف خــود باید با 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیت موجود، 
توسعه محوری )توســعه ســرمایه انسانی 
به عنوان نخســتین محور توســعه و ثانیاً 
توســعه کّمی، کیفی و متوازن(، تمرکز بر 
نوآوری و فناوری های نوین)تبدیل شدن 
به صنعت ســبز(، حفظ رویکرد بهره وری 
ســبز و توســعه صنعتی همــراه با حفظ 
محیط زیســت، برای پیشرفت کشور گام 
برداریموی با اشاره به تغییر فضای کسب 
و کار به دلیل پیشــرفت علم و تکنولوژی 
در جهان اذعان داشــت: فوالد مبارکه به 
عنوان الگوی ملی بنگاه داری با سودآوری 
باال، در حال حاضر از شرایط مناسب تولید 
در کشــور برخوردار اســت اما در ادامه راه 
خود، درصدد به روز کردن فضای کســب 

و کار است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

طی مراسمی؛

آیین کلنگ زنی پروژه مسکن 
کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان 

برگزار شد
اصفهان / گروه استان ها: طی مراسمی باحضور 
مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل 
این شرکت وروح االمین امیری مدیرامورتعاون 
اداره کل تعــاون،  کار و رفــاه اجتماعی اســتان 
اصفهــان آییــن کلنگ زنی پروژه های ۵۹ و ۲۲ 
واحدی تعاونی مســکن کارکنان ذوب آهن در 
اصفهان برگزار شد.مهندس رخصتی در حاشیه 
این آیین گفت: در مجموعه ذوب آهن توجه به 
منابع انســانی به عنوان سرمایه شرکت اهمیت 
ویــژه ای دارد.وی در توضیحاتی درباره اهداف 
این پروژه ها از کارکنان شرکت به عنوان  سرمایه 
هــای انســانی  یاد کرد و گفــت: در ذوب آهن 
اصفهــان توجه به موضوعــات مرتبط با منابع 
انســانی و نیازهــای کارکنان شــرکت در کنار 
تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.مهندس 
رخصتی در همین زمینه ،تامین مسکن مناسب 
را یکی از نیازهای اساسی کارکنان ارزیابی کرد و 
گفت: با توجه به همین مسئله باید تالش کنیم تا 
موضوع مسکن و دغدغه تامین آن را برای بخشی 
از کارکنان پرتالش رفع کنیم. مهندس رخصتی 
با اظهار رضایت از عملکرد تعاونی مسکن  گفت: 
اعتقاد دارم که تعاونی مسکن را باید تقویت کرد 
تا هزینه تمام شــده کاهش و کیفیت مســکن 
کارکنان باال برود.دکتر روح االمین امیری مدیر 
امور تعاون اداره کل تعاون،  کار و رفاه اجتماعی 
گفت: تعاونی مســکن بهترین مسیر برای خانه 
دار شدن کارمندان و کارگران می باشد. تعاونی 
ذوب آهن نیز با توجه به پتانسیل ها و توانمندی 
های موجود در این زمینه موفق عمل کرده است. 
شــایان ذکر اســت این پروژه ها در زیربنایی به 
متراژ 1۵هزار متر مربع و مشــتمل بر ۲ بلوک 
۵۹ و ۲۲  واحد اســت که با یک معماری بســیار 
زیبا و متناسب با متراژ زمین مورد نظر طراحی 

خواهد شد.

 مدیر عامل شرکت مخابرات ایران 
در دیدار با روابط عمومی مناطق مخابراتی:

 جهاد تبیین ماموریت 
 برجسته روابط عمومی ها 

در سال 1401 است
به مناسبت روز روابط عمومی  جلسه ای با حضور 
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایــران ومدیران 
مخابــرات مناطق ومســئوالن روابط عمومی 
برگزار شــد.مهندس مجید سلطانی مدیرعامل 
شــرکت مخابرات ایران که در جلســه ای که به 
مناسبت روز ارتباطات وروابط  عمومی با مدیران 
مناطق ومســئوالن روابط عمومی مخابرات در 
سراسر کشور سخن می گفت :با اشاره به اهمیت 
جایگاه روابط عمومی در سازمان ها فرموده مقام 
معظم رهبری را فصل الخطاب دانست و افزود: 
جهــاد تبیین ماموریتی اســت که باید بصورت 
برجســته در ســال 14۰1 در روابــط عمومی 
مخابرات سراسر کشور عملی شود. وی با اشاره به 
خدمات ارزشمند روابط عمومی مخابرات سراسر 
کشور در سال گذشته ، تالش بیشتر و متعهدانه 
را خواستار شد و افزود : تمامی فعالیتها با ایجاد 
فضای همدلی و همکاری  می بایست انجام شود و 
روابط عمومی در این بین می تواند نقش موثری 

در فراهم کردن این فضا  داشته باشد.

 مدیر شرکت توزیع برق 
شهرستان گرمسارعنوان کرد؛

بهره برداری از 74 ایستگاه هوایی 
توزیع برق در شهرستان گرمسار

سمنان / گروه استان ها:  با نصب و بهره  برداری 
از ۷4 ایســتگاه هوایی توزیع برق به قدرت 1۳ 
هــزار و ۹4۰ کیلوولت آمپر، هم اینک ظرفیت 
پســت های توزیع برق گرمســار ۳۹۳ مگاوات 
است. مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار با بیان 
این مطلب گفت: در طی سال گذشته، یک هزار 
و 1۲۸ اشــتراک جدید به شمار مشترکان این 
شهرســتان اضافه شده است.رحمان اشرفی با 
اشــاره به این که طرح احداث ۲۳ هزار و 4۳۵ 
متر شــبکه فشارمتوسط و فشارضعیف هوایی 
و زمینی در ســطح شهرســتان به اجرا درآمده 
افزود: در راستای حفظ و پایداری خطوط برق 
رســانی، عملیات اصــالح ۳۲ هزار و 1۰4 متر 
شــبکه توزیع برق هم به انجام رســیده است. 
وی اظهار کرد: در راســتای پروژه های کاهش 
تلفات انرژی الکتریکی و پیشــگیری از سرقت 
شــبکه ســیمی، ۲۰ هزار و ۲۰۰ متر شــبکه 
فشــارضعیف هوایی سیمی این شهرستان، به 
کابل خودنگهدار تبدیل شده است. وی با بیان 
این که در راستای برنامه هوشمند سازی شبکه، 
۲۹۵ کنتور هوشمند برق در طی سال 14۰۰ 
دایــر گردیده یادآور شــد: از زمان آغاز اجرای 
ایــن طرح تا به حال، دو هزار و 4۹۷ دســتگاه 
کنتور هوشمند در سطح این شهرستان نصب 

شده است.

مدیرعامل شرکت نیشکر فارابی: 

 کشت های غیرنیشکری 
 در راستای سیاست های 

وزارت کشاورزی است
خوزستان / گروه استان ها: طرح آبیاری قطره ای 
زیرسطحی قرار است پس از پشت سر گذاشتن 
آزمایش های اولیه در ســطح وســیعی از کشت 
و صنعتهای نیشــکری به کار گرفته شــود.یک 
مسئول وزارت جهاد کشاورزی، آبیاری قطره ای 
زیرسطحی نیشکر را طرحی  دانش بنیان  دانست 
که در شرایط تنش آبی، باعث افزایش بهره وری 
و صرفه جویــی در مصرف آب می شود.ســعدا... 
منصــوری در بازدید از طــرح آبیاری قطره ای 
زیرســطحی کشت و صنعت  حکیم فارابی، گام 
صنعت توســعه نیشــکر را در افزایش راندمان 
آبیاری با روش های تحقیقاتی، اقدامی تاثیرگذار 
عنــوان کــرد و ابراز امیــدواری نمود، این طرح 
آبیاری در سایر کشت و صنعت های نیشکری نیز 
اجرایی شــود.طرح آبیاری قطره ای زیرسطحی 
قرار است پس از پشت سر گذاشتن آزمایش های 
اولیه در ســطح وســیعی از کشت و صنعتهای 

نیشکری به کار گرفته شود.

ع آفتابگردان نیشکر فارابی بازدید از مزار
مجــری طــرح دانه های روغنــی وزارت جهاد 
کشاورزی در ادامه این بازدید، از مزارع آفتابگردان 
این کشت و صنعت نیز دیدن کرد.در این بازدید 
محمد امین روزبخش زاده سرپرســت معاونت 
کشاورزی و تولیدات غیرنیشکری توسعه نیشکر 
و جمعی از مدیران کشت و صنعت حکیم فارابی 
نیز حضور داشتند.آفتابگردان یکی از محصوالت 
غیرنیشــکری صنعت نیشکر است که در بیش 
از هفتصــد هکتــار از اراضی آیشــی واحدهای 
هشــتگانه کشت شده است.کشت این محصول 
در تناوب زراعی نیشکر، باعث حاصلخیزی خاک 
می شــود و زمینه را برای کشت مطلوب نیشکر 

مهیا می کند.

بیشترین سطح زیرکشت آفتابگردان در بین 
شرکت های نیشکری

در ادامه، سرپرســت مدیریــت عامل فارابی به 
راهبرد این شرکت در کشت های نیشکری اشاره 
کرد و گفت، به منظور استفاده بهینه از ظرفیت 
مزارع آیش، کشت آفتابگردان به عنوان یکی از 
محصوالت اســتراتژیک غیرنیشکری در دستور 

کار قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند:

کیفیت ساخت مسکن های 
 نهضت ملی بسیار 

بهتر از مسکن مهر است 
آذربایجان شرقی / مریم عبدالعلی زاده 

مدیرعامل جدید شرکت عمران شهر سهند گفت 
: نهضت ملی مسکن، بهترین و مهمترین فرصت 
برای خانه دار شدن جوانان و دیگر افراد فاقد مسکن 
در جامعه اســت که امیدوارم با فرهنگ ســازی و 
اطالع رسانی دقیق ، مردم را از این ظرفیت حیاتی 
، آگاه سازیم.غالمرضا اقبالی در نشست خبری و تور 
رسانه ای که جهت بازدید از روند احداث پروژه های 
نهضت ملی مســکن در شهر جدید سهند برگزار 
شد، با بیان اینکه اطالع رسانی خوبی در این زمینه 
صورت نگرفته است، اظهار داشت: متأسفانه بعضی 
از خانواده ها، به دالیل مختلفی، جهت انصراف از 
ایــن طرح به مــا مراجعه می کنند که واقعا جای 
تأســف هست، چرا که این یک فرصت استثنائی 
و شــاید گفت، بی نظیر برای خانه دار شــدن است 
که به هر نحوی نباید از دســت داد.وی افزود: به 
خوبــی از وضعیت و مشــکالت اقتصادی مردم با 
خبر هستیم اما امیدواریم که با سعه صدر و تفکر 
بیشــتر، تصمیم بگیرند و این فرصت طالئی برای 
خانه دار شدن را از دست ندهند.اقبالی با اشاره به 
نقش رســانه ها در آگاهی بخشــی و اطالع رسانی 
بهتر در زمینه نهضت ملی مسکن گفت : در شرایط 
کنونی، به جای تخریب ها و انتقادهای غیر منصفانه، 
باید با تزریق روحیه امید و وحدت و آگاه ســازی 
مــردم، بتوانیم باری از دوش آحاد جامعه برداریم.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ادامه 
داد : در حال حاضر، حوزه مســکن و شهرســازی 
استان، بیشتر در شهر جدید سهند متمرکز شده 
اســت و ســعی میکنیم با شیوه مدیریتی جدید و 
روحیــه جهادی، تحول و تحــرک جدی در این 
زمینه ایجاد کنیم.وی گفت : مهم ترین شــاخصه 
مســکن های طرح نهضت ملی که بخش عمده 
آن در شــهر جدید ســهند در حال احداث است، 
کیفیت ساختمان ها است که به مراتب، خیلی بهتر 
و بیشــتر از مساکن طرح مهر است.اقبالی با بیان 
اینکه نظارتهای بیشتر و دقیق بر روی پروژه های 
طرح نهضت ملی مسکن اعمال می شود گفت: با 
استفاده از نیروها و جوانان متخص و جهادی، دائما 
از روند ساخت و سازها بازدید می کنیم و به همین 
جهت است که با قاطعیت، از لحاظ کیفیت اجرای 
پروژه، نمره قابل قبول و باالیی برای این مســکن 
ها می دهیم.در ادامه، مدیرعامل و معاونین شرکت 
عمران شــهر جدید سهند به همراه خبرنگاران و 
عکاسان رسانه های استان، از روند احداث چندین 
پروژه طرح ملی مسکن، بازدید و از جزئیات اجرای 

پروژه ها، با خبر شدند.

استانها 6

مدیر کل کمیته امداد استان گلستان خبر داد؛

کمیته امداد اهداء بیش از 2 هزار سری جهیزیه به زوج های تحت پوشش 
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل کمیته امداد اســتان گلستان 
گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۵ سری جهیزیه و ۳۳۷ مورد هدیه 
داماد، به زوج های گلستانی اهدا شده است.عیسی بابایی گفت: سال 
گذشــته  ۲  هزار و ۵۰۵ ســری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت 
با اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تومان با شعار  ازدواج 
آســان با کاالی ایرانی  اهدا شــد .او گفت: هر ســری جهیزیه شامل 
۵ قلم لوازم خانگی یخچال فریزر، ماشــین لباسشــویی، اجاق گاز، 
تلویزیون و جاروبرقی  بوده اســت.بابایی گفت: این نهاد همچنین 

۳۳۷  مــورد هدیــه دامــاد با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۷۶ میلیون 
تومان در کنار جهیزیه نوعروســان، با مشارکت بنیاد مستضعفان و 
خیرین استان به فرزندان ذکور تحت حمایت خود اهدا کرده  است.
به گفته بابایی عالوه بر اهدای جهیزیه و کمک هزینه های ازدواج، 
ارائه خدمات مشــاوره قبل و بعد از ازدواج و دوره های آموزشــی با 
هدف تحکیم بنیان خانواده، آموزش مهارت های زندگی اســالمی، 
تربیت فرزند و آیین همســرداری برای نوعروسان و زوج های جوان 

تحت حمایت این نهاد برگزار می شود

مشهد / سمیرا رحمتی
معاون فرهنگی ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد 
از آغاز رویداد فرهنگی هنری  حکیم طوس  از شــنبه شــب ۲4 
اردیبهشــت ماه به همت ســازمان اجتماعی و فرهنگی در محل 
آرامگاه فردوســی خبر داد.یوســف اسماعیل زاده در این خصوص 
اظهار کرد: رویداد فرهنگی هنری حکیم طوس از ۲4 اردیبهشت 
ماه لغایت ســه خرداد هر شــب ساعت ۲۰ در محل آرامگاه حکیم 
ابوالقاسم فردوسی با حضور عالقه مندان به ادب و ادبیات پارسی 
برگزار می شــود.وی افزود: در این ویژه برنامه، سرود حماسی سه 
زبانه به زبان های فارســی، افغانی و تاجیک با موضوع فردوســی و 
حماسه اجرا می شود.معاون فرهنگی سازمان اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری مشهد ادامه داد: در ادامه این مراسم، نقالی داستان های 
شــاهنامه با حضور چهره های حماســی کشــور برگزار صورت 

می گیرد.اسماعیل زاده عنوان کرد: همچنین تئاتر فاخر ماردوش 
با داستان جذاب کاوه و ضحاک به کارگردانی محمد جهان پا در 
ادامه این مراســم برگزار می شود.وی بیان کرد: شهرداری مشهد 
در دهــه ادب و حماســه، عالوه بــر رویداد فرهنگی هنری حکیم 
تــوس ویــژه برنامه های متنوعی را از جمله اکران های شــهری، 
ســاخت کلیپ سه زبانه، نورافشــانی، اجرای برنامه های فرهنگی 
هنری در جلو خان آرامگاه فردوســی و انتشــار فراخوان های ادبی 
برگزار خواهد کرد.رویداد فرهنگی هنری  حکیم طوس  با اجرای 
نمایش فاخر مار دوش و نقالی با حضور شــعرای برجســته ملی تا 
سوم خردادماه امسال در محل آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی 
میزبان عالقه مندان به شــعر و ادب فارسی است.شهروندان برای 
حضــور در ایــن رویداد می توانند عدد ۸ را به 1۰۰۰1۰۸ پیامک 

یا در سامانه ثبت نام کنند.

حماسه سرایی شهر مشهد با  حکیم طوس 

خبر  ویژه

به ریاست استاندار خوزستان؛

جلسه بررسی راهکارهای اجرای برنامه تعهد اشتغال استان خوزستان برگزار شد
خوزستان / گروه استان ها: جلسه بررسی راهکارهای اجرایی نمودن 
برنامه تعهد اشــتغال اســتان مبتنی بر زیست بوم ملی اشتغال برگزار 
شد.جلســه بررســی راهکارهای اجرایی نمودن برنامه تعهد اشتغال 
اســتان مبتنی بر زیســت بوم ملی اشتغال به ریاست  صادق خلیلیان  
اســتاندار خوزســتان، و با حضور آقا رضافتوحی  معاون هماهنگی 
اموراقتصادی استانداری،  عبدالرضا سیف  سرپرست معاونت سیاسی 
و اجتماعی اســتاندار،  مهرداد نیکو  رییس ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان،  ارسالن غمگین  مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خوزستان، برخی از  دستگاه های اجرایی نظیر سازمان صمت، سازمان 

جهاد کشاورزی، شرکت شهرک های صنعتی استان و دیگر مدیران 
دســتگاه های اجرایی اســتان در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار 
شــد.در این جلســه مسئله زیســت بوم ملی اشتغال و راه های تحقق 
آن در اســتان، به منظور هماهنگ کردن همه دســتگاه های اجرایی، 
بانک ها و موسســات مالی در جهت تحقق اشــتغال پایدار در استان و 
اســتفاده از ظرفیت ها و قابلیت های موجود از ســوی مدیرکل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی خوزســتان تشــریح و تبیین و در همین راســتا از 
سوی استاندار ویژه خوزستان تمهیدات و دستورات الزم جهت اجرایی 

شدن این طرح مهم داده شد.

مازندران / گروه استان ها: با بهره برداری از روستای دراسرا در 
شهرستان عباس آباد جشن پایان گازرسانی در این شهرستان 
برگزار و به شهرستان سبز تبدیل شد.طی مراسمی با حضور 
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای 
اســالمی، سرپرست امور روســتایی و شوراهای استانداری 
مازندران، سرپرست شرکت گاز استان، امام جمعه، فرماندار، 
بخشدار و دیگر مسئولین شهرستان، جشن پایان گازرسانی 
در سطح شهرستان عباس آباد برگزار و این شهرستان بعنوان 

شهرستان سبز معرفی شد.  
قاسم مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز استان مازندران با 
اظهار این که طرح گازرســانی به روستای دراسرا با اعتباری 
بالــغ بــر 1۰ میلیارد تومان به بهره برداری رســید، گفت: با 
گازدار شــدن این روســتا و انجام فرایند اشــتراک  پذیری، 
1۰۰ خانوار روســتایی و بیش از 1۵۰ مشــترک از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند شدند.
وی اظهار داشت: برای گازرسانی به این روستا 1۵ کیلومتر 

شــبکه گذاری اجرا و بیش از 1۲۰ علمک نصب شــده است.
سرپرست شرکت گاز مازندران با اشاره به گازرسانی به تمامی 
روســتاهای شهرستان عباس آباد گفت: گاز به ۹۵.۵ درصد 
از روســتاهای اســتان مازندران رســیده است و این روند تا 
دسترسی همه روستاها ادامه می یابدوی تعداد کل مشترکان 
اســتان مازندران را یک میلیون و ۸۲هزار و ۵۵۹ اشــتراک 
اعالم کرد و گفت: 4۵۶ هزار و ۹۵۷ خانوار در دو هزار و 4۸4 

روستا از نعمت گاز برخودار هستند.

برگزاری جشن پایان گازرسانی در شهرستان عباس آباد
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کوتاه از جامعه

کند تب بحران جمعیت جامعه را بیمار می 

دست به عصا به سمت پیری
سارا فهیم / روزگار

روند رشد جمعیت در کشور نشان می دهد 
که تا سه دهه آینده، ۳۰ درصد جمعیت در 
بازه سالمندی باالی ۶۰ سال قرار خواهند 
گرفت و بحران جمعیت، آینده کشــور را 
تهدید می کند، پیش بینی ها حاکی است 
که به دلیل سقوط نرخ زاد و ولد با کاهش 
شدید جمعیت به عنوان یک چالش بزرگ 
جمعیتی مواجه خواهیم شد.به عبارتی در 
ســال هایی نه  چندان دور، جامعه ای پیر 
خواهیم داشــت و ســالمندان سهم قابل 
توجهــی از جمعیت را به  خود اختصاص 
خواهنــد داد و الزم اســت در این زمینه 

انجام آینده نگری  شود.

 افزایش خانوارهای »تک نفره« طی 
سال های اخیر

شــهال کاظمی پور، جمعیت شــناس به 
ارائــه آمــاری درباره تعــداد خانوارها و 
خانواده های ایرانی پرداخت و اظهار کرد: 
جمعیت ایران در حال حاضر بیش از ۸۵ 
میلیون نفر است و نزدیک به ۲۷ میلیون 
خانوار در ایران وجود دارد که میانگین بُعد 
این خانوارها نیز ۳.1۵ اســت.وی با بیان 
اینکــه حضــور پدر یا مــادر و یا هر دو در 
آمارگیری جمعیت »خانواده ها« ضروری 
اســت اما در  مقابل زندگی دو برادر یا دو 
دوست با هم می تواند جزء آمار »خانوار« 
حساب شود، تصریح کرد:  از میان این ۲۷ 
میلیــون خانوار، حدود 1۰ الی 1۲ درصد 
»خانوار« و باقی »خانواده« هستند، یعنی 
از این ۲۷ میلیون، ســه میلیون خانوار و 
۲4 میلیون خانواده اند.به گفته وی، تعداد 
خانوارهــای ایرانی می تواند از یک نفره تا 
نهایتا پنج و شــش نفره باشــد و در حال 
حاضــر تعداد خانوارهای هفت و هشــت 

نفره بسیار کم است.

کاهش بعد خانوارهای ایرانی؛ 85 
درصد کمتر از 4 نفر  

کاظمــی پــور با بیان اینکه بعد خانوار در 
ایران بســیار کم شده و حداکثر خانوارها 
چهــار نفره هســتند، این را هم گفت که 
۸۵ درصــد از خانوارهای ایرانی کمتر از 

چهــار نفــر و 1۵ درصد باالی چهار نفر  و 
نیز اغلب پنج و شش نفره هستند و خانوار 
هفت و هشــت نفره بســیار کم است.وی 
درباره تعداد خانوارهای دو نفره نیز افزود: 
در حــال حاضر تعداد خانوارهای دو نفره 
حدودا 1۵ درصد یعنی 4.۵ میلیون است. 
بــه طور کلی به دلیل افزایش جمعیت از 
طریــق ازدواج، مهاجرت، طالق و یا جدا 
شــدن جوانان به هــر دلیلی از خانواده و 
تشکیل زندگی جداگانه، تعداد خانوارها 
بیشــتر شده اســت.وی افزود: حدود ۹ 
درصد از کل خانوارهای ایران، »تک نفره« 
هســتند و می توان گفت طی ســال های 
اخیــر تعداد خانوارهای تک نفره به دلیل 
افزایش مهاجرت، افزایش طالق و گرایش 
جوانان به تجرد زیستی بیشتر شده است.

افزایش »سنوات زناشویی«  
کاظمی پور با اشــاره به اینکه با افزایش 
طول عمر افراد، مدت زمانی که یک زوج 
با هم زندگی می کنند نیز افزایش می یابد 
و اینگونه طول ســنوات خانواده ها بیشتر 
می شــود، خاطر نشــان کرد: در گذشته 
اغلــب به دلیل  کوتاه بــودن طول عمر، 
یکی از زوجین فوت می کرد و خانواده ها 
از هم گسســته بودند اما اکنون ســنوات 

زناشــویی بیشتر شــده و می توان گفت 
همین افزایش طول دوران زناشــویی از 
جملــه عواملی اســت که طــالق را زیاد 
کرده اســت چراکه افراد مدت طوالنی با 
هم زندگــی می کنند، امکان باال گرفتن 
اختالفات بیشــتر اســت و تعــداد افراد 
بیشتری در معرض طالق قرار می گیرند. 
در واقــع اینگونه حجم خانواده هایی که 
زوجیــن در آن زندگی می کنند به همراه 
افزایش امید به زندگی زیاد می شــود.وی 
بــا بیان اینکه اغلــب خانواده های ایرانی 
هســته ای هســتند و تعداد خانواده های 
گســترده بسیار کم است، افزود: معموال 
در خانواده های عشــایر یا روســتایی ها 
شــاهد خانواده گســترده هســتیم. در 
شهرهای بزرگ اصال خانواده گسترده به 
آن معنا که پدر بزرگ و مادر بزرگ با نوه 
و نتیجــه در کنار هم زندگی کنند وجود 
ندارد و علت آن این است که در قدیم به 
دلیل نقش اقتصادی مشــترک، این افراد 
در کنــار هم زندگی می کردند، اکنون آن 
نقــش اقتصادی از بین رفته و برای مثال 
پدر و پسر با هم کار نمی کنند که اقتصاد 
مشــترک داشته باشــند و همه ترجیح 
می دهند چون اقتصاد و درآمدشــان جدا 
از هم هســت، از هم جدا زندگی کنند و 

این به روندی عادی تبدیل شده است.

بودجه درمان ناباروری به درستی 
هزینه نمی شود

علــی صادقــی تبار، مدیــر مرکز درمان 
نابــاروری ابن ســینا وابســته به جهاد 
دانشــگاهی، بــا بیان اینکــه حمایت از 
زوجیــن نابارور از دو منظر اهمیت دارد، 
گفت: اول آنکه حق جوانان ایرانی اســت 
که مشکالتشــان را رفع کنیم. حدود 1۵ 
تا ۲۰ درصد زوجین نابارور هستند و باید 
زندگی ســالمی داشته باشند. دوم آنکه 
جمعیت در کشــور ما مقوله مهمی است؛ 
مشــکل جمعیت در برخی کشــورهای 
خارجــی بــا پذیرش مهاجــران تعدیل 
می شــود و در کشور ما جوانی جمعیت با 
ایجاد شرایط و تسهیالتی برای خانواده ها 
محقق می شــود.وی با عنوان این مطلب 
که در ســال های گذشــته بودجه درمان 
ناباروری به وزارت بهداشــت داده می شد 
که متأســفانه خروجی مناسبی نداشت، 
افزود: دو ســال اســت که این بودجه در 
اختیار بیمه ها قرار دارد و از سال گذشته 
سازمان بیمه ســالمت، متولی مدیریت 
بودجه درمان ناباروری شد.صادقی تبار با 
ابراز تأسف از اینکه بودجه درمان زوجین 

نابارور به درستی هزینه نمی شود، گفت: 
سازمان بیمه سالمت باید بسته حمایتی 

به زوجین نابارور ارائه بدهد. 

بیمه ها باید به کمک زوجین نابارور 
بیایند

محمدرضــا صادقی، رئیس مرکز درمان 
نابــاروری ابن ســینا وابســته به جهاد 
دانشگاهی، با اشاره به افزایش هزینه های 
درمان نابــاروری، گفت: ما اعتقاد داریم 
بیمه هــا بایــد به کمک زوجیــن نابارور 
بیاینــد.وی افــزود: بیمه ها باید دغدغه و 
نگرانی مراکز درمان ناباروری را بشــنوند. 
زیــرا، هزینه های ایــن مراکز به گونه ای 
اســت که می بایست حمایت مالی شوند. 
اگــر تعامل بین بیمه هــا با مراکز درمان 
ناباروری وجود نداشــته باشد، این مراکز 
بعد از مدتی نخواهند توانســت خدمات 

خود را به صورت بیمه ای ارائه بدهند.

هشدار وزیر به بیمه ها
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، با عنوان 
این مطلــب که خدمات درمان ناباروری 
در راســتای رضایت مردم نیست، افزود: 
برخــی از مراکــز، با ارجــاع بیماران به 
بخــش خصوصی به مرکز تقاضای القایی 
یــا درآمدزایی بدل شــده اند که موجب 
افزایش هزینه های درمان ناباروری برای 
مردم شــده است. اگر خدمات یک مرکز 
کامل باشــد، ارجاع بیمار به بیرون تخلف 
است.وی با تاکید بر اینکه ارجاع بیمار به 
خــارج از مراکز درمانی دولتی باید دلیل 
قابل قبول داشــته باشــد، گفت: ارجاع 
غیرضــروری بیمار نه فقــط برای نازایی 
بلکه برای همه موارد قابل قبول نیست و 
برای درمان ناباروری به دلیل هزینه های 
باال، باید به صورت ویژه نظارت شود.وی با 
اشاره به بودجه های اختصاص یافته برای 
پوشــش بیمه ای درمان ناباروری، یادآور 
شد: بیمه ها امسال باید هزینه های درمان 
ناباروری را خوب پوشــش دهند و اگر در 
این راستا مشکلی وجود دارد اعالم کنند 
تــا قرارگاه دربــاره آن تصمیم مقتضی را 

اتخاذ کند.

7جامعه
 انتقال توده گرد و غبار 

به ایران
رئیــس مرکز ملــی پیش بینی و مدیریت 
بحــران مخاطرات وضع هــوا اظهار کرد: 
از امــروز سه شــنبه تا جمعــه)۲۷ تا ۳۰ 
اردیبهشت( در شــمال آذربایجان غربی 
و آذربایجان شرقی، اردبیل و برخی نقاط 
دامنه های جنوبی البرز شامل استان های 
البــرز و تهــران همچنیــن برخی نقاط 
ســواحل دریای خزر، خراســان شمالی و 
شــمال خراسان رضوی افزایش ابر، رگبار 
پراکنده گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید 
رخ می دهد.بــه گفته صــادق ضیاییان با 
انتقال توده گرد و خاک تشــکیل شــده 
روی کشــورهای عراق و سوریه به کشور، 
طی امروز آسمان مناطقی از نیمه غربی و 
مرکز کشور غبار آلود خواهد بود.همچنین 
در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان 
شــرقی، کردســتان، زنجان، کرمانشاه، 
ایــالم، خوزســتان، همــدان، مرکزی، 
لرســتان، تهران، قزوین، البرز، اصفهان، 
اردبیل و قم و وزش باد شــدید تا بســیار 
شدید، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت 
هوا کاهش دید افقی پیش بینی می شــود.
وی افزود: از اواخر امروز ســه شنبه تا پنج 
شــنبه در نیمه شــرقی کشور وزش باد و 

خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

وزیر آموزش و پرورش:

کف حقوق معلمان 57 درصد 
رشد داشته است

وزیــر آموزش و پــرورش گفت: معاونت 
تربیت بدنی بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ فضای 
ورزشــی را آماده کرده که ۲ هزار و 1۰۰ 
فضا جدید است یعنی ۸۲۹ فضای ورزشی 
بازســازی، بهســازی و تعمیر می شوند.
یوســف نــوری با تاکیــد براینکه ورزش 
بایــد به داخل مدارس بــرود، ادامه داد: 
اســتعدادهای دانش آموزان بسیار خوب 
اســت که باید شــکوفا شود.وی افزود: در 
ســفرهای اســتانی برای تهران مصوبات 
خوبی داشــتیم که پیگیری می شــود تا 
بخش مهم ســند تحول بنیادین که یک 
ســاحت مهم آن به عنوان ساحت زیستی 
بدنی اســت برای دانــش آموزان محقق 
شــود.وی اظهار کرد: تعذیه رایگان دانش 
آمــوزان، رتبه بندی معلمان و اجرای این 
طــرح از جمله برنامه هایی اســت که در 
دســتور کار آموزش و پرورش قرار دارد. 
وی افــزود: کف حقوق معلمان در ســال 
گذشــته ۳۶۰۰ تومان بود که امسال این 
عدد ۵۶۰۰ تومان شده و ۵۷ درصد رشد 
داشــته است اما باز هم برای کم بودن آن 
پیگیری می کنیم. نوری افزود: بر اســاس 
گفته معاون تربیت بدنی و سالمت ایجاد 
زورخانه دانش آموزی در تمام استان ها و 
دهکده ورزشــی دانش آموزی در دستور 
کار اســت همچنین مسابقات فرهنگی، 
هنری ورزشی معلمان نیز احیا می شود. 

پلیس برای فعالیت دوباره 
پارکبان ها مجوز داد

از چنــد وقت قبــل، پارکبان ها در برخی 
نقــاط تهران مجــدداً فعالیت خود را آغاز 
کرده انــد و در ازای پــارک خودرو، اقدام 
بــه دریافت مبالغی از رانندگان می کنند؛ 
هر چند که پلیس و مســئوالن شــهری، 
فعالیــت پارکبان ها را غیرقانونی می دانند 
و ایــن موضوع را بارهــا اعالم کرده اند اما 
مجدداً شــاهد فعالیت برخی پارکبان ها 
هســتیم البته پلیــس می گوید فعالیت 
پارکبان هایی که تحت نظر شــرکت های 
انتظام فعال هستند، ایرادی ندارد.سردار 
حســین رحیمی؛ رئیــس پلیس تهران 
بــزرگ با تأکید بــر اینکه موضوعی تحت 
عنــوان پارکبان مســتقل وجــود ندارد، 
گفت: فعالیت مســتقل پارکبان ها کاماًل 
غیر قانونی اســت اما ایــن مجوز و اجازه 
به شرکت های انتظام داده شده تا در این 
بخــش فعالیت کنند و فعالیت پارکبان ها 
در قالب و پوشش شرکت های انتظام مجاز 
بوده همچنین خود شــرکت های انتظام 
مبالــغ را تعییــن می کنند.رئیس پلیس 
تهــران درباره نحوه شناســایی پارکبان 
قانونی از پارکبان غیرقانونی نیز گفت: اگر 
در مکانی نیاز به پارکبان باشــد، باید این 
پارکبان از شرکت های انتظام درخواست 
داده شــود؛ شرکت های انتظام نیز مکلف 
هســتند از البسه استفاده کنند که حاوی 
آرم و عالئمی اســت که توســط پلیس به 
آن ها ابالغ شــده و عنوان و نام شرکت نیز 
حتمــاً روی یک از بازوهای لباس آن فرد 

باید قرار گیرد.

 نبود »خودشناسی« 
 معضل اصلی ارتباطات 

درون خانوادگی 
  دکتر زهره سوزنی ، متخصص روانشناسی عمومی

عدم خودشناســی و نداشــتن مهارت های 
ارتباطی، اصلی ترین معضل ارتباطات درون 
خانوادگی جامعه ماســت بنابراین برای حل 
مشــکالت ارتباطات درون خانوادگی باید 
نحوه روابط خود را اصالح کنیم.اولین مسئله 
این اســت که بدانیم باید در ابتدا خودمان 
را اصــالح کنیم.برای اصــالح خود باید به 
خودشناســی برسیم و متناسب با توانایی و 
اســتعداد خود جلــو برویم و در مرحله بعد 
بر روی مســئله دگرشناسی تمرکز کنیم.از 
طرفی به اهمیت ارتباط با کودکان در خانه، 
بایــد توجــه کنیم، آنها را ما به دنیا آوردیم و 
خودشــان اختیاری نداشتند، بنابراین باید 
بــرای بچه هــا زمان و هزینــه الزم را صرف 
کنیم و در خدمتشان باشیم. در روند تربیتی 
فرزنــدان، هماهنگی تربیتی اهمیت زیادی 
دارد و نباید حرف والدین، متناقض باشــد 
از طرفــی پدرها و مادرهــا نباید در حضور 
بچه ها اشــتباهات یکدیگــر را به روی هم 
بیاورند تا مهر مادر و اقتدار پدر، حفظ شود.

خداشناســی، خودشناسی، دگرشناسی و 
کار، از معیارهای بررسی بهداشت روان است 
و برای انســجام خانواده باید این معیارها را 
در زندگــی پیاده کنیم.از طرفی به اهمیت 
ارتباط عاطفی با کودک باید توجه داشت، در 
خدمــت بودن، تماس فیزیکی، تایید کافی، 
هدیه دادن و وقت گذاشتن از مسایلی است 
که باید در ارتباط با کودک، رعایت شود البته 
ممکن اســت یکی از معیارها در فرد، غلبه 
داشته باشــد.همچنین مطالعه برای بهبود 
ارتباطات درون خانوادگی، بسیار مهم است، 
اطالعــات اعضای خانواده باید باال برود و در 
این راستا باید حداقل روزی یک ربع، مطالعه 
داشته باشند چون هر بالیی که بر سر انسان 
می آید از جهل و نادانی اســت.همچنین به 
اهمیت هوش معنوی هم باید توجه داشــت 
چرا که یکی از مباحثی که ارتباطات درون 
خانوادگــی را تقویت می کند، پررنگ کردن 
خدا در زندگی اســت چون هنگام عبادت، 
هورمون هــای لذت بخش در مغز، ترشــح 
می شود.در خانواده باید برای هم بدون قید 
و شرط وقت بگذاریم، امواج منفی در مرحله 
اول ما بایــد بتوانیم ضرورت درون خانواده 
را درک کنیــم چون اولین هویت اجتماعی 
افــراد، مانند؛ فرهنــگ، تمدن و مذهب در 

خانواده، در خانواده شکل می گیرد.

بهزیستی برای تامین به موقع 
وسایل توانبخشی مشکل دارد

سرپرســت دفتــر امور توانبخشــی روزانه و 
توانبخشی پزشکی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: بهزیســتی برای تامین به موقع وسایل 
توانبخشــی با کیفیت، دچار مشــکل است و 
بــا توجه به اینکه هــر روز به جمعیت هدف 
نیازمند اضافه می شــود، به رغم تالش برای 
تامین اعتبارات، مشکالت وجود دارد.رامین 
رضایی افزود: افزایش اعتبارات متناســب با 
نیازهای بهزیستی نیست و بیمه نبودن وسایل 
توانبخشی از یک سو و همچنین افزایش قیمت 
تجهیزات مورد نیاز با توجه به تورم و ارزش ارز و 
ریال از سویی دیگر باعث ایجاد مشکالت شده 
اســت.وی با تایید وجود مشکالت در زمینه 
تامین تجهیزات توانبخشی برای افراد دارای 
معلولیت، گفت: تجهیزات توانبخشــی بیمه 
نیستند.وی افزود: مشکالت در حوزه وسایل 
توانبخشی وجود دارد و آن را تایید می کنیم؛ 
بخــش قابل توجهی از اعتبارات صرف تامین 
وســایل توانبخشی می شود و تالش می کنیم 
با توجه به تولید داخلی تجهیزات، این وسایل 
تامین شــود.رضایی افزود: مراکز توانبخشی 
مکلف هســتند وســایل آموزشی مصرفی و 
برخی وسایل توانبخشی خاص را داشته باشند 
اما تجهیزات توانبخشــی معلوالن در خانواده 
تامین می شــود و بهزیستی همه تالش خود 
را می کند تا هیچ معلولی از کمبود تجهیزات 
توانبخشی، خانه نشین نشود.وی گفت: شاید 
استهالک و کیفیت وسایل توانبخشی موجب 
نارضایتی معلوالن شود اما امکان ندارد آنها را 
خانه نشین کند.رضایی با بیان اینکه در ایران 
به روزتریــن خدمات توانبخشــی برای افراد 
دارای معلولیت استفاده می شود، گفت: ایران 
پیشــگام ارائه خدمات توانبخشی در منطقه 
اســت و در این زمینه با کشــورهای توسعه 
یافتــه اروپایی برابری می کند.وی افزود: ارائه 
خدمات توانبخشــی مطلــوب درجه یک در 
مراکز، بســتگی به موقعیت جغرافیایی مرکز 
دارد. هرچه مرکز در منطقه توسعه یافته تری 
قرار داشته باشد از نیروی انسانی بیشتری برای 
ارائه خدمات استفاده می کند اما پروتکل های 
آموزشی در همه مراکز یکسان است.وی گفت: 
معموال در هر مرکز به طور میانگین ۵۰ نفر از 

خدمات توانبخشی بهره می گیرند.  

خبر ویژه

معاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت آموزش و پرورش گفت: ســه ســاِل 
پرمخاطره با کرونا داشــتیم که امروز به واســطه اقدامات انجام شــده از 
بحران کرونا عبور کرده ایم. چقدر نگران بودیم که آموزش حضوری ممکن 
اســت موجب پیک هفتم کرونا شــود که به همت تالش همکاران موفقیت 
چشــمگیری در آموزش های حضوری داشــتیم و مرهون دانش آموزان، 
معلمان و خانواده ها هستیم.صادق ستاری فرد با بیان اینکه پس از سال ها 
وقفه، طرح تغذیه رایگان دانش آموزی را آغاز کردیم ،گفت: در حال حاضر 
میانگین ســرانه مصرف شــیر در دانش آموزان هر ســه روز یک لیوان است، 

اما در دنیا هر روز یک لیوان اســت. طرح تغذیه رایگان از البزر و سیســتان و 
بلوچســتان شــروع شده و ۷۵ هزار دانش آموز تاکنون تحت پوشش پایلوت 
طرح تغذیه رایگان در مناطق محروم قرار گرفته اند و در این مســیر دســت 
یاری به سوی دیگر دستگاه ها بلند می کنیم. وی افزود: برای تحرک، نشاط 
و شادابی در مدرسه برنامه های جدی داریم. ناهنجاری قامتی از چالش های 
جدی ماست که بهبود آن را در قالب برنامه مشترکی با ستاد اجرایی فرمان 
امام دنبال می کنیم. مکمل یاری آهن، ویتامین دی و بهداشت دندان را در 

دستورکار داریم و امید است بتوانیم آن را بسط دهیم.

« دانش آموزان چقدر است؟  سرانه مصرف »شیر

تک خبر

اینفوگرافی 

 5 نشانه 
هشدار دهنده 
نارسایی کبدی

کبد نقش فعالی در 
عملکردهای متابولیکی بدن 
ایفا می کند و هر تغییری در 

عملکرد آن می تواند منجر به 
بروز اختالل در کارکرد کل 

بدن شود. اگر به این اختالل ها 
توجه و رسیدگی نشود، 

می تواند به نارسایی کبد منجر 
شود و حتی کار به پیوند عضو 

یا حتی مرگ برسد. از این 
رو شناسایی عالئم مربوط به 

اختالل عملکرد کبد، ضروری 
است. 

منبع: بهداشت نیوز

کرونا   سویه های جدید 
نگران کننده است

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا 
بیان کرد: با توجه به اینکه گزارشــاتی از 
بعضی کشورها مانند کشورهای آفریقایی 
و آمریــکا بــرای بروز ســویه های جدید 
B.1.1.۷ از COVID-1۹ در این کشورها 
و همچنین بروز دوباره سویه های ترکیبی 
دلتــا و اومیکرون در برخی کشــورهای 
خاورمیانه وجود دارد، نگرانی هایی ایجاد 
شده مبنی بر اینکه ممکن است در آینده 
دوباره با موج هایی از ویروس کرونا مواجه 
باشــیم؛ بنابراین توصیه کمیته علمی بر 
این اســت که پروتکل ها و شــیوه نامه 
های بهداشــتی حتما رعایت شــود، به 
خصوص توسط گروه های پرخطر.دکتر 
حمیدرضــا جماعتی افزود: توصیه دیگر 
ما این اســت که گروه های پرخطر مانند 
ســالمندان، افراد یا بیمارانی که سیستم 
ایمنی ضعیف دارند و یا داروهای سرکوب 
کننده سیســتم ایمنی مصرف می کنند، 
الزم اســت ُدز چهارم واکســن کرونا را 
تزریق کنند. کودکان ۵ تا 11 ســاله هم 
که انجام واکسیناســیون کرونا برایشان 
به تصویب رســیده، حتما واکسیناسیون 

را انجــام دهنــد، زیرا کودکان می توانند 
عامــل انتقال بیماری باشــند، بنابراین، 
چنانچه واکسیناسیون را انجام ندهند، با 
بروز ســویه های جدید باز هم می توانند 
باعــث انتقال و چرخــش بیماری و بروز 
مــوج های جدید و تشــدید بیماری در 
کشــور شوند. افرادی که ُدز سوم را هنوز 
تزریــق نکرده اند نیز حتما مراجعه کنند 
و روند واکسیناسیون را تکمیل کنند، زیرا 
با توجه به شرایط، ممکن است در آینده 
ای نزدیک، با فرا رســیدن فصول ســرد 
پاییز و زمســتان، با سویه ها و پیک های 
جدید رو به رو شــویم.وی افزود: در حال 
حاضــر، در اکثر کشــورهای جهان، آمار 
ابتال و فوت ناشــی از کرونا در مقایســه 
با وضعیت قبلی خودشــان، کاهش یافته 
است، اما سویه هایی که در برخی کشورها 
گزارش شده، می تواند نگران کننده باشد 
و پیــش درآمد به وجود آمدن موج های 
جدید در کشورهای جهان باشد. لذا باید 
از قبل آمادگی الزم را کسب کنیم و این 
آمادگی نیز با تزریق واکسن و تکمیل روند 

واکسیناسیون میسر می شود.



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 15 شوال 1443   17 می 2022سه شنبه 26 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 2103

                2103 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد  صفحــه 
آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      کدپســتی: 1418844678

                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

 دریاچه مارمیشو ؛  
 مقصدی خنک 

برای یک سفر تابستانی دل انگیز
 

مطمئنا همه شــما باشــنیدن نام ارومیه یاد 
دریاچه ارومیه می افتید، غافــل از اینکه این 
شهر جاذبه های گردشگری زیاد و طبیعت بکر 
و دســت نخورده ای دارد. امروز می خواهیم 
یکی از زیبا ترین مکان های گردشگری ارومیه 
که کمتر کسی نام آن را شنیده به شما معرفی 

کنیم، در ادامه همراه ما باشید.
دریاچه نیلی رنگ و زیبای مارمیشــو تقریبا 
دارای عمق ۶۰ متر با مســاحت ۵ هکتار می 
باشد، بهتر است بدانید آب رودخانه نازلوچای 
باعث به وجود آمدن این مکان زیبا شده است. 
رود نازلوچای از کوه های بایبون و ستاره لوند 
جاری گشته و به این دریاچه می ریزد. طبیعت 
بکر این منطقه به حدی زیبا و چشم نواز است 
که برگشــتن از دریاچه را برای شــما بسیار 

سخت می کند.
زیســتگاه گیاهی و جانوری موجــود در این 
دریاچه واقعا شــگفت انگیز است؛ ماهی های 
قزل آال، درختــان بلوط و زالزالــک، صنوبر، 
شیرین بیان، زنبق وحشی، الله کوهی را می 
توان جزو شــگفتی های این دریاچه دانست. 
تماشای پرندگان مهاجر در آسمان این دریاچه 
روح انســان را جال می دهد، اگــر به دریاچه 
مارمیشــو رفتید کباب ماهی قزل آالی آن را 

امتحان کنید.
درختان بلند و انبوه این منطقه در فصل بهار 
بسیار دیدنی هســتند. به دلیل اینکه دریاچه 
مارمیشو در منطقه کوهستانی واقع شده است 
بهتر است در فصل زمستان به این مکان سفر 
نکنید، چرا که آب دریاچه در زمستان یخ می 
بندد و ممکن اســت آن طور که باید و شــاید 
زیبایی های این منطقــه را نبینید. با رفتن به 
دریاچه مارمیشو عشــایری که در این منطقه 
اســکان گزیده اند را می بینید و می توانید با 

نحوه   زندگی آن ها آشنا شوید.
ازجملــه تفریحات به یادماندنــی در دریاچه 
مارمیشو می توان به ماهی گیری اشاره کرد، 
پس قالب هــای ماهی گیری خــود را همراه 
داشته باشید. دیدن آبشار مارمیشو نیز خالی از 
لطف نیست. باید بگوییم که عسل های طبیعی 
مارمیشو زبانزد مردم ارومیه می باشد، بسیاری 
از بومیان منطقه به پرورش زنبور عسل مشغول 
اند و به دلیل وجود گل های زیاد در این منطقه 
عسل مارمیشو جزو بهترین عسل های طبیعی 

ایران است.
جاذبه های اطراف دریاچه مارمیشو

چادرهای عشایر
یکی از جالب ترین مناظری که در این ســفر 
خواهید دید، چادرهای ایالت و عشــایر است 
که در این منطقه اتراق کرده اند. آشــنایی با 
نحوه زندگی عشایر بســیار جذاب است و در 
کنار بازدید از دریاچه و دیدن مناظر اطراف آن 

می تواند خاطره انگیز باشد.
زنبورداران

اگر کمی خوش شانس باشید، ممکن است در 
بین راه گذرتان به زنبورداران این منطقه بخورد 
و این فرصتی است تا بتوانید طعم واقعی عسل 

طبیعی را به سفره تان هدیه کنید. 
آبشار مارمیشو

عالوه بر بازدید از دریاچه مارمیشو می توانید از 
آبشار زیبایی دیدن کنید که در نزدیکی دریاچه 
و در مسیر رودخانه نازلوچای قرار گرفته است. 
این آبشــار فصلی اســت و در فصول پرباران، 
آبش زیاد می شــود و صدای آن را می توان از 
چند صد متری شــنید. اتراق در کنار آبشــار 
مارمیشو و اســتفاده از طبیعت بی نظیر آن را 

از دست ندهید.
پوشش گیاهی دریاچه مارمیشو

در طول رودخانه تــا دریاچه عــالوه بر انواع 
درختان جنگلی، درختان بید به شکل حفاظی 
طبیعی دور دریاچه را فــرا گرفته اند. در کنار 
درختــان بید و درختــان گــردو در منطقه، 
درختان بلوط، بنه، عنــاب، گالبی، زالزالک، 
بادام، گز، صنوبر، ســایر درختچه هــا و انواع 
مختلف گون نیز در این محل به چشم می خورد 
که مکان مناســبی برای پرورش زنبور عسل 

محسوب می شود.
از دیگر گونه های گیاهی مارمیشــو می توان 
خارشتر، گزنه، زنبق، الله کوهی، شیرین بیان، 
خشــخاش، پیاز کوهی، بومادران، کاســنی، 

آویشن، کنگر و... را نام برد.

گردشگری

28 اردیبهشت برگزار می شود؛

 میزبانی تاالر وحدت 
از کنسرت ارکستر »سوژین«

کنســرت ارکســتر »ســوژین« به خوانندگی 
حمیدرضــا خجندی )اهورا بند( در تاالر وحدت 

به صحنه می رود.
 کنســرت ارکســتر »ســوژین« به خوانندگی 
حمیدرضــا خجندی )اهورا بند( و سرپرســتی 
محســن میکائیلــی و تهیه کنندگی موسســه 
فرهنگی هنری فروغ فلق، ۲۸ اردیبهشــت ماه 
ســاعت ۲1:۳۰ در تــاالر وحــدت روی صحنه 

می رود.
»ســاز و آواز «، »سرو خرامان«، »زلف چلیپا«، 
»دل یک دله کن«، »ســاز و آواز حالج وشان«، 
»مست مست«، »سلطان منی«، »با من صنما«، 
» راه خرابات«، »یار علی بابا«، »چرخنده دوار« 
و »من مســت و تو دیوانه« با اشــعاری از موالنا، 
قطعاتی هستند که در این کنسرت اجرا می شود.

روزهای ششم و هفتم خرداد ماه؛

یک رسیتال پیانو در تاالر رودکی 
برگزار می شود

یک رسیتال پیانو در تاالر رودکی برگزار می شود
رسیتال پیانوی لیال رمضان نوازنده پیانو روزهای 
ششــم و هفتم خرداد ماه ســال جاری در تاالر 
رودکــی تهران میزبان عالقه مندان موســیقی 

است.
 لیال رمضان هنرمند پیانیست ساعت ۲۰ روزهای 
ششــم و هفتم خرداد ماه در تاالر رودکی تهران 
آثاری از آهنگسازان ایران و فرانسه را روی صحنه 

خواهد برد.
در این کنسرت قطعاتی از آهنگسازان فرانسوی، 
ژان فیلیــپ رامــو و کلود دبوســی و همچنین 
»منظومه یادها« اثر مشــترکی از امیر اسالمی، 
محمدرضا تفضلی، آزاد حکیم رابط، علی رادمان، 
نگیــن زمردی و کارن کیهانی به اجرا در خواهد 

آمد.
پروژه آهنگسازی »منظومه یادها« الهام گرفته از 
تم قطعه »تنیده یاد تو« ساخته جلیل عندلیبی 
و با صدای محمدرضا شــجریان اســت. در این 
مجموعه هر آهنگســاز با شــیوه و سبک کاری 
خود، قطعه ای با الهام و اقتباس از این موسیقی، 

ساخته است.

 نقدی بر سیستم آموزشی 
مدارس در »ضد« 

 چهاردهمین قسمت از فصل دوم مجموعه مستند 
»ضد« با نام »بن بست مدرسه« نقدی بر سیستم 
آموزشی مدارس است و در آن ماجرای نارضایتی 
دانش آموزان بســیاری از کشور ها از شیوه های 
نارآمد تدریس و مشــق شــب در مدارس روایت 
می شود. پدیده ای که چند سالیست معلمان هم 
به صف معترضان به آن اضافه شده اند و خواهان 
تغییراتی بنیادی در کلیشه های آموزش هستند.

این مجموعه مســتند تالش دارد در هر قسمت 
با نقد موضوعات جاری در سبک زندگی مدرن، 
مخاطب را نســبت به نفوذ عمیق این نوع سبک 
زندگی آگاهی بخشیده و مسیر جدیدی را برای 
حــل این معضالت ارائــه دهد.»ضد« تازه ترین 
محصول مرکز مســتند ســوره و شبکه مستند 
سیماست؛ سری دوم این مجموعه در ۲۰ قسمت 
تولید شــده اســت و به موضوعاتی مانند پشت 
پرده تولید انبوه مواد غذایی، اثرات زیان بار مواد 
شیمیایی، نقد سیاست های غلط آموزشی، نفوذ 
گســترده شتاب زدگی و نفوذ فضای مجازی در 
زندگی کودکان و بزرگساالن از جمله موضوعاتی 

است که به آن پرداخته است.
»ضــد« به تهیه کنندگی و کارگردانی محســن 
کریمیان و با پژوهش و نویســندگی علی نیکجو 
و تدوین علیرضا حسنی، دوشنبه ها ساعت ۲1 از 
شبکه مستند سیما پخش خواهد شد و تکرار آن 
پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت 1۹ خواهد بود.

بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری 
برگزار می شود

 روز ملی بزرگداشــت خیام نیشــابوری به همت 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در روز چهارشنبه 
۲۸ اردیبهشــت ماه از ساعت 1۷:۰۰ تا 1۹:۰۰ 
برگزار خواهد شد، حسن بلخاری )رئیس انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی(، سید حسین نصر )استاد 
مطالعات اســالمی دانشــگاه جرج واشنگتن(، 
توفیق ســبحانی )اســتاد زبان و ادبیات فارسی 
و عضــو شــورای علمــی انجمن آثــار و مفاخر 
فرهنگی(، میرزا مال احمد )ایران شــناس، استاد 
آکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان و رئیس 
انجمن دوستی تاجیکستان و ایران( و گلرخسار 
صفی )شاعر سرشناس تاجیک )ملقب به بانوی 
ملت( و عضو اتحادیه نویســندگان تاجیکستان( 
سخنرانی خواهند کرد.این برنامه در نشانی های 

زیر در دسترس عالقه مندان خواهد بود:
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توان باروری افراد بررسی می شود
رئیس مرکز درمان ناباروری ابن ســینا جهاد دانشــگاهی از ارائه چهار خدمت 

در جهت بررسی باروری افراد در هفته جمعیت توسط این مرکز خبر داد.
علــی صادقــی، درباره خدمات مرکز درمان ناباروری ابن ســینا در هفته ملی 
جمعیــت، گفــت: این مرکز عالوه بر خدمات درمانی که به طور متعارف برای 
همه زوجین در ایام سال انجام می دهد، به امور فرهنگی برای افزایش اطالعات 
و آگاهی های مردم هم توجه می کند؛ به عبارتی برگزاری نشست های خبری، 
همایش های علمی و برنامه های آموزشــی ویژه عامه مردم از اهداف ویژه ما 

در این هفته است.
وی افزود: در راستای هدف افزایش آگاهی مردم حدودا شش سال است که از 
شبکه 4 سیما برنامه ای تحت عنوان پایان ناباروری را هر هفته شنبه ها ساعت 

1۹ اجرا می کنیم. در این برنامه که متعلق به پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری 
ابن سینا است هر هفته یک حوزه از درمان ناباروری را توضیح می دهیم.

او تاکید کرد: در هفته جمعیت در راستای حمایت از زوجین نابارور قرار گذاشتیم 
برای ترغیب زوجینی که تاکنون باروری خود را بررسی نکردند، طرحی بگذاریم 
که بیایند و توان باروری خود را بررسی کنند. هزینه این بررسی های اولیه حدود 
۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است که این مبلغ به مناسبت این هفته رایگان شده 
است. در واقع از زوجین برای بررسی اولیه مبلغی دریافت نمی شود و هزینه ای 
که باید برای متخصصین پرداخت شــود از ســوی مرکز پرداخت خواهد شــد. 
این خدمات رایگان شامل ویزیت فلوشیپ زنان، ویزیت متخصص اورولوژی، 
نمونه گیری تست پاپ اسمیر برای غربالگری وضعیت سرویکس بانوان و آزمایش 

اسپرموگرام با آخرین استاندارد های سازمان بهداشت جهانی است.
صادقی تبار ادامه داد: نکته قابل توجه این است که، چون استقبال از این خدمات 
زیاد است اعالم می کنیم که نیازی نیست حتما در این هفته سرویس را دریافت 
کنید بلکه کافی است تنها با شماره گیری ۲۳۵1۹ یا از طریق سایت پژوهشگاه 
ابن سینا ثبت نام کنند که بعدا در هفته ها و ماه های بعد این خدمت را دریافت 
کنند. کسانی که مایل به دریافت این خدمت هستند می توانند تا پایان هفته 

از این طریق اقدام کنند.
وی افزود: نکته شــایان توجه این اســت که جوانانی هم که ازدواج نکرده اند و 
تصمیم به ازدواج دارند می توانند توان و قوای باروری خود را بررســی کنند و 

ببینند مشکلی دارند یا خیر.

دریچه علم

 ببینید: 
کت الهامی  سا

هم اسطوره 
شد!

روزنامه خبر ورزشی 
با انتشار کارتونی از 

محمدرضا میرشاه ولد 
حواشی پیش آمده در 

رختکن تیم نساجی 
قائمشهر که به سوژه 

داغ رسانه های ورزشی 
تبدیل شده پرداخت.

کارتون 

 بهادر صحت :

از صداهایی که احساسات را قلقلک می دهند راحت نگذرید
در گفت وگویــی کــه بــا بهــادر صحت 
)خواننــده( داشــتیم، او بر ایــن باور بود 
که ممنوعیت نمایش ســاز در صداوسیما 
موجب شده که اگر فردی قصد شرکت در 
حوزه موســیقی را در این برنامه ها داشته 
باشــد تنها گزینه خوانندگی برای او باقی 
بماند و در نتیجه حضور نوازندگان حذف و 
تنها شرکت کنندگان در حوزه خوانندگی 

باقی می مانند.
صحت همچنیــن در ادامه گفت وگویش 
در پاســخ به این پرســش که اگر در این 
برنامه ها اســتعدادی کشف شود، مراقبت 
از آنها باید به چه صورت باشــد؟ در ابتدا 
به این مســئله می پردازد که ممکن است 
برخــی از این شــرکت کنندگان با حضور 
در برنامه های اســتعدادیابی و البته برنده 
شدن ره چند ساله را یک شبه طی کنند 

و ممکن است طی نکنند.
او توضیــح می دهــد: در حقیقت گاهی 
شرکت کننده ســال ها برای کاری که در 
این برنامه ها ارائه می دهد زحمت کشیده، 
خالقیــت دارد و البته حرفی برای گفتن. 
حال ممکن است بر حسب اتفاق شانس دِر 
خانه او را بزند و با شرکت در این برنامه ها 
و البتــه پیش رفتن بر حســب یک روند 
منطقی و منصفانه، دیده و شــنیده شــود 
و به این ترتیب فرصتی برای آشــنایی و 
ایجاد روابطی با تهیه کنندگان داشته باشد 
و بتواند آثاری که ســال ها ایده آنها را در 
ذهن پرورانده و یا حتی خلق کرده است، 

ضبط و منتشر کند.
ک و معیار حمایت از استعدادها؟ مال

از ایــن هنرمنــد درباره نحــوه حمایت 
از اســتعدادهایی کــه در ایــن برنامه ها 
شناسایی می شنوند می پرسیم. می گوید: 

بستگی دارد که استعداد را چگونه تعریف 
می کنیم و آیا خواننده و هنرمند موسیقی 

را از هم تفکیک می کنیم یا نه؟
او ادامــه می دهد: گاهی فرد تنها خواننده 
اســت؛ یعنی صدای خوش جنسی دارد، 
فواصل را درســت می خوانــد، ریتم را به 
درستی رعایت می کند و ... که با این نوع 
خواننده ها به مراتب در بازار موســیقی رو 
به رو هستیم و عمدتا هم هر کاری که به 
آنها پیشــنهاد داده می شود، می خوانند و 
معیار و سلیقه خاصی در آثاری که با حضور 

آنها تولید می شود، به چشم نمی خورد.
صحــت ایــن خواننــدگان را هماننــد 
نوازندگانــی می دانــد که صرفــا نوازنده  
هستند؛ تکنیک دارند، دشیفر نت خوانی 
می دانند و نتی که در اختیارشان قرار داده 
می شــود را به درستی اجرا می کنند ولی 
دخالــت و خالقیت قابــل توجهی از آنها 

متوجه نتیجه اثر نیست.

چه زمانی خواننده هنرمند است؟
این خواننده در پاسخ به پرسش باال عنوان 
می کند: زمانــی  می توانیم بگوییم »هنر 
خوانندگی«، که اثرگذاری داشــته باشد؛ 
یعنی آواز و کالمی که از خواننده می شنویم 
قســمتی از وجود و احســاس ما را تحت 
تأثیــر قرار دهد. گاهی برخی خوانندگان 
جوشــش هنری دارند و متناسب با صدا، 
توانایی ها و تکنیک های آوازی، احساسات 
و حرف دل خود ملودی می سازند و حتی 
گاهی شعر را هم خودشان می سرایند که 

این دسته جزو هنرمندان هستند.
او ادامــه می دهد: البته ممکن اســت که 
این افراد هم نواقصی در کار خود داشــته 
باشــند ولی چون در کار آنها تأثیرگذاری 
وجود دارد و پتانسیل رشد کردن را دارند 
بایــد به آنها فضا داد. از طرفی این افراد را 
نمی توان محدود کرد و از آنها خواست تنها 
یک مجری باشند بلکه وقتی استعداد آنها 

تشــخیص داده شد، باید به تنظیم کننده 
و تولیدکننده موســیقی معرفی شوند تا 
ایده هــا و توانایی هایشــان پرورش داده، 

تنظیم، تولید و منتشر شود.
او ادامــه می دهد: گاهــی هم تنها با یک 
خواننــده خوب طرف هســتیم که وقتی 
قرار اســت روی یک قطعه بخواند، با حال 
و هوایی متناسب با اثر کار را درمی آورد و 
یا اگر بازخوانی یک اثر را ارائه می دهد به 
روش درســتی پیش می رود که البته این 
افراد در نهایت حرف خاصی از خودشــان 
برای گفتن ندارند. ولی در صورت کشــف 
این اســتعدادها باید آنها را به آهنگسازها 
و تهیه کنندگان معرفی کرد تا متناسب با 
جنس صدا، حال و هوای صدا و تکنیک های 
آوازی که دارند اثر موسیقی تولید کنند.

قضاوت دخیل نباشد
این هنرمند همچنین درباره داوری ها در 
تشــخیص استعدادها می گوید: شاید اگر 

برخی استعدادها و سبک های خوانندگی 
امروز مشــهور نبودند، وقتی که برخی به 
ســبک و ســیاق آنهــا می خواندند مورد 
تمســخر قرار می گرفتنــد و حتی از آنها 
خواســته می شد که مسیری که در پیش 
گرفته انــد را تغییــر دهنــد. بنابراین در 
کشف استعدادها نباید ساده برخورد کرد 
و جای قضاوت و ســلیقه شخصی نیست، 
بلکه تأثیرگذاری باید حتی بیشتر از جنس 
صدا مورد اهمیت واقع شود. اگر داوطلب 
بتواند قســمتی از احساســات داوران را 
قلقلک دهد، باید او را جدی گرفت؛ چون 

قدرت تأثیرگذاری دارد.
صحــت می گوید: بخواهیــم یا نخواهیم 
خوانندگی دم دستی شده است ولی دلیل 
این امر برنامه های اســتعدادیابی نیست؛ 
چراکه این برنامه ها هم تحت تأثیر این موج 
هستند. یکی از دالیل ساده به نظر آمدن 
خوانندگــی آن دســته از تهیه کنندگان 
موســیقی هستند که افرادی را به عنوان 
خواننده و ســلبریتی معرفی می کنند که 
آهنگشــان نه حرفی برای گفتن دارد، نه 
توانایــی اجرا دارند و نه صدای خوب. ولی 
مخاطــب می بیند که این افراد کنســرت 
برگزار می کنند، تَِرک منتشــر می کنند، 
عکــس آنها روی بیلبوردها اســت، وضع 
مالــی خوبی به هــم زده اند، در تلویزیون 

هستند و... .
او ادامــه می دهــد: در نتیجه با دیدن این 
نمونه هــا فرد با خــودش می گوید »من 
هم مانند همیــن خواننده ها می خوانم« 
و گمــان می کنــد کــه خوانندگــی کار 
آســانی اســت ولی نمی دانــد که حتی 
 پیــدا کــردن همــان تهیه کننــده کار 

دشواری است.

چهره ها 

فرهنگ و هنر


