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رهبر انقالب در پیامی به به فعاالن حوزه جمعیت:

تالش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده سیاستی حیاتی است
کید بر جوان شدن نیروی انسانی کشور گفتند تالش برای افزایش نسل، جوان     آیت اهلل خامنه ای با تأ
شــدن نیروی انســانی کشــور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری ترین فرائض مســئوالن و آحاد مردم 
اســت. متن پیام که در نشســت ســتاد ملی جمعیت توســط دکتر فروتن دبیر ســتاد قرائت شــد، به این 
ح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم ، با سالم به همه ی کسانی که دلسوزانه و عاقبت اندیشانه به  شر

فعالیت در حوزه ی جمعیت روی آورده اند، و با تشکر از مسئوالنی که در مجلس و دولت به چاره جوئی 
کید میکنم که تالش برای  ک پیــری جمعیت میپردازند، بــار دیگر تأ بــرای نجــات کشــور از آینــده ی هولنــا
افزایش نســل، و جوان شــدن نیروی انســانی کشــور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری ترین فرائض 

  || صفحه  صفحه 22  مسئوالن و آحاد مردم است...

صفحه 3 

توقف  یک هفته ای خرید یک قلم کاال فایده ای ندارد

کمپین هایی که محکوم به شکستندکمپین هایی که محکوم به شکستند
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رییس جمهور :
گرد و غبار    مشکل 

 به صورت ریشه ای 
حل شود

     رئیس جمهور خودکفایی در کاالهای اساسی 
کیــد کرد: وزارت  را موضوعــی راهبردی دانســت و تأ
جهادکشــاورزی بــا همــکاری دیگــر نهادهــا و از 
کز علمی و دانش بنیان برنامه ریزی کند  جمله مرا
تا کشور در کوتاه ترین زمان ممکن در تولید کاالهای 
اساســی به خودکفایی برســد و دیگر نیازمند دیگر 

  || صفحه  صفحه 22  کشورها نباشیم...

مدیرعامل شرکت ملی نفت :

فاز ۱۱ پارس جنوبی 
امسال به تولید می رسد

     مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا 
اشــاره به انجام مســوولیت های اجتماعی 
گفــت: ۷ هــزار میلیــارد تومــان  در نفــت، 
و  عام المنفعــه  پروژه هــای  انجــام  بــرای 
محرومیت زدایــی در هیــات مدیره شــرکت 

  || صفحه  صفحه 44  ملی نفت مصوب شده است...

کارزاری که معادالت دنیا را 
خیلی هم »تکان« نداد
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 فرایند پیری
دیو دو سر یا پختگی زیبا
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 درس عبرت از 
خاموشی های  ۱۴۰۰
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 مدیران تلویزیون 
با کسی تعارف ندارند!
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واردات، حباب قیمتی بین خودروی 
داخلی و خارجی را می شکند

3

شیفتگی،  بخشندگی و شلختگی
   غالمرضا فدایی

جامعه شناس
گاهــی در زندگی فردی 
یــا اجتماعی فرد یا جامعه 
دچار شــیفتگی می شود و 
آنچنــان غیر برایش اهمیت پیدا می کند که خود 

را فراموش می کند.
شــاید نمونه آن را بتــوان در تنظیم قوانین در 
کشور و به ویژه قوانین مدنی در ایران بر شمرد 
که بســیاری از آن مقتبس از قوانین فرانســه و 
بلژیــک بــود. هم اکنون هم غرب برای یک عده 
آنچنان جذابیت دارد که بدون داشــتن منطق 
و استدالل استفاده یا تقلید از آن برای عده ای 
نشــان تشخص و افتخار است. از هر چه داخلی 
اســت بدشــان می آید و آوارگی در دیار بیگانه 
را بــر زندگی امن داخلی ترجیح می دهند. این 
شــیفتگی نوعی خودتحقیری به دنبال دارد که 
عوامــل متعددی دارد کــه فعاًل من در باره آن 

نمی-خواهم سخن بگویم.
حالت دیگر بخشندگی است و این در چند حالت 
صورت می گیرد یکی در همان حالت شــیفتگی 
اســت که ملت خودباخته آنچه دارد را رایگان در 
اختیار دیگری قرار دهد. مثل بخششهایی که در 

زمان بعضی دولتها به کشورهای بیگانه شد.
حالت دوم این است که کشوری عماًل مقهور است 
و بیگانه بر آن تحکم، یا با شــعارهای فریبنده، یا 
تهدیــد جدی او را وادار می کند تا بخشــندگی 
کند. مثال آن بخشــهایی از کشــور که با تزویر 
و تهدید بیگانگان از کشــور جدا، یا باجهایی که 
مجبور به پرداخت آن شــد. حالت دیگر در زمان 
اقتدار است که دولتی به حد کافی مقتدر است و 
بخشش آن از موضع قدرت و برای جذب و جلب 
ملتهای دیگر اســت. شــما با عزم و اراده گاهی از 
جانب خود به کســی چیزی می بخشید. در این 
حالت باید گفت »درآمد مرد را بخشــنده دارد«، 
یا »دارندگی مســتلزم برازندگی است«. اما این 
بخشندگی در فرد و جامعه باید با حساب و کتاب 
باشد. نمی-شود بخشنده بود اما منطقی پشت آن 
قضیه نداشــت. فرد هم اگر بی جهت می بخشد 
باید در عقل او تردید کرد. این مســئله در مورد 
کشور و جامعه مهم تر است. در اینجا چون مال 
بیت المال اســت و مصرف آن در مؤلفه قلوبهم 
از نظر شــرعی هم توصیه شــده و جزو زکات به 
حساب می آید درصورتی که منطقی قوی پشت 

آن باشد، پذیرفتنی است.
اما شــلختگی و بی عرضگی پدیده ای است که از 
جانب فرد یا کشــوری اگر انجام شود جز خسران 
خارجی و نفرت داخلی حاصلی ندارد. وقتی کسی 
در اثر بی عرضگی مالش را به غارت می برند و یا از 
او سوء استفاده می کنند و یا با گزارش های غلط 
اموال او را می ربایند چه کســی را باید جز خود او 
شــماتت کرد؟ درکشور هم همینطور است. اگر 
مدیران کشوری از موجودی و توانمندی خود بی 
اطالع، یا بر عکس مزدور و سرسپرده باشند و ثروت 
عمومی را به تاراج بدهند چه کسی را جز خود آنها 
و نیز مردمی که آنها را بر سر کار آورده و امین خود 

دانسته اند باید شماتت کرد؟
وقتی قاچاق به داخل یا قاچاق به خارج می شود 
باید دید دلیل آن چیست و چرا چنین اتفاقی می 
افتد؟ برای کشــوری که هم ثروتمند اســت و هم 
فقیر و نیازمند دارد چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟

آیــا از روی بــی دقتی اســت؟ آیا از بی برنامه گی 
است؟ آیا از سستی و تنبلی است؟ آیا بی عرضگی 
اســت؟ آیا اطالعات ضعیف است؟ آیا رسانه ها بد 

برخورد می کنند؟ آیا مردم همکاری نمی کند؟
ادامه در صفحه 2

یادداشت

نماینده مجلس:

ح تغییر نظام  نواقص طر
پرداخت یارانه برطرف شود

نماینده مردم نیشــابور در مجلس خواستار 
تصویب ایجاد استان شــهر مشــهد مقدس 
و بازتعریف ســایر شهرســتان های استان 
خراســان رضوی در قالب استان های جدید 
شد.  احسان ارکانی در جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود ضمن 
تبریک ۲۸ اردیبهشــت، سالروز بزرگداشت 
خیام، فیلســوف، منجم، ریاضیدان و شاعر 
گفت: از دســتگاه های مربوطه می خواهم به 

این روز ملی توجه بیشتری شود.
نماینده مردم نیشــابور و فیروزه در مجلس 
شــورای اســالمی در ادامه تصریح کرد: از 
کمیســیون تلفیق مجلــس جهت تصویب 
۱۱۰ میلیــارد تومان بودجه برای طرح های 

حوزه انتخابیه تشکر می کنم.
وی در ادامــه خطــاب بــه رئیــس جمهور 
اظهار داشــت: تصویب ایجاد استان شــهر 
مشــهد مقــدس همچون قــم و بازتعریف 
سایر شهرستان های استان خراسان رضوی 
در قالب اســتان های جدیــد جهت جبران 
کم توجهی به این شهرستان های پرجمعیت 

الزم است.
ارکانــی در ادامه ضمن انتقــاد از عدم ابالغ 
مصوبات ســفر استانی رئیس جمهور عنوان 
کــرد: الزم اســت نظــارت جدی تر دولت و 
اســتاندار خراســان رضوی به کمبود اقالم 
در بازار این اســتان و همچنین کنترل تورم 

کمرشکن صورت گیرد.
عضو کمیســیون برنامه،بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی در ادامه ضمن تشکر 
از رئیس جمهوری برای جسارت در جراحی 
اقتصادی خاطر نشــان کرد: برای اجرای این 

طرح باید نواقص برطرف شود.

خبر ویژه : نماینده مجلس در نطق میان دستور

یارانه باید به همه دهک ها پرداخت شود
نائب رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس 
شورای اسالمی ضمن تشکر از دولت برای 
مردمی سازی یارانه ها، گفت: باید برای تمام 

دهک ها یارانه پرداخت شود.
 حجت االسالم نصراهلل پژمان فر نائب رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی 
در نطق میان دستور خود در جلسه علنی از 
اقدام شجاعانه دولت سیزدهم برای اصالح 
پرداخت یارانه های اساســی قدردانی کرد و 
گفت: اصالح یارانه ها یک اقدام ضروری برای 
اصالح نظام اقتصادی کشور و تقویت درونی 
آن است که الزم و ضروری می دانم به ۳ نکته 

اساسی در این زمینه اشاره کنم.
وی تصریــح کــرد: در پرداخــت یارانه ها 
نخســت باید دقت شــود جبران افزایش 
قیمت ها از مســیر یارانه ها به صورتی باشد 
که اقشــار ضعیف و متوسط جامعه عمال از 
محل دریافت یارانه ها و یا عدم دسترســی 
به کاالهای اساســی دچار آســیب نشوند؛ 
اقدامات اصالحی انجام شــده در راســتای 
یارانه ها باید با اقدامات جدی برای بیماری 
مزمن تورم ترکیب و تکمیل شــود؛ ریشه 
گرانی ها و فشــاری که بر ســفره مردم وارد 
می شــود در همه ســال های گذشته تورم 

بوده اســت و ریشــه تورم در ناکارآمدی و 
ســوء مدیریــت در نظام بانکی و کســری 

بودجه دولت ها بوده است.
نائب رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس 
افــزود: خــروج از وضعیت موجود نیازمند 
اقداماتی است؛ از اصالح نظام پولی و بانکی 
گرفتــه تا موارد دیگر بایــد از طرف دولت 
مجلــس به صورت مشــارکت و همکاری 
صورت پذیرد. دولت هم باید تالش کند که 
کسری در این راستا صورت نگیرد کما اینکه 
در این مســیر اقدامات با برکتی هم صورت 

گرفته است.
پژمانفر تصریح کرد: افرادی هستند که باید 

به آنها یارانه پرداخت شود، به نظر می رسد 
در اســتفاده از منابع کشور همه کسانی که 
ایرانی بوده و در این کشور زندگی می کنند 
حقی دارند. لذا باید برای تمام دهک ها یارانه 
پرداخت شود همانگونه که واضح است این 
پرداخت به عنوان کمک معیشت نمی باشد، 
بلکه یارانه پنهانی بوده که برخی از افراد از آن 
استفاده می کردند و برخی که از آنها محروم 
بوده اند را آشــکار کرده و همه باید از آن به 

صورت عادالنه استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: مگر در سیاست دولت 
در موضوع نان،دارو و بنزین بین ثروتمند و 
فقر، فرقی قائل شــدیم که دولت در چنین 

موردی فرقی را قائل شده و موجب نارضایتی 
در جامعه شده است. الزم است افراد ثروتمند 
در جــای دیگر حقوقی را در قالب مالیات و 
دیگر امورات عادالنه پرداخت کنند و فراری 
صورت نپذیرد؛ الزم به ذکر است اخذ یارانه 
از دو گروه باید صورت پذیرد. اول کســانی 
کــه داوطلبانه می خواهنــد یارانه دریافت 
نکننــد دوم ایرانیانی که به صورت دائم در 
خارج از کشور زندگی می کنند؛ خروج این 
افــراد از دریافــت یارانه هیچ گونه اختاللی 
در کشــور ایجاد نخواهد کرد. نائب رئیس 
کمیســیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: ما 
باید مســئله رضایتمندی در آحاد مردم را 
در اولویــت اقدامات خود قرار دهیم ،جناب 
رئیس جمهــور اقدام با برکت دولت شــما 
،آشــکار کردن یارانه پنهانی است که فقط 
برخی از آن استفاده می کردند و باید یارانه ها 
بین همه آحاد مردم عادالنه تقسیم گردد.

پژمانفــر افزود: ملت ایران نجیبانه و باعزت 
پشتیبان آرمان ها هستند و راه سرخ شهدا 
را ادامه داده اند، مهم ترین دغدغه مسئوالن 
باید این باشد که در مسیر اعتالی کشور از 
قطار پرسرعت ملت عقب نمانند و در کنار 

این مردم بزرگ باشند.
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سیاست 2
رییس جمهور :

  مشکل گرد و غبار 
به صورت ریشه ای حل شود

رئیس جمهور خودکفایی در کاالهای 
اساســی را موضوعی راهبردی دانست 
و تأکید کرد: وزارت جهادکشــاورزی با 
همکاری دیگر نهادها و از جمله مراکز 
علمی و دانش بنیان برنامه ریزی کند 
تا کشور در کوتاه ترین زمان ممکن در 
تولید کاالهای اساســی به خودکفایی 
برســد و دیگر نیازمند دیگر کشــورها 

نباشیم.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه 
در جلسه هیات دولت، با اشاره به افزایش 
آالیندگی ها و گرد و غبار در استان های 
مختلف کشور بویژه استان خوزستان، 
اظهار داشت: حل ریشه ای این موضوع 
نیازمند همکاری با کشورهای منطقه و 

همسایه است.
بــر همین اســاس رئیــس جمهور به 
ســازمان محیط زیست مأموریت داد 
بــا همکاری وزارت امور خارجه و دیگر 
دستگاه های ذیربط، از طریق رایزنی با 
کشورهای همسایه مشکل آالیندگی 

هوا را حل کنند.
رئیــس جمهور در بخــش دیگری از 
سخنانش با اشاره به لزوم تأمین امنیت 
غذایی کشور، خودکفایی در کاالهای 
اساســی را راهبردی دانســت و اظهار 
داشت: در کنار کارهای روزمره نباید از 
اقدامات اساسی و زیربنایی غفلت شود.

رئیسی افزود: تولید یک مسأله اساسی 
و زیربنایــی اســت و بــا تقویت تولید 
داخلی باید ظرف چند سال آینده و در 
کوتاه ترین زمان ممکن به خودکفایی 
برسیم تا نیازمند دیگر کشورها نباشیم.

وزیر ارتباطات:

 پهنای باند را کاهش ندادیم
عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در پاسخ به پرسشی درباره کندی 
اینترنت اظهار کرد: تکذیب می کنم که 
پهپــاد باند کشــور را کاهش داده ایم. 
به اندازه نیاز کشــور پهنای باند تامین 
می شــود. کندی و تندی اینترنت باید 
مالک داده باشد. االن مراجعی در دنیا 
هســتند که ســرعت اینترنت را می 
ســنجند، دیروز اعالم شــد رتبه ایران 
حتی یک پله افزایش داشــته و به رتبه 

۷۳ ام رسیده است.
وی ادامــه داد: در حوزه ارتباطات ثابت 
به شدت مشکل داریم و این مشکل به 

امروز و دیروز تعلق ندارد. 

فرانسه: 

پیش نویس توافق وین 
آماده است

وزارت امور خارجه فرانسه اعالم کرد که 
پیش نویس توافق پایبندی به برجام از 
بیش از دو ماه قبل آماده بوده اســت و 
مذاکره کنندگان به همین دلیل وین را 
ترک کردند، اما موضوعی خارج از برجام 

میان تهران و واشنگتن مطرح است.
ســخنگوی این وزارتخانه در نشست 
خبری در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه »آیا به ازسرگیری سریع مذاکرات 
هسته ای ایران در وین امیدوار هستید؟ 
ایــران چــه راهکار هایــی ارائه کرده 
اســت؟«، پاسخ داد: پیش نویس توافق 
پایبندی به برجام از بیش از دو ماه قبل 
آماده بوده اســت و مذاکره کنندگان به 
همین دلیل وین را ترک کردند، چون 
متقاعد شده بودند این توافق در اسرع 

وقت منعقد می شود.

آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر جوان شــدن نیروی انســانی کشور گفتند تالش برای افزایش 
نســل، جوان شــدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری ترین فرائض 
مسئوالن و آحاد مردم است. متن پیام که در نشست ستاد ملی جمعیت توسط دکتر فروتن 

دبیر ستاد قرائت شد، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم ، با سالم به همه ی کسانی که دلسوزانه و عاقبت اندیشانه به فعالیت 
در حوزه ی جمعیت روی آورده اند، و با تشکر از مسئوالنی که در مجلس و دولت به چاره جوئی 
برای نجات کشور از آینده ی هولناک پیری جمعیت میپردازند، بار دیگر تأکید میکنم که 
تالش برای افزایش نسل، و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از 

ضروری ترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم است.
این فریضه درباره ی افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ ســاز، تأکید بیشــتر می یابد. این یک 
سیاســت حیاتی برای آینده ی بلندمدت کشــور عزیز ما است. کاوشهای صادقانه ی علمی 
نشان داده است که این سیاست را میتوان با پرهیز از همه ی آسیبهای محتمل یا موهوم 
پیش برد و آینده ی کشور را از آن بهره مند ساخت. به دست اندکاران این حسنه ی ماندگار 
توصیه میکنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز 

در نظام بهداشتی اهمیت دهند. 
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.

رهبر انقالب در پیامی به به فعاالن حوزه جمعیت:
تالش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده سیاستی حیاتی است

خبر ویژه یادداشت

انتقال سربازان مجروح ارتش 
اوکراین از کارخانه محاصره 

شده فوالد »آزوفستال« 
در شهر »ماریوپُل« تحت 

اسکورت نیروهای ارتش 
روسیه/ رویترز

بازدید نخست وزیر 
انگلیس از کارخانه تولید 
موشک های ضدتانک 
در شهر »بلفاست« ایرلند 
شمالی/ رویترز

گزارش تصویری

 شیفتگی
بخشندگی و شلختگی

 ادامه از صفحه اول:
آیا اطالعات بیگانگان قوی تر اســت، وآنها 
مستقیم یا غیر مستقیم در تصمیم سازی 
های کشــور دخالت دارند؟ آیا کارشناسان 
بدکارشناسی می کنند و گزارش غلط می 
دهند؟  فرقی نمی کند در کشور ما چه ارز 
4۲۰۰ باشــد که خود دغدغه بســیاری از 
فعالیتهای اقتصادی بوده و هست، یا عنوان 
حمایــت از مصرف کننده، و ظاهری عامه 
پســند داشته باشد. در ارز 4۲۰۰ عده ای 
ویژه خوار که شاید از قبل در جریان بودند 
یــا خود باعث و بانــی تصویب آن بودند با 
عنوان واردات از این امکان استفاده کردند 
و بــه جای خدمت بــه مردم جیب خود و 
اطرافیان خود را پر کردند و ســود هنگفت 
حاصل از آن را باز به به خارج برده و خرج 
کردند یا در داخل به خرید امکانات بیشتر 
و گسترش شکاف طبقاتی پرداختند و به 
قاچــاق کاالها به داخل اقدام کردند و کار 

و بار داخلی را به رکود و بحران کشیدند.
در حمایت از مصرف کننده هم همین اتفاق 
می افتد اگر با این شعار نرخ کاالها را پایین 
نگهداریم سبب می شود که سرمایه داران 
و ویــژه خــواران بیش از دیگر مردم از این 
امکانات و یارانه های پنهان استفاده کنند 
و همین ها با خرید بیشــتر کاالهای ارزان 
آن را با قیمت گزاف به کشــورهای دیگر 
قاچاق کنند. مالحظه می شود که در هر دو 
مورد قاچاق صورت می گیرد. ویژه خواران 
و پولــداران در َمَثل همانند گربه مرتضی 
علــی خواهند بود که به هر طریقی آنها را 
به هوا پرتاب کنی چهار دست و پا بر زمین 
می آیند و به کار خود می پردازند. بیچاره 
و مســتضعف است که تحت هر برنامه ای 
متضرر می شــود. اینجاست که مدیریت 
سخت است و مدیر باید منزه باشد و خود 
ذینفع نباشــد تا تعارض منافع پیش نیاید 
و باید کارها شفاف باشد تا در خفا وسوسه 
نشــود وکاری خالف مسؤلیت خود نکند. 
مردم باید فرق این دو مسئله را درک کنند 
و رسانه های راستگو و بی نظر مردم را روشن 
کنند و دوغ را از دوشاب برای مردم تفکیک 
کنند، به آنها امید واهی ندهند ضمن اینکه 
واقعیات را هم نپوشانند و اگر فرد یا افرادی 
را در اجرای برنامه های درست صادق می 
بینند او را حمایت کنند. نظارت در هر دو 
مورد ضروری و الزم اســت چه ارز 4۲۰۰ 
باشد یا حمایت از اقشار ضعیف مطرح باشد.
در کشــورهای همچون مــا انجام بعضی 
طرحهــا برای برون رفت از وضعیت پیش 
آمده بسیار هزینه بر است. هم مردم تحمل 
ندارند وهم عده ای به جای هشدار مثبت 
مــردم را تحریک می کنند و آن می کنند 
که دشمن می خواهد. بدیهی است در اینجا 
تنویر افکار بســیار مهم است و سختی کار 

مدیریت هم در اینجاست.
گاهی عالوه بر مســایل داخلی بحرانهای 
خارجــی هم اهمیت نظــارت را مضاعف 
مــی کند. جنگ فراگیر روســیه و اکراین 
یکی از این موارد اســت. باید به هوش بود 
و منافع داخلی را فدای بخشــندگی، و از 
آن بدتر شــلختگی و بی انضباطی نکرد و 
اگر می بینیم که کسانی برای جلوگیری از 
شــلختگی تالش می کنند آنها را حمایت 
کنیم. در آســتانه قــرار گرفتن در جنگ 
جهانی احتمالی سوم، تقویت بنیه داخلی 
و داشتن سیاست بی طرفی و درعین حال 
مقتدرانه خارجی اســاس کار است. دادن 
اطالعــات درســت و همفکــری مردم و 
حاکمان در پیشبرد امور نقش اساسی دارد.
منبع: خبرآنالین

کتمان؛ جنگ اوکراین و واقعیت هایی غیر قابل 

کارزاری که معادالت دنیا را خیلی هم »تکان« نداد
دیر یا زود، جنگ اوکراین متوقف می 
شــود. هیچ کس نمی داند چگونه، 
یــا چــه زمانی و با کدام حل و فصل 
نهایی. شاید نیروهای روسیه از هم 
بپاشند و کامال عقب نشینی کنند 
)غیرمحتمل(. شاید والدیمیر پوتین 
از قدرت برکنار شود و جانشین وی 
توافق ســخاوتمندانه ای را به امید 
برگرداندن زمان به گذشــته امضا 
کند )باز هم غیرمحتمل(. شاید هم 
نیروهای اوکراینی اراده جنگیدن را 
از دست بدهند )بسیار غیرمحتمل( 
و شــاید هم جنگ به بن بســتی 
بالتکلیف برســد تا رهبران جنگی 
خسته شده و بر سر یک توافق صلح 
گفــت وگو کنند )پیش بینی من(. 
حتی در این سناریو هم دشوار بتوان 
فهمید که شروط صلح کدامند و این 

صلح چه اندازه دوام می آورد.
هر نتیجه ای که بدســت آید، این 
جنــگ به باور بســیاری از ناظران، 
تاثیری عمیق بر شــرایط گسترده 
تر سیاست جهانی دارد. آنها جنگ 
اوکراین را به عنوان یک لحظه تعیین 
کننده می بینند: یک انشعاب بزرگ 
در مســیر آینده جهان. اگر روسیه 
شکســت بزرگی بخــورد، »نظم 
لیبرال جهانی« نفسی تازه می کند 
و نیروهای خودکامه پس رانده می 
شــوند. اگر پوتین به نوعی پیروزی 
دســت یابد، با روی ســیاه سکه و 
تقویــت تمامیت خواهــی روبه رو 
خواهیم بود. نورم های کنونی علیه 
کشورگشایی زایل می شوند و دیگر 
خودکامگان هم احتماال ترغیب می 
شوند تا کارزارهای مشابهی را در هر 
کجا که شرایط ژئوپولیتیک مناسب 

حالشان باشد، به راه اندازند.
امــا من نگاه دیگــری دارم. جنگ 
اوکراین یک رخداد چشمگیر است 
اما نه به این دلیل که نتیجه آن تاثیر 
دراماتیک مستقلی بر موازنه قدرت 
جهانی یا فضای نورم های آن خواهد 
داشت بلکه مهم است به این دلیل 

که نشانگر پایان دوران کوتاه »تک 
قطبی« )۱۹۹۳ تا ۲۰۲۰( است که 
طی آن ایاالت متحده آمریکا تنها ابر 
قدرت واقعی جهان بود. این جنگ 
مهم است به این دلیل که پیشقراول 
بازگشــت به الگوهایی از سیاست 
جهانی اســت کــه در دوران کوتاه 
برتــری آمریکا، به محاق رفته بود. 
البته چشــم انداز پایان این دوران، 
خیلــی جلوتر از یورش روســیه به 

اوکراین آشکار شده بود.
مــن چندان طرفــدار این نگرش 
نیســتم که جنــگ اوکراین را یک 
لحظه دگــرش دهنده تصویر می 
کند چرا که در این چند دهه، بارها 
چنین تعابیری را شنیده ایم. زمانی 
که دیوار برلیــن فروریخت، گفته 
شــد که »همه چیز دگرگون شده 
است«، اتحاد شوروی از هم پاشید و 
پیمان ورشو منحل شد. نظم جهانی 
نوینی پدیدار شد و این گونه تصور 
می شد که دموکراسی سرمایه داری 
لیبرال )و ترجیحا نسخه آمریکایی 
آن(، اکنون تنها ســکه رایج بازار به 
حســاب می آید. اما بعد در یازدهم 
سپتامبر ۲۰۰۱، دوباره »همه چیز 
دگرگون شد« و ما ناگهان با جنگ 
جهانی علیه ترور روبه رو شدیم که 
برخی از تحلیلگران افراطی تالش 
کردنــد آن را بــه عنــوان »جنگ 

جهانــی چهارم« قالب کنند. اما در 
ســال ۲۰۰۸ که بازارهای مالی فرو 
ریخت و فاش شــد که اربابان وال 
استریتی جهان، ساده لوح، خطاپذیر 
و فاسدند، دوباره شنیدیم که »همه 
چیــز دگرش یافت« و هنگامی که 
دونالد ترامپ به ریاســت جمهوری 
رسید و شروع به ترکاندن همه نورم 
هــای دفترچه راهنمای سیاســی 
آمریــکا کرد، دوباره گفته شــد که 

»همه چیز دگرگون شده است«. 
این اســت که جنگ اوکراین را به 
عنوان یک نقطه عطف تعیین کننده 
در تاریخ بشر نمی بینم. این جنگ 
با همه ویرانگری ها و رنج هایی که 
تــا به اینجا موجب شــده، هنوز تا 
رســیدن به سطح ویرانگری جنگ 
در هندوچیــن، جنگ ایران و عراق 
یا جنگ هــای آفریقای مرکزی یا 
کارزارهــای آمریــکا در عــراق و 

افغانستان فاصله دارد.
پس نگرش دقیقتر آن است که این 
جنگ، نشانگر پایان رسمی دوران 
کوتاه »شبه صلحی« است که پس 
از جنگ ســرد بر جهان حاکم شد. 
در ایــن دوران، جنــگ ها به پایان 
نرســیدند اما منازعات این دوران یا 
جنــگ های داخلی بودند یا جنگ 
هایــی میان قــدرت های کوچک 
و جنــگ هایی میــان قدرت های 

بزرگ با برخی قدرت های کوچک 
و یا ترکیبی از همه اینها.

مقــام های آمریکایی در این دوران، 
به جای حفظ قدرت آمریکا، حل و 
فصل منازعات در حد امکان و تالش 
بــرای تضمین اینکــه هیچ رقیب 
همسنگی ظهور نکند، مسیر کامال 
وارونــه را پیمودند. آنها به خیزش 
بسیار سریعتر چین یاری رساندند 
و تریلیونهــا دالر را در جنــگ های 
صلیبی گمراه و پرهزینه خاورمیانه 
بزرگتر به باد دادند. آمریکا به جای 
گسترش تدریجی نهادهای لیبرال 
از گــذر ســازوکارهایی همچون 
شــراکت برای صلح، بر گســترش 
ناتو پافشــاری کردند آن هم بدون 
مالحظه نگرانی های روسیه و با این 
تصور خام که مسکو نمی تواند یا نمی 
خواهــد برای توقف این روند، کاری 

انجام دهد.
دولت هــای آمریکا به جای آن که 
رویکرد سنجیده ای را درباره جهانی 
شــدگی در پیش گرفته و اطمینان 
یابند که منافع آن بطور گسترده ای 
در داخل ایاالت متحده تقسیم می 
شود، تن به رویکردهای نئولیبرال 
در قبال تجارت و ســرمایه گذاری 
جهانی دادند و گام های کافی برای 
حفاظت از آن بخش هایی از نیروی 
کار آمریکا بر نداشتند که پیامدهای 

جهانی شــدگی به آنان آسیب وارد 
کرده بود. 

همچنیــن به جای آنکــه در گذر 
زمــان تالش کنند از دموکراســی 
آمریکایی الگویی بســازند که چه 
بســا دیگر جوامع هم از آن پیروی 
کنند، سیاستمداران آمریکایی – و 
بویژه حزب جمهوریخواه – مکررا به 
نقض اصول و نورم هایی پرداختند 
کــه برای یک دموکراســی واقعی، 
بســیار کارساز هســتند. قرار نبود 
که دوران تک قطبی، برای همیشه 
دوام آورد امــا گناهان مکرر ترک و 
ارتــکاب – که هیچ کس هم برای 
آنها پاســخگو نشد – پایان زودرس 

این دوران را رقم زد. 
اکنون به کجا رســیده ایم؟ همان 
جای همیشــگی، همان وضعیتی 
که همیشــه بود. نخست اینکه در 
جهانی هســتیم که قدرت سخت، 
هنــوز اهمیــت دارد و اکنون هم 
)با یورش پوتیــن به اوکراین( این 

واقعیت به همه یادآوری شد.
اگــر روســیه بتواند دونتســک و 
لوهانسک را تسخیر کرده و یک پل 
زمینی با شــبه جزیره کریمه ایجاد 
کنــد، تنها به این دلیل خواهد بود 
کــه نیروهای نظامــی اش به رغم 
بدســنجی ها و اشــتباهات اولیه 
شان، توانایی انجام این ماموریت را 
داشــته اند. اگر اوکراین همه بیشتر 
بخــش های پیشــین قلمروش را 
حفــظ کند، به دلیــل بکارگیری 
قدرت ســخت توسط شهروندانش 
)با کمک خارجی فراوان( اســت تا 
ترمز همســایه بزرگتر را بکشند. به 
همین ترتیب اگر گزینه بالیهودی 
"نورم در برابر کشورگشایی" تقویت 
شود، نه به این دلیل خواهد بود که 
پوتیــن ناگهان یادش آمده که باید 
از ایــن نورم ها پیروی کند بلکه به 
دلیل ترکیبی از ملی گرایی اوکراینی 
و جنگ افزارهای موثری اســت که 
مسکو امکان غلبه بر آنها را نداشت.

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد
ح کرد: یک کارشناس خودرو مطر

 واردات، حباب قیمتی 
 بین خودروی داخلی 
و خارجی را می شکند

یک کارشــناس خودرو با اشاره 
بــه اینکــه قیمت خــودرو به 
شــرایط اقتصادی داخل کشور 
و تجارت جهانی وابســته است 
گفت: در شرایط کنونی بهترین 
گزینه برای واردات، خودروهای 
اقتصادی هســتند تــا با جبران 
کمبــود عرضه، بازار را به تعادل 
برسانند و مشوق شرایط رقابتی 

را برای تولید شوند.
 اولیــن اقدامــات بــرای عملی 
شــدن واردات خودرو از ســوی 
وزارت صمت برداشــته شــده 
اما اگــر خودروهای اقتصادی با 
تعرفه وارداتی قبل راهی کشــور 
شود در نهایت به قیمتی خواهد 
رسید که دیگر به لحاظ اقتصادی 
و بــرای مصارف عمومی به صرفه 

نخواهد بود.
بابک صدرایی کارشناس خودرو 
واردات  تأثیــر  خصــوص  در 
خودروبر قیمت آن گفت: قیمت 
خودرو به دو عامل بستگی دارد؛ 
اول شــرایط و وضــع اقتصادی 
جامعه و در مرحله بعد به شرایط 
اقتصاد کالن و شرایط اقتصادی 

جهان وابسته است.
وی افــزود: در قیمت خودروی 
داخلی شرایط اقتصادی جامعه و 
افزایش قیمت کاالهای اساسی و 
در قیمت خودروی خارجی تغییر 
ارزش دالر، جنگ فعلی دو کشور 
روســیه و اوکراین، و همچنین 
بیماری کرونا که مؤثر در کمبود 
چیپ هــای الکترونیکی خودرو 
و افزایــش خودروهای نیمه کاره 

شد تأثیرگذار هستند.
صدرایــی با اشــاره به موقعیت 
اقتصادی فعلی کشور واردکردن 
خودروهــای اقتصادی را توصیه 
کــرد و ادامــه داد: در شــرایط 
اقتصادی فعلی که در حال تغییر 
اســت، واردکــردن خودروهای 
لوکــس اشــتباه اســت و بهتر 
اســت که برای فــاز اول واردات، 
خودروهایــی کــه ارزش آن ها 
بیــن ۱۰ تا ۲۰ هزار دالر اســت 
در دســتور کار دولت قرار گیرد 
تا با اســتفاده از این خودروها در 
سیســتم حمل نقــل عمومی و 
تسهیل شــرایط قیمتی کمبود 

عرضه پوشش داده شود.
وی با اشــاره به موضوع  واردات 
خودروهای اقتصــادی و ایجاد 
رقابت بین خودروســازان گفت: 
واردات خــودرو می تواند رقابت 
بین بخش های تولیدی در تولید 
خودروهای پرتیــراژ اقتصادی 
را ایجــاد و حبــاب بین قیمت 
خــودروی داخلــی و خودروی 

خارجی را بشکند.

معاون بهره برداری و اکتشاف 
ح کرد: ایمپاسکو مطر

تولید در مجتمع نفلین 
 سینیت کلیبر 

 با هدف رقابت 
در بازار جهانی است

  روزگار / گروه اقتصاد 
معاون بهره برداری و اکتشاف 
ایمپاســکو  گفــت :  تولید در 
مجتمع نفلین ســینیت کلیبر 
بــا هدف رقابت در بازار جهانی 
اســت. خدایار کریم نژاد افزود: 
اجرای طرح 4۰ هزارتنی تولید 
کنسانتره نفلین سینیت کلیبر 
کــه با هد ایت شــرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران توسط 
بخــش خصوصی به مورد اجرا 
درامــده، با هــدف رقابت در 
بازارهــای جهانــی دنبال می 

شود.
وی در ادامــه تصریح کرد: این 
طــرح در چارچوب توســعه 
منطقــه کلیبــر ) آذربایجان 
شــرقی ( به منظور اشــتغال 
زایی بیشــتر و تولید با کیفیت 
باالســت و بــه روش ” تــر” 
عملیاتــی شــده و اکنون در 
حال انجام تســت هــای راه 
اندازی است. کریم نژاد اظهار 
داشت: شــرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران ) ایمپاسکو( 
در چارچوب سیاســت دولت ، 
مبنی بر توســعه مناطق کمتر 
توسعه یافته و افزایش اشتغال 
زایی نســبت به جذب سرمایه 
گذار بخش خصوصی به منظور 
اســتخراج و فــروش معادن و 
راهبری مجتمــع های تابعه 

خود اقدام کرده است.
به گفته وی ، ایمپاسکو در این 
روش عالوه بر صیانت از منافع 
دولــت به روش حفظ مالکیت 
واحــد هــای معدنی، موجب 
می شــود وضعیت اقتصادی 
مجتمــع هــا بهبــود یافته و 
فعالیــت های توســعه ای و 
افزایش تولید توســط بخش 
خصوصــی منجر به اشــتغال 
زایــی بیشــتر و جذب نیروی 

انسانی جدید می شود.
معاون بهره برداری و اکتشاف 
ایمپاسکوخاطرنشــان کــرد: 
مجتمع نفلین ســینیت کلیبر 
در چارچوب راهبری ایمپاسکو 
سال ۱۳۹۶ به بخش خصوصی 
واگذار شــد و تعــداد نیروی 
انســانی مجتمــع در زمــان 
واگــذاری 4۶ نفر بوده که برای 
ســرمایه گذاری به عمل آمده 
توسط راهبر سال ۱4۰۰ به ۹۰ 

نفر افزایش یافت.
وی در ادامه افزود: طبق اصل 
44 قانون اساسی بخش دولتی 
منع ســرمایه گذاری داشت و 
بــا برنامه واگذاری دو هدف را 
دنبــال می کرد ، یکی رعایت 
قانون و دیگر بستر سازی برای 
مشارکت بخش خصوصی بود.

گزارش

ح شد: در نخستین نشست مدیران روابط عمومی معدن و صنایع معدنی مطر

جهاد تبیین؛ نیاز روابط عمومی ها برای موضوعات امیدآفرین
  روزگار / گروه اقتصاد 

مدیر روابط عمومی ایمیدرو از برنامه تهیه پروتکل 
برای حوزه روابط عمومی شرکت های زیرمجموعه 
و تابعه ایمیدرو خبر داد. حمید علی آبادیان، امروز 
در نخســتین نشست مدیران روابط عمومی حوزه 
معدن و صنایع معدنی که به میزبانی شرکت فوالد 
مبارکــه در اصفهان برگزار شــد، افزود: باتوجه به 
اینکه اساسنامه و پروتکلی در حوزه روابط عمومی 
این حوزه جاری نیســت، برنامــه ای برای تدوین 
دســتورالعمل روابط عمومی در دست تهیه داریم.
علی آبادیان ادامه داد: قرار است این برنامه به تصویب 
هیات عامل برســد.وی با بیان اینکه نشســت های 
مدیران روابط عمومی به ایجاد هم افزایی، اشتراک 
گــذاری توانمندی ها، انســجام و یکپارچگی می 
انجامد، اظهار داشــت: نیازمند تشــکیل کارگروه 
هــای تخصصی برای حــوزه های مختلف فعالیت 
در روابط عمومی هســتیم به طوری که هر بخش 
مسوول مشــخصی برای پیگیری نظرات، اجرایی 
کردن آن ها به صورت منســجم داشــته باشد.وی 
یاداور شد: روابط عمومی ها به رغم اینکه در طول 
سال فعالیت های متعددی را در حوزه وظایف خود 
انجام می دهند اما به غیر از موارد اضطراری چندان 

مورد توجه قرار نگرفته اند.
مدیر روابــط عمومی ایمیدرو همچنین به موضوع 
جهاد تبیین مد نظر مقام معظم رهبری اشاره کرد 
و گفت: شرکت های این حوزه عالوه بر نقش آفرینی 
در اشتغال، تولید و توسعه زیربناها، جایگاه ارزنده ای 

در حوزه مسوولیت اجتماعی داشته اند.
وی ادامه داد: کمک به مناطق کم برخوردار در حوزه 
بهداشت و درمان، ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی 
به مناطق سیل زده و زلزله زده و ... بخشی از اقدامات 
این شرکت ها در حوزه مسوولیت اجتماعی است.به 
گفته وی، این خدمات نیاز به تبیین بیشــتری برای 
جامعــه دارد و بایــد در این مســیر از ظرفیت فضای 
مجازی استفاده بیشتری برد.علی آبادیان با تاکید بر 
اینکه فعالیت متفاوت شرکت های این بخش سبب 
می شود نتوان تعریف واحدی از روابط عمومی ارایه 
داد، گفت: ابتدا باید استراتژی و اهداف تعریف شود و 
بعد سراغ محورهای فعالیت رفت.مدیر روابط عمومی 
ایمیدرو افزود: اشتراک گذاری توانمندی ها و امکانات 
روابط عمومی های این حوزه، یکی از روش هایی است 

که فرایند اجرای استراتژی را تسهیل می کند.
کید بر نشست های دوره ای تا

به گفته وی، نشســت های دوره ای مدیران روابط 

عمومی به نقش آفرینی و تحقق اهداف ســازمانی 
و در نهایت توسعه کشور کمک شایانی می کند.

در این نشست محمد جواد براتی مدیر روابط عمومی 
شــرکت فوالد مبارکه ضمن برشمردن جایگاه این 
شــرکت در تولید، اشــتغال و دانش، افزود: حوزه 
مسوولیت اجتماعی این شرکت بخش های مختلفی 
از کشور را در برگرفته و همواره مورد تاکید قرار دارد .

بازنگری در روایتگری روابط عمومی ها
از ســوی دیگر حســین طالبی مدیر روابط عمومی 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، خواهان بازنگری 
در تعریف، روایتگری و جایگاه روابط عمومی ها شد، 
به گفته وی، امروزه تولید محتوا، ارسال اخبار و اقناع 
مخاطب باید بر اســاس شــناخت دقیق از مخاطب 
باشــد.وی بهره گیری از شبکه های مجازی را مورد 
اشاره قرار داد و تاکید کرد: باید پیش از بروز بحران به 
پیاده سازی استراتژی بپردازیم و از اقدامات واکنشی 
پرهیز کنیم.وی گفت: امیدآفرین باید به گونه ای اجرا 
شود که مخاطب را اقناع کند.سید حسین مرتضوی 
مدیر روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران نیز ســخنانی درباره نحوه تعامل با رســانه ها و 
اطالع رسانی به مخاطبان بر اساس منافع ایجاد شده 

برای کشور و اقتصاد، ایراد کرد.

توقف  یک هفته ای خرید یک قلم کاال فایده ای ندارد

کمپین هایی که محکوم به شکستند
  لیال فرهادی/ گروه اقتصاد

 به دســتور دولــت ابراهیم 
رئیسی قیمت رسمی چهار 
کاالی اساســی شامل مرغ، 
تخم مــرغ، روغن و لبنیات 
آن ها  زیرمجموعه هــای  و 
افزایــش یافت. پیش از این 
هــم یارانه آرد بــرای مواد 
خوراکی آردی از جمله نان 
و شیرینی حذف شده بود و 
قیمــت این اقالم هم به جز 
نان ســنتی افزایش چشم 

گیری پیدا کرده بود.
طبق اعالم ســتاد تنظیم 
بازار کشور قیمت هر کیلو 
مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان 
و هر کیلو تخم مرغ ۳۹ هزار 
و۸۰۰ تومان خواهد شــد. 
در افزایش رســمی قیمت 
کاال هــای اساســی، بهای 
روغــن مایــع ۸۱۰ گرمی 
بــه ۶۳ هزار تومان خواهد 
رســید و در لبنیــات نیز 
قیمت شــیر نایلونی ۹۰۰ 
گرمــی ۱۵ هــزار تومان، 
شیر پاســتوریزه بطر یک 
لیتــری کم چرب ۱۸ هزار 
تومان، ماســت دبه ای ۲.۵ 
کیلویی کم چرب 4۹ هزار 
و۸۰۰ تومان و پنیر نســبتاً 
چرب 4۰۰ گرمی ۳۷ هزار 

تومان خواهد بود.
تصویــر هجوم مردم ایران 
به فروشــگاه ها برای خرید 
اقالمی که مشمول افزایش 

قیمت داشــته اند، تصویر 
عامــی نیســت، امــا یک 
انتقــاد و یک فرضیه را در 
بین مردم تقویت می کند؛ 
انتقــاد از اینکه چرا به هر 
سیاستی مبنی بر افزایش 
قیمت تــن می دهند و به 
جای اعتــراض، صف های 
خرید تشــکیل می دهند. 
فرضیه منتقدان این است 
که مــردم بایــد به جای 
صف کشــیدن برای خرید 
کاال های گران، برای مدتی 
خریــد این اقالم را متوقف 
کنند تا بــا کاهش تقاضا، 
عرضــه را افزایــش داده 
و قیمت هــا را بشــکنند. 
ســوال این جاست که آیا 
توقف خرید اقالم گران به 
افزایش عرضه و در نتیجه 
کاهــش قیمــت منجــر 

خواهد شد یا نه؟

کمپین های تحریم 
کوتاه مدت محکوم به 

شکست هستند
علی ســرزعیم استاد اقتصاد 
دانشــگاه عالمه طباطبائی و 
معاون ســابق وزارت کار در 
امور اقتصادی معتقد اســت 
کمپین هایــی نظیر کمپین 
توقــف خرید یــک کاال در 
کوتاه مدت پاسخگو نیست. 
ســرزعیم  می گوید: »توقف 
خریــد کاال و خدمات برای 
کاال های لوکس و ســفر های 
خارجی امکان پذیر اســت. 
افــراد نمی توانند برای مدت 
طوالنــی از خریــد اقــالم 
ضــروری امتنــاع کنند به 
همیــن دلیل این کمپین ها 

محکوم به شکستند.«
او می گویــد: »اگــر مــردم 
بتواننــد بلندمدت از مصرف 
یــک کاال امتنــاع کنند، آن 

موقــع فروشــنده ها مجبور 
می شــوند تولیــد را پایین 
بیاورنــد و قیمــت را تغییر 
دهنــد، ولــی توقــف یک 
هفتــه ای خرید یک قلم کاال 

فایده ای ندارد.«
این اســتاد دانشــگاه با یک 
مثــال می گوید: »زمانی که 
بــرای یک دامــدار علوفه، 
دستمزد کارگر، اجاره محل 
کســب، زمین و تجهیزات 
گــران می شــود، افزایش 
قیمــت محصــول نهایــی 
طبیعــی اســت، در نتیجه 
آنچــه بایــد نســبت به آن 
حســاس بود جایی است که 
دارد تورم زایی می کند. این 
یعنــی افزایش قیمت چهار 
قلم کاال نه تورم زاســت و نه 
به معنای افزایش تورم است 
و مردم نســبت به اقدامات 
تورم زای اصلی بی اطالعند.

این استاد دانشگاه سه عامل 
اصلی را فاکتور تورم زایی در 
کشــور خوانده و می گوید: 
کســری بودجه ناشــی از 
درخواست کارمندان دولت 
برای افزایش حقوق، افزایش 
حداقل حقــوق کارگران و 
فشــار به بانک ها برای ارائه 
تســهیالت تکلیفــی بدون 
بازگشــت عامل اصلی تورم 
اســت اما اینکه دولت صرفا 
عرضــه یارانه یک قلم کاال را 
قطع کنــد و مابه ازای آن را 

نقدی بدهد تورم زا نیست.
ســرزعیم با بیان اینکه ایران 
چهل سال درگیر تورم است 
و ایــن تــورم ربطی به یارانه 
ندارد، گفت: توصیه من این 
اســت که یک روالی درست 
شــود که به جــای پرداخت 
یارانه با عدد فیکس، بگوییم 
ارزش یارانه بر اساس افزایش 
یا کاهش قیمــت ارز تغییر 
می کنــد. مقدار یارانه نقدی 
باید شــناور و متناســب با 
افزایش قیمت ها باشــد.او با 
بیان اینکه در صورت رسیدن 
ایران بــه توافق با غرب نرخ 
ارز کاهــش پیــدا می کند، 
پیش بینــی کرد نرخ ارز ۲۳ 
هزار تومان کمتر نشــود چرا 
کــه در صورت کاهش آن به 
زیــر ۲۲ تــا ۲۳ هزار تومان، 
اقتصاد و تولید کشــور دچار 

آسیب خواهند شد.

کوتاه از اقتصاد
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کوتاه از انرژی

بین الملل

در دیدار معاون آب و آبفای 
وزیر نیرو با مسووالن انرژی، 
آب و کشاورزی ترکمنستان؛

راه های گسترش 
تجارت برق بین ایران و 

ترکمنستان بررسی شد
معــاون آب و آبفــای وزیر نیرو 
در دیــدار بــا معاونــان وزرای 
انــرژی، کشــاورزی و منابــع 
آبــی ترکمنســتان در عشــق 
آبــاد )پایتخت این کشــور(، 
ضمــن تاکیــد بر گســترش 
همکاری های دو کشور، راه های 
امکان گســترش تجارت انرژی 
الکتریکــی را بررســی کردند.

هیات عالی رتبه وزارت نیروی 
جمهــوری اســالمی ایــران 
بــه سرپرســتی معــاون آب و 
آبفای وزیــر نیرو برای مذاکره 
دربــاره همکاری هــای ایران و 
ترکمنستان در بخش آب و برق 
و همچنین بررســی چگونگی 
توســعه زمینه هــای همکاری 
صنعــت آب و بــرق دیروز وارد 
عشــق آباد شــد.این هیات به 
سرپرستی »محمد جوانبخت« 
دیدار دوســتانه و سازنده ای با 
معاون وزیر انــرژی جمهوری 
ترکمنستان »صفروف« برگزار 
کــرد.در ایــن دیــدار طرفین 
ضمن ابراز عالقه به گســترش 
بیش از پیش روابط دو کشــور 
در بخش برق، مهم ترین موانع 
موجود در این زمینه را بررسی 
و در مــورد راه هــای رفع موانع 
مذکــور به توافــق های خوبی 
دســت یافتند.طرفین در ادامه 
راه های گسترش تجارت انرژی 
الکتریکی را بررســی و تصمیم 

الزم را اتخاذ کردند.
 

 مشاور اقتصادی 
در اتحادیه اروپا اظهار کرد : 

 حرکت شتابان روسیه 
 به سمت 

بازارهای نفتی ایران
مشــاور اقتصــادی در اتحادیه 
اروپا گفت: ایران خودخواســته 
از بازار نفت و گاز خارج شــده 
اســت. در این راســتا سناریو و 
برنامه ریزی در ســطح جهان، 
اروپا و غرب بر این مبنا اســت 
کــه نقــش ایــران کمرنگ تر 
خواهد شــد اما ۳ کشــور قطر، 
عــراق و آذربایجان نقش های 
مهمتــری را ایفا خواهند کرد.

مهــرداد عمــادی در ارزیابی 
تحریم نفتی علیه روسیه اظهار 
داشــت: در نشست دوم ماه می 
در مــورد امنیت انرژی اروپا که 
با حضور نمایندگان اقتصادهای 
کلیدی اتحادیه اروپا برگزار شد 
به این موضوع اشــاره شده که 
در کوتاه مــدت و میان مــدت 
سیاست اقتصادی و تجاری باید 
به ســوی حداقل کردن حضور 
روســیه در بازار انــرژی اروپا 
برود. ســمت سیاست گذاری 
به این شــکل است که کمتر از 
۱۸ مــاه خرید نفت روســیه به 
کمتر از ۱۵ درصد قبل از بحران 
اوکراین برسد که نشان می دهد 
نگاه به روسیه تغییر کرده و این 
دگرگونــی پایه ای بوده و گذرا 

نیست. 

آغاز تسهیل 
تحریم های نفتی آمریکا 

علیه ونزوئال
شرکت شورون بزودی می تواند 
با دولت ونزوئال و شرکت نفتی 
دولتی PDVSA مســتقیما 
مذاکره کند و جزییات نهایی 
ترتیبات جدید، بزودی اعالم 
خواهد شد.واشــنگتن پست 
در گزارشی نوشت: تصور می 
رود این اقدام از مذاکرات بین 
دولت سوسیالیست نیکالس 
مادورو، رئیس جمهور ونزوئال 
و دولــت اوپوزیســیون تحت 
حمایــت غــرب بــه رهبری 
خوان گوایدو، پشتیبانی کند.

به گفته مقامات واشنگتن که 
مایــل نبودند نامشــان فاش 
شود، مجوز صادره به شورون 
بــرای مذاکره بــا ونزوئال، می 
توانــد تنهــا گام اول بــرای 
تسهیل تحریم های مربوط به 
نفت علیه ونزوئال باشد.انتظار 
می رود دولت اپوزیســیون در 
ونزوئــال روز جاری اعالم کند 
کــه با مادورو برای بازگشــت 
به پــای میز مذاکــره در ماه 
جاری، به توافق رسیده است.

شــایعاتی که پــس از حمله 
نظامی روســیه به اوکراین به 
راه افتــاد، حاکی از آن بود که 
دولت آمریکا به دنبال تسهیل 
تحریم های نفتی علیه ونزوئال 
در صورت موافقت این کشور 
آمریکای التین برای صادرات 
نفت خام به پاالیشــگاهها در 

آمریکاست. 

 قیمت نفت با امید 
به چین صعود کرد

قیمت نفــت در معامالت بازار 
آســیا با امید بــه احیای تقاضا 
برای ســوخت در چین که در 
حال تسهیل تدریجی قرنطینه 
های کووید اســت، بیش از یک 
دالر در هر بشکه افزایش یافت.، 
بهای معامالت نفت برنت با یک 
دالر و ۱۵ ســنت معــادل یک 
درصــد افزایش، به ۱۱۳ دالر و 
هشت سنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وســت تگزاس 
اینترمدیــت آمریکا یک دالر 
و ۶۲ ســنت معادل ۱.4 درصد 
افزایــش یافت و به ۱۱4 دالر و 
دو سنت در هر بشکه رسید. این 
شاخصها روز گذشته حدود دو 
درصد کاهش پیدا کرده بودند.
شانگهای ، ســه روز متوالی را 
بــدون گزارش هیچ مورد ابتال 
بــه کووید ۱۹ خارج از مناطق 
قرنطینه، پشــت سر گذاشت و 
روز دوشنبه برنامه هایی را برای 
پایــان دادن به قرنطینه ای که 
بیش از شش هفته ادامه داشته 
اســت، تشــریح کرد.استفن 
اینــس، از شــرکت مدیریت 
دارایــی SPI در یادداشــتی 
نوشــت: در بلندمــدت، خبر 
نگــران کننده کمتر از ســوی 
چین، از تقاضای باالتر و قیمتها 

پشتیبانی می کند.

معاون شرکت مدیریت منابع آب:

امسال قطعی برنامه ریزی شده آب و برق نخواهیم داشت
معاون شــرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد: 
امسال در کشور قطعی برنامه ریزی شده آب و برق 
نخواهیم داشت. علیرضا الماس وندی اظهار کرد: با 
توجه به خشکسالی های بی سابقه سال قبل و امسال، 
با تدابیر خوب و مناسبی که انجام شده است امسال 
قطعی برنامه ریزی شده آب و برق نخواهیم داشت.
معاون تلفیق و امور تنظیم گری شــرکت مدیریت 
منابع آب ایران افزود: امسال با وجود کاهش ورودی 
یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعبی آب به ســد 

بزرگ کرخه در مقایسه با سال کم بارش سال قبل، 
اما قول می دهم که مشکلی برای تامین آب در استان 
خوزستان نخواهیم داشت بلکه با اضافه کردن مسیر 
رودخانه دز و تکمیل طرح آبرســانی غدیر، آب را با 
کیفیــت بهتری تحویــل خواهیم داد.الماس وندی 
گفــت: اقــدام بهینه ای هم در بخش تامین آب برای 
دام های استان خوزستان انجام شده است که در این 
بخش هم مشکلی به وجود نیاید.وی همچنین افزود: 
با وجود کاهش شدید بارش ها در استان تهران، اما در 

این استان نیز امسال قطعی آب نخواهیم داشت که 
این تامین آب با توجه به شــرایط موجود، یک اقدام 
بســیار پیچیده، نادر و کم نظیر خواهد بود.الماس 
وندی همچنین درباره رهاسازی آب برای تولید برق 
در نیروگاه های برق آبی کشــور هم گفت: مدیریت 
سدها در دولت سیزدهم عالی بوده و به غیر از یکی 
دو مخزن، در دیگر سدهای برقابی وضع ذخیره آب 
عالی است و امسال با فعالیت این نیروگاه ها، قطعی 

برق نخواهیم داشت.

نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به انجام مسوولیت های اجتماعی 
در نفــت، گفــت: ۷ هزار میلیارد تومان بــرای انجام پروژه های عام المنفعه و 
محرومیت زدایی در هیات مدیره شرکت ملی نفت مصوب شده است.محسن 
خجســته مهر با اشــاره به اینکه در بیست و ششــمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی بیش از ۱۰۰ قرارداد و تفاهم نامه به امضا 
رســید، افزود: مناطق عملیاتی نفت از شــمال شــرق کشــور تا جنوب غرب 
کشــور گسترده اســت.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: شرکت ملی 
نفت در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، بیش از ۳ میلیارد دالر 
تفاهم نامه امضا کرد.وی به اهمیت برگزاری نمایشگاه صنعت نفت برای این 
صنعت اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل اهمیت این نمایشگاه، رییس جمهوری 

و رییس مجلس، وزرای دولت، نمایندگان مجلس و ســفرا از این نمایشــگاه 
بازدید کردند.معاون وزیر نفت تاکید کرد: یک هزار و ۲۰۰ شرکت داخلی و 
خارجی در این نمایشــگاه در 4۰ هزار مترمربع فضای مفید حضور داشــتند. 
همچنین ۱۰۰ شــرکت دانش بنیان و بیش از ۲۰ دانشــگاه مطرح کشــور در 
بیســت و ششــمین نمایشگاه نفت شرکت کردند.خجسته مهر گفت: در این 
نمایشــگاه، با شــرکت های خارجی جلساتی برگزار شد که در آن جلسات بر 
قابلیت های ایران ازنظر فنی و محتوایی تاکید شــد. مدیرعامل شــرکت ملی 
نفت ایران با تاکید بر اینکه فاز ۱۱ پارس جنوبی آخرین فاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی است که توسعه پیدا می کند، ادامه داد: قرارداد توسعه این فاز 

در ابتدای دولت قبل با شرکت ایرانی پتروپارس ملغی شد .

مدیرعامل شرکت ملی نفت :

فاز ۱۱ پارس جنوبی امسال به تولید می رسد

سرنوشت مبهم شبکه برق در تابستان

درس عبرت از خاموشی های  ۱۴۰۰
برخالف وعده رضا اردکانیان، 
وزیــر وقت نیرو در اســفند 
مــاه ۹۹، مبنی بــر اینکه در 
بــا ورود  تابســتان ۱4۰۰ 
واحدهــای جدید بــه مدار، 
خاموشــی نخواهیم داشت، 
اتفاقــاً قطع مکرر برق، زودتر 
از موعــد یعنــی خردادماه 
۱4۰۰ آغاز شــد.در مقابل، 
همایون حائری، معاون وزیر 
نیــرو در امور بــرق و انرژی، 
دی ماه پارســال، آب پاکی را 
روی دست مشترکان ریخت 
و اعــالم کــرد: بــا توجه به 
گذشته،  سال های  تجربیات 
خطر تکرار خاموشــی ها در 
تابســتان ۱4۰۱ وجود دارد.

هشداری که تجربه سال های 
گذشــته، آن را بــه واقعیت 
نزدیــک می کند.الزم به ذکر 
اســت، بر اساس برنامه ششم 
توســعه، وزارت نیرو مکلف 
شــده ۵۰۰۰ مــگاوات برق، 
وارد مــدار کند اما این اتفاق 
در سال های گذشته رخ نداده 
است.از طرفی مصطفی رجبی 
مشهدی، سخنگوی صنعت 
فروردین ماه  اواخــر  بــرق، 
امســال، با اشاره به اظهارات 
یکــی از مســئوالن توانیــر 
دربــاره احتمال خاموشــی 
در تابســتان ۱4۰۱ گقت: با 
توجه به برنامه های گسترده 
برای احــداث ظرفیت تولید 
نیروگاه هــای جدید، ارتقای 
تولیــد نیروگاه های موجود 

و اجــرای طرح های مدیریت 
مصرف، تابستان امسال بدون 
خاموشی خواهد بود و انتشار 
جدول خاموشی های ناشی از 
کمبــود تولید در صنعت برق 
نخواهیم داشت.این در حالی 
است که محمد اهلل داد، معاون 
هماهنگی توزیع توانیر چند 
روز قبل از آن گفته بود شرایط 
ناترازی تأمین برق تا ۱۰ هزار 
مــگاوات، امســال نیز وجود 
دارد و بــا تداوم آن، احتمال 
انتشــار جدول خاموشی ها 
قــوت می گیرد.این اظهارات 
متناقــض، از اواخر اســفند 
۹۹ تا فروردین ۱4۰۱، نشان 
می دهد احتمال اینکه امسال 
نیز کشــور در آستانه سالگرد 
پخش ســریال »خاموشــی 
مکــرر و قطعــی بــرق«، به 
کارگردانــی وزارت نیرو و با 
مشارکت مشترکان پرمصرف 

قــرار دارد.با توجــه به اینکه 
این دغدغه بــه نگرانی های 
معیشــتی امســال اضافــه 
شــده اســت الزم است قبل 
از فرا رســیدن پیک مصرف 
درس هایی از گذشته گرفته 
شود.گزارش کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس در آبان ماه ۱4۰۰، 
درباره دالیل خاموشــی های 
مکرر تابســتان سال گذشته، 
بیانگــر وضعیت نــه چندان 
امیدوارکننده در حوزه تولید 
و مصرف برق است. بنا به این 
گزارش، نبود اقدامات مناسب 
در تبدیل نیروگاه های گازی 
به سیکل ترکیبی، رشد سریع 
صنایــع انرژی بــر، پرداخت 
نکردن مطالبات نیروگاه های 
بخش خصوصی، ناهماهنگی 
در تأمین سوخت نیروگاه ها، 
استخراج رمزارزها، استفاده 
از دســتگاه های پرمصــرف 

و غیراســتاندارد سرمایشی 
و لــوازم خانگــی، دالیــل 
خاموشی های مکرر تابستان 
۱4۰۰ بوده اند.اکنون پرسش 
این اســت که با پیشینه قبلی 
و برنامه ریزی های انجام شده 
درخصــوص تأمیــن و تولید 
بــرق و عوامــل مؤثر بر آن از 
جمله مصرف افسارگسیخته 
توســط پرمصرف ها، چگونه 
می توان از بحران خاموشی در 
تابستان امسال، پیشگیری و 
مصرف برق را مدیریت کرد؟

آمار برق؛ از تولید تا مصرف
ناتــرازی تولید و مصرف برق 
به دالیل مختلف از مهمترین 
عوامل خاموشــی های مکرر 
بــه ویــژه در ایــام پیــک و 
فصل گرماســت. هشت سال 
پیــش، در اردیبهشــت ماه 
۹۳، مســعود میرکاظمــی، 

رئیس وقت کمیسیون انرژی 
مجلس و رئیس فعلی سازمان 
برنامه و بودجه کشور، میزان 
تقاضای مصرف برق در ایران 
را باالتر از رشد تولید ناخالص 
ملی اعــالم و تصریح کرد در 
صورتــی که مصــرف برق با 
همیــن روند ادامــه یابد، در 
ســال ۱4۰4 بایــد بالــغ بر 
۱4۰ هزار مــگاوات ظرفیت 
نیروگاهی ایجاد کنیم. با این 
حال، آمار و ارقام تولید، تأمین 
و مصرف برق طی ســالهای 
اخیــر، بیانگر فاصله زیاد بین 
چشــمانداز آینده و واقعیت 
موجود اســت.طبق گزارش 
رســمی وزارت نیرو، در نیمه 
دوم ســال گذشته، ظرفیت 
اســمی تولید برق، ۸4 هزار 
و ۹۲۰ مگاوات بوده اســت.با 
توجه به ظرفیت عملی تولید 
بــه میزان ۵۶.۰۰۰ مگاوات و 
مصرف در اوج پیک به میزان 
۶۶ هــزار و 4۰۰ مــگاوات، 
اختــالف بین تولید و مصرف 
برق در کشور، ۱۰ هزار و 4۰۰ 
مگاوات اســت. در این رابطه، 
مصــرف بــرق در اوج بار در 
سال ۱4۰۰، بیانگر رشد ۱4 
درصدی نســبت به سال ۹۹ 
اســت. در مجموع، طی سال 
گذشــته، بین ظرفیت عملی 
ســاخت نیروگاه و توان تولید 
برق فعلی کشــور، اختالف ۹ 
هــزار و ۲۷۹ مگاواتی وجود 

داشته است. 



روزنامه اقتصادی صبح ایران

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 2105 17w شوال 1443   19 می 2022 w w . r o o z g a r p r e s s . i r

5بانک و بیمه
اخبار

روابط عمومی در تبیین 
اهداف سازمان و فرهنگ 

سازی نقش کلیدی دارد

  عضــو هیــات مدیره بانک توســعه 
تعاون گفت : روابط عمومی در تبیین 
اهداف سازمان و فرهنگ سازی برای 

کارکنان نقش کلیدی دارد.
 محمــد جعفــر ایرانــی عضو هیات 
مدیره بانک توســعه تعاون در دیدار 
با همــکاران اداره کل روابط عمومی 
بانک به مناسبت هفته روابط عمومی 
و ارتباطــات بــه نمایندگی از اعضای 
هیات مدیــره ضمن تبریک این روز 
به کلیه همــکاران روابط عمومی در 
سراســر کشــور اظهار داشت: اشاعه 
فرهنگ تعاون، دستاوردهای بانک در 
فعالیت های توســعه ای و بهره گیری 
از فرصت های ایجادی حضور در طرح 
های ملی برای حمایت از کارآفرینان و 
تعاونگران از جمله کارکردهای اصلی 
و رســالت الینفک روابط عمومی در 
طول این چند سال بوده است. مضاف 
آنکه از ســوی دیگــر برای جلب نظر 
مقامــات اقتصادی بــه منظورفراهم 
سازی شــرایط برای افزایش سرمایه 
و ارتقای توان تســهیالت دهی بانک 

متبوع موثر بوده است.
ایرانی تصریح کرد:رکن رکین روابط 
عمومی عهده دار بســیاری از وظایف 
و کارکردهای اساســی دیگر از جمله 
اطالع رسانی، ترویج و تببین اهداف، 
برنامه ها و سیاست های سازمان بوده 
که با ظرافتی کارساز و ازطرق مختلف 
مــن جمله بهره گیــری از ابزارهای 
ارتبــاط با رســانه، تبلیغات محیطی 
و مجازی، افکارســنجی، شــرکت در 
نمایشــگاه و همایــش ها نســبت به 
معرفی سازمان وارتقا برند سازمانی به 
کلیه ذینفعان درون و برون ســازمانی 

اقدام می نماید.
وی افــزود: فرهنگ ســازی و ترویج 
رفتــار حرفه ای در میان کارکنان نیز 
از جمله وظایف مشــترک این واحد 
با ســایر واحدهای ســازمان به شمار 

می آید.
ایرانــی گفت: هــر محصول و خدمت 
نوین نیازمند معرفی و تبیین اســت 
که روابــط عمومی از طریق برقراری 
ارتباط با سایر واحدها به بهترین شکل 
خدمات و محصوالت بانک را به جامعه 

هدف معرفی می نماید.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
مستندسازی عملکرد و تولید محتوای 
کاربردی و هدفمند برای رســانه های 
اجتماعــی، دیجیتــال، تصویــری و 
مکتــوب را از دیگر جلوه های فعالیت 
روابــط عمومی دانســت که همراه با 
پوشــش خبری و تصویری و نوآوری 

در ارائه آنها صورت می گیرد.
ایرانــی مدیریت و راهبــری فضای 
مجازی و ارتقای سطح جایگاه و برند 
بانک را بسیار مهم اعالم نمود و گفت: 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
بــه عنوان فرصــت و ظرفیتی مطرح 

است که باید به آن توجه شود.
ایرانــی گفــت: پیشــبرد همزمان 
فعالیــت هــای حرفــه ای و متنوع 
منــوط به تخصص نیروی انســانی 
شــاغل در اداره کل روابــط عمومی 
و توانمندی اســتفاده از سامانه ها و 

ابزارهای نوین است.

روابط عمومی نقش تعیین 
کننده ای در اعتمادسازی و 

گاهی بخشی ایفا می کند آ

  دکتــر اســماعیل لـــله گانی ،مدیر 
عامــل بانک رفاه کارگران طی پیامی 
فرا رســیدن ۲۷ اردیبهشــت ماه روز 
روابط عمومی و هفته روابط عمومی و 

ارتباطات را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی
فرا رســیدن ۲۷ اردیبهشت روز روابط 
عمومــی و هفتــه روابــط عمومی و 
ارتباطات را به همه دســت اندرکاران 
عرصه آگاهی بخشــی و اطالع رسانی 

تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
روابــط عمومی در شــرایط فعلی و به 
ویژه در مجموعه دولت و نظام اجرایی 
کشــور، نقش بسزایی در اطالع رسانی 
درست و سریع به افکار عمومی و نقش 
محوری در ایجاد محیطی مطمئن در 
عرصه عمومی ایفا و با اعتماد ســازی، 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی مناسب، 
در همراهی دولت و مردم نقش بنیادین 

ایفا می کند.
امروزه ابزارها، مکانیزم ها و فرآیندهای 
روابط عمومی متفاوت از ادوار گذشته 
و موثرتــر از پیش عمــل می نماید و 
در عصــری که بــا طوفانی از پیام ها و 
گستره وسیعی از اطالعات مواجهیم، 
می تواند سازمان ها و دستگاه ها را در 
مســیری درست و در همسویی کامل 
با سیاست ها و برنامه ریزی های کالن 

هدایت کند.
برای همه دســت اندکاران این حوزه 
که با سختی بسیاری در کار مواجهند، 
آرزوی سالمتی و توفیق روزافزون دارم 
و امیدوارم زحمات و جایگاه این عزیزان 
بیش از گذشته در عرصه اجرایی کشور 

نمود و بروز پیدا کند.

روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مســکن در مراسم 
گردهمایی سراســری روابــط عمومی های وزارت راه و 

شهرسازی موفق به کسب رتبه برتر شد.
روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مســکن در مراسم 
گردهمایی سراســری روابــط عمومی های وزارت راه و 
شهرســازی موفق به کســب رتبه برتر در بخش تولید 
محتوای چند رســانه ای و متنی، تعامل با رســانه ها و 

حضور در شبکه های اجتماعی شد.
در ایــن مراســم از مهدی ســندگل نظامی مدیر امور روابــط عمومی و حوزه 
مدیریت بانک مسکن به واسطه عملکرد این مجموعه با اهدای لوح، تقدیر شد.

در متن تقدیر وزیر راه و شهرسازی از مدیر روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک 
مســکن آمده اســت: هنر مردم داری، آگاهی بخشی و امید به جامعه زمینه ساز 

همدلــی و همزبانــی میان مردم و مســوولین و اعتال و 
ســربلندی ایران اســالمی اســت. که این مهم با یاری و 

همت روابط عمومی مسیر می شود.
با توجه به جمع بندی عملکرد آن روابط عمومی در سال 
۱4۰۰ و به ویژه شش ماهه دولت مردمی سیزدهم به پاس 
رتبه برتر در بخش تولید محتوای چند رسانه ای و متنی 
و تعامل با رسانه ها و حضور در شبکه های اجتماعی این 
لوح ســپاس تقدیم و از شــما مدیر وظیفه شناس که با تخصص، تعهد و مهارت 
الزم کاری، تالش در بهبود مســتمر فعالیت های روابط عمومی دارید، تقدیر 

و قدردانی می نماید.
در پناه مهر الهی همواره در خدمت به مردم شــریف ایران اســالمی موفق و 

موید باشید.

کسب رتبه برتر توسط روابط عمومی بانک مسکن در مجموعه وزارت راه و شهرسازی

خبر ویژه

اخبار

کل روابط عمومی پست بانک ایران خبر داد: رئیس اداره 

روابط عمومی پست بانک ایران به وظایف خود برای اقناع و پاسخگویی به ذی نفعان عمل کرده است
  احترام به افکار عمومی، اقناع و پاسخگویی 
بــه موقع به نیازهــا، تماس های مردمی و 
مخاطبان مهمترین وظیفه و رسالت مدیران 
و کارشناسان روابط عمومی در سازمان ها 

و نهادها است
رئیس اداره کل روابط عمومی بانک ضمن 
تبریک ۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات 
و روابــط عمومــی به جامعــه ارتباطات و 
همکاران روابط عمومی  بانک در سراســر 
کشــور و با اشــاره به اینکه روابط عمومی 
پســت بانک ایران همواره به وظایف خود 
برای اقناع و پاسخگویی به ذی نفعان عمل 
می کنــد، گفت: احتــرام به افکار عمومی، 
اقنــاع و پاســخگویی به موقع بــه نیازها، 
تمــاس های مردمی و مخاطبان مهمترین 
وظیفه و رسالت مدیران و کارشناسان روابط 

عمومی در سازمان ها و نهادها است.
بــه گــزارش درآمد نیوز  به نقل از اداره کل 
روابط عمومی پست بانک ایران، سید رحمان 
حسین پور رئیس اداره کل روابط عمومی 
بانک با اشاره به اینکه بی تردید با هوشمند 
شــدن لحظه به لحظه فضــای ارتباطی و 
هوشمندی هر چه بیشتر مخاطبان و ذی 
نفعان، ایفای نقش، مدیریت بهینه و به موقع 

امپراطوری رســانه هــا در دهکده جهانی 
ارتباطات بســیار دشوار خواهد شد، گفت: 
اذعــان داریم با وجــود امکانات و ابزارهای 
نوین فناوری در آینده فقط نهاد یا سازمان 
خاصی نقش تولید محتوا، اطالع رســانی و 
انتقال پیام ها را بر عهده نخواهد داشــت و 
بــه طور یقیین هر یــک از افراد جامعه به 
عنوان رســانه در این دهکده جهانی ایفای 
نقــش می کننــد و در این فضا مدیریت بر 
تولید، انتشــار و نظارت پیام ها روز به روز 

دشوارتر می شود.
وی با تاکید بر اینکه فوریت در انجام عمده ی 
فعالیت های روابط عمومی و اطالع رسانی 
و پاسخگویی شفاف به مخاطبان، مستلزم 
داشــتن نیروی های مجــرب، متخصص، 
مســئولیت پذیر و اخالق مدار است، اظهار 
کرد: خوشبختانه اغلب کارشناسان روابط 
عمومی پســت بانک ایران با سابقه خدمت 
و تجربه باالی ۲۰ ســال از ابتدای فعالیت 
این بانک نواندیش توانســته اند در تمامی 
سیاســت های راهبردی و برنامه ها، همراه 

و همیار بانک باشند.
حســین پور با اشــاره به برخی از فعالیت 
هــای اداره کل روابــط عمومی بانک برای 

شفافیت اطالع رسانی و انجام وظایف ذاتی 
خــود گفت: یکــی از اولین کارهایی که در 
بانک به آن توجه کردیم باز طراحی پورتال 
بانک با رویکرد خدمت رسانی به مشتریان 
بوده است. همچنین در قدم بعدی تمامی 
محتــوا و معرفــی خدمات بانک به صورت 
اینفوگرافی، بروشور و موشن گرافیک برای 
هر سرویس و خدمت جدید به روز رسانی و 

اجرا شده است.
رئیس اداره کل روابط عمومی پست بانک 
ایران پاســخگویی به بیش از ۷۰۰۰ پیام، 
تماس مشــتریان، مخاطبان و ذی نفعان 
بانک را یکی دیگر از برنامه های سال گذشته 
اعــالم کرد و ادامه داد: پســت بانک ایران 
در سال گذشته برای انجام مسئولیت های 

اجتماعی خود فعالیت های متنوعی را انجام 
داده اســت که پرداخت سود سهام عدالت 
۲٫۵ میلیون خانوار روســتایی، یارانه ۱٫4 
میلیون خانوار در مناطق روستایی و کمتر 
توسعه یافته و پرداخت ۱٫۷۲۲٫۲۵۳ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ ۱۰ میلیون 
ریال به هر نفر همزمان با شــیوع ویروس 

کرونا بخشی از این فعالیت ها بوده است.
وی افزود: امهال ۲۳ هزار فقره تســهیالت 
کسب و کارهای آسیب دیده به مبلغ ۳۰۶ 
میلیارد ریال، کمک معیشــتی به ۲۰۰۰ 
نفر از آســیب دیدگان زلزله ســی سخت با 
اجرای طرح ایران همدل به مبلغ هشــت 
میلیارد ریال، حمایت از ۸۱ نفر از نخبگان 
پذیرفته شده روســتایی در دانشگاه های 
دولتــی با اختصاص یــک میلیارد و ۶۲۰ 
میلیون ریال و اختصاص پنج میلیارد ریال 
برای حمایت از مسابقات پارالمپیک ۲۰۲۰ 
توکیو که در سال ۲۰۲۱ برگزار شد، بخش 
دیگری از این برنامه ها بوده است. همچنین 
در سال جاری نیز پست بانک ایران از تهیه و 
تولید مستند آسیب دیدگان کرونا حمایت 
مالی و در طرحی برای آزادی زندانیان ۳۰۰ 

میلیون تومان پرداخت کرده است.

کالسه:۱40002603 گهی ابالغ اجرائیه  آ
بدینوســیله بــه خانــم ســکینه اعمــی بلوچــی احــدی از وراث )ناصــر بــی آزار نودهی(بدهــکار پرونــده 
کاســه 140002603 کــه برابــر گــزارش مامــور ابــاغ شــناخته نگردیــده ایــد ابــاغ مــی گــردد کــه بیــن شــما 
و خانــم زینــب اصغــری کلوندانــی عــداد یکصــد و ده قطعــه ســکه طــای تمــام بهــارآزادی طــرح جدیــد 
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از 
تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکاســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18/19 
آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ 
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت 
بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیراینصــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق 

مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد.
اخطــار مــاده 87 :  در خصــوص پرونــده اجرایــی 140002603 پــاک 21265 فرعــی از 14 اصلــی بخــش 4 
رشــت و خــودرو بــه شــماره انتظامــی ایــران46-865 ق 17 متعلــق بــه مرحــوم ناصــر بــی آزار نودهــی در 
قبــال طلــب زینــب اصغــری کلوندانــی بازداشــت گردیــده لــذا طبــق مــاده 87 آئیــن نامــه اجــرای مراتــب 
ــوع  ــت ممن ــورد بازداش ــبت بم ــما نس ــرف ش ــی از ط ــل انتقال ــه نق ــا هرگون ــود ضمن ــی ش ــار م ــما اخط ــه ش ب

اســت و ترتیــب اثــر داده نمــی شــود.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت-شهرام دریا 

آ.ق. ثبت( گهی فقدان سند مالکیت )موضوع ماده ۱20  آ
نظــر بــه اینکــه خانــم عصمــت فــرات یــزدی تقاضــای بــه بــاران ببــارد شــماره مــورخ ضمــن ارائــه بــوارده شــماره 
2000994 مــورخ 1401/01/29 ضمــن ارائــه دو بــرگ اسشــهادیه محلــی مصــدق شــده در دفتــر اســناد رســمی 
12 ربــاط کریــم مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 115/26 
متــر مربــع بــه پــاک 647 فرعــی از 112 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 439 فرعــی بنــام خانــم عصمــت فــرات 
یــزدی ثبــت و ســند مالکیــت بــه شــماره 717145 ب 97 صــادر و تســلیم گردیــد کــه ســند مالکیــت فــوق بــه 
ــن  ــذا مراتــب ضم ــت ل ــی نمــوده اس ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــای ص ــده و تقاض ــود گردی ــی مفق ــت نامعلوم عل
اعــام بــی اعتبــاری ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی مذکــور بــه دفاتــر اســناد رســمی تابعــه اعــام تــا چنانچــه 
کســی جهــت انجــام معاملــه نســبت بــه پــاک مذکــور بــا ســند مالکیــت اولیــه بــه آن دفترخانــه مراجعــه نمــود 
ســند مالکیــت اخــذ و یــا متقاضــی را بــه اداره ثبــت راهنمایــی نماییــد و در همیــن راســتا وفــق مــاده 120 آییــن 
نامــه اصاحــی ق.ثبــت مصــوب 1380/11/8 مراتــب در یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی 
حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز بــه ایــن اداره 
مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه اعتــراض خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در 
ر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه  صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــر

المثنــی ســند مالکیــت پــاک مذکــور طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 
کریم - بابک احمدی ک رباط  رئیس اداره ثبت اسناد و امال

دانشــجویی  شــماره  بــه  گرمابــی  جــواد  دانشــجویی  کارت   
9824043 رشــته مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی شــاهرود 

اســت. گشــته  مفقــود 

 مراسم تکریم و معارفه 
مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی برگزار شد

مراســم تکریم و معارفه مدیر صندوق تأمین خســارت های بدنی با 
حضور رئیس کل بیمه مرکزی، معاون امور بانک، بیمه و شــرکت 
های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات عامل بیمه مرکزی، 
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران ،اعضای هیات نظارت و معاونین 

و مدیران ستادی صندوق برگزار شد.
مراســم تکریم مهندس مجید بهزادپور و معارفه مهدی قمصریان 

امروز ۲۶ اردیبهشت در محل صندوق برگزار شد.
در این مراسم بهزادپور به تشریح عملکرد یکسال اخیر پرداخت و 
در همین راستا گفت: بهترین لحظات عمر کاری ام را در یکسال خدمت در صندوق می دانم و امیدوارم به تعهداتم 
نســبت به مردم نیز در این مدت عمل کرده باشــم. وی افزود: صندوق تأمین خســارت های بدنی از محل تکالیف 
قانونی خود خدمات ارزنده و قابل توجهی به زیان دیدگان ناشی از حوادث رانندگی ارائه می کند و تمرکز ما نیز بر 
تسهیل خدمات و پرداخت سریع و قضازدایی در صندوق بود که این مهم با همراهی مدیران توانمند بومی صندوق 
در دستور کار قرار گرفت. رئیس کل بیمه مرکزی همچنین بر تسهیل روند دریافت خسارت به زیان دیدگان تأکید 
کرد و گفت: این روند باید به گونه ای باشد که زیان دیده میان شرکت بیمه و صندوق سردرگم نشود. به خصوص در 
شرایط خاص اقتصادی باید ارائه خدمات سریعتر صورت گیرد. وی با اشاره به ضرورت اصالح برخی قوانین صندوق 
گفت: متأسفانه صندوق به دلیل محدودیت های قانونی نتوانست از فرصت بازار سرمایه و سایر ظرفیت های سرمایه 
گذاری بهره مند شــود که البته با اصالح قانون مربوطه مقدمات این مهم نیز فراهم گردیده اســت.. در ادامه دکتر 
حســینی معاون امور بانک، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراســم ضمن اعالم 
پیام قدردانی وزیر اقتصاد از زحمات بهزادپور گفت: صندوق تأمین خسارت های بدنی از بی حاشیه ترین سازمان ها 
در سالهای اخیر است که امید است در چارچوب مالحظات قانونی و سیاست های کالن دولت وتحقق فرامین مقام 

معظم رهبری، خدمت به قشر آسیب دیده و معسر به بهترین نحو ممکن صورت پذیرد..
وی اظهار امیدواری کرد که در مدیریت جدید این مجموعه مهم، شــاهد روند رو به رشــد در حوزه های مختلف و 

ایجاد شفافیت در ارایه خدمات با شیم.
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اخبار استان

اخبار استان

رئیس سازمان سیما و منظر شهری 
ج عنوان کرد؛ شهرداری کر

آغاز احداث 3 پارک 
 محله ای در مناطق 

ج کم برخوردار کر
 البرز / مهدی فالح رفیع 

رئیــس ســازمان ســیما، منظر و 
فضای ســبز شــهری شــهرداری 
کــرج از آغــاز عملیــات احداث ۳ 
پــارک محله ای ســراج، کوهپایه 
و دریــا در مناطــق کــم برخوردار 
شــهر خبــر داد.حمیدرضا عبداله 
پور به ضــرورت توجه به محالت با 
تمرکز جمعیتی باال در کرج  اشاره 
کرد و گفت: باسیاســت های دوره 
ششم مدیریت شهری کرج احداث 
۳۰ پارک محله ای در سطح مناطق 
ده گانه این کالن شــهر طی ســال 
جاری برنامه ریزی شده که احداث 
۳ پــارک آن تاکنــون کلید خورده 
اســت.وی بر استفاده شهروندان از 
هوای پاک و فضای ســبز پارک ها و 
توزیع عادالنه امکانات شــهری در 
مناطق کم برخوردار شــهر تأکید 
کــرد و اظهــار داشــت: عملیات 
جدول گــذاری پــارک ســراج در 
منطقــه ۲، پارک کوهپایه در محله 
حسن آباد و پارک دریا در منطقه ۱۰ 
رو به پایان است و در چند روز آینده 
عملیات کاشت گل و گیاه آن انجام 
می شود.رئیس سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری کرج 
توضیــح داد: پروژه احداث فاز دوم 
پارک ایران کوچک، پارک شــهید 
روســتا نژاد در منطقه ۲ و عملیات 
زیباســازی و کاشت گل و گیاه در 
پــروژه زیرگذر ماهان-آزادی نیز از 
چنــد روز آینده آغاز خواهد شــد.  
این مســئول یکی از شاخصه های 
توســعه شــهری را، توسعه فضای 
ســبز در شهر دانست و تأکید کرد: 
انواع آلودگی ها و بیماری های روانی 
و جسمی از نمودهای رابطه ناپایدار 
شهر و انسان است که این موضوع با 
توســعه و گسترش اماکن تفریحی 
و گردشگری کاهش پیدا می کند.

 مدیر امور منابع آب 
شهرستان گرگان اظهار کرد:

 آغاز عملیات اجرائی 
 حفر یک حلقه چاه 

 برای تامین آب بخشی 
از منطقه جنوب گرگان

گلستان / گروه استان ها: مدیر امور 
منابع آب شهرستان گرگان از آغاز 
عملیــات اجرائی حفــر یک حلقه 
چــاه در مجاورت شــهربازی ناهار 
خوران گرگان با اســتقرار پیمانکار 
برای تامین آب بخشــی از منطقه 
جنوب شــهر گــرگان خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای گلستان، مهندس امین 
عمــوزاد اظهار کرد: جهت حفر چاه 
واقع در مجاورت شــهربازی ناهار 
خــوران گرگان، دســتگاه حفاری 
مســتقر گردیده و در حال حفاری 
اســت. وی افزود: این چاه با اعتبار 
حــدودا ۵۰ میلیارد ریــال با دبی 
برآوردی حدود ۱۰ لیتر بخشــی از 
 نیاز آبی جنوب شــهر گرگان تامین 

خواهد کرد.

 مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب شهر مشهد:

نیروی انسانی هر سازمان 
بزرگ ترین سرمایه آن 

سازمان است

مشهد / سمیرا رحمتی
هم زمان با روز کارگر، طی مراسمی 
از کارگــران نمونه ســال ۱4۰۰ در 
شرکت آب و فاضالب مشهد تجلیل 
و قدردانی شد.مدیریت عامل شرکت 
در این مراسم ضمن تبریک این روز 
و بزرگداشــت مقــام واالی کارگر ، 
نیروی انســانی هر سازمان را بزرگ 
ترین ســرمایه آن دانســت و افزود: 
تمام همکارانی که سعادت سقایی به 
زائران و مجاوران امام هشتم حضرت 
امــام رضا )ع( را دارند درواقع کارگر 
نمونه و شایســته قدردانی هستند. 
حســین اســماعیلیان با تشــکر از 
شورای اسالمی کار به دلیل فعالیت 
های مســتمر و مثمر ثمر در ســطح 
شرکت، ظرفیت نیروی انسانی آبفای 
مشــهد در تمامی حوزه ها را بسیار 
بــاال ارزیابی کــرد. وی اظهار کرد: با 
توجــه به وضعیــت کمبود آب و نیز 
بر اســاس سیاســت های دولت که 
انتظاراتی فراتر از گذشــته از آبفای 
مشــهد دارد، شــرایط خاص و ویژه 
تری را نســبت به گذشــته درجهت 
ارتقاء خدمات رسانی به مردم پیش 
رو داریم. اســماعیلیان خاطرنشان 
کــرد: نــام گذاری ســال ۱4۰۱ از 
ســوی رهبر معظم انقالب نیز نشان 
از اهمیت بســیار باالی فعالیت های 
دانش بنیان دارد که شــرکت آب و 
فاضالب مشــهد با تکیــه بر نیروی 
انســانی متعهــد و متخصص در این 
مســیر هم همواره جزء شرکت های 
پیشرو بوده است.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضــالب مشــهد، حرکت در 
جهت توانمندسازی بیشتر همکاران 
را امــری مهم و ضروری برشــمرد و 
تصریح کرد: در این زمینه، برگزاری 
دوره هــای مختلــف تخصصــی و 
آموزشــی برای نیروی انســانی می 
تواند بسیار اثرگذار باشد. همچنین 
رئیس شــورای اســالمی کار در این 
مراســم با اشاره به فعالیت های این 
شورا بیان کرد: برگزاری 4۸ جلسه در 
طول سال که دو جلسه نیز با حضور 
مدیریت عامل بوده اســت، بخشی از 
فعالیت های این شــورا در خصوص 
بررسی مسائل مختلف کارگران می 
باشــد.پویا پارسا افزود: چند رویداد 
مهم در شــورای اسالمی کار شرکت 
آبفای مشــهد صــورت پذیرفته که 
مهمتریــن آن اجــرای طرح طبقه 
بندی مشاغل، ابالغی از سوی آبفای 
کشور بود که با هماهنگی و همکاری 
حــوزه های منابع انســانی و مالی و 
پشــتیبانی و نیز ســایر حوزه های 
ذیربط به عنوان اولین شــرکت آب و 
فاضالب در سطح کشور موفق به اجرا 
و پیاده ســازی این طرح شدیم. وی 
پیگیری های مســتمر در خصوص 
تعلق شــرایط سختی کار برای نیرو 
های ادارات امداد و حوادث و قرائت 
کنتور را از دیگر اقدامات مهم شرکت 
برشمرد که در حال انجام می باشد.

استانها 6

ج: رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کر

ج قابل قبول نیست کر کالنشهر  وضعیت فعلی رسیدگی به 
البرز / گروه استان ها: رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات 
راهبردی شــورای اســالمی کالنشهر کرج با تاکید بر لزوم 
توجه به تحریف مفهوم انقالب گری گفت:شــاخص های 
پنج گانه انقالبی گر مطرح شده توسط مقام معظم رهبری 
دامت برکاته مالک عمل اســت و هر کســی می خواهد 
اعضای شورای شهر و مدیریت شهری را بسنجد بر اساس 
این شــاخص ها بســنجد.محمد اســدیان به بیانات مقام 
معظم رهبری اشــاره کرد و اظهار داشــت:انقالبی گری به 
آن است که ما مواضع اسالمی و انقالبی را قاطعانه و بدون 
رودربایســتی و مرعوب شدن و خام شدن در مقابل برخی 
از چهــره هــای امیدبخش کاذب حفظ کنیم.رئیس مرکز 
پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسالمی کالنشهر 
کرج با اشاره به این که اولین شاخص انقالب گری بصیرت 
است،عنوان کرد:وقتی نتوانستیم خط روش مواضع انقالبی 
و اســالمی را دقیقاً حفظ کنیم و مرعوب قدرت ها نشــویم 
و با کســی رودربایستی نداشته باشیم و فریب نخوریم،در 
حقیقت به مماشی انقالبی و اسالمی توجه کرده ایم. عضو 
شــورای اسالمی کالنشهر کرج بیان کرد:اهمیت و جایگاه 
بصیرت،روشــن بینی و درک درســت از شرایط و فضاها به 
گونه ای است که قرآن کریم یکی از ویژگی های فرستاده 
خدا و پیروانش را داشتن بینش صحیح از رفتار و کردارها 
مــی داند.  رئیس مرکز پژوهــش ها و مطالعات راهبردی 
شورای اسالمی کالنشهر کرج اذعان داشت:مکتوبات بنده 
در تاریــخ ۱4/۵/۱4۰۰ در خصــوص این که مردم معیار 
سنجشــان در خصوص این شــورا بر اساس شاخص های 
۵ گانــه انقالبی گری باشــد و خــدای نکرده امثال بنده به 
نامه انقالبی گری و انقالب نما نتوانیم ســرمایه اجتماعی 
نظام جمهوری اسالمی ایران را کاهش دهیم بود.اسدیان 

خاطرنشان شد:انتظار مردم از این شورا و مدیریت شهری 
بیش از این ها بود وضعیت موجود قابل قبول نیست.رئیس 
مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شــورای اســالمی 
کالنشهر کرج بر لزوم عدم سوء استفاده اعضای شوراهای 

قبلی و مدیریت شهری سابق از تذکراتش تاکید کرد.

ح جامع ساماندهی   طر
دستفروشان و بساط گستران اجرا می شود 

رئیــس مرکز پژوهــش و مطالعات راهبردی شــورای 
اسالمی کالنشهر کرج با اشاره به طرح جامع ساماندهی 
دستفروشان،بســاط گســتران توسط این مرکز با هدف 
ســاماندهی وضــع موجود و ایجاد حــس مکان و حس 
تعلق شــهروندان و ایجاد درآمد پایدار برای شــهرداری 
گفت:دستفروشــی از نمونــه فعالیت هــای اقتصادی و 
به اصطالح کســب و کار هایی محســوب می شــود که 
در قالــب و چارچوب پیشــه های غیررســمی از آن یاد 
می شودودستفروشی پدیده ای نوظهور و جدید محسوب 
نمی شــود و به واقع این شــیوه به اصطالح کســب و کار 
غیر رسمی،سبقه و عقبه ای طوالنی دارد، بنابراین با همه 

این اوصاف نمی توان از آســیب های این شــیوه از کسب 
و کار به ســادگی گذشت.اسدیان تصریح کرد:هر ساله با 
نزدیک تر شدن به روز ها و هفته های پایانی سال،بر تعداد 
دستفروشــان فعال در شهر ها افزوده می شود، پدیده ای 
که با تهدیدات و فرصت های خاص به خود در شــرایط 
فعلی اقتصادی کشور همراه است. رئیس مرکز پژوهش 
و مطالعات راهبردی شورای اسالمی کالنشهر کرج بیان 
داشت:در سالیان نه چندان دور گذشته،عموماً بر نکات و 
ابعاد منفی این پدیده تأکید می شد،اما باید واقع بین بود 
و به ناچار در شرایط فعلی اقتصادی، نکات و ابعاد مثبتی 
برای آن متصور بود. اســدیان هدف از  بررســی این طرح 
را ســاماندهی دستفروشان و بساط گستران که منتهی 
به  ســاماندهی وضع موجود،افزایش حضور شــهروندان 
در فضاهای شــهری ، ارتقاء امنیت اجتماعی ،کمک به 
رشــد اقتصاد شــهری، افزایش سرزندگی و نشاط،ایجاد 
حــس مکان و حــس تعلق شــهروندان و ایجاد درآمد 
پایدار برای شهرداری کرج دانست.وی یادآور شد:اغلب 
دستفروشــان را مهاجران تشــکیل می دهند و به لحاظ 
ســنی اغلب دستفروشــان بین رده سنی ۱۹ تا ۵۰ سال 
می باشند . اسدیان در پایان، احداث بازارهاو بازارچه های 
رســمی توسط شهرداری برای جمع آوری و ساماندهی 
دستفروشان،تشــکیل کارگروه تخصصی ســاماندهی 
مشاغل شهری با مشارکت سازمانهای مرتبط، فضایابی 
و ورود به ســاماندهی فضایی دستفروشان،اطالع رسانی 
و فرهنگ ســازی در شــهروندان،گذر از برخورد قهری و 
فیزیکی مطلق با دستفروشان – وانت بارها و ...به الگوی 
ساماندهی و منطق پذیرش نقش آن در شهر را  از طرح 

های مطالعاتی و اجرایی مرکز پژوهش عنوان کرد.

البرز /  فاطمه کیاحیرتی 
پــارک ملی ایــران کوچک امروز )۲۸ اردیبهشــت( به 
دلیل آماده ســازی و طراحی فضاهای داخلی جشنواره 
گل محمدی و گالب گیری تعطیل و پذیرای شهروندان 
نیســت.پارک ملی ایران کوچک از ۲۹ اردیبهشــت الی 
اول خــرداد از ســاعت ۱۰ صبــح الی ۲۳ شــب میزبان 
شــهروندان در نخســتین جشــنواره گل محمــدی و 

گالب گیری خواهد بود.در این جشنواره در کنار معرفی 
پتانســیل ها و توانمندی های علمی، اقتصادی، فرهنگی 
و آثار تاریخی دو شــهر کرج و کاشــان اجرای برنامه های 
متنوع و شــاد هنری نیز پیش بینی شــده است.الزم به 
توضیح است پارک ملی ایران کوچک روز چهارشنبه به 
دلیل آماده سازی و طراحی فضاهای داخلی این جشنواره 

تعطیل و پذیرای شهروندان نخواهد بود.

به میزبانی پارک ملی ایران کوچک؛

ج برگزار می شود کر گالب گیری  گل محمدی و  نخستین جشنواره 

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد؛

گذاری 2۰۰ هکتار زمین صنعتی به سرمایه گذاران، طی 3 سال گذشته  وا
اردبیل / گروه اســتان هــا: مدیرعامل 
شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اردبیل گفت: در ســه ســال گذشته در 
حــدود ۲۰۰ هکتــار زمین صنعتی به 
سرمایه گذاران واگذار شد که این حجم 
از واگذاری ها یک رویداد اقتصادی مهم 
در جذب ســرمایه گذاری در اســتان 
اردبیل محســوب می شود.محمد اهلی 
ضمن اعالم این خبر اظهار داشــت: کل 
مساحت شــهرک ها و نواحی صنعتی 
اســتان اردبیل ۱4۰۰ هکتار است که 
کمتر از ۱۰۰۰ هکتار از این مســاحت 
به عنوان اراضی صنعتی بوده و مابقی آن 
به عنوان معابر، خیابان ها، فضای ســبز 
و محــل احداث تاسیســات و محدثات 
محسوب می شود.وی با بیان اینکه بیش 
از ۷۰ درصد اراضی صنعتی اســتان به 
ســرمایه گذاران واگذار شــده اســت، 
خاطرنشــان کرد: این میزان واگذاری 
های در ســه ساله گذشــته چیزی در 
حــدود ۲۰ درصد از کل اراضی صنعتی 

شــهرک های صنعتی استان را شامل 
می شــود که این آمار نشــان از افزایش 
میل به ســرمایه گذاری ها در اســتان 
دارد.اهلــی افزود: با توجه به اســتقبال 
ســرمایه گذران برای حضور در شهرک 
های صنعتی، متاسفانه اراضی صنعتی 
قابل واگذاری در برخی از شهرک های 
صنعتی اســتان به پایان رسیده و یا در 
شرف اتمام اســت.مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل 

ادامه داد: البته در چند ســال گذشــته 
چندین طرح توسعه ای در شهرک های 
صنعتی انجام شــده است که نمونه بارز 
آن طرح توســعه ۱۲۳ هکتاری شهرک 
صنعتــی اردبیل۲ و تملک ۲۲ هکتاری 
ناحیــه صنعتی اصالندوز بوده اســت. 
وی تصریــح کرد: البته طرح توســعه 
شــهرکهای صنعتــی جدید به صورت 
مستمر مورد تاکید و پیگیری مسئوالن 
ارشد اســتان و این شرکت قرار داشته 

که متاسفانه با توجه به شرایط حاکم در 
مناطق استان و الزامات زیست محیطی 
و ... ، طرح توسعه شهرک های جدید با 
میــزان واگذاری ها همگن نبوده و این 
شرکت امکان پاسخگویی به خیل عظیم 
سرمایه گذاران را ندارد.اهلی افزود: تنها 
راه بــرون رفت از این مشــکل، ایجاد و 
تملــک اراضی ملــی در کنار تخصیص 
اعتبارات مناســب اســت.مدیرعامل 
شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اردبیل، تامین زمین در مرکز اســتان را 
از موارد بسیار مهم و ضروری حال حاضر 
توســعه صنعت استان برشمرد و افزود: 
ایجاد یک شهرک صنعتی جدید و بزرگ 
در مرکز استان اردبیل به طور جد مورد 
تاکید و پیگیری های این شــرکت قرار 
داشته که امیدواریم از طریق مساعدت 
و همکاری هرچه بیشــتر میان سازمان 
ها و دســتگاه های دولتی، نیاز سرمایه 
گذاران به اراضی صنعتی در مرکز و سایر 

مناطق استان تامین شود.
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یادداشت

نتایج اولیه کنکور ارشد 
 ۱40۱ اواخر خرداد 

اعالم می شود
رئیس سازمان سنجش با اشاره 
به آزمون کارشناسی ارشد سال 
۱4۰۱، گفت:نتایــج اولیه اواخر 
خرداد اعالم می شــود و انتخاب 
رشــته در اوایل تیرماه انجام می 
شــود و پیش بینــی می کنیم 
پس از دو ســال نتایج نهایی در 
نیمه اول شــهریور اعالم خواهد 
شــد تا پذیرفته شدگان اول مهر 
ســر کالس حاضر شــوند.دکتر 
درباره  پورعباس  عبدالرســول 
میــزان ظرفیت پذیرش، گفت: 
ســال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار 
نفر پذیرفته شده اند و هنوز پرتال 
ظرفیت برای دانشگاه ها باز است 
و پیش بینی می شــود ظرفیت 

پذیرش افزایش پیدا کند.

آسمان کشور روز جمعه 
لود می شود غبار آ

طبق اعالم ســازمان هواشناسی 
کشــور؛ از روز جمعه با شــکل 
گیری گرد و خاک بر روی عراق 
شرایط برای انتقال آن به مناطق 
غرب و جنوب غرب کشور پیش 
بینی می شــود. همچنین امروز  
پنجشــنبه در خراسان شمالی، 
نیمه شــمالی خراسان خراسان 
رضــوی و به صــورت پراکنده 
در شــمال اســتان های اردبیل 
و اذربایجــان شــرقی در بعضی 
ســاعات رگبــار و رعــد و برق و 
وزش بــاد شــدید موقت پیش 
بینی می شــود.جمعه در غرب 
ســواحل دریای خزر و شــمال 
اســتان های اذربایجان شرقی و 
غربــی و اردبیل بارش پراکنده و 
شنبه در ســواحل دریای خزر، 
خراسان شــمالی، نیمه شمالی 
خراســان رضــوی و ارتفاعات 
البرز شــرقی رگبار و رعد و برق 
و وزش باد شــدید موقت پیش 

بینی می شود.

وجود ۱2 میلیون 
»مجرد« در کشور 

تحقیقــات  موسســه  ریــس 
جمعیــت کشــور بــا تاکید بر 
لزوم در پیش گرفتن سیاســت  
مانع زدایــی از ازدواج جوانان و 
فرزندآوری خانواده ها، گفت: در 
حال حاضــر حدود ۱۲ میلیون 
مجرد در کشــور داریم که از این 
میان شش میلیون پسر ۲۰ تا 4۵ 
ســاله و ۵.۶ میلیون دختر ۱۵ تا 
4۰ ساله »مجرد« هستند که اگر 
وارد تجرد قطعی شــوند، از آنجا 
که طبیعتا فرزندی ندارند از خود 
جانشینی باقی نخواهند گذاشت 
و جمعیــت جدیــد جایگزین 
نمی شود.مســعود عالمی نیسی 
بــا بیان اینکه ۸۸ درصد جوانان 
مجرِد در ســن ازدواج ما تمایل 
بــه ازدواج دارند، افزود: افرادی 
که ازدواج می کنند می خواهند 
فرزنددار شــوند اما مساله اصلی 
این اســت که ازدواج کم شــده 
اســت و میــزان مجردین باعث 
شــده میانگین ما در نرخ باروری 
کاهش پیــدا کند. بنابراین باید 
موانع ازدواج را بر طرف کنیم. 

افسردگی پس از زایمان 
چیست؟

  مسلم سیاه بیشه ، روانشناس
افســردگی پــس از زایمان با 
تغییرات شیمیایی، اجتماعی 
از  ناشــی  روان شــناختی  و 
بچه دار شدن مرتبط است، این 
اصطالح در واقع طیف وسیعی 
از تغییرات جســمی و روحی را 
در زنــی که بــه تازگی صاحب 
فرزنــد شــده اســت توصیف 
می کند، اما خبر خوب این است 
که این اختالل روان شناختی با 
دارو و مشاوره قابل درمان است.
در واقع تغییرات شیمیایی که 
در جریــان افســردگی پس از 
زایمــان اتفاق می افتد به دلیل 
اُفت ســریع هورمون ها پس از 
تولد نوزاد است، گرچه ارتباط 
واقعــی بین این اُفت هورمونی 
و افســردگی هنوز مشــخص 
نیست، اما آنچه مشخص است 
این است که در دوران بارداری 
سطح هورمون های استروژن و 
پروژسترون افزایش می یابد و 
پــس از زایمان به شــدت افت 
می کنــد، در واقع تقریباً ســه 
روز پس از زایمان ســطح این 
هورمون هــا به آنچــه قبل از 
بارداری بوده است برمی گردد. 
عالوه بر این تغییرات شیمیایی، 
اجتماعــی و روانــی ناشــی از 
بچه دار شــدن، خطــر ابتال به 
این نوع افســردگی را افزایش 
می دهد. توجه داشته باشید که 
عالئم افسردگی پس  از زایمان 
چیزی شبیه به تغییراتی است 
کــه به طور معمول بعد از تولد 
نوزاد اتفاق می افتد، مشکالت 
خواب، تغییر اشــتها، خستگی 
بیــش  از حــد و تغییرات مکرر 
ُخلــق و خــو جزو ایــن موارد 
هســتند، اما مــوارد دیگری 
از عالئــم افســردگی هــم در 
مادران مبتــال به این بیماری 
وجــود دارد که چنــدان هم 
طبیعی نیســت، مانند داشتن 
ُخلــق و خوی افســرده همراه 
بــا از دســت دادن حس لذت، 
احســاس بی ارزشی، نااُمیدی 
و درماندگــی، فکــر کردن به 
خودُکشــی و صدمــه زدن به 
خود، نوزاد یا اشــخاص دیگر 
است. عوامل زیادی وجود دارد 
که خطر ابتال به افسردگی پس 
از زایمــان را افزایش می دهد از 
جمله آنها می توان به ســابقه 
افســردگی پیش از بــارداری 
یــا در طــول دوران بارداری 
اشــاره کرد که سن مادر هنگام 
بارداری هم بســیار مهم است، 
جوان تــر بودن مادر خطر ابتال 
به افســردگی پــس از زایمان 
را افزایــش می دهد.در رابطه 
بــا مقابله با افســردگی پس از 
زایمان، هم باید توجه داشــت 
کــه فرد مبتــال باید از دیگران 
و مشــاور درخواســت کمک 
کنــد و از توانایی هــای خود و 
 نــوزادش انتظارات واقع بینانه 

داشته باشد. 

7جامعه

مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد گفت: در ســال جاری ســتاد 
اجرایــی فرمان امام کمک هزینــه درمان ناباروری ۱۰ 
هــزار زوج نیازمنــد را از طریق بنیاد ۱۵ خرداد پرداخت 
خواهد کرد، تاکنون ۱۱۰۰ خانواده متقاضی دریافت این 
تســهیالت را به بانک عامل معرفی کرده ایم.حمیدرضا 
علیان زادگان با بیان اینکه »حمایت از خانواده های دارای 
۳ فرزند از دیگر اقدامات در دستور کار ماست«، افزود: در 

طرح »لبخند مادری«، بسته هایی شامل 4۰ قلم کاالی ضروری مورد نیاز نوزاد 
به ارزش معادل 4 میلیون تومان از بدو تولد تا دوسالگی کودک را اهدا خواهیم 
کرد.این بسته ها با اولویت خانواده های نیازمند یا سربازان و دانشجویان دارای 

۳ فرزنــد به باال و خانواده های دارای فرزند چندقلو ارائه 
خواهد شد.علیان زادگان افزود: در سال جاری بیش از ۷ 
هزار بسته بین جامعه هدف توزیع خواهد شد.وی افزود: 
در باشگاه مادر و کودک مثبت پنج نیز خدمات پزشکی، 
دندانپزشکی، مشاوره سالمت، بهداشت، تغذیه، دارو و... 
به مادران از زمان بارداری تا سه سالگی نوزاد ارائه خواهد 
شد. اولین مرکز در شهریورماه افتتاح می شود و بر اساس 
بازخورد این مرکز آزمایشــی، در ۱۰ اســتان این طرح را گسترش خواهیم داد.
همچنین خدمات و کاالهای موردنیاز مادر و فرزند قبل از تولد تا پنج ســالگی 

در بستر فضای مجازی و در پلت فرم خدمت رسان خانواده ارائه خواهد شد.

کمک هزینه درمان ناباروری به ۱0هزار زوج اعطا می شود

خبر ویژه

معاون فنی سالمت و محیط کار وزارت بهداشت:

کز درمانی را سه برابر افزایش داد لودگی هوا بار مراجعه به مرا آ
معــاون فنی مرکز ســالمت و محیــط کار وزارت 
بهداشــت، گفت: وجود گرد و غبار به کشــور که 
باعث افزایش آالینده های هوا شــده، بار مراجعه 
مــردم بــه مراکز درمانی را ســه برابر افزایش داده 
است.محســن فرهادی افزود: سالمندان، بیماران 
قلبی، تنفســی، زنان باردار و افرادی که در معرض 
آسیب هستند در این شرایط تا حد امکان از منازل 

خود خارج نشــوند. وی افزود: با توجه به شــرایط 
فعلی کشور که با مسائل آلودگی هوا و گرد و غبار 
همراه اســت، آالینده های زیست محیطی ممکن 
است باعث مرگ آنی افراد نشود ولی از عمر مفید 
آنها کاســته می شــود. فرهادی تصریح کرد: البته 
آالینده هــای محیطــی متعدد مانند هوای آلوده و 
گرد و غبار ارتباط نزدیکی با تغییرات اقلیمی و آب و 

هوایی در دنیا دارد که در کشور ما نیز اتفاق می افتد 
و این حوادث بســیاری از اســتان ها را درگیر کرده 
و در آینده  نزدیک آثار منفی آن بر ســالمت افراد 
نمایان می شــود.وی به افراد توصیه کرد: در ایام 
آلودگی هوا بیشــتر غذاهای سالم مانند سبزیجات 
و لبنیات اســتفاده شــود و از ورزش و فعالیت بدنی 

در فضای باز خودداری شود.

سالمنداِن کدام استان ها وضعیت زندگی بهتری دارند؟

فرایند پیری؛ دیو دو سر یا پختگی زیبا
  سارا فهیم / روزگار

ســالخوردگی جمعیت یکی از مهم ترین 
تغییــرات و چالش های جمعیتی و رفاهی 
در بسیاری از کشورهای جهان در نیمه اول 
قرن ۲۱ است.در ایران نیز هر چند در حال 
حاضر ســالمندان ۶۰ ساله و باالتر، کم تر 
از ۱۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند، 
ولی انتظار می رود این نسبت از سال ۲۰۳۰ 
به بعد با سرعت چشم گیری افزایش یابد و 
در سال ۲۰۵۰ به حدود یک سوم جمعیت 
ایران برسد.سالخوردگی جمعیت، هر چند 
از دســتاوردها و موفقیت های بزرگ بشر و 
نشانه توسعه اقتصادی و اجتماعی است؛ اما 
این افزایش سریع تعداد سالمندان به عنوان 
یک چالش رفاهی اساســی نیز محسوب 
می شــود.مهم ترین مســئله در ســنین 
ســالمندی به ویژه در کشورهای در حال 
توســعه مانند ایران، تامین رفاه، به زیستن 
و امنیت مالی است؛ چرا که همه سالمندان 
تحت پوشــش مستمری بازنشستگی قرار 
ندارند.همچنین چشــم اندازهای اشتغال 
برای ســالمندان محدود اســت.به عالوه 
دسترسی به خدمات مناسب برای مراقبت 
از ســالمت نیز موضوعی است که دولت ها 
بایــد به آن توجه داشــته باشــند. ضمن 
اینکه کوچک شــدن خانواده ها و افزایش 
خانواده هــای هســته ای باعــث افزایش 
نگرانی ها در خصوص رفاه افراد ســالمند 
و وضعیت سالمت و فعالیت های آنان شده 
اســت.یکی از شــاخص ها برای سنجش 
به زیستن سالمندان، »شاخص دیده بانی 
سالمندی« است که به بررسی جنبه های 
مختلف اقتصادی و اجتماعی ســالمندان 
می پردازد.در این شــاخص ابعاد مختلف 
»امنیت درآمدی«، »وضعیت ســالمت«، 
»قابلیت/توانمندی« و »مناسب ســازی 
محیطـــ مورد بررســی قــرار می گیرد. 
پژوهشگران با انجام یک مطالعه، وضعیت 
به زیســتن ســالمندان ایــران و جایگاه 
ایران را در مقایســه با کشــورهای دیگر 
مورد بررســی قرار دادنــد.در این مطالعه 

از داده هــای سرشــماری ســال ۱۳۹۵، 
داده هــای طرح هزینــه و درآمد خانوارد 
۱۳۹۵، داده های صندوق بازنشســتگی 
کشــوری ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷، حســاب های 
ملــی و منطقــه ای ۱۳۹۵، داده هــای 
پیمایش ملی و نگرش های ایرانیان ۱۳۹4، 
پیمایش ملی ســرمایه اجتماعی ۱۳۹۳ و 
۱۳۹۷ اســتفاده شد.بررسی شاخص کلی 
دیده بان سالمندی ایران و ابعاد مختلف آن 
در مقایسه با کشورهای جهان نشان داد که 
ایران در رتبه ۶4 در بین ۹۷ کشور قرار دارد 
و در بُعد امنیت درآمدی رتبه ۶۵، وضعیت 
سالمت رتبه 4۳، ظرفیت و توانمندی رتبه 
۸۸ و در بُعد مناسب سازی محیط رتبه 4۹ 
را دارد. بنابراین، بهترین رتبه و جایگاه ایران 
در بُعد وضعیت ســالمت و بدترین آن در 
بُعد ظرفیت و توانمندی است. به طوری که 
ایران در بُعد ظرفیت و توانمندی سالمندان 
جزو ۱۰ کشــور پایین قرار دارد.کم ترین 
نمره این شاخص مربوط به استان سیستان 
و بلوچستان )۶.۵( و بیشترین نمره مربوط 
به اســتان تهران )۷۷.۹( است.به طور کل 
استان های تهران، سمنان و فارس به ترتیب 
رتبه های اول تا سوم را دارند و استان های 
خراســان جنوبــی، ایالم و سیســتان و 
بلوچســتان به ترتیب در جایگاه های آخر 
شاخص به زیســتن سالمندان قرار دارند.

بررســی رابطه شاخص توســعه انسانی 
استان ها با شــاخص دیده بان سالمندی، 
حاکی از این اســت که این دو شــاخص با 

یکدیگر هم بســتگی دارند و استان های با 
سطح توسعه انسانی باال، شاخص دیده بان 
ســالمندی باالتری دارند.با توجه به نتایج 
به دست آمده، پژوهشــگران این مطالعه 
می گویند: ابعاد امنیت مالی مانند توســعه 
پوشــش همگانی حقوق بازنشســتگی و 
کاهــش فقــر و همچنین بُعــد قابلیت و 
توانمنــدی مانند فراهم کردن شــرایط 
خوداشــتغالی ســالمندان و آموزش های 
مادام العمر و مخصوص ســالمندان، باید 
در اولویت های سیاست گذاری قرار گیرد. 
همچنین نیاز اســت که توجه بیشــتری 
به ســالمندان آســیب پذیر کشور یعنی 
سالمندان ساکن در استان های سیستان 
و بلوچستان، خراسان جنوبی و ایالم شود 
و بسته های حمایتی و رفاهی خاص برای 

آنان ارائه شود.

آموزش نحوه استفاده از فضای مجازی، 
یکی از نیازهای اصلی سالمندان

مدیر گروه ســالمت خانــواده و جمعیت 
معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشــاره بــه تاثیراتی که زندگی 
مــدرن و همچنیــن دوران کرونا بر زندگی 
سالمندان گذاشته و مشکالت آنها را بیشتر 
و روابط خانوادگی و اجتماعی را کمتر کرده 
اســت، تاکید کــرد: در زمان حاضر یکی از 
اصلی تریــن نیازهای ســالمندان آموزش 
چگونگی استفاده از فضای مجازی به ویژه 
برای برقراری ارتباط با دیگران است.در واقع 

نیاز است که سالمندان بتوانند با پیشرفت 
تکنولــوژی از فضای مجــازی برای انجام 
کارهای مختلف ماننــد برقراری ارتباط با 
دیگران، پرداخت اینترنتی، خرید و پُر کردن 
اوقات تنهایی خود استفاده کنند.وی سایر 
نیازهای سالمندان را حمایت های اجتماعی 
مانند خرید دارو، تعمیر تجهیزات و وسایل 
منزل، حمل ونقل و هم صحبت عنوان کرد.

حمایت های اجتماعی و بیمه ای از 
سالمندان تقویت شود

عبدالرحیم اسداللهی، استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شــیراز در رشته سالمندشناسی 
و ســالمت ســالمندی نیــز، مهمتریــن 
چالش هــای ســالمندان را مشــکالت 
اقتصادی و معیشتی، اختالالت شناختی، 
اســکلتی و عضالنــی، کم تحرکی و تنزل 
موقعیت و جایگاه اجتماعی دانست و گفت: 
سالمندان در کشــورمان بیشتر با مسائل 
معیشتی روبه رو هستند و مستمری و بیمه 
به طور کامل همه آنها را پوشــش نمی دهد.
وی با تاکید بر لزوم تقویت و قوی تر شــدن 
حمایت هــای اجتماعی از ســالمندان به 
ویژه در زمینه پرداخت مســتمری و بیمه 
شــدن، گفت: در بخش سالمت باید بیمه 
درمان و مکمل قدرتمندی برای سالمندان 
وجود داشــته باشد.اسداللهی با بیان اینکه 
ســالمندان با مشــکالت اقتصادی زیادی 
مواجه هستند و حتی ممکن است نتوانند 
داروی مورد نیاز خود را تامین کنند، افزود: 
ضروری است بخش مهمی از سیاستگذاری 
سالمت کشور به سالمندان اختصاص یابد.
وی ارتقای شــهرهای دوستدار سالمند را 
نیز برای حمایت هرچه بیشــتر از این قشر 
ضروری دانســت و تصریح کرد: با توجه به 
رشد شهرنشــینی در کشورمان، جمعیت 
قابل توجهی از سالمندان در شهرها زندگی 
می کنند بنابراین توجه به مبلمان شــهری 
و سیستم های حمل ونقل به منظور تامین 
هرچه بیشتر رفاه سالمندان و جلوگیری از 

طرد شدن آنها اهمیت بسزایی دارد.
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لبوم  رونمایی از آ
کت در  جدید کیوان سا

فرهنگسرای ارسباران
کیــوان ســاکت نوازنــده و 
آهنگساز موســیقی ایرانی از 
رونمایی تازه ترین آلبوم خود 
در فرهنگســرای ارســباران 
خبــر داد. کیــوان ســاکت 
آهنگســاز و نوازنده تار و سه 
تار گفــت: آلبــوم جدیدم با 
عنوان »دینشت« جمعه ۳۰ 
اردیبهشت ماه ســال جاری 
ساعت ۱۷:۳۰ در فرهنگسرای 
ارســباران رونمایی می شود. 
این اثر موســیقایی از ســوی 
انتشــارات چکاوک زنده رود 
روانه بازار موسیقی شده است 
کــه خواننده ایــن کار رحیم 

عدنانی است.

« استاد  »حاصل عمِر
پیشکسوت موسیقی 

رونمایی می شود
ویژه برنامــه رونمایی از کتاب 
»حاصل عمر« اثر محمدعلی 
اســماعیلی متین به مدیریت 
موسیقی ســازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهران در 
فرهنگســرای اندیشه برگزار 
عمــر«  می شــود.»حاصل 
عنوان کتابی اســت شــامل 
آثــار محمدعلی اســماعیلی 
متیــن کــه در شــش دهه 
گذشــته ســاخته و نواخته 
شده است. مراســم رونمایی 
از این کتــاب روز جمعه، ۳۰ 
اردیبهشت ۱4۰۱ ساعت ۱۷ 
در فرهنگسرای اندیشه برگزار 
می شود.مراســم رونمایی از 
این اثر شامل اجرای دونوازی 
سنتور و تمبک و گروه نوازی 
تمبــک در دو بخش شــامل 
آثار ایشان و قطعاتی از کتاب 

»حاصل عمر« خواهد بود. 

 »آتش بس 3« 
مجوز ساخت گرفت

در جلسه اخیر شورای صدور 
پروانه ســاخت ســینمایی با 
ساخت سه فیلمنامه از جمله 
»آتش بس۳« بــه کارگردانی 
تهمینــه میالنــی موافقــت 
شــد.فیلمنامه های »ســتاره 
ســینما« بــه تهیه کنندگی 
احسان ظلی پور و کارگردانی 
عــادل  نویســندگی  و 
تبریزی، »آتش بــس ۳« به 
تهیه کنندگی محمد نیک بین 
و کارگردانــی و نویســندگی 
تهمینه میالنی و »عطرآلود« 
بــه تهیه کنندگــی یوســف 
منصــوری )حــوزه هنری( و 
کارگردانی هادی مقدم دوست 
و نویسندگی حسین حسنی، 
موافقت شورای پروانه ساخت 
ســازمان ســینمایی را اخذ 

کردند.

فرهنگ و هنر

دریاچه کفه نمک 
سیرجان؛  نمایش 

خیره کننده تأللو نور ماه 
در بلورهای نمک 

دریاچه هــای نمــک یکــی از 
زیباترین جاذبه هــای طبیعی 
هســتند کــه در اســتان های 
مختلف ایران هم به وفور یافت 
می شوند. در کرمان و در نزدیکی 
شــهر ســیرجان، یک دریاچه 
نمک مشــهور به کفــی نمکی 
وجود دارد که توجه گردشگران 
را جلب می کند. دریاچه ای زیبا 
و جذاب کــه در فصول مختلف 
سال، چهره ای متفاوت به خود 

می گیرند. 
استان کرمان یکی از استان های 
متنوع و چهاراقلیــم در مرکز 
ایــران اســت کــه جاذبه های 
گردشــگری فراوانی را در دل 
خود جای داده اســت. یکی از 
جاذبه های دیدنــی طبیعی در 
این اســتان دریاچه کفه نمک 
سیرجان است. این دشت سفید 
و پر از نمک، وســعتی ۳۵هزار 
هکتــاری دارد. ایــن دریاچه 
در مســیر کرمان به شیراز، در 
۲۷کیلومتری جاده ســیرجان 
و نزدیکی روستای خیرآباد قرار 
گرفته اســت. بــه همین دلیل 
با نــام کفه نمــک خیرآباد هم 

شناخته می شود.
دریاچــه کفه نمــک خیرآباد 
در بخشــی از ایام ســال، یک 
دریاچه چشــم نواز و زیباست 
و در بخــش دیگر از ســال که 
خبری از بارندگی نیســت، به 
یک شــوره زار بــزرگ تبدیل 
می شــود؛ همین جنبه دوگانه 
این دریاچــه آن را به جاذبه ای 
شگفت انگیز تبدیل کرده است. 
این منطقه باتالق نمک و یکی 
از بزرگتریــن ذخیره گاه های 
نمک کشور است. البته ناکفته 
نماند که بــارش باران به مدت 
چند ساعت کافی است تا این 
منطقه را به یک دریاچه بزرگ 
و مواج تبدیل کند. این باران ها 
کفه نمک خیرآباد را دریاچه ای 
دیدنی تبدیل می کند و باعث 
می شــود هزاران گردشــگر از 
استان ها و شهرهای مجاور به 
این منطقه ســر بزنند. موضوع 
دیگری کــه ســبب جذابیت 
دوچندان این منطقه می شود، 
آن است که دور تا دور دریاچه 
نمکی خیرآباد را کوهستان ها 

در بر گرفته اند.

گردشگری

مطالب زیادی درباره فواید بالقوه مصرف مکمل هایی مانند امگا ۳ یا ویتامین D به ویژه 
برای پیری ســالم شــنیده اید؛ در حالی که ثابت شده است که مصرف این مکمل ها به 
تنهایی مفید هستند، اما به تازگی یک مطالعه نشان داد که مصرف این دو مکمل با 
هم بهتر است و به همراه ورزش می تواند تا ۶۱ درصد از خطر ابتال به سرطان بکاهد. 
محققان در این مطالعه بر آن شدند تا دریابند چگونه ترکیب امگا ۳، ویتامین D و تمرینات 
قدرتی در خانه می توانند به کاهش خطر ابتال به سرطان کمک کنند.  چیزی که آنها 
متوجه شدند این بود که همه این عوامل به صورت جداگانه می توانند به کاهش خطر 
ابتال به سرطان کمک کنند، اما ترکیب هر سه روش تا ۶۱٪ به کاهش این خطر کمک 
کرد.این تحقیق در طول ســه ســال انجام شــد و بیش از ۲۰۰۰ شرکت کننده را در بر 

گرفت که همگی باالی ۷۰ سال سن داشتند و در ابتدای مطالعه سالم تلقی می شدند. 
محققان اثرات هر یک از این فاکتورها را به صورت منفرد و همچنین اثرات ترکیب دو 
مورد از این سه فاکتور و نیز ترکیب هر سه مورد را بررسی کردند.این مطالعه نشان داد 
که هر یک از فاکتورها به صورت منفرد و نیز ترکیب دو مورد از آنها نتایج مثبتی را به 
همراه داشت، اما ترکیب هر سه مورد بیشترین تأثیر را تا حد زیادی در کاهش خطر 
ابتال به سرطان داشت.اسیدهای چرب امگا ۳ به کاهش التهاب و بهبود سالمت قلب 
و مغز کمک می کند. نه تنها این، بلکه برخی تحقیقات نشان داده اند که امگا ۳ به طور 
بالقوه می تواند سرعت سلول ها را کاهش دهد یا از تبدیل شدن سلول ها به سلول های 

سرطانی جلوگیری کند. ویتامین D نیز برای سالمت کلی بدن مهم است. 

کاهش خطر ابتال به سرطان با مصرف این دو مکمل

دریچه علم

کوچ هنرمندان به شبکه نمایش خانگی

مدیران تلویزیون با کسی تعارف ندارند!
  مهسا بهادری/ گروه فرهنگ 

طهماسب که کارگردان »مهمونی« است، سال ها قبل »کاله 
قرمزی« را برای تلویزیون می ساخت، ولی از یک جایی به 
بعد، دیگر نتوانســت همکاری خود با صدا و ســیما را ادامه 
دهــد و بــا یک ایده جدید به شــبکه نمایش خانگی آمد.

پــس از کوچ ایرج طهماســب، نوبت بــه مرضیه برومند 
رســیده است؛ کارگردانی که آثاری مانند »قصه های تابه 
تا«، »خونه مادربزرگه«، »مدرسه موش ها« و... روی آنتن 
تلویزیون برده بود، حاال به ســمت شــبکه نمایش خانگی 
رفته و ســریال عروســکی جدیدش به نام »کلیله و دمنه« 
را ســاخته اســت. به جز مرضیه برومند و ایرج طهماسب، 
هنرمندان زیادی یا با خواست خود و یا با خواست مدیران 
از ســازمان صداوسیما جدا شده و به سمت شبکه نمایش 
خانگی رفته اند، هنرمندانی مانند هومن سیدی، جواد عزتی، 
سید شهاب الدین حسینی، عادل فردوسی پور و... که ترجیح 
دادند یا مجبور شدند به خاطر محدودیت ها، تنگ نظری ها 
و حتی مسائل مالی، به سمت شبکه نمایش خانگی بروند 
و دست تلویزیون را خالی بگذارند. اما چرا این کوچ آن هم 

با این شدت در حال رخ دادن است؟

 مدیرانی که روی کارآمدند 
نه با کسی تعارف دارند نه شوخی

همکاری هنرمندان باشــبکه نمایش خانگی هیچ ایرادی 
نــدارد، چون اگر کمی منطقی باشــیم فقط هنرمندان 
هستند که می توانند در آن جا فعالیت کنند، اما ماجرای 
اصلی این جاســت که چرا این هنرمندان از تلویزیون به 
سمت شبکه نمایش خانگی کوچه می کنند و دیگر هرگز 
باز نمی گردند؟رضا درســتکار، منتقد سینما، در پاسخ به 
این پرســش می گوید: »رسانه های رسمی ما مانند رادیو 
و تلویزیون به تصرف درآمده اند و بعد هم نسلی جدید از 
مدیران روی کار آمده اند که تعارف و شوخی هم ندارند، 
نــه اصالح طلب اند و نه اصولگرا؛ در صحبت های مختلفی 
که با برخی از این مدیران داشتم، با صدای بلند خواهان 
کنار رفتن دیگران هستند و بی رودرواسی می گویند حاال 
نوبت ماست. آن ها نمی خواهند اجازه دهند اتفاقی دیگر 
رخ دهد، حتی به قیمت از دســت رفتن کیان فرهنگی 
کشــور، بنابراین دیگر جایی برای امثال مرضیه برومند و 
ایرج طهماسب در تلویزیون نیست و این پایان ماجراست. 
تازه! شــما نگاه کنید کــه هنرمندانی مثل این عزیزان و 

بیرون رانده شده از سازمان صداوسیما کارشان در حوزه 
سرگرمی است، نه سیاسی اند و نه حتی اجتماعی و تلخ و 
گزنده! حاال بنگرید وضع دیگران چیســت.«او با اشاره به 
کوچ هنرمندان از تلویزیون به سمت شبکه نمایش خانگی، 
ادامه می دهد: »این چه پروژه، برنامه یا انتقامی اســت؟ 
کدامین نیرو این بال را ســر ایران و فرهنگ ما می آورد؟ 
واقعا نمی دانم، اما هر کسی هست، انگار دارد کارش را به 
درستی انجام می دهد. وقتی کوچ هنرمندان و کارگردانان 
به شــبکه نمایش خانگی رخ می دهد، هزینه ســرگرمی 
هم گران تر می شــود، شــاید این ماجرا برای هنر در نگاه 
اولیه بد هم نباشــد که بتواند روی پای خودش بایســتد، 
ولی برای مردم که باید با حوزه فرهنگ و ســینما ارتباط 
برقرار کنند، این اتفاق رسما نامردی است. در واقع با این 
اتفاق، مردم باید برای سرگرمی حداقلی خود هزینه های 
بیش تــری پرداخت کنند و ایــن برای دوش مردم ایران 
آن هم با گرانی ها واقعا سنگین است.«این منتقد می افزاید: 
»اتفاقا صاحبان قدرت این جا شاید متضرر هم بشوند؛ چون 
تلویزیون ایران موجب استحکام قدرت سیاسی است و این 
رویه در نهایت ممکن است به سود آن ها هم تمام نشود.«

کارتون 

پرده نقره ای 

تفاوت صف 
کشیدن ما در 
ایران و کانادا!

هجوم ایرانیان 
مقیم کانادا برای 
خرید بلیت های 
بازی تیم ملی، سوژه 
کارتونی از محمدرضا 
میرشاه ولد شده است


