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جعبه سیاهی که در دولت سیزدهم باز شد
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    اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان، واردکنندگان و به طور کلی تجار جزو ضرورتهای 
کد می شــود  اما  یــک اقتصــاد پویــا مــی باشــد و در مــواردی باعــث نجــات یــک اقتصاد را
اعطای بی ضابطه ی تســهیالت و به ویژه تســهیالت کالن و آن هم در شــرایط تورمی 

گر در یک سیســتم یکپارچه و  باعــث افزایــش نابرابــری و فاصلــه طبقاتــی مــی شــود کــه ا
شــفاف اطالعــات وجــود نداشــته باشــد باعــث ایجــاد رانــت و فســاد و گســترش فقر در 
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گری تازه از گستاخی جدید خودروسازان افشا

 احتکار و دپوی خودروها  احتکار و دپوی خودروها 
به بهانه نبود قطعاتبه بهانه نبود قطعات

صفحه 3 
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 مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز:

گاز   قیمت جدید 
در راه است

     مدیــر امــور گازرســانی شــرکت ملــی گاز ایــران 
گفــت: الزامــات قانونــی مثــل بنــد »م« تبصــره یــک 
قانــون بودجــه دربــاره تعییــن الگــوی مصــرف بــرای 
بخش هــای مختلــف و بنــد »ک« تبصــره ۱۵ دربــاره 
بخشــودگی گازب های خانوارهای مســتمند تحت 
پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی وجــود دارد کــه 
می گویــد تعییــن تعرفــه برای مابقــی بخش ها باید به 
گونــه ای باشــد کــه ایــن بخشــودگی را جبــران کنــد و 
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رئیس جمهور:

رشد اقتصادی ۸ درصد 
دور از انتظار نیست

، ابــراز داشــت: رشــد       رئیــس جمهــور
اقتصــادی ۸ درصــد بــا کمــک مــردم دور از 
انتظــار نیســت. باید از همــه ظرفیت های 
استان و شهرستان در جهت رفع بیکاری 
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ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

خبر مهم رشیدی کوچی 
از استیضاح وزیر صمت
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 سنگ مشکالت 
زیر پای معلوالن
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 تهدید بازار ارز 
با آزادسازی واردات خودرو

  یحیی لطفی  نیا؛ پژوهشگر اقتصاد 
برای شــناخت عمق و درک موضوع مروری کوتاه 
بر وضعیت صنعت و بازار خودرو در ســال  های اخیر 
خواهیم داشت. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت 
تحریم  هــای اولیه و ثانویه، اقتصاد ایران با شــوک 
ارزی مواجه شد که دولت وقت برای مقابله با شوک 
ارزی در ابتدا و در فرودین ماه ۱۳۹۷ اقدام به اعمال 
سیاســت نرخ ارز ثابت با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر 
دالر نمود. به این صورت که تمامی نیاز های ارزی با 
نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای هر دالر پاســخ خواهد 
داده شد. در ادامه برای صیانت از منابع ارزی کشور 
و مدیریــت تقاضای ارز به عنوان یکی از مؤلفه  های 
اصلی مقابله با شــوک تحریم،  بنا بر تصمیم ســتاد 
فرماندهــی اقتصاد مقاومتــی، ممنوعیت واردات 
۱۳۳۹ قلم کاال در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۷ به تمامی 
گمرکات کشور ابالغ شد که خودرو هم یکی از این 
اقــالم کاالیــی بود. در واقع از این تاریخ به بعد ثبت 
سفارش و واردات خودرو به کشور ممنوع اعالم شد. 
در پی این اقدام و با توجه به شرایط نااطمینانی شکل 
گرفته در سطح اقتصاد کالن کشور تقاضا برای خرید 
خودرو به عنوان یک کاالی سرمایه در نبود ابزار های 

مالی مناسب شرایط پیش  آمده شدت گرفت.
اقدامات مربوط به ممنوعیت واردات خودرو به کشور 
به دلیل صیانت از منابع ارزی و در چارچوب سیاست 
 های تجاری و ارزی متناسب با شرایط تحریم کشور 
بود. همزمان با ممنوعیت واردات خودرو و عدم ثبات 
در متغیر های کالن اقتصادی و افزایش نرخ ارز شاهد 
به هم خوردن تعادل در این بازار بودیم به گونه  ای که 
نیاز ساالنه یک میلیون پانصد هزار دستگاه خودرو، 
توســط تولید کننــدگان داخلی محقق نگردید که 
بخش اصلی این عدم بهره گیری از ظرفیت حداکثری 
نیز به دلیل شــرایط تحریم و خارج شــدن شرکای 

خارجی خودروسازان داخلی بود.
با وجود گذشت بیش از ۴ سال از ممنوعیت واردات 
خودرو به کشور و در چارچوب برنامه اصالحی دولت 
بــرای صنعت و بازار خودرو موضوع واردات خودرو 
مطرح شــده است. جدای از نوع خودروی وارداتی 
و محــل تأمیــن ارز آن )که خود محل بحث جدی 
است(، الزم است سیاست گذاران این صنعت به این 
نکته پاسخ دهند که چه تغییری در شرایط ارزی و 
دسترسی به منابع ارزی کشور نسبت به چهار سال 
پیش اتفاق افتاده اســت که می  خواهند با واردات 
خودرو مشکالت این صنعت و بازار داخلی را از محل 
واردات حل کنند. آنچه که مشــخص است در بعد 
اقتصاد کالن شاهد تغییر محسوسی در این زمینه 
نبوده  ایم. در واقع چنانچه منابعی از محل افزایش 
صادرات غیر نفتی حاصل شده است نتوانسته است 
است تراز تجاری کشور را بهبود بخشد، زیرا واردات 
با رشد باالتری افزایش یافته است و در سال ۱۴۰۰ 
بــا کســری تراز تجاری در حــدود ۴ میلیارد دالر 
مواجــه بــوده  ایم. در واقع موافقت هیأت وزیران به 
واردات خودرو جز تشــدید تقاضا برای منابع ارزی 
در بازار ثانویه که اکنون به دلیل آزادسازی قیمت 
کاال های اساســی تراز آن در ســال جاری با ابهام 
مواجه اســت می  تواند به افزایش نرخ ارز بیانجامد 
که خود می  تواند در ادامه مشکالت بیشتری برای 
تولید کنندگان داخلی به دلیل افزایش هزینه تولید 
و همچنین افزایش تقاضا بیش از پیش از ســوی 

مردم همراه شود.
در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم آنچه که اولویت 
دارد صیانــت از منابــع ارزی و مدیریت تقاضای ارز 
در مقابل با هر هدف دیگر، چون تنظیم بازار داخل 
و ایجاد شــرایط بازار رقابتی اســت. زیرا که با اعمال 
تحریم سیستم قیمت  ها با اخالل مواجه شده و امکان 
ایجاد شرایط بازار رقابتی فراهم نیست جز در کاال ها و 
مواردی که صفر تا صد زنجیره تأمین و تولید در داخل 
فراهم باشــد که این موضوع برای خودرو و بسیاری 
دیگر از کاال ها فراهم نیست. به گونه  ای که در حال 
حاضر بیش از ۸۰ درصد واردات کشور برای تأمین 
مواد اولیه و تجهیزات تولید است؛ بنابراین پیشنهاد 
می  گردد دولت و وزارت صمت با حساسیت بیشتری 

نسبت به واردات خودرو اقدام نمایند.
 و در ســالی که به نام تولید؛ دانش  بنیان و اشــتغال 

آفرین نام گذاری شده است اقداماتی، چون:
 ۱( اصــالح ســاختار بنگاه  های اصلی تولید خودرو 

در کشور 
۲( توانمند ســازی بخش خصوصی در حوزه مونتاژ 

و تولید خودرو
 ۳( بهره گیری از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان برای 
بهبــود کیفیت خودرو های تولید داخل اقدام نماید. 
در واقع تا زمانی که شــرایط اقتصاد کالن به حالت 
باثبات نرسیده است هر گونه اقدام در راستای ایجاد 
بازار رقابتی از طریق واردات با شکست مواجه خواهد 

بود و منابع ارزی را که به هدر خواهد داد.
منبع: خبرگزاری دانشجو

یادداشت

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس :

 واردات خودرو نباید 
به دست خودروسازان بیفتد

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: اگر واردات 
خودرو که به منظور ایجاد فضای رقابتی در بازار کشــور اســت 
بخواهد به دســت خودروســازها بیفتد، انجام این کار توفیق 
و فایــده ای بــرای مردم نخواهد داشــت. علی بابایی کارنامی 
نماینده مردم ســاری در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
بحث واردات خودرو به کشور گفت: اگر بنا باشد واردات خودرو 
که به منظور رقابتی  کردن بازار خودرو در کشور انجام می شود 
به خودروساز ها سپرده شود ما شاهد توفیق و فایده ای در این 

حوزه برای مردم نخواهیم بود.
وی افزود: ما مخالف خودروســازها در کشور نیستیم، اما روند 
کاری آنها در تولید خودرو از نظر کمیت و کیفیت مورد سؤال 
جدی اســت. مردم و مجلس از خودروســازان ســؤال دارند و 

انتقادات جدی به کار خودروسازها در کشور وارد است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: عرضه 
و تقاضای خودرو در بازار منطقی نیست و در نتیجه ما شاهد 
تورم افسارگسیخته ای در مورد قیمت خودروها هستیم که این 
افزایش قیمت از جیب مردم برداشته می شود. بابایی خاطرنشان 
کرد: مســأله دیگر اینجاســت که اثر این سوءمدیریت در بازار 
خودرو بر قیمت ســایر کاالها در کشــور تأثیر دارد و در نتیجه 
یکی از پازل هایی که در کشور جیب مردم را خالی و سفره مردم 
را         کوچک می کند بخش خودرو در کشور است. وی افزود: پشت 
سر صنعت خودروی کشور مافیای قوی ای وجود دارد و همه 
باید کمک کنیم که این مافیا شکســت بخورد و تولید در این 

حوزه منطقی شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: یکی از 
راه های کوتاه مدت برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی این 
است که ما از خودروهای خارجی به نفع مصرف کننده )عموم 
مردم( استفاده کنیم، نه اینکه خودروهای الکچری ای به کشور 
وارد شود که فقط اقشار ثروتمند بتوانند آن را         خریداری کنند.

اخبار كوتاه کونومیست:  هشدار ا

فاجعه غذایی در راه است
در حالــی کــه بحران غذایی بر جهان ســایه افکنده نشــریه اقتصادی 
اکونومیســت عکس روی جلد شــماره جدید خود را به »فاجعه غذا در 

جهان« اختصاص داده است.
در حالی که بحران غذایی بر جهان ســایه افکنده و تولید و تجارت مواد 
غذایی در جهان تحت تاثیر عواملی مثل خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، 
کمبود کود شیمیایی، گرانی نفت و جنگ اوکراین مختل شده است نشریه 
اقتصادی اکونومیست عکس روی جلد شماره جدید خود را به این موضوع 
اختصاص داده است . در این عکس سه خوشه گندم نمایش داده شده که 
به جای دانه های گندم عکس جمجمه انسان کشیده شده است. باالی 

عکس هم نوشته شده: فاجعه غذا در حال آمدن است.
اکونومیست در مطلبی تحت همین عنوان البته با رویکردی جهت دار و با 
هدف مقصر نشان دادن روسیه نوشت: والدیمیر پوتین با حمله به اوکراین 
زندگی مردمانی دورتر از صحنه جنگ را نابود خواهد کرد و به معنایی ممکن 
است حتی خودش متاسف شود. جنگ اوکراین به سیستم غذایی جهان 
آسیب زده است؛ سیستمی که پیش تر در اثر شیوع کرونا، تغییرات آب و 
هوایی و شوک قیمت های انرژی ضعیف شده است. صادرات غالت و دانه 
های روغنی اوکراین عمدتا متوقف شده و صادرات روسیه نیز مورد تهدید 
قرار گرفته است. این دو کشور مجموعا ۱۲ درصدی تجارت جهانی کالری 
را در اختیار دارند. از ابتدای سال ۲۰۲۲ قیمت گندم رشد 5۳ درصدی 
داشته و تنها در یک روز در ماه می 6 درصد به این رقم افزوده شده است.
این گزارش افزود: دبیرکل ســازمان ملل هشــدار داده است طی ماه های 
آینده ممکن اســت با کمبود جهانی مواد غذایی مواجه شــویم که می 
تواند سال ها طول بکشد. قیمت باالی کاالهای اساسی تعداد افرادی که 
نمی توانند مطمئن باشند به غذای کافی دسترسی پیدا کنند را از ۴۴۰ 
میلیون نفر به ۱.6 میلیارد نفر افزایش داده است. حدود ۲5۰ میلیون نفر 
در آستانه قحطی هستند. اگر جنگ اوکراین ادامه پیدا کند و عرضه مواد 
غذایی از روسیه و اوکراین محدود شود صدها میلیون نفر دیگر دچار فقر 
خواهند شد، ناآرامی های سیاسی گسترش پیدا خواهد کرد و کودکان  

دچار نقصان می شوند و مردم گرسنگی می کشند.

اکونومیست در پایان نوشت: پوتین نباید از غذا به عنوان سالح استفاده 
کند. کمبودها نتیجه غیرقابل اجتناب جنگ نیستند. رهبران جهان باید 
گرسنگی را به عنوان یک مشکل جهانی ببیند که به طور اضطراری باید 

به آن پرداخت.

فاجعه غذا از کی کلید خورد؟
پیش بینی اکونومیست از بروز فاجعه غذا در دنیا در حالی است که طی یکی 
دو سال اخیر و حتی قبل از بروز جنگ اکراین، به دلیل بروز خشکسالی 
های شــدید در بســیاری از مناطق دنیا و همچنین شیوع ویروس کرونا، 
شاهد رشد روزافزون قیمت مواد غذایی و غالت در دنیا بودیم به گونه ای 

که بانک جهانی اذر ماه سال گذشته در گزارشی از رشد تا ۱۰۰درصدی 
قیمت ۲۲ کاالی اساسی و کشاورزی در دنیا خبر داده بود.

این در حالی است که روزنامه فایننشال تایمز نیز چند روز پیش هشدار 
داده که  دولت ها وقت و منابع زیادی را صرف کاهش هزینه های فزاینده 
انرژی به دنبال حمله روسیه به اوکراین کرده اند اما این جنگ بذر بحرانی 

به مراتب بزرگتر در زمینه ناامنی غذایی را افشانده است.
 این رسانه نوشت: کمبود جهانی غذا قیمت های مواد خوراکی را به سطح 
بی سابقه ای رسانده است که تبعات اقتصادی و سیاسی برای کشورهای 
توســعه یافته داشــته و خطر قحطی و مشکالت بدهی در جهان نوظهور 

را در پی دارد.
حمله روسیه ناامنی غذایی موجود را تشدید کرد. روسیه و اوکراین یک 
دهم از کل نیازهای غذایی مبادله شــده در جهان را تامین می کنند. دو 
کشور ۳۰ درصد از صادارت گندم جهان و 6۰ درصد از روغن آفتابگردان 
جهان را تولید می کنند. دستکم ۲6 کشور در تامین بیش از نیمی از غالت 

مورد نیاز خود به روسیه یا اوکراین متکی هستند.
بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی جنگ اوکراین باعث خواهد شد 
که ۲۰ تا ۳۰ درصد از زمین های کشاورزی این کشور در فصل کاشت و 
برداشت در سال  ۲۰۲۲ کاشت یا برداشت نشده باقی بمانند. غالتی که 
تاکنون برداشت شده اند در بنادر اوکراین بالتکلیف هستند زیرا روسیه 
این بنادر را تحت محاصره در آورده و این موضوع در نشست اخیر وزیران 
خارجه گروه هفت محور توجهات قرار گرفت. در حالی که کشــاورزان 
روسیه هنوز قادر به تولید هستند اما صادرات این کشور به دلیل تحریم 
ها با مانع مواجه شده است. روسیه، بزرگترین صادرکننده کود شیمیایی 
در جهان، در اوایل ماه مارس ممنوعیت صادرات آن را اعالم کرد. صادرات 
از بالروس متحد روســیه، تحریم  اســت. چین تابستان گذشته صادرات 
کود را ممنوع کرد. اکنون کمبود فاجعه بار کود جهانی وجود دارد. قیمت 
ها جهش کرده اند و کشــاورزان را به ســمت تغییر محصوالت یا استفاده 
 کمتر از مواد مغذی سوق داده است که احتماالً منجر به کاهش محصول

 آنها می شود.
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پایگاه خبری
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات 
نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی 

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی

ســازمان بهزیســتی اســتان آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد خدمــات 
بــه   )1480  – مشــاور  )صــدای  تخصصــی  مشــاوره  خدمــات  انجــام  جهــت  انســانی  نیــروی 
ــد  ــزار نمای ــت برگ ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــماره 2001000218000002 را از طری ش
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران 
و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 
عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را 

ــازند.  ــق س ــه محق ــرکت در مناقص ــت ش جه
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه 1401/02/29 می باشد. 

مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت: ســاعت 10 صبــح روز پنجشــنبه از تاریــخ 

 1401/03/02 لغایــت   1401/02/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1401/03/11 

کت ها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه تاریخ 1401/03/12  گشایی پا زمان باز
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد 
– خیابــان  یــک  امامــت بهنــق  بلــوار   – ارومیــه  آدرس  الــف:  پاکــت هــای  ارائــه  مناقصــه و 

شــهیدمحمد باقــر اصغــری و تلفــن 33379909 
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه مرکــز تمــاس 

 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
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سیاست 2

امیرعبداللهیان در گفتگو با وزیر امور خارجه هند؛

ایران اهمیت ویژه ای برای روابط با هند قائل است
وزیر امور خارجه کشــورمان، با اشــاره به مناســبات خوب بین تهران و دهلی نو، گفت: جمهوری اسالمی 

ایران اهمیت ویژه ای برای روابط با هند قائل است.
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشــورمان با سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند در 
خصوص مهم ترین موضوعات در دستور کار روابط دوجانبه فیمابین دو کشور و همچنین برخی مسائل 

مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقه ای و بین المللی به صورت تلفنی گفتگو و رایزنی کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو، با اشاره به مناسبات خوب بین تهران و دهلی نو اظهار داشت، 

جمهوری اسالمی ایران اهمیت ویژه ای برای روابط با هند قائل است.
امیر عبداللهیان افزود: همکاری های دو کشــور در راســتای توســعه و گســترش همه جانبه و همچنین 

تعامالت و رایزنی در مورد مسائل منطقه ای و بین المللی از شاخص های مناسبات رو به رشد موجود است.
جایشانکار، وزیر امور خارجه هند نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به سطح خوب روابط و همکاری ها 
بین دو کشور ابراز امیدواری کرد این همکاری ها و روابط در زمینه های گوناگون توسعه و ارتقاء پیدا کند.
وزیــر امــور خارجــه هند همچنین از همتای ایرانــی دعوت کرد تا برای دیدار و گفتگو و رایزنی نزدیک با 

مقامات عالیرتبه کشورش به هند سفر کند که مورد استقبال امیرعبداللهیان قرار گرفت.
مناســبات دوجانبه تهران و دهلی نو و توســعه مناســبات سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و گردشــگری، 
تحوالت افغانستان، یمن، اوکراین و مذاکرات برای لغو تحریم ها از جمله موضوعات مورد توجه و رایزنی 

دو کشور است.

اخبار كوتاه

وزیر امور خارجه فنالند طی 
مراسمی در شهر هلسینکی 
درخواست رسمی عضویت 

فنالند در ناتو را امضا كرد./ 
رویترز

سفر ولیعهد انگلیس 
و همسرش به كانادا/ 
رویترز

گزارش تصویری

ترکیه در ازای موافقت با عضویت سوئد و فنالند در ناتو، چه می خواهد؟

مورد عجیب »اردوغان«
 درست زمانی که به نظر می رسید پیوستن 
فنالند و ســوئد به ناتو قریب القوع باشــد، 
ترکیه با ســنگ انــدازی در این موضوع، 

متحدانش را متعجب کرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
روز پنجشنبه پس از آن که فنالند و سوئد 
را متهــم کرد کــه »مانند مهمانخانه برای 
ســازمان های تروریستی هستند، « گفت 
ترکیه قصد دارد درخواســت این دو کشور 
را برای پیوستن به ناتو رد کند. او در جریان 
کنفرانسی با دانشجویان در آنکارا گفت: "به 
دوســتان خود گفتیم که به ورود ســوئد و 
فنالنــد به ناتو »نه« می گوییم و راه خود را 

همینطور ادامه می دهیم. "
فنالنــد و ســوئد روز چهارشــنبه در مقر 
نیرو هــای متحــد در بروکســل به دلیل 
حمله روســیه به اوکراین، به طور رســمی 
برای پیوستن به ناتو درخواست دادند. این 
تصمیم نشــان دهنده یک شکست برای 
مســکو اســت، زیرا این جنگ در اوکراین 
باعث گســترش این ائتالف شــد که برای 
جلوگیری از آن به اوکراین حمله شد. با این 
حال، پیوســتن کشور های جدید مستلزم 
اجماع بین اعضای فعلی است و آنکارا هم 

عضو ناتو است.
ترکیه که ســه ســال پس از تأسیس ناتو 
در ســال ۱۹۴۹ به این ائتالف پیوســت و 
دومین ارتش بزرگ این گروه را در اختیار 
دارد، گفته است تا زمانی که خواسته هایش 
برآورده نشــود، از این پیشنهاد ها حمایت 
نخواهد کرد. اردوغان این دو کشور را به پناه 
دادن به اعضای جدایی طلب حزب کارگران 
کردستان که به پ. ک. ک نیز معروف است، 
متهم کرد. پ. ک. ک که به دنبال تشکیل 
کشوری مستقل در ترکیه است، چند دهه 
است که با این کشور درگیر مبارزه مسلحانه 
بوده است. ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا این 
گروه را در فهرست سازمان های تروریستی 

قرار داده اند.
اردوغان گفت ســوئد نباید انتظار داشــته 
باشــد که ترکیــه پیشــنهادش را بدون 
بازگرداندن "تروریســت ها" تأیید کند و 

هیأت های سوئدی و فنالند نباید به ترکیه 
بیایند تا آنکارا را متقاعد کنند که از عضویت 

آن ها در این ائتالف حمایت کند.
جــو بایــدن، رئیس جمهــور آمریکا روز 
پنجشــنبه در کاخ ســفید بــا ماگدالنــا 
اندرســون نخســت وزیر ســوئد و ساولی 
نینیستو رئیس جمهور فنالند دیدار کرد تا 
درباره درخواست آن ها برای پیوستن به ناتو 
گفتگو کند و به آن ها قول داد آمریکا از آن ها 
"به طور کامل حمایت می کند. " بایدن در 
روز چهارشــنبه وقتی از او پرسیده شد که 
چگونــه ترکیه را متقاعد خواهد کرد که از 
پیشــنهاد فنالند و سوئد برای عضویت در 
ناتو حمایت کند، به خبرنگاران گفت "من 
فکر می کنم که به نتیجه خواهیم رسید. "

این بحران نارضایتی دیرینه ترکیه را علیه 
کشور های غربی و متحدان ناتو آشکار کرده 
اســت و در عین حال به آنکارا این فرصت 
را داده اســت تــا از موقعیــت خود در این 
ائتالف برای امتیاز گرفتن اســتفاده کند. 
ترکیــه از عدم حمایت از خود در مبارزه با 
شــبه نظامیان کرد که آنکارا آن را تهدید 
اصلی برای امنیت ملی اش می داند، شکایت 
کرده است. ترکیه، سوئد را به پناه دادن به 

دشمنانش و حمایت از شبه نظامیان کرد 
در شمال سوریه متهم کرده است که آنکارا 

آن ها را توسعه یافته پ ک ک می داند.
به گفته رسانه های دولتی، آنکارا همچنین 
می گوید که این دو کشور به درخواست های 
ترکیه برای اســترداد پاسخ نداده اند. این 
افراد تحت تعقیب به داشــتن ارتباط با پ 
ک ک و همچنیــن FETO- گروهــی 
به ریاســت فتح اهلل گولن، فرد مســتقر در 
آمریکا که ترکیه معتقد است پشت کودتای 
نافرجام سال ۲۰۱6 بوده است )ادعایی که 

گولن آن را رد می کند( - متهم هستند.
فنالند و سوئد روز سه شنبه ابراز خوش بینی 
کردند کــه درباره مخالفت هــای ترکیه 
می توان زمینه مشترکی با ترکیه پیدا کرد. 
میکائیل دامبرگ وزیر دارایی ســوئد روز 
دوشــنبه به شبکه تلویزیونی SVT گفت 
که کشــورش "دوست تروریسم" نیست و 
"هر چیزی را که با تروریســم مرتبط باشد 
بســیار جدی می گیرد. " او گفت: "البته از 
دیپلماسی استفاده خواهیم کرد و هرگونه 
عدم قطعیت احتمالی را روشــن خواهیم 

کرد. "
آن لینــده، وزیر امور خارجه ســوئد روز 

شــنبه گفت که کشورش،درست مانند 
سایر کشــور های اتحادیه اروپا، پ. ک. 
ک را یک ســازمان تروریستی می داند. 
دولت گفته است که آماده است هرگونه 
مانعــی را در مذاکــرات با ترکیه برطرف 
کند. آنکارا همچنین از ســوئد و فنالند 
خواسته اســت که تحریم تسلیحاتی را 
که در ســال ۲۰۱۹ پس از حمله نظامی 
ترکیه به شــمال شــرق ســوریه اعمال 
شــده بود، لغو کنند. ترکیه عملیاتی را 
علیه نیرو هــای YPG )نیرو های دفاع 
مردمــی( به رهبری کرد ها که با آمریکا 
و دیگر کشــور های غربــی در مبارزه با 
داعــش متحد بودند، آغاز کرد. آمریکا و 
اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کردند 
و باعث شد چندین کشور اروپایی آنکارا 

را تحریم تسلیحاتی کنند.
اردوغان شــامگاه دوشــنبه به خبرنگاران 
گفــت: "ما به کســانی کــه ترکیه را برای 
پیوســتن بــه ناتو تحریــم می کنند، بله 
نمی گوییــم. زیرا در این صورت ناتو دیگر 
یک سازمان امنیتی نخواهد بود و به محلی 
تبدیل می شود که نمایندگان سازمان های 

تروریستی در آن متمرکز می شوند. "

دلیل چنین لفاظی تند و تیزی از ســوی 
رئیــس جمهور ترکیه به ویژه در آســتانه 
انتخابات که تقویت جبهه داخلی می تواند 
بــه صندوق هــای رای کمــک کند، بعید 
نیست. ترکیه سال آینده انتخابات پیشرو 
دارد و کارشناسان معتقدند وضعیت فعلی 
اقتصاد- تورم بی سابقه و واحد پولی که در 
سال گذشته تقریباً نیمی از ارزش خود را از 
دست داده است- در پای صندوق های رای 

برای اردوغان گران تمام می شود.
تحلیلگران می گویند ممکن است از وتوی 
ترکیــه در ناتو به عنوان اهرم فشــاری نه 
تنها علیه اعضای آینده، بلکه علیه اعضای 
فعلی اســتفاده شود. آسلی آیدینتاسباس 
کارشناس ارشد سیاست در شورای روابط 
خارجی اروپا در مقاله ای نوشــت "ممکن 
اســت همه چیز مربوط به ســوئد و فنالند 
نباشــد. تقریباً به طور قطع رئیس جمهور 
ترکیه این لحظه را فرصت مناســبی برای 
ابــراز نارضایتی اش از اعضای فعلی ناتو به 
ویژه درباره دولت بایدن می داند که به این 
رهبــر ترکیه اجــازه نمی دهد به آمریکا و 
غرب نزدیک شود. " به گفته آیدینتاسباس، 
احتماال یک مسئله کلیدی ناامیدی رئیس 
جمهور ترکیه از ناتوانی در برقراری رابطه 

کاری با بایدن همانند سلف هایش است.
اردوغان ماه گذشته به خبرنگاران شکایت 
کرد که روابطش با بایدن همانند روابطش 
با ترامپ و اوباما رؤســای جمهور ســابق 
آمریکا نیســت. او گفت: "البته هر از گاهی 
جلســاتی برگزار می شــود، اما باید جلوتر 
می رفت. آرزوی من این اســت که بتوانیم 

به این مهم برسیم. "
آیدینتاســباس خاطرنشــان کرد که این 
اولین بار نیست که ترکیه با اعضای جدید 
مخالفت می کند. هرچند ترکیه نگرانی های 
امنیتی دارد که حتی ینس اســتولتنبرگ 
دبیرکل ناتو نیز گفته اســت که باید به آن 
رســیدگی شود. این اقدام ترکیه برای ابراز 
نارضایتی هایش آن هم در زمانی که اتحاد 
ناتو ممکن است هرگز مهم تر از این نبوده 

باشد، او را یک خرابکار جلوه می دهد.

خبر ویژه

رئیس جمهور، ابراز داشت: رشد اقتصادی ۸ درصد با کمک مردم دور از انتظار نیست. باید از همه ظرفیت های استان 
و شهرستان در جهت رفع بیکاری بهره جست.

رئیس جمهور با اشــاره به اولویت های اصلی دولت ســیزدهم گفت: تامین ســالمت، اشــتغالزایی و رشد اقتصادی جزو 
اولویت های اصلی دولت است. سید ابراهیم رئیسی  در جریان بیست و یکمین سفر استانی هیئت دولت، با حضور در 

جمع پرشور مردم شهرستان مهاباد، با اقشار مردم این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
رئیس جمهور در این دیدار، با اشــاره به اینکه آذربایجان غربی در عرصه های مختلف خوش درخشــیده و نام شــهیدان 
زینت بخش این دیار است، اظهار داشت: مردم مهاباد و این منطقه یک امتحان و آزمون ویژه ارائه دادند که در مقابل 
بدخواهان با بصیرت ایستادگی کردند و باید به مردم مهاباد و استان به خاطر بصیرت و ایستادگی تبریک عرض کرده 

و به نسل جدید اعالم کنم که مردم این استان مقاومت کرده و در مقابل دشمن ایستادند؛ سهم شهرستان مهاباد در 
دفاع از حریم انقالب بی نظیر بوده است. رئیس جمهور، ابراز داشت: رشد اقتصادی ۸ درصد با کمک مردم دور از انتظار 

نیست. باید از همه ظرفیت های استان و شهرستان در جهت رفع بیکاری بهره جست.
وی، رفع اشتغال و حل مشکالت بیکاری را جزو دغدغه های اصلی و مسئله محوری دولت سیزدهم برشمرد و گفت: 

تولید دانش بنیان و علم پایه جزو برنامه های اصلی دولت است.
وی تاکید کرد: بومی گزینی و استفاده از نیرو های توانمند و شایسته از دغدغه های اصلی دولت است.

رئیسی، با اشاره به اینکه مرز یک فرصت برای مبادالت اقتصادی و تجاری است، خاطرنشان کرد: یکی از کار های اصلی 
در شهرستان مهاباد، فعال کردن بازارچه های مرزی به صورت قانونمند است.

رئیس جمهور:

رشد اقتصادی ۸ درصد دور از انتظار نیست

 نقد دلسوزانه ای بر
 اصالحات اقتصادی دولت

  فرشید گودرزی ، روزگار
نقــد منصفانــه و بــه دور از غرض ورزی ؛ نه تنها 
نبایــد باعث نگرانی شــود بلکه می تواند موتور 
محرکه ی دولت ها و ســبب برگشت مسیرهای 
کــج شــده و باعــث اصــالح آنها در راســتای 
پیشــرفت کشور باشــد. نقد به موقع و درست، 
هماننــد چراغ زرد و قرمز چهارراه هاســت؛ که 
اگر راننده صبر پیشــه کند و جســارت بی مورد 
در مواجهــه بــا آن را کنار بگــذارد ؛ از تصادف 
 خود  و  وســیله نقلیه اش پیشــگیری می کند.
موضــوع بر ســر پرداخت یارانه ی معیشــتی 
ماهانــه ی ۳۰۰ یــا ۴۰۰ هزار تومانی و همزمان 
 آزادســازی قیمت ۴ قلم کاالی اساســی است.
 در ایــن خصــوص چند نکته قابل تامل اســت :
اول آنکه نگاهی بدون پیشداوری به اکثر قریب 
به اتفاق اقالم مصرفی و خدماتی نشــان از رشد 
لجام گسیخته   آنها ظرف چند روز گذشته است 
و اصال محدود به افزایش قیمت آن ۴ قلم کاالی 

اساسی مورد نظر دولت محترم نیست.
 آیا مثال وقتی شــیر یا تخم مرغ گران شــد آیا قابل 
پیش بینی نبود که صنایع گسترده ی غذایی مرتبط 
با آنها همچون شیرینی پزی و کیک و کلوچه و ..... 
)فقط به عنوان نمونه عرض شد( نیز خواه ناخواه گران 
می شوند ؟! و همچنین موارد دیگر .  مثال دیگری 
میزنم: نویســنده که خود مستاجر حومه ی تهران 
است؛ یکی دو روز قبل از آزادسازی اقالم مورد نظر 
دولت ، ســری به برنامه ی دیوار برای رهن منزل با 
آورده ی ۱5۰ میلیون تومان زد و مالحظه کرد که 
خوشــوقتانه میشود در شهر محل زندگی، از موارد 
متعدد موجود در دیوار یک واحد متوسط با آن مقدار 
ودیعه رهن کند، ولی به محض آزادسازی اقالم مورد 
نظر ؛ دوباره به دیوار مراجعه کرد و در کمال تعجب 
مالحظه شد که نه تنها دیگر در آن متراژ مورد نظر 
متعارف دیگر واحدی گذاشته نشده و قبلی ها هم 
دیگر موجود نیستند و حذف شده اند بلکه در همان 
متراژ ،  قیمت واحد ؛ به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان 
ظرف ۲_۳ شــب جهش نموده ! و با این حســاب 
 قاعدتــا دیگر توان گرفتن رهنی هم  باقی نمی ماند
دوم آنکه هیچ ایرانی وطن دوستی که موافق رفاه نسبی 
اجتماعی واقتصادی هم باشد ؛  با آزادسازی قیمت ها 
) البته منطقی و معقول و برنامه ریزی شده و همراه با 
تدبیر همه جانبه(  مخالف نیست ولی آیا نمی بایست 
این آزادســازی به شکل دفعی صورت نمی پذیرفت 
؟ و آیا نمیبایست نظر دلسوزان نمایندگان خانه ی 
ملت را هم لحاظ کرد ؟ اصآل آیا نمیبایســت قبل از 
اجرا ؛ چند و چون قضیه ، ریز به ریز به اطالع مردم 
میرسید و از آنها هم )با عطف توجه دادنشان به شرایط 
پیش آمده ی بعد از آزادســازی( ،  نظرخواهی می 
شد؟ )البته طوری که سودجویان فرصت طلب باز به 
 فکر احتکار نیفتند و خون مردم را در شیشه نکنند(

ســوم آنکه نظارت و بازرســی مشکل بسیار جدی و 
عمده و قدیمی دولت های ما بوده و هست. همیشه 
دیده شده و می شود که در بازارهای فروش و خدمات ؛ 
آشفته بازارهایی پیدا می شود که در آن ، هر کس و هر 
مغازه ، ساز خود را میزند و در این بین هم ؛ نه نظارت 
کافی و سختگیرانه ای )که قطعآ به نفع عموم مردم 
میباشد( هست و نه اگر هست ؛ در مقیاس کشوری 
و خیابان به خیابان و نه دائمی است. موارد نا کافی 
بازرسی و نظارتی هم که میشود ؛ چنان در صدا و سیما 
در بوق و کرنا میشود که انگار در کل کشور "وجب به 
وجبش و آن هم بطور دائم و بی وقفه" نظارت دقیق و 
بازرسی موشکافانه و تادیب های بازدارنده وجود دارد. 
در حالی که همه می دانیم که متاسفانه اصال چنین 
 نیست.  امیدواریم این نقیصه بطور کامل اصالح شود.

چهارم آنکه برخوردها با گران کنندگان خودسرانه ی 
قیمت ها در هر صنف و خدمتی بدون توجه به جیب 
مردم و بدون هماهنگی با اجزای مرتبط و کارشناس 

دولت ؛ اصال و به هیچ وجه بازدارنده نیست.  
ناگفته نماند که در این تادیب ها و تعزیرها باید با دقت 
و شدت بیشتری مالحظه ی درآمد حقیقی و یا الاقل 
عرفی واحد گرانفروش متخلف را نمود و همچنین باید 
به محل جغرافیایی واحد هم نظر داشت تا در نتیجه ، 
مقدار جریمه و تعزیری که انجام می پذیرد بازدارندگی 
قطعی برای دفعه های بعدی آن واحد داشته باشد 
)ایــن مــورد از نقطه ضعفهــای جدی در حیطه ی 
 قانونگزاری ما و نیز اجرای قوانین مربوطه می باشد(

و پنجم به عنوان شــبه تعریض خدمت آقایان می 
گوییــم که با این وضع قیمت ها یک کارمند اداری 
رسمی با حدود ۱۰ سال سابقه ی کاری ، با دریافتی 
حقوق حدود 65 میلیون تومان و با این افرایش حقوق 
صرفا ده درصدی که مجلس و دولت محترم برای سال 
۱۴۰۱ برای او  و امثال او مقرر کرده )که افزایش ده 
درصدی آن ؛ تنها 6۰5۰۰ هزار تومان در ماه خواهد 
بود( ؛؛ آیا چنین اشخاصی و افراد به مراتب با حقوق 
 پایینتر از ایشــان ،  چگونه باید روزگار بگذرانند ؟!
یکی از مواردی که باز هم به نظر نویسنده میرسد این 
است که دولت محترم می بایستی دهکها را و یارانه ی 
تعلق گرفته به آنها را پلکانی نماید طوری که دریافتی 
یارانه ی دهک اول تا سوم )به هر شکل نقدی یا اعتباری 
یا بن کارتی....( یکی نباشــند که هر دو ۴۰۰ تومان 
بگیرند و دهک های ۴ تا ۹ هم یکسان تلقی نگردند 
 که به همه ی این دهکها ۳۰۰ تومان پرداخت گردد.

در پایان امید است که  ریس جمهور محترم در هر 
چه  یک دست تر کردن حلقه ی اطرافیان گرانمایه و 
دولتمردان محترم از باال به پایین، منطبق با نیت پاک 
عدالت گســتری خود و به ویژه منویات مقام معظم 
رهبری و صالح آینده ی کشور و با لحاظ کردن حال 

فعلی مردم، موفق و موید باشد .

 خبر مهم رشیدی کوچی 
از استیضاح وزیر صمت

عضو کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور گفت که به 
اینکه به دلیل اصالح قیمت خودرو استیضاح وزیر صمت 

فعال مسکوت مانده است.
جــالل رشــیدی کوچی در خصــوص واردات خودرو، 
اظهارکرد: مجلس در بحث تنظیم آیین نامه ورود جدی 
داشــته باشــد و اگر ما آیین نامه را دســت کم بگیریم، 
گویی هیچ کاری انجام نشده است. این آیین نامه واردات 
است که مشخص می کند چه خودرویی برای چه قشری 
از جامعه وارد شــود و نباید اجازه دهیم کســانی که در 
خودروسازی به مردم ظلم می کردند، آیین نامه را تنظیم 

کنند.
او با بیان اینکه آیین نامه واردات خودرو در دست وزارت 
صمت اســت، گفت: کمیته ای در این خصوص تشکیل 
شده که در حال تنظیم آن هستند، اما این آیین نامه شفاف 
نیست و من با وزیر صحبت کردم، اما فقط برخی موارد 
را توضیح دادند که باعث نگرانی ما شده است؛ بنابراین 
باید پیگیری کنیم که آیین نامه برای مردم شفاف شود.
عضو کمیســیون امور داخلی کشــور و شــورا ها ادامه 
داد: تعرفه ای که گذاشــته می شود، نوع خودرو، قیمت 
خودرو های وارداتی، تعداد خودرو ها و اینکه دســت چه 
کســانی برســد و … همه مهم است که فعال در مرحله 

تنظیم آیین نامه هستیم.
رشیدی کوچی در خصوص استیضاح وزیر صمت، گفت:، 
چون دولت وارد اصالح قیمت خودرو شده مجلس فعال 
اســتیضاح وزیر را مسکوت گذاشته است، اما اگر وزارت 
صمــت ایــن آیین نامــه را به درســتی اجرایی نکند و 
خواسته های مردم تامین نشود، استیضاح وزیر صمت را 

دوباره به اجرا در می آوریم.

در جوار حرم مطهر امام خمینی )ره(؛

 اجتماع بزرگ سپاهیان 
محمد رسول اهلل)ص( برگزار شد

اجتماع بزرگ سپاهیان محمد رسول اهلل )ص( در جوار 
حرم مطهر امام خمینی )ره( با حضور سرلشکر سالمی 

برگزار شد.
 پیــش از ظهر جمعه اجتماع بزرگ ســپاهیان محمد 
رســول اهلل )ص( به مناسبت ســوم خرداد و در راستای 
گرامیداشــت سالروز آزادســازی خرمشهر، و با حضور 
فرماندهان بلندپایه ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
جوار حرم مطهر امام خمینی )ره( با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی برگزار شد.
بر اســاس این گزارش در این مراســم چهل ســالگی 
آزادســازی خرمشهر پاسداشت و از فعالیت های سپاه و 

لشکر محمد رسول اهلل  )ص( تقدیر شد.
گفتنی اســت که ســخنران این مراسم سردار سالمی 
فرمانده کل ســپاه بود و در این تجمع همه اقشــار بسیج 
و ســپاه از جمله پیشکسوتان، جوانان و اصناف مختلف 

بسیج حضور یافتند.

 وساطت جدید ایران 
برای حل اختالفات در عراق

یک رسانه عربی اعالم کرد که ایران طی روزهای آتی قرار 
است وساطتی میان احزاب سیاسی عراقی به منظور حل 
اختالفات میان آن ها به ریاست محمدکاظم آل صادق 

را آغاز خواهد کرد.
برخی منابع آگاه عراقی در گفت وگو با »العربی الجدید« 
اعــالم کردنــد که ایــران طی چند روز آتی وســاطت 
جدیدی میان احزاب سیاسی عراقی را آغاز خواهد کرد 
که شــخصیت های موثر ایرانی و در راس آن ها محمد 
کاظم آل صادق، سفیر جدید ایران در بغداد این ماموریت 
را برعهده خواهند داشت. این منابع گفته اند که هدف از 
این میانجیگری حل اختالفات در داخل عراق و بحران 
سیاسی موجود میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی 
است. آن ها همچنین تاکید کردند که این وساطت بزودی 
و چند روز بعد از روی کار آمدن سفیر جدید ایران در بغداد 
آغاز خواهد شد، این میانجیگری ابتدا در سطح دیدارهای 
شخصی و فردی با نیروهای سیاسی خواهد بود و بعد از 
آن با سید مقتدی صدر در نجف دیدار انجام خواهد شد.

گروسی: 

 نشانه ای از عدم جدیت ایران 
کرات هسته ای نمی بینم در مذا

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس 
خبری گفت که هیچ نشانه ای دال بر عدم جدیت الزم از 
ســوی ایران برای از سرگیری مذاکرات وین در راستای 
احیای توافق هسته ای وجود ندارد. صفحه توییتر شبکه 
الجزیره نوشت: مدیرکلی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تاکید کرد، هیچ گونه نشــانه ای مبنی بر این که ایران 
در ارتبــاط با مذاکرات هســته ای خــود جدیت الزم را 
ندارد، در اختیار نداریم. رافائل گروسی که در کنفرانسی 
مطبوعاتی در ژاپن سخن می گفت، در عین حال، تصریح 
کرد: همچنان منتظر توضیحات قانع کننده از جانب ایران 

در ارتباط با برخی فعالیت های هسته ای آن ها هستیم.
مذاکرات وین که در راســتای احیای توافق هســته ای 
و لغــو تحریم های ایــران در آوریل ۲۰۲۱، مدتی پس 
از روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، آغاز شــد 
در پــی برخی تحوالت اخیر بین المللی از جمله حمله 
روســیه به اوکراین و کشمکش های تهران - واشنگتن 
بر ســر برخی مســائل باقی مانده در مذاکرات، تا اطالع 

ثانوی متوقف شده است.

یادداشت
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3اقتصاد گزارش

وام های کالن؛

جعبه سیاهی که در دولت 
سیزدهم باز شد

 اعطای تســهیالت به تولیدکنندگان، واردکنندگان و 
بــه طور کلی تجار جــزو ضرورتهای یک اقتصاد پویا 
می باشــد و در مواردی باعث نجات یک اقتصاد راکد 
می شود  اما اعطای بی ضابطه ی تسهیالت و به ویژه 
تسهیالت کالن و آن هم در شرایط تورمی باعث افزایش 
نابرابری و فاصله طبقاتی می شود که اگر در یک سیستم 
یکپارچه و شــفاف اطالعات وجود نداشته باشد باعث 
ایجاد رانت و فساد و گسترش فقر در جامعه می شود. 
لــذا یکــی از مهمترین اقداماتــی که در زمینه تحقق 
عدالــت اجتماعــی، کاهش ضریب جینی و رفع فقر از 
جامعه می تواند به وسیله دولتمردان انجام شود ایجاد 
شفافیت در بحث وامهای کالن است تا مردم به عنوان 
دیده بان با رصد و گزارش خود اجازه سوء استفاده از 
حقوق عمومی را به یک جریان خاص ندهند که در این 
زمینه دولت سیزدهم در سال اول خود حرکاتی را آغاز 
کرده است. در این رابطه با حسین میرزایی کارشناس 
اقتصاد، گفت و گو کردیم تا به بررسی نقش شفافیت 

تسهیالت کالن در اقتصاد سالم بپردازیم؛
وی بــا بیــان اینکه در ادبیات اقتصادی، شــفافیت به 
عنــوان یکــی از مولفه  هایی قلمداد می  شــود که آثار 
آن بــا محورهایی همچون بهبــود کیفیت اطالعات، 
بهبود کیفیت حکمرانی، ارتقاء کیفیت تصمیم گیری 
و افزایش پاســخگویی و مسئولیت پذیری همراه است 
گفت: مثال اگر به صورت شــفاف و یکپارچه  دریافت 
کنندگان وامهای کالن در بانک مرکزی ثبت و اعالم 
شــود مدیریت و نظارت بر آن به مراتب آســان تر از 
وضعیتی است که به صورت مبهم آنها را به خود بانکها 

واگذار کنیم.
 این کارشناس اقتصادی افزود:  مولفه شفافیت ، طیف 
 وســیعی از موضوعات اقتصــادی و مدیریتی را در بر

می  گیرد و آثار خود را به نمایش می  گذارد.
  وامهای کالن

جعبه سیاهی که در دولت سیزدهم باز شد
میرزایی با تصریح بر اینکه کارشناسان اقتصادی سالیان 
متمادی اســت بر ضرورت شــفافیت تسهیالت کالن 
سیســتم بانکی تاکید ورزیده  اند گفت:  با این  حال به 
علل مختلف و حتی نامعلوم، به عنوان یک جعبه  سیاه 
در اقتصاد ایران باقی مانده است و اقدام دولت سیزدهم 
در باز کردن این گره از اقتصاد ایران اگر به صورت کامل و 
شفاف انجام بپذیرد یک دستاورد بزرگ اقتصادی است 
که در میان مدت مردم نیز ثمره آن را خواهند چشید.
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به تحرکات اخیر 
در پیگیری این موضوع توســط کارشناســان و دست  
اندرکاران ذی ربط گفت: خوشــبختانه اکنون این مهم  
با جدیت بیشــتری دنبال می شــود و برخی از ارقام 
تسهیالت کالن توسط مسئوالن مربوطه منتشر شده 

است.
وی افزود: این اقدام به شــرطی که سیاســتگذاران و 
مجریان اقتصادی کشور تصمیمات جدی برای اصالح 
وضعیت تســهیالت کالن اتخاذ کنند، آثار مثبتی در 
اصالح ساختاری اقتصاد ایران خواهد داشت و یک گام 
بسیار مهم در مردمی سازی اقتصاد ایران خواهد بود.
میرزایی با تصریح بر ابعاد فرا اقتصادی شــفافیت در 
اعطای وامهای کالن افزود:  مثال از آن جایی که بخشــی 
از این تســهیالت نشــات گرفته از خلق پول جدید در 
اقتصاد اســت و خلق پول در زمرۀ حقوق عامه قلمداد 
می شود، الزم است تا مشخص گردد که این حقوق عامه 
برای امتیاز و فعالیت چه افرادی استفاده می شود تا در 
موارد الزم، مانع از رشد بی  مورد تسهیالت کالن شد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی با ابراز اینکــه در زمینۀ 
نقدینگــی، یکی از مهمترین مجــاری اثرگذار بحث 
تسهیالت کالن است گفت: نقدینگی عالوه بر سمت 
عرضــۀ وجــوه در اقتصاد، به صورت جدی تحت تاثیر 
تقاضای وجوه نیز قرار دارد که مقولۀ تسهیالت کالن، 
یکی از زمینه  ســازان اصلــی خلق نقدینگی از منظر 

تقاضای پول محسوب می شود.
 یک راهکار عملیاتی برای مهار نقدینگی 

و ضابطه مند کردن تسهیالت کالن
وی افزود: بنابراین یکی از راه های جدی برای مهار خلق 
بی  ضابطۀ نقدینگی، سامان دادن به اعطای تسهیالت 

کالن می  باشد.
میرزایی با اشــاره به اینکه اعطای تســهیالت و به ویژه 
تســهیالت کالن، قدرت خریــد باالیی برای دریافت 
کننــده بــه همراه دارد و این امر به ویژه در یک اقتصاد 
تورمی، امتیازی چشمگیر برای دریافت  کنندگان این 
قبیل تســهیالت که اقلیتی از افراد هســتند، قلمداد 
می شــود گفت: این موضوع می تواند به وخامت اوضاع 

توزیع درآمد در اقتصاد دامن بزند.
این کارشــناس اقتصادی با تصریح بر نقش مخرب 
وامهای کالن در نابرابری اجتماعی گفت: از همین 
رو یکی از سیاســت های اثرگذار برای مهار نابرابری 
درآمــدی را مــی بایســت در ممانعت از اعطای بی  
ضابطۀ تســهیالت کالن قلمداد کرد.وی با اشاره به 
نقش تسهیالت کالن در زمینۀ تورم گفت:  از دو بعد 
اصلی تسهیالت کالن به تورم دامن می زند. نخست 
آن که به عنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی، در یک 
اقتصاد رکودی در نهایت زمینۀ بروز تورم را فراهم می  
آورد، دوم آن که این تسهیالت با توجه به ارقام باالی 
اعطایــی و تعداد اندک افراد دریافت کننده، قدرت 
خرید چشــمگیری برای صاحبان وجوه ایجاد کرده 
و توان برهم زدن بازارها و جابجایی ســطح عمومی 
قیمت ها را خواهند داشــت.وی با ابراز خرســندی از 
دغدغه دولت در این زمینه در سال اول کاری خود 
گفت: امید اســت که با شــفافیت واقعی در مقولۀ 
تسهیالت کالن، اقتصاد ایران شاهد حرکت مثبتی 
در زمینــۀ بهبود مولفــه  های توزیع درآمدی، مهار 

خلق نقدینگی و کاهش تورم باشد.

گزارش

راه اندازی کمپین "نه به اجاره های نامتعارف"

ک: بانک ها بازار  مشاوران امال
مسکن را بهم ریخته اند نه ما

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک از 
راه انــدازی کمپین "نه به اجاره های نامتعارف" 
خبــر داد و گفت:  دلیل دریافت مالیات بر ارزش 

افزوده از مستأجران چیست؟
عبداهلل اوتادیاظهار کرد: تا وقتی دســت بانک ها 
که بزرگ ترین دالالن و ســودگران بازار مسکن 
هستند از این بخش خارج نشود، دولت نمی تواند 

کاری برای بازار مسکن انجام دهد.
وی تصریح کرد: تا زمانیکه نتوانیم عرضه و تقاضا 
را متناســب کنیم، نمی توانیم برای مستأجران 

کاری از پیش  ببریم.
وی افــزود: در زمــان حاضر یک ســازنده برای 
دریافــت جــواز ســاخت یک تا یکســال و نیم 
دوندگــی می کند. برای ســازندگان این رویه 
صرف نمی کند چراکه با نوســان قیمت مصالح 
ساختمانی روبرو هستند. ضمن این که با مقررات 
دشــوار شــهرداری هم ساخت و ساز مسکن در 

کشور سخت شده است.
وی ادامه داد: در گذشــته شــهرداری تا 5 طبقه 
را مجوز ساخت می داد اما االن این به سه طبقه 
کاهش یافته اســت. این مســئله باعث شده تا 

عرضه و تقاضا با هم نخواند.
عضــو هیئت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک 
بــا اشــاره بــه این که حــدود یکســال از روی 
کارآمــدن دولت جدیــد می گذرد اما هنوز یک 
میلیون مســکن ساخته نشده است،  اضافه کرد: 
امیدواریم این اتفاق بیفتد و یک میلیون مسکن 
وارد بازار شود، اما متاسفانه بانک ها با پول مردم 
در کار خریــد ملک هســتند. بانک ها هر زمان 
کــه بخواهند از طریق بانک مرکزی قیمت ها را 

افزایش می دهند.
اوتادی یادآور شــد: در گذشــته با این که قیمت 
مســکن در بــازار بین ۸ تــا ۱۰ درصد افزایش 
می یافــت، اما بانک مرکــزی اعالم می کرد که 

قیمت مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته است!
وی اظهــار کرد: ایــن کار باعث افزایش قیمت 
در بازار مســکن می شــد و خرید مســکن برای 
جوانان به یک آرزو تبدیل شده است. االن وزیر 
می گوید ۷۰۰ میلیون تومان وام خرید می دهند، 
ســئوال این اســت که وام مذکور با چه شرایطی 
قرار اســت پرداخت شــود؛میزان سود و اقساط 
آن چقــدر خواهــد بود. با اطمینان می گویم که 
حداقل باید ۱.5 میلیارد تومان بازپرداخت شود. 
آیا یک جوان با حقوق و دستمزد و تورم موجود 
می توانــد هم مخارج زندگی خود را تامین کند 

و هم اقساط وام را؟
وی بیان کرد: اگر شــخصی بخواهد همین االن 
بــرای خرید مســکن از کارکــرد خودش اقدام 
کنــد به هیچ عنوان نمی تواند. امروز دوره انتظار 
خرید مســکن به ۱۰۰ سال افزایش یافته است. 
امیدواریم اتفاق خوبی در بخش مســکن روی 

دهد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک با 
اشاره به ثبت نام نهضت ملی مسکن، گفت: باید 
دوره ثبت نــام در این طرح محدودیت نداشــته 
باشد، در غیراینصورت کسانیکه ثبت نام کرده اند 
امتیــاز خود را می فروشــند، اینها عموما دالل 

هستند.
اوتادی با اشــاره به مالیــات بر ارزش افزوده در 
بخش اجاره مســکن،  اظهار کرد:  ســازمان امور 
مالیات می گوید کاری نداریم که از مســتأجران 
بگیرید یا خیر. مســتأجری که هر ســال جابجا 
می شــود چه دلیلــی دارد مالیات ارزش افروده 

پرداخت کند؟ این مالیات بابت چیست؟
وی با یادآوری این که طی دو ســال اخیر ســقف 
افزایش نرخ اجاره ۲5 درصدی برای تهران اعالم 
شده است، اضافه کرد:  آیا این سقف رعایت شده 
اســت. در دولت های قبل بین ۷ تا ۱۳ درصد با 
توافق مالک و مستأجر نرخ اجاره مسکن افزایش 
یابــد. مالــکان با توجه به تورم کشــور ملکی را 
که امســال  یک میلیارد تومان خریده اند ســال 
بعد چندین برابر ســود می برند. اما مستأجران 
مجبورند به دلیل تورم به حاشــیه  شــهرها نقل 

مکان کنند.
وی از راه انــدازی کمپینــی تحت عنوان "نه به 
اجاره های نامتعارف" توســط مشاوران امالک 
خبر داد و گفت: این کمپین توســط مشــاوران 
امالک تهران راه اندازی شده است. برخی مالکان 
متاسفانه واحد مسکونی خود را با نرخ های  اجاره 
نامتعــارف در بنگاه ها فایل می کنند و همکاران 
بنــده از گرفتــن این فایل ها معذور هســتند. 
امیدواریــم ســایت ها هم همیــن کار را انجام 
دهند تا شرایط و بستری فراهم شود قیمتگذاری 

مناسبی در این رابطه صورت گیرد.

وضعیت این روزهای بازار ارز 

کاهش قیمت ارز در شرایط اوج رشد قیمت کاالها! 
باآنکــه قیمــت کاالها این روزها روندی 
افزایشــی را می پیمایند اما بهای سکه و 
ارز پنجشــنبه هفته گذشته کاهشی شد 
طوری که قیمت دالر از ۳۰ هزار تومان 
به ۲۸ هزار و سکه از ۱۴ میلیون و ۴۰۰ 
هزار به حدود ۱۴ میلیون تومان رسید.

 بازار طال،  ســکه و ارز هفته جاری را در 
حالی پشت سر گذاشت که قیمت ها در 
این بازار با نوسان و رشدی رو به باال همراه 
بــود. طوری که اوایل هفته نرخ دالر ۳۰ 
هزار تومان را رد کرد و قیمت ســکه نیز 
برای رسیدن به نرخ تاریخی ۱5 میلیون 

تومان خیز برداشته بود.
اما پنجشــنبه و در آخرین روز معامالت 
هفتگــی بازار، قیمت ها با حرکتی رو به 
عقب، مسیر کاهش را در پیش گرفتند، 
آنطور که دالر ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی به 
۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان و سکه ۱۴ میلیون 
و ۴۰۰ هزارتومانــی به ۱۴ میلیون و 5۰ 

هزار تومان رسید.
 بی قراری قیمت ها 

در بازار سکه و ارز
بــازاری که برخــی ها افزایش قیمت در 
آن را ناشی از هیجان و برگرفته از اخبار 
نتایــج مذاکــرات برجام می دانند و عده 
ای دیگر معتقدند؛ رشد قیمت ارز و سکه 
در بازار متاثر از رشــد قیمت همه کاالها 
و خدمات در بازار اســت که این روز ها 
به چشــم می خورد و ارز و طال نیز چون 
کاالهایی قابل داد و ستد در بازار هستند 
با افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار 
نمی خواهند از این قافله به جای مانند.

بازاری که البته تعیین کننده قیمت همه 
کاالها و خدمات در بازار است، اما این بازار 
نیز در شــرایطی که قیمت همه اجناس 
نوســانی است، آرام قرارندارد. طوری که 
یــک روز دالر ۳۰ هــزار و روز دیگر ۲۸ 
هــزار تومان می شــود، البته این را باید 
گفت؛ قیمت ها در بازار زمانی از نرخ ارز 
تبعیت می کنند که نرخ دالر در مســیر 
رشد باشد چرا که با کاهش قیمت ارز در 
بازار متاسفانه به دلیل پدیده چسبندگی 
قیمت ها خیلی از فروشندگان از قیمت 
پاییــن نرخ ارز پیروی نمی کنند و برای 
توجیه خریدارانی که معترض هســتند 
مــی گویند؛ کاالیی که خریده ایم خرید 
قبلــی بوده و با نرخ دالر گران خریداری 

شده است.

این به هم ریختگی قیمت ها که ناشی از 
عدم مدیریت بازار و تاثیر گذاری سیاست 
های کالن اقتصادی همچنین مســائل 
سیاسی است این روزها همه را سر در گم 
کرده است و سرمایه گذاران نیز به دلیل 
عــدم ثبات قیمتی ارز در تصمیم گیری 

های خود دچار مشکل جدی شده اند.
 حذف ارز ترجیحی بازار ارز را 

نوسانی کرد
اسفندیار شاه منصوری، کارشناس بازار 
درباره علل نوسان قیمت ارز گفت: قیمت 
ها در بازار این روزها ثبات خاصی ندارند 
از طرفی کنترل قیمت ها و نظارت بر نرخ 
ها نیز تا حدودی از دســت دولت خارج 
شــده اســت. دلیل اصلی چنین اتفاقی 
اجرای سیاســت حــذف ارز ترجیحی 
برخی کاالهای اساســی و تاثیر گذاری 
آن بر قیمت همه کاالها در بازار اســت 
که دامنه آن نیز به بازار ارز کشیده شده 

است.
وی بــا بیان اینکه رســیدن قیمت دالر 
بــه ۳۰ هزار تومان متاثر از آزادســازی 
قیمــت کاالهای اساســی بود که قیمت 
ارز را هیجانی در بازار افزایش داد افزود: 
زمانی که قیمت روغن، گوشت مرغ، نان 
فانتزی، لبنیات و ... چند برابر می شــود 
ایــن افزایش قیمت به کل بازار تعمیم و 
زمینه رشــد نرخ ارز را نیز در بازار فراهم 

می کند.
شاه منصوری افزود: از نظر تکنیکال نیز 
بررســی ها حاکی از آن است که قیمت 

دالر تــا مدتــی بین ۲۷ یا ۲۸ تا ۳۱ هزار 
تومان نوســانی می باشد آنطور که طی 
دو روز گذشــته دامنــه قیمت آن تا ۳۱ 
هــزار تومان در رفت و برگشــت بود. در 
چنین شــرایطی به نظر می رسد قیمت 
دالر دیگــر به کمتــر از ۲6 هزار تومان 
نرسد چرا که قیمت همه کاالها در بازار 
روندی افزایشــی را مــی پیمایند و این 
افزایش قیمت به نوعی بر رشــد قیمت 

ارز نیز تاثیر بسزایی می گذارد.
بازار ارز تحت تاثیر محرک های 

سیاسی و اقتصادی
این کارشــناس بازار خاطر نشــان کرد: 
چنانچــه بازار تحــت تاثیر محرک های 
سیاســی و اقتصادی قرار نگیرد، ماندن 
دالر در محــدوده قیمتی ۲۸ تا ۳۰ هزار 
تومان نرخی معقول می تواند باشد، البته 
دلیل اصلی رســیدن قیمت دالر تا ۳۰ 
هــزار تومان طی چند روز اخیر عالوه بر 
تاثیرگذاری به درازا کشــیده شدن روند 
مذاکــرات برجام بلکه اقدامات اقتصادی 
در داخــل و تصمیم گیری برای اجرای 
حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی بود 
که قیمت ها را در همه بازارها بخصوص 
بازار ارز نوسانی با حرکت رو به باال کرد.

این کارشــناس بازار اظهارداشت: هنوز 
محرک های سیاسی بخصوص در بحث 
انجام توافق برجام اتفاق خاصی نیفتاده 
است و بخش عمده افزایش قیمت همان 
طور که گفته شــد ناشی از محرک های 
داخلــی بخصوص اجرای طرح حذف ارز 

ترجیحــی کاالهای اساســی بوده و در 
صــورت نتایج قطعی از مذاکرات قیمت 

ارز در بازار نیز دچار تغییر خواهد شد.
شــاه منصوری ادامه داد:  معموال دولت 
هــا در دور اول فعالیت خود بخصوص ۲ 
سال ابتدایی کار، سعی می کنند قیمت 
دالر را در بــازار کنتــرل کنند تا کارنامه 
ای رضایت بخشــی از خود نشان دهند 
و عملکرد خود را خوب جلوه دهند،   اما 
تجربه نشان داده است در دور دوم فعالیت 
دولت ها بخصوص ســالهای پایانی برای 
مدیریت اقتصاد خیلی جســور نیستند. 
البته امیدواریم تیم اقتصادی رئیســی 
بتواند بازار ارز را ســاماندهی و قیمت ها 
را معقوالنــه و منطقــی مدیریت کند تا 
عواقب و آثار آن اقتصاد کشــور و خانوار 

را تحت فشار قرار ندهد.
 کاهش قیمت ارز 

در اوج افزایش قیمت کاالها در بازار
آلبــرت بغزیان کارشــناس اقتصادی و 
اســتاد دانشــگاه تهران نیز در گفتگو با 
خبرگزاری »تحلیل بازار« گفت: اکنون 
کــه قیمت همه کاالهــا در بازار بدنبال 
آزاد ســازی نرخ کاالهای اساســی روند 
افزایشی را می پیمایند اما نرخ ارز در بازار 
کاهشــی شده است، بیانگر آن است که 
بانک مرکزی چنانچه بخواهد به راحتی 
می تواند قیمت ها را در این بازار کنترل 
کند و حتی در اوج افزایش نرخ ارز آن را 

در مسیر سراشیبی قرار دهد.
وی با بیان اینکه قیمت دالر طی چند روز 

گذشــته مرز ۳۰ هزارتومان را درنوردید 
امــا اکنون مســیر عقب گرد را در پیش 
گرفته اســت، گفت: اینکــه بهای دالر 
به حدود ۲۸ هزار تومان رســیده اســت 
تعجــب بــر انگیز بوده زیــرا قیمت آن 
برخــالف قیمت همــه کاالها در بازار به 

جای رشد ارزان شده است.
این استاد دانشگاه افزود: به نظر می رسد 
بانک مرکزی با چنین اقدامی می خواهد 
بازار را بســنجد چرا که در زمان افزایش 
قیمت ها در پی حذف ارز ترجیحی، نرخ 
ها در بازار ارز نیز همزمان افزایشی بود. 
بــه هــر حال این بانک اکنون صالح را بر 
آن دانسته است تا با کاهش قیت ارز در 
بــازار ببیند می توان قیمت همه کاالها 
نیز از نرخ ارز نسبتا ارزان تبعیت کنند و 
کاهشــی شوند یا خیر؟ اما دریغ از اینکه 
با توجه به موضوع چسبندگی قیمت ها 
چنین اقدامی خیلی کارســاز نیست زیرا 
بانــک مرکــزی از ابتدا باید مانع نرخ ارز 

در بازار می شد.
 افزایش قیمت ارز در بازار 

بدون صف تقاضا
بغزیان با اشــاره به اینکه افزایش قیمت 
ارز در بازار طی روزهای گذشــته بدون 
تقاضــای باالی ارز اتفــاق افتاد، گفت: 
حــذف ارز ترجیحی صــف تقاضا بازار 
آزاد را افزایــش نــداد و حتی کم کرد در 
چنین شــرایطی مشــخص می شود که 
فرمان کنترل قیمت ها در بازار ارز دست 
بانک مرکزی اســت و اینکه می گویند 
بــازار قیمــت ارز را باال و پایین می کند 

اظهارنظری غلط است.
بنا به این گزارش، روز پنجشنبه  در بازار 
آزاد قیمت دالر و سکه برخالف روز های 
گذشته روندی کاهشی را سپری کردند، 
طوری که قیمت طالی ۱۸عیار هر گرم 
یک میلیــون و ۳5۳ هزار تومان، ســکه 
تمام بهــار آزادی طرح جدید ۱۴میلیون 
و 5۰ و دالر ۲۸ هــزارو ۱۰۰ تومــان رقم 
خورد.عالوه بر این، در صرافی های بانکی 
قیمت فروش دالر با کاهش نسبت به روز 
قبل ۲5 هزار و 6۴۱ تومان و قیمت خرید 
دالر از مردم ۲5 هزار و ۳۸6 تومان تعیین 
شد. کارشناسان معتقدند بانک مرکزی 
به راحتی می تواند با سیاســت گذاری 
های خود بازار را مدیریت کند و نگذارد 
قیمت ارز بی منطق در بازار افزایش یابد.

عرضه خودرو در بورس بازار را متشنج می کند

ورود بی ترمز خودرو به بازار بورس
طــی روزهای اخیر دو خــودرو از محصوالت بهمن 

موتور در بورس کاال عرضه شدند.
 کارا در دو مدل تک و دو کابین، محصوالت شرکت 
بهمن موتور از روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، 
در بورس کاال عرضه شد. عرضه خودرو در بورس از 
آن دســت مسائلی است که مخالفان بسیاری دارد. 
مخالفــان این روش بر خالف کســانی که معتقدند 
بورس محلی امن برای عرضه خودرو اســت، بر این 
باورنــد که با این روش تنهــا زمینه را برای افزایش 
بیشــتر قیمت ها و چالش هــای تازه فراهم خواهیم 
کرد. یکی از چالش های می تواند ســه نرخی شــدن 
خودرو باشد.بر اساس گزارشی از تجارت نیوز بورس 
کاال اعالم کرده اســت که کارا تک کابین با قیمت 
پایه ۲۹۱ میلیون و ۲5۷ هزار تومان در تاالر خودرو 
عرضه می شود. کارا دو کابین نیز با قیمت پایه ۳۰۱ 
میلیــون و 5۹6 هــزار تومان به این تاالر می آید. این 
در حالی است که این دو در کارخانه به ترتیب ۲5۱ 

میلیــون و ۲6۹ هزار تومان قیمت دارند. از ســوی 
دیگر، خودروی کارا تک کابین در بازار ۳6۸ میلیون 
و مدل دو کابین آن ۳۹۰ میلیون تومان داد و ستد 
می شــود. هر چند بر اســاس اعالم مسئوالن، هدف 
نهایــی عرضه خودرو در بورس این اســت که همه 
ظرفیت تولید هر مدل در بورس کاال عرضه شــود، 
اما به نظر می رسد تا آن زمان برخی انواع خودرو ها 

سه قیمت متفاوت داشته باشند.
عرضه خودرو در بورس کمکی به بازار نمی کند

»مرتضــی مصطفوی« کارشــناس بــازار خودرو 
در خصــوص تاثیــر عرضه خــودرو در بورس کاال 
می گوید:»اگر سیاست گذاران به دنبال این هستند 
که با عرضه خودرو در بورس شــفافیت ایجاد کنند 
بایــد بگویــم که راه حل این نیســت. عرضه خودرو 
در بــورس کاال مــا را به ســمتی می برد که یک عده 
دست شــان در بــورس باز شــود و در انتها به علت 
رانت اطالعاتی که دارند و هزاران اتفاق پشــت پرده 

دیگر شــروع به قیمت ســازی می کنند و منافعی را 
برای خودشــان به وجود می آورند. عرضه خودرو در 
بورس چه بخواهیم و چه نخواهیم این بستر را فراهم 
می کند.«وی افزود:»در گذشته ما تجربه های مشابه 
داشــته ایم و دیدیم که با عرضه کاال در بورس، آن 
کاال شاهد قیمت های عجیب و غریب شده است.«

این کارشــناس بازار خودرو ادامه داد:»اگر واقعا به 
دنبال اصالح قیمت ها و افزایش شــفافیت هســتیم 
نه قرعه کشــی و نه عرضه خودرو در بورس ما را به 
این هدف نمی رســاند. برای این کار باید به ســمت 
راه انــدازی و ایجاد ســامانه جامــع معامالت بازار 
خــودرو برویم و ســازمان مالیاتــی باید متولی آن 
باشــد نه ســازمان بورس. سازمان مالیاتی باید تمام 
معامالت انجام شده در بازار خودرو را رصد کند و بر 
اساس آن برای سیاست های کالن اقتصادی با ابزار 
مالیــات محدودیت و مموعیت هایی را لحاظ کند و 
از ایــن طریق بازار را کنترل کند.«مصطفوی تاکید 

کرد:»عرضه خودرو در بورس فقط به تشــنج بیشتر 
بــازار کمک خواهد کرد. ما با اجرای این سیاســت 
نوسان بیشتری در بازار خواهیم داشت و این اتفاق 
عمــال نمی تواند هیچ کمکی به بازار و مصرف کننده 

کند.«

خبر ویژه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واردات خودرو زمانی می تواند 
اثرگذار باشد که با انجام آن مافیای خودروسازی از حاشیه امن خارج شده 

و در مسیر حذف قرار بگیرد.
 لطف اهلل سیاهکلی با بیان اینکه آزاد شدن واردات خودرو حاصل مطالبه گری 
مردم و نمایندگان آنها در مجلس بود، اظهار داشت: حاال که واردات خودرو 
در دستور کار دولت قرار گرفته، باید این واردات طوری انجام شود که همه 
اقشــار از ثمرات آن برخوردار نشــوند. نه اینکه فقط عده محدودی بتوانند 

خودروی خارجی سوار شده و به مردم پز بدهند.
وی با اشــاره به فضای غیررقابتی موجود در صنعت خودروی کشــور اضافه 

کرد: بدون شک برای همه دلسوزان این کشور تولید خودرو اهمیت باالیی 
دارد؛ منتها باید به این نکته دقت کنیم که ۴۰ سال حمایت کامل از صنعت 
خودروســازی و ایجــاد یک بازار بــدون رقیب برای آنها فقط منجر به تولید 
خودروهایی شده که نه تنها کیفیت باالیی ندارند، بلکه نسبت به نمونه های 
مشابه بسیار گران قیمت تر هستند.سیاهکلی ادامه داد: در هر جای جهان یکی 
از علل حمایت از شرکت های خودروسازی تأمین خودروی با قیمت کمتر از 
خودروهای خارجی برای اهالی همان کشور است؛ اما در کشور ما خودروی 
با کیفیت پراید با قیمت برندهای برتر خارجی به مردم می فروشند که این 
نشان می دهد بازار انحصاری و بستن درهای واردات خودرو فقط به گستاخ 

شدن خودروسازان برای ظلم به مردم انجامیده است.
وی احتکار خودرو را یکی از پدیده های نوظهور ناشــی از ممنوعیت واردات 
خودرو دانست و تصریح کرد:  دپوی خودروها به بهانه نبود قطعات یا انتقال 
به پارکینگ نمایندگی ها از پدیده هایی بود که در ۴ سال اخیر مشاهده کردیم 
و همه اینها به این خاطر اســت که خودروســازان برای دولت تکلیف تعیین 

کرده اند و همیشه قانون و مقررات را به دلخواه خود اجرا کردند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با ذکر اینکه اصالح آیین نامه 
واردات خودرو مطابق با شرایط اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است، 
گفت: مجلس به نقش نظارتی خود برای اجرای این آیین نامه عمل می کند.

گری تازه از گستاخی جدید خودروسازان افشا

احتکار و دپوی خودروها به بهانه نبود قطعات
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نفت و انرژی 4

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت اعالم کرد:

رفع مشکل شرکت های پاالیشی برای انتشار صورت های مالی
شــرکت های پاالیشــی هر سال برای انتشار صورت های مالی خود در سایت 
کدال با مشکل عدم اطالع دقیق از قیمت نفت خام مواجه هستند که به نظر 
می رســد تا امروز شــنبه )۳۱ اردیبهشــت ماه( قیمت نهایی نفت خام اعالم 
شــود.»ناصر عاشــوری«، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش 
نفت به آخرین تصمیمات اتخاذ شــده در زمینه عدم ارائه قیمت نفت خام 
از ســوی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اشاره کرد و گفت: 
اکنون نزدیک برگزاری مجامع قرار داریم و انتظار ما از وزارت نفت این است 
تا هر چه زودتر قیمت نهایی نفت خام را در راستای سهولت کار شرکت های 
پاالیشی در زمینه بررسی صورت های مالی خود و نیز انتشار آنها در سایت 

کدال اعالم کنند.وی اظهار داشت: شرکت های پاالیشی هر سال با این مشکل 
مواجه هستند و به نظر می رسد که با توجه به چالش های ایجاد شده، هر چه 
زودتر قیمت نفت خام برای انتشــار صورت های مالی شــرکت های پاالیشی 
اعالم شود که در اینصورت می توان شاهد نتیجه مثبت این اقدام در انتشار 
صورت های مالی باشیم.عاشــوری خاطرنشان کرد: هفته گذشته جلسه ای 
را برای تعیین تکلیف این چالش برگزار کردیم و وعده هایی برای ارائه قیمت 
نفت خام ظرف ۴۸ ساعت آینده داده شد؛ این در حالیست که تاکنون این 
اقدام انجام نشده و باعث ایجاد مشکل برای شرکت های پاالیشی شده است.

دبیــر کل انجمــن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت گفت: ما اکنون در 

انتظار ارائه قیمت نهایی نفت خام از ســوی مســووالن هستیم، شرکت های 
پتروشیمی و پاالیشی جزو شرکت های سودده هستند و در واقع اعتبار کشور 

و نیز سازمان بورس تلقی می شوند.
وی اظهار داشت: با توجه به چنین وضعیتی دولت نباید نسبت به این مساله 
بی توجه باشــد و ســبب آســیب به فعالیت شرکت های پاالیشی و نیز ایجاد 
روند در منفی در سهام این شرکت ها شود.دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پاالیش نفت به سودده بودن شرکت های پاالیشی اشاره کرد و گفت: 
با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و نیز جنگ اقتصادی می توان اعالم 

کرد که اکنون شرکت های پاالیشی در موقعیت بدی قرار ندارند.

:  مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز

قیمت جدید گاز در راه است

كوتاه از انرژی

گفت و گو

در معامالت روز جمعه؛

 قیمت نفت 
کاهش یافت

قیمــت نفــت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر 
نگرانی ها نســبت به رشــد اقتصادی ضعیف تر 
کــه انتظــارات بــرای بهبود تقاضــا در چین را 

تحت الشعاع قرار داد، با کاهش روبه رو شد.
 بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ژوییه با 
۳6 سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۱۱ دالر 
و 6۸ ســنت در هر بشــکه رسید. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳6 ســنت 
معــادل ۰.۳ ســنت کاهش، بــه ۱۱۱ دالر و ۸5 

سنت در هر بشکه رسید.
معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل 
در ژوییه که بزودی معامالت ماه آتی خواهد بود، 
بــا حــدود ۰.6 درصد کاهش، در ۱۰۹ دالر و ۲۰ 

سنت در هر بشکه ایستاد.
هر دو شــاخص روز گذشــته با بیش از دو دالر 

افزایش در هر بشکه بسته شده بودند.
شــاخص نفت آمریکا در مســیر چهارمین رشد 
هفتگــی متوالــی قــرار دارد و نفت برنت پس از 
کاهــش حدود یک درصد در هفته گذشــته، به 
سوی ثبت حدود یک درصد رشد هفتگی پیش 

می رود.

استفن اینس، از شرکت مدیریت دارایی SPI در 
یادداشتی نوشت: اگر آمار رشد اقتصادی آمریکا 
همچنان نامطلوب باشد، قیمت نفت ممکن است 
از بازخــورد منفی این چشــم انداز تیره در بازار 

سهام، متاثر شود.
شاخص های وال استریت معامالت پرنوسان روز 
پنج شنبه را با کاهش به پایان بردند در حالی که 
ســرمایه گذاران نگران تورم و افزایش نرخ های 
بهره بودند.با این حال در چین، تقاضا برای نفت 
ممکن اســت با کاهش تدریجی محدودیت های 
کرونا در شانگهای، بهبود پیدا کند. این شهر برای 
نخستین بار در دو ماه گذشته به ساکنانش اجازه 

داد برای خرید از خانه خارج شوند.
در ایــن بین، انجمن خودروی آمریکا اعالم کرد 
قیمت های بنزین و دیزل در جایگاه های سوخت 
روز پنج شــنبه دوباره به رکورد باالی جدیدی 
صعود کرد.مجلــس آمریکا الیحه ای را تصویب 
کــرد کــه به رئیس جمهور اجازه می دهد فرمان 
اضطــراری انــرژی صادر کند و افزایش بی حد و 
اندازه قیمت های بنزین و سوخت خانگی از سوی 

شرکت ها را غیرقانونی می کند.

رویترز ادعا کرد:

 کاهش فروش نفت ایران به چین 
پس از جنگ اوکراین

رویترز مدعی شــد کاهش قیمت شــدید نفت 
روسیه و روانه شدن آن به سمت شرق به دنبال 
تحریم های غربی علیه این کشــور باعث شده 

چین واردت نفت از ایران را پایین بیاورد.
 رویترز مدعی شــد صــادرات نفت خام ایران 
به چین کاهش شــدیدی از زمان آغاز جنگ 
اوکراین داشته است، چون پکن ترجیح می دهد 
بشکه های نفت ارزان قیمت روسیه را خریداری 
کند. بنابراین حدود ۴۰ میلیون بشکه از نفت 
ایران که در تانکرهایی برروی دریا ذخیره شده، 

به دنبال خریدار است.
تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه 
به خاطر حمله این کشور به اوکراین باعث شده 
بیشتر نفت خام روسیه عازم شرق شود. چین 
هم از این فرصت استفاده کرده است. بنابراین 
تقاضای این کشــور برای نفت ایران و ونزوئال 
کــه هر دو تحت تحریم های آمریکا قرار دارند 

کاهش یافته است.
بــر اســاس این گــزارش ادعایــی، اطالعات 
کشــتیرانی نشان می دهد حدود ۲۰ نفت کش 
حامل نفت ایران از اواســط ماه مه در نزدیکی 

ســنگاپور لنگــر انداخته انــد. برخــی از این 
نفت کش ها از ماه فوریه در این منطقه هستند 
امــا تعداد نفت کش هــای حامل نفت ایران از 
ماه آوریل یعنی از زمان ســرازیر شــدن نفت 
روسیه به سمت شرق افزایش یافته است. طبق 
اطالعات شــرکت ردیابی نفت کش های کپلر، 
حجــم نفت ذخیره شــده در این نفت کش ها 
در نزدیکــی ســنگاپور به ۳۷ میلیون بشــکه 
در اواســط مــاه مه رسیده اســت. درحالی که 
 ایــن رقم در اوایل آوریــل برابر با ۲۲ میلیون 

بشکه بود.
آمریکا واردات نفت روســیه را بالفاصله پس از 
حمله این کشــور به اوکراین ممنوع کرد، اما 
اتحادیــه اروپــا در فکر یــک تحریم مرحله به 
مرحله است که باعث شده نفت روسیه بیش از 
پیش به سمت آسیا روانه شود. حمید حسینی، 
رئیس اتحادیــه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی ایران به رویترز گفته 
اســت که صادرات نفت روســیه به آســیا - به 
ویژه چین - »تهدید بزرگی برای صادرات نفت 

ایران است«.

خبر ویژه
 عضو هیات مدیره جامعه متخصصین

 نساجی ایران:

عرضه قطره چکانی 
 پتروشیمی ها  مشکل کهنه 

و مزمن صنعت است
تهــران- ایرنــا- عضو هیــات مدیره جامعه 
متخصصین نســاجی ایران گفت: مشکالت 
اقتصــاد و صنعت کشــورمان کهنه و مزمن 
شده است و سال هاست با مشکالتی همچون 
عرضه قطره چکانی محصوالت پتروشیمی  و 
معضالت واحدهای پایین دست دست وپنجه 

نرم می کنیم.
 چندی پیش انجمن صنایع نســاجی ایران 
در نامــه ای به معاونت صنایع عمومی وزارت 
صمت، یکی از بزرگ ترین مشکالت اعضای 
انجمن را که از بزرگ ترین مصرف کنندگان 
مواد پتروشــیمی هســتند را کمبود شدید 
عرضه و نوســان دور از انتظار قیمت هفتگی 
این مــواد عنوان کرد.در متن این نامه آمده 
بود: در شــرایطی که واحدهای پایین دستی 
گاهی مجبور هستند محصوالت عرضه شده 
در بورس کاال را به علت پایین بودن ســطح 
عرضه با رقابت باال خریداری کنند، شــنیده 
می شود که شرکت های پتروشیمی این مواد 
را کــه حاصل آب وخاک و نیروی انســانی و 
منابع ملی اســت به کشورهای همسایه که 
درواقــع رقیب کاالی نهایی تولیدکنندگان 
این مملکت هستند، صادرات می کنند یا برای 
ایجاد رقابت میان مصرف کنندگان که راهی 
جز تأمین این مواد ندارند، عرضه آن ها را بسیار 
کم و یا به عبارتی به صورت قطره چکانی ادامه 
می دهند.انجمن صنایع نساجی ایران اعالم 
کرده اســت که در این شــرایط درست ترین 
روش این اســت که شرکت های پتروشیمی 
عرضه داخلی محصوالت خود از طریق بورس 
کاال را برای تأمین کامل نیاز داخل بر صادرات 
ارجح بدانند و به این طریق برای تحقق شعار 
ســال که تولید و اشــتغال آفرین است، گام 

بردارند.
در ایــن زمینه، عضو هیــات مدیره جامعه 
متخصصین نســاجی ایران افزود: مشکالت 
اقتصاد و صنعت کشــورمان کهنه و مزمن 
شــده است و سال هاســت با این مشکالت 
نــرم می کنیم.»علیرضــا  دســت وپنجه 
حائــری« بیان داشــت: نگاهی به آرشــیو 
خبرگزاری ها، روزنامه ها و رســانه ها در ۱۰ 
ســال گذشته حاکی از مطرح کردن همین 
مســائل و مشکالت از سوی مسووالن وقت 
دستگاه ها و بخش خصوصی و گالیه مندی از 
نحوه عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس 
کاال است و همواره واحدهای مصرف کننده 
محصوالت پتروشــیمی و تولیدکنندگان با 
این مشکل مواجه بوده اند.وی گفت: در همه 
این ســال ها شاهد بودیم اگر شرایط کشور 
خوب، وضعیت صادرات مناسب و تحریم ها 
کمرنــگ بــوده، اولویت پتروشــیمی ها با 
صادرات محصوالتشــان بــوده و محصول 
کمتــری تحویل واحدهای پایین دســت 
می دادنــد کــه بحرانی در این صنایع ایجاد 
می کرد.حائری ادامه داد: در غیر این صورت، 
اگر تحریم ها سفت وسخت می شد و درنتیجه 
خریداران خارجی محصوالت پتروشــیمی 
کمتر می شدند، عرضه به بازار داخل افزایش 
می یافت و هیچ وقت سیاســت روشــنی که 
بــا آن بتوان نیاز واحدهای پایین دســت به 
محصوالت پتروشیمی را تامین کرد، وجود 

نداشته است.
وی یادآور شــد: همواره مسائل در این حوزه 
به شرایط جهانی وابسته بوده و تا آنجایی که 
می توانستند صادرات می کردند، درحالی که 
همواره مسووالن بر لزوم اولویت داشتن تامین 
نیاز داخل و ســپس صادرات تاکید داشته و 
دارند؛ بر این اساس مشکالت کهنه، مزمن و 
حل نشده باقی مانده است.عضو هیات مدیره 
جامعه متخصصین نساجی ایران اضافه کرد: 
سال هاســت با مسائل و مشکالتی همچون 
قاچاق پوشــاک، کمبود نقدینگی واحدهای 
صنعتی، واحدهای راکد و غیرفعال و تامین 
مواد اولیه موردنیاز واحدها مواجه ایم و همه 
ساله نیز این مشکالت تکرار می شوند، اما انگار 
عزمی برای رفع مشــکالت وجود ندارد.وی 
تصریح کرد:  موجب تاســف است واحدهایی 
که خوراک و مواد اولیه شان داخلی است و از 
انواع و اقسام یارانه ها و انرژی ارزان برخوردار 
می شوند، واحدهای پایین دست را در تامین 

مواد اولیه با چالش مواجه می کنند.
به گفته حائری، پتروشــیمی ها به اندازه نیاز 
صنایع مواد اولیه در بورس عرضه نمی کنند؛ 
بر این اساس با عرضه قطره چکانی و کمتر از 
مصرف، رقابت ایجاد می شود. درنتیجه عرضه 
کم منجر به افزایش قیمت می شود و درنهایت 
بــا توجه به کمبــود نقدینگی در واحدهای 
تولید، واسطه های به ظاهر تولیدکننده کاال 
را می خرند و به صورت چندماهه با ســود به 

واحدهای صنعتی می فروشند.

کتشاف نفتی جدید  سه ا
 در امارات

 شــرکت ملی نفت ابوظبی ســه اکتشاف 
نفتی جدید را اعالم کرد که بزرگترین آن 
شامل 5۰۰ میلیون بشکه نفت از یک چاه 
اکتشافی در میدان بوحسا با ظرفیت 65۰ 
هزار بشــکه در روز می شود.شــرکت ملی 
نفت ابوظبی )ادنوک( در روز پنجشنبه سه 
اکتشاف نفتی را اعالم کرد که یکی از آن ها 
در میدان نفتی بوحسا، بزرگ ترین میدان 
نفت ســاحلی امارات صورت گرفته است. 
طبق گزارش این شــرکت، ظرفیت تولید 
نفت خام از این میدان نفتی به 65۰ هزار 
بشکه در روز می رسد.در گزارش این شرکت 
آمده اســت این اکتشــاف نفتی در میدان 
بوحســا شامل 5۰۰ میلیون بشکه نفت از 
یک چاه اکتشافی می شود. این اکتشاف به 
منابع نفت موربان امارات می افزاید.ادنوک 
اعالم کرد دومین اکتشــاف نفتی در بلوک 
۳ ابوظبی صورت گرفته که تحت مدیریت 
شــرکت اکسیدنتال قرار دارد. حدود ۱۰۰ 
میلیون بشــکه نفت در این بلوک اکتشاف 
شده است.اکتشــاف ســوم هم شامل 5۰ 
میلیون بشــکه نفت خام ســبک و شیرین 
موربــان در بلوک هــای تحــت مدیریت 
شــرکت نفت الظفره انجام شــده اســت.
ادنوک قصد دارد ســرمایه گذاری خود در 
هیدروکربن هــا را افزایش داده و ظرفیت 
تولید را تا ۲۰۳۰ به 5 میلیون بشــکه در 
روز برساند. این شرکت چندین قرارداد را 
به شرکت های مختلف برای افزایش تولید 

اعطا کرده است.

وزیر نیرو بر پیگیری توافقات 
 قبلی ایران و آذربایجان 

کید کرد تأ
وزیر نیرو در دیدار با معاون نخســت وزیر 
آذربایجــان، بر پیگیــری توافقات قبلی و 

گسترش روابط دو کشور تاکید کرد.
 علی اکبر محرابیان در دیدار با شــاهین 
مصطفی یــف معــاون نخســت وزیــر 
آذربایجــان کــه در تهران برگزار شــد، 
موضوعات اصلی و کلیدی توسعه روابط 
دو کشور ایران و آذربایجان را مورد بحث 

و بررسی قرار داد.
در ایــن دیدار طرفین ضمن ابراز عالقه به 
گســترش بیش از پیش روابط دو کشــور 
در حوزه هــای مختلــف، ظرفیت هــای 
همکاری ها را بســیار مناســب دانسته و 
در خصوص رفع موانع موجود پیشــرفت 

مشترک برق آبی تبادل نظر کردند.
دو طــرف همچنین با اشــاره بــه پروژه 
سنکرون ســازی شــبکه های برق ایران، 
روسیه و آذربایجان، خواستار رفع موانع و 

اجرای پروژه مذکور شدند.
طرفین در ادامه با بررسی پروژه های مختلف 
به ویژه پروژه های سدهای خداآفرین و قیز 
قلعه ســی، راه های گسترش تجارت انرژی 

الکتریکی فی مابین را بررسی کردند.
همچنیــن دو طرف بــا مرور روند اجرایی 
توافقــات و پروژه هــای مشــترک ایران و 
آذربایجان، بر اراده خود مبنی بر همکاری 
مؤثر و دوستانه در حوزه آب های مشترک 

دو کشور تاکید کردند.

آخرین آمار از خرید نفت 
ایران توسط چین

آمار شــرکت رصد نفتکش ورتکسا نشان 
می دهد چین قرار است حدود دو میلیون 

بشکه نفت از ایران دریافت کند.
این محموله قرار اســت اواخر هفته جاری 
در جنــوب چیــن برای پر کــردن ذخایر 
استراتژیک، تخلیه شود و سومین محموله 
بزرگی اســت که از ماه دســامبر، از ایران 

وارد می شود.
ایــن محموله توســط یک نفتکش متعلق 
به شــرکت ملی نفتکــش ایران حمل می 
شــود که نشان می دهد به صورت رسمی 
بــه عنوان خرید نفت ایران توســط چین 

ثبت خواهد شد.
 چین رسما تمامی واردات نفت از ایران را 
ثبت نمی کند و برآورد می شــود واردات 
غیررســمی نفــت از ایران به چین، حدود 
هفت درصد از کل واردات نفت این کشور 

را تشکیل می دهد.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش کرده 
که صادرات نفت ایران در ســه ماه نخست 
ســال میالدی جاری به ۸۷۰ هزار بشــکه 
در روز افزایش یافت که ۳۰ درصد رشــد 
در مقایســه با صادرات سال ۲۰۲۱ داشته 

است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، یک تحلیلگر 
شرکت کپلر به وال استریت ژورنال گفت: 
انتظــار نمی رود چین به دلیل خرید نفت 
ایران، هدف تحریمهای ثانویه آمریکا قرار 
گیرد زیرا واشــنگتن کامال سرگرم روسیه 

شده است.

مدیر عامل نفت و گاز پارس با بیان اینکه فاز ۱۱ پارس جنوبی زمستان امسال به گاز می رسد از تولید 
روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز در این پاالیشــگاه خبر داد.محمد مشــکین فام اظهار داشــت: طرح 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بعنوان آخرین فاز پاالیشگاهی از اولویت های صنعت نفت در سال جاری 
به شمار می رود.وی افزود: با شتاب و دقت خوبی شاهد پیشرفت فیزیکی مناسبی در روند اجرای فاز 
۱۱ هســتیم و پیش بینی می کنیم زمســتان امســال نخستین برداشــت را از بخش اول این فاز داشته 
باشــیم.مدیر عامل شــرکت نفت و گاز پارس خاطر نشــان کرد: اکنون شــرکت پتروپارس اجرای طرح 
توســعه فاز ۱۱ را بر عهده دارد و به دلیل وقفه چند ســاله که در اجرای این طرح بزرگ افتاده، امســال 
نگاه ویژه ای به تکمیل این فاز داریم.مشکین فام تصریح کرد: حدود ۴ و نیم میلیارد دالر برای توسعه 

فاز ۱۱ سرمایه گذاری می شود که با راه اندازی پاالیشگاه در کمترین زمان سرمایه گذاری صورت گرفته 
برگشــت می خورد.وی یادآور شــد: راه اندازی بخش نخســت فاز ۱۱ پارس جنوبی بالغ بر 56 میلیون 
متر مکعب گاز روزانه تولید و فرآوری می کند و تولید روزانه ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی نیز از دیگر 
تولیدات مهم فاز ۱۱ است.مشکین فام گفت: زمستان امسال بخشی از فاز در مدار تولید قرار می گیرد 
و روزانه ۱۴ میلیون متر مکعب گاز تولید می کند که با تکمیل همه بخش ها به روزانه 56 میلیون متر 
مکعب گاز خواهد رســید.وی ابراز داشــت: زمســتانی که گذشت روزانه ۷۰5 میلیون متر مکعب گاز در 
پارس جنوبی تولید و به شــبکه سراســری ارســال کردیم و با راه اندازی فاز ۱۱ شاهد افزایش چشمگیر 

تولید گاز خواهیم بود.

فاز 11 پارس جنوبی زمستان امسال به گاز می رسد

گاز تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب 

مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به 
این پرسش که تغییر گازبها طبق کدام قانون و با چه 
هدفی انجام خواهد شد؟؛ گفت: الزامات قانونی مثل 
بند »م« تبصره یک قانون بودجه درباره تعیین الگوی 
مصرف برای بخش های مختلف و بند »ک« تبصره 
۱5 درباره بخشودگی گازب های خانوارهای مستمند 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که 
می گوید تعیین تعرفه بــرای مابقی بخش ها باید به 
گونه ای باشد که این بخشودگی را جبران کند و غیر 
یارانه ای شود.سید جالل نورموسوی  در ادامه افزود: 
شــرکت ملی گاز از طریق وزارت نفت پیشنهادات 
خود را درباره تغییر تعرفه هــای گاز پرمصرف ها به 
دولت ارســال کرده؛ زیرا طبق بند »ب« ماده یک 
قانون هدفمندی یارانه ها، تعیین تعرفه ها از اختیارات 
دولت است. اگر ابالغیه جدیدی به شرکت ملی گاز 
ارسال شــود، برای ما الزم االجراست و آمادگی آن 
را داریم. گرچه پارسال نســبت به سنوات گذشته 
بسیار سرد بود، اما در تعرفه پارسال تغییراتی را در 
تعرفه ها داشتیم که با وجود ابالغ آن در دوم آذر، اثر 
قابل قبولی داشته است. تغییر تعرفه ها برای امسال 
زودتر ابالغ می شود تا هم مردم مطلع شوند و هم ما 
بتوانیم تشریح بیشتری انجام دهیم و اثربخشی آن 
را در بازیافت گاز و مصرف بهینه در بخش خانگی در 

دوره سرد شاهد باشیم.
نورموســوی در ادامه گفــت: زودتر ابالغ شــدن 

تعرفه های جدید دو ُحسن دارد؛ هم این که در بخش 
خانگی هزینه های کمتری پرداخت می کنند و هم 
این که پس از تشکیل بازار گاز در بورس، می توانند 
از محل گاز مازاد بــر مصرف داخلــی، در این بازار 
مشــارکت کنند. از ســوی دیگر، می توانیم اعمال 
محدودیت کمتر و پوشش گازرسانی بیشتری را برای 

صنایع باالدستی داشته باشیم.
وی در ادامه در پاســخ به این پرسش که پیش بینی 
این اســت که ابالغیه جدید دربــاره تغییر تعرفه ها 
تقریبا از چه ماهی به شرکت گاز برسد؛ گفت: انتظار 

داریم که از خرداد بتوانیم ابالغیه را دریافت کنیم تا 
مقدمات کار برای سیســتم مکانیزه و اطالع رسانی 
فراهم شــود تا به دوره سرد برســیم؛ البته ابالغیه 
شامل دوره گرم نیز می شود، اما چون مصارف دوره 
گرم بسیار پایین است، از نظر مبلغ گازبها محسوس 
نیست ولی تشــریح این موضوع نیاز به زمان بندی 
دارد و باید این فرصت را هم برای مردم فراهم کنیم 
که اقدامات الزم برای مدیریت مصرف خود را انجام 
دهند و انتظار داریم که ابالغیــه از اوایل خرداد به 

ما برسد.

جواد اوجــی وزیر نفت نیز گفت: از ســال ۹6 تا آذر 
پارسال هیچگونه افزایش قیمتی در تعرفه گاز اعمال 
نشده بود که برای مشترکان پرمصرف گاز، افزایش 
قیمت از آذر پارسال رقم خورد؛ در این مرحله، سه 
پله اول یعنی ۷5 درصد از مشــترکان که پرمصرف 
نبودند و بیش از 5۰ درصد مصرف را داشتند، هیچ 
تغییر قیمتی نداشتند، اما از پله چهارم، هر پله نسبت 

به پله قبلی ۴۰ درصد افزایش نرخ داشت.
او می گوید: بخشــی از ایــن افزایــش تعرفه ها را 
برای جلوگیری از تکانه های اقتصادی، به امســال 
منتقل کردیــم. طبق قانون بودجــه ۱۴۰۱، تعرفه 
گاز مشــترکان پرمصرف باید بدون یارانه باشد و به 
زودی این موضوع در هیئت دولت مطرح می شــود 
تا به عنوان ابزاری برای کنترل شدت انرژی و بهینه 
مصرف کردن گاز استفاده شــود. طی یک تا دو ماه 
آینده آیین نامه مربوط به تغییــر تعرفه ها به دولت 

می آید تا برای مشترکان پرمصرف گاز رقم بخورد.
گفتنی است در سال ۱۴۰۰ نرخ تعرفه های مصارف 
خانگی گاز از تاریخ یکم آذر ماه ۱۴۰۰ الزم االجرشد. 
همچنین ماه های سرد ســال از تاریخ ۱6 آبان ماه 
لغایت ۳۱ فروردین ماه ســال بعد و مــاه های گرم 
سال از یکم اردیبهشــت ماه لغایت ۱5 آبان ماه هر 
سال تعیین گردید. نرخ های یاد شده بدون احتساب 
مالیات و عوارض دریافتی توســط شرکت ملی گاز 

ایران به موجب قوانین بود.
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55بانک و بیمه
معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین اظهار  کرد : 

تأثیر افزایش سرمایه بر توانگری 
مالی وتداوم سودآوری بیمه نوین

  
آرام رشــیدی؛ معاون پشتیبانی و امور اقتصادی 
بیمه نوین از نهایی شــدن فرآیند ثبت افزایش 
سرمایه 5۰۰ میلیارد تومانی بیمه نوین از محل 
ســود انباشــته خبر داد.معاون پشتیبانی و امور 
اقتصــادی بیمه نوین در خصوص نهایی شــدن 
ثبت افزایش ســرمایه بیمه نوین گفت: بر اساس 
رأی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸ اســفند 
۱۴۰۰ مصوب شــد تا ســرمایه شرکت از مبلغ 
۲٫6۲۴٫۰۰۰ میلیــون ریال بــه 5٫۰۰۰٫۰۰۰ 
میلیون ریال افزایش داشــته باشــد که پس از 
پیگیری های صورت گرفته و طی فرآیند قانونی 
اکنون این افزایش سرمایه از محل سود انباشته 
به ثبت رسید.وی با بیان این که اکنون بالغ بر ۹۰ 
درصد سرمایه بیمه نوین افزایش یافته است افزود: 
یکی از دلیل های انجام این افزایش سرمایه، الزام 
و تکلیــف قانون بیمه مرکزی ج.ا.ایران به تمامی 
بیمه گران بوده اســت؛ اما از سویی دیگر از نقطه 
نظر سهامداری، دستاوردی، در راستای بزرگ تر 
شــدن شــرکت در بازار رقابت با سایر بیمه ها و 
باالرفتن ارزش بازار شــرکت بوده که در نهایت 
فعالیت های بنیادی ســودآوری برای شرکت به 
همــراه خواهد داشــت.وی در ادامه توضیح داد: 
این افزایش سرمایه از چند منظر برای بیمه نوین 
و ســهامداران آن حائز اهمیت خواهد بود، با این 
اقدام توانگری مالی بیمه نوین در سطح یک حفظ 
خواهد شــد و شرکت می تواند در حوزه کسب و 
کار خود، تعهدات ســنگین تری را پذیرفته و به 
دنبال آن نیز از منظر درآمدی و کســب ســود، 
به برنامه های آتی خود در حوزه درآمدی دســت 
خواهد یافت.از طرفی این افزایش سرمایه، صرف 
پیش برد اهــداف توســعه ای و باالبردن اعتبار 
شــرکت بیمه نوین در میان ســایر شرکت های 
بیمــه ای خواهد شــد.گفتنی اســت، مبلغ این 
افزایش سرمایه ۲٫6۷۳٫۰۰۰ میلیون ریال معادل 
5/۹۰ درصد بوده و تعداد ســهام بیمه نوین را به 

5٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ برگه سهم می رساند.

بازدید مدیرعامل و معاونان 
شرکت بیمه کوثر از بیست و 

 ، ششمین نمایشگاه نفت، گاز
پاالیش و پتروشیمی

  مدیرعامل و معاونان شرکت بیمه کوثر به عنوان 
یکی از اعضای فعال کنسرسیوم نفت و انرژی بیمه 
کشــور از بیســت و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، 
پاالیــش و پتروشــیمی بازدید کردند و ابوالفضل 
آقادادی، مدیرعامل این شرکت به تشریح برخی از 
اقدامات صنعت بیمه داخلی برای پوشش ریسک  ها 
نفت و انرژی در غیاب بیمه گران خارجی پرداخت. 
آقــادادی، مدیرعامل بیمه کوثر با بیان شــناخت 
درست از نقش بیمه در توسعه “فعالیت های صنعت 
نفت و افزایش تولیدات آن” در بازدید از نمایشگاه 
فوق یاد آور شد: تحمیل تحریم های ظالمانه موجب 
شده تا شرکت های دانش بنیان داخلی برای تامین 
نیازهــای صنایــع بزرگ و مهم، بــا بهره مندی از 
فناوری هــای بومی و تولید قطعات داخلی، برغم 
همه ســختی ها و زیان های ناشــی از تحریم، گام 
مفیــدی در راســتای بی نیازی به شــرکت های 
خارجی بردارند .آقادادی با اشاره به نقش شرکت 
بیمه کوثر به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم نفت 
و انرژی، خاطرنشان کرد: بیمه کوثر با داشتن سطح 
توانگری باالی مالی و ظرفیت نگهداری مناســب، 
سال هاســت با اتکا به نیروهای جوان و کارآزموده 
خود به صورت فعال در بازار بیمه های صنایع مهم 
و راهبردی نفت، گاز و پتروشــیمی حضور دارد و 
خدمات خود را در پوشش های مختلف بیمه ای در 
اختیار فعاالن این عرصه قرار داده است.وی با بیان 
اینکه در بیمه نفت ریسک های شرکت های نفتی 
در بخش های مختلف تحت پوشش قرار می گیرد، 
گفت : هرچند صنعت بیمه کشور به  خاطر تحریم ها 
نمی تواند، ریسک های بخش نفت و صنایع وابسته را 
به صورت اتکایی به خارج از کشور منتقل کند اما 
با مساعدت دولت و مدیریت درست بیمه مرکزی، 
خوشبختانه صنعت بیمه توانسته با ارایه خدمات 
مناسب، ریسک های صنعت نفت را پوشش داده و 
کارنامه خوبی در پرداخت خسارت ها و جبران زیان 
این صنایع، داشته باشد.آقادادی با تقدیر از نقش 
پر رنگ نهاد ناظر برای مدیریت رشته های بیمه ای 
ســودده اما پرریسک صنایع نفت و گاز، ادامه داد: 
حضور صنعت بیمه در کنار صنایع مهم کشور وارایه 
پوشش های بیمه ای مورد نیاز، نشان دهنده رشد و 

بلوغ صنعت بیمه کشور است.

اخبار

 رئیس اداره روابط عمومی 
بانک دی منصوب شد

علیرضــا قیطاســی، مدیرعامــل بانک دی، با 
صــدور حکمــی، رئیــس اداره روابط عمومی 
ایــن بانک را منصوب کرد.در جلســه ای که با 
حضــور مدیرعامل، رییس و نایب رییس هیئت 
مدیره و مدیر امور سرمایه انسانی بانک برگزار 
شــد، فرشــید عبادی به عنــوان رئیس اداره 
روابط عمومی بانک دی معرفی شد.قیطاســی 
همچنین از زحمات امیر لعلی در دوره تصدی 
این مسئولیت قدردانی کرد.فرشید عبادی که 
دانش آموخته رشته علوم سیاسی است، با بیش 
از ۱5 سال سابقه فعالیت رسانه ای و مطبوعاتی 
، در ســالهای اخیر به عنوان خبرنگار تخصصی 
پولــی و بانکی در شــبکه خبــر و خبرگزاری 

صداوسیما فعال بوده است.

گام های محکم و بلند بانک شهر 
» سودآوری« در مسیر

مدیرعامــل بانک شــهر با اشــاره بــه افزایش 
شاخص های عملکردی این بانک در تمامی حوزه 
هــای بانکــی، گفت: گام های محکم و بلند بانک 
شهر در مسیر “سودآوری” نیز با جدیت و عزمی 
محکم در ســال جاری ادامه خواهد یافت.دکتر 
ســید محمد مهدی احمدی افزود: خوشبختانه 
انتشار صورت های مالی ۹ ماه بانک شهر در سال 
۱۴۰۰ نشان از تحوالت مهم و بنیادین در این بانک 
و حرکت در مسیر درست بانکداری حرفه ای دارد.

وی تصریح کرد: بررســی اطالعات منتشــر شده 
در ســایت کدال در مورد عملکرد بانک هایی که 
اطالعات مالی خود را در این پایگاه اطالع رسانی 
بورسی منتشر می کنند، نشان می دهد بانک شهر 
که بر خالف چند سال اخیر از محدوده زیان خارج 
شده و طی این بازه زمانی توانسته از نظر سودآوری 
جزو بانک های برتر قرار گیرد.دکتر احمدی گفت: 
در حال حاضر نیز از نظر کسب سود، شگفتی ساز 
بانک های مورد بررسی در سامانه کدال طی بازه 
زمانی عنوان شده، بوده ایم.مدیرعامل بانک شهر 
خاطرنشــان کرد: از دالیل عمده این امر می توان 
به کاهش تراز منفی خالص در آمد تســهیالت و 
رشد چهاربرابری ســایر درآمدهای عملیاتی به 
ویژه درآمدهای کارمزدی در حوزه ارزی و ریالی 

اشاره کرد.

معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین:

تمامی مسوولیت » نئوبانک فردا« با بانک ایران زمین است
در پــی راه اندازی نئوبانک هوشــمند فردا و اســتقبال تولیدکنندگان 
و صنعتگران کشــور از این اپلیکیشــن فرهــاد اینالویی معاون فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین از ایجاد سرویس های ویژه برای کاربران این 
اپلیکیشــن خبر داد.اینالویی با اشــاره به تفاوت های نئوبانک فردا با سایر 
نئوبانک های کشور گفت: نمی خواهیم فقط یک اینترنت یا موبایل بانک 
باشــیم و می خواهیم سرویس  های ترکیبی به کاربران ارائه دهیم. هدف 
ما خدمات سفارشی و شخصی سازی شده برای کاربران صنایع مختلف 
است و همین موضوع که شرکت های وب به عنوان یکی از شرکت های 
فعال در صنعت ارتباطات به ســمت ایجاد نئوبانک  آمده اســت، خود 
مزیت رقابتی »فردا« را نشان می دهد.مزیت های رقابتی و سرویس های 
ویــژه نئوبانــک فردا به زودی و به مرور در اختیار کاربران قرار می گیرد.
معــاون فنــاوری اطالعات بانک ایران زمین افزود: در کشــور ما قواعد و 
قوانین نئوبانک ها کاماًل مشــخص نشــده اســت  و بر همین اساس ما نیز 
با در اختیار داشتن سهام مدیریتی این نئوبانک تمامی مسوولیت آن را 
پذیرفته ایم.اینالویی بیان کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده به زودی 
شــاهد خواهیم بود که نئوبانک فردا با شــخصی سازی سرویس ها برای 
مشــترکان حوزه ارتباطات پیشــنهاداتی را از جنس مدیریت مالی ارایه 
خواهد داد و عمال هوشــمندی که باید در یک نئوبانک شــاهد آن باشیم 

را در آینده ای نه چندان دور لمس خواهیم کرد.

 ارایه تخفیف ویژه اینترنت 
برای کاربران نئو بانک فردا

مدیرعامل نئوبانک فردا از ارائه ۱۲ سرویس بانکی در این اپلیکیشن خبر 
داد و گفت: تمامی خدماتی که تاکنون از سوی بانک های دیجیتال ارائه 
شده )مانند کارت به کارت، خرید شارژ، پرداخت قبوض، افتتاح حساب 
آنالین و…( به اضافه امکان خرید اینترنت های وب به صورت مســتقیم 
از طریق این نئوبانک انجام می شود. ضمناً این سرویس  ها تا ۱۰۰ مورد 
افزایش خواهد داشت. نئو اینشورنس)خدمات بیمه دیجیتال( و خدمات 

لندتکی بخشــی از این خدمات ویژه هســتند.رجائی پور همچنین اعالم 
کرد مشتریان نئوبانک فردا می توانند همچنان اینترنت “های وب” خود 
را به قیمت ســال گذشــته خریداری کنند.مدیرعامل نئوبانک فردا در 
ادامه تشــریح کرد: به طور حتم هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین بر 
اساس داده هایی که آنها در طی سال ها فعالیت “های وب” و “بانک ایران 
زمین” کسب کرده اند، به خدمات بهتر در این نئوبانک کمک خواهد کرد. 
تجربه چند ســال اخیر ما در حوزه اپراتوری و خدماتی که در این حوزه 
انجام داده ایم باعث شــده اســت، آمار و مجموعه دقیقی از رفتار کاربران 
کسب کرده باشیم و به عنوان یک اپراتور در کنار یک بانک سرویس های 

متمایزی برای ارائه به کاربران، داشته باشیم.
رجائی پور همچنین در پاسخ به اینکه در زمینه چگونگی عملکرد نئوبانک 
فردا در حوزه اعتباردهی و لندتک گفت: ما در تالشــیم که بتوانیم تمام 

بازیگران فعال حوزه لندتک در ایران را در کنار هم و در نئوبانک فردا دور 
هم جمع کنیم و بتوانیم بر اساس داده ها و امتیازهای کاربران در زمینه 
وام دهــی و خریــد اعتباری فعالیت کنیم، با اطمینان می گویم خبرهای 

خوبی به زودی در این حوزه از طرف نئوبانک فردا خواهید شنید.

»فردا« مشتری واقعی می خواهد
امین رضا ریاضتی مدیرعامل شرکت آرمان وفاداری آریا با نام تجاری»آوا«، 
بــازوی دیجیتــال بانک ایران زمین نیز با توضیح در مورد زمان رونمایی 
فردا بانک اعالم کرد: ما چندین بار ارائه اپلیکیشن به صورت عمومی را 
به تعویق انداختیم و این موضوع صرفا از حساسیت های مجموعه “های 
وب” و “بانک ایران زمین” ناشــی شــده اســت تا بتوانیم در فاز آزمایشی 
کلیه ایرادها را رفع کنیم و حاال مطمئن هستیم که در این مرحله پلتفرم 

خوبی را برای کاربران آماده کرده ایم.
ریاضتــی همچنیــن تاکید کرد که »فردا« به هیچ عنوان در پی باالبردن 
آمارها و نشان دادن نمودارها نیست و حتی اگر با کاربران محدودتری کار 
کند تمرکز خود را بر ارائه سرویس  کامل، اما به مشتری واقعی گذاشته 
اســت.وی در این زمینه گفت: مالک توســعه برای ما آمار تعداد کاربران 
و میلیون ها دانلود اپلیکیشــن نیســت. ترجیح می دهیم با شتاب بازیگر 
اول و دوم این حوزه نباشیم، اما آهسته و پیوسته مفهوم واقعی نئوبانک 
را به مخاطبان ایرانی برســانیم. در حقیقت بانک ایران زمین و های وب 
در کنار هم و به کمک ترکیب باشــگاه مشــتریان می خواهند منافع و 
فروش خود را بیشــتر کنند و به طور طبیعی این موضوع کاربران را نیز 
ذینفع می کند و منافع دوطرفه مشــتریان را مهیا می ســازد.مدیرعامل 
شــرکت آوا افزود: در حال حاضر براســاس برنامه ریزی های انجام شده و 
همچنین توافق انجام شــده با شــریک تجاری مان بانک هوشمند فردا و 
حداقل با دو مجموعه دیگر که در حوزه هایی مختلف فعال هســتند به 
زودی هماننــد مجموعــه هلدینگ های وب از دو نئوبانک جدید تا پایان 

سال رونمایی خواهیم کرد.

خبر ویژه

  مدیر عامل شرکت بیمه سامان از غرفه »پمپیران« در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی بازدید کرد.احمد رضا 
ضرابیه در جریان این دیدار، فعالیت های نو آورانه »پمپیران« را به عنوان یک سازمان موفق و دانش بنیان ستود و از مدیران آن نیز قدردانی کرد.

شــرکت پمپ ســازی ایران » پمپیران«، یکی از شــرکت های دانش بینان و زیر مجموعه گروه مالی ســامان بوده که در سال ۱۳5۴ تاسیس شده است.
این شرکت تولید انواع پمپ و الکتروموتورهای شناور را تحت لیسانس KSB آلمان آغاز کرد و در سال های بعد موفق شد برای اولین بار، صنعت پمپ 
را در کشور بومی سازی کرده و به خودکفایی برساند.شرکت پمپیران با به کارگیری فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد و دکتری و نیز ایجاد ارتباط با 
مراکز علمی و دانشگاهی، توانسته موفقیت های چشمگیری را در زمینه طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی انواع پمپ های صنعتی به دست آورد.

شرکت پمپ سازی ایران، درسال ۱۳۹۴موفق به اخذ رتبه شرکت دانش بنیان شده است.

قدردانی مدیرعامل شرکت بیمه سامان از فعالیت های شرکت »پمپیران«

اخبار

کتبی )نوبت دوم( گهی مزایده  آ
شــهرداری خمــام در نظــر دارد امــالک و مســتغالت تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده 
تــدارکات  از ســامانه  بــا بهــره گیــری  بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده  عمومــی و 
  2001092646000002 مزایــده  شــماره  بــا  و   )  setadiran.ir(دولــت الکترونیکــی 
بازدیــد:  تاریــخ  اتشــار:1401/02/29  تاریــخ  برســاند.  فــروش  بــه  الکترونیکــی  صــورت 
1401/02/31-1401/03/03  تاریــخ بازگشــایی: 1401/02/17 مهلــت دریافــت اســناد 
ســاعت  پیشــنهاد:1401/02/29  ارســال  مهلــت   14:00 ســاعت  مزایــده:1401/03/03 

 1401/02/18 برنــده:  بــه  اعــالم  تاریــخ   14:00 ســاعت   1401/03/16 الــی   8:00
شرایط مزایده

1-برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل 
مزایــده شــامل خریــد و دریافــت مزایــده پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه( 
ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن 
طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.2-کلیه اطالعــات امــالک و مســتغالت شــامل مشــخصات 
شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــالن عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده بررســی 
و انتخــاب مــی باشــد. 3-پیشــنهاد دهنــدگان بایســتی پیشــنهادات خــود را تــا مهلــت 
از بســتر ســامانه  الکترونیکــی  )الــف و ب و ج( بصــورت  پاکــت  تعییــن شــده در ســه 
ســتاد بارگــذاری و ارســال نماینــد پاکــت )الــف( محتــوی فیــش واریــزی شــرکت در مزایــده 
پایــه کارشناســی  یــا ضمانتنامــه شــرکت در مزایــده بایســتی معــادل 5 درصــد مبلــغ 
شــده باشــد و پاکــت )ب( حــاوی اســناد ومــدارک)ج( حــاوی پیشــنهاد قیمــت شــرکت 
کننــدگان بایســتی اســناد تضمیــن بانکــی و ســپرده را یــک روز قبــل از بازگشــایی تحویــل 
ــوده  ــت ب ــی پیوس ــدول کارشناس ــق ج ــه طب ــت پای ــد. 4-قیم ــهرداری نماین ــه ش دبیرخان
وبــه پیشــنهادات پائیــن تــر از مبلــغ مذکــور ترتیــب اثــر داده نمــی شــود . 5-برنــده 
مزایــده مــی بایســت حداکثــر ظــرف مــدت 7 روز نســبت بــه واریــز کلیــه مبلــغ اعالمــی در 
مزایــده اقــدام نمــوده و جهــت تنظیــم قــرارداد واگــذاری بــه شــهرداری مراجعــه نمایــد 
ر بــه منزلــه انصــراف وی  امتنــاع برنــده از واریــز وجــه و تنظیــم قــرارداد در مهلــت مقــر
تلقــی و ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط  بــه ترتیــب بــا نفــرات دوم و ســوم هماننــد 
نفــراول رفتــار خواهــد شــد. 6-پرداخــت کلیــه هزینــه هــای مربوطــه از قبیــل هزینــه آگهــی 
بــه عهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود . 7- شــرکت کننــدگان بایســتی منــع مداخلــه 
کارمنــدان دولــت را در مزایــده رعایــت نماینــد. 8-شــهرداری در رد و یــا قبــول هریــک از 

ــار اســت.  پیشــنهادات مخت
سیمایی - شهردار خمام

گهی فقدان سند مالکیت آ
خانــم ســیده النــاز هاشــمی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده دفترخانــه 7 رشــت مدعــی شــده 
اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک ثبتــی بــه شــماره 7/659 واقــع در بخــش 
9 رشــت برابــر ســند قطعــی شــماره 15759 مــورخ 1398/12/10 دفترخانــه 216 خشــکبیجار بــه شــماره 
ســریال 822581ه99صــادر و تســلیم گردیــده کــه بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده اســت تقاضــای 
صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق ذیــل مــاده 120 ائیــن نامــه قانــون ثبــت در 
یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
مــی باشــد مراتــب را ظــرف مــدت 10 روز از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نمایــد در 
ــت:  ــد. رونوش ــد ش ــدام خواه ــررات اق ــق مق ــی وف ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــورت نس غیراینص

مدیــرکل محتــرم ســتاد اجرائــی فرمــان حضــرت امــام اســتان گیــالن جهــت اطــالع.
ک ناحیه یک رشت : 1401.02.31      رئیس ثبت اسناد و امال تاریخ انتشار

گهی فقدان سند مالکیت آ
آقــای طیــب صفــری یوســفی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده دفترخانــه 7 رشــت مدعــی 
شــده اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک ثبتــی بــه شــماره 7/659 واقــع 
در بخــش 9 رشــت برابــر ســند قطعــی شــماره 19292  مــورخ 1400/03/25 دفترخانــه 216 خشــکبیجار بــه 
ــت  ــده اس ــود ش ــی مفق ــت جابجای ــه عل ــه ب ــده ک ــلیم گردی ــادر و تس ــریال 822580 ه 99  ص ــماره س ش
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق ذیــل مــاده 120 ائیــن نامــه قانــون 
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت 
نــزد خــود مــی باشــد مراتــب را ظــرف مــدت 10 روز از انتشــار آگهــی بــه ایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت 
نمایــد در غیراینصــورت نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی وفــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد. 

رونوشــت: مدیــرکل محتــرم ســتاد اجرائــی فرمــان حضــرت امــام اســتان گیــالن جهــت اطــالع.
ک ناحیه یک رشت : 1401.02.31       رئیس ثبت اسناد و امال تاریخ انتشار

مفقودی
کارت دانشــگاهی بشــماره 961264013 از موسســه 
آمــوزش عالــی جهــاد دانشــگاهی رشــت کارشناســی 
مفقــود  ترغیبــی  ســینا  بــه  متعلــق  معمــاری  ارشــد 

وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
ســندکمپانی وانــت آریســان بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل 1396 
بــه شــماره موتــور  بــه شــماره انتظامــی 185 ط 95-ایــران46 
 NAAB66PEXHC402798 118  به شماره شاسیJ5006815
متعلــق بــه غالمرضــا کامــران حســینی فرزنــد احمــد مفقــود و 

ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312        66915268 

مدیرعامل بیمه میهن با هدف آگاهی از 
وضعیت عملکرد و مسائل شعبه زنجان 
و نیــز دیدار با بیمه گذاران بزرگ این 
شــرکت در زنجــان، بــا کارکنــان، 
نمایندگان و کارگزاران این شــعبه و 
مدیرکل بنیاد مســکن و مدیران عامل 
شرکت آب و برق منطقه ای این استان 

دیدار و به بحث و گفتگو و تبادل نظر پرداخت.رسول 
آریان پور در دیدار همکاران، نمایندگان و کارگزاران 
شعبه زنجان که سیدکاظم ملکوتی مشاور مدیرعامل 
در امور بازاریابی نیز حضور داشت، ضمن قدردانی از 
تالش های صورت گرفته اظهار داشت نیروی انسانی 
ســرمایه اصلی هر مجموعه اســت و از چابک سازی و 
تمرکززدایی فعالیت ها و افزایش اختیارات شــعب و 
نماینــدگان خبــر داد و افزود رویکرد و راهبرد جدید 
ما چابک ســازی مجموعه میهن و شــعبه و نماینده 
محوری اســت.آریان پور نقش شعب و نمایندگان را 
در ساختار شرکت و اتخاذ برنامه ها و تدابیر مناسب 
برای تغییر و تحول در پیشــبرد سیاســت ها و اهداف 
بیمه میهن را بسیار تاثیرگذار خواند و از همه همکاران 
خواست تا همگام با این تغییرات و رویکردها در ارائه 
خدمات و رونق کسب و کار این شرکت اهتمام ویژه ای 
داشته باشند.مدیرعامل بیمه میهن در بخش دیگری 
از اظهــارات خود اهمیــت وصول بموقع حق بیمه و 
مطالبــات معــوق را مورد تأکید قرار داد و گفت بحث 
وصول حق بیمه در شعب بعد از جذب پرتفوی یکی از 
اولویت های مهم است و در واقع امکان عمل به تعهدات 
بموقع را برای مجموعه در قبال مشتریان فراهم می 
کنــد. آریان پور با اشــاره بــه اینکه یکی از مهمترین 
معیارهای ارزیابی عملکرد شــعب و شــبکه فروش 
میــزان موفقیت آنها در وصــول یا کاهش مطالبات 

معوق اســت؛ گفــت اهمال در وصول 
مطالبات، عدم بازگشــت منابع مالی 
بیمه برای ادامه فعالیت ها را به دنبال 
خواهد داشــت و برای حل این مشکل 
الزم اســت همه ما بویژه مســئوالن 
ذیربط تالش و مســاعدت مســتمر 
داشــته باشند.آریان پور اجرای دقیق 
برنامه عملیاتی ۱۴۰۱ را تکلیف همه ارکان شــرکت 
دانســت و بر ضرورت تالش مضاعف و اهتمام جدی 
برای رونق و شکوفایی بیمه میهن تأکید کرد و گفت از 
همکاران انتظار می رود با درک صحیح وضعیت امروز 
شــرکت، با ســعه صدر و صبوری و با افزایش مستمر 
تعامــل و مراودات با بیمه گذاران امور جاری را پیش 
ببرند روزهای درخشــانی را برای میهن رقم بزنند و 
مطمئن باشــند مدیران شــرکت نیز از هیچ تالشی 
برای بهبود وضعیت کارکنان کوتاهی نخواهند کرد.

مدیرعامــل تمرکز جدی بر وظایف و مأموریت های 
محوله را در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت برشمرد و 
گفت: امروز بیمه میهن در معرض یک امتحان الهی و 
تکلیف شرعی برای دستیابی به موفقیت و رشد و تعالی 
قــرار گرفتــه و این تکلیف ایجاب می کند تا مدیران و 
آحاد کارکنان این شرکت با وحدت، همدلی و تالش 
مضاعف و مجاهدانه در پیشبرد امور و بهبود عملکرد 
اهتمام ورزند و جایگاه میهن مان را اعتال بخشند. او 
در این جلسه همچنین به سواالت و مسائل همکاران 
و نمایندگان شعبه پاسخ داد و توصیه ها و راهکارهای 
الزم را ارائه کرد.بر اساس این گزارش؛ مدیرعام بیمه 
میهن همچنین با مدیرکل و معاون پشــتیبانی بنیاد 
مسکن، مدیرعامل و معاونان شرکت برق و آب منطقه 
ای زنجــان نیزجداگانه دیدار و در مورد همکاریهای 

دوجانبه گفتگو کرد. 

ح  دیدارها و برنامه های متعدد   شر
مدیرعامل بیمه میهن در سفر به زنجان

حضور پررنگ بیمه سامان در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
مدیرعامل شــرکت بیمه ســامان در بیســت  و ششــمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، 
حضور یافت. احمد رضا ضرابیه در جریان این حضور، از غرفه های مختلف این نمایشگاه از جمله غرفه بانک و بیمه سامان بازدید کرد و با فعاالن صنعت نفت و گاز 
به تبادل نظر پرداخت.شرکت بیمه سامان در حال حاضر از شرکت های فعال در ارائه خدمات بیمه  های مهندسی، مسئولیت و باربری به بنگاه های حوزه نفت ،گاز، 
پتروشیمی و پاالیشی است.بیمه سامان در مدت برگزاری این رویداد با برگزاری جلسات و مالقات های حضوری مختلف، فعاالن صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را 

در جریان آخرین خدمات و امکانات خود قرار داد.این نمایشگاه از ۲۳ تا ۲6 اردیبهشت در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
عالقه مندان با حضور در غرفه بانک و بیمه سامان، مشاوره  های فنی الزم را در زمینه خدمات بانکی و بیمه ای دریافت کردند.
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آباد خبر داد؛ شهردار   محمد 

افتتاح نمایشگاه گردشگری در محمد آباد جرقویه
اصفهان / گروه استانها  :اسماعیل زاده، 
شــهردار محمد آباد گفت: در راستای 
شــعار بــا محوریت اشــتغال آفرینی 
نمایشــگاه مشــاغل خانگی در محمد 
آباد با حضور اقشار کاری مختلف مردم 
برگزار می شود تا بتوانیم به سهم خود 

در راستای شعار سال تالش کنیم.
شــهردار محمد آباد افزود: دیگر هدف 
ما معرفی گردشــگری و صنایع دستی 
محمــد آباد ابتدا به اســتان و فراتر از 
اســتان در کشور است، این نمایشگاه 
در 6 روز در محــل ارگ محمــد آباد 
میزبان مهمانان کل کشــور اســت تا 
بتوانیم از این طریق شــهر محمد آباد 
را به کل کشور نشان دهیم.وی تاکید 
کرد: برای برگزاری این نمایشــگاه دو 
ماه تالش شــبانه روزی شــده است، 
همچنین تــالش داریم از طریق این 
نمایشــگاه رونق سابق شهر به محمد 
آبــاد برگردد و مبحث اقتصادی مردم 

نیز تامین شود.
اســماعیل زاده تصریح کرد: پیســت 
موتورســواری محمد آباد در ۸ ســال 

اخیر احیا شــده است، البته از اداره راه 
و شهرســازی درخواســت داریم برای 
تغییرات کاربری زمین همکاری الزم را 
برای تامین بودجه انجام دهد.همچنین 
محسن ریاحی فرماندار جرقویه در این 

افتتاحیه اظهار داشــت: این نمایشگاه 
نشــان دهنده اســتعدادهای مختلف 
میراث، گردشــگری و مشاغل خانگی 
محمــد آباد اســت و نشــان می دهد 
محمــد آباد چه توانایی عظیم در حوزه 

های مذکور دارد.وی افزود: امیدواریم 
نمایشگاه مشــاغل خانگی بتواند یک 
حرکــت رو بــه جلو بــرای محمد آباد 
در حــوزه اقتصادی و فرهنگی باشــد، 
به خصوص که در ۲-۳ ســال گذشــته 

مشــکالت عدیده در همه جای کشور 
از کرونا داشتیم و گردشگری و میراث 
بیــش از بقیــه حوزه ها متضــرر بود.
فرمانــدار جرقویــه ادامه داد: هدف ما 
اتصال شهرستان ها بین یکدیگر است 
که صنعت گردشگری این امر را تسهیل 
می کند، گردشگری می تواند کل آحاد 
مردم را درگیر کند و مباحث اقتصادی 
آن را تامین کند که در این راستا برنامه 
ریزی می کنیم.ریاحی اضافه کرد: ارگ 
محمد آباد یکی از مراکز گردشــگری 
است که روی آن مانور جدی می دهیم 
که بعد از ۲ ســال شیوع کرونا در حال 
احیا است که می تواند به اقتصاد کمک 
کند، مبحث امروز کشــور اقتصاد است 
کــه در شــرایط کمبود منابــع آب با 
توسعه گردشگری ممکن است.وی در 
خصوص میراث هنر گیوه دوزی تصریح 
کرد: گیوه دوزی در حال نابودی است 
کــه باید فرهنگ ســازی بین آقایان و 
بانوان انجام شود که یاد بگیرند و مهم 
ترین رســالت این مردم آموزش بافت 

گیوه به نسل آینده است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی 
گلستان خبر داد؛

 آغاز خرید تضمینی گندم 
در ۵ شهر گلستان

گلســتان  / گروه  اســتانها  : سرپرست اداره کل غله 
و خدمات بازرگانی گلستان از آغاز خرید تضمینی 
گندم در 5 شــهر استان خبرداد.محمدرضا افشار 
گفت: از روز گذشته عملیات خرید تضمینی گندم 
در پنج مرکز سیلوی دولتی شهرستان های کالله، 
گالیکش، گنبدکاووس، گرگان وشهر فاضل آباد با 
قیمت مصوب شده آغاز شده است.فروردین امسال 
هیئت وزیــران قیمت خرید تضمینی گندم برای 
سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱5 هزار ریال تعیین کرد که 
از ایــن میــزان، مبلغ ۱۰5 هزار ریال به عنوان اصل 
قیمت تعیین شده و ۱۰ هزار ریال به عنوان هدیه 
تحویل در نظر گرفته شد.حدود ۳۷5 هزار هکتار از 
زمین های گلستان به زیر کشت گندم رفته و پیش 
بینی می شود ۹۱۰ هزار و ۲5۰ تن گندم از سطح 
مزارع استان برداشت شود.احسان، مروارید، کالته، 
تیرگان و کوه دشت بیشترین ارقام گندم کشت شده 

در گلستان هستند.
به گفته رییس جهاد کشاورزی استان، گلستان پس 
از خوزستان و فارس رتبه سوم تولید و رتبه نخست 
کیفیت این محصول راهبردی را در کشور دارا است.

 تجلیل از روابط عمومی 
شهرداری هشتگرد 

راضیه دارابی/ البرز 
طی مراسمی با حضور شهردار ، رئیس شورای اسالمی 
شــهر ، اصحاب رســانه و شورای جوانان شهرستان 
ساوجبالغ از مدیر و کارکنان روابط عمومی شهرداری 
هشتگرد تجلیل شد . مهندس یعقوبی در این نشست 
، روابط عمومی را آیینه تمام نمای عملکرد سازمان 
دانست و گفت : با توجه به اینکه شهرداری بنابر وظایف 
ذاتی خود نیاز به ارتباط گسترده و مستمر با شهروندان 
دارد از یک ســو انتقال درخواست های شهروندان و 
مشــکالت موجود به مدیریت و از ســوی دیگر ارائه 
عملکرد و راهکارهای شهرداری برای عمران و آبادانی 
شهر به شهروندان از جمله وظایف حوزه روابط عمومی 
خواهد بود .وی گفت : خوشبختانه با حمایت رئیس 
و اعضای محترم شورای اسالمی شهر طی ماه های 
اخیر روند توســعه  با ســرعت در حال انجام است و 
در جای جای شــهر شاهد اجرای پروژه های عمرانی 
هســتیم .یعقوبی افــزود : برگذاری موفق هفتمین 
نمایشگاه گل و گیاه در محوطه ۳ هکتاری بوستان 
پروین اعتصامی توانست نمونه ای بارز از همکاری و 
مدیریت جهادی را به نمایش بگذارد که با استقبال 
بسیار خوب  شهروندان و دوستداران گل و گیاه روبرو 
گردید و اصحاب رسانه نیز در پوشش این اتفاق مهم 
نقش مهمی داشته اند .وی با اشاره به اجرای پروژه 
آسفالت معابر شهری بیان کرد :  طی 5 ماهه اخیر بالغ 
بر ۷۰۰۰ تن آسفالت در معابر شهری توزیع گردیده 
اســت و این نشانگر پویایی حوزه عمرانی شهرداری 
می باشد .اجرای  ۴5۰۰ متر مربع کفپوش پیاده روها 
و بهسازی بوستان ها ،  ۳5۰۰ متر طول جدول گذاری 
معابر شهری و نیز تکمیل بوستان شهید باکری که 
در ۱۸ اردیبهشــت همزمان با افتتاح نمایشگاه گل 
و گیاه به بهره برداری رســید از جمله این اقدامات 
بوده است .وی با اشاره به بودجه مصوب پیشنهادی 
ســال ۱۴۰۱ شــهرداری به برنامه ریزی در راستای 
عمل به 6 مأموریت تعریف شــده در بودجه اشــاره 
کرد که ماموریت های کالبدی و شهرسازی ، حمل 
و نقل و ترافیک ، محیط زیســت ، خدمات مدیریت 
، ایمنــی و مدیریت بحــران و ماموریت اجتماعی و 
فرهنگی از جمله موضوعات تعریف شده در بودجه 
۲5۴ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ می باشد  و انتظار می 
رود بودجه امسال با حمایت اعضای پارلمان شهری 
، مســئولین شهرستان و تالش کارکنان شهرداری 
به طور کامل محقق گردد .مهندس افشاری رئیس 
شورای اسالمی هشتگرد با تقدیر و تشکر از زحمات 
شهردار هشتگرد گفت : خوشبختانه اقدامات خوب 
و گامهای موثری در ماههای اخیر برداشــته شده و 
تعامل با اصحاب رسانه بعنوان یکی از اصول مدیریت 
شهری مورد تاکید می باشد و اعضای شورا از انتقادها 
و پیشنهادهای شهروندان و اصحاب رسانه در جهت 
بهبود اوضاع کاری اســتفاده خواهند نمود  .افشاری 
با بیان برنامه های آتی شــورای هشتگرد به بخشی 
از عملکرد آن شــورا اشــاره کرد و گفت :  بخشــی از 
پیگیری هــای پارلمان شــهری در خصوص تعیین 
تکلیف پل راه آهن ، اراضی قولنامه ای ، ایجاد جاده 
کمربندی ، طرح تصفیه خانه فاضالب بوده و تعامل 
با ســایر ادارات و پیگیری های مستمر را زمینه ساز 
رفع نواقص شهری دانست .سرکار خانم صالحی عضو 
شورای اسالمی شهر با اشاره به اقدام بزرگ مدیریت 
شــهری در برگزاری نمایشگاه گل و گیاه ، خواستار 
تجلیل از زحمتکشــان و دست اندرکاران برگزاری 

نمایشگاه شد .

رپیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان دامغان اظهار  کرد :

اجرای عملیات آبخیزداری 
احداث بند های سنگ و 

مالت در حوزه آبخیز آستانه 
سمنان  / گروه استانها  :رپیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرســتان دامغان 
از احداث بندهای سنگ و مالت درحوزه 
آبخیز آستانه شهرستان دامغان خبر داد.

علی اکبر عباســی راد گفت: در راستای 
رســیدن به اهداف آبخیزداری، عملیات 
احداث بندهای سنگ و مالت  با اعتباری 
بالــغ بــر  ۴ میلیارد و 6۹6 میلیون  ریال 
از محل اعتبارات ملی ســال ۱۴۰۰  در 
منطقه آســتانه دامغان در حال  اجرا می 

باشد.
 وی افزود:  در این طرح بمنظور حفظ و 
احیای عرصه های منابع طبیعی احداث 
تعــداد دو بند ســنگ و مــالت با حجم 
عملیــات  ۷5۰ مترمکعب  در حال انجام 
و امید است تا نیمه خرداد ماه خاتمه یابد

وی خاطر نشان کرد: هدف از احداث این 
بندها مهار ســیالب و کنترل فرســایش 
و تغذیــه ســفره های آب زیــر زمینی 
منطقه می باشــد که بــا توجه به حجم 
مخازن ایجاد شــده قادرند هر بار  مقدار 
قابل توجهی ســیالب را ذخیره نموده و 
ضمن تغذیه ســفره های آب زیرزمینی 
ســیالبهای  احتمالــی  خســارات  از 
 فصلــی در پاییــن دســت جلوگیــری 

بعمل آورند.
عباســی راد یادآور شد: اجرای این پروژه 
تاثیر بســزایی در حفاظت از منابع آب و 
خــاک و جلوگیری از اثرات مخرب وقوع 
سیل داشته و همچنین با کاهش سرعت 
جریان ســطحی موجب افزایش نفوذ آب 
به الیه های زیرین خاک شده  و از ورود 
رســوبات به داخل سد دامغان جلوگیری 
می نماید.الزم بذکر است ۱۴۸۹6۹۲/۴ 
هکتاراز مجمــوع ۱5۴۴6۷۳/۴ هکتار 
مســاحت شهرســتان دامغان را عرصه 
های منابع طبیعی دربرگرفته اســت. که 
۹6/۴ درصد از کل مســاحت شهرستان 

را شامل می شود.
روابط عمومی اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان دامغان

 پیام تبریك سرپرست 
شرکت توزیع نیروی برق 

گلستان به مناسبت روز ملی 
ارتباطات و روابط عمومی

احمد موســوی، سرپرست شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان به مناسبت روز ملی 
ارتباطات و روابط عمومی پیامی را صادر 

کرد که متن پیام به شرح زیر است:
عصر حاضر، عصــر ارتباطات و تعامالت 
گســترده جهانیان بوده و هر روزه شاهد 
بــروز تحــوالت بنیادین و اساســی در 
حوزه های گوناگون هســتیم و استفاده از 
ظرفیت ها، منابع و ابزارهای اطالع رسانی 
در چنین فضایی شــرط اولیه موفقیت و 
اثرگــذاری اســت و بی تردیــد توفیق یا 
عــدم توفیــق سیاســت ها و برنامه های 
مدیران در فراهم کردن بسترمشــارکت 
و همکاری مردم اســت که توجه به نقش 
و جایگاه روابط عمومی ها به عنوان یکی 
از بســترها و ظرفیت های اطالع رسانی و 
حلقه اتصال ســازمان ها و نهادها با افکار 
عمومی می تواند تاثیر به سزایی در جلب 
مشارکت و پاســخگویی به دغدغه های 
شــهروندان و تقویت اعتماد، امیدواری، 
همدلی و همفکری بیشتر بین مدیران و 

مردم داشته باشد.
روابــط عمومی هنر برقــراری تعامل و 
ارتبــاط بیــن افکار عمومــی و مدیران 
بــه منظــور افزایش کارآیــی در ادارات 
و ســازمان ها اســت و مدیرانــی کــه با 
تقویت روابــط عمومی خود در برقراری 
ارتباط ســازنده با مخاطبان خود تالش 
می کنند به یقین از موفقیت بیشــتر در 
نــزد افکار عمومی برخوردارند. درجهان 
امــروز، روابط عمومی هــا از ارکان مهم 
و تاثیرگذار اطالع رســانی و حلقه پیوند 

مردم و مسئوالن هستند.
اینجانــب ضمــن تبریک فرا رســیدن 
۲۷ اردیبهشــت مــاه روز ملی ارتباطات 
و روابط عمومی  و آغاز این هفته به تمامی 
فعاالن این عرصه، تالش بی شــائبه این 
عزیزان را ارج نهاده و امید آن دارم روابط 
عمومی شــرکت همواره با اطالع رسانی 
خدمات انجام شــده، ارتباط دو ســویه 
و تعاملی با اصحاب رســانه، ســنجش و 
جلب افکار عمومی، کسب تفاهم متقابل، 
قائل شــدن جایگاهی ویژه برای مردم و 
خواســته ها و نظــرات آنــان، مخاطب 
محــوری و پاســخگویی، ترویج اخالق 
حرفه ای اطالع رســانی و ارتقای فرهنگ 

مهارت آموزی موید و پیروز باشند.

استانها 6

کالنشهرها تعیین شد سقف افزایش اجاره بهای مسکن در تهران و 
حدیث براتی / تهران 

ســقف افزایش اجاره بهای مســکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در 
تهران حداکثر ۲5 درصد، کالنشــهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت 

۲۰ درصد و سایر شهرها ۱5 درصد به تصویب رسید.
بر  اســاس این گزارش  جلســه ســتاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر 
معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و این ستاد با بررسی بسته سیاستی 
وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران 
و شهرســتان ها را تعیین کرد.در این جلســه ســقف افزایش اجاره بهای 
مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲5 درصد، 
کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱5 
درصد به تصویب رسید.بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی 

مکلف شــد تا با مشــاوران امالک متخلف که این سقف افزایش را رعایت 
نکنند، برخورد نماید.بر این اساس همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف 
شــده به انعکاس و معرفی واحدهای مســکونی خالی از سکنه به سازمان 
امــور مالیاتــی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.محمد مخبر در 
این جلســه با اشــاره به گزارش های ارائه شده از محاسبه و تعیین قیمت 
برخــی اقــالم و کاالها گفت: فراوانی و نظارت به صورت توأمان، تضمین 
کننده قیمت تعیین شــده در بازار خواهد بود. معاون اول رییس جمهور 
با اشــاره به اینکه گزارش ها نشــان می دهد برخی تولیدکنندگان بعضا 
با توسل به تغییر شکل بسته بندی برخی کاالها به دنبال گرانفروشی و 
افزایش قیمت هستند، تصریح کرد: سازمان تعزیرات در این زمینه نظارت 

جدی داشته باشد و از افزایش قیمت خودسرانه کاالها جلوگیری کند.

مشهد /سمیرا رحمتی 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد گفت: پروژه منتخب 
شــرکت آب و فاضالب مشــهد در مراســم جایزه انرژی گلوب 
ایران ۲۰۲۲ مورد تقدیر قرار گرفت. حســین اســماعیلیان در 
این خصوص افزود: پیرو فراخوان دفتر منطقه ای بنیاد جهانی 
انرژی در ایران در راســتای شناســایی و جذب پروژه ها و طرح 
های پایداری کشور، پروژه منتخب این شرکت با عنوان  تولید 
محصول سبز از پسماند جامد تولیدی تصفیه خانه های فاضالب 
مشهد  در رقابت جایزه انرژی گلوب ایران ۲۰۲۲ در گروه زمین، 
طبق ارزیابی هیات داوران، به پاس تالش های این شــرکت در 
زمینه پایداری، موفق به اخذ گواهی تقدیر از سوی بنیاد جهانی 

انرژی گردید. گفتنی اســت طی این فراخوان در مجموع ۳۱۱ 
پروژه در ۷ گروه زمین، انرژی، آب، هوا ، جوانان، اســتارت آپ 
های پایدار و ســاختمان های پایدار توســط هیات داوران مورد 
ارزیابی قرار گرفتند و ۲۲ پروژه به عنوان نامزد بهترین ها و ۱۹ 
پروژه برای تقدیر انتخاب گردیدند. همچنین مراسم اهداء جوایز 
انرژی گلوب ایران۲۰۲۲  با حضور شخصیت های برجسته بین 
المللــی از جمله ولفگانگ نیومن ریاســت بنیاد جهانی انرژی، 
الکســاندر فرش ســفیرآب و هوا اتحادیه اروپا، کریستین مجن 
رئیس مرکز توســعه پایدار نروژ و عضو هیات مدیره شــهرهای 
متحد، مجید ســرایداریان مدیر پلتفرم بنیاد جهانی انرژی در 
ایــران و پیام تصویری کریســتوف لیتل رئیــس اتاق بازرگانی 

جهانی، مانکا گاندی نماینده پارلمان هندوستان و رئیس هیات 
داوران بنیاد جهانی انرژی، کاری آینا ایک دبیر کل شــهرهای 
پایدار ملل متحد و طارق امتایرا رئیس بخش انرژی ســازمان 
توســعه صنعتی ملل متحدد در اردیبهشــت ماه سال جاری در 
جزیره کیش برگزار گردید که پیرو پخش آنالین این مراسم از 
سایت رسمی بنیاد جهانی انرژی، بیش از ۱۸5 کشور شاهد این 
رویداد به صورت مجازی بودند.شــایان ذکر اســت بنیاد جهانی 
انرژی، بزرگ ترین مرجع ارزیابی و حمایت کننده از طرح های 
پایداری در دنیا با بیش از ۱۸5 عضو از کشــورهای جهان می 
باشد و هر ساله هزاران طرح و پروژه از سراسر دنیا برای ارزیابی 

به این بنیاد ارسال می گردد.

در مراسم جایزه انرژی گلوب ایران 2022

از پروژه منتخب آب و فاضالب مشهد تقدیر شد

خبر  ویژه

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه:

روابط عمومی به دنبال پشتیبانی از تولید است
اصفهان   / گروه استانها  :محمدجواد براتی مدیر روابط عمومی 
شــرکت فوالد مبارکه اظهار کــرد: امروزه نقش و جایگاه روابط 
عمومی ها به مراتب بیشتر از گذشته بر همگان روشن شده است 
و مدیران ســازمان های پیشرو به خوبی می دانند عملکرد روابط 
عمومی سازمان ها نقشی بسزا در پیشبرد اهداف سازمان و هموار 
کردن مسیر پیش روی آن دارند و نقشی که در دهه های گذشته 
حداقلی و کم فروغ بود، در دنیای ارتباطات و گسترش فناوری های 
نوین ارتباطی به نقشی استراتژیک و اثرگذار تبدیل شده است.

مدیــر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکــه تصریح کرد: فوالد 
مبارکه شــرکتی به وسعت ایران است و تأثیرگذاری گسترده ای 
در صنعت و اقتصاد کشــورمان دارد و طبیعتا چنین شــرکتی 
بــا خصوصیاتی که ذکر شــد در زمان هــای مختلف و به فراخور 
مسائل مختلف با سؤاالت، شبهات و انتقاداتی از جانب ذی نفعان 
و شرکای کسب وکار خود اعم از سهام داران میلیونی، کارکنان، 
بازنشستگان و مردم منطقه و کشور مواجهه می شود که چاالکی و 
به هنگام بودن روابط عمومی و استفاده درست و علمی از ابزارهای 
نوین در عرصه ارتباطات به تنویر شایســته افکار عمومی کمک 
می کنــد و قدر و قیمت این شــرکت بــزرگ و مولود افتخارآمیز 
انقالب اسالمی به خوبی حفظ خواهد شد.وی تأکید کرد: افزایش 

چشمگیر تولیدات تصویری، برگزاری رویدادهای متعدد با حضور 
خانواده بزرگ فوالد مبارکه به مناسبت های ملی و مذهبی و نیز 
حضور مؤثر در همایش ها و نمایشگاههای مختلف در اقصی نقاط 
کشور و بعضا کشورهای دیگر در کنار فعالیت هایی که بر اساس 
یک باور و اعتقاد قلبی در حوزه مسئولیت های اجتماعی، توسعه 
و تکامل منطقه ای در روابط عمومی شرکت انجام می پذیرد همه 
و همه اقداماتی هســتند که به نوعی جریان افتخارآمیز تولید را 

در این مجموعه بزرگ پشتیبانی می کند.
محســن فخریــان، رئیــس روابط عمومی مجتمع فوالد ســبا 
در گفت وگــو بــا خبرنگار فوالد اظهار کرد: ارتباطات و وســایل 
ارتباط جمعــی در دنیــای کنونی، فاصله هــای زمانی و مکانی، 
حجاب هــای پیرامونی و محدودیت ها را از میان برده اند و جهان 
کنونی به اســتناد نظریه مارشال مک لوهان، دهکده ای کوچک 
اســت که زندگی، عقاید و اعمال افراد و جوامع انســانی دیگر از 
کســی پنهان نیســت و دیگر کمتر چیزی در دنیای پیرامونی 
هســت که قابلیت انکار و رد داشــته باشــد و همه چیز در محضر 
افکار عمومی در معرض مشــاهده و قضاوت اســت.وی گفت: در 
چنین شــرایطی، ابزارهای ارتباط جمعی، رسانه ها و شبکه های 
اجتماعــی نه تنهــا رفتار، دیدگاه و عقاید افراد را تغییر می دهند، 

بلکه در شیوه فهم و درک انسان نیز اثرگذار هستند و درنهایت 
تحول، تغییر و پیشرفت اجتماعی، زاییده دنیای ارتباطات است 
و نهادهای فرهنگی و اجتماعی، راه گریز و مقاومتی در برابر این 
جریان ارتباطی و رســانه ای ندارند.فخریان افزود: شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان یک شرکت پیشرو در عرصه صنعت کشور همواره 
بر آن اســت تا در یکایک عرصه های مرتبط با تولید نیز ســرآمد 
باشــد و آنچه نتیجه تالش شبانه روزی تک تک کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه و مایه مباهات ایران اسالمی است، از سوی روابط 
عمومی شرکت به ذی نفعان شرکت منتقل می شود تا همچنان 
در صدر بودن و ماندن شــرکت فوالد مبارکه محقق گردد.وی 
عنوان کرد: روابط عمومی مجتمع فوالد سبا نیز که زیرمجموعه 
روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه اســت مجری سیاست های 
کالن شرکت بوده و هست و به عنوان هدایت گر، هماهنگ کننده 
و پشتیبان تالش های کارکنان این مجتمع در راستای چشم انداز 
توسعه، سیاست ها و منافع گروه بزرگ فوالد مبارکه، اهتمام خود 
را عالمانــه و کنش گرایانه به منظــور بهره گیری از ظرفیت های 
ارتباطــی و ابزارهــای روابط عمومــی و در جهت ارتباط با افکار 
عمومی و تأمین نیازهای ذی نفعان ترویج گفتمان تولید و خدمت 

به کار می بندد و بر ارائه خدمات در این حوزه بر خود می بالد.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

شنبه 31 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 192106 شوال 1443   21 می 2022
اخبار ویژه

كوتاه از جامعه

آمیز نمی خواهند؛ حمایت می خواهند معلوالن نگاه ترحم 

سنگ مشکالت زیر پای معلوالن
  سارا فهیم / روزگار

انسان ها گاهی آنچنان در زندگی اجتماعی 
خود غرق می شوند که برخی واقعیت های 
موجود را نمی بینند. بسیاری از ما زمانی که 
از افراد جامعه سخن می گوییم، فراموش 
می کنیم که برخی از این افراد شاید مانند 
ما نباشند. یکی از این گروه های اجتماعی 
معلوالن هستند.معلولیت پدیده ای است 
جهانــی کــه در طول تاریــخ  و در همه 
جوامــع مطرح بوده و عارضه ای طبیعی و 
اجتماعی در جهان اســت.به طور معمول 
اولیــن مواجهه با معلولیــت در خانواده 
صــورت می پذیرد و واکنش های متفاوت 
والدیــن و اعضــای خانواده یکی از تعیین 
کننده  هــای اصلی در وضعیت فرد برای 
آینده خواهد بود.بدیهی است پیامدهای 
حضــور فرد معلــول در خانواده و جامعه 
از جنبه هــای مختلفــی ماننــد عاطفی 
اجتماعی و اقتصادی قابل تامل اســت. از 
طرفی جامعه معلوالن کشور که تعداد آنها 
هم کم نیســت، همواره برای برخورداری 
از یــک زندگــی حداقلی، با مشــکالت و 
محدودیت های زیادی مواجه هســتند. 
هر چند که در طول ســال های گذشــته، 
قوانین زیادی برای تسهیل در امور مربوط 
به معلوالن تصویب شده است اما همچنان 
این قشر جامعه از اینکه کمتر مورد توجه 

قرار می گیرند، گالیه مند هستند. 

مشکالت معلوالن در جامعه چیست؟
محمدعلی محسنی بندپی، نماینده مجلس 
شــورای اسالمی چندی پیش با اشاره به 
مشــکالت معلوالن در جامعه، اظهار کرد: 
» افراد دارای معلولیت مشکالت زیادی در 
جامعه دارند از جمله مساله اشتغال، فقدان 
مناسب سازی معابر، معیشت هزینه های 
توانبخشــی که باید متقبل شــوند«. وی 
افزود: » یکی از مشــکالتی که افراد دارای 
معلولیت با آن روبه رو هستند هزینه های 
توانبخشــی اســت که بســیار باالست و 
باید ســازمان های بیمه ای پوشش دهند 
و باید خدمات توانبخشــی را به درســتی 
دیــده و ارائه خدمت کننــد«. وی ادامه 

داد: » مجلــس به دنبال کاهش پرداختی 
از جیــب افــراد دارای معلولیت در زمینه 
خدمات توانبخشــی است«. این نماینده 
مجلس یکی دیگر از مشکالت افراد دارای 
معلولیت را اجرای نادرست قانون حمایت 
از معلــوالن عنــوان کرد و گفت: » در این 
قانون اغلب دستگاه های اجرایی وظایفی 
را بر عهده دارند اما برخی دســتگاه ها به 
وظایــف خود عمل نمی کنند و برخی نیز 
وظایف خود را به شــکل نادرســت انجام 
می دهند که این مساله باعث رنج معلوالن و 
افزایش مشکالت آنها است و مشکل عمده 
این است که در اجرای این قانون الزامات 
قانونــی پیش بینی نشــده اســت و برای 

متخلفان مجازاتی تعریف نشده است«.

ح ارائه بسته آموزشی  اجرای طر
توانبخشی متناسب با شدت معلولیت

سرپرســت دفتر امور توانبخشــی روزانه 
و توانبخشــی پزشکی سازمان بهزیستی 
کشــور با اشاره به اجرای طرح ارائه بسته 
آموزشــی توانبخشــی متناســب با سن 
معلول و شدت معلولیت، گفت: این طرح 
را امســال در ۱۰ اســتان اجرا می کنیم.

رامین رضایی افزود: امسال در ۱۰ استان 

در صــورت تامین منابع و تهیه تجهیزات 
آموزشی، شیوه آموزشی جدیدتری برای 
مراکز در راســتای توانمندســازی شدن 
اجــرا خواهیم کرد.وی با بیان اینکه ایران 
در ارائه خدمات توانبخشــی، پیشرفته تر 
از کشــورهای منطقه اســت، یادآور شد: 
این طرح تاکنون در ۱۳ اســتان – در هر 
اســتان در ۲ مرکز- از جمله اســتان های 
خراســان رضوی، خراسان جنوبی، تهران 
و گیالن اجرا شده است.رضایی گفت: برای 
اجرای این طرح پژوهش و بررسی میدانی 
داشــتیم تا مجموعه آموزشی به روزتری 
داشــته باشــیم.به گفتــه وی،  در حال 
حاضر ۱5۰۰ مرکز توانبخشــی روزانه و 
توانبخشی پزشکی در کشور فعالیت دارند.

ورود 20 ون  ویژه به ناوگان 
خدمات رسانی به معلوالن و جانبازان

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حاشیه 
مراسم ورود ۲۰ ون  ویژه به ناوگان خدمات 
رسانی به معلوالن و جانبازان، اظهار کرد: 
این ســرویس از گذشته ارائه می شد و در 
۱۰ ســال قبل شاهد آن بودیم به گونه ای 
که 6۳ دســتگاه ون، ۲۰ دستگاه اتوبوس 
و ۹ مینی بوس به معلوالن خدمات رسانی 

می کنند.وی افزود: پیگیری شــد که ۲۰ 
دســتگاه جدیــد ون با امتیــازات خاص 
ویژه ای به سیســتم اضافه شود تا بتوانیم 
توســعه خدمتگزاری را با ایمنی باالتری 
داشــته باشــیم و نوع کیفیت خدمت به 
معلــوالن و جانبازان را بهبود ببخشــیم.
شــهردار پایتخــت بــا بیــان اینکه این 
خودروها نیز وارد چرخه خدمات رســانی 
شدند، خاطر نشان کرد: خودروهای ویژه 
به مجموعه اتوبوســرانی تحویل داده شد 
تا خدمت رسانی توسعه یابد.وی از اجرای 
هزار و 5۰۰ کیلومتر مناسب سازی مسیر 
برای معلوالن و جانبازان در گذشته خبر 
داد و افــزود: از ایــن میــزان هزار و ۲۰۰ 
کیلومتــر نیز باقی مانده که مبتنی بر نیاز 
محیط معلوالن و جانبازان تعریف شــده 
بود.شــهردار پایتخت با تاکید بر اینکه به 
دنبال تکمیل این طرح هســتیم، یادآور 
شد: عالوه بر این به دنبال این هستیم که 
مرحله بعدی طرح را انجام دهیم چرا که 
عدد مناسب سازی ۱۲ هزار کیلومتر است. 
لذا تالش می کنیم با یک دقت هوشمندانه 
مبتنی بر محل زندگی جانبازان و معلوالن، 
مرحلــه اول را تکمیل و مرحله دوم را نیز 
آغاز کنیم.زاکانی گفت: مرکز مسئولیتی 

بــرای این طرح در شــهرداری راه اندازی 
شده و یکی از مشاوران ما مسئول بررسی 
و پیگیری آن اســت.وی بــا اعالم اینکه 
6۰۰ کیلومتر مناسب ســازی در دستور 
کار ســال ۱۴۰۱ قرار گرفته است، اظهار 
کرد: این میزان، کف کار اســت و پیش از 
این گفته ام که تالش کنیم کل مرحله اول 
را در دستور کار قرار دهیم. بر اساس این 
گــزارش،  یک میلیون و 6۰۰ هزار معلول 
تحت پوشش بهزیستی هستند. طبق آمار 
جامعه جهانی، معلوالن ۱۰ تا ۱5 درصد از 
جمعیت را تشکیل می دهند که در ایران 
این آمار ۱۰ درصد محاسبه می شود که سه 
درصد از آنها معلولیت شدید و خیلی شدید 
دارند. براین اساس جمعیت معلوالن ایران 
بین هشــت میلیون نفر برآورد می شود.

فرایند برخــورداری از خدمات در مراکز 
روزانــه شــامل ارائه درخواســت به میز 
خدمت، بررســی و تشکیل پرونده، ارجاع 
به کمیسیون تعیین نوع و شدت معلولیتدر 
صورت نداشتن کارت معلولیت یا انقضای 
آن، بررسی و تهیه گزارش مددکاری، طرح 
پرونده در کمیته توانبخشــی، در صورت 
نیــاز ارجــاع به مرکز روزانه توانبخشــی 
متناســب و در صــورت نبود مرکز روزانه 
توانبخشی متناســب درج اطالعات فرد 
به عنوان پشــت نوبتی است.مراکز روزانه 
توانبخشی شامل مراکز روزانه آموزشی و 
توانبخشی معلوالن ذهنی، مراکز آموزشی 
و توانبخشی اختالل طیف اتیسم،  مراکز 
روزانه آموزشــی و توانبخشــی خانواده و 
توانخــواه کم بینا و نابینــا، مراکز روزانه 
آموزشــی و توانبخشی خانواده و کودک 
مبتال به اختالالت شنوایی،  مراکز روزانه 
آموزشــی و توانبخشی معلوالن جسمی 
و حرکتــی، مراکــز روزانــه آموزشــی و 
توانبخشی معلوالن ضایعه نخاعی، مراکز 
روزانه آموزشــی و توانبخشی سالمندان، 
مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی بیماران 
روانــی مزمن، مراکز روزانه توانبخشــی 
ویــژه اختــالالت دهانی، بلــع و تغذیه و 
مراکز روزانه آموزشــی و توانبخشی چند 

معلولیتی است.

7جامعه
از قانون تعرفه گذاری 

؟ خدمات پرستاری چه خبر
معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت 
اعالم کرد: حدود ۲۰۰ هزار نفر شــامل 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری 
می شوند.عباس عبادی افزود: این قانون 
مصوب ســال ۱۳۸6 بود که اجرای آن 
بعد از این همه سال تاخیر از افتخارات 
دولــت جدید اســت.وی اضافه کرد: با 
حمایت وزیر بهداشــت و هیات دولت و 
مجلــس، ردیف بودجه 5 هزار میلیارد 
تومانی برای اجرای قانون تعرفه گذاری 
اختصاص یافته اســت. سال آینده این 
بودجه در سرانه لحاظ می شود و طبق 
تفاهم نامه با ســازمان برنامه این اعتبار 
به بیمه می رود تا خرید خدمت را بیمه 
انجام دهد.وی بیان کرد: یک بررســی 
آماری بر روی پرســنل پرستاری انجام 
شــده که می تواند در سیاستگذاری ها 
و برنامه ریزی ها به دانشــگاه های علوم 
پزشــکی کمک کند. بر اساس این آمار 
۱۸۷ هزار پرســتار از مقطع کارشناسی 
تا دکتری در کشــور داریم.وی یادآور 
شــد: 65 درصد از این افراد اختصاصا 
پرســتار، ۸ درصد اتاق عمل، ۸ درصد 
مامایی، ۳ درصد بهیار و کمک پرستار 
و مابقی ســایرین هســتند. حدود 5۴ 
درصد پرســتاران رسمی و پیمانی، ۴6 
درصــد بقیه موارد شــامل ۱۷ درصد 
طرحــی، ۱5 درصد قــراردادی، ۳.5 
درصــد تبصره ای، نیم درصد ۸۹ روزه 
و ۸ درصد شــرکتی هســتند.عبادی با 
اعالم اینکه ۷6 درصد پرســتاران زن و 
۲۴ درصد مرد هســتند، گفت: سنوات 
خدمــت 6۰ درصد پرســتاران زیر ۱۰ 
سال است، ۳۰ درصد ۱۱ تا ۲۰ سال و 
۱۰ درصد باالی ۲۰ سال سابقه خدمت 

دارند.

 خیزش دوباره گرد 
ک و کاهش کیفیت هوا  و خا
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا درباره شرایط 
جوی کشور اظهار کرد: امروز شنبه)۳۱ 
اردیبهشــت( در خراسان شمالی نیمه 
شــمالی خراســان رضوی استان های 
ســاحلی دریای خــزر و ارتفاعات البرز 
مرکــزی به ویژه در ســاعات بعدازظهر 
رگبــار و رعد و برق و وزش باد شــدید 
موقت کاهی گرد و خاک رخ خواهد داد.
صادق ضیاییان افزود: در برخی مناطق 
استان های واقع در شمال غرب، غرب، 
جنوب غربی استان های ساحلی دریای 
خزر، اســتان های واقــع در دامنه های 
جنوبی البرز مرکزی وزش باد شــدید 
در مناطق مســتعد همــراه با خیزش 
گردوخاک پیش بینی می شود.به گفته 
وی، روز یکشــنبه)اول خرداد( در اکثر 
مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف 
خواهد بود. روز دوشــنبه و سه شنبه)۲ 
و ۳ خرداد( در برخی نقاط شمال غرب 
بارش پراکنده و وزش باد شدید موقت 
با احتمال خیزش گردوخاک پیش بینی 
می شود و در سایر مناطق کشور آسمان 
صاف و آفتابی خواهد بود.وی ادامه داد: 
امروز و فردا در نیمه شرقی کشور به ویژه 
در منطقه زابل به سبب وزش باد شدید، 
احتمــال رخ داد طوفــان گردوخاک و 
کاهــش کیفیت هوا و کاهش دید افقی 
خواهد بود.به گفته وی، امروز شــنبه، 
از آنجا که در روز جمعه شــرایط برای 
تشکیل توده های گردوخاک روی عراق 
و انتقال آن برروی کشــور مهیا شــد و 
از ایــن رو در برخی نقاط اســتان های 
واقع در شــمال غرب، غــرب، جنوب 
غــرب و به تدریج مناطق جنوب، مرکز 
و استان های واقع در دامنه های جنوبی 
البرز مرکزی رخداد گردوخاک، کاهش 
دید و گاهش کیفیت هوا رخ داد، انتظار 
می رود که از غلظت غبار در شمال غرب 
کاســته شود ولی در سایر مناطق ذکر 
شده و همچنین در شمال شرق، شرق 
و جنوب شرق همچنان ماندگار خواهد 
بود.ضیاییان افزود: در روز دوشــنبه با 
تشــکیل توده گردوخاک بر روی عراق 
پدیــده گردوخاک مجدد به نوار غربی 
کشــور منتقل شده و استان های واقع 
در نیمه غربی کشــور را تحت تاثیر قرار 
می دهد. ضیاییان در خاتمه گفت: طی 
امروز )۳۱ اردیبهشــت( اهواز با دمای 
۴۴ و۴۲ درجــه ســانتیگراد گرم ترین 
و شــهرکرد بــا دمــای ۴ و 6 درجــه 
سانتیگراد ســردترین مراکز استان  در 

کشور هستند.

 افزایش 20 درصدی 
 پذیرش دانشجوی پزشکی 

در مناطق محروم
وزیر بهداشت، گفت: امسال گزینش و جذب 
دانشجوی دستیاری تخصصی شرایط ویژه ای 
یافته و در پذیرش دســتیاری ، بومی گزینی 
می شود تا  متخصصان پس از آموزش و فارغ 
التحصیلــی بــرای ارائه خدمت به محل خود 
بازگردند.بهــرام عین اللهــی افزود: ظرفیت 
پذیرش دانشجو در مناطق محروم  ۲۰ درصد 
افزایش یافته و از ۸ هزار به ۹6۰۰ دانشــجو 

افزایش می یابد.

 »نظام نامه دفاتر ازدواج 
و طالق« ابالغ شد

در راســتای اجرای ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد 
رســمی و کانون ســردفتران و دفتریاران و با 
عنایــت بــه ماده ۲۱ قانــون حمایت خانواده 
مصوب ۱۳۹۱ و در راســتای آیین نامه قانون 
دفاتر اســناد رســمی و کانون ســردفتران و 
دفتریاران »نظام نامه دفاتر ازدواج و طالق« از 
ســوی رییس قوه قضاییه ابالغ شد.سرپرست 
اداره کل پایگاه اطالعات اشــخاص، با اشاره به 
نظام نامــه جدیــد دفاتر ازدواج و طالق، اظهار 
داشت: در سال ۱۳۱۲ و ۱۳5۴ هجری شمسی 
نظام نامه هایی در حوزه ازدواج و طالق به وجود 
آمد که در این نظام نامه ها مقررات متحدالشکل 
برای ثبت ازدواج و طالق در نظر گرفته شده بود.

بهرام حسن زاده افزود: از زمانی که الزام شد در 
خصوص ازدواج و طالق به صورت رسمی ثبت 
و صدور سند انجام شود نظام نامه های مقرر نیز 
تنظیم شد و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
به عنوان متولی دفاتر ثبت ازدواج و طالق قرار 
گرفــت به طوری که تا کنون مقررات، نظارت 
و پیگیری امور توســط این ســازمان صورت 
می گیرد.وی افزود: پس از بررسی کارشناسی 
و آسیب شناســی که در حوزه دفاتر ازدواج و 
طالق صورت گرفته اســت در اردیبهشت ماه 
۱۴۰۱ نظام نامه دفاتر ازدواج و طالق اصالح و 
توسط رییس قوه قضاییه ابالغ شد.وی گفت: 
از جملــه نوآوری هایی که در نظام نامه جدید 
دفاتــر ازدواج و طــالق وجود دارد ایجاد دفاتر 
الکترونیکی به جای دفاتر سنتی است بنابراین 
متقاضیان ازدواج و طالق قبل از هرگونه اقدام 
باید در سامانه ثبت نام الکترونیکی ثنا نسبت 
به گرفتن کد ثنا اقدام کنند.وی افزود: از جمله 
ویژگی های ســند الکترونیکی که برای ازدواج 
و طــالق وجود دارد این اســت که با توجه به 
نســخه الکترونیکی، قلم هــای اطالعاتی به 
صورت برخط امکان تبادل اطالعات با سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان ثبت احوال 
کشــور، وزارت امور اقتصــاد و دارایی و بانک 

مرکزی را ایجاد می کند.

پیگیری ستاد مرکزی اربعین 
گشایی مرز خسروی   برای باز

در ایام اربعین 
رییس ســتاد مرکزی اربعین حســینی )ع( 
گفت: ستاد مرکزی اربعین با جدیت موضوع 
بازگشایی مرز خسروی در ایام اربعین امسال را 
دنبال می کند و تالش می کنیم این بازگشایی 
دایمی باشد.سید مجید میراحمدی به حضور 
احتمالــی چهــار تا پنج میلیونی زائر در آیین 
راهپیمایی اربعین امســال اشاره کرد و افزود: 
مرز مهران و مرزهای جنوبی کشور، ظرفیت 
پذیریش این جمعیت چند میلیونی را ندارند 
و باید شــرایط و امکانات مناســب تری برای 
عبــور راحت تر زایران عزیز فراهم کنیم.وی 
افزود: امیدواریم در ســفر آتی وزیر کشور به 
عراق موضوع بازگشایی مرز خسروی در تفاهم 
نامه دوطرف گنجانده شــود و به دلیل حفظ 
امنیت حتما بایستی از طرف عراقی بخواهیم 
که تمهیدات بازگشــایی مرز خسرو را فراهم 
کند.وی گفت: براســاس آخرین مصوبه ستاد 
ملی، تزریق ۲ دوز واکسن یا تست pcr منفی، 
شرط عبور از مرزها خواهد بود، اگر به فردی 
مشکوک شوند تست کرونا رایگان خواهد بود.

مدل حمایتی وزارت علوم از 
 شرکت های دانش بنیان 

چگونه است؟
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح انواع 
مــدل حمایتی از شــرکت های دانش بنیان، 
گفت: وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری از نهادهای حمایتی برای 
شرکت های دانش بنیان هستند، البته وزارت 
علوم تا حدی به این شرکت ها کمک می کند 
و پس از آن نیز این مسوولیت برعهده معاونت 
علمــی قــرار می گیرد.محمدعلی زلفی گل 
افــزود: در ابتدا که ایده ای معرفی می شــود 
وزارت علــوم به صاحب ایده کمک می کند تا 
ایده به پدیده تبدیل شده و 6 مرحله از مراحل 
۹ گانه رشــد را گذرانده و شرکت دانش بنیان 
راه انــدازی شــود از این مرحلــه به بعد، امور 
حمایتی بر عهده معاونت علمی قرار می گیرد.

خبر ویژه

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشســتگی کشــوری با اشــاره به ابالغ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ از ســوی دولت گفت: در راســتای مفاد بندهای )۲( و)۱۰( 
مصوبه اخیر هیات وزیران که در تاریخ ۱5 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در خصوص »تعیین حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته« صادر شده است، برای 
بازنشســتگانی که تاریخ ازدواج خودشــان و تاریخ تولد فرزندانشــان قبل از ســال ۱۴۰۱ باشــد، امتیاز ۱۲۱5 برای عائله مندی و امتیاز ۳۱5 برای حق اوالد 
تعیین شده است.براین اساس، مبلغ عائله مندی برای این افراد ۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان و حق اوالد نیز ۱۰5 هزار و 6۱۹ تومان محاسبه خواهد شد. علی 
خدامی با اشــاره به توجه جدی دولت ســیزدهم به مســاله جوانی جمعیت و فرزندآوری در نســل های مختلف، گفت: براســاس مصوبه دولت در صورتی که 
تاریخ ازدواج بازنشسته و تاریخ تولد فرزند یا فرزندان وی در سال ۱۴۰۱ ثبت شده باشد، امتیاز عائله مندی و حق اوالد به ترتیب به ۲۴۳۰ و ۹۴5 افزایش 
می یابد.براســاس این امتیاز، مبلغ عائله مندی ۸۱۴ هزار و ۷۷۹تومان و حق اوالد نیز ۳۱6 هزار و ۸5۸ تومان خواهد بود.وی افزود: تنها بازنشســتگانی 

مشمول این بخشنامه می شوند که دستگاه و ذیحسابی محل اشتغال آنها دارای ردیف بودجه بوده و تحت پوشش این صندوق باشند.

افزایش حق عائله مندی و اوالد اعضای صندوق بازنشستگی کشوری 

اینفوگرافی 

گرد و راهکار  ریز
مواجهه با آن 

چیست؟
ریزگرد پدیده ای است 

كه از تركیب ذرات غبار 
با آالینده های شهری 

به وجود می آید و آسمان را 
كدر می كند. این پدیده در 
هوای خشک رخ می دهد؛ 

زمانی كه شرایط آب و 
هوایی مانع از حركت غبار 
و دود می شود. ریزگردها 
برای سالمت افراد بسیار 

مضر هستند.

منبع: ایمنا

افزایش دو برابری تخت های ویژه 
کشور کودکان در 

معاون درمان وزارت بهداشــت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی از تالش های این 
وزارتخانــه برای دو برابــر کردن تعداد 
تخت های مراقبت های ویژه کودکان در 
کشور خبر داد.سعید کریمی دراین باره 
اظهار داشت: رویکرد وزارت بهداشت در 
دوره جدید عدالت و تعالی نظام سالمت 
اســت. یکی از مهمترین اقدامات در این 
راســتا افزایش عادالنه سرانه تخت های 
بیمارستانی و ارتقای سیستم بهداشتی 
و درمانــی از نظر تجهیــزات و امکانات 
اســت.وی در ادامه با اشاره به گسترش 
خدمات درمانی در کشــور، افزود: باعث 
افتخار اســت که عالوه بر کالنشــهرها 
در شــهرهای دیگر همچــون بابل هم 
خدمات فــوق تخصصی همچون پیوند 
مغز استخوان ارائه می شود و در شهرهای 
مختلــف مردم می تواننــد به خدمات، 
دسترســی عادالنه داشته باشند.معاون 
درمان وزارت بهداشت ادامه داد: در حال 
حاضر در کشــور حدود ۱5۰ هزار تخت 
 ICU بیمارستانی و بیش از ۱۴ هزار  تخت
داریــم و از نظــر PICU یاICU اطفال در 

کشور مشکل داشتیم که با همت دولت 
و وزارت بهداشــت  این تخت ها تقریبا 
به دو برابر در حال افزایش است.کریمی 
خاطر نشان کرد: بعضی از استان ها مثل 
سیســتان و بلوچستان و البرز که از نظر 
ســرانه  تخت شرایط خوبی ندارند مورد 
حمایت بیشتر وزارتخانه قرار می گیرند 
و امیدواریم بتوانیم ســرانه  تخت را در 
سریع ترین زمان ممکن افزایش داده و به 
حد استاندارد برسانیم.وی همچنین در 
مورد فرهنگ اهدای عضو، اظهار داشت: 
وقتــی که مرگ مغــزی اتفاق می افتد، 
برای خانواده بســیار درد آور اســت اما 
این فرد می تواند دوباره به تعداد زیادی 
از کســانی که جان آنها در تهدید است، 
حیات دوباره دهد.معاون درمان وزارت 
بهداشت با اشاره به اینکه متاسفانه تنها 
اعضای بدن حدود ۲5 درصد از بیماران 
مرگ مغزی ، اهدا می شــوند، گفت: باید 
تالش کنیم با فرهنگ سازی و اقدامات 
الزم، بتوانیم مشکل عزیزانی که منتظر 
پیوند عضو هستند را با استفاده از  عضو 

از عزیزان مرگ مغزی حل کنیم.
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تنگه خرم ناز یاسوج؛

 نگین پایتخت طبیعت ایران 

در هر نقطه از ایران زیباییهــای ویژه ای نهفته 
است که با شناخت هر چه بیشــتر آنها بیش از 
پیش به خلقت شــگفت انگیز آن پی می بریم. 
یکی از زیباترین مکانهای بکر و دیدنی اســتان 
کهکیلویه و بویراحمد که درمیان کوهها و تنگ ها 
و جنگلهای انبوه واقع شده منطقه خرم ناز است 
که در رأس نقطه تالقی مرز استان کهکیلویه و 

بویراحمد با فارس قرار گرفته اشت.
پوشش گیاهی متنوع و رودخانه ای خروشان در 
قعر دره همراه با دیواره هایی عظیم در دو طرف 
آن حکایت از طبیعت بکــر و زیبای این منطقه 
دارد. پوشش گیاهی غنی این منطقه باعث جلب 
انواع جانداران شده است و انواع حیوانات نایاب یا 

در حال انقراض در آن زندگی می کنند.
در آخرین نقطه اســتان فارس و در جوار استان 
کهگیلویــه و بویر احمد، تنگ ســرخ قرار دارد 
که خاک ســرخ منطقه موجــب نامگذاری آن 
شده است. شهرستان یاســوج نیز در این نقطه 
بنا شده است. در این منطقه چندین دره زیبا با 
نام  های تنگ خشک، تنگ سرخ و تنگ خرم ناز 
خود نمایی میکند. تنگ خرم ناز همچون قطعه 
ای از بهشــت در این منطقه می درخشد. این 
منطقه از نظر وضعیت توپوگرافی بیش از هفتاد 
درصد آن تیپ کوهستانی و سی درصد آن تپه 
ماهوری است و دامنه ارتفاعی آن بین ۱۸۷6 تا 
۳۲۰۰ متر می باشد. این منطقه با وسعتی حدود 
۱۹۹/۳5 کیلومتر مربع در شهرستان بویراحمد 

قرار گرفته است.
به علت زیبایی و پر آبی این منطقه هر عشایری 
که به منطقه می  آمد وسایل خود را می گستراند 
و به مرور زمان منطقه خر انداز نام گرفت اما ترک  
های عشایر نام این دره زیبا را خرم ناز می  دانند.

در ورودی تنگ، رودخانه ای زالل و خروشــان 
به رنگ آبی فیروزه ای و گل  ها و پوشش گیاهی 
سرســبز کنار رودخانه، نظر گردشــگران را به 
خود جذب می  کند. دشت وسیع پر از درختان 
و طبیعت زیبا و سرسبز از دیگر مشخصات این 
جاذبه گردشگری است. عبور از رودخانه خروشان 
خاطره یک گردش هیجان انگیز را برای بازدید 
کنندگان رقم می زند. بعــد از تپه  های مرتفع و 
سرسبز، چشمه و سایه ای برای استراحت وجود 
دارد. بلندی  های مشرف به مناظر اطراف، زیبا و 
خیره کننده است و از باال دو طرف تنگه را صخره  

های سر به فلک کشیده محاصره کرده است.
پس از حدود دو ساعت راهپیمایی به سه راهی 
می  رســیم که همه کوهنوردان آب آشامیدنی 
خود را از چشمه گوارا در این منطقه تامین می 
 کنند. البته میتوانید مانند بسیاری از کوهنوردان 
و طبیعت گردان در این استخر طبیعی و زیبا شنا 

نیز بکنید.
رودخانه زیبای خرم ناز که از کوههای  کمهر و 
کاکان سرچشمه میگیرد، پس از طی مسافتی در 
منطقه ای  به نام دورود به رودخانه بشــار وصل 
میشــود که در تمامی فصول ســال آب فراوان 
دارد. تنگ تیزاب، تنگ براق و تنگ ســرخ نیز 
در مسیر این رود شکل گرفته اند. رودخانه این 
تنگ که با انبوه درختــان از نعمت تابش آفتاب 
چندان بهره ای نمی تواند ببرد، دارای آبی سرد 
است و در آن تنها ماهی قزل آال و آبزیان سرد آبی 
به زیست خود ادامه میدهند. اطراف رودخانه در 
فصل بهار پوشش گیاهی بسیار زیبایی بخود می 
گیرد. رودخانه بشار یکی از سرشاخه  های اصلی 
رودخانه کارون اســت که از دامنه  های جنوبی 
رشــته کوه  های زاگرس سرچشمه می  گیرد و 
پس از طی مســیر جنوب به شمال غرب با گذر 
از مجاورت شهر یاســوج و پیوستن به رودخانه  
های دیگر، نام کارون بخود گرفته و به دشت  های 

خوزستان جاری می  شود.
ســنگ  های این منطقه مربوط به دوران سوم 
زمین شناســی است و دو گســل خاص نیز در 
منطقه وجود دارد. گســل اســالم آبــاد باعث 

جلوگیری از نفوذ آب و انتقال آن شده است.
منطقه شــکار ممنوع خرم ناز پوشش گیاهی 
بســیار زیبایی دارد که خوشــبختانه به علت 
جلوگیری از چرای بی رویه دام  ها حفظ شــده 
و گسترش یافته اســت. خارهای کوتاه، کنگر، 
کاهوی وحشی و گیاهان مرتعی پوشش گیاهی 
این منطقه را تشکیل داده اند. همچنین درختان 
بادام وحشــی، بلوط، بنه، بید، گالبی و گردوی 
وحشی، زالزالک و سنجد از درختان این منطقه 
هســتند. در این منطقه جنگلهای انبوه، نیمه 
انبوه، تنک  و مرتع خوب و متوســط مشــاهده 

می گردد.

گردشگری

 مهران مهام 
با ارائه پیشنهاد به مدیران جدید تلویزیون:

گر االن »متهم گریخت« را به  ا
صداوسیما بدهم رد می شود! 

مهران مهام از تهیه کنندگان باسابقه تلویزیون 
درباره انتصاب ها در صداوســیما و بحث جوان 
سازی ســازمان می گوید: ما هم باید روزی کنار 
برویم و جوانان جایگاه ما را بگیرند؛ بنابراین این 
حق هر مدیری است که مدیران خود را انتخاب 
کند اما بهتر اســت این تغییرات با یک شــیب 
درست اتفاق بیفتد و سیر آرامی داشته باشد نه 

شیب تند.
مهام در گفت وگویی در پاسخ به اینکه نگاهش به 
انتصاب های جدید سازمان صداوسیما چیست؟ 
گفت: اوالً به دوستانی که رفته اند خسته نباشید 
و همکارانی هم که آمده اند خوش آمد می گوییم. 
به نظرم این سیر طبیعی است که وقتی مدیریت 
تغییر می کند، همکارانی را با خودش می آورد که 
همراه تر و همگام تر باشند و این حق مسلمشان 
است که با چارت مدیریتی شان تغییراتی را ایجاد 
کنند ولی معموالً ترکیبی که چیده می شــود و 
حتما هم اتفاق می افتد، این اســت که از تجربه 
پیشکسوتان نیز استفاده خواهد شد. به هر حال 
دوستان قبلی واقعا زحمت کشیدند؛ به ویژه با این 
شرایط بد اقتصادی که سازمان را نگه داشتند، ان 

شاءاهلل دوستان بعدی هم موفق باشند.
این تهیه کننده ســپس درباره پیشــنهادش به 
معاون ســیما نیز خاطرنشان کرد: تنها پیشنهاد 
من استفاده از تجربیات گذشته است. قطعاً سن و 
سال در تجربه، موثر است اما با این حال مدیریت 
خیلی مهم است. در بخش های دیگر جامعه ما، 
نه فقط صداوســیما بحث مدیریت بســیار مهم 
است. متأسفانه در حال حاضر ما نیروهای انسانی 
کمی در سازمان صداوسیما داریم، چون بخشی 
از نیروهای ما به سمت فضای مجازی و ویدئوها 
رفته اند که به نظرم عقبه ما کمی ضعیف شده و 
باید اول ســاخت نیروی جدید را پیش بگیریم. 
حتی خود بنده هم که االن در خدمت شما هستم 
باید جوانان بیایند و جای مرا بگیرند ولی اگر هم 
قرار باشد این اتفاق بیفتد باید به شکل یک شیب 
درست باشد. قطعا با این اتفاق به شکل درست، 
هنرمندان جدید هم پا می گیرند و جایگاه ما را 

خواهند گرفت.
مهام در عین حال یادآور شد: قبال هم که مدیران 
سازمان صداوسیما تغییر می کردند این واکنش 
ها درباره تغییرات وجود داشته، در هر صورت این 
حق یک مدیر است که مدیران خودش را انتخاب 

کند ان شاءاهلل که موفق باشند.
این تهیه کننده ســپس درباره دلیل افت سریال 
های تلویزیون و اینکــه آیا می توانیم به دوره ای 
برگردیم که ســریال های تلویزیون خیابان ها را 
خلوت کنند؟ تصریح کرد: اول به این نکته اشاره 
کنم که سریال هایی را که خودم ساخته ام را روی 
آنتن های تلویزیون می بینم و همین االن هم در 
پخش مجدد باز هم ممیزی می شوند! نمی دانم 
چرا؟ من اگر االن طرح سریال هایی مثل "بزنگاه"، 
"خانه به دوش" و "متهم گریخت" را وارد سازمان 
صداوسیما کنم حتما رد می شوند. این اتفاقات را 
باید حل کنند که چه شده، برنامه هایی که قبال 
ساخته شده را االن نمی شود ساخت؟! من سریال 
"متهم گریخت" را اخیرا روی آنتن شبکه تماشا 
دیدم و برایم عجیب بود که باز هم ممیزی شده 
بود، این ســریال صدها بار از آنتن های مختلف 
تلویزیون پخش شده است. دلیلش را نمی دانم، 
این آثار قبال ساخته شــده و مردم هم دیده اند و 
هیچ اتفاقی نیفتاده است اما االن چرا نمی شود 
همین طرح ها را ســاخت؟ بایــد در این زمینه 

نشست بگذاریم و دالیل را بررسی کنیم.
جایگزین زهره فکورصبور در "بی همگان" 

مهران مهام در پایان درباره سریال "بی همگان" 
که در حال ساخت برای شــبکه سه سیماست و 
اینکه آیا بازیگری جایگزین زنده یاد زهره فکور 
صبور کرده اند؟ به ایسنا گفت: صحبت هایی که 
با مدیر گروه شبکه سه سیما داشتیم ان شاءاهلل تا 
دو ماه و نیم آینده کار را به آنتن می رسانیم ولی 
همزمان هم تصویربرداری خواهیم داشت. برای 
نقش خانم فکور صبور هم یک جایگزین داریم که 
به زودی اعالم می شود. تا جایی که ایشان در کار 
حضور داشتند هســتند و حتماً نمایش داده می 
شــود و از آن به بعد بازیگر دیگری زحمت نقش 

این هنرمند فقید را می کشد.
سریال "بی همگان" به کارگردانی بهرنگ توفیقی 
و تهیه کنندگی مهران مهام برای پخش از شبکه 
ســه ســیما در حال تصویربرداری اســت. این 
مجموعه آخرین کار مرحوم زهره فکرصبور بود 

که با درگذشت او نقشش نیمه تمام ماند.
مهدی ســلطانی، سپند امیرســلیمانی، سمیرا 
حســن پور، کاظم هژیرآزاد، نسرین بابایی، کاوه 
خداشناس، محمد صادقی و .... از دیگر بازیگران 

"بی همگان" هستند.

کمتر بنشینید تا سالم بمانید 
تحقیقات جدید منتشر شده در مجله علوم و پزشکی نشان می دهد که کاهش 
یک ساعت کم تحرکی در روز به مدت سه ماه، سالمت قلب و سالمت متابولیک 

را بهبود می بخشد.
طبق یک مطالعه جدید که در مجله Science and Medicine منتشر شده 
اســت، روزانه یک ســاعت تحرک اضافی می تواند در عرض ســه ماه تغییرات 

معنی داری را در سالمت قلب و عروق و خطر ابتال به دیابت نوع ۲ ایجاد کند.
محققان فنالندی در این مطالعه، 6۴ بزرگســال میانســال کم تحرک مبتال به 
سندرم متابولیک را مورد بررسی قرار دادند و شرکت کنندگان را به دو گروه تقسیم 
کردند: یک گروه روال معمول خود را حفظ کردند و گروه دوم رفتار بی تحرکی 

را روزانه یک ساعت با افزایش ایستادن و ورزش با شدت سبک کاهش دادند.

ســندرم متابولیک مجموعه ای از عوامل خطرزای متابولیک اســت که در یک 
فرد وجود دارد. برخی از علل زمینه ای این سندرم که سبب افزایش این عوامل 
خطرزای متابولیک می شوند عبارتند از، چاق بودن یا داشتن اضافه وزن، عدم 

فعالیت جسمانی، داشتن مقاومت به انسولین و عوامل ژنتیک.
سندرم متابولیک حالتی خطرناک برای سالمتی است. افراد دچار این حالت 
میزان خطر بیشتری برای ابتال به بیماری های مرتبط با رسوب چربی در دیواره 
سرخرگ ها )آترواسکلروز( دارند. بیماری قلبی کرونری که ممکن است منجر 
به حمله قلبی شود، تنها نمونه ای از این بیماری هاست. سکته مغزی و بیماری 
عروق محیطی مثال های دیگری هستند. همچنین احتمال ابتال به دیابت نوع 
۲ درافراد دچار ســندرم متابولیک بیشــتر است.محققان میزان فعالیت و زمان 

بی تحرکی افراد شــرکت کننده در این مطالعه را به مدت ســه ماه اندازه گیری 
کردند. آنها همچنین فشار خون، سطح گلوکز خون و آنزیم کبدی خاصی را که 
در تعیین سالمت متابولیک قلب استفاده می شود، ردیابی کردند.به گفته »تارو 
گرات ویت« نویسنده ارشد این طرح تحقیقاتی از دانشگاه تورکو در فنالند، این 
طرح تحقیقاتی منحصر به فرد است، زیرا مطالعات قبلی عمدتاً بر اندازه گیری 
این نشــانگرها در ابتدا و انتهای دوره مطالعه متکی بودند که بینشــی در مورد 
چگونگــی بهبــود این تغییرات رفتاری در طول زمان ارائه نمی دهد. وی افزود: 
نتیجه این مطالعه نشان داد که گروهی که روزانه یک ساعت رفتار بی تحرکی 
خود را کاهش دادند، نتایج بهتری را در رابطه با تنظیم قند خون، حساسیت به 

انسولین و سالمت کبد مشاهده کردند.

دریچه علم

 کلنگ وی ای آر 
در ورزشگاه آزادی 

زده شد!

معاون وزارت ورزش 
و جوانان گفته امکانات 

ورزشی در ایران كم نظیر 
است؛ ادعایی كه سوژه 

كارتونی از محمدرضا 
میرشاه ولد در سایت 

خبرورزشی شده است.

كارتون 

» زن در ریگ روان« ؛

گزیست نقدى تند علیه فلسفه ا
نیکی جومپی، شــخصیت اصلی کتاب زن در 
ریگ روان معلم است و حشره شناس. دوستان 
اندکی دارد و روابط عاشقانه اش تعریف چندانی 
ندارد. زندگی اش معمولی و یکنواخت اســت. 
روزی بــدون اطالع دادن به کســی، تصمیم 
می گیرد به ناحیه ای دورافتاده و ساحلی سفر 
کند تا حشره تازه ای را کشف کند؛ نام خودش 
را روی حشره بگذارد و نام خود را در تاریخ ثبت 
کند. به دهکده ای ســاحلی می رسد و تصمیم 
می گیرد شــب را پیش زنی که کلبه محقرش 
در انتهای دره ای شــنی است بماند. صبح روز 

بعد عزم رفتن می کند اما…
در سال های ابتدایی دهه  شصت میالدی، دو 
رمــان مهم در دو نقطه متفاوت دنیا منتشــر 
شــد که شــخصیت اصلِی هــر دو در آن ها، 
حشره شــناس بودند. کلکسیونر نوشته جان 
فاولِز انگلیسی و زن در ریگ روان نوشته کوبو 
آبه ِی ژاپنی. هر دو رمان به نوعی حاصل نگاه 
نســلی بودند که جنگی ویرانگر را پشــت سر 
گذاشــته بودند و با آثارشان، موقعیت و رواِن 
انســان در آن برهه را بررســی می کردند. در 
کلکســیونر اما حشره شناس بودن شخصیت 
اصلی؛ رابطه ای مســتقیم با انگیزه ی جنایت 
داشــت تا رمان به ســمت و سویی روان کاوانه 
و تریلــر حرکــت کند. امــا در رمان کوبو آبه، 
حشره شــناس بودن شــخصیت اصلی صرفاََ 
دســتاویزی اســت تا نویسنده از طریق آن به 
مفاهیمــی دیگر بپردازد و رمان به ســمت و 

سویی نمادین و فلسفی حرکت کند.
کتــاب زن در ریــگ روان ایده ای ســاده اما 
درخشــان دارد و کوبو آبه بســیار ســریع و 
هوشمندانه خط داستانی را پیش می برد. او با 
انتخاب یک محیط بدوی و خالی از هر نشانه ای 
از تمدن و انتخاب دو شخصیت متضاد )زن و 
مرد(، به استعاره ای ترین شکِل ممکن داستان 

را تعریف می کند. نگاه آبه در رمان، نگاهی تماماََ 
فلسفی ســت. شن، کلبه، دره، مرد و زن صرفاََ 
برای او مصالحی هســتند تــا از طریق آن ها، 
هر چه شــخصی تر و عمیق تر به خلقت انسان 
و جایگاهــش در جهــان نگاه کند. از نظر آبه، 
همه انسان ها ناخواسته اسیر زندگی شده اند. 
همانطور که نیکی جومپی )شــخصیت مرد( 
ناخواســته وارد دره ای شنی می شود که دیگر 
امکان خروج از آن نیست. گویی خلقت انسان 
بیهوده ست. مهم نیست اهدافمان چقدر بزرگ 
و مهم باشــند، آبه به ما نشــان می دهد که در 
چرخــه ای معیوب و تکراری به نام »زندگی« 
گرفتــار آمده ایــم و هر چه تالش می کنیم )یا 
فکر می کنیم که داریم تالش می کنیم( خروج 

از این چرخه امکان پذیر نیست.
نویسنده کتاب، کوبو آبه در این کتاب به شن 
هویت و شــخصیتی مســتقل داده است. ذاتاً 
ریگ روان و شــن طبیعتی بی ثمر و در عین 
حال جنبشی بی امان دارد. نمادی از حرکتی 
دائــم و در عین حــال بیهودگی دائم. اما مرد 

در تالشــی دائم و خســته کننده برای بیرون 
آمدن از این گودال و این دور تکراری اســت. 
درحالــی که زن این سرنوشــت را پذیرفته و 
با آرامش مشــغول تکراِر موجودیِت خود در 

همین روزمرگی هاست.
در صحنــه ای از کتاب زن در ریگ روان نیکی 
ساعت ها شن را با بیل جا به جا می کند تا راه 
خروج خود را هموار کند، اما در نهایت متوجه 
می شــود که از جایش تــکان نخورده و فقط 
خود را خسته کرده است. این صحنه می تواند 
هسته اصلی رمان باشد: بیهودگی. تالش برای 
خــروج از چرخه تکراری زندگی. تالش برای 
خروج از گوداِل شنِی زیستن. هرکسی که در 
ایــن گودال بیفتد بایــد به طور پیش فرض و 
ماشــین وار درگیر کاِر جابجایی شن ها شود؛ 
فقط برای اینکه بیشــتر از این فرو نرود و زیر 
این شن دفن نشود. این؛ کاِر هدفمندی نیست 
که نتیجه بهتری را به دست بدهد یا تغییری در 
شرایط ایجاد کند. بلکه صرفاً آن ها را از بیشتر 
فرو رفتن و نمردن نجات می دهد. درست مانند 

زندگی که تمام تالش ها و دستاویزها فقط برای 
بیشــتر فرو نرفتن دوام آوردن است. انسان ها 
خواه ناخواه تبدیل به مهره ها در مســیر این 

چرخ دنده و این روال تکراری می شوند.
کافکا در جایی می گوید: »تو آزاد هســتی، و 

برای همین است که گم شده ای!«
کتاب زن در ریگ روان بیشتر از آنکه نمایانگر 
فلســفه اگزیست باشــد، نقدی تند علیه این 
فلســفه اســت! داســتانی که آزادی و اختیاِر 
موجودیت را به سخره می گیرد. ما هیچ کدام 

راهی جز پذیرش این وانهادگی نداریم.
نویســنده در کتاب موضوع دیگری را مطرح 
می کند. »شاید باید اسیر تکرار باشیم تا بتوانیم 
زندگی را تاب بیاوریم.« اما نیکی بیهودگی و 
تکرار را نمی پذیرد. او می خواهد از گودال شن 
بیرون برود تا حشــره ای کشــف کند و خود را 
به تاریخ سنجاق کند. )چه امر بیهوده ای!( از 
این رو هر روز با فکری تازه سعی در خروج از 
گودال شــنی دارد. اما هر روز تنها خستگی و 
تلف شدن وقت نصیبش می شود. وقتی نیکی 

عبث بودن تمام کارهایش را می بیند، آن وقت 
مانند زن تقدیر را می پذیرد. آرام و سر به زیر 
می شود و همچون زن هر روز کاِر تکرارِی جا 

به جایی شن را انجام می دهد.
در ابتدای داســتان به نظر می آید که زن یک 
انسان درمانده و ضعیف و پذیراست. کسی که 
شرایط جبر را پذیرفته است. او را مانند مفلوکی 
می بینیم که از ضعِف خود به چنین جبری تن 
داده است. و مرد در نظرمان شخصی ست که 
از انفعال فاصله گرفته و ســعی دارد شرایط را 
در دست بگیرد تا از دایره جبر خارج شود. اما 
درنهایــت آنکه مفلوک اســت مرد و آنکه در 
نظرمان آگاه و خوشــبخت می آید زن اســت. 
اوست که سیزیف وار این پوچی را پذیرفته و 
خودش را به دســت این جریان سپرده است. 
درحالی که مرد فقط دســت و پا میزده است. 
از نظر کوبو آبه، ما انســان ها این گونه هستیم. 
شــاید در مقطعی مقابل زندگی طغیان کنیم 
اما زندگی در نهایت پیروز این نبرد است و ما را 
همچون شن در برمی گیرد. در این میان انسان 
برای تاب آوردن و گذراندن عمر، اسیر عادت ها 
و دل بستگی ها و اندک حاشیه امنش می شود. 
به هر چیزی چنگ می زند تا اســارت خود را 
فراموش کند. در رود زندگی جاری می شــود 

تا در نهایت به دریای مرگ بریزد.
آبه در کتاب زن در ریگ روان به شدت بدبین 
اســت و مــن به عنوان خواننــده با بدبینی او 
موافقــم. آبــه با کمترین مصالــح، ایده اش را 
بــه خوبی گســترش می دهد و به ســرانجام 
می رســاند. هر چند در میانه رمان نبود ایده 
تــازه و دیالوگ های کم رمــق از جذابیت اثر 
می کاهد. سانســورهای جزئی و ترجمه ای نه 
چندان خوب نیز به کلیت کار آسیب زده است. 
اما در نهایت، کتاب زن در ریگ روان اثری است 

که ارزش خواندن دارد.

كتابکده 

چهره ها


