
عضو اتاق بازرگانی تهران:

 پرداخت نقدی یارانه 
 به مردم 

آزادی عمل می دهد
کید بر اینکه انتقال       عضو اتاق بازرگانی تهران با تا
یارانه به انتهای زنجیره روش معقول تری نسبت به 
ارز ترجیحی است، گفت: در روش ارز ترجیحی، مردم 
از منافــع یارانــه بهــره نمی برنــد امــا در روش جدیــد 
تمامی دهک ها به صورت مســاوی از آن بهره مند 
می شوند و میزان اصابت یارانه به جامعه ی هدف 

  || صفحه  صفحه 33  بسیار باال می رود...

رئیس جمهور:

رشد اقتصادی ۸ درصد 
کرده ایم گذاری  را هدف 

      آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در 
ادامه بازدیدهای خود از شهرستان های 
ورامیــن،  شهرســتان  بــه  تهــران  اســتان 
پروژه هــای  از  و  ســفر  قرچــک  و  پیشــوا 

  || صفحه  صفحه 22  مختلف بازدید کرد...

اندیشکده آمریکایی بروکینگز هم از بی نتیجه بودن تحریم ها می گوید

احیای برجام؛ تنها گزینه روی میز
کید کرد که احیای برجام علیرغم کاستی ها تنها     اندیشکده آمریکایی در مقاله ای تا
گزینه موجود اســت و در صورت عدم توافق، ایاالت متحده نمی تواند فشــار اقتصادی 
کافی ایجاد کند تا منابع موجود برای فعالیت های هسته ای، موشکی و منطقه ای ایران 

را تحت فشار قرار دهد.  رابرت آینهورن، مقام ارشد اسبق اداره کنترل تسلیحات وزارت 
خارجه آمریکا و تحلیلگر ارشد اندیشکده بروکینگز مقاله ای مفصل با عنوان " احیای 

  || صفحه  صفحه 22  برجام جایگزین بهتری است – اما آیا می توان آن را پایدار کرد؟"...

گار« آثار عدم توازن درآمد و تورم بر معیشت مردم را بررسی کرد: »روز

کی خانوار ها روزانه شد کی خانوار ها روزانه شد خرید اقالم خورا  خرید اقالم خورا
صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 بی آبی در حال 
بلعیدن زمین است

4

 تازه ترین اظهارات وزیر خارجه دولت ترامپ 
دو سال بعد از ترور سردار سلیمانی؛

تکمیل پازل دروغ
2

 کالهبرداری  
به کنکور رسید

7

 بازار سیمان و فوالد 
الن در دست دال

3

گهی فراخوان عمومی گهی فراخوان عمومیآ آ

شرکت شهرکهای صنعتی استان قم

بدینوســیله بــه اطالع مــی رســاند شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان قــم در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری چنــد قطعــه زمیــن صنعتــی در زون غذایــی 
شــهرک صنعتــی شــهاب بــا حداقــل قیمــت پایــه 21،000،000 ریــال بــا اولویــت صنایــع دارویــی و یــا شــرکت های دانــش بنیانــدارای تاییدیــه از معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از طریــق فراخــوان عمومــی اقــدام نمایــد. لــذا متقاضیــان ســرمایه گــذاری مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار ایــن فراخــوان بــه مــدت ده روز همــه روزه غیــر از ایــام تعطیــل جهــت ارائــه درخواســت بــه شــرکت شــهرکهای صنعتــی بــه نشــانی قــم 
بلــوار شــهید صدوقــی بلــوار عطــاران نبــش کوچــه ٤مراجعــه نماینــد و یــا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 32919200-025 داخلــی 124 

تمــاس حاصــل نماینــد. 
: شــرایط و نحــوه واگــذاری پــس از شناســایی متقاضیــان و بــر اســاس مصوبــات هیــات مدیــره شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان قــم خواهــد  تذکــر

بــود.
شناسه اگهی 1337941

گهی مناقصه عمومی شماره   گهی مناقصه عمومی شماره  آ آ
14011401//88/ش/ش

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

فراخــوان مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای خریــد کابــل 20 کیلوولــت 1*185 زره دار و 
ترانــس و تابلــو پســت هــای زمینــی فــاز 5 شــهرک صنعتــی کاســپین

یــک  عمومــی  مناقصــه  دارد  نظــر  در  قزویــن  اســتان  صنعتــی  شــهرکهای  شــرکت 
مرحلــه ای شــماره)2001001085000008( را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
از دریافــت اســناد مناقصــه  دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه 
تــا ارائــه پیشــنهادات مناقصــه گــران و بازگشــایی پــاکات از طریــق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس  www.setadiran.ir  انجــام خواهــد 

شــد. 
2- تاریخ انتشار در سامانه روز یکشنبه 1401/03/29 ساعت 15 می باشد.

3- آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز یکشنبه 1401/04/05
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 15 روز چهارشنبه 1401/04/15

5- آخریــن مهلــت تســلیم ضمانــت نامــه )فیزیکــی( بــه کارفرمــا ســاعت 10 روز پنــج 
1401/04/16 شــنبه 

6- زمان بازگشایی پاکات در ساعت 11روز پنج شنبه 1401/04/16
بیشــتر  اطالعــات  دریافــت  جهــت  گــزار  مناقصــه  دســتگاه  تمــاس  اطالعــات   -7

هــا پاکــت  ارائــه  و  مناقصــه  اســناد  درخصــوص 
ویــن واقــع در :  قزویــن، بلــوار امیــر کبیــر،  شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان قز

پونــک  ادارات  مجتمــع 
028  –  33692770  : تمـــــــــــــــــــــــاس  تلفــن    3414945197  : پســــــــــتی   کــد 

www.qazviniec.ir :سایت اینترنتی
8- مبلــغ بــرآورد: 126.841.644.000 ریــال اســت کــه بــر اســاس فهــارس بهــای 

تاسیســات برقــی 1401 محاســبه گردیــده اســت.
9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 6.343.000.000 ریال می باشد.

10- مدت قرارداد:   3 ماه 
آزادراه  کیلومتــر 25  واقــع در  : شــهرک صنعتــی کاســپین  وژه  پــر اجــرای  11-  محــل 

کــرج قزویــن 
معاونــت  ســوی  از  نیــرو   5 رتبــه  بــودن  دارا   : کننــدگان  شــرکت  شــرایط   –  12
برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی و گواهــی صالحیــت ایمنــی پیمانــکاری و دارا بــودن 
حداقــل یــک قــرارداد مشــابه تاسیســات برقــی ) 70% بــه لحــاظ حجــم کار و یــا از نظــر 
ــا رضایتنامــه و صورتجلســه تحویــل کــه تامیــن  ــا موضــوع مناقصــه همــراه ب ــی ( ب ریال
کننــده رأســًا بــا دســتگاههای اجرایــی ) طبــق تعریــف مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات 

کشــوری ( طــی مــدت 10 ســال گذشــته منعقــد باشــد. 
تبصــره  : تامیــن کننــدگان دارای ســابقه همــکاری بــا ایــن شــرکت در صــورت 
مــی  کارفرمــا  از  مناقصــه(  اســناد  )پیوســت  زیابــی  ار فــرم  از  امتیــاز   80 اخــذ 
ــاز مذکــور  تواننــد درمناقصــه شــرکت نماینــد، بدیهــی اســت عــدم کســب امتی
مناقصــه  در  شــرکت  جهــت  گــر  مناقصــه  الزم  صالحیــت  عــدم  منزلــه   بــه 

می باشد.
شناسه اگهی 1337818

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

تولیِد دانش بنیاِن اشتغال آفرین
  کمیل یزدانی

دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی 
در ســالی که از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی سال تولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین نام گذاری شده است، یکی از مهم ترین 
رســالت های نخبگان علمی و فعاالن عرصه دانش بنیان تبیین 
شــرایط فعلی در راســتای تحقق هر چه بیشتر شعار سال و رفع 
موانع موجود است که خود یکی از مصادیق تأکیدات مؤکد رهبری 
در خصوص جهاد تبیین خواهد بود. باید در شرایط کنونی دانست 
در چه جایگاهی قرار داریم و چه موانعی در مســیر تحقق شــعار 
سال وجود دارد و برای نیل به تولیِد دانش بنیاِن اشتغال آفرین 
بایستی به چه سمت و سویی حرکت نمود و از چه ظرفیت های 

بالاستفاده ای بهره برد.
در مســیر تحقق شــعار ســال، گام نخست تقویت و رونق تولید 
ملی است. تولید نیاز به حمایت از کارآفرینی و خلق ارزش برای 
کارآفرینان دارد تا رغبت الزم برای حضور فعاالنه در این عرصه 
ایجاد شــود. البته که ابزارهای شــکل گیری این مهم و نهادهای 
تصمیم ساز در خصوص این مسئله متعدد است؛ اما الزمه اصلی 
تحقق آن وسعت بخشیدن به بازار مخاطب این تولید ملی است.
اگرچــه در رابطه با این موضوع، با صدور نســخه هایی همچون 
ممنوعیــت واردات خودرو یا ممنوعیت واردات لوازم خانگی در 
راســتای حمایت ویژه از تولید ملی، جلوگیری از خروج ارز در 
شــرایط بحرانی منابع ارزی و فراهم آوری بازار گســترده تر برای 
تولیدکننده داخلی نتایج رضایت بخشــی حاصل نشده است و 
مقام معظم رهبری نیز چندین بار به این مسئله اشاره داشته اند 
امــا بهترین راهکار برای تقویت تولید ملی به منظور ریل گذاری 
حمایتی درســت و اصولی و متناســب با بازار به جای روش های 
دولتی ســازی با محوریت سرمایه گذاری دولتی و حمایت های 
مالی دولت محور برای سرپا نگه داشتن تولید، اتصال زنجیره تأمین 

به بازار با فراهم نمودن بازار مخاطب بیشتر است.
امــا آیا تنها ممنوعیــت واردات ابزار کافی برای به کارگیری این 
راهکار است؟ استفاده از ابزارهای دستوری همواره با مشکالت و 
معضالتی همراه است که معضل اصلی این ابزار که مصرف کننده 
در صنعت خودرو و لوازم خانگی نیز شاهد آن بوده، افزایش قیمت 

و کاهش کیفیت محصول نهایی بوده است.
نکته مهمی که به ویژه در صنعت خودرو باعث این افزایش قیمت 
و کاهش کیفیت شــده است، ازهم گسیختگی زنجیره تأمین و 
معضل تأمین قطعات، تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز برای تولید 
محصول نهایی اســت. به همین دلیل اســت که رهبری بر تولیِد 
دانش بنیان تأکید داشــته اند. شرکت های دانش بنیان با حفظ 
هویت خصوصی قادر به حل این معضل و تکمیل زنجیره تأمین 

در داخل هستند.
بنابراین گام دوم دانش بنیان نمودن صنعت اســت که این مهم 
نیز درگرو جلوگیری از خروج نخبگان و فرار مغزهاست. راهکار 
اصلی برای این موضوع ایجاد بسترهای مناسب برای نقش آفرینی 
نخبگان با خلق انگیزه کافی برای آنان اســت. این راهکار نه تنها 
می بایست در راستای جلوگیری از خروج نخبگان مورداستفاده 
قرار گیرد، بلکه باید زمینه های الزم را برای بازگشت نخبگان و 

متخصصان ایرانی خارج از کشور نیز فراهم آورد.
در طی ده سال گذشته شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری 
در ایران متشــکل از شــرکت های دانش بنیان، شــرکت های 
خالق، شــتاب دهنده ها، اســتارت آپ ها، مراکز و کارخانه های 
نوآوری، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، صندوق نوآوری 
و شکوفایی، مراکز رشد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و بنیاد 
ملی نخبگان فرصت مناسبی را برای تحقق این مهم فراهم آورده 
است. هرچند همچنان نقش مراکز رشد دانشگاهی و پارک های 
علم و فناوری به عنوان نخستین و در دسترس ترین جایگاه ورود 
نخبگان به حوزه فعالیت های دانش بنیان در زیست بوم فناوری 

و نوآوری کشور نامشخص و مجهول است.
اگرچه تشکیل معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم بارقه های 
امیدی برای پویا نمودن ساختار این دو نهاد در دانشگاه های سراسر 
کشور بود، اما امروز با گذشت چندین ماه از طرح ایجاد این معاونت 
در وزارت علوم و همچنین شکل گیری آن در اوایل آذرماه سال 
۱۴۰۰ همچنان رویه مشخصی برای ایفای نقش این دو نهاد در 
زیست بوم فناوری و نوآوری کشور ترسیم و عملیاتی نشده است.
ورود صنایع بزرگ به تأمین اعتبار شــرکت های دانش بنیان در 
قبــال تأمین تجهیــزات و قطعات و حمایت از آنان در فاز تولید 
نمونه اولیه و ســپس تجاری سازی محصول می تواند راهگشای 
مسئله اشتغال آفرینی و ایجاد انگیزه برای ورود نخبگان به عرصه 

منبع: خبرگزاری آنافعالیت های دانش بنیان باشد.   

یادداشت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

 بعد از برکناری عبدالملکی
احتمال استیضاح وزیر صمت وجود دارد

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: 
بعد از وزارت کار که با پیگیری نمایندگان برکنار شــد، 
اکنون زمزمه هایی در خصوص استعفای وزیر صمت هم 
بــه گوش می رســد؛ ضمن اینکه انتقــادات از وزیر راه و 

شهرسازی هم بسیار شدت پیدا کرده است.
یکی از وزرای دولت ســیزدهم که از همان روز های اول 
شروع کارش با حاشیه های فراوانی روبرو شد »حجت اهلل 
عبدالملکی« بود. اظهارنظر های انتقادی و تند او در دوران 
دولــت روحانــی، این انتظار را بــه وجود آورده بود که او 
فــردی مدیر، جریان ســاز و تغییردهنده وضع موجود 
اســت، امــا کارنامه ۱۰ ماهــه او که با اعتصاب کارکنان 
وزارتخانه اش و البته انتقادات تند بسیاری از اصولگرایان 
حامی ســیدابراهیم رئیسی توام شده بود، عرصه را بر او 

تنگ کرد و باالخره از دولت برکنار شد.
حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس یازدهم معتقد است 
هر مدیر دولتی که تجربه، تحصیالت و اشرافی بر مجموعه 
خود ندارد، باید بدون اینکه عزل شود از سمت خود کنار 
برود. او به رویداد۲۴ می گوید: یکی از چالش های وزارت 
کار که ما بار ها به آقای عبدالملکی مثل وزرای قبل گفته 
بودیم، این بود که چرا از ۱۸ صندوق بازنشستگی تنها 
دو تــا از آن هــا، قانون دارد. ۱۶ صندوق بدون قانونی چه 
معنی دارد؟ وقتی وحدت رویه بین صندوق ها نباشــد و 
اساساً قانون جامع و فراگیری در این رابطه نداشته باشیم، 
نتیجه آن می شود قانون تامین اجتماعی مسلح به انواع و 
اقسام تهدید ها و فشار هایی که بر کارگران و کارفرمایان 

اعمال می شود.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: همان 
روز هــای اول کاری آقای عبدالملکی به او گفتم، در پی 

ترتیب الیحه ای باش که همه صندوق های بازنشستگی، 
قانونمند شود. هر بار که این را گفتم، جواب قانع کننده ای 

دریافت نکردم.
لطفی اظهار داشت: متاسفانه ما اطالعات دقیقی از آمار 
در ســطح اجتماعی و مخصوصاً اشتغال افراد نداریم. به 
طور مثال، شاخص دهک بندی ها برای گرفتن یارانه ۳۰۰ 
و ۴۰۰ هزار تومانی چه بوده است؟ واقعاً هیچ وقت روی 
این شــاخص ها کارِ علمی نشده است. اکنون آماری که 
داریم نشان می دهد هفت میلیون ایرانی به نحوه پرداخت 

یارانه اخیر، اعتراض داشتند.
عضــو مجمع نمایندگان اســتان همدان یادآور شــد: 
مثال فردی که رییس ســازمان تامین اجتماعی شــد، 
اصًال اشــرافی به مدیر و عملکرد مجموعه شســتا ندارد. 
اساســاً شســتا حکمرانی دیگری برای خود دارد که این 
از ضعف هــای موجود در ســاختار اســت، هرچند که 

مجموعه های دیگر مثل شستا هم وجود دارد.
لطفی در پاسخ به اینکه آیا خبری از استعفای بعدی 
وزرا هــم هســت؟ گفــت: بعــد از وزارت کار، اکنون 
زمزمه هایی در خصوص اســتعفای وزیر صمت هم به 
گوش می رسد.  در این ۱۰ ماه، کار با ایرادات فراوانی 
توام بوده است. امروز انتقادات از وزیر راه و شهرسازی 
هم بسیار شدت پیدا کرده است. در شهرستان های ما 
حتی یک ســانتی متر زمین برای مسکن ملی در نظر 
گرفته نشده است. دولت گفت چهار میلیون مسکن در 
چهار سال می سازیم، اکنون حدود یک سال گذشت، 
کجاســت آن یک میلیون مســکن؟ از طرفی، برخی 
کاال ها بیش از ۲۰۰ درصد رشــد داشــته اند، باالخره 

چه کسی مسئول این وضع است؟
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سیاست 2

دالیلی که برای استعفای مقتدی صدر می توان متصور شد

سناریوهایی برای یک استعفا
پس از اعتراضات مردمی عراق و استعفای دولت عادل عبدالمهدی، انتخابات 
پیش از موعد در  ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شد. اما پس از گذشتن هشت ماه، 
نتایج انتخابات نه تنها منجر به تشکیل دولت و تعیین رئیس جمهور جدید 
نشد، بلکه ازجمله پیامدهای این انتخابات، اعتراضات به نتایج انتخابات، تحصن 
معترضین، کشته و زخمی شدن برخی از معترضین و تحصن کنندگان، تالش 
برای ترور مصطفی الکاظمی و در حال حاضر نیز استعفای نمایندگان جریان 

صدر است.
در تبیین دلیل این استعفا باید گفت؛ در پارلمان جدید، ائتالف سه جانبه صدر 
موسوم به »نجات وطن« شامل جریان صدر، حزب سنی »تقدم« به رهبری 
محمد حلبوسی، حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی، قصد داشت برای 
اولین بار پس از سقوط صدام حسین، دولت اکثریت تشکیل دهد. در مقابل 
ائتالف چارچوب هماهنگی، شامل »دولت قانون« به رهبری نوری المالکی 
نخســت وزیر سابق و »اتحادیه میهنی کردستان«، خواهان حکومت توافقی 
همانند عرف سیاسی موجود پس از سال ۲۰۰۳ هستند. اگرچه حزب مقتدی 
صدر بیشــترین کرســی را در انتخابات به دســت آورد، اما نتوانست دو سوم 
اکثریت مورد نیاز برای انتخاب رئیس جمهوری جدید عراق را به دست آورد 

تا گامی ضروری و پیش از انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه آینده باشد. 
در نتیجه به درخواست صدر، نمایندگان فراکسیون او، استعفاهای خود را به 
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان تحویل دادند و الحلبوسی نیز با استعفای 

آنها موافقت کرد.
دالیل متعددی می توان برای اقدام مقتدی صدر بر شمرد:

- ناتوانی در تشکیل دولت اکثریت و حفظ آبروی خود از طریق کوتاه نیامدن 
برای تشکیل دولت توافقی؛

- انتظار برای درخواســت مصرانه از ســوی ســایر جناح ها، به ویژه چارچوب 
هماهنگی برای دعوت از صدر برای حضور در دولت توافقی؛

-احتمال برگزاری انتخابات جدید و امیدواری به کســب موفقیت بیشــتر در 
انتخابات آتی؛

در کنار این دالیل ذکر شــده باید به وضعیت آینده پارلمان فعلی عراق نیز 
توجه داشت. ممکن است که پارلمان فعلی منحل شود و یا اینکه با راهیابی 
نامزدهایی که در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱، رأی های بیشتر بعدی را آورده اند، 
پارلمان فعلی تداوم یابد. مجموع دالیل یاد شده و سناریوهای پیش رو، سبب 

پیچیدگی بیشتر وضعیت سیاسی در عراق می شود. 

اول اینکه هیچ گروهی به تنهایی، توان تشکیل دولت جدید را ندارد، دوم اینکه 
انتخاب رئیس جمهوری جدید عراق نیز نیازمند حضور دو ســوم از اعضای 
پارلمان است. سوم اینکه در صورت انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات جدید، 
بعید به نظر می رسد که نتایج حاصله متفاوت از نتایج انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ 
باشــد. چهارم اینکه اختالفات و شکاف های میان اعضای ائتالف های کنونی 
عراق نیز افزایش خواهد یافت. برای مثال درحالی که به نظر می رسد ائتالف 
السیاده به ریاست »محمد الحلبوسی« و حزب دموکرات کردستان به رهبری 
»مسعود بارزانی«، در تبعیت از نمایندگان جریان صدر، قصد استعفا ندارند، 
وضعیت آینده ائتالف نجات وطنی صدر مبهم و نامشخص است. در مثالی دیگر 
می توان به افزایش اختالف میان اعضای فراکسیون نمایندگان مستقل عراق با 
پیوستن اعضای آن به ائتالف های مطرح و قدیمی در پارلمان  عراق اشاره کرد.

ممکن است که صدر در کنش بعدی خود، همانند سابق، این بار نیز طرفداران 
خود را به اعتراضات خیابانی فراخواند. اما آنچه مهمتر است، این است که تداوم 
این بن بست ها، و هم زمان شدن آن با بحران کمبود برق که هر ساله در فصل 
تابستان مردم را به خیابان ها می کشاند، در کنار بحران امنیت غذایی ناشی از 
بحران اوکراین، زمینه ساز اعتراضات گسترده تری از سوی مردم عراق می شود. 

تحلیل

تظاهرات در اعتراض به 
وضعیت اقتصادی در اکوادور/ 

پناهگاه غیرنظامیان آسوشیتدپرس
اوکراینی برای در امان 
ماندن از جنگ/ رویترز

گزارش تصویری

اندیشکده آمریکایی بروکینگز هم از بی نتیجه بودن تحریم ها می گوید

احیای برجام؛ تنها گزینه روی میز
اندیشــکده آمریکایی در مقاله ای تاکید کرد 
که احیای برجام علیرغم کاستی ها تنها گزینه 
موجود اســت و در صورت عدم توافق، ایاالت 
متحده نمی تواند فشــار اقتصادی کافی ایجاد 
کند تا منابع موجود برای فعالیت های هسته 
ای، موشــکی و منطقه ای ایران را تحت فشار 

قرار دهد.
 رابرت آینهورن، مقام ارشد اسبق اداره کنترل 
تسلیحات وزارت خارجه آمریکا و تحلیلگر ارشد 
اندیشکده بروکینگز مقاله ای مفصل با عنوان 
" احیای برجام جایگزین بهتری است – اما آیا 
می توان آن را پایدار کرد؟" برای این اندیشکده 
نوشته است که در فرازهایی از آن آمده است:

تقریبا با حل تمامی مســائل، مذاکرات احیای 
برجام بر سر تقاضای ایران که دولت بایدن در 
برابر آن مقاومت کرده بود مبنی بر خروج سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی از ایاالت متحده به 
بن بســت رسیده است. فهرست سازمان های 
تروریستی خارجی )FTOs( و موضوع خروج 
سپاه از لیست تا حد زیادی نمادین است و تأثیر 
عملی کمی بر فشارهای اقتصادی پیش روی 
این ســازمان دارد. اما اهمیت سیاســی آن در 
تهران و واشــنگتن بسیار زیاد است، و رهبران 
هر دو کشــور تمایلی به خطر عواقب احتمالی 

کنار گذاشتن مواضع خود ندارند.
اگرچــه گزارش هــا حاکی از آن اســت که 
مذاکره کننــدگان اروپایی در حال تجدید 
تالش های خود برای یافتن راهی برای پایان 
دادن به بن بســت هستند، چشم انداز انجام 
این کار در بهترین حالت نامشــخص است 
و مقامات دولت بایدن نســبت به دستیابی 
به توافق برای بازگشــت بــه برجام بدبین 
شــده اند. اما قبل از پایان مذاکرات، دولت 
بایــد نگاهی بی طرفانه بــه پیامدهای عدم 
وجود توافق هســته ای داشــته باشد و آن 
نتیجه را با جایگزین احیای برجام مقایســه 

کند. در چنین مقایسه ای، برجام احیا شده، 
علیرغم کاســتی هایی کــه دارد، انتخاب 

بهتری است.
احیــای برجام می تواند از تبدیل ایران به یک 
کشــور دارای سالح هســته ای حداقل برای 
هشــت سال دیگر جلوگیری کند و چشم انداز 
یک رویارویی نظامی در سطح منطقه را کاهش 

دهد.
در صــورت عدم توافق، ایاالت متحده نمی 
تواند فشــار اقتصادی کافــی ایجاد کند تا 
منابع موجود برای فعالیت های هســته ای، 
موشــکی و منطقه ای ایران را تحت فشــار 
قــرار دهــد یا تهران را مجبــور به پذیرش 
توافــق هســته ای محدودتر از برجام کند. 
چشم پوشی از بازگشت به برجام همچنین 
دست ایران را به منظور گسترش برنامه های 
هســته ای باز خواهد گذاشت. همانگونه که 
دولت بایدن در ژانویه ۲۰۲۲ به اسرائیلی ها 

اعالم کرد که زمان گریز هسته ای ایران به 
شــش تا نه ماه کاهش یافته است.

بــا ایــن حال، یک توافق احیا شــده، مطمئناً 
هدف انتقاد شدید، هم در داخل و هم از سوی 
شرکای آمریکا در خاورمیانه خواهد بود، و بار 
دیگر پرسش دوام آن را در برابر تحوالت سیاسی 
آینده و انتقال ریاست جمهوری مطرح می کند.
آینهــورن در ادامــه نوشــت که بســیاری از 
محدودیت های هســته ای و سایر محدودیت 
های برجام و شورای امنیت سازمان ملل متحد 
و قطعنامــه ۲۲۳۱ مدت زمان محدودی دارد. 
در اینجا تاریخ انقضای مفاد کلیدی آمده است:
اکتبر ۲۰۲۰؛ بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل، انتقال تسلیحات متعارف 

به ایران و از ایران ممنوع بود خاتمه یافت.
اکتبــر ۲۰۲۳؛ محدودیت هــای مربــوط به 
فعالیت های موشــکی تحت قطعنامه ۲۲۳۱ 

پایان می یابد.

از ســال ۲۰۲۴ تــا ۲۰۲۹؛ محدودیت هــای 
مربوط به فعالیت های تحقیق و توســعه برای 
سانتریفیوژهای پیشرفته کاهش یافته و سپس 

پایان می یابد.
۲۰۲۶؛ محدودیت در تعداد ســانتریفیوژهای 

نصب شده )۵۰۶۰( پایان می یابد.
۲۰۳۱؛ ســقف در سطح غنی سازی )%۳.۶۷( 
و ذخایر اورانیوم غنی شــده )۳۰۰ کیلوگرم( 
و ممنوعیت بازفرآوری ســوخت مصرف شده، 
ســاخت راکتورهای جدید آب سنگین و غنی 

سازی در تاسیسات فردو خاتمه می یابد.
مقاله با اشاره به شکست کارزار فشار حداکثری 
ترامپ علیه ایران و هر گونه اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران در ادامه تاکید کرد که تأثیر 
چندانی نخواهد داشــت و بــا وجود اقدامات 
تنبیهی آمریکا علیه چین برای معامالت نفتی 
با ایران، پکن همچنان برای همکاری ها با ایران 

به منظور دور زدن تحریم ها مصمم است.

آینهورن در این مقاله همچنین تاکید کرد که 
با وجود شرکای استراتژیک ایران یعنی چین و 
روسیه اعمال تحریم ها از سوی شورای امنیت 
سازمان ملل علیه تهران بی فایده خواهد بود. 
به گونه ای که نه تنها افزایش فشارها غیرممکن 
خواهد بود بلکه حفظ فشارها فعلی نیز بسیار 
دشوار می شود. ایران فعاالنه اقداماتی را برای 
دور زدن تحریم ها دنبال کرده است، از جمله 
یک سیســتم بانکی و مالی مخفی که تجارت 
را تقریباً به سطوح قبل از تحریم افزایش داده 
اســت. عالوه بر این، کشورهای کلیدی اجرای 

تحریم های خود را کاهش داده اند.
وی در ادامه همچنین نوشت که صادرات نفت 
ایران به چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ حدود 
۳۰% افزایش یافته است و به نقل از یک مقام 
ایرانی نقل کرد که تعداد بشکه ها به ۱.۲ میلیون 
در روز رســیده است. یعنی بیشترین تعداد از 
زمانــی که آمریکا در دولت ترامپ تحریم ها را 
مجــددا علیه ایران اعمال کرد. ضمن اینکه در 
فضای بدون توافق، فشارهای تحریمی احتماال 

به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد.
آینهورن در ادامه مقاله ضمن هشدار در مورد 
عواقب هر گونه حمله علیه تأسیسات هسته ای 
ایران، بازسازی سریع تأسیسات، حرکت تهران 
به سمت ساخت سالح های هسته ای، خروج 
از ان.پی.تی و اخراج بازرسان و همچنین جمع 
آوری دوربین های آژانس را از جمله پیامدهای 
این اقدام دانست و تاکید کرد که در صورت وقوع 
این سناریو شکی نیست که ایران از تمام ظرفیت 
های خود برای انتقام گیری استفاده خواهد کرد 
و منافع آمریکا و متحدانش در منطقه در معرض 

تهدید قرار خواهد داد.
وی در پایان احیای برجام، علیرغم کاستی های 
آن و جنجال هایی که با آن همراه خواهد بود را 
تنها گزینه ممکن و راه حل پیش رو برای حل 

مسائل ایران و آمریکا دانست.

خبر ویژه

 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در ادامه بازدیدهای خود از شهرســتان های استان تهران به شهرستان ورامین، پیشوا و 
قرچک سفر و از پروژه های مختلف بازدید کرد.

آیت اهلل رئیســی تصریح کرد: فرمانداری ویژه ورامین در دســتور کار قرار دارد تا کار مردم ســریعتر حل شــود و باید بار 
استان تهران را کاهش دهیم که یکی دیگر از اقدامات عالوه بر فرمانداری ویژه، ایجاد دو استان در شرق و غرب تهران 

است که این مهم در دستور کار می باشد.
رئیس جمهور با اشــاره به کســری بودجه دولت در ابتدای شــروع به کار گفت: همه می گفتند، شما چطور می خواهید 
۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را حل کنید، در شرایطی کار را آغاز کردیم که همان ماه اول بحث این بود، که 
حقوق و دستمزد از کجا پرداخت شود، اما باید خدا را شکر کرد، که سال ۱۴۰۰ را با موفقیت و بدون استقراض از بانک 

مرکزی و چاپ پول پشت سر گذاشتیم. وی گفت: آن چه به مردم گفتیم، به مردم گزارش خواهیم داد، اگر گفتیم طی 
چهار سال چهار میلیون مسکن باید ساخته شود، وعده ما و نیاز کشور و حکم قانون است، به آن پایبندیم، این کار به 

سرعت در حال اجرا است. 
آیت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد: برای کشور رشد اقتصادی ۸ درصد را هدف گذاری کردیم، سال گذشته رشد بیش 
از ۴ درصد را داشتیم در حالی که کار را شروع کردیم رشد اقتصادی یک چهارم درصد بود اما امروز آمار حاکی از آن 
اســت که از ۴ درصد عبور کردیم ما در آغاز راهیم، کار با حضور مردم آغاز شــده اســت و می بایســت، به رشــد اقتصادی 
در شــأن ملت بزرگ ایران و رفع همه تحریم ها و دســت یابی به قدرت بازدارندگی در دنیا و نیز پاســداری از انقالب و 

جمهوری اسالمی دست یابیم.

رئیس جمهور:

کرده ایم گذاری  رشد اقتصادی ۸ درصد را هدف 

عضو کمیسیون امنیت ملی :

 زیر بار توافق یک طرفه نمی رویم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: فعًال برای خروج از NPT در 
مجلس بحثی نشده است این موضوع را باید سیاست های 

کلی نظام مشخص کند.
حســن همتی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به صدور 
قطعنامه علیه کشــورمان در شــورای حــکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، گفت: صدور این قطعنامه علیه 
کشورمان با همکاری سه کشور اروپایی )آلمان، فرانسه 
و انگلیس( و با همراهی آمریکا و فشار البی صهیونیست 

قابل پیش بینی بود. 
نماینده تکاب و شاهین دژ در مجلس با تأکید بر اینکه 
عدم پذیرش شروط ایران از سوی طرف های غربی برای 
احیای برجام منجر به این شده است که روند مذاکرات 
به کندی پیش  برود، اضافه کرد: ایران در مذاکرات ۲ شرط 
لغو تحریم ها و راستی آزمایی را مطرح کرد که طرف های 
غربــی آن  را تاکنون نپذیرفته اند که این موضوع باعث 
شده است روند مذاکرات به صورت مطلوبی دنبال نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تصریح کرد: غربی ها در مذاکرات به دنبال رســیدن به 
توافق نیســتند و مذاکره را به دست آویزی برای اجماع 

جهانی علیه ایران تبدیل کرده اند.
همتی با ابراز اینکه "متأسفانه امروز شورای حکام آژانس 
بین المللی و سایر نهادهای بین المللی به دنبال نوکری 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی هستند و عمًال هیچ کاره 
هستند"، عنوان کرد: نمونه این موضوع هم سفر آقای 
گروســی مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی به 

سرزمین های اشغالی پس از سفر به تهران بود.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که شروط ایران در مذاکرات 
پذیرفته نشود توافقی حاصل نمی شود، اظهار کرد: اگر 
توافقی هم صورت گیرد قطعاً یکطرفه اســت که ایران 
دیگر زیر بار هیچ توافق یک طرفه ای که همراه با زور و 

تهدید باشد نمی رود.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی :

 قطعنامه شورای حکام 
سیاسی است

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس با بیان اینکه قطعنامه شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی سیاســی اســت،گفت: ادامه 
همکاری هــای داوطلبانه ایران بــا آژانس برای نصب 

دوربین در مراکز هسته ای توجیهی ندارد.
عبــاس مقتدایی در مورد پیــش نویس قطعنامه ضد 
ایرانی شــورای حکام گفت: آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای نباید از مسیر وظایف ذاتی خود خارج شده و  
قطعنامه هایی با رنگ و بوی سیاسی در راستای اعمال 

فشار بر جمهوری اسالمی صادر کند.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
یک نهاد خدمت رســان است که زیر مجموعه شورای 
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد فعالیت می کند، 
اظهار داشــت: آژانس بین المللی انرژی هسته ای نباید 
وظایف و اصول اساسنامه ای خود را فراموش کند و حق 

ندارد در امور داخلی کشورها دخالت کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  
تصریــح کرد: ایران به صــورت داوطلبانه اجازه نصب 
دوربین هــای فراپادمانی را به آژانس داده بود تا آژانس 
حد باالتری از خدمات  و انصاف را در مورد ایران به خرج 
دهد، اکنون که آنها از مسیر انصاف دور شده اند، ضرورتی 

ندارد که ایران همکاری های داوطلبانه را ادامه دهد.
 مقتدایی با بیان اینکه حیطه اختیارات آژانس مشخص 
است، گفت: کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بارها صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را تایید 
کرده اند، آمریکا و  اروپا با اعمال فشار در راستای تحقق 
خواسته های سیاسی خود قطعنامه ضد ایرانی را تصویب 
کردند اما آژانس نباید اجازه می داد که از این نهاد بین 

المللی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

 درصد رشد و درآمد ملی 
 شگفت انگیزی که 

سخنگوی دولت اعالم کرد
درصد و رقم شگفت انگیزی درباره صنعت  گردشگری 

ایران اعالم کرد.
 علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نوشت:

تازه ترین گزارش نهادهای بین المللی نشــان می دهد، 
صنعت  گردشگری ایران که در سال ۲۰۲۰، منفی ۴۵ 

درصد رشد داشته
در سال ۲۰۲۱ با رشد ۴۰ درصدی، به ۲۰۲ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
میزان اشــتغال در این صنعت نیز ۵.۱ درصد افزایش 
داشته است و گردشگران خارجی ۲.۵ میلیارد دالر در 

ایران خرج کرده اند.

 پیام زینب سلیمانی
 به وزیر خارجه ترامپ

زینب سلیمانی ، سخنان اخیر پمپئو وزیر خارجه پیشین 
آمریکا درباره اهداف و عملیات پدرش را دروغ دانست.

 زینب سلیمانی در توییتی خطاب به پمپئو نوشت:
پمپئو در تلویزیون عربستان درباره ایران ناله می کند. 
خانه طراحان ۱۱ سپتامبر. جیک سالیوان گفت القاعده 
»در سوریه طرف ماست« اما سلیمانی تروریست ها را 
ســرکوب کرد. عادل عبدالمهدی از عراق گفت که او و 
پــدرم قرار بود صبح آن روز برای بررســی تنش زدایی 

منطقه با هم مالقات کنند.
در ترس زندگی کن دروغگو.

تازه ترین اظهارات وزیر خارجه دولت ترامپ 
دو سال بعد از ترور سردار سلیمانی؛

غ تکمیل پازل درو
 وزیر خارجه دولت ترامپ در تازه ترین اظهارات به بررسی 
ابعاد ترور سردار سلیمانی پرداخت و هدف ایران را نابودی 

آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد.
روز گذشته »مایک پمپئو« وزیر خارجه سابق آمریکا در 
مصاحبه با شبکه خبری العربیه به اظهارات ضد ایرانی 
پرداخت. پمپئو در سخنانی مدعی شد که »نظام ایران 
متشــکل از تئوکرات های شیطانی است که هدفی جز 
نابودی آمریکا و اسرائیل ندارد«. وزیر خارجه دولت ترامپ 
ضمــن دروغ گــو خواندن ایرانی ها، مذاکره با جمهوری 
اسالمی ایران را نادرست دانست و قطعنامه ای که اخیرا 
توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران منتشر 

شده را خوب توصیف کرد.
این دیپلمات آمریکایی در بخش دیگری از این مصاحبه 
درباره ترور ســردار ســلیمانی و حمایــت وی از طرح 
تــرور گفــت: »خیلی ها به ما می گفتند که اگر از برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( خارج شوید، جنگ روی 
می دهد، هشــدار های زیادی هم وجود داشــت که اگر 
آمریکا سفارتش را از تل آویو به قدس منتقل کند، جنگ 
روی خواهد داد. هشداری وجود داشت که اگر به ژنرال 
ســلیمانی حمله کنید جنگی رخ خواهد داد. ما از بین 
این ها یک یا دو کار را انجام ندادیم. ما هر سه کار را انجام 
دادیم و هیچ جنگی روی نداد.« ســخنان روز گذشــته 
مایک پمپئو بهانه ای شد تا به ابعاد ترور سردار سلیمانی 

نگاهی بیاندازیم.

هراس مقامات آمریکایی از انتقام سردار سلیمانی
پمپئو در مصاحبه اختصاصی با شبکه العربیه در پاسخ 
به سوالی درباره تهدید ایران به انتقام گرفتن از عامالن 
ترور سردار سلیمانی مدعی شد که برای نخستین بار از 
توییتر متوجه تهدید ایران برای ترور خود شده است. وزیر 
خارجه پیشین آمریکا هدف از این تهدیدات را سیگنالی 
برای سران بعدی آمریکا دانست و گفت: »این ها خطاب 
به من نیســت؛ به رهبران بعدی است. یعنی آن طور که 
پمپئو رفتار کرد شما رفتار نکنید. مقامات ایران به دیگر 
کشور ها پیام می فرستند که حواستان به نحوه رفتارتان 

با ما باشد.«
این اظهارات در حالی بیان می شود که شواهد منتشر شده 
در رسانه های آمریکایی حاکی از ترس لحظه ای پمپئو 
از ترور اســت؛ هراســی که بعد از ترور ســردار سلیمانی 
او را رها نکرده اســت. ســال گذشــته و ساعاتی پس از 
برگزاری مراســم سالگرد شهادت سردار سلیمانی، وزیر 
خارجه دولت ترامپ به صراحت خواســتار حفاظت از 
جان خود و رئیس جمهور پیشین آمریکا شد. پمپئو در 
مصاحبه ای که با شبکه فاکس نیوز آمریکا داشت عنوان 
کرد: »دیدم که رئیس جمهور رئیســی درباره این حرف 
زده که رئیس جمهور ترامپ و من محاکمه شویم و اگر 
این کار عملی نشد، ما را ترور کنند. این امر واقعا و عمیقا 
بی ســابقه اســت و مسئولیت حفاظت از ترامپ و من به 

عهده رئیس جمهور فعلی آمریکاست.«
پمپئو با تکرار اتهامات پیشین مدعی شد که که »سردار 
سلیمانی در حال طراحی کشتن ۵۰۰ آمریکایی دیگر 
بوده« و واشــنگتن با ترور وی این طرح را خنثی کرد. 
وزیر خارجه ســابق آمریکا اضافه کرد: »ما این فرصت 
را داشــتیم تا یک حمله قریــب الوقوع به منابع، منافع 
و نیرو هــای آمریکایــی را متوقف کنیم و رئیس جمهور 
تصمیــم گرفت این کار را انجام دهد.« این ســخنان با 
واکنش های بســیاری از مقامات سیاسی روبرو شده، به 
نحوی که کارشناسان، این اظهارات پمپئو را سرپوشی 
بر اقدام غیرقانونی واشــنگتن در ترور ســردار سلیمانی 

قلمداد می کنند.

اعتراف به اشتباه بودن ترور فرمانده مقاومت
باربارا اســالوین، مدیر مطالعات آینده ایران در شــورای 
آتالنتیــک پیشــتر اعالم کرده بود کــه هدف آمریکا با 
ترور قاسم سلیمانی تامین نشد و این اتفاق تغییری در 

سیاست های منطقه ای ایران ایجاد نکرد.
چند ماه پیش، اســالوین درباره پیامد های ترور سردار 
ســلیمانی در مصاحبه ای تلویزیونــی گفته بود: »من 
با کشــتن ژنرال ســلیمانی مخالف بودم. کشتن یکی از 
سران نظامی کشوری که با ایاالت متحده در جنگ نیست 
بنظرم کاری غیرقانونی بود. هیچ شواهدی دال بر اینکه 
او حمله جدیدی را علیه آمریکا برنامه ریزی کرده باشد 
وجود نداشــت تا بتوان چنان اقدامی را توجیه کرد. در 
نتیجه فکر می کنم که آن اقدام نشان داد که ایران هیچ 
کدام از سیاست هایش را تغییر نداده و همچنان در عراق، 
یمن، ســوریه و لبنان فعال است و نه تنها سیاست های 
قبلی اش را دنبال می کند بلکه در چند ماه گذشته برنامه 
هسته ایش را فعال تر کرده است؛ بنابراین اگه هدف آمریکا 
از کشــتن ســلیمانی ترساندن ایران یا وادار کردن آن به 
تغییر مسیر بوده در این هدف ناکام مانده است. به طور 
کلی فکر می کنم کشــتن ســلیمانی تصمیم بدی بود و 

پیامد های خوبی نداشته است.«
عالوه بر اذعان خود آمریکایی به غیر قانونی بودن ترور 
سردار سلیمانی، سیاستمدارن بسیار دیگری در سراسر 
جهان به این تصمیم دولت ترامپ واکنش و این اقدام را 
مورد انتقاد قرار دادند. »ماهاتیر محمد«، نخســت وزیر 
اسبق مالزی ترور سردار سلیمانی را محکوم کرد و آن را 

غیراخالقی و غیرقانونی خواند.
»اگنس کاالمار«، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز با انتشار 
پیام هایی در توئیتر نوشت: »ترور هدفمند قاسم سلیمانی 
و ابومهــدی مهنــدس غیرقانونی و نقض قوانین حقوق 

بین الملل است.«

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گز ارش

 زنگ  خطر افزایش قیمت مسکن
 به صدا در آمد 

  بازار سیمان و فوالد
الن  در دست دال

   موناسادات حسینی/ گروه اقتصاد
 افزایش قیمت سیمان از پاکتی ۵۰ هزار تومان به 
۶۵ هزار تومان و برخی مناطق به ۹۰ هزار تومان و 
به دنبال آن گرانی فوالد و برخی مصالح ساختمانی 
همچون بتن، زنگ خطر افزایش قیمت مسکن را 

به صدا درآورده است.
هرچند اعمال خاموشی ها و محدودیت برق علت 
گرانی مصالح ساختمانی عنوان شده؛ اما دبیر کانون 
سراســری انبوه سازان معتقد است نبود نظارت بر 
بازار موجب شده تولیدکنندگان از شرایط موجود 
سوءاســتفاده کننــد و عرضــه کاالی خود را به 
شــدت کاهش دهند؛ بنابراین به دلیل سوداگری 
تولیدکنندگان، قیمت مصالح ساختمانی به شدت 

افزایش یافته است.
نظارتی بر بازار مصالح ساختمانی نیست

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: هیچ ثباتی 
در بازار مصالح ساختمانی نیست و هیچ نظارتی بر 

بازار مصالح ساختمانی صورت نمی گیرد.
فرشید پورحاجت ادامه داد: تولیدکنندگان بزرگ 
مصالح ســاختمانی تحت هیچ شــرایطی حاضر 
نیســتند که مبتنی بر شــرایط حاکم بر اقتصاد 
مسکن، کاالیی که تولید می کنند را عرضه کنند 
و هر ابزاری که به دست می آورند، در تالش اند که 

قیمت مصالح خودشان را افزایش بدهند.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی توجیهی ندارد

دبیــر کانون سراســری انبوه ســازان با تاکید بر 
اینکه تولیدکنندگان مصالح ســاختمانی، نظم 
بازار مســکن را به هم ریخته اند، گفت: مســکن 
یک کاالی کامال اســتراتژیک در کشــور؛ چه در 
حوزه اقتصاد کالن و چه در حوزه معشیت خانوار 
اســت. دولت در خصوص نظارت بر بازار مصالح 
ساختمانی کوتاهی می کند و باید امروز پاسخگو 

باشند.
پورحاجت افزود: وزرای صمت و راه و شهرســازی 
و حتی دســتگاه های متولی امروز باید پاسخگوی 
عملکرد خودشــان در این بازار باشــند، زیرا اتفاق 
خاصــی در اقتصادمــان رخ نداده که امروز بعد از 
سه ماه از شروع سال شاهد افزایش قیمت مصالح 
ســاختمانی هستیم. معموال افزایش قیمت ها در 
فروردین ماه با افزایش حقوق خودشــان را نشان 
می دهند نه اینکه در پایان خرداد، تولیدکنندگان 
قیمت مصالح را افزایش دهند؛ مصالحی که به طور 
خاص از منابع ملی سرزمین ما استخراج می شود و 
می خواهند آن را با قیمت های دالری و قیمت های 

جهانی همتراز کنند.
مقصر اصلی گرانی مسکن

دبیــر کانــون سراســری انبوه ســازان گفــت: 
وزارتخانه هــای راه و شهرســازی و صمت در این 
گرانی مقصر اصلی هســتند. وزارت راه و ســازی و 
دولت محترم به جای شــعار دادن، بدیهیات این 
بازار را حل و فصل کنند. به نظر می رسد وزارت راه 
و شهرسازی تکالیف خود را در حوزه مسکن انجام 
نمی دهد. کمااینکه در حوزه راه نیز این تکالیف بر 

زمین مانده است.
پورحاجت ادامه داد: دو سال پیش اعالم کردیم که 
با وضع موجود بهتر است وزارت راه مجدد تفکیک 
شود و در قالب دو وزارت مستقل با تکالیف مشخص 
انجام فعالیت کند. از سال ۸۸ که وزارتخانه های راه 
و ترابری و مسکن با هم ادغام شدند شرایط مسکن 
کشور هر روز نسبت به دیروز بغرنج تر شده و این 

موضوع تنها برای مردم نیست.
 کاهش ۵۰ درصدی عرضه سیمان و فوالد 

در بورس
دبیر کانون سراســری انبوه ســازان گفت: فعاالن 
بخش مسکن هم در حال خروج از بازار هستند و 
بدتر از آن، اینکه وزارت اقتصاد به جای اینکه شرایط 
اقتصادی کشور را تسهیل کند به دنبال ابزار های 
ایذایی مثل مالیات اســت به جای آنکه بخواهند 
مساله را حل کنند و با ابزار های مالیاتی تشویق و 
ترغیب به سرمایه گذاری در بخش مسکن کنند.

پورحاجت ادامه داد: در هفته گذشــته بالغ بر ۵۰ 
درصد کاهش عرضه ســیمان در بورس رخ داده 
است و همین کاهش عرضه موجب گرانی مصالح 

ساختمانی شده است.
گرانی عجیب و غریب در بازار سیمان و فوالد

دبیر کانون سراســری انبوه ســازان گفت: بورس 
ابزاری برای سوداگری و ابزاری برای تسهیل داللی 
تولیدکنندگان بزرگ مصالح ســاختمانی شــده 
است. هرچند بخشی از گرانی ها متاثر از نوسانات 
قیمت دالر هم ممکن اســت باشــد؛ اما به صورت 
واقعی اتفاق خاصی در بازار مصالح ســاختمانی و 
ســیمان رخ نداده و ما به عنوان مصرف کننده به 

نوعی تحرک ویژه ای نداشتیم.
پورحاجــت ادامه داد: تولیدکنندگان عرضه را کم 
کرده اند و مدعی اند بورس قیمت ها را باطل کرده 
است. چرا بورس باید قیمت ها را باطل کند؟ وقتی 
تولیدکنندگان، عرضه را کم می کنند قیمت ها به 
شــدت در بورس افزایش پیــدا می کند و بورس 
هم مجبور می شــود قیمت هــای غیرمتعارف را 
حــذف کنــد. آن هم باید مورد واکاوی قرار بگیرد 
تا مشــخص شود چه کســانی در حوزه سیمان و 
فوالد بورس بازی می کنند. تولیدکنندگان بزرگ 
ســیمان و فوالد همین که نوسانی در قیمت دالر 
رخ می دهد قیمت ها را افزایش می دهند و مادامی 
که قیمت دالر کاهش پیدا می کند حاضر نیستند 

قیمت هایشان را کاهش دهند.

گزارش

« آثار عدم توازن درآمد و تورم بر معیشت  »روزگار
مردم را بررسی کرد:

کی خانوار ها   خرید اقالم خورا
روزانه شد

  مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد
 شــاید مردم به گرانی کاالی اساســی عادت کرده 
انــد، اما تأمیــن اقالم خوراکی مورد نیاز ســفره 
هایشــان با توجه به درآمــد پایین تر از نرخ تورم، 
بســیار سخت شده اســت. یک حلب روغن نباتی 
۴۵۰ هزار تومانی، شــکر کیلویی ۲۷ هزار تومان، 
گوشــت گوسفند کیلویی ۲۴۰ هزارتومان و سایر 
مواد غذایی و مورد نیاز سفره های مردم همچنان 
روند افزایش قیمت دارند، اما متأســفانه همچنان 
وعده کاهش قیمت این اقالم مورد نیاز از ســوی 

دولتمردان کشور اعالم می شود.
در ایــن بین مردم مصــرف کننده نه تنها امیدی 
بــه کاهش قیمت ها ندارنــد بلکه به این زودی ها 
اجرای ثبات قیمت اقالم اساسی و مورد نیاز سفره 

هایشان را نمی دانند.
چندی پیش بر اساس گزارش مرکز برنامه ریزی و 
اطالعات راهبردی وزارت کار، قیمت برخی اقالم 
خوراکی طی اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه 
قبــل از آن بــه گونه ای بوده اســت که در ۲ قلم از 
کاال های منتخب تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده 
و بیشــترین افزایش قیمــت در کاال های منتخب 
مربوط به روغن مایع با ۲۲.۳ درصد، شکر با ۱۰.۳ 

درصد و قند با ۹.۴ درصد است.
روغن را گران تر خواهند کرد؟

قبــل از تخصیــص ارز ترجیحی به واردات روغن، 
سالیانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن در داخل 
مصــرف و ۱۰۰ هــزار تن به بازار های هدف صادر 
می شــد که از ســال ۹۷ با تخصیص ارز ترجیحی، 

مصرف به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید.
ماجرای کمبود و گرانی روغن در فروشگاه ها و حتی 
واحد های صنفی خرد به اواسط مهرماه سال ۱۳۹۹ 
بر می گردد که با خالی شدن یکباره قفسه ها، مردم 
ساعت ها منتظر در صف دریافت خرید بودند و این 

جریان ماه ها به طول انجامید.
علی رغم تالش مسئوالن تنظیم بازار و کارخانجات 
روغن نباتی، اما مشکالت سیستم توزیع منجر به 
ایجاد بازار سیاه روغن و عرضه چندبرابر نرخ درج 
شــده بر روی کاال شــد که در تیرماه ۱۴۰۰ بازار 
به آرامش رســید، هر چنــد قیمت روغن حلب با 

چندین بار افزایش قیمت داشت.
عرضه شکر کم و گران

این روز ها باز هم شــکر در بیشــتر فروشگاه های 
بزرگ و مغازه ها کمیاب شده است. افزایش قیمت 
گروه قند، شــکر طی یک ســال گذشته ۱۳ تا ۹۳ 
درصد بوده است. در این مدت قیمت هر کیلو قند 
۷۰ درصد، شــکر فله ۸۱ درصد، شکر بسته بندی 

۹۳ درصد افزایش یافته است.
پس از اینکه ارز ترجیحی برای واردات شکر حذف 
و واردات این کاالی اساســی با ارز نیمایی صورت 
گرفت، نرخ شــکر به یکبــاره در بازارگران و برای 
مدتی کمیاب شد. در حالی شکر در سال گذشته 
۴ مرتبــه افزایــش نرخ را تجربه کرد که در ســال 
۱۴۰۰ نرخ آزاد شــکر ۲۷۰ درصد افزایش قیمت 

داشته است.
تولید کنندگان محصول براین موضوع که شــکر 
در کشور تولید می شود هم نظرند، اما حجم قابل 
توجهی از نیاز تولید شــکر از طریق واردات تامین 
می شــود. حاال در صورت لغــو تحریم ها وضعیت 
ســرمایه گــذاری در واردات مورد نیاز این بخش 
تســهیل می شود، اما با توجه به اخبار های رسیده 
از مذاکراتف نمی توان خیلی به موضوع برداشــته 

شدن تحریم ها امید وار شد.
کاالی اساسی از سفره مردم حذف می شود؟

اسماعیلی یکی از بنکداران مواد غذایی خیابان انبار 
نفت گفت: این روز ها فروش روغن و شــکر نسبت 
به ســال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش داشته، 
امــا مــردم نمی توانند به طور کلی این کاال ها را از 

سفره های خود حذف کنند.
ایــن فعال صنفی ادامه داد: بیشــتر مردم تنها به 
عنوان تماشــای مواد غذایــی از این خیابان گذر 
می کنند و با ســوال کردن قیمت بیشــتر کاال ها از 

خرید منصرف می شوند.
وی تأکید داشــت: تا ســال گذشته مشتری های 
خرد برای مایحتاج خانه خود اقدام به خرید فله ای 
شــکر و حلب های بزرگ روغن خوراکی می کرند 
و تا مدت ها از خرید خرد این اقالم بی نیاز بودند. 
اما تنها پس از گذشــت کمتر از یکســال همین 
مشتری ها توان خرید های خرد را نیز از دست داده 
اند و کمتر در این خیابان جهت خرید کاالی مورد 

نیاز خانه خود تردد می کنند.
به گفته اســماعیلی؛ در حال حاضر هیچ هیجان 
کاذبی در بازار روغن و شکر به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم وجود ندارد. خانوار ها تنها برای تأمین 
مــواد مــورد نیاز یک هفته و یا نهایتاً یک ماه خود 
اقدام به خرید می کنند البته این نوع خرید مختص 

خانوار های سطح متوسط است.
وی گفــت: بیشــتر خانواده هــا به دلیــل نبودن 
نقدینگــی کافی ناگزیر جهــت تأمین اقالم مورد 
نیاز سفره خود را روزانه تأمین می کنند و این نشانه 
خوبی برای وضعیت معیشــت اقتصادی مناســب 

خانوار ها نیست!

خ ارز چگونه صورت گرفت؟ کنترل نر

دالر در مسیر کاهش قیمت قرار گرفت
سیاســت های جدید ترکیبی بانک مرکزی 
درباره بازار ارز توانست این بازار را که متاثر 
از برخــی اخبار و تحریم های جدید آمریکا 
دچار تالطم کرده بود از هفته گذشــته در 

مسیر نزول قیمت ها و تعادل قرار دهد.
 بانک مرکزی طی روزهای اخیر با کســب 
مجوز خاص از جلســه ســران قوا مجموعه 
برنامه هایی را برای تعادل بخشــی در بازار 
ارز اتخاذ کرد، برنامه ای که هدف نخست آن 
پاســخگویی به نیاز واقعی بازار و تأمین ارز 
مورد نیاز وارد کنندگان، باکمترین دخالت 
مســتقیم بانــک مرکــزی در قالب حضور 

مستقیم در همراه بود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در این زمینه 
می گوید: سیاست بانک مرکزی در شرایط 
کنونی به هیچ وجه مداخله مستقیم با نرخ 
پایین تر از نرخ بازار غیر رسمی نیست بلکه 
تســهیل گری برای عرضــه ارز در اختیار 
صاحبان ارز و عمق بخشــی به بازار با نرخ 
توافقی است تا از این طریق با افزایش عرضه 

نرخ های غیر رسمی به تعادل برسد.
بایــد تاکید کرد با وجود وضعیت مناســب 
ذخایر ارزی کشــور، این نهاد سیاســتگذار 
ارزی کشــور تاکنون برای تعادل بخشیدن 
به بازار از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده 
است بلکه با تسهیل گری در فرایند عرضه 
ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان بســتر 
را برای افزایش عرضه در بازار با نرخ توافقی 

در صرافی ها مهیا کرده است. 
هفته گذشته مسئوالن بانک مرکزی برای 
ایجــاد تعادل در بــازار آزاد ارز همزمان با 
تشــدید مبارزه با قاچاق کاال و شناسایی و 
دســتگیری اخاللگران ارزی توسط پلیس 
امنیت، نشســت ویژه ای را بــا صرافی ها 
و صادرکننــدگان برگــزار کردند و پس از 
بررســی نظرات کارشناسی به آنها مجوز 
دادند تا بخشــی از ارز اسکناس صادرات را 
به صورت توافقی خریداری و در صرافی ها 
عرضــه کننــد. با این اقدام نرخ ارز تا دیروز 
جمعــه ۲۷ خــرداد نزدیک ۲۵۰۰ تومان 
نســبت به پنــج روز قبل کاهش قیمت را 

تجربه کرد. 
در این شرایط دالرهای خانگی به سمت بازار 
ارز روانه شد. در این شرایط نیز بانک مرکزی 
با صدور بخشنامه جدید، به صرافی ها اجازه 
داد تا عالوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به 
خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی 
با نرخ توافقی برای فروش به متقاضیان اقدام 

کنند. 

در ایــن باره، مجید شــاکری، کارشــناس 
اقتصادی، معتقد است: سیاست جدید ارزی 
بانک مرکزی به هیچ وجه مثل گذشته که 
در بازار ارزپاشــی می کردند نیســت. بانک 
مرکــزی مــی تواند با با نــرخ گذاری های 

هدفمند در بازار ارز تاثیرگذار باشد.
همچنین، المعی، معاون اداره صادرات بانک 
مرکزی، در زمینه سیاست بانک مرکزی در 
حوزه ارز می گوید: بانک مرکزی براســاس 
اطالعات بدســت آمده از رصد و پایش بازار 
ارز و شناسایی مشکالت ورود اسکناس ارز 
حاصل از صادرات از ســوی صادر کنندگان 
و همچنین به منظور روان ســازی خرید و 
فروش ارز در شــبکه رســمی صرافی های 
کشــور، تدابیــر ویژه ای اتخــاذ کرد که در 
همین راســتا از ۲۲ خرداد صادرکنندگان 
ایــن اجازه را پیدا کردنــد که ارز حاصل از 
صادرات خود را در شبکه رسمی صرافی ها 
بــا ارائه اظهار نامــه گمرکی با نرخ توافقی 

عرضه کنند.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی؛ 
در حال حاضر تمامی افراد می توانند در یک 
فرایند قانونی که بانک مرکزی زیرســاخت 
قانونــی انرا مهیا کرده اســت با مراجعه به 
صرافی هــا به هر میــزان ارز مورد نیاز خود 
را خریــداری یــا ارز در اختیار خود را با نرخ 

توافقی عرضه کنند.
در حــال حاضر دارندگان عمده ارز از جمله 
صادرکنندگان پتروشیمی پای کار هستند 
و نیــاز ارز واردکننــدگان در ســریع ترین 
زمان ممکــن تأمین می شــود همچنین 
نیازهای خرد مردم همچون ارز مسافرتی و 

دانشجویی با گشایش مجدد سرفصل های 
۲۴ گانه از سوی صرافی ها تأمین می شود.

بهزاد المعی می گوید: از روز چهارشنبه بانک 
مرکزی با انتشار اطالعیه ابهامات موجود در 
این زمینه را برطرف کرد و براساس مقررات 
باال دستی کلیه افراد حقیقی با اظهار ارز خود 
در گمرکات و مبادی ورودی کشور می توانند 
بدون هیچ ممانعتی اســکناس وارد کشور 
کنند، ضمــن اینکه از معافیت مالیاتی نیز 
برخوردار شــوند همچنین در مورد ارزهای 
خانگــی درســطح خرد نیــز دارندگان ارز 
می توانند تا ســقف ۱۰ هزار یورو یا معادل 
ان به شــکل دیگر ارزها با مراجعه به شبکه 
رســمی صرافی های کشــور ارز خود را با 

نرخ های توافقی به فروش برسانند.
معاون اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص 
نرخ ارز رایج در کشور نیز گفت: در حال حاضر 
نرخ رسمی ارز در سایت بازار متشکل ارزی 
منتشــر می شود و هموطنان می توانند ارز 
مــورد نیاز خود که در ســرفصل های ارزی 
برای مواردی همچون مســافرت، ارز مورد 
نیاز دانشجویی یا بیماری را براساس ضوابط 
تعیین شده برای این مصارف از این بازار با 

نرخ های رسمی تأمین کنند.
وی در خصــوص وجــود اختــالف قیمت 
درصرافــی های رســمی نیــز گفت: نرخ 
موجود در شبکه صرافی ها براساس توافق و 
رقابت حاصل می شــود ضمن اینکه در این 
شبکه هزینه ای نقل و انتقال اسکناس بستر 
مناسبی برای رقابت میان صرافی ها و صادر 
کنندگان ایجاد کرده اســت لذا تفاوت نرخ 
جزئی موجود در شبکه های صرافی رسمی 

ناشی از همین امر است.
المعی تاکید کرد: نرخ هایی که در شبکه های 
اجتماعی منتشر می شود به هیچ وجه مورد 
تأیید بانک مرکزی نیســت و افراد سود جو 
تالش می کنند تا با جو ســازی نرخ کاذب 
ایجــاد می کنند لذا این نرخ ها به هیچ وجه 
نرخ های مورد معامله نیســت بلکه نرخ های 
مورد معامله نرخ هایی است که در شبکه های 
رسمی صرافی ها مردم به انها هم اسکناس 

خود را عرضه می کنند.
در همین حال عمق بخشی به بازار از طریق 
ورود بانک ها به بازار عرضه ارزهای دولتی از 
دیگر تمهیدات بانک مرکزی برای متعادل 
ســاختن بازار است؛ در همین حال کنترل 
نقدینگــی بــا ایجاد محدودیــت در نقل و 
انتقال نقدینگی از طریق سامانه های بانکی، 
مسدود سازی حساب های فعاالن غیر مجاز 
بــازار ارز و ممنوعیــت معامالت فردایی ارز 
و طــال از دیگــر اقدامات بانک مرکزی برای 

متعادل ساختن بازار است.
همچنین با تدابیر پیش بینی شده از سوی 
بانــک مرکزی به منظور جلوگیری از ســو 
استفاده ســود جویان و همچنین تسهیل 
در تأمیــن ارز مورد نیــاز متقاضیان خرید 
ارز فعالیت تمام صرافی های سراســر کشور 
که عضو بازار متشکل ارزی هستند در ایام 
تعطیل به منظور تنظیم گری بازار ارز دایر 

هستند.
در این باره وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، 
در واکنش به اقدامات و تصمیم های جدید 
بانک مرکزی گفت: این اقدام هم جلوی رشد 
قیمــت ارز را می گیــرد و هم باعث ترغیب 

صادرکنندگان برای تحویل ارزها می شود.
او ادامــه داد: با ورود ارزهای صادرکنندگان 
به صرافی ها طبیعتا در روزهای آینده شاهد 
افزایش عرضه دالر در صرافی ها خواهیم بود 
کــه می تواند جلــوی افزایش قیمت دالر را 
بگیرد اما قطعا این راهکار مدت دار نخواهد 

بود.
شقاقی شــهری تأکید کــرد: هر چند این 
سیاست با تأخیر اجرا شد اما باز هم می تواند 
اثرات مثبت خود را بگذارد و حداقل جلوی 
افزایش قیمت دالر را در کوتاه مدت خواهد 

گرفت.
این استاد اقتصاد تأکید کرد:  اگر می خواهیم 
اثرات مدت دار را شــاهد باشــیم دولت باید 
عالمت درستی به اقتصاد مخابره کند که این 
عالمت می تواند در سیاست های اقتصادی 
یــا پولی، انضباط بودجه ای و مالی بانکی و 
کنترل انتظارات تورمی نمود داشــته باشد 
یا در بحث سیاســت های برون مرزی دنبال 

شود.
همچنین محمد رنجبرفالح، کارشــناس 
پولی و بانکی هم در این باره گفت: بخشنامه 
ارزی بانــک مرکــزی یــک گام جدی در 
تک نرخی شــدن ارز تلقی می شود که اثری 
تشویقی برای صادرات هم خواهد داشت و 
به رشد نســبی صادرات غیرنفتی و درآمد 

شرکت های صادراتی کمک می کند. 
مدیرعامــل اســبق بانک تجــارت درباره 
بخشــنامه ارزی بانک مرکزی گفت: به نظر 
می رســد با عرضه بیشــتر، نرخ ارز به ثبات 
نســبی برسد و تبعات چندنرخی بودن ارز 

در اقتصاد هم کمتر شود.
اثر سیاست های تازه بانک مرکزی

بنابراین گزارش مشــاهدات میدانی نشان 
می دهد از همان روز نخســت اجرای طرح 
معامله توافقی ارز صادرکننده ها در صرافی ها 
قیمت ارز شــروع به نزول کرد و قیمت هر 
دالر آمریکا ابتدا در روز سه شنبه از محدوده 
۳۳هــزار و ۴۰۰تومان تا محدوده ۳۲هزار 
۵۰۰تومان و ســپس در روز پنجشــنبه تا 
محدوده ۳۲هزار تومان عقب نشــینی کرد 
و حــاال تازه تریــن خبرها نشــان می دهد 
قیمت هــر دالر آمریکا روز جمعه به کانال 
۳۰ هزار تومان رســید تا امیدواری ها برای 
نزول بیشــتر قیمت دالر افزایش یابد، زیرا 
قیمت ارز توافقی در بازار متشــکل ارزی به 
محدوده ۲۹ هزار تومان رسیده و به معنای 
آن اســت که رونــد نزولی قیمت ارز بازهم 

ادامه خواهد یافت.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

پرداخت نقدی یارانه به مردم آزادی عمل می دهد
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه انتقال یارانه به 
انتهای زنجیره روش معقول تری نسبت به ارز ترجیحی 
است، گفت: در روش ارز ترجیحی، مردم از منافع یارانه 
بهره نمی برند اما در روش جدید تمامی دهک ها به صورت 
مساوی از آن بهره مند می شوند و میزان اصابت یارانه به 

جامعه ی هدف بسیار باال می رود.
 سیاست ارز ترجیحی در هیچ جای دنیا 

وجود ندارد
»آرش علــوی« عضو اتــاق بازرگانی تهران ضمن تایید 
مضــرات ارز ترجیحی اظهار کرد: با عنوان ارز ترجیحی 
موافق نیستم و آن را رانت می دانم. چنین چیزی در هیچ 
جــای دنیــا وجود ندارد که پولی را که برای خرید کاال یا 
خدمات خارجی اســتفاده می شود، با قیمت ارزان تر در 
اختیار واردکننده قرار دهید، با این فرض که درنهایت کاال 

با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
وی افزود: این عجیب ترین کاری است که می توانیم انجام 
دهیم. اگر موضوع ارزش افزوده به این ســادگی ها بود، 

کارشناسان اقتصادی می گفتند یک ارزش افزوده بدهید 
و تمام؛ اما از آنجایی که هزاران اتفاق در طول زنجیره ی 
تأمیــن و توزیع می افتد، هر فعال اقتصادی ارزش افزوده 
را پرداخــت می کنــد و مابه التفاوتش را در طول زنجیره 

دریافت می کند.
ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد

این فعال اقتصادی ادامه داد: ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی 
یک اشــتباه بزرگ بود و متأســفانه اولین بار هم نبود که 
در کشــور آن را تجربه کردیم. حداقل از زمان انقالب تا 
اآلن ایــن چهارمیــن بار بود که این سیاســت غلط را به 
اجرا گذاشــتیم. ارز ترجیحی جــز ایجاد رانت هیچ کار 

دیگری نکرد.
به گفته  این عضو اتاق بازرگانی تهران، هر کاال و یا خدمتی 
که دو نرخی باشد، ایجاد فساد و رانت می کند؛ زیرا برای 
کسانی که به آن دسترسی دارند، امتیازی ایجاد می کند. 
وقتی قیمت دســتوری و بــازار واقعی با یکدیگر تفاوت 
داشته باشند، نتیجه اش چیزی جز رانت و فساد نخواهد 

بود. این اختالف باعث امضای طالیی و رانت می شــود.
علــوی گفت: بــا دو نرخی بودن ارز، تخصیص به صورت 
بهینه اتفاق نمی افتد. به این معنا که در سال ۹۷ دولت 
به اشتباه ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دالر از منابع ارزی کشور را 
صرف واردات کاالهایی کرد که نیاز ضروری کشور نبودند. 
نکته ی دوم اینکه، ارز ترجیحی باعث می شــود قیمت 
تعادلی بازار داخل با قیمت کاالها در کشورهای همسایه 

به هم بخورد و انگیزه ی قاچاق در افراد به وجود بیاید.
 تمامی دهک ها با توزیع عادالنه یارانه ها 

به صورت مساوی بهره مند می شوند
علوی در ادامه گفت: سیاست جدید هدفمندی یارانه ها و 
انتقال یارانه به انتهای زنجیره روش معقول تری نسبت به 
ارز ترجیحی است. در روش ارز ترجیحی، درواقع همه ی 
مردم هزینه ی یارانه ها را پرداخت می کنند، اما از منافع 
آن بهره نمی برند و عده ای خاص از آن بهره مند می شوند؛ 
امــا در روش جدید هدفمندی یارانه ها تمامی دهک ها 
به صورت مساوی از آن بهره مند می شوند و میزان اصابت 

یارانه به جامعه ی هدف بسیار باال می رود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی می گوییم ارز ترجیحی فساد 
انگیز است به این دلیل می گوییم که یارانه درنهایت به 
دســت مردم نمی رســد و چند نرخی بودن ارز را داریم. 
کاالبرگ هم دقیقاً همین مشکل را دارد. در سیستم قبلی 
ارز چند نرخی بود و حاال می خواهیم کاالها را با چند نرخ 
عرضه کنیم. این روش هم فساد انگیز و کارساز نخواهد 
بود. در طول زنجیره ی توزیع کاالبرگ احتماالً امضاهای 
طالیی و رانتی ایجاد می شود که مشکل ساز خواهد بود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: از طرف دیگر، خانواده هایی 
که تحت فشار باشند از فروش کاالبرگ، بیمی نخواهند 
داشت. در این شرایط احتمال به وجود آمدن بازار سیاه 
وجود خواهد داشت. شاید بتوانیم بسترهای الزم را برای 
کاالبــرگ الکترونیک فراهم کنیــم، اما اصل این روش 
ایراداتی دارد. باید یارانه به صورت مســتقیم به اقشــار 
مختلف پرداخت شود و به مردم این آزادی را بدهیم که 
هر طور صالح می دانند یارانه ی دریافتی را صرف کنند.

خبر ویژه

در روزهای اخیر شاهد نابسمانی و اخبار ضد و نقیض 
در مورد نحوه و میزان افزایش نرخ مواد شوینده بودیم 
بطوری که رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده 
و پاک کنندگان که انجمن صنایع شویندگان با توجه 
به باال رفتن هزینه های سربار، نرخ ارز و مشکالت در 
تامین مواد اولیه تقاضای افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی 
نرخ مواد شــوینده را کردند اما ســازمان حمایت با 
ایــن تقاضا موافقــت نکرد.تقاضای این انجمن برای 

افزایش نرخ مواد شوینده به این شرح است؛ افزایش 
۷۰ درصدی نرخ مواد شــوینده دســتی، افزایش ۶۵ 
درصدی نرخ مواد شــوینده ماشــینی، افزایش ۶۰ 
درصدی نرخ مایعات دستشویی و ظرفشویی، افزایش 
۵۰ درصدی نرخ شــامپو و سایر محصوالت شوینده، 

افزایش ۸۰ درصدی نرخ صابون و خمیر دندان.
 از همین روی بختیار علم بیگی، رئیس انجمن صنایع 
شوینده، آرایشی و بهداشتی در مورد میزان افزایش 

نــرخ اقالم شــوینده گفت: در ایــن موضوع تصمیم 
گیرنده نهایی ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان است که براساس تصمیم آنها اقالم 
شــوینده تا ۱۵ درصد افزایش نرخ را داشــته که از دو 
روز گذشته اعمال شده است.وی افزود: البته قرار شد 
که بررسی نهایی صورت بگیرد و االن تولیدکنندگان 
در حــال مذاکــره با دولت هســتند تا نرخ مواد اولیه 

تعدیل شود.

 رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی اعالم کرد:

گران راهی بازار می شوند شوینده های 
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نفت و انرژی 4

معاون دفتر توسعه نظام های فنی  بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی هشدار داد:

بی آبی در حال بلعیدن زمین است

کوتاه از انرژی

بین الملل

توصیه مجله معروف آمریکایی به بایدن:

 به ریاض نرو
شیر نفت ایران را باز کن

مجلــه آمریکایــی نیوزویــک بــا توصیه به 
رئیس جمهــور آمریــکا برای احیــای برجام 
تاکید کرد: رئیس جمهور آمریکا به جای پرواز 
به ریاض و در آغوش گرفتن بن سلمان باید هر 
کاری که الزم اســت برای بازگشت تولید نفت 
ایــران انجام دهد. مجلــه آمریکایی نیوزویک 
نوشــت: جو بایــدن رئیس جمهور آمریکا قرار 
اســت در اواســط ماه جوالی به عربستان سفر 
کنــد و بــا حاکمان این کشــور دیدار کند. در 
حالــی که دســتورکارهای زیــادی برای این 
ســفر تعیین  شــده اســت، اما تنها یک دلیل 
بــرای این ســفر به ذهــن می آید و آن قماری 
ناامیدانــه از ســوی بایدن برای متقاعد کردن 
ریاض به افزایش تولید نفت خود برای کاهش 
قیمت های تاریخی بنزین در آمریکاست و این 
در حالی اســت که فقط چند ماه به انتخابات 
میــان دوره ای کنگره باقی مانده اســت.این 
اشــتباهی وحشــتناک اســت به ویژه اینکه 
بدانیم مقادیر نفِت برابر، اگر نگوییم بیشــتر، 
با احیای توافق هســته ای ایــران آزاد خواهد 
شــد. تعمیق روابط با عربستان و خودداری از 
پرداختن به عوامل وابســتگی آمریکا به نفت، 
صرفاً هزینه سیاســت های معقول تر را افزایش 
می دهد.بهــای ترمیــم روابط با ســعودی ها 
بســیار باال خواهد بود. عربستان سعودی یکی 
از بی رحم تریــن رژیم های اقتدارگرا در جهان 
است که ایدئولوژی تندرو سلفی آن مهم ترین 
عامل ترویج رادیکالیســم خشــونت آمیز در 
منطقه و آن ســوتر است.شاهزاده بن سلمان، 
حاکم واقعی عربســتان، مردی است که نشان 
داده اســت ابایی از خشــونت ندارد. او در سال 
۲۰۱۸ دســتور قتل خاشــقچی ستون نویس 
واشــنگتن پست و مخالف سرشناس سعودی 
را در ترکیــه داد. از همــه نظــر، عربســتان 
ســعودی، متحدی نامناسب برای آمریکاست. 
این کشــور به طور واضع کشــوری کمتر آزاد 
و حتــی عمیقاً اقتدارگرا در مقایســه با ایران 
اســت. میلیون ها نیروی کار خارجی به عنوان 
برده در این کشور کار می کنند که برای خروج 
از عربســتان باید از دولت اجازه بگیرند. زنان 
بــرای انجام فعالیت هــای مختلف باید از مرد 
"نگهبان" خود اجازه بگیرند.باید گفت ایران در 
زمینه حقوق اساسی و مدنی، بهتر از عربستان 
است. هیچ عذر و بهانه اخالقی وجود ندارد که 
عربستانی ها را بر ایرانی ها ترجیح دهیم و خشم 
آمریکا از ایران بیشتر احساسی است تا عقالنی.

اروپا در یک قدمی سهمیه بندی گاز
در زمان جنگ سرد و طی چند دهه گذشته، 
روسیه تامین کننده مطمئن گاز به اروپا بوده 
است اما این وضعیت هفته گذشته تغییر کرد. 
روســیه عرضه گاز را بــه تالفی حمایت اروپا 
از اوکرایــن کاهش داده اســت. پس از اقدام 
روســیه در استفاده از انرژی به عنوان سالح، 
چشــم انداز سهمیه بندی گاز در این منطقه 
اکنــون کامال واقعی به نظر می رســد.کاهش 
عرضه گاز روســیه به اروپا، افزایش قیمتها را 
به دنبال داشــته و اقتصاد این منطقه را تحت 
فشار قرار داده است و ممکن است همبستگی 
اروپا را دچار شکاف کند.طبق گزارش شرکت 
مشاوره وود مک کنزی، نیروگاههای اروپایی 
مجبور شــدند برای تامین نیازهای زمستانی، 
از ذخایرشــان گاز برداشت کنند و کنترلهای 
دولتی توزیع گاز ممکن است تا چند ماه دیگر 
آغاز شــود. اگر روســیه مسیر اصلی صادرات 
گاز به اروپا را ببندد، این منطقه ممکن است 
تــا ژانویه بــا کمبود تامین گاز روبرو شــود.

رابــرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان اظهار کرد: 
وضعیت دشــواری اســت. این آزمون قدرت 
میان متحدان غربی و روســیه اســت.پس از 
این که کرملین، جریان گاز از طریق خط لوله 
نورد اســتریم را که مســتقیما گاز را به آلمان 
می رساند، حدود ۶۰ درصد کاهش داد، زنگ 

خطر به صدا درآمد. 

 توضیحات 
 رییس سازمان هواپیمایی 

درباره یارانه سوخت هواپیما
رییس سازمان هواپیمایی کشوری از تصویب اختصاص 
یارانه سوخت به هواپیماهای مسافری در دولت خبر داد 
و گفت: با کدملی می توانیم ثابت کنیم بخش اعظمی از 
قشری که سوار هواپیما می شوند دهک باالی جامعه 
نیستند.محمد محمدی بخش درباره موضوع چرایی 
اختصاص یارانه ســوخت به هواپیماهای مسافری و 
اختصاص ســوخت لیتری ۶۰۰ تومان به هواپیماها 
کــه به ادعای برخی موجــب پرداخت یارانه ۲۰ هزار 
میلیاردی به شرکت های هواپیمایی می شود؟گفت: 
درصــد و عــدد و رقمی که اعالم می شــود، صحیح 
نیســت و این را می توان از تعداد هواپیماهای فعال و 
میزان مصرف دقیق اعالم کرد تا مشــخص شــود چه 
درصدی از ســبد هزینه دولت را در برگرفته اســت.به 
گفته وی در »ســامانه ســدف« بر اساس رجیستری 
و تایپ هواپیما می توان دقیق حساب کرد که ادعای 
یارانه پنهان ۲۰ هزار میلیاردی صحیح نیست.رئیس 
سازمان هواپیمایی توضیح داد: دالیل متعددی وجود 
دارد که در نهایت کالن نظام به این نتیجه رسیده است 
که یارانه سوخت هواپیماها قطع نشود.معاون وزیر راه 
و شهرسازی گفت: یکی از بخش های مهم حمل ونقل 
و تاثیرگذارترین بخش آن با وجود درصد کم از سهم 
جابجایی مسافر و بار، بخش هوایی است. این بخش در 
شرایط خاص هر بار تاثیرگذاری مهمی را در کنترل 
وضعیت داشــته است. اشاره می کنم به دوران شیوع 
ویروس کرونا و نقش حمل ونقل هوایی در ورود واکسن 
و ماسک به کشور؛ این موارد موضوعات مهمی است که 
کشور با آن دست به گریبان بود و نمی شود اثرگذاری 
بخش هوایی و صنعت حمل ونقل هوایی را در کنترل 
این وضعیت ها نادیده گرفت.محمدی بخش افزود: اثر 
بخش هوایی در اقتصاد کل کشور تاثیر کلیدی دارد. 
دولت ها همواره به این موضوع اثرگذاری آگاه هستند و 
همواره در سبد اقتصادی دولت بررسی شده است و به 
دالیل مختلف مجدداً سوخت ۶۰۰ تومانی هواپیماهای 
مسافری تصویب شده است.به گفته وی، اکنون سوخت 
بالگردها و هواپیماهای کارگو آزاد حســاب می شود و 
فقط بخش مســافری است که دولت مجدد پرداخت 

یارانه به آن را مصوب کرده است.

سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب :

صنایع بر اساس سهمیه مصرف کنند
ســخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشور گفت: 
با مدیریت مصرف برق و برنامه ریزی های  انجام شده، 
تابستان امسال بدون خاموشی قابل گذر است.کیومرث 
زمانی ، با اشاره به احتمال وقوع دمای باالی ۵۰ درجه و 
موج گرما در خوزستان اظهار کرد: در شرایطی که موج 
گرما در خوزستان شرایط دمایی را بسیار دشوار کرده 
است، انتظار داریم شهروندان خوزستانی در مدیریت 
مصرف برق به ویژه در اســتفاده از وسایل سرمایشی 
نهایت همکاری را با صنعت برق داشــته باشــند.وی 
افــزود: بــا توجه به وقوع دماهای ۵۰ درجه و باالتر از 
آن در استان و به منظور حفظ پایداری شبکه برق در 
این شرایط، مشترکان باید مدیریت مصرف برق را در 
دســتور کار خود قرار دهند تا بتوانیم با همراهی هم 
از این شــرایط دشوار عبور کنیم.معاون برنامه ریزی 
و تحقیقات شــرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
در این شــرایط همــه ادارات دولتی و نیمه دولتی و 
همچنین موسسات و بخش های مختلف اداری باید 
نسبت به کاهش مصرف به میزان ۳۰ درصد در ساعات 
اداری و تعطیلی اداره راس ساعت اعالمی ۱۳:۳۰ اقدام 
کنند.زمانی با بیان اینکه این اقدام در راستای مدیریت 
مصرف برق در شــرایط سخت تابستان است، عنوان 
کرد: در صورتی که که ادارات و دســتگاه های دولتی 
و نیمه دولتی نســبت به این قانون بی توجه باشــند، 
برق آن ها قطع و از مدار مصرف خارج می شــود.وی 
ادامه داد: همچنین صنایع خوزستان نیز باید براساس 
سهمیه  اعالم شده برق مصرف کنند زیرا در صورتی 
که میزان مصرف این صنایع از سهمیه در نظر گرفته 
شده برای آن ها بیشتر شود، مرکز دیسپاچینگ نسبت 
به هشدار و قطع برق آن ها اقدام  می کند.سخنگوی 
صنعت برق در جنوب غرب کشور با بیان اینکه وقوع 
دمای باالی ۴۰ درجه باعث افزایش شــدت مصرف 
انرژی در خوزســتان می شود، گفت: در ۲ سال اخیر 
بروز خشکسالی و کاهش ذخایر مفید برق آبی سبب 
ایجاد محدودیت  در تولید برق شــده اســت اما باید 
به این نکته توجه داشــت که با مدیریت مصرف برق 
و برنامه ریزی های  انجام شــده تابستان امسال بدون 

خاموشی قابل گذر است. 

منابــع آب  زیرزمینی ایران از ذخایر اســتراتژیک 
محسوب شده و نقش اساسی و حداکثری در تامین 
مصارف آب دارد. این در حالی است که در دهه های 
گذشــته حدود ۱۳۶ میلیاردمترمکعب از ذخایر 
غیرقابل تجدیدپذیر مصرف شده است؛ موضوعی 
که شــاید در نگاه اول ســاده به نظر برسد اما نباید 
فراموش کرد که پایان آب های زیرزمینی به معنای 
وقوع حوادث و پیامدهای جبران ناپذیر است.طی 
۵۰ سال، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، 
ســبب شــده اســت که بیش از ۱۳۰ میلیارد متر 

مکعب از ذخایر آب زیرزمینی کاسته شود. 
افت سطح آب زیرزمینی پیامدهای مخربی مانند 
خشــک شدن رودخانه ها و تاالب ها، از بین رفتن 
پوشــش گیاهی، افزایش گرد و خاک، نشســت 
زمیــن، ایجاد فروچاله ها و شــکاف های طوالنی 
در دشــت ها و شور شــدن منابع آب زیرزمینی را 
به دنبال دارد.نشست زمین عالوه بر خسارت هایی 
که به زیرســاخت ها و ابنیه وارد می کند، خسارت 
جبران ناپذیــری بــرای آبخوان هــا دارد، چرا که 
نشســت زمین به  معنی پرشدن حفره های خالی 
بین دانه های خاک و از بین رفتن ظرفیت ذخیره 
آب در آبخوان اســت و دیگر امکان ذخیره آب در 
ســفره آب زیرزمینی وجود نخواهد داشت پدیده 
شور شدن آب زیرزمینی در اغلب دشت های کشور 
و به ویژه در دشــت های فالت مرکزی وجود دارد 
و در مناطقی برای اســتفاده از آب زیرزمینی نیاز 
به تجهیزات آب شــیرین کن اســت.تمامی موارد 
یاد شــده نشــان می دهد که برداشت از منابع آب 
زیرزمینــی بیــش از اندازه بوده اســت و با وجود 
همه این پیامدها، این اضافه برداشــت ها همچنان 
ادامه دارد.حدودیت های موجود در کشــور نشان 
می دهــد، امکان تحقق اهداف پیش بینی شــده 
بــا این روند فراهم نیســت. از ایــن رو مهمترین 
برنامه های طرح برای ســال های باقیمانده برنامه 
ششم توسعه )۱۴۰۰(، استقرار حدود ۹۲۰ گروه 
گشــت و بازرســی، اتمام آماربرداری سراســری 
مرحله ســوم و تهیه بیالن منابع آب محدوده های 
مطالعاتی، اســتمرار فعالیت های اطالع رســانی 

و فرهنگ ســازی، پیاده ســازی الگوی مشارکتی 
مدیریت منابع آب زیرزمینی در دشت های پایلوت 
و همچنین انســداد ۱۰۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز 
و نصب ۲۰ هزار دســتگاه کنتور هوشمند حجمی 
روی چاه هــای مجاز اســت. اقدامــات کنترلی و 
نظارتــی در مجموع منجر بــه مدیریت و کنترل 
برداشــت در حــدود ۴ میلیارد متــر مکعب آب 
زیرزمینی از ابتدای طرح )۱۳۹۴( تا پایان برنامه 
ششم می شود. این درحالیست که مطابق آخرین 
برآوردهــا بــرای اجرای کامل طــرح و اتمام همه 
فعالیت های برنامه ریزی شده طی چهار سال آینده 
)سال های ۱۴۰۴-۱۴۰۱( در مجموع قریب به ۲۰ 
هزار میلیارد تومان مورد نیاز اســت. تجارب شش 
ساله اجرای طرح نشان می دهد که تحقق اهداف 
تعیین شده در طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب 
زیرزمینی در بازه زمانی مورد نظر منوط به اجرایی 
شدن کامل مصوبات جلسه شورای عالی آب توسط 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط است. به 
دلیل اهمیت این مســاله به سراغ حمید رحمانی 
- معاون دفتر توسعه نظام های فنی  بهره برداری 
و دیســپاچینگ برقابی - رفتیم تا وضعیت روشن 
کامل منابع آب های زیر زمینی را جویا شویم؛ در 
ادامه می توانید مشروح این گفت وگو را بخوانید:

در حال حاضر وضعیت منابع آب های 
زیرزمینی در کشور چگونه است؟ 

 اگــر بخواهیــم در مورد وضعیــت منابع آب های 
زیرزمینــی و اینکه چقــدر وضعیت منابع آب های 
زیرزمینــی بحرانــی اســت، صحبت کنیــم، باید 
شــاخص های آن را بیان کنیم؛ یکی از شاخص های 
اصلی که در وضعیت منابع آب زیرزمینی به آن توجه 
می کنیم، بحث کسری مخزن است، یعنی این که اگر 
بیاییم تفاضل بین مقدار حجم آب تجدیدشونده که 
ساالنه وارد سفره های آب های زیرزمینی می شود و 
حجم آبی که از آن برداشت می کنیم را با هم مقایسه 
کنیم و اگر مقدار مصرف بیش از مقداری باشــد که 
ساالنه تغذیه می شود، ساالنه حجم آبی را از  دست 
داده ایم و به این شکل که مثال اگر ساالنه ۵۰ میلیارد 
مترمکعب آب وارد ســفره های آب های زیرزمینی 
شــود و ۵۵ میلیــارد مصرف کنیم، پنــج میلیارد 
بیش از مقدار تغذیه از ســفره برداشت کرده ایم که 
اصطالحا به آن کسری مخزن می گوییم.یکی دیگر 
از پارامترهایی که می تواند تاثیرگذار باشــد، بحث 
افت و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی است که در 
دشــت های مختلف می تواند نشان دهنده وضعیت 
پایداری آن سفره باشد، پارامتر بعدی وضعیت کیفی 
آبخوان ها است، اگر امالح موجود در آب افزایش پیدا 

کند و اصطالحا EC آب افزایش یابد، نشان می دهد 
کــه وضعیــت منابع آب این آبخوان رو به افول و در 

حال افت کیفی است.

کسری مخزن ساالنه  چقدر است؟
 متاسفانه همه این پارامترهای منفی در بسیاری از 
دشت های کشور مشاهده می شود و اکنون  با کسری 
مخزن ســاالنه  حدود پنج میلیارد مترمکعب مواجه 
هستیم که این پنج میلیارد مترمکعب در دشت های 
مختلف متفاوت است. عالوه بر این، بحث افت سطح 
آب زیرزمینی نیز مطرح اســت که به طور متوســط 
حدود ۹۰ سانتی متر با افت سطح آب زیرزمینی روبرو 
هستیم. در بعضی از دشت ها این عدد به سه متر هم 
می رســد. در بعضی از دشت ها ممکن است متعادل 
باشد ولی به صورت کلی وضعیت افت سطح سفره ها 
وضعیت مناســبی ندارد و ما با افت مداوم سطح آب 
مواجه هستیم، به لحاظ کیفی هم برآیند کلی امالح 
محلول در سفره های آب زیرزمینی در حال افزایش 

است و به لحاظ کیفی هم دارای افت است.

در کدام دشت ها شرایط  بحرانی تر است؟
دشــت های بحرانی ما اصوال در استان های مرکزی 
کشــور که منابع آب زیرزمینی محدود هســتند، 
متمرکز است، به طور مثال استان اصفهان، کرمان، 
خراســان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی 
اســتان هایی هستند که به خاطر منابع سطحی آب 
محدود دارند و بیشتر تمرکز و استفاده از منابع آب 
زیرزمینی اســت، در نتیجه این اســتان ها با مشکل 

بیشتری مواجه هستند.

وضعیت دشت های استان تهران چگونه است؟
در اســتان تهران نیز این شــرایط حاکم است یعنی 
مصرف آب زیرزمینی باال است. در حوزه آب شرب 
نیز به دلیل اینکه بخشــی از منابع آب مورد نیاز از 
سدهای اطراف سد طالقان، سد الر یا سایر سدهایی 
که وجود دارند تامین می شود، مقداری به منابع آب 
زیرزمینی کمک می کنند اما در مجموع در اســتان 

تهران نیز با این روبرو هستیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بحران آب و مدیریت منابع 
آبی کشور بر تدوین سند حکمرانی آب تاکید کرد و گفت: البته الزم 
است با استفاده از ظرفیت های موجود برای رفع تنش آبی در روستاها 
و سایرمناطق گرفتار این بحران، به صورت ضربتی و کوتاه مدت اقدام 
شود.محمدباقر قالیباف در دیدار وزیر نیرو با بیان این که بحران آب و 
مدیریت منابع آبی یکی از مشکالت اساسی و جزو مسائلی است که 
باید در برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار گیرد، گفت: الزم است با 
همکاری دستگاه های مسئول و مرتبط، سند حکمرانی آب تدوین 
شده و مبنای عملکرد بخش های مختلف در این باره باشد.وی تاکید 

کــرد: مــا در مجلس آمادگی داریم تا در قوانین مختلف و نیز برنامه 
هفتم توسعه به وزارت نیرو کمک کنیم تا تصمیمات اصولی درباره 
کاهش اشکاالت در مدیریت منابع آبی گرفته شود و کمیسیون های 
تخصصی مجلس آماده اند در فرایند تدوین یک سند برای چگونگی 
حکمرانی در موضوع آب به دولت کمک کنند.رئیس مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر این که اتاق تصمیم گیری درباره آب نباید تاریک 
باشــد، گفت: معتقدم برای حل بحران کنونی و پیش رو درباره آب 
باید در سه سطح اقدامات اساسی انجام دهیم؛ نخست این که باید با 
استفاده از ظرفیت های ایجاد شده و قرارگاه های جهادی به صورت 

ضربتی مشــکل آب روســتاها و مناطقی که دچار تنش آبی شده اند 
حل شود، همچنین الزم است به پروژه های منتخب این حوزه توسط 
وزارت نیرو نیز توجه ویژه شــود .در این نشســت علی اکبر محرابیان 
وزیر نیرو نیز با بیان این که در مســئله آب، نحوه اعمال حاکمیت و 
مدیریت منابع آب، اتمام طرح های نیمه تمام و استفاده از ظرفیت 
خیرین باید مورد توجه واقع شــود تا مشــکالت حوزه آب برطرف 
شــود، گفت: وزارت نیرو برای اتمام پروژه های نیمه تمام آبی، ۳۵۲ 
طرح را در کشــور انتخاب کرده و میزان بودجه مورد نیاز این پروژه 

ها نیز برآورد شده است.

در دیدار وزیر نیرو انجام شد؛

کید قالیباف بر رفع مشکل روستاها و مناطق دچار تنش آبی  تا

خبر  ویژه

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

برابــر رای شــماره 140160324001000560 مــورخ 1401/2/22 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید مســعود 
موســوی فرزنــد ســید عبــداهلل بــه شــماره شناســنامه 2 کدملــی 3539792996 صــادره از 
گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 180/60 متــر مربــع در قســمتی 
از پــالک 917 اصلــی واقــع در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از آقــای عبــاس پیــش 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه  آهنــگ و شــرکاء محــر
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 
ر بــه مراجعــه ذیصــالح قضایــی نمــی  خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــر

باشــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/3/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/4/۵ 
گناوه  ک شهرستان  رئیس ثبت اسناد و امال
 م/ الف 1۵3

گهی مزایده  آ متن 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 9900029 – دویســت )200( ســهم مشــاع از 35275 ســهم ســهام شــش دانــگ یــک 
قطعــه زمیــن مزروعــی دارای پــالک 917/3366 )ســه هــزار و ســیصد و شــصت و شــش فرعــی از نهصــد و هفــده( واقــع در 
امامــزاده گنــاوه بخــش شــش بوشــهر کــه ســند آن بــه نــام آقــای مســعود خــدری صــادر و تســلیم گردیــده اســت و طبــق 
زیابــی شــده کــه مشــخصات شــش دانــگ پــالک فــوق محــدود  نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 1/600/000/000 ریــال ار
ــر بــه پــالک  بــه حــدود شــماال: در چهــار قســمت کــه قســمت دوم آن شــرقی اســت اول پــی اســت بــه طــول 27/15 مت
917 اصلــی دوم پــی اســت بــه طــول 42/75 متــر بــه پــالک 917 اصلــی ســوم پــی اســت بــه طــول 11/25 متــر بــه پــالک 
917 اصلــی چهــارم پــی مشــترک بــه طــول 22/15 متــر بــه پــالک 917 اصلــی شــرقا در ده قســمت کــه قســمت هــای پنجــم و 
ششــم آن شــمالی اســت اول پــی اســت بــه طــول 7/30 متــر بــه پــالک 917 اصلــی دوم پــی اســت بــه طــول 40/65 متــر 
بــه پــالک 917 اصلــی ســوم پــی مشــترک بــه طــول 17 متــر بــه پــالک 917 اصلــی چهــارم پــی اســت بــه طــول 33/65 متــر 
بــه پــالک 917 اصلــی پنجــم پــی اســت بــه طــول 60 متــر بــه پــالک 917 اصلــی ششــم پــی اســت بــه طــول 8/65 متــر بــه 
پــالک 917 اصلــی هفتــم پــی اســت بــه طــول 32/20 متــر بــه پــالک 917 اصلــی هشــتم پــی اســت بــه طــول 62 متــر بــه پــالک 
917 اصلــی نهــم پــی اســت بــه طــول 64/50 متــر بــه پــالک 917 اصلــی دهــم پــی مشــترک اســت بــه طــول 10 متــر بــه پــالک 
917 اصلــی جنوبــا در چهــار قســمت اول پــی اســت بــه طــول 15/30 متــر بــه پــالک 917 اصلــی دوم پــی اســت بــه طــول 
67 متــر بــه پــالک 917 اصلــی ســوم پــی اســت بــه طــول 41 متــر بــه پــالک 917 اصلــی چهــارم پــی اســت بــه طــول 66 متــر بــه 
راه خاکــی غربــا در پنــج قســمت اول پــی اســت بــه طــول 47 متــر بــه پــالک 917 اصلــی دوم پــی اســت بــه طــول 49 متــر بــه 
پــالک 917 اصلــی ســوم پــی اســت بــه طــول 111/55 متــر بــه پــالک 917 اصلــی چهــارم پــی اســت بــه طــول 60/20 متــر بــه 
پــالک 917 اصلــی پنجــم پــی اســت بــه طــول 34 متــر بــه راه خاکــی حــد فاصــل پــالک 917 بــه نشــانی گنــاوه: پشــت ســپاه 
پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز شــنبه مــورخ 1401/4/4 در اداره ثبــت اســناد و امــالک گنــاوه واقــع در بلــوار امــام علــی 
)ع( جنــب دانشــگاه پیــام نــور از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده از مبلــغ 1/600/000/000 ریــال )یــک میلیــارد 
و ششــصد میلیــون ریــال( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت 
بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای 
آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم 
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای 

فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد. 
: 14۰1/3/21  تاریخ مزایده: 14۰1/4/4  تاریخ انتشار
گناوه    م / الف 14۸  ک شهرستان  اداره ثبت اسناد و امال

: مدیرعامل پتروشیمی مهر

استراتژی صادراتی ایران متاثر از تحریم نیست
مدیرعامل پتروشیمی مهر با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی ایران از سال ۱۳۹۷ تحریم شده است، گفت: با این حال صادرات پتروشیمی در این سال ها ادامه 
داشــت و اضافه کردن برخی اســامی شــرکت های حقوقی و یا اشــخاص حقیقی به لیســت تحریم پتروشیمی ابزار نمایشی است تا فشار روانی را بیشتر کند.سید 
محمد اســالمی با بیان اینکه ســازوکار تحریم صنعت پتروشــیمی نســبت به ســال ۱۳۹۷ تغییر خاصی نکرده است، افزود: فارغ از اینکه نام شرکت های حقوقی و 
یا اشخاص حقیقی در لیست تحریم باشد و یا نباشد، صنعت پتروشیمی ایران تحریم است زیرا باید از روش های غیرمتعارف برای صادرات و فروش محصوالت 
پتروشــیمی اســتفاده کنند.مدیرعامل پتروشــیمی مهر تاکید کرد: تمام مجتمع های پتروشــیمی ایران باید در ســاختار تحریم عمل کنند و اعالم لیست جدید 
تحریم تاثیری در صادرات نخواهد داشت.وی ادامه داد: با وجود آنکه خروج آمریکا از برجام و تحریم صنعت پتروشیمی ایران مشکالتی ایجاد کرده، اما صادرات 
پتروشــیمی ایران در این ســال ها ادامه داشــته است.اســالمی به مشکالت مربوط به نقل وانتقال بانکی در صادرات محصوالت پتروشیمی نیز اشاره کرد و گفت: با 
این حال، صنعت پتروشیمی، بیشترین نقش را در تامین منابع ارزی در شرایط تحریم داشته است.به گفته اسالمی، اعالم تحریم چند فرد حقیقی و حقوقی در 
این شــرایط مســئله نمایشــی اســت و اضافه کردن برخی اســامی حقوقی و حقیقی به لیست تحریم صنعت پتروشیمی، ابزار نمایشی است تا فشار روانی را بیشتر 
کند.وی با اشاره به اینکه سازوکار صادراتی شرکت های پتروشیمی مبتنی بر شرایط تحریم است، افزود: صادرکنندگان ایرانی به اندازه متخصصان این صنعت، 
ساختار تحریم را می شناسند و در این زمینه برای صادرات محصوالت پتروشیمی استفاده می کنند. وی  ادامه داد: پیش از این نیز شرکت پتروشیمی خلیج فارس 
که دومین شرکت بزرگ تولیدی پتروشیمی خاورمیانه است را تحریم کردند با این حال صادرات این شرکت نیز ادامه دارد.اسالمی با بیان اینکه سیاست گذاری 

صادراتی در صنعت پتروشیمی ۲ مؤلفه دارد، گفت: مؤلفه اول توان تولید داخلی و نیاز کشور به محصوالت پتروشیمی است و دومین مؤلفه حاشیه سود است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: امسال طرح های 
تشــویقی برق ۱۰ برابر ســال گذشته شده است.»مصطفی رجبی 
مشهدی« افزود: از اتفاق های خوب امسال در صنعت برق، تدوین 
طرح های تشویقی بسیار خوب در بخش خانگی است که بر اساس 
آن می توان گفت امسال طرح های تشویقی ۱۰ برابر سال گذشته 
است.  وی ادامه داد: بر این اساس به ازای هر کیلووات ساعت کاهش 
مصرف ۵۰۰ تومان پاداش به مشــترکان تخصیص داده می شــود.
سخنگوی صنعت برق گفت: اگر شهروندی در مناطق عادی کشور 
مانند تهران و شــیراز که منطقه عادی محســوب می شــود، ۳۰۰ 
کیلووات ســاعتی که میزان مصرف آن مشــخص شــده را به ۲۵۰ 

کیلووات ساعت کاهش دهد قبض برق رایگان دریافت خواهد کرد 
و با بیش از این میزان صرفه جویی تا ۵۰۰ هزار تومان پاداش به این 
مشــترک تعلق می گیرد.رجبی مشهدی ادامه داد: شرایط تامین 
برق امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست. بر همین اساس با 
اجرای برنامه های مدیریت مصرف برق در همه بخش ها، تابستان 
امســال را با کم ترین محدودیت پشــت ســر خواهیم گذاشت که 
همکاری مردم در آن نقش بسزایی دارد.وی افزود: بعد از تابستان 
ســال ۱۴۰۰ وزارت نیرو برنامه مفصلی را برای احداث و تعمیرات 
نیروگاهی تدوین کرد و بر اساس این برنامه ها توانستیم تعمیرات 
نیروگاهی و تعمیرات شبکه های برق، که معموال به صورت متعارف 

تا پایان خرداد به طول می انجامید را پایان اردیبهشت ماه به اتمام 
برسانیم و رکوردی را در این زمینه ثبت کنیم.وی درباره وضعیت  
تامین برق صنایع در تابســتان امســال هم گفت: امســال توافق 
خوبی با وزارت صمت داشــتیم که بر اســاس آن قرار شــد صنایع 
بزرگ تعطیالت خود را به تابســتان و روزهای اوج مصرف موکول 
کنند تا از این طریق به ما در امر برق رســانی به ســایر مشــترکان 
یاری رسانند.طرح مدیریت مصرف صنایع شامل ۹۲ درصد صنایع 
نمی شــود و وضعیت شهرک های صنعتی بسیار متفاوت است.وی 
افزود: در واقع امسال برنامه هایی تدوین شده تا واحدهای صنعتی 

با کمترین محدودیت به فعالیت خود ادامه دهند.

سخنگوی صنعت برق:

ح های تشویقی برق 1۰ برابر شده است امسال طر
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55بانک و بیمه
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 

ح کرد: مطر

 برنامه بانک توسعه تعاون 
برای پرداخت تسهیالت تکلیفی

بانک توســعه تعاون همراهی حداکثری برای 
اجــرای تبصره ۱۶ قانــون بودجه ۱۴۰۱ در 
راســتای پرداخت تسهیالت تکلیفی ازدواج، 
فرزنــد آوری،مددجویــان کمیتــه امداد و 

بهزیستی خواهد داشت.
رئیــس هیات مدیره بانک توســعه تعاون در 
دومین روز کارگاه  آموزشــی مدیران ستادی 
و شعب اعالم کرد:براساس تکالیف اعالم شده 
از ســوی بانک مرکزی، در حوزه تبصره ۱۶ 
قانون بودجه بانک توســعه تعاون امسال ۵۵ 
هزار میلیارد ریال در این سرفصل تسهیالت 

پرداخت خواهد کرد.
ســید باقــر فتاحی افزود:مجلــس در زمان 
تصویــب بودجه ۱۲۰۰ هــزار میلیارد تومان 
تســهیالت تکلیفی برای نظام بانکی در قالب 
تبصــره ۱۶ تعییــن کرده بود که با تذکر مقام 
معظــم رهبری مبنی بر اضافه نکردن تکلیف 
بیــش از توان بر نظام بانکی این عدد به ۳۵۰ 

هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
وی ادامــه داد:وزارت امور اقتصادی و دارایی 
امسال راهبردهای ۲۶ گانه ای به نظام بانکی 
ابالغ کرده و ما در بانک توسعه تعاون تا هفته 
آینده راهبردهای بانک را به مجموعه ستاد و 

صف ارائه خواهیم کرد.
وی افزود :بر اساس یکی از بندهای این راهبرد 
حجم فعالیت در بخش اعتبار اسنادی ریالی و 
ضمانت نامه ها باید ۲۰ درصد افزایش یابد.به 
نظر می رســد با تمهیداتی که از سوی شعب 
اتخاذ می شــود میزان صدور ضمانت نامه و 
اعتبار اسنادی امسال باید حداقل ۲۰ درصد 

افزایش پیدا می کند.
بــه گفته فتاحی،با توجه به اینکه یک درصد 
تســهیالت باید در زمینه تامین مالی زنجیره 
ای پرداخــت شــود معاونت عملیات بانکی و 
فنــاوری بانک باید امکان اجرای این راهبرد 

را فراهم کنند.
در ادامه وی بیان کرد:با توجه به ظرفیت های 
بانک توســعه تعــاون در بخش ارزی، حجم  
فعالیت این بخش حداقل ۲۰ درصد افزایش 

پیدا کند.
رئیــس هیات مدیــره بانک توســعه تعاون 
تاکید کرد:فرآیند های پرداخت تســهیالت 
خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان می بایســت بر 
بستر الکترونیک انجام شود. این مهم نیاز مند 
همراهی بیشتر شرکت سمات و واحد فناوری 

بانک برای اجرای این راهبرد می باشد.
فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره 
ای به وضعیت بانک در سال ۹۵ در مقایسه با 
سال ۱۴۰۰ کرد و گفت:میزان سرمایه بانک 
در ســال ۹۵ بالغ بر ۷۹۶ میلیارد تومان بود 
که این رقم پارســال به ۳۲۴۸ میلیارد تومان 
رسید .با تالش هایی که در حال حاضر انجام 
شــده اســت میزان ســرمایه بانک در آینده 
نزدیــک به ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر افزایش 

پیدا می کند.
وی بیــان کرد:در ســال ۱۳۹۵ منابع بانک 
حــدود ۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم 
در پایان ســال گذشــته به ۳۷ هزار میلیارد 

تومان رسید.
رئیــس هیات مدیره بانک توســعه تعاون با 
بیان اینکه ســال گذشته رکورد جدیدی در 
پرداخت تسهیالت ثبت کردیم،گفت:میزان 
تسهیالت پرداختی سال گذشته به ۲۵ هزار 

میلیارد تومان رسید.
فتاحی ادامه داد: در طول پنج ســال گذشته 
قیمت تمام شده پول با اقدامات و تالش همه 
همــکاران از ۷/۲۳ درصــد به ۴۴/۱۶درصد 

رسیده است.
در پایان وی تاکید کرد:عملیات بانک در طول 

سال گذشته با سود همراه بوده است.

اخبار

معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین

بهره گیری از بستر بانکداری 
دیجیتال یکی از اقدامات مهم 

بانک ایران زمین است

گردهمایی روســا و معاونین شعب استان های 
اصفهــان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری 
با حضور مدیران ارشد بانک در استان اصفهان 

برگزار شد.
در این دیدار که با حضور معاونین طرح و برنامه 
و فناوری اطالعات، مدیران امور شعب استانها و 
بانکداری دیجیتال، رییس اداره کارت و شبکه 
پرداخت و مدیرعامل شرکت سابین تجارت آریا 
برگزار شــد، به تشریح و بررسی عملکرد شعب 
این منطقه در بخش های مختلف پرداخته شد.
فرهــاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک 
ایران زمین در این جلســه به صورت جامع به 
تشــریح رویکرد فعالیت بانکداری طی ۴ دوره 
گذشته پرداخت و گفت: ظرفیت ها و پتانسیل 
هــای بانــک در حوزه ارائه خدمات مالی با بهره 
گیــری از بســتر بانکداری دیجیتــال یکی از 

اقدامات مهم در بانک ایران زمین بوده است.
اینالویی افزود : شــرکت های وب با مشــارکت 
بانــک ایران زمین اقدام به راه اندازی نئوبانکی 
به نام فردا بانک کرده اســت. فردا بانک با ارائه 
خدمــات بانکی آنالین بــه دنبال ایجاد تجربه 
ای لذت بخش و از نو ســاختن فرآیندی های 
عملیات بانکی اســت تا مشــتریان با توجه به 
نیازهــای مالــی و پرداختی خــود به بهترین 
خدمــات ممکن به صورت آنالین دسترســی 

داشته باشند.
در ادامه جلسه مهران باوند سوادکوهی معاون 
طــرح و برنامــه بانک ایران زمین موفقیت یک 
بنــگاه اقتصــادی را در گروی حرکت منظم در 
چهارچوب، مطابق بازار و با برنامه ریزی دقیق 

عنوان کرد.
ســوادکوهی توجــه به تنوع خدمــات مالی از 
قبیــل صدور ال ســی داخلــی، ضمانت نامه و 
ســایر خدمات نوین بانکــداری دیجیتال را از 
اهم وظایف در ســال ۱۴۰۱ بیان کرد و گفت: 
تجزیه و تحلیل اطالعات، شناسایی نقاط ضعف 
و رفع آنها همراه با برنامه ریزی و تالش مستمر 
روزانه، عامل اصلی دستیابی به موفقیت است و 
تــداوم حیات یک مجموعه اقتصادی منوط به 
سود آوری و ارزش آفرینی دوطرفه خواهد بود.
محمــد حســینی کناروئی مدیر امور شــعب 
اســتان های بانک ایران زمین در این جلســه 
ضمــن قدردانــی از زحمات همکاران به جهت 
تحقق ۱۵۲ درصدی اهداف تعیین شده درسال 
گذشــته، به ضرورت شــناخت صحیح و کامل 
بازار در راســتای همکاری با بنگاه های پویا و 

فعال تاکید کرد.
حسینی کناروئی مهمترین عامل جلب و جذب 
منابع را تالش مستمر همکاران، همراه با برنامه 
ریــزی و بازاریابــی دقیق بیــان کرد و گفت: با 
توجه به هزینه های صورت گرفته در بازسازی 
شــعب، افزایش بهروری و جذب منابع از اصلی 
ترین محور های رشد و ارتقا شعب بانک است.
در این دیدار وحید علیزاده مدیر شــعب استان 
هــای اصفهــان، قم، مرکــزی و چهارمحال و 
بختیاری استانداردســازی ۱۱ شــعبه در سال 
۱۴۰۰ را گامــی موثــر در جهت ایجاد فضایی 
مطلوب در روند ارائه خدمات متنوع و متفاوت 
برای مشــتریان بیان کرد و گفت: جوان گرایی 
یکــی از مولفه های اصلــی میزان پویایی یک 
مجموعه است و بر همین اساس منطقه اصفهان 
با داشــتن نیروهای جوان و خالق، تمام تالش 
خود را در جهت بازاریابی و جذب مشــتری به 
کار گرفته است تا بتواند بهترین خدمات را در 

خور شأن آنان ارائه کند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران الگوی قرض الحسنه را به دنیا معرفی کند
آیت اهلل »علیرضا اعرافی« گفت: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران می تواند الگوی 
موفق قرض الحســنه را به دنیا معرفی 
کند و با کشورهای اسالمی تعامل کرده 
و با شبکه ســازی درســت و منطقی با 
این کشورها فعالیت های زیادی انجام 

دهد.
آیــت اهلل »علیرضــا اعرافی« در دیدار 
با دکتر »ســید ســعید شمسی نژاد« 
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران و هیأت همراه در ســخنانی به 
تبیین اهمیت و جایگاه قرض الحسنه 
در اسالم پرداخت و گفت: قرآن کریم 
درباره قرض الحسنه می فرماید »َمْن َذا 
ا« که این  الَِّذْی یُْقِرُض اهلّل َقْرًضا َحَســنً
تعبیــر اوج تعبیراتی اســت که خدای 

متعال به خودش نسبت می دهد.
در توسعه فرهنگ قرض الحسنه همراه 

بانک خواهیم بود
آیــت اهلل اعرافی به تمجید از فعالیت ها 
و برنامه های بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران پرداخت و گفــت: حرکت این 
بانک در مســیر بســط و توسعه سنت 
الهی قرض الحسنه است و اینکه بانکی 
به صورت کامل در حوزه قرض الحسنه 
فعالیت می کند، شایسته تقدیر است.

استاد عالی حوزه علمیه با اشاره به اینکه 
فرهنگ سازی داخلی قرض الحسنه با 
مبلغــان حــوزه علمیه اســت، افزود: 
فرهنگ قرض الحســنه امروزه نیاز به 
یــک بازتعریف و معرفــی به همگان 
دارد، چرا که متأســفانه هنوز آن گونه 
که شایســته است، این فرهنگ اصیل 

اسالمی معرفی نشده است.

مدیــر حوزه های علمیــه برخورداری 
پیوســت بین المللــی بــرای فعالیت 
بانک های قرض الحســنه را خواستار 
شــد و خاطرنشان ســاخت: فرهنگ 
قرض الحســنه در دنیای امروز به نوعی 
ناشــناخته اســت و الزم است شما نیز 
در فعالیت هایتان پیوســت بین المللی 

برای کارهایتان داشته باشید.

آیــت اهلل اعرافی افــزود: انتظارات از 
انقالب اسالمی امروز زیاد است و بانک 
قرض الحسنه مهر ایران می تواند الگوی 
موفق قرض الحســنه را به دنیا معرفی 
کند و با کشورهای اسالمی تعامل کرده 
و با شبکه ســازی درســت و منطقی با 
ایــن کشــورها فعالیت هــای زیادی 
انجام دهد. تســهیالت قرض الحسنه 

گره گشای کسب و کارهای خرد
امــام جمعــه قم با اشــاره بــه اینکه 
تســهیالت قرض الحســنه بــرکات 
فراوانــی دارد، تأکیــد کرد: با افزایش 
و ســوق دادن منابع بانکی به ســمت 
کســب وکارهای خرد باب اشتغالزایی 

فراوانی باز می شود.
وی با تأکید بر اینکه در معرفی و تبلیغ 
فرهنــگ قرض الحســنه و حمایت از 
پیوســت های بین المللی همراه بانک 
خواهیــم بود، افزود: از امور آشــکار و 
بّین دین ما ارزش و ســفارش مســئله 
قرض الحســنه و نقشــی است که در 
گره گشــایی از مشــکالت مردم ایفا 
می کنــد. گفتنــی اســت مدیرعامل 
بانک قرض الحســنه مهر ایران و هیأت 
همــراه با حضــور در دفاتر آیات عظام 
وحید خراســانی و سیدعلی سیستانی 
و دیدار با آیت اهلل حســینی بوشهری، 
دبیر شــورای عالی حوزه های علمیه، 
حجت االسالم و المسلمین رحیمیان، 
مســئول دبیرخانــه شــورای عالی 
حوزه های علمیه راه های مشــارکت و 
همراهی علما و فقهای حوزه علمیه در 
توسعه و ترویج فرهنگ قرض الحسنه 

را تبیین و بررسی کردند.

اخبار

مسعودشــریف فــر بعنــوان مدیر جدید فنــاوری اطالعات بانک 
کارآفرین معرفی شد.

بــه گــزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، با 
حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مراسم تودیع و معارفه 
مدیر فناوری اطالعات بانک کارآفرین برگزار شــد. در این مراســم 
دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین با اشاره به راهبرد 
بانک در سال جاری بمنظور ارائه زنجیره خدمات مالی تاکید کرد: 
برای پیشــرو بودن در سیســتم بانکی باید بتوانیم زیرساخت های 
مناســب بمنظور افزایش رضایتمندی مشتریان بانک عرضه کنیم 

و در همین راستا می بایست همراه با تغییرات و توسعه تکنولوژی 
های روز حرکت کنیم. وی با تقدیر از خدمات خانم شجاعی مدیر 
پیشــین فناوری اطالعات، از مدیر جدید خواســت تا در راســتای 

بهسازی زیر ساخت های فناوری اطالعات بانک تالش کند.
مســعود شــریف فر مدیر جدید فناوری اطالعات بانک کارآفرین 
از مدیران با ســابقه و خوشــنام بانک مرکزی اســت که جایگزین 
خانم شجاعی در پست مدیر فناوری اطالعات بانک کارآفرین شد.

همچنیــن خانــم شــجاعی نیز به عنوان مشــاور معاونت فناوری 
اطالعات به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

کارآفرین معرفی شد مدیر جدیدفناوری اطالعات بانک 

خبر  ویژه

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

برابــر رای شــماره 139960318603002848 مورخــه 1399/03/17 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم لیــال 
شــیری فرزنــد عطاکشــی بــه شــماره شناســنامه 4585 صــادره از اردبیــل درقریــه کویــخ  درچهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 204.50 مترمربــع پــالك فرعــی 191 از اصلــی 85 مفــروز و مجــزی شــده از پالك یک 
باقیمانــده از اصلــی85 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای باقــر رســول کویخــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/29 ونوبــت دوم:1401/04/13
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

مفقودی
ال  جــی  پرایــد  ســواری  مالکیــت  شناســنامه  و  ســندکمپانی 
ایکــس آی بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل 1388 بــه شــماره 
انتظامــی 564 س 14-ایــران76 بــه شــماره موتــور 3166552 
بــه شــماره شاســی S1412288072300 متعلــق بــه نســترن 
حکمــت  طلــب بابائــی مفقــود وازدرجه اعتبار ســاقط می باشــد.

مفقودی
رنــگ  بــه  ایکــس  ال  جــی  پــژو405  ســواری  مالکیــت  شناســنامه 
د   432 انتظامــی  شــماره  بــه   1392 مــدل  متالیــک  خاکســتری 
شــماره  بــه    124k0240517 موتــور  شــماره  بــه  89-ایــران38 
یوســف  ســید  بــه  متعلــق   NAAM01CAXDR533890 شاســی 
ــار ســاقط  رحیمــی خطیبانــی فرزنــد ســید مظفــر مفقــود وازدرجــه اعتب

باشــد. مــی 
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فرهنگ قرض الحسنه در بانک ها نهادینه شود
آیت اهلل »ســید هاشــم حســینی بوشهری« دبیر شــورای عالی 
حوزه های علمیه در دیدار با مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران گفت: انتظــار داریم تا با کمک های حوزه علمیه و اقدامات 
و پیگیری های شــما، فرهنگ قرض الحســنه در میان مردم و سایر 
بانک ها نهادینه شود و نگاه صرفاً مادی نسبت به بانک اصالح گردد.

آیت اهلل »ســید هاشــم حســینی بوشهری« دبیر شــورای عالی 
حوزه های علمیه در دیدار با دکتر »ســید ســعید شمســی نژاد« 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، با اشاره به تأکیدات مکرر 
دین اسالم در پرهیز از ربا ابراز داشت: خداوند در قرآن کار ربا خواران 
را مســاوی با جنگ با خود معرفی می کند؛ حتی در مســئله جهاد 
با کفار، جنگ و رویارویی با افراد اســت؛ اما در مســئله ربا، جنگ 
با خدا مطرح است که نشان از شدت مبغوضیت این مسئله دارد.

دغدغه های علمای دین در حوزه قرض الحسنه برطرف شود
وی ضمن اشاره به تأکیدات مراجع عظام تقلید نسبت به مسـئله 
ربا در بانک ها افزود: مراجع عظام تقلید )دامت برکاتهم( پیوسته بر 
موضوع نفی ربا تأکید دارند و اینکه بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال 
از انقالب اسالمی، تنها ۲ بانک قرض الحسنه در کشور داریم، خالف 
انتظار است. چرا که در کشورهایی که مسلمان هم نیستند و ادعای 

اسالم ندارند، برخی اوقات سودهای کمتری را شاهد هستیم.
امام جمعه قم پاداش و اجر معنوی قرض الحســنه را یادآور شــد 
و خاطرنشــان کــرد: خداوند در قرآن پــاداش و اجر زیادی برای 
قرض دهنده وعده داده اســت؛ اما متأســفانه شاهد سطح مناسبی 
از التزام عملی به این گونه مطالب نیستیم. نباید با دین به صورت 
گزینشی برخورد کرد، به این صورت که هر کجا برای ما منفعتی 
دارد، پرچم دین داری بر دســت گرفته و در ســایر مواقع، اعتقادات 
و باورهــای دینــی خود را کنــار بگذاریم. اعتقاد قلبی و ابراز زبانی 
به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید به همراه آن التزام عملی نیز باشد.

وی با تأکید بر لزوم نهادینه ســازی فرهنگ قرض الحسنه در سایر 
بانک هــا افــزود: نباید به بانک به عنــوان یک بنگاه اقتصادی نگاه 
کرد؛ بلکه بانک باید با هدف تســهیل امور و به حرکت درآوردن 
چرخ های اقتصاد، به فعالیت بپردازد. انتظار داریم تا با کمک های 
حوزه علمیه و اقدامات و پیگیری های شما، فرهنگ قرض الحسنه 
در میان مردم و سایر بانک ها نهادینه شود و نگاه صرفاً مادی نسبت 

به بانک اصالح گردد.
برخی صندوق های قرض الحسنه به اعتماد مردم لطمه زدند

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سوابق برخی صندوق های 
قرض الحســنه را مورد اشــاره قرار داد و گفت: متأســفانه برخی 
صندوق های قرض الحســنه که به نام اهل بیت )علیهم الســالم( 
نام گذاری شــده بودند، به اعتماد مردم و جامعه آســیب زدند و بر 
خالف آموزه های دینی و قانونی عمل کردند و مشــکالت زیادی 
برای مردم و نظام ایجاد نمودند. امیدواریم با نگاه بلند و خیرخواهانه 
شــما و به واســطه عنایات الهی بتوانید به موفقیت های خوبی در 

این زمینه دست یابید.

وی با اشــاره به وضعیت نابســامان مســکن و شرایط بسیار دشوار 
مستأجرین، خواستار برنامه ریزی بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
جهت کمک به این قشــر وســیع از جامعه شد، زیرا شرایط سختی 
برای مســتأجرین که قشــر وسیعی از جامعه را تشکیل می دهند، 

ایجاد شده است.
 عضــو هیئت رئیســه مجلس خبــرگان رهبری حمایت از تولید و 
تولیدکنندگان را از دیگر وظایف بانک ها بر شــمرد و ابراز داشــت: 
در کشوری که شعار سال آن از طرف مقام معظم رهبری »تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین« است، تولیدکنندگان و شرکت های 
دانش بنیان اشــتغال آفرین باید مورد حمایت جدی شــبکه بانکی 
قرار گیرند. تولیدکنندگان را شناسایی کنید و منتظر نباشید که 
آن ها به سراغ بانک بیایند؛ بلکه آن ها را شناسایی کرده و تسهیالت 
مناسب را به آن ها پیشنهاد دهید. اگر یک تولیدکننده و کارخانه دار 
دچار مشکل شود و قادر به ادامه فعالیت خود نباشد، خانواده های 

زیادی دچار مشکل خواهند شد.
 شایان ذکر است در ابتدای جلسه، دکتر »سید سعید شمسی نژاد« 
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران، ضمن ارائه گزارشــی از 
وضعیت و اقدامات این بانک افزود: در سال گذشته حدود ۲ میلیون 
و ۶۰۰ هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه با کارمزد ۰ تا ۴ درصد 
اعطا کردیم و اکنون در شــبکه بانکی کمترین نرخ معوقات یعنی 

نیم درصد را به خود اختصاص داده ایم.
وی با بیان اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران حدود ۱۴ میلیون 
مشــتری و ۵۳۰ شــعبه در سراســر کشور دارد، گفت: منابع بانک 
قرض الحســنه مهر ایران نســبت به ســال گذشــته ۷۵ درصد 
رشــد داشــته و شفاف ترین و بی حاشــیه ترین عملکرد را به خود 
 اختصاص داده اســت و الگوی مناســبی برای بانکداری اســالمی 

به شمار می رود.

پیام سرپرست بانک کشاورزی به مناسبت روز جهاد کشاورزی
 مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی، در پیامی فرارسیدن روز جهاد کشاورزی را تبریک گفت. متن این پیام به شرح زیر است: بسمه تعالی. اهمیت 
بخش کشاورزی به جهت نقش پررنگی که در رونق اقتصاد ملی، تأمین امنیت غذایی، تولید و اشتغال کشور دارد، برکسی پوشیده نیست چراکه رشد این 
بخش، موجب مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد غیر نفتی است و امنیت غذایی زمینه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را فراهم خواهد کرد. شرایط 
کنونی نشان می دهد که برنامه های بخش کشاورزی در مسیر تقویت اقتصاد و رونق تولید حرکت می کند و در موقعیت کنونی که دشمنان، هر امکان و 
عاملی را برای آسیب زدن به کشور به کار می بندند، به پشتوانه تعهد و تخصص مدیران و کارکنان و تالش مضاعف فعاالن و بهره برداران این بخش، در 
راستای تقویت و استحکام اقتصاد و تولید کشور گام های بزرگی برداشته شده است. از آنجا که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز از اهمیت باالیی برای کشور برخوردار 
است، بانک کشاورزی از گذشته های دور به عنوان یک بانک تخصصی برای کمک به جریان سرمایه گذاری در این بخش و تحکیم پایه های امنیت غذایی تاسیس شده و 
همسو با سیاست های دولت و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی اقدامات اثربخش و ارزشمندی را به انجام رسانده است و خوشبختانه در نتیجه این اقدامات و سرمایه گذاری 
ها، طرح های شاخصی در سراسر کشور به بهره برداری رسیده که در تولید و اشتغال کشور نقشی اساسی ایفا می کنند. همچنین طی ماه های اخیر نیز با همراهی و هماهنگی 
همه جانبه وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها برای حمایت از تولید کنندگان و رونق واحد های تولیدی دام و 
طیور، نتایج مطلوبی به دست آمد و تولیدکنندگان این بخش از تسهیالت این طرح در قالب دامدار کارت و سامانه بازارگاه بهره مند شدند. اینک که در آستانه سالروز تاسیس 
جهاد سازندگی به فرمان معمار و بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( و روز جهاد کشاورزی قرار داریم، برخود الزم می دانم این روز را به کلیه مدیران،کارشناسان، 
متخصصان، بهره برداران و تالشگران عرصه تولید بخش کشاورزی تبریک عرض نموده و امیدوارم در پناه الطاف خدواند متعال در راه رسیدن به اهداف نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران به ویژه برنامه های تدوین شده در بخش کشاورزی گام برداشته و شاهد موفقیت های روز افزون این حوزه باشیم.          مهدی رضایی
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کستان: آستان قدس رضوی در دیدار با وزیر خارجه پا تولیت 

امروز فقدان دشمن شناسی مصیبت بزرگ جهان اسالم است
مشهد / سمیرا رحمتی

وزیــر امــور خارجــه پاکســتان که به 
مشــهد ســفر کرده بــود، بــا تولیت 
آســتان قدس رضــوی در حرم مطهر 
امــام رضا)ع( دیــدار و گفت و گو کرد. 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیــدار »بالول بوتــو زرداری« وزیر 
خارجه پاکســتان، ضمــن خیرمقدم و 
خوش آمــد گویی به جهــت حضور در 
مشهد مقدس، ابراز کرد: بسیار خرسندم 
از اینکه وزیر خارجه پاکستان یک نیروی 
جــوان از خانواده بزرگ بوتو اســت.وی 
به ترور خانم بی نظیر بوتو نخســت وزیر 
وقت پاکســتان اشــاره و ابراز کرد: دین 
مقدس اسالم با منطق، گفتگو، احسان، 
نیکوکاری و اخالق حســنه پیشــرفت 
کــرده و جهــان را تحت تأثیر خود قرار 
داده و اگر گاهی هم شمشــیر به میدان 
می آمد در موارد استثنا بوده است.تولیت 
آستان قدس رضوی با بیان اینکه اسالم 
باعقــل، تدبیر، گفتگــو و مخاطب قرار 
دادن وجدان انســان ها و اندیشه ها خود 
را عرضه کرده اســت، ابراز کرد: پیامبر 
گرامی اسالم)ص( طبق دستور خداوند 
متعال همه مسلمانان را به وحدت، اتحاد 
و مودت دعوت کرده و شعار آن حضرت 
»أَِشــّداُء َعلَی الُْکّفاِر ُرَحماُء بَْیَنُهْم« بود 
اما امروز متأسفانه عکس این شعار اتفاق 
می افتد و شاهد »أشداء علی بینهم رحماء 
الکّفار« هستیم.وی افزود: در کدام یک از 
آموزه هــای قرآن کریم یا پیامبر گرامی 
اســالم)ص( بیان شده که اگر مسلمانی 
با برخی اعتقادات شــما مخالف بود او را 
کافر بدانید و بکشید؟ یکی از افتخارات 
و دســتاوردهای رسول اکرم)ص( ایجاد 

امنیــت در میان مردم و قبایل مختلف 
است.حجت االسالم والمســلمین  بوده 
مــروی در ادامــه بــه اهمیــت امنیت 
از منظر اســالم اشــاره و عنــوان کرد: 
امــروز متأســفانه شــاهد ناامنــی در 
برخی کشــورهای اسالمی هستیم که 
این ناامنی ها توســط خود مســلمانان 
ایجاد می شــود؛ دشــمنان اسالم که در 
صدر آن ها آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
هســتند، عده ای ناآگاه را فریب داده اند 
که به نام دفاع از اســالم، مســلمانان را 
می کشــند.وی گفت: استکبار با ایجاد 
گروه های تروریســتی همچون داعش 
از یک ســوی در کشــورهای اســالمی 
ناامنی ایجاد می کند و از ســوی دیگر با 
بازتاب گســترده جنایات این گروه های 
تروریســتی موجی از اســالمی هراسی 

و مســلمان هراســی را در دنیــا ایجاد 
می کند.تولیــت آســتان قدس رضوی 
فقدان دشمن شناسی را از مصیبت های 
امــروز جهان اســالم دانســت و عنوان 
کرد: امیدواریم با بیداری مردم و ســران 
کشــورهای اسالمی شر دشمنان اسالم 
از امت مســلمان کوتاه شود و مسلمانان 
در آرامش، امنیت و آسایش به سر ببرند.
وی در ادامه برخی اشتراکات فرهنگی، 
دینی و تاریخی دو ملت ایران و پاکستان 
را برشمرد و با اشاره به سفر مقامات ارشد 
پاکستان به مشهد و زیارت مرقد مطهر 
امام رضا)ع(، ابراز کرد: در طی سال های 
پس از انقالب اسالمی وزیران و مقامات 
مختلف کشــور پاکســتان به این بارگاه 
منور مشرف شدند، همچنین حرم مطهر 
رضوی ســاالنه میزبان حدود ۵۰۰ هزار 

زائر عزیز پاکستانی است.تولیت آستان 
قــدس رضوی با بیان اینکه تمام زائران 
مورداحترام و تکریم خدام رضوی هستند، 
گفــت: در تکریم زائران حضرت رضا)ع( 
ملیت، قومیــت، زبان، فرهنگ، مذهب 
و جایــگاه اجتماعی زائر برای آســتان 
قدس تفاوتی ندارد و هرکســی در حرم 
مطهر رضوی پا می گذارد مهمان ولی و 
حجت خدا بوده و تکریم او به بهترین نحو 
وظیفه ما اســت.وی در ادامه به خدمات 
آســتان قدس به زائران پاکستانی اشاره 
و عنوان کرد: در حرم مطهر فضایی ویژه 
در اختیار زائران پاکستانی قرار داده شده 
تا بتوانند در آن محل برنامه های مختلف 
فرهنگی همانند ســخنرانی، عزاداری، 
مداحــی و غیــره را با زبــان بومی خود 
کنند.حجت االسالم والمسلمین  برگزار 

مــروی همچنیــن به افتتــاح مجتمع 
خدمت رســانی به زائران پاکستانی در 
مرز میرجاوه توسط آستان قدس اشاره 
و تصریح کرد: آســتان قدس رضوی در 
مــرز میرجاوه زائرســرایی را با امکانات 
رفاهی مناســب برای خدمت رسانی به 
زائران پاکســتانی احداث کرده است که 
ظرفیــت میزبانی از ۳ هزار نفر را به طور 
هم زمان دارد.همچنیــن در این دیدار 
»بــالول بوتــو زرداری« وزیــر خارجه 
پاکستان به روابط عمیق دو ملت اشاره 
و با بیان اینکه ملت های ایران و پاکستان 
تنها همســایه نیستند  بلکه خواهران و 
برادران دینی یکدیگر هســتند؛ سفر به 
مشــهد را مایه خرسندی خود دانست 
و عنــوان کرد: من به همــان اندازه که 
فرزند پاکســتان هستم،  فرزند ایران نیز 
هســتم.وی با بیان اینکه این نخستین 
ســفر من به مشــهد است و این سفر را 
برای خود مایه برکت می دانم، ابراز کرد: 
جمعیت باالیی از مردم پاکستان ساالنه 
برای زیارت بارگاه مطهر امام رضا)ع( به 
مشهد سفر می کنند و پاکستان قدردان 
میهمان نوازی آستان قدس از زائران این 
کشور هســت.وزیر خارجه پاکستان با 
بیــان اینکــه آمادگی همــکاری برای 
تسهیل شرایط حضور زائران پاکستانی 
به حرم مطهر رضوی را داریم، به سخنان 
تولیت آستان قدس رضوی اشاره کرد و 
گفت: من تحت تأثیر ســخنان شما قرار 
گرفتم و به محض بازگشــت به پاکستان 
در ارتبــاط بــا صحبت هــای شــما در 
خصوص تســهیل شرایط تشرف زائران 
پاکستانی به زیارت حضرت رضا)ع( کار 

خواهم کرد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

در پی هشتمین قهرمانی باشگاه فرهنگی 
ورزشی پیکان صورت گرفت؛

اهدای هشتمین جام قهرمانی 
آسیا به موزه امام هشتم )ع(

مشهد / سمیرا رحمتی
باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان طی مراسمی که 
پنجشنبه ۲۶خرداد در حرم مطهر امام رضا)ع( 
برگزارشد، جام قهرمانی خود در بیست ودومین 
دوره مســابقات والیبال قهرمانی باشــگاه های 
مردان آسیا را به موزه آستان قدس رضوی اهدا 
کرد.در مراسمی که با حضور جمعی از مسئوالن 
و مدیران آســتان قدس رضوی ، مدیران گروه 
صنعتــی ایران خودرو ، شــرکت ایران خودرو 
خراســان و باشــگاه فرهنگی ، ورزشــی پیکان  
برگزارشــد؛ هشتمین جام قهرمانی تیم والیبال 
پیکان در مسابقات والیبال مردان آسیا به موزه 
حــرم مطهر حضــرت امام رضا )ع( اهدا گردید.

علی رضا اسماعیل زاده مدیرکل نذورات استان 
قدس رضوی با قدردانی از اقدام مسووالن باشگاه 
پیکان گفت: این حرکت ارزشی، جلوه ای دیگر از 
گسترش فرهنگ رضوی را در کشور به نمایش 
گذاشت.وی افزود: باشگاه پیکان سالهای زیادی 
اســت که در زمینه های ورزشــی فعالیت دارد 
و همیشــه توانســته برای کشور افتخار آفرینی 
کند. هشــتمین جام قهرمانی این باشــگاه در 
کنار ســایر افتخارات ورزشــی کشــور در موزه 
امام مهربانی ها در معرض دید عالقمندان قرار 
خواهد گرفت.امیرعطابخش مدیرعامل موسسه 
فرهنگی و ورزشی پیکان گفت: با توجه به کسب 
۷ عنوان قهرمانی در این رقابت ها، قبل از شروع 
مســابقات این تصمیم گرفته شد که در صورت 
کســب هشتمین عنوان قهرمانی، جام قهرمانی 
تقدیــم موزه امام هشــتم گــردد.وی افزود: با 
کســب هشــتمین قهرمانی در بیست و دومین 
دوره مسابقات قهرمانی والیبال مردان آسیا این 
افتخار نصیب ما شد که راستای ایفای مسئولیت 
های اجتماعی گروه صنعتی ایران خودرو شور و 

هیجان را در جامعه تسری دهیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای گلستان عنوان کرد؛

نصب بیش از هزار کنتور هوشمند 
 روی چاه های کشاورزی 

استان گلستان
گلســتان / گروه اســتان ها: معاون حفاظت و 
بهره برداری شــرکت آب منطقه ای گلســتان 
از نصب هزار و ۱۸۸ کنتور هوشــمند بر روی 
چاه های کشــاورزی اســتان خبــر داد.جواد 
تیمــوری گفت: از ابتدای برنامه ســازگاری با 
کم آبی در استان که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده 
تاکنــون ۲ هــزار و ۹۵ حلقه چاه بدون پروانه 
تعییــن تکلیف شــدند و هــزار و ۸۶۸ پرونده 
چاه های کشاورزی اصالح و تعدیل شده است.
او گفت: همچنین از ابتدای برنامه تاکنون یک 
هزار و ۱۸۸ کنتور هوشــمند بر روی چاه های 
کشــاورزی نصب و ۵۶۶ حلقه چاه غیر مجاز 
مســدود شده است.تیموری گفت: برنامه های 
ســازگاری با کم آبی استان گلستان در جلسه 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ایران مصوب 
شد.او گفت: طبق برنامه مقرر است طی ۵ سال، 
صرفه جویی ۱۴۲ میلیون مترمکعبی از منابع 
آب گلستان انجام شود که ۱۲۳ میلیون آن از 
منابع زیرزمینی و ۱۹ میلیون از منابع سطحی 
اســت.او گفت: یکی از راهکار های تبیین شده 
برای سازگاری با کم آبی، مدیریت بهینه مصرف 
و صرفه جویی منابع آب است که با اجرای این 
برنامــه طی این مدت بیــش از ۱۴۰ میلیون 
مترمکعــب در مصرف آب هــای زیرزمینی و 

سطحی استان صرفه جویی خواهد شد

در قالب رزمایش خدمت متعالی اجرا می شود؛

تبدیل شبکه فشار ضعیف سیمی 
روستاهای حسین آباد و کرنگ 

میامی به کابل خودنگهدار
ســمنان / گروه اســتان ها: سرپرست معاونت 
بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق 
استان از اجرای طرح تبدیل شبکه فشار ضعیف 
سیمی روستاهای حسین آباد و کرنگ از توابع 
شهرستان میامی به کابل خودنگهدار خبر داد.
مصطفــی کرمی بیان کرد: طبق برنامه ریزی 
بــه عمل آمــده، این رزمایش در روزهای ۲۸، 
۲۹ و ۳۰ خــرداد مــاه با حضور ۳۴ نفر از اکیپ 
های عملیاتی برق شــاهرود، بسطام، سمنان، 
دامغان، مهدیشــهر و میامی به اجرا درخواهد 
آمد.مجری طرح حرکت جهادی تبدیل شبکه 
فشارضعیف مسی به کابل خودنگهدار با اشاره 
به این که این برنامه در راستای طرح بهارستان 
در سطح استان انجام می شود یادآور شد: در 
این رزمایش ســه روزه، قریب ســه هزار متر 
شــبکه فشــار ضعیف هوایی سیمی روستای 
حســین آباد و همچنین حدود ســه هزار متر 
شبکه سیمی روستای کرنگ کالپوش به کابل 

خودنگهدار تبدیل می شود.

به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اردبیل؛ 

ح های  جلسه کمیته نظارت بر طر
اشتغال روستایی برگزار شد 

 
اردبیل / گروه استان ها: به ریاست معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اولین جلسه کمیته نظارت 
بر طرح های اشــتغال روستایی و عشایری برگزار 
شد. اولین جلسه کمیته نظارت بر طرح های اشتغال 
روستایی با حضور معاون، هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
نمایندگان دســتگاه های بخشی و بانک ها برگزار 
شــد. یاســر عبداللهی عابد در ااین جلسه با عنوان 
اینکه در پرداخت هرگونه تســهیالت ارزان قیمت 
باید اهلیت سرمایه گذار لحاظ شود گفت: حمایت 
از سرمایه گذاران باید رویکرد اصلی تمامی دستگاه 
های اجرایی و بانک های عامل باشد.وی با بیان انجام 
برنامه ریزی جهت کاهش فرایندهای زاید اداری در 
صدور مجوزهای کســب و کار افزود: دستگاه های 
اجرایی باید با پایش مستمر طرح های اقتصادی در 
حال اجرا آخرین وضعیت، سرعت اجرا و پیشرفت 
و مشکالت سرمایه گذاران را پیگیری کنند.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اردبیل عنوان 
کرد: در این جلســه پرونــده طرح ها و واحدهای 
اقتصادی که از محل منابع اشتغال پایدار روستایی 
و عشــایری تســهیالت بانکی دریافت کرده بودند 
مطرح و در رابطه با عدم پیشــرفت مناسب اجرای 

طرح ها تصمیمات الزم اتخاذ شد.

 اصفهان پیشگام 
ح پویش اشتغال در طر

اصفهان / گروه اســتان هــا: علی زندوکیلی که به 
همراه هیات دولت ســیزدهم در ســفر یک روزه 
رئیس جمهور به اصفهان سفر کرده  بود در نشست 
صمیمانه با کارآفرینان برتر اصفهان اظهار داشت: 
قصــد داریم طرح های قبلی را ســاماندهی کنیم 
تــا به نتیجه های بهتری دســت یابیم.وی با بیان 
اینکه اصفهــان در حوزه کارآفرینی تعامل خوبی 
با بخش های مختلف دارد و پیشــگام طرح پویش 
اشتغال شده است اظهار داشت: این طرح  بخشی 
از مشکالت کشور در حوزه اشتغال را حل می کند 
که یکی از آنها هدفمند شدن نیروی کار به سمت 
اشتغال اســت.مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و 
بهره وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
در بــدو ورود با ارائه دســتور العمل ها و اصالحیه 
های جدید تالش کردیم  بخشــی از مشــکالت را 
حل کنیم.وی به کارآفرینان برتر اصفهان اشاره کرد 
و گفت: دولت در حوزه اشتغال و کار آفرینی میتواند 
بهتر عمل کند ولی انتظار میرود بخش خصوصی 
عالوه بر تعامل مناســب با دولت پیشنهادات خود 
را بــه صــورت یکپارچه به بخش دولتی ارائه کند. 
زندوکیلی با بیان اینکه ۱۴ سال است که جشنواره 
کارآفرینان برتر اجرا میشــود اظهار داشت: کانون 
کارآفرینان  در قالب یک تشــکل صنفی میتواند  
مســایل کار آفرینان را به دولت منتقل کند و در 
راســتای گسترش کارآفرینی نقش موثری را ایفا 
کند.وی با اشاره به مشکالت موجود  اظهار داشت: 
هیچ دفاعی نمی کنم که مشکالت وجود ندارد، اما 
برای رفع آن باید  بخش دولتی و خصوصی همگام 
و همراه بایکدیگر باشــند.مدیرکل دفتر توســعه 
کارآفرینــی و بهــره وری وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی گفــت: کار آفرینان باید تجربه و دانش 
خود را به نسل جدید کار آفرین منتقل کنند، چرا 
که کارآفرینی با خوانش کتاب میســر نمی شود و 
باید تجربه و دانش این کار را کسب کرد.وی تاکید 
کرد: تقاضا دارم به عنوان کارآفرین، ارتباط تان را 
با استارت اپها، بخش کارآفرینی اداره کار و انجمن 

کارآفرینی اصفهان توسعه دهید.

شهردار بوشهر اظهار کرد:

انجام کنترل دقیق نقشه و پروانه 
ساختمانی در محالت جنوبی 

بوشهر / گروه استان ها: شهردار بوشهر گفت :کنترل 
دقیق نقشه و پروانه ساختمانی ، در محالت جنوبی 
شــهر بوشهر توسط اداره کنترل و نظار شهرداری 
منطقه دو بطور مســتمر به انجام می رسد.حسین 
حیدری افزود: متوقف نمودن فعالیت ســاختمانی 
پالک های درحال ساخت فاقد پروانه،خالف اصول 
ایمنی،فنی و شهرسازی نیز در دستور کار این اداره 
قرار دارد.وی اظهار داشت : در راستای حفظ منافع 
عمومی و برخورد با سودجویان و متخلفان ، تخریب 
قطعه بندی و دیوارکشی های غیر مجاِز اجرا شده 
در کاربری مغایر - )فضای سبز(- در محالت تنگک 
دوم و تنگک ســوم پس از طی فرآیند قانونی ، با 
حکم دادستان محترم بوشهر و در حضور مامورین 
انتظامی توســط اداره کنترل و نظارت شهرداری 
منطقه دو به انجام رسید.شــهردار بوشــهر اضافه 
کرد: حسب تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، 
هرگونــه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا 
افراز اراضی ، جرم تلقی شــده و متخلفین ، طبق 
قانون مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت 

پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .

استانها 6

ح شد؛ در کارگروه آنالیز حوادث جاده ای فوالد مبارکه مطر

ترابری فوالد مبارکه؛ الگویی برای دیگر شرکت ها است
اصفهان / گروه استان ها: نشست کارگروه آنالیز حوادث اخیر جاده ای 
و انتقال تجربیات فوالد مبارکه در زمینه ترابری با حضور مدیر خدمات 
عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه، مســئول ترابری فوالد مبارکه، 
مدیر پروژه ترابری شرکت توکاسبز، جانشین رئیس پلیس راه استان 
اصفهان و جمعی از کارشناسان فنی پلیس راه این استان به میزبانی 
فوالد مبارکه برگزار شــد.صادق فرخی مدیر خدمات عمومی و امور 
رفاهــی فوالد مبارکه در این نشســت به افزایــش همکاری ها برای 
ارتقای ســطح حمل ونقل استان اصفهان به ویژه حمل ونقل کارکنان 
در صنعت تأکید کرد و گفت: بررسی حوادث اخیر جاده ای و انتقال 
تجربیات فوالد مبارکه در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افــزود: آنالیــز حوادث جاده ای اخیر به کاهش این حوادث کمک 
می کند، چراکه با روشن شدن عوامل این حوادث، به دنبال اقدامات 
اصالحی همچون ترمیم راه ها و جاده ها، اصالح مکانیســم ها و موارد 
مربــوط به نیروی انســانی دخیل در ایــن موضوع ازجمله رانندگان 
خواهیم بود.علی قربانی مســئول ترابری شــرکت فوالد مبارکه نیز 

در این نشســت با تأکید بر پیشــگیری از حوادث جاده ای از طریق 
آنالیز آن ها و شناســایی و بررســی نقاط حادثه خیز اظهار کرد: در 
این راســتا، دوره های آموزشــی مســتمر با حضور کارشناسان زبده 
پلیس راهور کشور در حال برگزاری است تا رانندگان و دیگر کارکنان 

مربــوط به حــوزه ترابری، با آگاهی از جدیدترین نکات و اتفاقات در 
این حوزه، در کاهش میزان حوادث جاده ای اثرگذار باشند.مســئول 
ترابــری فــوالد مبارکه با بیان اینکه فوالد مبارکه بزرگ ترین ناوگان 
حمل ونقل صنعتی کشــور را دارد، ادامه داد: فوالد مبارکه در حوزه 
حمل ونقل جاده ای تجربیات ارزشــمندی دارد و این در حالی اســت 
که با وجود سرویس دهی های متعدد در زمینه جابه جایی کارکنان، 
هیچ حادثه ای به وجود نیامده است. انتقال تجربیات فوالد مبارکه در 
حوزه مکانیسم ها، سرمایه های انسانی و راه های مواصالتی قطعا منجر 
به کاهش حوادث جاده ای در اســتان و کشــور خواهد شد. سرهنگ 
عبدالرضا میرزایی جانشین رئیس پلیس راه استان اصفهان در مورد 
برگزاری این نشست گفت: تشکیل این کارگروه و همکاری دوجانبه 
پلیس راه و ترابری شــرکت فوالد مبارکه به کاهش حوادث در ســطح 
استان کمک می کند و امیدواریم با بررسی دقیق حوادث جاده ای و 
انجــام مــوارد اصالحی بتوانیم فوالد مبارکه را به عنوان الگویی برای 

دیگر شرکت ها مطرح کنیم.

 البرز / راضیه دارابی 
به مناســبت فرارســیدن ۲۵ خرداد روز گل و گیاه مهندس یعقوبی 
شهردار هشتگرد به همراه رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر با 
حضور در بوســتان ها از زحمات کارگران زحمتکش اداره ســیما ، 
منظر و فضای سبز شهرداری هشتگرد تجلیل نمودند. یعقوبی در 
این بازدید سرزده ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت به کارگران 
، رســیدگی به ۱۱۷ هکتار فضای ســبز شــهری را مرهون زحمات 
شــبانه روزی کارگران دانست .وی از زحمات حاج امیر توده روستا 

معاونت خدمات شهری و مهندس آلیانی رئیس اداره سیما ، منظر 
و فضای ســبز تقدیر و تشــکر نمود. مهندس افشاری رئیس شورای 
اسالمی شهر نیز با اشاره به خشکسالی های اخیر و کم آبی در فصل 
تابســتان به مصرف بهینه آب برای آبیاری فضای ســبز ، جلوگیری 
از هدر رفت آب و رفع شکســتگی شــبکه آبیاری تاکید کرد .وی 
گفت : حفظ و نگهداری فضای سبز گسترده شهر هشتگرد نیازمند 
مدیریت جهادی شــهردار محترم و تالش شــبانه روزی کارکنان و 

نیز مشارکت شهروندان خواهد بود . 

به مناسبت روز گل و گیاه؛ 

کارگران واحد فضای سبز شهرداری هشتگرد تجلیل شد از 

خبر  ویژه

مدیرعامل شرکت گاز گلستان خبرداد:

گاز در سال 14۰1  تحقق 2۰ درصدی اجرای شبکه 
گلســتان / گروه اســتان ها: علی طالبی مدیرعامل شــرکت گاز 
اســتان گلســتان  از تحقق ۲۰ درصدی اجرای شبکه گاز درسال 
۱۴۰۱ در ســطح اســتان خبر داد.وی دراین رابطه گفت: برای 
ســال جــاری  در مجموع حــدود  ۲۵۰  کیلومتر اجرای خطوط 
تغذیه و توزیع  گاز در سطح استان  هدف گذاری  شده است که 
۳۰ کیلومتر آن برای بخش شــهری، ۱۵۴ کیلومتر برای بخش 
روســتایی و ۷۷ کیلومتر نیز مربوط به  بخش صنعتی می باشــد.

طالبی تصریح کرد: با همت و تالش  مجموعه کارکنان  شرکت 
، تــا ابتــدای خرداد ماه ســال ۱۴۰۱  حدود ۲۰ درصد از برنامه 
هدف گذاری شده  یعنی ۵۱  کیلومتر  انجام شده است و تالش 
داریم همچون ســال گذشــته هدف مورد نظر امســال نیز بطور 
کامل محقق شــود.وی ادامه داد: درســالی که گذشت  هدف این 
شرکت اجرای شبکه  به میزان ۲۸۵ کیلومتر بوده که  درهمین 
رابطه عملکرد خوبی داشته ایم وتوانستیم دراین زمینه با عملکرد 

بهتــر و تحقــق ۱۱۲ درصدی ، بــه میزان ۳۲۰ کیلومتر خطوط 
تغذیه و توزیع را در ســطح اســتان اجرا کند.مدیرعامل شرکت 
گازاستان گلستان در پایان اظهار داشت:این شرکت تاکنون بالغ 
بر ۱۰۲۱۴ کیلومتر در ســطح اســتان شبکه گذاری کرده است 
که از این مقدار شهرســتان گنبد با ۲۱۸۰ کیلومتر و شهرســتان 
گرگان  با ۱۴۳۶ کیلومتر  بیشــترین حجم اجرای شــبکه گاز را 

در سطح استان داشتند.
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کوتاه از جامعه

گشاد نگذارند کالهی  کنکور مواظب باشید سرتان  در روز های باقی مانده تا 

کالهبرداری  به کنکور رسید
هیــچ فرقی ندارد کــه امتحانات نهایی 
مــدارس باشــد یــا کنکــور، هرچه به 
روز های ابتدایی تیرماه و زمان برگزاری 
کنکور نزدیک می شــویم کالهبرداران 
از روش های جدیدی برای رســیدن به 
اهدافشان استفاده می کنند. بسیاری از 
آنها از فروش سؤاالت کنکور و برخی دیگر 
خبر از فروش تجهیزات الکترونیکی ویژه 
برای تقلب در کنکور و تست زنی خبر می 
دهند.در این میان، اما عد ه ای کالهبردار 
شیاد نیز به اسم اساتید کنکور و دروس 
اختصاصی اقدام به تبلیغ برای موفقیت 
در کنکــور در یک هفتــه می کنند. این 
افراد که عمدتا استاد یا درس خوانده در 
حوزه های مورد ادعا نیســتند و به بهانه 
آمــوزش تســت زنی میلیون ها تومان از 
افراد پشــت کنکور کالهبرداری کرده و 
ســپس متواری می شــوند.د راین میان 
حتــی افــرادی بعد از کنکور هم به بهانه 
انتخاب رشــته دســت به کالهبرداری 
زده و میلیون هــا تومــان از افراد گرفته 
تا برای آنها انتخاب رشــته الکترونیکی 
کنند، اما پس از واریز وجه دیگر پاسخگو 
نیســتند وقتی هم که شکایت می شود 
با پیگیری های پلیس فتا تنها مشــخص 
می شــود که کالهبرداران با کارت های 
اجــار ه ای میلیون هــا تومــان از افراد 
پشــت کنکور و یا قبول شــدگان در آن 

کالهبرداری کرده اند.

 بیشترین کالهبرداری های 
مربوط به کنکور چیست؟

مهمترین و بیشترین کالهبرداری هایی 
کــه در روز های مانده بــه کنکور انجام 
می شود، فروش ســؤاالت کنکور است. 
عد ه ای شــیاد با راه انــدازی کانال های 
تقلبی و جذب مخاطب اقدام به انتشــار 
برخی ســواالت و پاسخ نامه ها به عنوان 
سواالت کنکور سراســری می کنند.بر 
اســاس این گزارش، ایــن کالهبرداران 
بــا خرید چندین هزار ممبر تقلبی برای 
کانال های خود ســعی می کنند با معتبر 
نشــان دادن این کانال ها که بیشــتر در 
تلگرام و واتساپ فعال هستند، افراد پشت 

کنکور را جذب خود کنند. کالهبرداران 
بــرای اینکه افــراد پشــت کنکوری و 
خانواده هــای آنها را مجاب به واریز وجه 
و خرید ســواالت از آنهــا کنند چندین 
رســید واریز وجه برای دریافت سواالت 
را که با دستگاه جعلی رسید ساز یا انتقال 
پول از حسابی به حساب خودشان انجام 
شده است منتشر می کنند. این کار برای 
این انجام می شــود تــا قربانیان این نوع 
کالهبرداری فکر کنند عد ه ای زیادی به 
آنها اعتماد دارند و ســؤاالت را خریدند.

بعــد از واریــز وجه هم آنها فقط تعدادی 
ســوال بــرای فرد ارســال می کنند در 
حالی کــه هیچ کدام از این ســواالت نه 
معتبر اســت و نه در کنکور سراســری 
می آید، بلکه این افراد تعدادی ســؤال را 
از نمونه سواالت کالس های آموزشی به 
عنوان ســؤال نهایی کنکور در قالب یک 
فایل ارسال می کنند و فرد پس از اینکه 
در جلســه کنکور حاضر می شود تازه با 
واقعیت روبه رو شــده و می فهمد سرش 

چه کاله بزرگی رفته است.

کالهبرداری به بهانه فروش تجهیزات 
الکترونیکی

عــد ه ای از کالهبــرداران نیز با تبلیغات 

گســترده شــروع به فــروش تجهیزات 
الکترونیکــی مخصوص تقلب در کنکور 
مــی کنند ایــن افراد مدعی هســتند 
تجهیزات آنها قابل ردیابی و شــنود در 
کنکور نیســت و داوطلبان می توانند به 
راحتــی در کنکور تقلــب کرده و موفق 
شوند.جالب اینجاست که این تجهیزات 
بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان فروخته می 
شــود و نه تنها قابل استفاده نیست بلکه 
ارزش آن کمتر از ۵۰ هزار تومان اســت 
کــه کالهبرداران با تبلیغات گســترده 
آنهــا را بســیار گران بــه داوطلبان می 
فروشــند.این درحالیست که بر اساس 
اعالم ســازمان ســنجش اگر داوطلبی 
از تجهیــزات الکترونیکی برای تقلب در 
جلســه امتحان استفاده کند تا ۱۰ سال 
از حضور در کنکور سراسری محروم می 

شود.

مراقب اساتید قالبی کنکور باشید
در  روزهای آخر که دانش آموزان پشت 
کنکوری ســخت مشغول تست و آماده 
سازی نهایی هستند عد ه ای شیاد به اسم 
اساتید آموزش کنکور یا چگونه در کنکور 
تســت بزنیم اقدام به تبلیغات گسترده 
در فضــای مجازی مــی کنند.این افراد 

به بهانه اینکه پکیج های آموزشــی آنها 
راهگشاست و افراد می توانند در دروس 
اختصاصی مرتبط با رشــته خود موفق 
شــوند و باالی ۹۰ درصد تســت بزنند، 
تنها با ارسال چند سی دی از متقاضیان 
کالهبــرداری می کنند.ایــن افراد که 
بیشــتر از اینکه ســواد رسانه ای، سواد 
درسی و سابقه آموزش تست در کنکور 
را داشــته باشند کالهبردار هستند یک 
سی دی آموزشــی که متعلق به اساتید 
دیگر بوده و در فضای مجازی نیز وجود 
دارد را بــا قیمت گــزاف چند میلیونی 
به افراد می فروشــند و شــما وقتی آن 
ســی دی ها را تحویــل می گیرید تازه 
می فهمیــد چه کاله بزرگی به ســرتان 

رفته است.

هشدار پلیس فتا درباره 
کالهبرداری های کنکوری

در همین حال پلیس فتا که بار ها درباره 
این کالهبرداری ها هشدار می دهد، این 
بار از دســتگیری چند کالهبردار چند 
روز مانــده به کنکور خبر داده اســت.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس 
پلیس فتا تهران در این باره گفت: طی 
رصد و پایش فضای مجازی و در اجرای 

طــرح برخورد با کالهبرداران اینترنتی 
در پوشش ادعای فروش سواالت کنکور 
۱۴۰۱ و امتحانات نهایی چندین کانال 
تلگرامی و صفحه اینســتاگرامی در این 
خصوص مشاهده و مورد پیگیری ویژه 
قرار گرفت. افســران سایبری پلیس فتا 
تحقیقــات خود را آغاز کردند و متوجه 
شــدند تعداد پنج کانــال و صفحه که 
در مجمــوع بیش از ۵۰ هزار نفر دنبال 
کننده دارند ضمن ادعای فروش سواالت 
امتحانــات نهایــی و کنکور، تجهیزات 
پیشــرفته ارتباطی را نیز تحت عنوان 
ابــزار تقلب با قیمت های گزاف در این 
کانال ها به فروش می رسانند.سرهنگ 
گودرزی ادامه داد: کارشناســان پلیس 
فتا با بررســی های تخصصی و اقدامات 
فنــی تعداد دو نفر ادمیــن اصلی این 
کانال هــا را شناســایی و پس از احراز 
هویــت این افراد و تشــریفات قضایی 
در یــک اقدام غافلگیرانه این شــیادان 
کالهبــردار را در محــل اختفای خود 
دســتگیر کردند.وی افزود: در بررسی 
محل دستگیری این افراد تعداد زیادی 
دوربین مخفی و وسایل در انواع مختلف 
)خودکار، فلش، پریز و...( کارت ویسا و 
هندزفری نامرئی کشف شد و متهمین 
به همراه تجهیزات مکشــوفه به پلیس 
فتا منتقل شــدند.این مقام انتظامی با 
اشــاره به اینکه این تجهیزات با توجه 
به ســاختار خود عالوه بر اســتفاده در 
اقدامــات نامتعارف و با مقاصد خاص، 
جان افراد را به خطر می اندازد بیان کرد: 
ســالمت مردم خط قرمز پلیس است و 
افــرادی که با اقدامات فرصت طلبانه و 
مجرمانــه خود ایــن خط قرمز را زیر پا 
بگذارنــد با برخورد قاطع پلیس مواجه 
خواهند شــد.به گفته رئیس پلیس فتا 
تهران، تمامی فروشــندگان ســواالت 
کنکور کالهبردار هستند و می خواهند 
از این طریق دســت بــه کالهبرداری 
بزننــد. پلیس در روز هــای منتهی به 
کنکــور تمرکز بیشــتری روی فضای 
مجــازی دارد و با متقلبان، کاســبان و 

کالهبرداران برخورد خواهد کرد.

7جامعه
خداحافظی با 

پیش دبستانی دولتی
رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک 
در وزارت آموزش و پرورش با اشــاره 
به مصوبه سال ۹۰، پیش دبستانی را 
مقطعی رسمی و غیر اجباری خواند و 
افزود: این دوره توصیه می شود و دولت 
موظف است این دوره ها را برای عشایر 
و روســتایی های دو زبانه رایگان ارائه 
کند.مجتبــی همتی فر با بیان اینکه 
پیش تر با وجود فضا و نیروی انســانی 
کافی، دوره پیش دبستانی به صورت 
دولتی ارائه می شد، گفت: بعد از اجرای 
نظام جدید یک پایه به ابتدایی اضافه 
شد و فضای مدارس با ضریب ۵ کالس، 
پایه ششم را نیز پوشش می دادند؛ لذا 
ابالغ شد اگر مدرسه دولتی فضا دارد، 
می تواند پیش دبســتانی را ارائه کند 
و لــذا همه ایــن مراکز به صورت غیر 
دولتــی دایر شــدند و در حال حاضر 
در شــهر های بزرگ پیش دبســتانی 
دولتی وجود ندارد؛ مگر چند مدرسه 
که فضایی مازاد دارند.همتی فر افزود: 
تفاوت این مراکز با مراکز غیر دولتی، 
هزینه های پایین تر اســت.وی گفت: 
سازمان تعلیم و تربیت کودک وظیفه 
دارد خدمات را از بدو تولد تا شش سال 
ارائه کند. در سه سال اول قصد داریم 
تربیــت در خانواده ها صورت گیرد و 
برای ســه ســال دوم به تدریج و در 
شــیب مالیمی، بچه ها برای ورود به 
دبســتان آماده می شوند.همتی فر با 
بیــان اینکه ما به ازای مالی این طرح 
دیده نشــده، افزود: حدود ۴ میلیون 
کودک ۳ تا ۶ ســاله داریم که معدل 
بودجه ای آن هنوز در باور مســئوالن 

قرار نگرفته است.

کنکور تا 3 سال آینده 
حذف خواهد شد

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به 
این سؤال که مجلس چه برنامه ای برای 
کنکور دارد و آیا حذف می شود، اظهار 
داشــت: در این بازه زمانی مشــخص 
شده است که کنکور باید حذف شود.

حجت االسالم علیرضا سلیمی افزود: 
مافیای کنکور باعث شده است برخی 
افــراد هزاران میلیارد تومان به جیب 
بزننــد به همین دلیل در مجلس یک 
بازه زمانی مشــخص شــده اســت تا 
زیرســاخت ها و مقدمات برای حذف 
کنکور پیگیری و فراهم شــود.وی با 
بیان اینکه با اجرای این طرح مافیای 
کنکور حذف می شــود، تصریح کرد: 
مســئوالن مربوطه قول داده اند که تا 
سه سال آینده کنکور حذف شود البته 
هرســاله نسبت معدل نسبت به سال 
قبل افزایش پیدا می کند اما علی رغم 
این تصمیمات نگرانی هایی نیز وجود 
دارد چراکــه برخــی از دانش آموزان 
مســتعد توانایی هــای مالی ندارند و 
بی عدالتی هــا رخ می دهد.وی با بیان 
اینکه قانون روشــن و شــفاف است، 
گفت: تا دو یا ســه سال آینده کنکور 
حذف خواهد شد.سلیمی در پاسخ به 
سؤالی دیگر که مجلس چه مصوبه ای 
برای طرح ســاماندهی نیروی انسانی 
آموزش و پرورش، معلمان غیررسمی 
و غیردولتــی با تبدیل وضعیت دارد، 
گفــت: مجلس ایــن آمادگی را برای 
اجــرای طرح ســاماندهی دارد و این 
را هم اعالم کرده اســت اما دولت باید 
الیحه آن را ارائه دهد و در اسرع وقت 

نهایی خواهد شد.

کسن  ۵ درصد از مردم وا
کرونا نزده اند

بــه گفتــه وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی در خصوص درصد 
تزریق واکســن کرونا در کشور، گفت: 
۹۵ درصــد مــردم یک دز واکســن 
کرونــا را تزریق کــرده اند و ۵ درصد 
از مــردم حتــی دز اول را هم دریافت 
نکــرده اند و این در حالی اســت که 
درصــد تزریــق دز دوم ۸۵ درصد و 
این آمار در دز ســوم ۵۵ درصد بوده 
اســت.بهرام عین الهی ضمن اشاره به 
اینکه متوسط تزریق واکسن کرونا در 
کشــور باالی ۷۵ درصد است، ادامه 
داد: شکر خدا واکسن های خوبی هم 
 تزریق شــده و ایمنی مناسبی ایجاد 

شده است.

کید بر مشاهده گری  لزوم تا
 فعال دانش آموزان 
در یادگیری مفاهیم

یکــی از ارکان و لــوازم آمــوزش به 
ویــژه در درس علــوم تجربی ایجاد و 
شکل گیری شــخصیت مشاهده گر 
فعــال در دانش آموزان دوره ابتدایی 
اســت. رضا شیرازی، مدرس آموزش 
درس »علوم تجربی«  رشــته آموزش 
ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد 
کتول با بیان این مطلب بیان داشــت: 
شاید به جرات بتوان ادعا کرد که اگر 
قوه مشــاهده گری در دانش آموزان 
دوره ابتدایــی فعال نشــود، آموزش 
درس علــوم تجربی بــا چالش هایی 
جدی روبرو خواهد شــد و رسیدن به 
اهداف آموزشی و تربیتی این درس را 
غیر ممکن و دشــوار خواهد ساخت. 
غفلت معلمان دوره ابتدایی از اهمیت 
مشــاهده و مشاهده گری فعال باعث 
می شــود دانش آمــوزان این دوره از 
درس آمــوزش علــوم تجربی فاصله 
بگیرند و این عدم انگیزه کافی، در دوره 
های بعدی بیشــتر و بیشتر نمود پیدا 
خواهد کرد، به طوری که عمال بسیاری 
از اینگونــه دانــش آموزان در انتخاب 
رشته دوره متوسطه دوم دچار تردید 
و دلزدگی خواهد شــد و حتی دانش 
آموزانی که با اجبار خانواده، مدرســه، 
جامعه،... رشته علوم تجربی را انتخاب 
می کنند و بدون میل و رغبت باطنی 
به این رشته دست به انتخاب می زنند 
و تاثیــرات این انتخــاب بدون انگیزه 
در طول زندگی شــخصی و حرفه ای 
فرد تا آخر عمر گریبان گیر او خواهد 
بود.برای نمونه اراِئه گزارشی خواهیم 
داشت از محمد طاها قربانی به عنوان 
یک مشاهده گر فعال و پرتالش علوم 
تجربی  پایه ســوم ابتدایی شهرستان 
علی آباد کتول استان گلستان: » بارها 
و بارها به دامنه طبیعت با خانواده سفر 
کردم، از دیدن تصاویر آســمان، ابرها 
بــه ویژه درختان و درختچه ها در آن 
بســیار لذت می بردم و همیشــه این 
زیبایــی در ذهــن و فکر من بود تا در 
کتاب علوم تجربی پایه و سوم ابتدایی 
به درس آیینه ها و انواع آن رسیدیم و 
در آنجا بود که من این تصویر زیبا در 
آب را مرتبط به درس دیدم  که سطح 
آب در واقع کار آینه تخت را، با طبیعت 
و درختــان و گیاهان انجام می دهد!. 
این خود علتی شد تا سفری مجدد به 
طبیعت و بررســی دوباره داشته باشم 
و ارائه گزارشــی از مشــاهداتی دقیق 
تــر از قبل برای معلمم انجام دهم.در 
این سفر دوباره و هدفمند به طبیعت 
وقتی به ســطح آب مانند آینه تخت 
نــگاه می کــردم، وزش باد در انتهای 
روز ســطح آب را به حرکت واداشته و 
فرورفتگی و برآمدگی های قوسی وار 
ســطح آب باعث شد تصاویر درختان 
و گیاهــان که تا آن لحظــه به اندازه 
واقعــی خود در طبیعــت بودند، بهم 
ریختــه و گاهی کوتــاه تر و بلند تر از 
اندازه واقعی خود دیده شــوند، که در 
اینجــا من به ایجاد آینه های محدب 
و مقعر در ســطح آب رســیدم و این 
چقــدر برایم لذت بخش بود و با تمام 
وجود درس انواع آینه ها را در طبیعت 
مشاهده و درک کردم«.همانگونه که 
در متن یادداشــت ایــن دانش آموز 
دیده می شــود توجه بــه جزئیات و 
تغییــر زاویه نگاه باعث ایجادافق های 
جدید در ذهن دانش آموز شــده که 
ایــن رویــه در آمــوزش مفاهیم پایه 
بســیار مهم و ضروری است.شــبنم 
کدخدا، کارشــناس ارشــد مدیریت 
منابــع انســانی که معلــم این دانش 
آموز اســت با بیان شــور و شعف فوق 
العاده محمد طاها در روز ارائه گزارش 
و هیجان ناشــی از آن، گفت: تشویق 
دانش آموزان در مشــاهده مستقیم، 
آگاه و هدفمند از اطراف زندگی خود 
و ارائــه گزارش دانش آموزی )رویداد 
نــگاری( به زبان ســاده می تواند در 
حیــن تقویت حــس کنجکاوی فرد، 
نشان دهد که چه واقعیت ها، ظرایف 
و لطایفــی در اطراف زندگی روزمره) 
تماتیک یا زمینه محور( بوده است که 
به سادگی و غفلت از کنار آن گذشته 
اســت.اما بــا کمی دقت، بررســی و 
جســتجو در طبیعت) مشاهده گری 
فعــال( و ارتباط آن با دروس مختلف 
کتــاب علوم تجربی حین ایجاد زمینه 
یادگیری اثر بخش، می توانیم به بعد 
عاطفی و انگیزشــی دانش آموزان هم 
توجــه کنیم و ایــن در تغییر نگرش 
انهــا در یادگیری علــوم و مختلف و 
تصمیم گیری هــای آینده تحصیلی 

آنان بسیار سازنده خواهد بود.

خبر ویژه

وزیر بهداشت با بیان اینکه کرونا در شرایط یکسان برای همه کشور ها رخ داد، 
یادآور شــد: در مقابله با کرونا، امکانات ایران از بســیاری از کشــور ها کمتر بود؛ 
اما همراهی مردم موجب کنترل کرونا در کشــور شــد.بهرام عین اللهی افزود: 
سیاست جدیدی را برای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی مناطق محروم اتخاذ 
کــرده ایــم که یکی از مهمترین آنها، افزایش ماندگاری نیرو های متخصص در 
مناطق بومی است و تا دو سه هفته آینده، جزییات آن اعالم می شود. افزایش 
ســهمیه مناطق محروم در کنکور نیز دیگر برنامه وزارت بهداشــت اســت که 
مطابق با آن امسال، افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت با تاکید بر مناطق بومی در 

نظر گرفته شــده اســت. از سوی دیگر در رشــته های تخصصی، اختیار جذب 
مازاد نیروی تخصصی از افراد بومی به دانشگاه های علوم پزشکی تفویض شده 
اســت.عین اللهی همچنین درباره برنامه وزارت بهداشــت برای استخدام ۲۲ 
هزار پرستار در سطح کشور، گفت: امسال از ۱۲ هزار تخت بیمارستانی جدید 
بهره برداری می شــود و حتما پرســتاران عزیزی که در دوران کرونا مجاهدت 
کردند و رهبر معظم انقالب بر تقدیر از آنها تاکید داشتند، مشمول اولویت در 
اســتخدام می شــوند که پیشنهاد همکاران ما، اختصاص ۲۰ امتیاز ویژه به این 

عزیزان در آزمون استخدامی است.

وزیر بهداشت:

کرونایی در اولویت استخدام هستند پرستاران بخش های 

اینفوگرافی 

۶۰ هزار ایرانی 
قربانی مصرف 

 دخانیات 
در سال

تعداد قربانیان مصرف 
دخانیات در سال در 

ایران 6۰ هزار نفر به 
شمار می روند. اطالعات 

بیشتر در این باره را 
در این اینفوگرافیک 

بخوانید.

منبع: ایرنا

ساختمان های نا ایمن پلمب می شوند
مدیر عامل ســازمان  آتش نشــانی شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که بنا 
بر اعالم اعضای شــورای شــهر تهران قرار بود در هفته های گذشــته لیست ۱۲۹ 
ساختمان ناایمن در تهران اعالم شود، این مسئله به کجا انجامید، اظهار کرد: اعالم 
کردن این مســئله خیلی دردی را دوا نمی کند و ما باید در این زمینه کار انجام 
دهیم و هم اکنون نیز داریم انجام می دهیم. قدرت ا... محمدی با بیان اینکه حتی 
شورای شهر تهران نیز با اعالم اسامی ساختمان های ناایمن مخالفت کرده است، 
ادامه داد: بنده در صحن شورا هم اعالم کردم که تا ۲، ۳ ماه آینده اگر صاحبان 
این ساختمان ها اقدامی را برای ایمن سازی انجام ندهند و برای این منظور مراجعه 
نکنند، اسامی آنها را اعالم می کنیم؛ البته تعدادی از آنها برای ایمن سازی مراجعه 
کردند. مدیر عامل سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در پاسخ 
به این پرسش که از ۱۲۹ ساختمان ناایمن چه تعدادی از مالکان برای ایمن سازی 
مراجعه کرده اند، گفت: ایمن ســازی ســاختمان ها زمان بر است و ایمن سازی ۵ 
الی ۶ ساختمان آغاز شده است و کار ادامه دارد. وی افزود: چنانچه تا دو سه ماه 
آینده سایر مالکان ساختمان های ناایمن اقدامی برای ایمن سازی انجام ندهند، 
نام آنها را اعالم خواهیم کرد و امیدواریم تا پایان ســال ایمن ســازی انجام شــود.
وی افزود: طی هفته گذشــته برای ایمن ســازی ۱۷ ســاختمان با دادستانی وارد 
مذاکره شــده ایم. محمدی در پاســخ به این ســوال که از ۱۲۹ ساختمان ناایمن 
چه تعداد دولتی و خصوصی هســتند، گفت: این ســاختمان ها دولتی، خصوصی 
و نیمه خصوصی هســتند و کاربرد خدماتی، بهداشــتی، تجاری و ... دارد. البته 
تعداد ســاختمان های ناایمن دولتی ها کم اســت و تعداد نیمه خصوصی ها زیاد 
است و اولویت خود را برای ساختمان های دولتی گذاشته ایم و آنها باید کار خود 
را زودتر انجام بدهند. مدیر عامل سازمان  آتش نشانی شهرداری تهران در پایان 
تأکید کرد: چنانچه مالکان ســاختمان های ناایمن بناهای خود را ایمن ســازی 

نکنند بنا بر دستور قضایی آنها را پلمب خواهیم کرد.
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 چشمه آرکویین ایجرود
سفری به دل آبهای گرم

ایجرود شــهری خوش  آب و هوا بــا جاذبه های 
تاریخی متعدد اســت که در استان زنجان قرار 
دارد و قدمت آثار تاریخی آن خبر از پیشینه ای 
کهن می دهند. نام ایجرود برگرفته از رودخانه ای 
اســت که در آن جریان دارد. باغ هــای میوه، 
رودخانه ها، جنگل ها و دریاچه و سدی که در این 
شهر قرار دارند باعث به وجود آمدن آب وهوایی 
مطبوع شده اند. سفر به شــهر ایجرود به دلیل 
وجود جاذبه های بکر خالی از لطف نیســت. در 
این مطلب از جاهای دیدنی ایجرود و جاذبه های 

گردشگری ایجرود برایتان می گوییم. 
چشمه و آبگرم آرکویین در شهرستان ایجرود و 
در رروستایی به همین نام واقع شده است. این 
آبگرم از جاذبه های منطقه در استان زنجان بوده 
و با خواص درمانی و طبیعتــی دل انگیز مورد 

توجه گردشگران است.
استفاده و بهره  برداری بهینه از آب  های گرم و 
معدنی از مهم  ترین منابع جذب گردشگر است. 
آب  های معدنی از اولین داروهای کشف شــده 
طبیعی هســتند و به راحتی می  توانند بخشی 
از هزینه  های درمان بیماران را در مقیاس کلی 
کاهش دهند. چشمه و آبگرم آرکویین در جاده 
ایجرودـ  بیجار واقع شــده و در منطقه شناخته 
شده است. چشمه آب گرم آرکویین در روستای 
آرکویین ایجرود قرار دارد. این آب معدنی با دبی 
ســه لیتر در ثانیه در ارتفاع ۱۴۰۰ متر از سطح 
دریا واقع شده اســت و از نوع آب سرد معدنی 
سولفوره به شــمار می رود. این چشمه دارای 
گودال یا اســتخر خاکی برای استحمام است و 
ساماندهی مناســبی ندارد. روستای آرکویین 
از شــهر زرین  آباد حدود بیست کیلومتر فاصله 
دارد و کاربری این چشمه برای استحمام است. 
این روستا و چشمه آب گرم آن از سمت استان 
کردستان )بیجار( و استان زنجان )از سمت شهر 

قیدار و شهر زنجان( قابل دسترسی است.
جاذبه های گردشگری ایجرود

عمــده  ترین جاذبه  هــای طبیعــی و تاریخی 
شهرســتان ایجرود که این منطقه را از ســایر 
نقاط اســتان متمایز نموده و شــرایط الزم را 
برای گردشــگری و به  ویژه اکوتوریسم فراهم 
می  نمایــد عبارتند از: تنــوع راه  های ورودی و 
خروجی شهرستان با حداقل هشت مسیر جاده 
آســفالته فرعی و یک جاده فرعی اصلی غرب 
کشــور که در طول و عرض شهرستان گسترده 
شــده  اند، به عبارتی می توان گفت که جاذبه  
های گردشگری طبیعی و تاریخی که عمدتاً در 
جوار هم قرار گرفته  اند در یک کریدور تاریخی و 
طبیعی از آثار تاریخی زنجان، سلطانیه، سجاس، 
قیدار نبی شروع و از طریق آثار تاریخی گالبر و 
مناظر طبیعی و دیدنی آن بــه زرین آباد که از 
کنار دریاچه ســد گالبر نیز عبور می  نماید به 
مناظر بسیار زیبا و آثارتاریخی روستای خوئین 
)قلعه زیر زمینی دژمنده و بازار و گرمابه( و چشم  
انداز طبیعی زیبای باغات، جنــگل  ها و آبگرم 
روســتای ارکوئین، گورســتان  های تاریخی با 
قدمت بسیار زیاد روستاهای قمچقای بلوبین و 
سعیدآباد و خوئین و همچنین میل خوئین، پل 
تاریخی قجور احداث شده بر روی رودخانه قزل  
اوزن با ورود به شهرستان ماهنشان و اثر تاریخی 
تخت سلیمان در شهرستان همجوار یعنی تکاب 
در استان آذربایجان  غربی ختم می  شود. مسیر 

فوق دارای ویژگی  هایی منحصر به فرد است.
زنجان تا زریــن آباد ۳۶ کیلومتــر، تا ارکویین 
۲۱ کیلومتر و از زنجــان تا ارکوین ۵۷ کیلومتر 

راه است.
روستای خوئین

روستای خوئین از توابع شهر ایجرود است و به 
این دلیل که علما و مشاهیر زیادی در آن  به دنیا 
آمدند به »دارالمومنین« معروف است. عالوه بر 
جاذبه های طبیعی آثار تاریخی متعددی مانند 
حمام باستانی، آسیاب ، مسجد تاریخی و شهر 
زیرزمینی دژمند در این روستا قرار دارند و آن را 
به یکی از مقصد های مهم گردشگری در استان 

زنجان و شهر ایجرود تبدیل کرده اند.
روستای گالبر

روستای پلکانی و سرســبز گالبر از دیگر توابع 
شهر ایجرود است که عالوه بر طبیعت دلنشین 
آثار قدیمی متعددی دارد که مربوط به دوره های 
تاریخی  مختلف اند. ســد مخزنی گالبر، بقایای 
قلعه  ساســانیان، صخره باســتانی قیرخ ایاق 
)هزارپا(، مســجد گالبر، که یــادگاری از دوره 
سلجوقیان است، و دخمه های ســنگی از آثار 

دیدنی و کهن این روستا به  شمار می آیند.

گردشگری

 حقوق های نجومی
 و باور موجه!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
خدابیامــرز »هانــری دورگینر« شــاعر و رمان نویس 
فرانسوی جایی گفته : نامه عاشقانه نوشتن خوب است. 
چون بعضی چیزهاســت که خواستن آن از معشوق به 

صورت رو در رو آسان نیست، مثل درخواست پول!
نــور بــه قبرت ببارد هانری ... گل گفتی و ُدر ســفتی... 
حقیقتاً یکی از ســخت ترین کارها همین درخواســت 
پول الکردار است. حاال می خواهد از پدر و مادر و برادر 
باشد یا از دوست، معشوقه ، در و همسایه، کارفرما و ...

مخصوصاً از کار فرما ... مثًال شما اگر شما از کارفرمایتان 
درخواست افزایش حقوق داشته باشید، تا ثابت نکند که 
از شما بدبخت تر است و در حال ورشکستگی ول کن 
نیست!  بعد هم معتقد است فقط به خاطر رضای خدا 
یا سر نرفتن حوصله اش، مغازه ، کارگاه، کارخانه اش را 
تعطیل  نمی کند؛ چرا که اگر اینجا را بفروشد و پولش را 
در بانک سپرده کوتاه مدت بگذارد، سودش بیشتر است! 
بخش دولتی هم دست کمی از بخش خصوصی ندارد. 
دولت هم برای چندرغاز افزایش حقوق جد و آبا کارگر 
و کارمند را جلوی چشمان می آورد و آخر سر هم همان 

همیشگی و در حقش دعا... 
اما این داســتان در خصوص نجومی بگیران علی حده 
است و تومنی هشت صنار تفاوت دارد. چون اساساً نوع 
نگاه نجومی بگیران به مقوله حقوق نگاه اپیستومولوژیک 
اســت. در جریان هستید که اپیستومولوژی شاخه ای 
ازفلسفه است که به بررسی معرفت )یا شناخت( و باور 

موجه می پردازد. 
به زبان ساد ه تر حقوق گرفتن این بزرگواران مثل شکار 
پروانه ما معمولی ها و دنبال پروانه دویدن نیست ، بلکه 
این جماعت در گوشــه ای به این باور موجه می رســند 
و حقوق های نجومی و بعضاً کهکشانی به حساب شان 
سرشــار می شود! ربطی هم به دولت رئیسی و روحانی 
و چپ و راست ندارد! بحث فلسفی است و زیاد با جهاز 

هاضمه من و شمای کارمند و کارگر سازگار نیست! 
این باور موجه تا جایی در فیش های حقوقی نجومی نفوذ 
می کند که بعضاً کره از گاو بزرگتر است و پارامترهای 
دریافت های غیر حقوق رسمی ، بیشتر از اصل حقوق 

می شوند! 
جالــب اینکه وقتی این دســت پروانــه ها روی دوش 
بزرگــواران نجومــی بگیر می نشــینند با کیش کیش 
و پیشــته پدرســوخته ) تکیــه کالم فتحعلــی اویس 
خدابیامرز(  و فشــارهای سیاســی و سر و صدای رسانه 
ها هم پرواز نمی کنند و حتی از دولتی به دولت دیگر 
منتقــل می شــوند و در مــواردی همانجا زاد و ولد هم 

می کنند.
البته اینکه کارشناســان معتقدند »چقدر« را هم باید 
در نظر گرفت و براســاس قانون خدمات کشوری، هیچ 
مدیری حق ندارد بیش از هفت برابر از دیگران بگیرد و 
برای حقوق سقف تعیین شده است، خیلی مهم است 
ولی باید ببینیم دوســتان »چقدر« را با مشــت و سفره 

چه کسانی اندازه گرفته اند؟! چقدر داریم تا چقدر؟! 
به هر حال »چقدر« کسی که به حقوق نجومی و مفت 
خوری عادت کرده اســت با »چقدر« کســی که با عرق 
جبیــن و کارگری روزگار می گذراند قطعاً تفاوت دارد! 

تفاوت ندارد؟!

تپه های رنگین کمانی اشتهارد/ منبع : مهر

عکس روز 

خوش بینی موجب افزایش طول عمر زنان می شود
محققان دانشــگاه هاروارد تأثیر خوش بینی را بر طول عمر زنان مطالعه کردند 
و دریافتند که خوش بینی با طول عمر بیشــتر مانند زندگی تا ســن ۹۰ ســالگی 
مرتبط است.نویسنده اصلی مطالعه »هیامی کوگا«، از دانشگاه هاروارد گفت: »ما 
می خواستیم مزایای منابع روان شناختی مانند خوش بینی را به عنوان اهداف جدید 
ممکن برای ترویج پیری سالم در نظر بگیریم. در مطالعه قبلی، گروه تحقیقاتی 
مــا دریافتنــد کــه خوش بینی با طول عمر مرتبط اســت، اما ما در جمعیت های 
عمدتاً سفیدپوســت این موضوع را بررســی کرده بودیم. می خواستیم ببینیم که 
آیا خوش بینی می تواند منبعی برای پیری سالم در سایر نژادها و گروه های قومی 
باشد.«مطالعه جدید ارتباطی بین خوش بینی و زندگی طوالنی در بین گروه های 
نژادی و قومی نشان داد.برای این مطالعه، محققان داده ها و پاسخ های نظرسنجی 

بیش از ۱۵۹۰۰۰ شرکت کننده در طرح سالمت زنان را تجزیه و تحلیل کردند، 
که شــامل زنان در رده ســنی ۵۰ تا ۷۹ ســاله بود که در دهه ۱۹۹۰ ثبت نام کرده 
بودند و تا ۲۶ سال تحت نظر بودند.این مطالعه نشان داد که خوش بین ترین زنان 
احتماالً حدود ۵ درصد طول عمر بیشتری دارند. آنها در مقایسه با ۲۵ درصد از 
زنانی که کمترین میزان خوش بین بودن را داشتند، ۱۰ درصد احتمال بیشتری 
برای زندگی باالی ۹۰ ســال را داشــتند.کوگا گفت: »دانشــمندان هنوز به طور 
کامل درک نکره اند که چگونه خوش بینی با سالمت و طول عمر مرتبط است.«

وی معتقد اســت افراد خوش بین ممکن اســت در کنترل احساســات خود در 
موقعیت های استرس زا بهتر عمل کنند و شرایط بیولوژیکی مطلوب تری مانند 
میزان کمتر التهاب داشته باشند.به گفته وی، ممکن است افراد خوشبین از حمایت 

اجتماعی بیشــتری نیز برخوردار باشــند.او افزود: »تحقیقات بیشتری مورد نیاز 
است تا ببینیم آیا این فرآیندها به توضیح رابطه ای که بین خوش بینی و زندگی 
طوالنی تر وجود دارد کمک می کند.«کوگا گفت: »برخی از عوامل سبک زندگی 
سالم، مانند رژیم غذایی سالم و ورزش منظم، حدود یک چهارم رابطه بین خوش 
بینی و طول عمر را تشــکیل می دهند.«وی می گوید: »شــواهدی وجود دارد که 
نشــان می دهد افراد خوش بین احتماالً اهداف و اعتماد به نفس بیشــتری برای 
رسیدن به آنها دارند، بنابراین خوش بینی ممکن است به پرورش و حفظ عادات 
سالم تر کمک کند. افرادی که خوش بین هستند رفتارهای سالم تری نیز دارند 
و به نظر می رسد این رابطه دو طرفه است؛ آنهایی که رفتارهای سالم تری دارند 

نیز خوش بین تر هستند.«

دریچه علم

احمد نجفی:

تلویزیون سریال های کره ای را چون ارزان هستند پخش می کند
 احمد نجفی، بازیگر پیشکسوت سینما 
و تلویزیــون با انتقــاد از پخش پرحجم 
سریال های کشــور کره جنوبی، گفت: 
تلویزیون ما ســریال های کــره ای را به 
خاطر ارزان بودن شان خریداری و پخش 
می کند. ما از این کره ای هــا چیزی یاد 
نمی گیریم و نباید مردم را به این چیزها 
عادت دهیم.بازیگر ســریال های معمای 
شاه و کارآگاه علوی با بیان این که شرایط 
صداوسیما مساعد نیست، اظهار داشت: 
بارها شده که من پیش مدیر یک شبکه 
تلویزیونــی رفتــه ام و گفتــه ام این کار 
شما اشتباه اســت. آن مدیر گفته پولش 
را می دهیــم و تو بایــد آن چیزی که ما 
می خواهیم اجرا کنی. او چیزی می خواهد 
کــه کار را خراب می کند. چــون از بدنه 
هنر و تصویر و صدا نیســت. حیف است 
که صداوســیما با ۴۰ کارمند و خدماتی 

محصوالتش در این حد باشد.
وی افزود: راننده ای که االن من را رســاند، 
خون  دلش درباره سینما و تلویزیون از من 
بیشتر بود. هر جا می نشــینم مردم لطف 
دارند و با من صحبــت می کنند. کاری به 
گرانی نــدارم. گرانی یک بحــث دیگری 
است. مردم از آثار سینما و تلویزیون راضی 
نیستند. ترکیه کشوری اســت که به آنها 
گریم یــاد دادیم. حاال خیلــی از ایرانی ها 
دارند شبکه های ترکی را نگاه می کنند. ما 
در صداوســیما و تلویزیون باید نگاه بسیار 
عمیق تری داشته باشــیم. کارآگاه علوی 
یک سریال تازه بود. االن هم یک چیز تازه 
به مردم بدهید تا ببینند. من نمی گویم به 
من کار بدهید. مگر مــا هر کاری را بلدیم؟ 
مدیران بایــد یاد  بگیرند که هــر کاری را 
نکنند و  هر تصمیمــی را نگیرند. چهار نفر 

آدم بیاورید و با آنها مشورت کنید.

سریال »حکم رشد« حال من را بد می کند
نجفی ضمن اظهار نارضایتی از تماشای سریال 
حکم رشد توضیح داد: االن یک سریال به نام 
حکم رشد پخش می شود که حال من را بد 
می کند. در این دوره و زمانه این جاهل بازی ها 
چه معنایی می دهد؟ یــک زمانی داش آکل 
ساخته می شد. این دوره طی شده است. آن 
را  برنگردانیم. در سریال حکم رشد بازی های 
بد می بینیم. اینها همکاران من هســتند و 
دوستشــان دارم. ولی من نمی توانم چیزی 
نگویم. خودم ۲۲ سال پیش یک سریال بازی 
کردم این قدر بد بود که خودم را نفرین می کنم. 
اسمش جزیره در خشــکی بود. من خودم 
نفهمیدم این ســریال چی بود و چرا ساخته 
شد. اسمش من را اذیت می کند. سال ها پیش 
در یک فیلم سینمایی بازی کردم. خدا شاهد 
اســت که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
رفتم و التماس کردم که اســم من را از این 
ســریال دربیاورید. تصویر من در این فیلم 
پخش شده اســت. ولی نمی خواستم اسمم 

باشد. این قدر حالم بد بود.
وی بــا انتقــاد از ایده های اجرا شــده در 
صداوسیما بیان کرد: شما مدیران تلویزیون 
با جماعتی بیرون از حرفه ما کار دارید. حیف 
است. شما هزینه می کنید. عوامل یک سال 
وقت می گذارند و با شما کار می کنند. باید 
یک اثری باشد که طرف در خانواده اش بتواند 
بگوید من این فیلم و ســریال را کارکرده ام. 
من خیلی از ســریال ها را در حد ۵ دقیقه از 
روی کنجکاوی نگاه می کنم. بیشــتر اخبار 
تلویزیــون را می بینم. کاری بــه این که در 
خبرها چقدر غلو می شــود نــدارم. حداقل 
یک تنوعی در خبر وجــود دارد. ولی در این 
سریال ها مادرزن عاشق پدرشوهر می شود 
و مدام دعوا می کنند. تمام ســریال های ما 
ده سکانس دارد که شــخصیت ها مشغول 
غذا خوردن هستند. چه خبر است؟ مملکتی 
که مشکالت اقتصادی دارد چرا باید این قدر 
صحنه غذا خوردن داشــته باشــد. وقتی 
لوکیشنی برای کارکردن ندارید، مدام سفره 

می اندازید. الکی یــک نفر می رود و یک نفر 
می آید که بگویند سفره گرمی است.

نگذاریم انگشت دست مردم روی 
کانال های ترکیه و اروپا باشد

بازیگر فیلم های دنــدان مار، هتل کارتن و 
کمکم کن افزود: نگذاریم انگشــت دست 
مردم روی کانال های ترکیه و اروپا باشــد. 
بگذارید کانال های خودمان را تماشا کنند. 
حرف مــن این اســت. وگرنه همــه ما در 
تلویزیون کار کرده ایم و باید قدردان باشیم. 
وقتی یک سریال خوب ساخته می شود چرا 
ادامه نمی دهید؟ در آمریکا بیش از همه جا 
تنوع شبکه وجود دارد. یک برنامه کمدی 
به نام »دوستان« دوازده سال است که دارد 
پخش می شــود. بازیگرانش نوجوان بودند 
و االن بزرگسال شــدند. این سریال بازیگر 

تحویل داده است.
امیدوارم دوروبری های معاون سیما او را 

به طرف کهنه سازی نبرند
نجفی درباره ارزیابــی اش از معاون جدید 

سیما گفت: من آشــنایی خاصی با معاون 
ســیما ندارم. اما امیدوارم تغییرات اساسی 
به وجود بیاورد. کجاست سریال هایی که ما 
می ساختیم؟ آدم دلش می سوزد. من آمدن 
معاون جدید سیما را به فال نیک گرفتم. او 
جوان و فیلمساز است. امیدوارم دوروبری ها 
آلوده اش نکنند. دوروبری هــا او را به  طرف 
کهنه  سازی نبرند. بگذارند تازه و بروز باشد. 
االن میانگین سنی جامعه ما ۴۵ سال است. 
باید جامعــه را در نظر گرفت. قرار نیســت 
که فقط برای نسل جوان کار بسازند. اتفاقاً 
بیشترین بیننده های تلویزیون بازنشسته ها 

و زنان خانه دار هستند.
چرا بیشتر شبکه ها باید سریال های کره ای 

را نشان بدهند؟
وی افزود: من وقتی پشــت  صحنه کارهای 
خارجی را می بینم، فکر می کنم ما چگونه با 
اینها رقابت کنیم. ما تفکر شجاعانه و ایده های 
تازه می خواهیم. با حرف وحدیث نمی شود به 
جنگ رقبا رفت. ما در دنیا رقیب داریم. چرا 
چین و کره جنوبی باید از ما جلو بیفتند؟ چرا 
بیشتر شبکه ها باید ســریال های کره ای را 
نشان بدهند؟ بس اســت. دارید حرمت کار 
ما را از بین می برید. این رقابت نیســت. این 
شقاوت است. ما از این کره ای ها چه چیزی 
یاد می گیریم؟ این اسامی برای خود کره ای ها 
خوب اســت و برای ما عجیب وغریب است. 
مردم را به این چیزها عادت ندهیم. آیا کره ای 
حاضرند سریال هایشان را با ما معاوضه کنند؟ 
آیا ســریال های ما را از تلویزیون خودشان 
پخش می کنند؟ چون ســریال های کره ای 
ارزان است ما خریداری می کنیم. وقتی رک 
حرف می زنی یک عده ناراحت می شــوند. 
می پرســند راجع به ما گفت؟ بلــه راجع به 
شما گفتم. به من کار ندهید. ولی این کارها 

درست نیست.

چهره ها 

« روایتی از زندگی  گر بهار »تماشا
رضا رویگری

مستند »تماشاگر بهار« به تهیه کنندگی ابوالفضل باقر 
و کارگردانــی ابوالفضل توکلی، روایتی از زندگی رضا 
رویگری، بازیگر، خواننده و نقاش ایرانی اســت که در 

شبکه مستند تولید شد. 
 توکلی درباره این مســتند گفت: تماشــاگر بهار که 
فیلمبرداری آن آذر ۱۴۰۰ کلید زده شد، در ۵۰ دقیقه 
به زندگی حرفه ای رضا رویگری هنرمند ایرانی پرداخته 
است؛ سعی کردیم هر سه بعد هنری شخصیت ایشان 
را واکاوی کرده و کارهای ارزشمندی زا که خلق کرده 

اند ، به نمایش بگذاریم. 
وی افزود: در آغاز کار برای صحبت های اولیه همراه با 
تهیه کننده مستند خدمت استاد رویگری رسیدیم، 
ایشــان و همسرشــان عالقه مند بودند که به زندگی 
حرفــه ای این هنرمند بپردازیم. کار آذر ۱۴۰۰ کلید 

زده شد و تولید تا اردیبهشت امسال ادامه داشت. 
توکلی درباره ســاخت این مستند هم گفت: ساخت 
این مســتند در مقایســه با دیگر مستندهایی که من 
کار کرده ام، تجربه ســخت تری بود، آقای رویگری 
به دلیل سکته مغزی در خانه بستری بودند و حال و 
روز مساعدی نداشتند،  این شرایط اجازه فیلمبرداری 
طوالنی را به ما نمی داد و از طرفی  نمی توانستیم در 
لوکیشن های مختلف در خدمت ایشان باشیم، سعی 
کردیم کار را مدیریت  کنیم و این محدودیت زمان و 

مکان به کیفیت فیلم لطمه نزند. 
این کارگردان گفت: ما در این مستند از محل بزرگ 
شدن ایشان در تجریش فیلمبرداری کردیم و حتا با 
یکی از هم بازی های شان که حاال در محله تجریش 
سوپر مارکت کوچکی دارند، گپ زدیم، همچنین از 
بقایای سینمای رو باز »بهار« در میدان تجریش هم 
که آقای رویگری اولین بار انجا سینما رفته تصاویری 

داریم. 
توکلی گفت: بیشتر مردم رویگری  را با خوانندگی و 
بازیگری می شناســند در حالی که اســتاد در نقاشی 
هم چیره دســت هستند و نقاشــی های بسیار زیبا 
و  اثرگــذاری دارنــد و در این مســتند تالش کردیم 

نقاشی هایش را به تصویر بکشیم.

فرهنگ و هنر

طنز


