
سخنگوی وزارت امور خارجه:

کرات از ریل  مذا
ج نشده است خار

     ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اعــام 
کــرد: در آخــر هفتــه ســفر »الوروف« را بــه 

تهران خواهیم داشت...

وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

سیاست های اقتصادی 
 دولت در بلند مدت

به نفع مردم است
     وزیر کشور گفت: برخی تاش می کنند 
که نشان دهند، سیاست های اقتصادی 
دولــت بــه نفــع مــردم نیســت در حالی که 
این سیاست ها در بلند مدت به نفع آنها 

است...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

سیاهکلی: استیضاح در هفته جاری در صحن اعالم وصول می شود

استعفا یا استیضاح؛ گزینه های روی میز وزیر صمت
   این روزها به نظر می رسد که »استعفاء« راهکاری از سوی برخی دولتمردان برای 
کنون  فرار از استیضاح توسط مجلس انقابی قلمداد می شود، گزینه  جدی ای که ا
روی میــز وزیــر صمــت قــرار گرفتــه اســت.  شــاید تنهــا یــک یا دو ماه بعــد از آغاز به کار 

دولت بود که زمزمه های نارضایتی نســبت به عملکرد ســیدرضا فاطمی امین وزیر 
از درون مجلــس  ابراهیــم رئیســـــــی   صنعــت، معــدن و تجــــــارت دولــت ســـــــــید 

  || صفحه  صفحه 22  شنیده می شد...

گار« روند مالیات ستانی را بررسی کرد »روز

افزایش افزایش 6262 درصدی مالیات در  درصدی مالیات در 14011401
از پرداخت مالیات توسط کارگران تا معافیت پردرآمدهااز پرداخت مالیات توسط کارگران تا معافیت پردرآمدها

صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 وقتی روزگار 
گرد پیری می پاشد
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ح های انتقال آب   طر
به کجا رسید؟
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تعیین دستوری اجاره بها 
سیاستی شکست خورده
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 نان  کارتی 
به تهران رسید

3

گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای قرارداد راهبری گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای قرارداد راهبری آ  آ

نگهداری و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری شبکه ای نگهداری و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری شبکه ای 

اداره کل زندان های استــان تهــــران

دســتگاه مناقصــه گــزار:  اداره کل زنــدان هــای استــــان تهــــــران در نظــر دارد  قــرارداد راهبــری، نگهــداری و پشــتیبانی سیســتم هــای نــرم افــزاری و ســخت افزاری شــبکه 
ای خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پــیشنهــــاد مناقصــه گــــران و بازگشــایی 
پاکتهــــا از طریــق درگــــاه سـامـــانه تــدارکات الکترونیکــی بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت در 

ســامانه ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
برآورد اولیه : 20,000,000,000ریال

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 1,000,000,000   ریال
تاریخ انتشار در سامانه:    ساعت19مورخ 1401/03/30     

 مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخ:1401/04/02
 مهلت زمان ارئه پیشنهاد: تا ساعت 19 مورخ:  1401/04/12

 زمان بازگشایی پاکت های )الف( و )ب(و ارجاع به کمیته فنی: ساعت 10 مورخ : 1401/04/13
زمان بازگشایی پاکت )ج( مناقصه گران: ساعت 10 صبح مورخ : 1401/04/15

محل تامین اعتبار:  اعتبارات هزینه ای
مهلت تحویل پاکت ضمانت نامه )الف(: ساعت 12مورخ 1401/04/12

مدت اجرای پیمان:  تا پایان سال 1401 شمسی)8 ماه(
نوع تضـــمین شــــرکت در منـــاقصه:     ضمـــــانت نــــامه بانکی یا واریزی وجه نقــــدی بــــه شــماره حســاب شــبا به شــماره IR220100004074013107865426    بانک 

مرکــزی، حســاب متمرکــز وجــوه ســپرده بودجــه عمومــی اداره کل زنــدان هــای اســتان تهــران
شناسه اگهی 1338322

میم الف 1200

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
اداره کل زندانهای استان تهران

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
اداره کل زندانهای استان تهران

گهی مزایده اجاره واحدهای تجاری  گهی مزایده اجاره واحدهای تجاری  آ  آ
سازمان مشاغل شهری به شماره سازمان مشاغل شهری به شماره 0505//14011401

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده  های کشاورزی شهرداری سمنان

ــاره  ــرداری و اج ــره ب ــق به ــذاری ح ــه واگ ــبت ب ــده ای نس ــزاری مزای ــا برگ ــا ب ــر دارد ت ــمنان در نظ ــهرداری س ــاورزی ش ــای کش ــرآورده  ه ــهری و ف ــاغل ش ــاماندهی مش ــازمان س س
واحدهــای تجــاری بــه شــرح جــدول ذیــل و بــه مــدت محــدود اقــدام نمایــد. لــذا از کلیــه اشــخاصی کــه تمایــل بــه همــکاری بــا ایــن ســازمان را دارنــد دعــوت می شــود تــا از تاریــخ 
انتشــار مزایــده در ســامانه ســتاد تــا ســاعت 19:00 مــورخ 1401/04/02جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه شــماره مزایــده 5001095306000005 و اطــاع از ســایر شــرایط بــه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس الکترونیکــی )www.setadiran.ir ( مراجعــه نماینــد. قابــل ذکــر اســت کلیــه مراحــل شــرکت در مزایــده در ســامانه فــوق الذکــر 
وجــود داشــته و متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده مــی بایســت از طریــق ســامانه مذکــور اقــدام نماینــد. بدیهــی اســت پــس از تاریــخ مذکــور هیــچ گونــه پیشــنهادی پذیرفتــه 

نشــده و ترتیــب اثــر داده نمی شــود.
شماره تماس: )مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ستاد 1456(

سپردهانشعاباتمساحت )m2(کاربرینشانی محلردیف
)ریال(

قیمت پایه
)ریال(

، ارزاق عمومی بازارچه کومش مغازه شماره 13 فروش و عرضه اقالم تنظیم بازار
و مایحتاج شهروندان از قبیل نانوایی، لبنیات، 
، خشکبار و خوار و  مواد پروتئینی، میوه و تره بار
، نمایندگی فروش محصوالت باغی کشاورزی  بار

و کافی شاپ

10/000/0003/000/000آب، برق42

10/000/0003/000/000آب، برق  42بازارچه کومش مغازه شماره6 2

10/000/0003/000/000آب، برق42بازارچه کومش مغازه شماره9 3

مغازه خیابان شهید رجایی 4
23آزادجنب پارکینگ عمومی

30/000/00025/000/000آب وبرق6/5 نیم بالکن

انتشار در سایت: مورخ 1401/03/31                                                  مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 19 مورخ  1401/04/02
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 مورخ 1401/04/12 تاریخ بازدید: تا مورخ  1401/04/12                                                   

گشایی پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/04/14               زمان اعالم نتیجه: از مورخ 1401/04/15 تاریخ باز

گهی ابالغ رای گهی ابالغ رایآ آ

آخر رجوع به صفحه 

شناسه اگهی 1336564       میم الف 1135 مرکز اورژانس تهران

 در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله 
قای محمد حسن رجبی فرزند حسین به شماره ملی 0068437803 ابالغ میگردد به آ

 ضرورت توجه به کارآفرینی 
در برنامه هفتم توسعه

  محمد باقری،کارشناس کارآفرینی 
حال که به نظر می آید تکلیف دولت و مجلس با چالش های 
کنونی و آینده اقتصاد ایران مشخص است، نوبت به تعیین 

اولویت ها و سیاست های کلی برنامه هفتم می رسد.
برنامه ای برای مشخص کردن روند و مسیر توسعه در پنج 
ســال آینده؛ قانون برنامه پنج ساله توسعه در ایران عمری 
طوالنی دارد و حاال نوبت به هفتمین مورد آن رسیده است. 
برنامه های پنج ساله توسعه ای که از سوی دولت تدوین و با 
تصویب مجلس و شورای نگهبان به قانون تبدیل می شود، 
تاکنون بلندپروازانه و با اهداف به نسبت بزرگ تدوین شده و 
شاید یکی از دالیل عدم تحقق کامل یا مطلوب این برنامه ها 
هم همین باشد. با چنین پیشینه ای حاال قرار است برنامه ای 
برای مسیر توسعه ایران در ۵ سال آینده تدوین شود و بحث 
و بررســی ها درباره اولویت های آن درجریان اســت. درباره 
این اولویت ها اما کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی درباره 
این بخش از برنامه، از ضرورت توجه جدی به پیشران های 
اقتصــادی می گویند و تاکیــد بر کارآفرینی به عنوان یک 
راه حل دارند. صاحب نظران اقتصاد می گویند نیاز کشور در 
پنج سال آینده اشتغال آفرینی و بهبود مولفه های اقتصادی 
با کمک گرفتن از تولید است و به همین دلیل هم اولویت 
این برنامه پنج ساله را توجه به کارآفرینی می دانند. اما برنامه 
هفتم در چه مرحله ای است و چه مولفه های اقتصادی قرار 

است در این برنامه موردتوجه قرار گیرد؟ 

 روند تدوین برنامه هفتم
دلیل تاخیر در تدوین چیست؟ 

براساس قوانین کشور و آنچه در برنامه ششم توسعه تصویب 
شد، سال ۱۴۰۰ آخرین سال اجرای برنامه ششم بود و دولت 
وقت مکلف بود تا آخر خرداد ۱۴۰۰ برنامه هفتم را به مجلس 
ارسال کند اما این اتفاق رخ نداد و دولت دوازدهم اعالم کرد 
به دلیل فرایند انتقال قدرت در قوه مجریه نمی تواند برنامه 
هفتم را به مجلس ارسال کند. به عبارت دیگر دولت پیشین 
که در آخرین سال کاری خود بود، با هدف و نیت اینکه دولت 
جدید براســاس برنامه های خود، اهداف پنج سال آینده را 
مشخص کند از تدوین و ارسال برنامه هفتم به مجلس سرباز 
زد تا در سال ۱۴۰۱ همچنان برنامه ششم اجرا شود. با این 
پیشینه و تاخیر یک ساله، حاال گفته های مسئوالن از آغاز 
روند تدوین برنامه هفتم می گویند و به نظر می آید در چندماه 
آینده این برنامه به مجلس ارسال خواهد شد. در تازه ترین 
خبر چهارشــنبه ۱۱ خرداد، »مسعود میرکاظمی« رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه از آغاز تدوین برنامه هفتم توسعه 
پس از ابالغ سیاست های کلی خبر داد و گفت »سیاست های 
کلی برنامه هفتم توسعه هنوز ابالغ نشده است، پس از ابالغ 
این سیاســت ها، کار تدوین برنامه هفتم به شکل جدی تر 
آغاز می شــود.« میرکاظمی همچنین گفته که »جلسات 
مشترکی با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای 
اسالمی شروع کردیم و وقتی سیاست های کلی نهایی شد، 
تدوین برنامه هفتم هم به شکل جدی تر شروع می شود. با 
این حال ما مقدمات کار را شــروع کردیم تا از برنامه عقب 
نمانیم. تدوین برنامه هفتم پس از ابالغ سیاست های کلی 
آغاز خواهد شد.« سخنان مشابهی از سوی مسئوالن دیگر 
هم در ماه های گذشته مطرح شده و به نظر می آید تا چندماه 
آینده این برنامه تدوین خواهد شــد و تا پایان ســال هم به 
تصویب مجلس و شورای نگهبان خواهید رسید. به عبارت 
دیگر سال ۱۴۰۲، سال اول برنامه هفتم خواهد بود و تا پایان 

سال ۱۴۰۶ هم ادامه پیدا خواهد کرد. 

چالش های اقتصاد ایران در 5 سال آینده
یکی از روش های تعیین اولویت های برنامه های باالدستی 
و چندساله که قرار است مسیر تحول یک دوره را مشخص 
کند، توجه به چالش های کنونی یک کشــور و همچنین 
مسائل قابل پیش بینی آینده است. در تعیین اولویت های 
اقتصادی برنامه های پنج ســاله هم معموال تحلیل گران و 
کارشناســان سراغ همین روش می روند و در مرحله بحث 
بر ســر چالش های کنونی و پیش رو شکل می گیرد. درباره 
شــرایط اقتصادی امروز ایران هم کارشناســان از ۵ چالش 
بزرگ اقتصادی کشــور سخن می گویند که البته تعدادی 
از این موارد در نظر کارشناسان مختلف متفاوت است ولی 
درباره اشتغال و تورم تا حد زیادی اشتراک نظر وجود دارد. از 
آن جا که برنامه های توسعه درنهایت باید به تصویب مجلس 
برسد، معموال دولت ها در تدوین این برنامه سراغ نمایندگان 
هم می روند و به همین دلیل سخنان نمایندگان دراین باره 
اهمییــت دوچندانی دارد. دربــاره نگاه کنونی مجلس به 
چالش های اقتصادی ایران می شود به نطق »حجت االسالم 
سید سیدناصر موسوی الرگانی« نماینده مردم فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی مراجعه کرد که پنج چالش کنونی 
را به این صورت بیان کرد: بیکاری، معیشت، سرخوردگی 
جوانان، رکود اقتصادی طوالنی مدت و بحران منابع طبیعی. 
او البته در همین نطق ادامه که »این موضوعات باید در تدوین 
برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.« عالوه براین 
نمایندگان دیگری هم در یکی دو ماه گذشته موارد مشابهی 
را مشخص کردند که فصل مشترک همه این نگاه ها اشاره 
به چالش هایی مانند بیکاری، تورم و رکود اقتصادی است 
که راه حل کلیدی بســیاری از این مســائل توجه به اقتصاد 

مولد و کارآفرینی است... 
ادامه در صفحه دو

یادداشت

ح ملی 6000 میلیارد تومانی مجلس برای »شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری« طر

خوش بین یا بدبین باشیم؟
رییس فراکســیون راهبردی مجلس از طرح این 
فراکســیون برای تدوین طرح »تاسیس صندوق 
توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر 
نوری« خبر داد و گفت که این طرح منجر به توسعه 
کیفیت اینترنت ثابت در کشــور با کیفیت  بهتر، 

سرعت  باالتر، قیمت و تعرفه مناسب تر می شود.
حجت االســالم ســیدمحمدرضا میرتاج الدینی، 
درباره طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت 
ثابــت خانگی مبتنی بر فیبر نوری، اظهار کرد: در 
این طرح به منظور مدیریت عادالنه مالی و استفاده 
حداکثر از ظرفیت های زیرساختی کاروان و توسعه 
شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری، 
 صندوقی تحت عنوان »صندوق توسعه دسترسی 
نهایی فیبر خانگی در کشور« وابسته به کمیسیون 

تنظیم مقررات ارتباطات،   تاسیس می شود.
وی ادامه داد: طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه 
اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری )الحاق به 
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات مصوب ۱۳۸۲( در راســتای حمایت از 
شــبکه ملی انتقال داده و توسعه کیفیت اینترنت 
ثابت در کشور برای مردم مدنظر قرار گرفته است تا 
مردم در سراسر ایران بتوانند از اینترنت با کیفیت تر، 
با سرعت  باالتر، قیمت و تعرفه مناسب تر بهره مند 
شــوند و اینگونه بتوان فیبر نوری را به در منازل 

رساند.
 رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه این فراکسیون، طرح ملی تاسیس 
صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی 
بر فیبر نوری را مدنظر قرار داده است، عنوان کرد: 
منابع مالی صندوق شــامل درصدی از درآمدهای 
ناخالص ساالنه کاروان ارتباطی و فناوری اطالعات 
با تصویب هیات وزیران و وجوهی که از محل قانون 
اجــاره تعیین و وصــول حق امتیاز فعالیت بخش 
غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ماده ۹ قانون 
خواهد بود و منابع این صندوق برای توسعه عادالنه 
و متوازن شــبکه اینترنت مبتنی بر فیبر نوری در 

کل کشور اختصاص می یابد.
میرتاج الدینی ادامه داد: این طرح چند ویژگی دارد؛ 

اولین ویژگی آن کمک به توسعه اینترنت ثابت در 
کشــور است و ویژگی دیگر اینکه موجب می شود 
انحصار در شــبکه اینترنت ثابت به وجود نیاید و 
شاهد انحصار در کســب وکارهای حوزه اینترنت 
مانند اینترنت موبایل نباشــیم و توســعه یافتگی 

متوازن به وجود آید.
وی ابراز امیدواری کرد با کمک اعضای فراکسیون 
راهبردی و ســایر نماینــدگان، این طرح ملی در 
مجلس شــورای اسالمی با رای باال تصویب شده و 
هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم بتوانند همانند 
کشورهای توسعه یافته، مزایای اینترنت با سرعت 

باال مبتنی بر فیبر نوری را تجربه کنند.
همچنیــن ســهیل یحیــی زاده، رییس کمیته 
ارتباطات و فناوری اطالعات فراکسیون راهبردی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طرح تاسیس 
صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی 
بر فیبر نوری از سوی فراکسیون راهبردی با عارضه 
یابی چندین ساله در حوزه ICT تدوین و مشکالت 
موجود به منظور کمک به دولت ســیزدهم احصاء 
شده است، گفت: این طرح این اختیار را به دولت 
می دهد تا بتواند با استفاده از منابع صندوق برای 
توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر 

نوری از سوی اپراتورها حمایت کند.
وی افــزود: منابعی که بــرای صندوق پیش بینی 
می کنیم نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد تومان در سال 
اســت و در اختیــار اپراتورهایی قرار می گیرد که 
بتوانند شــبکه فیبر خانگی را در اختیار مردم قرار 

دهند.
یحیی زاده با اشــاره به اینکه بخشــی از ســرمایه 
صندوق توسط دولت تامین می شود و بخش دیگر 
توســط اپراتورها و بخش خصوصی تامین خواهد 
شــد، اظهار کرد: طرح به گونه ای تدوین شــده که 
طرحی ملی باشد و انحصار برای هیچ اپراتوری به 
وجود نیاید و در عین حال دولت بتواند با بررســی 
اپراتورهایی که در این بخش قصد سرمایه گذاری 
دارند و هدفشان توسعه فیبر خانگی در سطح کشور 
و کمک به آن ها، توســعه اینترنت پهن باند برای 
مردم با کیفیت باالتر و قیمت مناسب تر را رقم بزند.
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سیاست 2
یادداشت

مراسم تشییع سربازان کشته 
شده اوکراینی در جنگ، در 

 کلیسایی در شهر  لویو 
خانه آوارگان جنگی  در غرب اوکراین/ گتی ایمجز

سوریه در شهر رقه/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

سیاهکلی: استیضاح در هفته جاری در صحن اعالم وصول می شود

استعفا یا استیضاح؛ گزینه های روی میز وزیر صمت
این روزها به نظر می رسد که »استعفاء« 
راهکاری از سوی برخی دولتمردان برای 
فرار از اســتیضاح توسط مجلس انقالبی 
قلمداد می شــود، گزینــه  جدی ای که 
اکنــون روی میز وزیر صمت قرار گرفته 

است.
 شــاید تنها یک یا دو ماه بعد از آغاز به 
کار دولــت بود که زمزمه های نارضایتی 
نسبت به عملکرد سیدرضا فاطمی امین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سید 
ابراهیم رئیســی از درون مجلس شنیده 
می شــد. انتقادات پیرامــون ضعف در 
مدیریــت حوزه های مختلف، عدم اجرا 
و پیگیری برنامه ها و وعده های ایام رأی 
اعتمــاد و عدم مدیریت صحیح بازار در 
حوزه هــای مختلف مهمترین انتقاداتی 
بود که از ســوی نماینــدگان منتقد در 
تذکــرات شــفاهی و کتبــی و حتی در 

مصاحبه ها انعکاس می یافت.
مدیریت نادرست و ضعف در تنظیم بازار 
در ایــن دوره زمانی باعث عدم تعادل در 
بازارهایی مانند ســیمان و فوالد شد، دو 
صنعتــی که ارتباط مســتقیم با حوزه 
عمــران دارند و وزیر صمت در ایام رأی 
اعتماد به کابینه که با روزهای بررســی 
طــرح »جهش تولید و تامین مســکن« 
همراه بود، قول ایجاد ثبات و تنظیم بازار 
در این عرصه را به نمایندگان داده بود تا 
فضا برای اجرای این طرح فراهم شــود. 
اتفاقی که میسر نشد و پیامد موج گرانی 
رقم خورده در این بازار، منجر به افزایش 
قیمت تمام شــده برای سازندگان طرح 
مسکن ملی شد، امری که به اجرا درآمدن 
این قانون را با مشکل مواجه کرده است.

دیگــر حوزه ای کــه نمایندگان از همان 
روزهای نخســت نســبت بــه آن انتقاد 
داشــتند بازار خودرو بود، جایی که روند 
افزایــش نرخ خودروهای تولید داخل در 
غیاب خودروهای خارجی بدون مواجهه 
بــا هیچ مانعــی روندی صعودی به خود 
گرفته و اعتراضات نسبت به آن نیز ره به 
جایی نمی برد. نمایندگان منتقد معتقد 
بودند که دولت باید اندک سهام خود در 
خودروسازی ها را واگذار کند و از دخالت 
در مدیریت آن ها دســت بردارد تا قادر 
به اعمال قدرت و حاکمیت باشــد، گروه 
دیگــری نیز راه مقابله با این گرانی مهار 
گســیخته را آزادسازی واردات و به تبع 
آن تامین بخشــی از نیــاز داخل از این 
مســیر می دانستند. جایی که باتوجه به 
کیفیــت نازل تولیدات داخلی در صورت 
آزادســازی واردات خودرو، این احتمال 
وجود داشت که در یک بازار رقابتی این 
محصوالت با توقف رشــد قیمت و حتی 
افــت قیمت گــذاری در بازار آزاد مواجه 

شوند.
مین حوزه پــر چالش میان نمایندگان 
مجلس و وزیر صمت، مدیریت بازار اقالم 
سبد مصرف خانوار بود، گرانی ها اگرچه 

در نیمه دوم ســال گذشــته روندی آرام 
و کند داشــته امــا در بهمن ماه ۱۴۰۰ 
همزمان با بررســی الیحه بودجه و طرح 
احتمــال »حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی« 
برای ســال جاری شــتاب بیشــتری به 
خــود گرفت، موضوعی که البته در بازار 
هفته های پایان ســال و منتهی به سال 
نو بارها مورد انتقاد و اعتراض نمایندگان 
قرار گرفت اما همچنان خروجی ملموس 
در بــازار، عــدم مدیریت یــا ناتوانی در 

مدیریت و کنترل قیمت ها بود.
با آغاز ســال جاری، جان تازه ای به روند 
افزایشــی قیمت ها در بازار دمیده شــد، 
جایــی کــه در همان روزهای نخســت 
مــاه مبارک رمضــان علیرغم تاکیدات 
مســئوالن دولتــی بــر تنظیم بــازار و 
ممنوعیت یا جلوگیری از گرانی، افزایش 
قابل توجه قیمت ها در بازار اقالم مصرفی 
متناسب با ماه مبارک و اقالمی که مصرف 
آن هــا در این مــاه افزایش پیدا می کند، 
موج تازه  ای از انتقادات نسبت به عملکرد 
وزارت صمــت و در رأس این وزارتخانه 

ایجاد کرد.
امــا ایــن پایان ماجرا نبود و با آغاز روند 
اجرایی تغییر سیاســت های یارانه ای 
دولــت از »تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به واردکنندگان« به »پرداخت معوض 
ریالــی آن بــه مصرف کننده«، چالش 
تــازه ای برای وزارتخانه عریض و طویل 
صمــت بود و وزیــری که تا پیش از آن 
هم دســتاورد قابل توجهی در مدیریت 
بازار نداشــت، این بار با موج تازه  گرانی 
و افزایــش قیمــت در کاالهــا مواجه 
می شــد، آن هم در شرایطی که برخی 
صداهــا از درون می گفتنــد »در طرح 
اصــالح یارانه ها، قیمت مرغ، تخم مرغ، 
لبنیات و روغن می تواند تغییر پیدا کند 
و هیچ کاالی دیگری حق افزایش قیمت 

ندارد.«.
در نتیجه گرانی گســترده متاثر از طرح 
اصــالح اقتصادی در بازار اقالم مصرفی 

خانواده هــا بار دیگر اعتراض نمایندگان 
نسبت به روند اداره امور به ویژه از سوی 
این وزارتخانه به عنوان دستگاه مسئول 
در تنظیــم بــازار و مدیریت قیمت ها با 
شــدت بیشتری همراه شــد. به این ها 
اضافــه کنید ادامه نابســامانی در بازار 
خــودرو، عدم تحقــق وعده های وزیر از 
جمله حذف قرعه کشی خودرو و... را که 
براســاس آن ها می توان فاطمی امین را 
در کنار عبدالملکی وزیر مستعفی تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی در تیررس آماج 
جدی ترین انتقادات از سوی نمایندگان 
مجلــس بــه دلیل ضعــف در عملکرد و 
مدیریت حوزه هــای مختلف وزارتخانه 

تحت امر خود دانست.
در ایــن میــان فاطمی امیــن یکی از 
وزرایــی بــود که از زمســتان ۱۴۰۰ 
نامه درخواســت استیضاح وی از سوی 
تعدادی از نمایندگان امضاء و به هیات 
رئیســه مجلس تحویل داده شده بود، 
موضوعی که البته در زمزمه های درون 
پارلمان بــا مخالفت نمایندگان حامی 
دولت مواجه شــد، اگرچــه گروهی از 
حامیــان دولت جزو منتقدین عملکرد 
تعــدادی از وزرا بودنــد اما اســتیضاح 
کمتــر از یکســال از آغــاز دولت را به 
صالح ندانســته و به دادن مهلت کافی 
و حداقل یکســاله به وزرا معتقد بودند. 
البته نامه های درخواست استیضاح که 
به هیات رئیسه مجلس ارسال می شد، با 

همین استدالل متوقف می ماند.
اما با آغاز فصل تابســتان و نزدیک شدن 
به یکســالگی دولت انتقادات جدی تر از 
ســوی نمایندگان مطرح شــده و حتی 
طیف تــازه ای از حامیان دولت به جمع 
منتقدان برخی از وزارتخانه ها پیوستند، 
اتفاقی که نخستین خروجی آن را شاید 
بتوان اســتعفای حجت اهلل عبدالملکی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد، 
اقدامی که گروهی آن را فرار از استیضاح 
تحلیل کردند. اما اســتعفای عبدالملکی 

بــا هــر انگیزه و نگاهی که انجام شــده 
باشــد، زمینه ساز در تیررس قرار گرفتن 
فاطمی امین هم شد، چراکه حاال با کنار 
رفتن کاندیدای اول اســتیضاح در میان 
وزرا، نمایندگان نوک پیکان انتقادات را 
جدی تر از گذشته به سمت فاطمی امین 
هدف گرفته  اند. موضوعی که سه شــنبه 
در صحــن علنی اولین بروز و ظهور خود 
را نشان داد و در شرایطی که در پاستور 
رئیس جمهــور در حــال تصمیم گیری 
نســبت به اســتعفای توئیتری وزیر کار 
بــود، مجلــس از توضیحات وزیر صمت 
قانع نشــد و نخســتین کارت زرد را به 
دولت ســید ابراهیم رئیسی آن هم در ۹ 
ماهگی دولت تقدیم کرد تا نشــانه ای از 
آغاز برخورد جدی با برخی از وزرا باشد.

در همیــن راســتا لطف اهلل ســیاهکلی 
نماینده مردم قزوین که درخواست کننده 
اســتیضاح وزیر صمت در زمستان سال 
گذشــته بود، روز گذشته در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا در این زمینه گفت: من فکر 
می کنم مجلس به اندازه به ایشان فرصت 
داد و چندین ماه اســت که از درخواست 
استیضاح ما می گذرد اما مجلس به دلیل 
اینکــه ابتــدای کار دولت بود و عرف هم 
بر این نبود که در زمان کمتر از یکســال 
اســتیضاح ها اجرا شــود این موضوع را 
متوقــف نگه داشــت اما من فکر می کنم 
که دیگر فرصتی که به ایشــان داده شد، 

تمام شده است.
وی ادامــه داد: در هفتــه گذشــته هم 
ایشــان از مجلس کارت زرد گرفتند که 
نشــان داد حتی در یک سوال هم ایشان 
نتوانست مجلس را قانع کند، بنابراین من 
فکر می کنــم که در همین هفته جاری 
استیضاح ایشان اعالم وصول خواهد شد.

نماینده مردم قزوین در مجلس در پاسخ 
به این ســوال که »بــا توجه به افزایش 
تعداد منتقدان دولت در صحن مجلس، 
به نظر شــما نماینــدگان حاضر به رأی 
دادن بــه اســتیضاح وزرا خواهند بود یا 

همچنان مایل هســتند به منظور پرهیز 
از مواجهه مجلس با دولت، وزرا اقدام به 
اســتعفاء کنند یا از سوی رئیس جمهور 
کنار گذاشــته شوند؟«، ابراز داشت: من 
فکــر می کنم کــه وزرا در هر صورت هم 
اطالعات شان از وضعیت حوزه کاری شان، 
هم اطالعات شان از افکار عمومی و نگاه 
نماینــدگان را می داننــد، بنابراین بهتر 
اســت که بر آنچه کــه می دانند تصمیم 
بگیرنــد و بــا اما و اگر کارشــان را پیش 
نبرند. نظر ما هم این اســت که وزرایی 
که فکر می کنند در مجلس ممکن است 
به چالش کشــیده شوند، برای کمک به 
دولت کناره گیری کنند که دولت بتواند 

وزرای قوی تر را معرفی کند.
وی افــزود: اکنون یکســال از کار دولت 
گذشــته و الزم اســت که وزرا با قدرت و 
قوام بیشتری کار کنند، به نظر من یکی 
از آن وزارتخانه ها وزارت صمت است که 

باید تعیین تکلیف شود.
ســیاهکلی درباره اینکــه »هنوز پس از 
قریــب به یکســال برنامه  مشــخصی از 
ســوی دولت برای اداره کشور مشاهده 
نمی شود، به نظر شما تعویض افراد بدون 
برنامه می تواند ثمربخش باشد؟«، عنوان 
کرد: وزرا با برنامه آمدند و رأی گرفتند، 
حتما برنامه دارند. وزیر جدیدی هم که 
معرفی شــود مثال االن برای وزارت کار 
حتمــا با برنامــه می  آید، اما اینکه چقدر 
برنامه های شان عملیاتی و اجرایی است، 
این بحث بسیار مهم است. انتظار ما این 
اســت که وزرا برنامه هایی که می دهند 
چون خودشــان می آورند بتوانند آن را 

اجرا کنند.
وی خاطرنشــان کرد: یعنی وزرا با توجه 
بــه »اقدام« برنامه بیاورند نه با توجه به 
»انشاء«، انشاء کردن ساده  است اما عمل 
کردن به آن سخت و دشوار است. ما در 
مواردی می بینیم که انشاء خوبی دارند و 
برنامه روی کاغذ زیباست اما در عمل آن 
اتفاقی که باید رخ بدهد، رقم نمی خورد.

ایــن ســخنان ســیاهکلی بــه عنوان 
درخواست کننده استیضاح وزیر صمت 
در شــرایطی مطرح می شــود که عصر 
روز گذشــته ســید نظام الدین موسوی 
ســخنگوی هیات مجلس از اعالم وصول 
اســتیضاح وزیر صمت در هیات رئیسه 
مجلــس خبــر داد، البته هنوز این اعالم 
وصــول در صحن علنــی مجلس قرائت 
نشــده و مشخص نیست که زمان دقیق 
آن چــه روزی خواهــد بود. اما همزمان 
با اعالم این خبر شــایعه اســتعفای وزیر 
صمــت بــه صــورت جــدی در فضای 
مجازی و رســانه ها مطرح شد؛ شایعه ای 
که سخنگوی وزارت صمت آن را تکذیب 
کرد اما بعید نیست که فاطمی امین پیش 
از آنکه روند استیضاح شکل جدی تری به 
خــود بگیرد بخواهد به صورت جدی به 

استعفاء از کابینه دولت فکر کند.

خبر ویژه

سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: در آخر هفته سفر »الوروف« را به تهران خواهیم داشت.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری، در واکنش به سفرهای اخیر مقامات منطقه ای به 
تهران گفت: در سفر رئیس جمهور قزاقستان تالش کردیم حلقه اتصاالت منطقه ای در حوزه ی شانگهای و اکو را تکمیل 

کنیم. وی اعالم کرد: در آخر هفته سفر آقای الوروف را به تهران خواهیم داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر »جوزف بورل« در خصوص در دسترس بودن توافق و لزوم از 
سرگیری مذاکرات وین، گفت: سیاست یک بام و دو هوای واشنگتن برای همه روشن است. وقتی اظهارات برخی مقامات 
آمریکا را می شنوید که می خواهند خطای دولِت ترامپ را جبران و کنشگر مسئولی باشند و رفتارهای قانون گریزانه دولت 
ترامپ را در رفتار آنها می بینیند، بیانگر این ضرب المثل است که »قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را!«

خطیب زاده افزود: دولت آمریکا جامعه جهانی را نسبت به خود بی اعتماد کرده است و ما به همین دلیل باید به دقت 
مراقب منافع و حقوق مردم ایران باشیم. وی تصریح کرد: ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می کنیم و این قطار 
همچنان از ریل خود خارج نشده و به رغم تمام بدعهدی های آمریکا، در این نقطه هستیم، چون آمریکا از برجام یک 

طرفه و غیرقانونی خارج و فشار حداکثری را اعمال کرد که به شکست مفتضحانه منجر شد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی افزود: امیدواریم طرف آمریکایی هر چه زودتر به مسیری که نتیجه آن امضای توافق 
است برگردد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در واکنش به شایعاتی مبنی بر استعفای علی باقری، گفت: کلیه 
کارها و اقدامات در وزارت امور خارجه انجام می شود و مذاکره کنندگان بی توجه به برخی شایعاتی که با هدف ساخته 

می شود، مشغول کار هستند؛ درباره شایعات، موضع رسمی گرفتن کمال بی انصافی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

ج نشده است کرات از ریل خار مذا

وزیر ارشاد:

سلبریتی ها باید مالیات بدهند
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: روزهای اخیر 
روسای جمهور کشورهای مختلف به تهران سفر کرده اند 
و نوعی تحول را شاهد هستیم چراکه چنین رویکردهایی 

در سیاست خارجی جدید و جدی هستند.
محمدمهــدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در همایش »حکمرانی مردمی در گفتمان 
عدالــت و جمهوریــت« که در دانشــکده مدیریت 
دانشــگاه تهران برگزار شد، گفت: قطعاً حذف اقالم 
اساســی و ارز ترجیحــی تنــش را ایجاد می کرد و 
تصمیم سختی بود اما رئیسی با شعار دولت مردمی 
وارد شد که همه این مشکالت را بررسی کرده بود. 
اسماعیلی همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص 
اخذ مالیات از سلبریتی ها عنوان کرد: مسئله قانون 
مالیات ها نیازمند اصالح فنی است. در الیحه بودجه 
۱۴۰۰ گفتیم که بحث مالیات ســلبریتی ها نیامده 
است. ایراد این بود که جای این بحث در الیحه بودجه 
نیســت و معتقد بودیم که باید در قوانین مربوط به 

خود اصالح شود.
وی تصریح کرد: وزارت ارشاد از سلبریتی ها در این زمینه 
حمایت نمی کند، آن ها نیز مانند دیگر اقشار هستند و 
باید مالیات بدهند. بنده وقتی در یک روستایی به خانه 
یک موسیقی دان اهل تسنن رفتم، از او تقدیر کردم یا 
در سفر دیگری، در یک مزرعه ای واقع در سردشت رفتم 
و از یک پیرمرد روستایی مسلط به شعر و ادبیات تقدیر 
کردم. هنرمند کسی نیست که در رسانه ها معرفی شده 

باشد. باید واقعاً هنرمند باشد.

وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

 سیاست های اقتصادی دولت 
در بلند مدت به نفع مردم است

وزیر کشور گفت: برخی تالش می کنند که نشان دهند، 
سیاســت های اقتصادی دولت به نفع مردم نیســت در 
حالی که این سیاست ها در بلند مدت به نفع آنها است.
 احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه همایش »حکمرانی 
مردمــی در اقتصــاد و تبیین گفتمان دولت« در جمع 
خبرنگاران،گفت: نگاه اشــتباهی اســت که بخواهیم 
توانمنــدی هــای خود را از غرب بخواهیم. این رویکرد، 

رویکرد درماندگی و واماندگی است.
وزیر کشور در رابطه با تبلیغات منفی دشمن در خصوص 
برنامــه های اقتصــادی دولت، تصریح کرد: در خارج و 
بخشــی هم در داخل خیلی تالش می کنند که نشــان 
دهند سیاست های اقتصادی دولت به نفع مردم نیست 
در حالی که این سیاست ها در بلند مدت به نفع مردم 
و راه نجات اقتصاد کشــور اســت. وحیدی با بیان اینکه 
اقتصاد کشور باید خود را از بن بست هایی که ایجاد شده 
نجات دهد،گفت: رفته رفته هم مردم با سیاســت های 
دولت آشنا می شوند. در ابتدا دولت فرصت کافی نداشت 
تا سیاست های خود را تبیین کند و اقناع مردم صورت 
گیرد، اما هرچه جلوتر می رویم اعتماد مردم بیشتر می 

شود و توجه بیشتری به این سیاست ها خواهند کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور :

هیچ تغییری در کابینه نداریم
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت از وزیر صمت 

در جریان استیضاح حمایت قاطع خواهد کرد.
ســید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، 
درباره تغییرات دولت گفت: بحث تغییر در دولت مطرح 
نشده و غیر از وزیری که استعفا داد، تغییر دیگری رخ 
نمی دهــد. وی افزود: آنچه مطرح اســت، بحث ارجاع 
اســتیضاح ســیدرضا فاطمــی امین وزیــر صمت به 
کمیسیون صنعت مجلس است که او توضیحات کامل 

را خواهد داد و امیدواریم نمایندگان قانع شوند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت از وزیر صمت 
حمایــت قاطع می کند. دیروز در خصوص جابجایی ها 
خبر نادرستی شنیده شده مبنی بر استعفای وزیر صمت 
که صحت نداشــت با این حال تصمیم گیرنده نهایی 
شخص رئیس جمهور است، اما فعاًل بحثی بر سر تغییر 
هیچ کس در دولت نیست. حسینی تاکید کرد: امیدواریم 
وزیر صنعت نیز ابهاماتی که برای نمایندگان وجود دارد 

را توضیح دهد و برطرف شود.

رئیس قوه قضاییه:

 از انجام امور نمایشی و پرهزینه 
در هفته قوه قضاییه پرهیز شود

رئیــس قوه قضاییه با اشــاره بــه در پیش بودن هفته 
قوه قضاییه و ضرورت اطالع رســانی و تبیین برنامه ها 
و اقدامات صورت گرفته طی یک ســال اخیر از ناحیه 
مسئوالن بخش های مختلف دستگاه قضا، به همه آنها 
تکلیف کرد که با توجه به شــرایط کشــور از انجام امور 
و برنامه های نمایشی و تبلیغاتی صرف و پرهزینه برای 
معرفی دستاوردهای خود به جد اجتناب و پرهیز کنند.

حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای، در جلسه 
شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک فرارسیدن هفته 
قوه قضاییه و گرامیداشت سالگرد شهادت آیت اهلل دکتر 
بهشــتی، با اشــاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه و 
ضرورت اطالع رسانی و تبیین برنامه ها و اقدامات صورت 
گرفته طی یک سال اخیر از ناحیه مسئوالن بخش های 
مختلف دستگاه قضا، به همه آنها تکلیف کرد که با توجه 
به شــرایط کشــور از انجام امور و برنامه های نمایشی و 
تبلیغاتی صرف و پرهزینه برای معرفی دســتاوردهای 
خود به جد اجتناب و پرهیز کنند. رئیس قوه قضاییه در 
ادامه جلسه با بیان اینکه کماکان هزینه دادرسی برای 
مردم باال است، به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد 
تمامی تدابیر و اقدامات الزم را برای کاهش هزینه های 

دادرسی اتخاذ کند.

 ضرورت توجه به کارآفرینی 
در برنامه هفتم توسعه 

ادامه از صفحه اول
اولویت و سیاست های کلی برنامه هفتم

حــال کــه به نظر می آیــد تکلیف دولــت و مجلس با 
چالش هــای کنونــی و آینده اقتصاد ایران مشــخص 
اســت، نوبت به تعیین اولویت ها و سیاســت های کلی 
برنامه هفتم می رســد؛ دراین باره خرداد ۱۴۰۱ جلسه 
کمیســیون مشترک سیاســت های کلی برنامه هفتم 
توسعه به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور جمعی 
از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان 
دستگاه های ذیربط در محل دبیرخانه مجمع برگزار شد 
که در آن اعضا به بررسی اولویت های پرداختند. اعضای 
کمیسیون مشترک در این جلسه پیرامون بندهای مربوط 
به »آمایش سرزمین و توسعه دریا محور«، »کنشگری 
فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی«، »تقویت رویکرد 
اقتصاد محور در سیاست خارجی« و »حمایت از ایرانیان 
خارج از کشور« به بحث و بررسی پرداخته و در برخی از 
موارد به جمع بندی نهایی رسیدند. عالوه بر این در ابتدای 
جلســه ۱۷ خرداد این کمیســیون ذوالقدر دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، با اشاره به جمع بندی جلسه 
قبل و ارائه پیش نویسی از ۳۸ هدف ناظر به پیشرفت و 
جهش اقتصادی در طول برنامه هفتم توسعه گفت: »این 
جهت گیری ها برای ایجاد تحول و بهبود شــاخص های 
اقتصادی ناظر به شناخت آسیب ها و مسائل کشور تنظیم 
شــده است.« با لحاظ کردن این توضیحات و همچنین 
بررسی اخبار دیگر جلسات این کمیسیون به نظر می آید 
که رشد و جهش اقتصادی یکی از اولویت های مورد توافق 
اعضا برای این برنامه پنج ساله است و حاال باید منتظر ماند 
و دید که در موارد جزئی تر تا چه اندازه به پیشــران های 
اقتصــادی و همچنین کارآفرینی و اقتصاد مولد در این 

سند باالدستی پرداخته می شود.

سیاست خاورمیانه ای بایدن:

 وعده های بی عمل
 توافق هسته ای با ایران به پایان رسیده، سعودی ها وارد 

صحنه شده اند و حقوق بشر به سختی روی میز است.
 نقل از اکونومیست، »جو بایدن« از شما می خواهد که 
بدانید سفر او درباره نفت نیست. شما ممکن است غیر از 
این فکر کنید. او یک بار متعهد شد که عربستان سعودی را 
به عنوان دولتی »یاغی« معرفی کند و از گفتگو با »محمد 

بن سلمان« ولیعهد آن کشور امتناع ورزیده است.
اکنون او با عجله به پادشــاهی ســعودی می رود دومین 
تولیدکننده بزرگ نفت جهان در زمانی که قیمت نفت 
بسیار باالست و پس از همه این موارد بایدن در نهایت با 
شاهزاده مالقات خواهد کرد. با این وجود، دولت بایدن 
اصرار دارد که نفت محور ســفر او به عربســتان سعودی 
نیست. بایدن در تاریخ ۱۲ ژوئن گفت: »این سفر مربوط 

به مسائل بسیار بزرگتر است«.
چنین ادعایی ممکن است اعتراف ضمنی به این موضوع 
باشد که بعید است این سفر که برای ماه آینده برنامه ریزی 
شده کمک چندانی به کاهش قیمت نفت کند. چنین 
واقع گرایی ای از زمان روی کار آمدن بایدن کم تر دیده 
شده است. او در ابتدا وعده داد که سیاست خاورمیانه ای 
متفاوت از سیاســت سلف خود )ترامپ( داشته باشد. او 
وعده احیای برجام که در ســال ۲۰۱۸ میالدی توســط 
ترامــپ کنار گذاشــته شــد را داده بــود. او وعده داد از 
سعودی ها دوری کند و حقوق بشر را در مرکز سیاست 

خارجی آمریکا قرار دهد.
هیــچ یــک از آن وعده ها تحقق نیافته اند. بایدن بیش از 
حد وعده داده و کمتر عمل کرده است. لحن او متفاوت از 
ترامپ است. البته مقام های امریکایی استدالل می کنند 
که برخی تفاوت های سیاسی نیز وجود دارد. آنان عالوه 
بر تالش به منظور احیای گفتگو ها با ایران به شدت به 
دنبال آتش بسی هستند که اکنون در یمن برقرار است. با 
این وجود، ماهیت رویکرد به طور فزاینده ای مشابه است: 
بسیاری از نتایج سیاست بایدن با نتایج سیاست ترامپ 
یکسان است. با برجام آغاز کنیم که تحریم های اعمال 
شده علیه ایران را در ازای محدود ساختن برنامه هسته ای 
آن کشور کاهش داد. ترامپ امیدوار بود ایران حاضر شد 
فعالیت های هسته ای خود را به طور کامل متوقف کند و 
سیاست خارجی اش را تغییر دهد. با این وجود، کارزار به 
اصطالح »فشار حداکثری« او متحمل شکست شد. ایران 
سرخم نکرد و فعالیت هسته ای ممنوعه را از سر گرفت و 

به متحدان آمریکا در منطقه حمله کرد.
بایدن به جای بازگشت به توافق هسته ای پیشین به دنبال 
چیزی بود که »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه او توافقی 
»طوالنی تر و قوی تر« خوانده بود. با این وجود، مذاکرات 
در وین تا آوریل گذشته یعنی تنها دو ماه پیش از انتخابات 

ریاست جمهوری در ایران آغاز نشد.
بایدن پیش از پرواز به عربستان سعودی در اسرائیل توقف 
خواهد کرد. او نمی تواند کامال مطمئن باشد که چه کسی 
در اسرائیل به او سالم خواهد گفت: دولت ائتالفی متفرق 
اسرائیل که سال گذشته انتخاب شد در حال فروپاشی 
است. بایدن برای برخورد با »نفتالی بنت« نخست وزیر 
اسرائیل با احتیاط گام بر می دارد. بایدن نگران است که 
انتقاد از بنت ممکن اســت به »بنیامین نتانیاهو« سلف 
وی که در حال برنامه ریزی برای بازگشــت به قدرت از 
جایگاه اپوزیسیون است کمک کند. در هر حال، در مورد 
خاورمیانه حقوق بشر محور سیاست خارجی بایدن نبوده 
اســت. مسئله حقوق بشر به سختی روی میز قرار دارد. 
همه این موارد بسیاری از دموکرات ها را ناامید می کند. 

اخبار کوتاه

بین الملل
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« روند مالیات ستانی را بررسی کرد »روزگار

 افزایش 62 درصدی مالیات  در  1401 
از پرداخت مالیات توسط کارگران 

تا معافیت پردرآمدها
اعداد و ارقام الیحه بودجه ۱۴۰۱ در ابتدا نشان 
مــی داد که میزان درآمدهای مالیاتی در برآورد 
اولیه نســبت به عملکرد بودجه ســال ۱۴۰۱ تا 
۴۰ درصد رشــد خواهد داشــت.اما در نهایت 
درآمدهای مالیاتی دولت ایران در الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ با رشــد ۶۲ درصدی، حدود ۵۲۷ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شــد و طبق این 
الیحه، درآمد حاصل از مالیات مشــاغل نسبت 

به سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است.
حســین راغفر ، اقتصــاددان درباره افزایش ۶۲ 
درصــدی مالیات از مودیان مالی در یک ســال 
می گوید کــه: »دولت باید ریخت و پاش هایش 
را کم کند و مدیریت هزینه انجام دهد، اینطور 
نمی شــود که هزینه های اضافی دولت از جیب 
مردم پرداخت شود، بنابراین در درجه اول دولت 
باید تکلیف خود را در این زمینه روشن کند، در 
وهله دوم نیز پرداخت مالیات ها و افزایش آن باید 
بر اســاس اولویت بندی صورت گیرد، در حال 
حاضر ما پایه های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت 
و مجموع درآمد افراد را نداریم، درصورتی که از 
افراد ثروتمند و کسانی که درآمدهای بادآورده و 

نجومی دارند، باید مالیات ستانده شود.«
باید مالیات توسط حقوق بگیران پرداخت شود.

بر همین اساس و بنا به بودجه سال آینده، یک 
کارگر با درآمد ماهانه شش میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان باید ماهانه ۶۰ هزار تومان مالیات بپردازد 
که بیشــتر از مبلغ یارانه نقدی اســت که ماهانه 

دریافت خواهد کرد.
معافیت های مالیاتی برای پردرآمدها و 

مالیات برای دستمزدبگیران
این در حالی اســت که مجلس ایران با معافیات 
مالیاتــی پزشــکان عمومــی، متخصص، فوق 
متخصص با ســقف درآمد ساالنه ۲۴۰ میلیون 
تومــان موافقت کرده و این در حالی اســت که 
قاطبه مزدبگیران از جمله کارگران، اگر بیشــتر 
از ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال درآمد 
داشــته باشــند، باید مالیات بدهند. این سقف 
معافیِت مالیاتی ســاالنه به معنای این است که 
کارگری با درآمِد ماهانه ی بیشتر از ۵ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان باید مالیات بپردازد. البته برای 
درآمد مازاد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ 
میلیون تومان، پرداخت مالیات ده درصد است 

و برای باالتر از آن، تصاعدی افزایش می یابد.
در کنار مساله پزشکان، فرهنگیان، آموزگاران، 
دبیران، مشــاوران و مربیان تربیتی شــاغل در 
مناطق کمتر توســعه یافته و محروم کشــور و 
صعــب العبــور و مناطق کوهســتانی، از دیگر 
شاغالنی هســتند که معافیت مالیاتی به آن ها 
تعلق گرفته است.این در حالی است که با رصد 
نــرخ مالیات و معافیت های مالیاتی نســبت به 
سطح درآمد مشاغل مختلف به شکلی ناعادالنه 
و تبعیض آمیز تعیین شده و نمونه آن نیز همین 
مســاله است که بر اساس الیحه بودجه ۱۴۰۱، 
کارگــری با حداقل دســتمزد ملزم به پرداخت 
مالیات ۱۰ درصدی و پزشکی با درآمد ماهانه ۱۹ 
میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف می شود.

از سوی دیگر با مقایسه مالیات تعیین شده برای 
پزشکان و حداقل بگیران، مشخص می شود که 
نرخ مالیات برای این دو شغل با افزایش درآمد، 
کاهــش پیدا می کنــد، در حالی که این معادله 
باید برعکس باشد و این در حالی است که حتی 
نرخ پرداخت مالیات برای پزشــکان و کارگران 
با درآمدهای باالتر نیز به همین شکل ناعادالنه 
اســت. برای مثال پزشــکی با درآمد ماهانه ۲۵ 
میلیــون تومان مشــمول پرداخت مالیات ۱۰ 
درصدی می شود، در حالی که کارگری با همین 
درآمد، باید ۱۵ تا ۲۰ درصد مالیات پرداخت کند.

حسین راغفر، اما در همین رابطه نیز می گوید که: 
»ـ در حال حاضر سالیانه هزاران میلیارد تومان 
در کشــور فرار مالیاتــی رخ می دهد و به نوعی 
می تــوان گفت، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران 
که بخش غیر مولد اقتصادی را تشکیل می دهند، 
ریالــی مالیــات نمی دهند، اول باید تکلیف این 
بخش مشــخص شــود، این درحالی اســت که 
بســیاری از شــرکت های دولتی و خصولتی نیز 
با توجه به انواع و اقســام یارانه هایی که دریافت 
می کننــد، به اندازه کافــی مالیات نمی دهند، 
شــرکت های فوالدی، معدنی و پتروشیمی ها از 
جمله بنگاه هایی هســتند که یارانه های زیادی 
دریافت می کنند، اما در قبال آن حقوق ملت را 
نمی پردازند.«این استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء 
دربــاره افزایش مالیات ها و معافیت های عجیب 
و غریب نیز عقیده دارد که، تنها در شــش ماه 
نخســت سال گذشته، درآمد یک شرکت بزرگ 
فــوالدی بالــغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان بود و یا 
شرکت معدنی با درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی 
روبــرو بود، اما آن ها اصوال مالیاتی نمی دهند، با 
توجــه بــه اینکه آب، برق و گاز مصرفی آن ها به 
صورت یارانه ای محاســبه می شود و همچنین 
معافیت صادراتی نیز دارند، در مقابل، اما دولت 
از کارمنــدان و کارگرانی که درآمد مشــخصی 
دارنــد، مالیات کم می کند، بنابراین دولت باید 
از ایــن بنگاه هــا مالیات بگیرد، نه اینکه بخواهد 
به ســایر بخش ها برای پوشش هزینه های خود 

فشار بیاورد.

گزارش

گرهای همکاری  اما و ا
خودرویی ایران و روسیه

یک کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: صنعت 
ایران با محصوالت رنو و پژو قطعات مشابه ای دارد 
و می توان همین قطعات را متناســب با شــرایط 
بازار روســیه تولید و صادرات کرد از این رو روســیه 
پتانســیل خوبی برای رشــد کمی تولید و صادرات 

قطعه خواهد بود.
 مرتضی مصطفوی درباره  مذاکره با روســیه برای 
تولید مشترک خودروی ایرانی و روسی در کشورمان 
اظهار داشت: روسیه بزرگ ترین خودروساز شرکت 
آوتوواز اســت که همان شــرکت محصوالتی مانند 
هیونــدا را تولیــد می کند و حــدود ۶۰ درصد این 
شــرکت متعلق به رنو اســت. اما نکته حائز اهمیت 
اینکه ساختار این شرکت در روسیه بسیار شبیه به 
ساختار ایران خودرو است و طبق آخرین اطالعات، 
این شــرکت هم مانند ایران خودرو زیان ده و نیروی 

مازاد دارد.
وی ادامه داد: صنعت خودرو در روسیه هم ساختار 
کمونیســتی و مافیایی دارد، نمی گویم این ساختار 
به طور کامل با ایران مطابقت دارد اما شباهت هایی 
هم بین آنها وجود دارد. به همان اندازه که در ایران 
آقازاده ها به شــرکت های مادر دسترسی دارند، در 

روسیه هم چنین فضایی حاکم است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به لحاظ 
اقتصاد سیاسی  شرایط مشابهی در صنعت خودرو 
در هر دو کشــور پا برجا اســت، گفت: بنگاهداری 
صنعت و بازار خودرو در روســیه مشابه ایران است 
و در آن کشــور هم حجم خودروها کیفیت ســطح 
باالیی ندارند. هر چند در صنعت خودرو در روسیه، 
شرکت هایی اروپایی هم حضور داشتند اما شرکت 
اوتوواز شــبیه به ایرانخودرو و سایپا از حمایت های 

قابل توجه دولتی بهره می برد.
مصطفوی تاکید کرد: معتقدم اگر قصد توسعه داریم 
و می خواهیم به سمت بهبود کیفیت حرکت کنیم 
می توانیم در همین شرایط فعلی با شرکت های قوی 
چینی وارد همکاری شــویم. درســت است که در 
گذشــته برندهای ضعیفی از چین وارد ایران شده 
اما امروز محصوالت با کیفیت در صنعت خودرو در 
چین در حال تولید هســتند و شــرکت های بزرگ 
خودروسازی در چین فعال شده اند و اگر در گذشته 
تولیــدات ضعیف از چین وارد بازار خودروی ایران 
شده به دالیل مختلف این برندها انتخاب خودمان 
بوده است. امروز اینکه بتوانیم با شرکت های صاحب 
تکونولوژی و قــوی چین وارد همکاری های مانند 
تولید مشترک شویم بسیار بهتر از همکاری با روسیه 
است.   وی گفت: اما اگر به دنبال رشد کمی قطعات 
در صنعت خودرو کشــورمان هســتیم و به لحاظ 
کمی یعنی افزایش تعداد و میزان صادرات روسیه 
گزینه خوبی اســت چراکه در حال حاضر بسیاری 
از برندهای اروپایی، روســیه را ترک کردند و برند 
رنــو کــه حدود ۶۰ درصد آتوواز را دارد، روســیه را 
تــرک کرده بنابراین این فرصت خوبی برای بخش 
قطعه ســازی در صنعت خودروسازی ها کشورمان 
اســت. صنعت ایران با محصوالت رنو و پژو قطعات 
مشابه ای دارد و می توان همین قطعات را متناسب 
با شرایط بازار روسیه تولید و صادرات کرد از این رو 
روســیه پتانســیل خوبی برای رشد کمی تولید و 

صادرات قطعه خواهد بود.  
این کارشــناس صنعت خودرو ادامه داد: روسیه از 
اعضایی است که اوراسیا را تشکیل داده و ایران هم 
معاهدات اقتصادی با اوراســیا دارد و از این جهت 
هم بازار اوراســیا پتانسل خوبی برای افزایش کمی 
تولیدات است. اما از آنجایی که این کشورها صاحب 
تکنولوژی نیستند نمی توان کیفیت را افزایش داد.
مصطفوی با اشاره به مذاکرات قبلی با روسیه برای 
تولیدات مشــترک اظهار داشــت: پیش از این هم 
چنین مذاکرات با روسیه بسیار زیاد بوده اما اینکه 
چــرا به نتیجه نرســیده به ایــن دلیل بوده که این 
کشــور ساختار اقتصاد سیاسی بسیار بسته ای دارد 
و بازارخودرو در این کشور رقابتی نیست، از همین 
روی برای حضور در بازار باید به مافیا وصل شد. از 
سوی دیگر پیش از این روسیه احساس نیاز در این 
بازار نداشــت و به راحتی می توانســت با اروپا وارد 
همکاری شود و یکی از دالیلی که امروز این مذاکرات 
با ایران جدی تر شده، شرایط تحریمی روسیه است 
و روســیه هم در این بازار احســاس خالء کرده  و 
ایران هم دسترســی خوبی به روســیه دارد و امکان 
همــکاری تهاتــری را هم وجود دارد. از این رو ایران 
هم برای روسیه گزینه خوبی است.  وی گفت: در این 
همکاری ها حجم تولیدات و صادرات ایران افزایش 
پیدا می کند اما وضعیت کیفیت تفاوتی نخواهد کرد 
چراکه روسیه هم دانش فنی و تکنولوژی در ساخت 
خودرو را ندارد. بازار روسیه در این شرایط حاضر به 
شدت کشش جذب صادرات قطعات از ایران را دارد 
و در هر دو کشور هم شرایط صنعت خودرو مشابه 
است.   این کارشناس صنعت خودرو افزود: معتقدم 
در کوتاه مدت دو کشوری صاحب تکنولوژی نیستند 
و نمی تواننــد کیفیت تولیــدات را افزایش دهند و 
بهره وری هم کاهش پیدا می کند. اساسا در شرایط 
فساد، امکان توسعه  تکنولوژی وجود ندارد. در این 
شرایط روسیه هم با کمبود مواجه شده و به همین 
دلیل به سمت خودروهایی غیر اروپایی روی آورده 
که با شــدت تحریم و ترک شــرکت های اروپایی با 

مشکالت بیشتری رو به رو نشود. 

جزئیات بسته حمایتی دولت برای بازار اجاره

تعیین دستوری سقف اجاره بها، سیاستی شکست خورده 
محمــود محمــودزاده معــاون وزیــر راه و 
شهرســازی با تشــریح جزئیات طرح ویژه 
دولــت برای حمایت از مســتأجران، گفت 
بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه 
بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه 
خانه های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه 
امالک و اسکان است. برای اولین بار در دیماه 
سال گذشته توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد 

خالی را شناسایی کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 
بخش دوم با افزایش تولید مســکن مرتبط 
اســت، افزود: در قالــب پروژه های حمایتی 
مســکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن 
شهری در حال ساخت است. ۱۵۸ هزار واحد 
مســکن روســتایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در 
حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن 
این که در بافت فرســوده نیز ۵۳ هزار واحد 
ســاخته می شــود که در مجموع ۹۱۸ هزار 

واحد خواهد بود.
وی با بیان این که تمام تالش ما این اســت 
که این تعداد مســکن را به ۲ میلیون واحد 
برســانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل 
بازار است که در این حوزه دو بخش داریم، یک 
بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که 
پیشنهادات در کمیته های فنی تنظیم بازار 
تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می شود، 
از ســویی یک بخشــی از کنترل بازار نیاز به 
قانون دارد، که این موضوع نیز از مجاری خود 

باید پیگیری شود.
سیاست های کنترل بازار اجاره شکست 

خورده است
محمود اوالد کارشناس بازار مسکن با اشاره 
به اینکه اخذ مالیات از خانه های خالی عمال 
با شکست روبرو شد، اظهار داشت: این طرح 
عمــال پــوچ از آب درآمد، زیــرا قبل از آغاز 
شناسایی اعالم کردند، بیش از ۲.۵ میلیون 
واحد خالی در کل کشور وجود دارد که تنها 
۵۰۰ هزار واحد آن در تهران است، اما بعد از 
عملیات اجرایی این موضوع، بر اساس اعالم 
رسمی وزارت راه و شهرسازی در کل کشور 
تنها ۵۶۰ هزار خانه خالی شناســایی شــده 

است.
وی افزود: اصوال مکانیزم شناسایی خانه های 
خالی نیز اشــتباه اســت، به طور مثال یک 
شــهرکی که کل واحد های آن خالی اســت 

را به حســاب خانه های خالی می گذارند، که 
این موضوع درســت نیست، هرچند که این 
خانه های خالی را اگر تک به تک بررسی کنید، 
می ببینید، هر کدام به علتی خالی مانده اند، 
از سوی دیگر این استدالل هایی که در مورد 
استفاده از ابزار مالیاتی برای خانه های خالی 
در کشور های دیگر مطرح می کنند، را نباید 

به هیچ عنوان مالک قرار داد.
اوالد گفت: اینکه شما در کشور های گوناگون 
تجربیات مختلفی را در مورد یک مسئله به 
دســت بیاورید، چندان عجیب نیســت، در 
این مورد نیز ممکن اســت در یک شــهری 
این سیاست اجرا شود، اما اینکه لزوما همان 
سیاست در کشور ما نیز به مرحله اجرا در بیاید 
و جــواب نیز بدهد، به هیچ عنوان نمی توان 
روی آن حســاب کــرد، از ســوی دیگر در 
کشور های گوناگون اخذ مالیات بر خانه های 
خالــی لزوما برای کنتــرل قیمت ها و ایجاد 
تعادل در بازار انجام نمی شود، درحالیکه در 
ایران اخذ مالیات بر خانه های خالی صرفا بر 

مبنای همین هدف اجرا شده است.
این اســتاد دانشــگاه اضافه کرد: مطالعاتی 
کــه بنــده انجام داده ام حاکی از آن اســت 
که در برخی از شــهر ها مالیات از خانه های 
خالی گرفته می شــود تا آن ها در هزینه های 
عمومی شهر سهیم باشند، اینکه خانه خالی 
اســت، مالک نمی شــود، مالک در پرداخت 
هزینه های عمومی شــهر ســهیم نباشــد، 

همچنین در برخی از شهر های دنیا نیز مالکان 
خانه هــای قدیمی را با توجه به هزینه هایی 
کــه وجــود دارد، بخصوص در قبال تخریب 
و نوســازی، ملک خود را رها می کنند، زیرا 
بازســازی آن ملک برای آن ها صرفه ندارد و 
مبلغ فروش آن ملک نیز چندان نیست، ملک 
را رهــا می کنند، بنابراین برای جلوگیری از 
این کار از خانه های خالی مالیات می گیرند، 
تــا مالک مجبور شــود، تکلیف خانه خود را 

معلوم کند و دیگر آن را رها نکند.
اوالد همچنیــن در مورد سیاســت افزایش 
ســاخت مسکن به منظور افزایش عرضه در 
بازار نیز بیان داشــت: افزایش ســاخت، یک 
سیاست بلند مدت است که در این بازه عرضه 
را افزایش می دهد، اما این موضوع نیز شرایط 
خاص خودش را دارد، اینکه در هر نقطه ای و 
یا وسط بیابان شما مسکن بسازید و بعد هم 
انتظار داشته باشید، با افزایش عرضه، قیمت 
اجاره کنترل شود، چنین خبری نخواهد بود.
این کارشــناس بازار مسکن ادامه داد: وقتی 
فردی می خواهد در چنین مناطقی ســاکن 
شــود، میزان اجاره با هزینه هایی که در آن 
مــکان باید بپردازد مقایســه می کند. نبود 
امکانات خدمات، بهداشــتی و آموزشــی و 
همچنین کمبود وسایل حمل و نقل، هزینه ها 
را در چنیــن مناطقی افزایش می دهد و فرد 
تصمیم می گیرد، در مرکز شهر ساکن شود و 
اجاره بیشتری را نیز پرداخت کند، اما امکانات 

در اطرافش وجود داشــت باشــد، بنابراین 
ساخت مسکن تنها مالک نیست، بلکه باید 
امکانات زیرســاختی برای زندگی روزمره را 
نیــز در آن مــکان فراهم آورد، زیرا بدون این 

امکانات زندگی عمال میسر نخواهد بود.
این استاد دانشگاه همچنین در مورد راهکار 
اساسی برای کنترل بازار اجاره بها، عنوان کرد: 
از زمانی که ســاخت و ســاز ها در شهر ها به 
لحاظ معماری به اشــباع رسید، این موضوع 
همــراه بــا افزایش قیمت ها و باال رفتن تورم 
شد، در سوی مقابل، درآمد خانوار ها با کاهش 
شدیدی روبرو شد و همین موضوع موجبات 
آن را فراهم آورد که در بحث مســکن برای 
مردم مشــکالت زیادی ایجاد شود، بنابراین 
تا زمانیکه دولت علت های اصلی این موضوع 
یعنی کنترل شــاخص های اقتصاد کالن را 
در دســتور کار خود قرار ندهد، راه حل هایی 
که در شــرایط عادی بهترین گزینه ها برای 
کنترل بازار باشند، جواب نخواهند داد و بازار 
سروســامان نخواهد گرفت، بنابراین دولت 
برای کنترل بازار مسکن باید، وضعیت اقتصاد 
کالن را درست کند و تا زمانیکه این مسئله 
انجام نشود، راهکار هایی که برای مدیریت و 
تعادل در بازار به کار گرفته می شود، به هیچ 

عنوان جوابگو نخواهد بود.
4 راهکار ساماندهی بازار مسکن

اقبــال شــاکری عضو کمیســیون عمران 
مجلس با اشــاره به اینکه مســکن در حال 

حاضــر یــک موضوع چند وجهی اســت، 
اظهــار داشــت: طــی یک دهه گذشــته 
عقب افتادگی های زیادی در بخش مسکن 
رخ داده کــه ایــن موضوع باعث انباشــت 
مشکالت شده، بنابران خیلی ساده اندیشانه 
نباید به مسائل این بخش نگاه کرد، بلکه در 
این رابطه باید با یک برنامه ریزی مناســب، 
راهکار هایــی کــه برای بــرون رفت از این 
وضعیــت وجود دارد، را بــه کار گرفت، تا 
مسکن از یک کاالی سرمایه ای گرانقیمت 
به یک کاال مصرفی که در دســترس مردم 

قرار می گیرد، تبدیل شود.
وی افــزود: در این رابطه دو راهکار اصلی 
و دو راهــکار تکمیلی وجود دارد، در وهله 
اول باید ســاخت مسکن در کشور سرعت 
بگیرد، تا عرضه در بخش مسکن چه بازار 
خریــد و چه اجاره باال برود، برنامه ای که 
دولت برای ســاخت ۴ میلیون واحد طی 
۴ ســال تدارک دیده، بســیار مهم است و 
اگر این کار با موفقیت همراه شــود، بدون 
شک، بازار مسکن با وضعیت بهتری روبرو 

خواهد شد.
شــاکری اضافه کــرد: در وهله دوم نیز باید 
ساخت واحد های مخصوص اجاره در دستور 
کار دولت، شهرداری ها و شرکت های حرفه ای 
ساخت مسکن قرار بگیرد، این راهکار حدود 
۱۵ سال است که مغفول مانده، اما االن باید 
به آن توجه شود، این موضوع در دنیا جواب 
داده و در کشورمان نیز می تواند راهگشا باشد، 
شرکت هایی باید ایجاد شوند، که به صورت 
انبوه ســازی اقدام به ســاخت مسکن کنند 
کــه صرفا برای اجاره باشــد، در این کار نیز 
شهرداری های با توجه به امکاناتی که دارند، 

باید وورد کنند.
نماینــده تهران در مجلس ادامه داد: این دو 
راهکار، مهم ترین فاکتور هایی هســتند که 
باید در مورد بازار مســکن انجام شوند، سایر 
راهکار هایی نیز که در این باره وجود دارد، به 
نوعی فرعی هستند و نمی توانند، برای بلند 
مدت اثرگذار باشند، از سویی در کنار این ها 
نیز باید دو موضوع، اخذ مالیات از خانه های 
خالی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه ناشی 
از معامالت مکرر بخش زمین و ســاختمان 
پیگیری شــود، تا بازار مســکن کامال تحت 

کنترل قرار گیرد.

3 گام مهم بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز

عرضه و تقاضا در بازار ارز به تعادل رسید
  طی هفته های گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی 
در بازار ارز، اختیارات بانک مرکزی با مجوز سران قوا برای 
مدیریت بازار ارز افزایش یافت و این بانک توانست با انجام 
اقداماتی بدون ارزپاشی باعث کاهش التهابات ارزی شود.

در گام نخست بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای، مجوز 
خریــد و فــروش ارز صادرکنندگان بــه نرخ توافقی در 
صرافی ها را صادر کرد و همین اقدام توانست طی مدت 
کوتاهی )دو ســه روز نخســت اجرای این طرح( قیمت 
دالر را در بازار آزاد ۲ هزار تومان کاهش دهد.البته طی 
روزهای بعد بانک مرکزی این بخشــنامه را تکمیل کرد 
و مجــوز خریــد ارز تمام اشــخاص حقیقی و حقوقی را 
توســط صرافی ها صادرکرد؛  آنطور که فعاالن بازار ارز 
می گویند، با این بخشــنامه بانک مرکزی، عالوه بر ارز 
صادرات، ارزهای خانگی نیز وارد بازار شده و همین امر 
موجب تعادل در بازار ارز شــده اســت.اقدام مهم دیگر 
برای مدیریت بازار ارز، مجوزی است که از امروز ابالغ و 
اجرایی شــده اســت؛ با این مجوز عماًل عرضه ارز در بازار 
بیشتر از قبل خواهد شد؛ چراکه طبق اعالم بازار متشکل 
ارزی،  فروش ارز صادرکنندگان به صرافی ها با نمادهای 
معامالتی جدید در بازار متشــکل ارزی راه اندازی شده 
است.در بخشی از اطالعیه بازار متشکل ارزی آمده است: 
» به اطالع کارگزاران محترم می رساند، به منظور تسهیل 

فروش ارز صادرکنندگان، نمادهای معامالتی جدید دالر 
و یورو تحت عنوان دالر صادراتی و یورو صادراتی از امروز 
به صورت آزمایشی در بازار متشکل ارز ایران راه اندازی 

خواهد گردید. «
مجــوز جدید بانک مرکزی چه اثری در معامالت 

صرافی ها دارد؟
طبــق قوانیــن مربوط به خرید و فروش ارز در صرافی ها، 
صراف هــا ســه روز بعــد از خرید ارز، می توانســتند ارز 
خریداری شــده را بفروشند و بیش از آن نمی توانستند 
ارز را نگه دارند، برهمین اساس نیز صراف ها براساس نیاز 
خودشــان، تعداد محدودی ارز می خریدند که بتوانند 
طی ســه روز بفروشــند؛ اما با مجوز جدید بانک مرکزی 
و فعال شــدن معامالت در بازار متشــکل ارزی، عمق 
معامــالت افزایش خواهد یافت چراکه صراف های عضو 
بازار متشکل با استفاده از زیرساخت این بازار می توانند 
ارز صادرکنندگان را خریداری کرده و غیر از اینکه ارزهای 
خریداری شده را می توانند روی کانتر خودشان بفروشند 
این امکان را هم دارند که ارزها را به سایر صرافی ها، بانک ها 

و فعاالن بازار متشکل ارزی نیز بفروشند. 
این اقدام باعث می شــود تا صراف ها ارز بیشــتری را از 
صادرکنندگان خریداری کنند که در این حالت هم روند 
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ســرعت می گیرد و هم 

صراف ارز بیشتری را برای فروش به سایر متقاضیان در 
اختیار دارد. طبق اعالم فعاالن بازار، این مجوز می تواند 
به حجم و عمق معامالت کمک بسیاری کند ضمن اینکه 
نرخ واقعی ارز نیز کشــف می شــود و عرضه و تقاضا نیز 
شــفاف تر خواهد شد.بنابراین صراف هایی که عضو بازار 
متشکل هستند با استفاده از همان زیرساخت بازار می 
توانند ارزهای صادرکنندگان را خریداری کرده و دوباره 
به سایر متقاضیان بفروشند. البته این سیاست در کنار 
خرید و فروش ارز صادراتی خارج از بازار متشــکل ارزی 

است و تداخلی با بخشنامه های قبلی ایجاد نمی کند. 
در حال حاضر نرخ رســمی ارز در ســایت بازار متشکل 
ارزی منتشر می شود و هموطنان می توانند ارز مورد نیاز 
خود که در ســرفصل های ارزی برای مواردی همچون 
مسافرت، ارز مورد نیاز دانشجویی یا بیماری را براساس 
ضوابط تعیین شده برای این مصارف از این بازار با نرخ های 

رسمی تأمین کنند.
 قیمت واقعی ارز چند است؟

 همزمــان بــا کاهش قیمت هــا در بــازار ارز، برخی از 
کانال های تلگرامی ســعی دارند با درج قیمت های باال 
برای ارز همچنان فضای بازار را ملتهب نشان دهند ولی 
کســب اطالع از فعاالن بازار و صرافی ها بیانگر آن اســت 
که هم اکنون عرضه و تقاضا در بازار به تعادل رســیده و 

دیگر خبری از فضای متشنج ارزی نیست.
ضمــن اینکــه ارز توافقی در صرافی ها در کانال ۲۹ هزار 
تومــان قــرار دارد و ارز در بازار آزاد نیز با قیمت های درج 

شده در کانال های تلگرامی تفاوت فاحش دارد.
المعــی معــاون اداره صادرات بانک مرکزی نیز با تأکید 
براینکه نرخ موجود در شــبکه صرافی ها براساس توافق 
و رقابت حاصل می شــود، گفت: در این شبکه هزینه ای 
نقل و انتقال اســکناس 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.به گفته المعی، نرخ هایی که در شبکه های 
اجتماعی منتشر می شود به هیچ وجه مورد تأیید بانک 
مرکزی نیســت و افراد ســود جو تالش می کنند تا با جو 
سازی نرخ کاذب ایجاد می کنند لذا این نرخ ها به هیچ وجه 
نرخ های مورد معامله نیست 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.
گفتنی است، کنترل نقدینگی با ایجاد محدودیت در نقل 
و انتقال نقدینگی از طریق ســامانه های بانکی، مسدود 
سازی حساب های فعاالن غیر مجاز بازار ارز و ممنوعیت 
معامالت فردایی ارز و طال از دیگر اقدامات بانک مرکزی 

برای متعادل ساختن بازار است.

خبر ویژه

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: دستگاه کارتخوان هوشمند 
در تمــام ۹ هــزار واحد نانوایی تهران نصب می شــود و قیمت نان بعد 

حذف آرد یارانه ای، برای مردم تغییری نخواهد داشت.
بیژن نوروزی مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران اظهار داشت: 
در جلسه ای در استانداری تهران با ریاست حشمت اهلل عسگری معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران اعالم شد که ۶۸۰۰ دستگاه 

کارت خوان هوشمند در نانوایی های تهران نصب می شود.
وی افزود: اتحادیه نیز اعالم کرد که آمادگی الزم برای نصب دستگاه ها 

را دارد و برای این اقدام ملی همکاری های الزم را دارد.
نوروزی مقدم گفت:  به ۹ هزار واحد نانوایی کشور آرد یارانه ای پرداخت 
می شــود اما  فعال به تعداد ۶۸۰۰ واحد، دســتگاه کارتخوان هوشمند 
آماده برای نصب وجود دارد, بر اســاس اعالم اســتانداری برای مابقی 

واحد های نانوایی نیز این کارتخوان نصب می شود.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: بعد از نصب کارتخوان 
های هوشمند، فروش نان با این دستگاه ها انجام می شود اما با توجه 
به اینکه فعال آرد یارانه ای به واحدهای نانوایی پرداخت می شود شکل 

پرداخت یارانه نان تغییری نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: بعد از اینکه آرد نانوایی ها آزاد شــود، نیز دولت مابه 
التفاوت قیمت نان را به حساب نانوایان واریز می کند  تا مردم کماکان 
نــان را بــه قیمت قبل خریداری کنند.رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی 
تهران در پاسخ به اینکه آیا قیمت نان برمبنای آرد یارانه ای تغییری 
نخواهد داشــت  گفت: نرخ نان برای ۱۴۰۰ اســت و قرار بود که نرخ 
جدید به نانوایان ارائه شــود اما با این وجود با افزایش قیمت در این 

مقطع موافقت نشده است و نرخ های سال گذشته اعمال می شود.

نصب کارتخوان هوشمند در تمام ۹ هزار نانوایی تهران

»نان کارتی« به تهران رسید
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نفت و انرژی 4

کشور پاسخ داد : سخنگوی صنعت آب 

طرح های انتقال آب به کجا رسید؟ 

کوتاه از انرژی

بین الملل

گفت وگوی طالبان با ایران 
 درباره مشکالت 

اجرای حق آبه هیرمند
 وزارت آب و انــرژی دولــت موقــت 
طالبان در خصوص ســفر اخیر هیاتی 
از این وزارتخانــه به ایران توضیحاتی 
ارائه کرد.براســاس اعالم وزارت انرژی 
طالبــان،  هیــأت ایــن وزارتخانه در 
بیست وپنجمین نشست کمیساریای 
آب رودخانــه  هلمنــد در تهــران از 
تاریــخ ۲۵ تــا ۲۷ خرداد و با ریاســت 
»مجیب الرحمــن عمــر آخوندزاده« 
معاون این وزارتخانه حضور یافته است.
وزارت انرژی دولت موقت طالبان گفته 
است که در این نشست با طرف ایرانی 
در خصــوص مشــکالت اجرای حقابه 
ایــران رایزنی کرده است.کمیســیون 
آب هیرمند ساالنه دو بار جلسه برگزار 
کــرده و آخرین نشســت آن با حضور 
مقامات دو کشور ایران و افغانستان در 
والیت نیمروز برگزار شــده بود.وزارت 
انرژی طالبــان همچنین تاکید کرده 
اســت که در نشست اخیر در خصوص 
وضعیت غیرنرمال آبی ســال ۱۴۰۰ با 
مقامــات ایران گفتگــو کرده و بر لزوم 
اجرای کامل معاهده میان دو کشــور 
تاکید صورت گرفته اســت.پیش از این 
مقامات طالبان بر اجرای کامل حق آبه 
ایران و افغانســتان تاکید کرده بودند.
در ایــن راســتا، »ذبیــح اهلل مجاهد« 
ســخنگوی طالبان موضوع حقابه بین 
افغانستان و ایران را حل شده دانست و 
گفت در صورتی که طرف افغانستان به 
اندازه کافی آب داشته باشد جمهوری 
اسالمی ایران نیز از آب مستفید خواهد 
شــد.همچنین »انعام اهلل سمنگانی«، 
معــاون ســخنگوی طالبان نیز در این 
باره گفت که افغانستان به همه تعهداتی 
که از پیش در مورد حق آبه با جمهوری 
اســالمی ایران داشته، پایبند است.به 
گفته وی، بر اثر خشکسالی افغانستان 
هم با کمبود آب مواجه اســت و شــاید 
حق آبه ایران هم از این بابت متأثر شده 
و این مسأله، قابل بحث است.سمنگانی 
همچنیــن تأکید کرد که طالبان آماده 
است نگرانی ایران در این زمینه را را از 

راه گفتگو رفع نماید.

اتریش برای کاهش 
 صادرات گاز روسیه 

آماده شد
دولت اتریش به شــرکت نیروی وربوند 
اجازه داد در صورت محدود شدن عرضه 
گاز از سوی روسیه، یک نیروگاه گازسوز 
ذخیره را تبدیل کند تا بتواند با استفاده 
از زغال ســنگ، بــرق تولید کند.این 
تصمیم دولت اتریش پس از آن گرفته 
شد که دولت آلمان اعالم کرد اقداماتی 
را برای رســیدگی به مســئله کاهش 
عرضه گاز از ســوی روسیه انجام داده 
که شــامل افزایش اتکا به نیروگاه های 
زغال ســوز بوده است. کرملین، جریان 
گاز از طریق خط لوله نورد اســتریم را 
که مستقیما گاز را به آلمان می رساند، 
حــدود ۶۰ درصــد کاهش داد و اتفاق 
اخیــر، زنــگ خطــر به صــدا درآمد. 
کاهش تحویل گاز روسیه، پیامدهایی 
در فرانســه، اتریــش و جمهوری چک 
داشته است.وابستگی اتحادیه اروپا به 
گاز روســیه و ریسک قطع شدن عرضه 
گاز از سوی مسکو به تالفی تحریم های 
اروپا بر سر حمله نظامی به اوکراین، به 
دردسری برای این بلوک تبدیل شده و 
دولت های اروپایی را واداشــته است به 
ذخیره ســازی گاز و جست و جو برای 
منابع دیگر تامیــن گاز بپردازند.دفتر 
کارل نهمــر، صدراعظم اتریش، اعالم 
کرد شــرکت نیــروی وربوند که دولت 
سهامدار عمده آن است، موافقت کرده 
اســت نیروگاه مالخ در منطقه جنوبی 
اشــتایر را که تعطیل شــده اما آماده 
فعالیت نگه داشته است را برای استفاده 
مجدد از زغال سنگ، آماده کند. دولت 
در حال بررســی تدابیر حقوقی بیشتر 
بــرای متنوع کردن تامین گاز با هدف 
کاهش وابســتگی به صادرات روسیه 
اســت.جریان گاز روســیه به اروپا روز 
جمعــه کمتر از تقاضــای این منطقه 
بود. این وضعیت با موج گرمای شــدید 
کــه جنوب اروپا را فرا گرفت، همزمان 
شد و قیمت پایه گاز را به دلیل نگرانی از 
عدم ذخیره سازی کافی گاز تا زمستان، 

افزایش داد.

سخنگوی صنعت برق کشور:

کز مجاز استخراج رمز ارز  مرا
تعطیل می شود

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور 
گفت: با توجه به محدودیت های که در تامین 
برق وجود دارد، تمامی مراکز استخراج رمز 
ارزی کــه به صورت مجاز فعالیت می کنند 

تا پایان محدودیت ها تعطیل خواهند شد.

یک کارشناس:

 لزوم خرید و فروش برق 
در بورس انرژی

یک کارشــناس گفت: اگــر برق نهادهای 
دولتی سهمیه بندی شود،فشار قطعی برق 
از روی صنایع برداشــته و کارخانه هایی که 
در ایجاد تولید، درآمد و اشتغال سهم دارند 
می تواننــد به تولید محصول خود ادامه می 
دهند.بهرام شــکوری ، با اشــاره به اهمیت 
موضــوع تأمین برق صنایع بورســی برای 
تداوم سودآوری و جریان درآمدی عملیاتی 
این شــرکت ها گفت: توافقنامه همکاری به 
منظور تأمین برق و انرژی صنایع بین رئیس 
انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران و وزیر 
نیرو به امضا رسیده است اما به نظر نمی رسد 
چشم انداز مثبتی در این باره وجود داشته 
باشد زیرا با وجود مساعدت وزارت نیرو برای 
تأمین برق، مصرف برق در کشور تصاعدی 
است و نیروگاه ها برای تأمین برق صنایع با 
کمبود مواجه اند.وی ادامه داد: بین تولید و 
مصرف برق در حال حاضر در کشور تعادل 
وجود نــدارد در نتیجه وزارت نیرو مجبور 
اســت برق موجود را بین خانگی و صنایع 
مدیریت کند و مبنای مدیریت برق بر قطع 
بــرق صنایع و تعطیلــی فعالیت اقتصادی 
کارخانه هــا و واحدهــای تولیدی اســت.
ایــن فعال صنعتی تصریح کرد: پیشــنهاد 
شده اســت برق وزارت خانه ها، سازمان ها 
و نهادهــای دولتی ســهمیه بندی یا قطع 
شــود و گویا وزارت نیرو هم تصمیم گرفته 
اســت برق ســازمان ها و بدنه دولت را قطع 
کنــد و اگــر این اتفاق بیفتد فشــار از روی 
صنایع برداشته خواهد شد و کارخانه هایی 
که اشــتغال ایجاد کرده اند، درآمد دارند و 
تولیدکننده محصوالت صنعتی و تجاری اند 
به فعالیت خود ادامه خواهند داد.شــکوری 
گفت: ســهمیه بنــدی و قطعی برق آفتی 
اســت که دامن بخش تولید را گرفته و هر 
روز دامنه آن وسیع تر می شود و همه ساله 
قطعی برق در فصل تابستان و سهمیه بندی 
انرژی و قطعی گاز در فصل زمســتان تکرار 
می شود.وی افزود: تنها راهکار پیشنهادی 
وزارت صمت به صنایع صدور مجوز احداث 
نیروگاه هــا به واحدهای تولیدکننده فوالد 
داده اســت امــا ایــن راهکار نیــز خالی از 
ایراد نیســت زیرا وظیفه صنعتگر، احداث 
نیروگاه نیســت بلکه ایجاد اشتغال و تولید 
محصــوالت صنعتی و فــوالدی مهمترین 
وظایــف صنعتگران اســت. در نتیجه بهتر 
است برق را از طریق بورس خریداری کند 
و با احتساب آن قیمت محصول نهایی خود 
را اعــالم کند.وی ادامه داد: در قطعی برق 
سال گذشته حدود ۴ میلیارد دالر به یکی 
از صنایع کشــور خســارت وارد شد با این 
حــال هم وزارت صمــت و هم وزارت نیرو 
تالش کرده اند میزان خسارات را با همزمانی 
قطعــی برق و اورهال کارخانه ها به حداقل 

برسانند.

هر کولر آبی به اندازه دو نفر 
آب مصرف می کند

مدیرعامــل آبفای البرز گفت: با رســیدن 
فصل گرما و روشــن شدن کولرهای آبی، به 
طور میانگین به اندازه دو نفر به مصرف آب 
خانوارها اضافه می شود.ذوالفقار مهدی زاده 
با اشاره اینکه طی روزهای آینده دمای البرز 
به بیش از ۴۰ درجه باالی صفر می رسد، اظهار 
کرد: در این شــرایط شاهد افزایش مصرف 
آب به واســطه اســتفاده مداوم از کولرهای 
آبی و افزایش دفعات استحمام و ... هستیم.
وی ادامــه داد: به طــور میانگین حدود ۲۸ 
درصد از مصرف روزانه آب شهروندان البرزی 
به اســتحمام اختصــاص دارد و در روزهای 
گرم ســال این میــزان افزایش می یابد.وی 
همچنین با اشاره به مصرف باالی کولرهای 
آبی هم گفت: با رسیدن فصل گرما و روشن 
شدن کولرهای آبی، به طور میانگین به اندازه 
دو نفر به مصرف آب خانوارها اضافه می شود.
این مسئول تاکید کرد: در اغلب کشورهای 
دنیا اســتفاده از این شــکل از سیستم های 
سرمایشــی منسوخ شده چون حجم زیادی 
آب مصرف می کنند.مهدی زاده اضافه کرد: 
با توجه به اینکه سال به سال از میزان نزوالت 
آســمانی کاســته می شــود، مصرف آب به 
واســطه افزایش جمعیت بیشتر می شود و 
به واســطه حجم باالی اســتخراج، از میزان 
منابع آب های زیرزمینی کم می شود، انتظار 
می رود مردم مدیریت بیشــتری در مصرف 

داشته باشند.

یکــی از برنامه های وزارت نیرو تعیین و تکلیف 
پروژه های انتقال آب اســت که در این مسیر نیز 
گام هایی را برداشته و آنطور که تاکنون مشخص 
شــده استارت برخی از پروژه ها زده شده است.
صحبــت انتقــال آب از دریاها به مناطق کویری 
کشــور سال هاســت که به میان آمده اســت؛ 
طرح های انتقال آب از دریای خزر، خلیج فارس 
و دریــای عمان به فالت مرکزی مدت ها اســت 
که مدافعان و مخالفانی دارد اما حاال با روی کار 
آمدن دولت سیزدهم بحث انتقال آب به ویژه از 
خلیــج فارس به فالت مرکزی با جدیت  در حال 

 پیگیری است.
فیــروز قاســم زاده - ســخنگوی صنعــت آب 
کشور - درباره آخرین اقدامات انجام شده برای 
طرح هــای انتقــال آب، گفت: در خلیج فارس و 
دریای عمان فاز مطالعاتی آغاز شــد، چند نقطه 
را لکــه گذاری کردیم، در بوشــهر، هرمزگان و 
سیســتان و بلوچســتان این مطالعات در حال 
انجام اســت و مهندسی ارزش صورت می گیرد.
او افــزود: انتقــال آب از دریای عمان به کرمان، 
اصفهــان، هرمــزگان و یزد در فاز ۱ به گل گوهر 
اجرا شــده و اکنون آماده بهره برداری اســت. در 
سیستان و بلوچستان نیز یک طرح مطالعه شده 
که در بخش های خط انتقال در چابهار و خراسان 
جنوبی در حال انجام بوده و قرار اســت که برای 
صنایع و شرب آب را منتقل کند و در مسیر تمام 
اینها را به آب شرب برساند.وی درباره انتقال آب 
از دریای خزر نیز گفت: بر اساس جمع بندی هایی 
که صورت گرفت در حال حاضر این طرح در حال 
بررسی است تا خط مشی های آن تعیین شود و 
اکنون با محیط زیســت و امور جنگل ها در حال 
تعییــن تکلیف برای اجرای این طرح هســتیم.
اما این مســاله با انتقاداتی از ســوی کارشناسان 
مواجه شد، داریوش مختاری - کارشناس ارشد 
مدیریت منابع آب در این رابطه به ایســنا گفت: 
پروژه هــای انتقــال آب از خلیج فارس به فالت 

مرکزی چنان شتابان در دستور کار قرار گرفته اند 
که گویا همانند سدســازی های بی هدف حتی 
فرصت الزم برای انجام مطالعات جامع و سنجش 
درســت ابعاد زیســت محیطی و آثار بازتوزیعی 
درآمدی آن ها فراهم نیست.به گفته وی باید به 
این سواالت پاسخ داد که آیا این پروژه ها دارای 
توجیه اقتصادی اســت کــه اجرای آن با حذف 
اعتبــارات بخش آب در دســتور کار قرار گرفته 
است؟ آیا این پروژه ها، نقش منفی و آسیب زننده 
دارند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، می  توان به 
سنجه های مختلفی روی آورد. بررسی داده های 
مربــوط بــه پروژه انتقــال آب از خلیج فارس به 
فالت مرکزی )کرمان، خراسان جنوبی، خراسان 
رضوی، یزد، اصفهان و سیســتان و بلوچستان( 
نشــان می  دهد که با ســرمایه  گذاری ۱۴۱ هزار 
میلیــارد تومانــی و با ۴۱۰۰ کیلومتر طول خط 
پروژه، سالیانه در مجموع برابر ۵۵۰ میلیون متر 
مکعب آب، شیرین  سازی و منتقل می  شود.وی 
با بیان اینکه زمان بندی پیش بینی شــده برای 
اجرای پروژه برابر پنج ســال اســت و این پروژه 
دارای چهــار خــط انتقال اصلی بوده که هر خط 

در چند فاز اجرا می شود، گفت: محاسبات اولیه 
اقتصاد مهندســی مربوط به داده های باال نشان 
می دهــد کــه هزینه هر کیلومتر خط انتقال آب 
از خلیج فارس به فالت مرکزی برابر ۸۶ میلیارد 
تومان برآورد شده که مبلغ بحث برانگیزی است. 
ســنجه دیگر، قیمت تمام  شــده هر مترمکعب 
آب اســت. برای این منظــور، ابتدا ارزش آینده 
ســرمایه گذاری پــروژه در پایان دوره ســاخت 
)ســال پنجم( برابر ۳۵۰ هــزار و ۸۵۸ میلیارد 
تومان محاسبه شد.این کارشناس ارشد مدیریت 
منابــع آب ادامه داد: نــرخ تعدیل تورم در دوره 
اجرا برابر ۲۰ درصد در نظر گرفته شــد. معادل 
یکنواخت ســالیانه هزینه سرمایه  گذاری پروژه 
در دوره بهره برداری ۲۵ ســاله برابر با ۷۰ هزار 
۹۰۸ میلیاردتومان برآورد شده همچنین قیمت 
تمام شــده هر متر مکعب آب برابر ۱۲۸ هزار و 
۹۲۴ تومان برآورد شده همچنین، نرخ بهره در 
این محاسبات برابر ۲۰ درصد در نظر گرفته شد. 
در آمار ارائه شده یک مبلغ ۱۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان  درج شــده که بســیار ابهام برانگیز است.

مختاری با بیان اینکه در این محاسبات هیچگونه 

پیامد زیســت محیطی پروژه محاسبه و منظور 
نشده است که قاعدتا از درآمدهای پروژه کاسته 
و یا اینکه به هزینه های پروژه افزوده می شود و 
در یک تحلیل منفعت هزینه در نظر گرفته می 
شــود، اظهار کرد: از دیدگاه مقایسه ای، بودجه 
ســاخت ســد درودزن برابر ۲۳۰ میلیون تومان 
در ســال ۱۳۵۲ بوده اســت که سالیانه به میزان 
یک میلیارد مترمکعب آب اســتحصال می  کند 
و نزدیــک بــه ۶۵۰ میلیون متر مکعب آن قابل 
برداشــت است. سد قیر )سلمان فارسی( از نوع 
بتنــی قوســی با ۱۲۵ متر ارتفــاع و مخزنی به 
ظرفیــت ۱۴۰۰ میلیــون متر مکعب با اعتباری 
برابــر ۱۵۵ میلیارد ریــال هزینه با هدف تامین 
۴۳ میلیون متر مکعب آب شرب و با تامین آب 
مورد نیاز تولیدات کشاورزی به میزان ۳۴۰ هزار 
تن در سال  های میانی دهه ۱۳۸۰ بهره  برداری 
 شد.به گفته وی هزینه هر متر مکعب آب این دو 
پــروژه که هــر دو جزو پروژه  هایی بوده که جدا 
از پیامدهای زیســت  محیطی نگران  کننده، در 
آبگیری سالیانه موفق بوده  اند، بسیار بسیار کمتر 
از هزینــه چند صــد هزار میلیارد تومانی انتقال 
آب از خلیــج فارس به فالت مرکزی اســت.این 
کارشــناس تصریح کــرد: اکنون که محدودیت 
شدید اعتباری حتی در مقیاس چند ده میلیارد 
تومان برای تامین اعتبار طرح  های تعادل بخشی 
منابع آب زیرزمینی در بخش آب کشــور وجود 
دارد، چــه ضرورتی به اجرای پروژه  های انتقال 
آب است؟ بهتر است پاسخ این ابهام  ها مشخص 
شــود. نباید در هیاهوی رســانه ای ســردرگم 
شــد و کار درســت را فراموش کرد. اگر چنین 
پروژه هایی به طور محدود ضرورت داشته باشند، 
پــس از ده ها ســال مطالعه ژرف و پس از اینکه 
گزینه هــای اجرایی ارزانتر و پربازده تر ناممکن 
بودند، می  توانند در دســتور کار قرار بگیرند.به 
گفتــه مختاری، یافتن راه  حل  های جایگزین به 

طور معمول چند سال زمان نیاز دارد. 

 معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: همه نیروگاه های 
کشور از لحاظ پدافند غیرعامل در برابر هر تهدیدی در آمادگی 
کامل قرار دارند.ناصر اسکندری افزود: آمادگی کامل نیروگاه ها 
از لحاظ پدافند غیرعامل سبب شده تاکنون هیچ تهدیدی اتفاق 
نیفتاده باشد.وی در ادامه صنعت برق را شامل سه بخش تولید. 
توزیع و انتقال دانســت و خاطرنشــان کرد: بخش تولید توسط 
نیروگاه هــا صورت می گیرد.معــاون راهبری تولید برق حرارتی 
ادامــه داد: فرایند برق به گونه ای اســت کــه هم زمان با مصرف 
تولیــد صــورت می گیرد و امکان ذخیره ســازی چندانی وجود 
ندارد.اســکندری گفت: براین اســاس هر میــزان صرفه جویی 
توســط مشــترکان صورت گیرد در میزان تولید مؤثر است.وی 

ادامه داد: کشورمان کشور روبه توسعه ای است و بخشی از برقی 
که تولید می شود به سمت بخش مولد اختصاص داده می شود که 
واجد ارزش افزوده است.معاون راهبری تولید برق حرارتی افزود: 
صنعت برق صنعتی زیرساختی است که از همه بخش های کشور 
حمایت می کند و همه از آن استفاده می کنند.اسکندری گفت: 
بر این  اســاس میزان مصارف در ۲۴ ســاعت متغیر اســت و اوج 
مصرف ۲۰۰ ساعت است.وی ادامه داد: این زمان کم اوج مصرف 
نیاز به سرمایه گذاری های سنگین در احداث نیروگاه های جدید 
را توجیه پذیر نمی کند و بر این  اســاس باید به ســمت روش های 
دیگری مثل صرفه جویی و ارتقای راندمان نیروگاهی رفت.معاون 
راهبــری تولید نیروی برق حرارتی افزود: در بخش صرفه جویی 

صنایع همکاری خوبی با صنعت برق دارند.اسکندری ادامه داد: 
امسال ۱۰۰ برنامه تعمیرات نیروگاهی ایران به صورت کامل اجرا 
شده و همه نیروگاه ها آماده تولید هستند؛ امسال همچنین باالی 
۹۶ هزار مورد تعمیراتی در نیروگاه ها انجام شده است.وی ادامه 
داد: از این ۹۶ هزار  تعمیرات برخی تعمیر اساسی بوده است که 
به خوبی انجام شده است. تنها یک مورد ۲۰ مگاواتی باقی مانده 
که در چندروزه آینده وارد مدار می شــود. معاون راهبری تولید 
نیروی برق حرارتی شاخص خروج اضطراری نیروگاه ها در جهان 
را بین ۲ تا ۵درصد عنوان کرد و گفت: این شاخص در کشورمان 
۳ درصد اســت.وی ادامه داد: باالی ۹۵ درصد انرژی کشــور از 

نیروگاه های حرارتی تأمین می شود.

معاون شرکت برق حرارتی :

کامل در برابر هر تهدیدی قرار دارند کشور در آمادگی  نیروگاه های 

خبر  ویژه

عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس:

کریدور انتقال انرژی تبدیل می شود ایران به 
 عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی، نقش وزارتخانه های نیرو 
و نفــت را در بهبود دیپلماســی اقتصادی را 
پررنگ دانســت و گفت: انتظار ما از دســتگاه 
دیپلماسی کشور فعال تر کردن کریدور انتقال 
انرژی است.عبدالعلی رحیمی مظفری درباره 
دیپلماســی اقتصادی دولت سیزدهم گفت: 
دیپلماســی انرژی دولت آیت اهلل رییسی که 
از طریــق وزارتخانه های نیــرو و نفت دنبال 
می شــود، در ارتقاء روابط ایران با کشورهای 
همسایه نقش پررنگی داشته است.وی افزود: 
البته برای اینکه در حوزه سیاسی توانایی چانه 
زنی با دیگر کشــورها را داشته باشیم باید در 
تامین انرژی منطقه و جهان نقش پر رنگ تری 
داشته باشیم، اثرگذاری صرفا مربوط به فروش 
حداکثری نفت و گاز نیســت. بلکه به معنای 
نقش پر رنگ در حوزه انرژی در بین کشورهای 
منطقه و حتی جهان اســت.وی تصریح کرد: 
کشور ترکیه  از منابع بزرگ انرژی برخوردار 
نیست ولی با توجه به کریدوری که در منطقه 
ایجاد کرده است، اثرگذاری خود را در منطقه 
افزایش داده اســت.رحیمی مظفری با تاکید 
بر اینکه برای بهبود دیپلماسی اقتصادی باید 

ایــران را به کریدور انتقال انرژی تبدیل کرد، 
گفــت: این کریــدور می تواند در بخش های 
بــرق،  گاز، نفت، حوزه آب های ســرزمینی و 
فراسرزمینی فعال باشد. با این دیدگاه ارتقای 
روابط اقتصادی ایران باکشورهای آذربایجان، 
ارمنستان، ترکمنستان، کشورهای همسایه و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس می توان ایران 
را به کریــدور انتقال انرژی تبدیل کرد.عضو 
هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس درباره 
سفر رییس جمهور ترکمنستان به ایران گفت: 
پیش از این اختالف هایی بین ایران و کشــور 
ترکمنســتان در حــوزه انــرژی و در دولت 
قبل وجود داشــت. اما ســفر رییس جمهور 
ترکمنســتان بــه ایران و ایــن رفت و آمدها 
بین روســای جمهور دو کشور سبب تسهیل 
و تثبیت تصمیم گیری در ســطوح پایین تر 
می شــود.وی ادامه داد: محور دیپلماسی هر 
کشــوری، وزارت امور خارجه است و پیش از 
این دیپلماســی جمهوری اسالمی ایران در 
وزارت خارجه فقط در حد مســائل سیاســی 
بود. در حالی که باید دیپلماســی را در همه 
حوزه های سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی،  

کشاورزی و ... تقویت کرد.

ح کرد: عضو کمیسیون انرژی مجلس مطر

کشور  گاز استان های شمال شرقی  تامین 
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس گفت: 
تفاهم نامــه افزایش ۲ برابری ســوآپ گازی 
میان ترکمنستان به آذربایجان از طریق ایران، 
عالوه بر آنکه مانع از کمبود گاز اســتان های 
شمال شرقی همچون استان گلستان خواهد 
شــد روابــط دیپلماتیک ما را با کشــورهای 
همســایه تقویت می کند. وی در ادامه   اظهار 
کرد :این ســوآپ گازی به نفع ایران اســت.
رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی 
مجلس ، تفاهم نامه افزایش ۲ برابری ســوآپ 
گازی میان ترکمنستان به آذربایجان از طریق 
ایــران را به معنای احیای دیپلماســی انرژی 
کشور دانست و توضیح داد: از آنجا که تقویت 
روابط اقتصادی، تجاری، سیاسی و دیپلماسی 
در تمــام حوزه ها یکــی از اهداف جمهوری 
اســالمی ایران است، افزایش ۲ برابری سوآپ 
گازی میان ترکمنستان به آذربایجان از طریق 
ایران توسط وزارت نفت و شخص وزیر به طور 
جدی پیگیری شــد و خوشــبختانه به نتیجه 
رسید.نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: این سوآپ عالوه بر 
آنکه مانع از کمبود گاز اســتان های شــمال 
شــرقی همچون اســتان گلستان خواهد شد 

روابط دیپلماتیک ما را با کشــورهای همسایه 
تقویت می کند.عضو کمیسیون انرژی مجلس 
در ادامــه با تاکید بــر اینکه این تفاهم نامه به 
معنای احیای دیپلماســی انرژی است، بیان 
کرد: راه اندازی میادین مشــترک با کشــور 
آذربایجان، صــادرات ال.پی.جی و... از دیگر 
مسائلی است که در  مورد آن ها بحث و اعالم 
آمادگــی شــد، بنابراین آینــده خوبی برای 
روابط ایران با کشــورهای همسایه می بینم.
ســنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس 
با بیان اینکه این ســوآپ گازی به نفع ایران 
است، افزود: این کار عالوه بر تامین گاز ایران 
ســبب ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه 
خواهد شد و از طرفی به نفع ترکمنستان است 
چراکه گاز خود را صادر کرده در نهایت به نفع 
آذربایجان است به این دلیل که نیاز کشورشان 
تامین می شود.به گفته عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شــورای اسالمی، توجه به دیپلماسی 
انرژی یکی از اولویت های مهم از ابتدای آغاز 
به کار مجلس یازدهم و دولت ســیزدهم بود 
چراکه عالوه بر رئیس جمهور، رئیس مجلس و 
اعضای کمیسیون انرژی نسبت به این موضوع 

اهتمام ویژه داشتند.
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55بانک و بیمه
 با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 

ح شد: مطر

 بیمه تعاون
نخستین شرکت سهامی عام 
تعاونی در بازار اول فرابورس

در جلســه مشــترک با تعاون گران که با حضور 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، 
فعالیت بیمه تعاون به عنوان نخســتین شرکت 
ســهامی عام تعاونی که با ۴ هزار ســهامدار در 
بازار اول فرابورس حضور دارد مورد گفتگو قرار 

گرفت.
بــه گزارش روابط عمومــی بیمه تعاون به نقل 
از خبرگــزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی، 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس، در جلسه 
مشــترک با تعاون گران که در اتاق تعاون ایران 
برگزار شــد با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳۰ 
شرکت دانش بنیان تعاونی فعالیت دارند گفت:  
بخش تعاون باید با رویکرد دانش بنیان توسعه 
پیدا کند در حالی که برخی تصور می کنند اگر 
نام واحد اقتصادی را تعاون بگذاریم مشکل حل 
می شــود، اما مبنای ما تولید کاال و خدمت به 
روش تعاونــی و افزایش ســهم در اقتصاد ملی 
است. در این نشست همچنین یونس مظلومی، 
مدیرعامل بیمه تعاون گفت:  ما اولین شــرکت 
ســهامی عام تعاونی هســتیم که در بازار اول 

فرابورس با ۴ هزار سهامدار حضور داریم.
وی ادامــه داد:  توانگری مالی بیمه تعاون که از 
اصلی ترین شــاخص ها است در سطح یک و به 

اندازه ۱۳۷ درصد قرار دارد.
مدیرعامل بیمــه تعاون همچنین مطرح کرد: 
اعالم شــده بود که ۲۰ درصــد از خودروهای 
ایران خودرو به بیمه تعاون معرفی می شــوند 
کــه بر خالف رویه تعیین شــده مبنی بر ورود 
شرکت دولتی بیمه در مواردی که امکان ورود 
بخــش خصوصی وجود ندارد، این مهم محقق 
نشده و هم اکنون شاهد روند انحصارگرایی در 

این زمینه هستیم.

رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت و پیگیری 
مطالبات بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

رشد 107 درصدی تسهیالت 
اعطایی به بخش کشاورزی و 

صنایع تکمیلی و تبدیلی

رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت و پیگیری 
مطالبات بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد: 
این بانک در سال ۱۴۰۰ با پرداخت ۳۶ هزار و 
۶۰۵ میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن اقتصادی 
در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، 
رشــدی ۱۰۷ درصدی را در این بخش نســبت 

به سال ۱۳۹۹ تجربه کرده است.
رضا حســینی صفا با اشــاره به اولویت اعطای 
ســرمایه درگردش به مشــتریان بانک، گفت: 
این بانک طی ســال هــای اخیر برنامه اعطای 
تسهیالت سرمایه درگردش از محل منابع بانک 
بــه واحدهای معتبــر صادراتی و دارای درآمد 

ارزی در کشور را دنبال کرده است.
وی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران با 
اعطای ۱۱هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیالت 
به بخش معدن در ســال ۱۴۰۰، رشــدی ۱۰۴ 
درصدی را در این حوزه نسبت به سال ۱۳۹۹ 
داشــته است. حســینی صفا بخش صنعت را 
یکی از ظرفیت های مهم کشــور برای درآمد 
ارزی و اشــتغالزایی معرفی کرد و گفت: بانک 
توســعه صادرات ایران با هدف توسعه ظرفیت 
های صادراتی بخش صنعت، ۱۰۹ هزار و ۶۲۰ 
میلیارد ریال تســهیالت در ســال گذشــته به 
مشتریان صنعتی خود پرداخت کرده و حمایت 

ویژه از این حوزه را در برنامه های خود دارد.
رئیس اداره کل نظارت بر تسهیالت و پیگیری 
مطالبات بانک توسعه صادرات ایران، افزود: این 
بانک در سال ۱۴۰۰ به مشتریان فعال در بخش 
های مرتبط با تامین برق، آب و گاز، ساختمان، 
حمــل و نقل، انبارداری و ارتباطات و بازرگانی 
داخلی نیز در مجموع ۲۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد 

ریال تسهیالت اعطا کرده است.
حســینی صفا از خاتمه ده پروژه بزرگ تامین 
مالی شــده توسط بانک توسعه صادرات ایران 
در بخش ــهای صنعت، معدن و خدمات در سال 
۱۴۰۰ خبــر داد و گفــت: این بانک بیش از ۲۱ 
طــرح نیز دردســت اجــرا دارد و از همه توان و 
امکانات خود برای به ســرانجام رســیدن این 
طرح ها تا پایان سال ۱۴۰۱ استفاده می کند.

اخبار

بانک سامان میزبان فعاالن 
گروفود 2022 صنعت غذا در آ

بیســت و نهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع 
کشــاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع 
وابسته با عنوان ایران آگروفود ۲۰۲۲، در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار 

می شود.
 بانک ســامان با گســتره متنوعی از خدمات 
و محصــوالت در حوزه صنعــت غذا و با هدف 
همراهی و حمایت از فعاالن این صنعت در حوزه 
خدمات ریالی، ارزی و اعتباری با کادری کامل 
متشــکل از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان 
متخصص در بیست و نهمین نمایشگاه آگروفود 

حضور فعال خواهد داشت.
ایــن گزارش حاکی اســت بانک ســامان که 
به واســطه خدمات گســترده و کامل خود در 
سال های گذشــته به انتخاب اول شرکت های 
فعال صنایع غذایی کشــور تبدیل شــده است 
به عنوان تنها بانک در این رویداد نمایشــگاهی 
حاضر می شود و در نظر دارد تا در طول برگزاری 
نمایشگاه با جلسات و مالقات حضوری آخرین 
خدمــات و امکانات خود را در اختیار این حوزه 

اقتصادی کشور قرار دهد.
گفتنــی اســت نمایشــگاه بین المللی صنایع 
کشــاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع 
وابســته از ۲۷ لغایــت ۳۰ خردادماه در محل 
دائمــی نمایشــگاه بین المللی تهــران برگزار 
می شــود و عالقه مندان می توانند با حضور در 
غرفه بانک ســامان در ســالن A ۳۱ نســبت به 
دریافت مشاوره های فنی الزم درزمینهٔ خدمات 

مالی و بانکی بپردازند.

پرداخت خسارت 3 میلیارد ریالی 
بیمه سرمد به بازیکن تیم ملی 

فوتبال ایران

شرکت بیمه سرمد، خسارت یکی از اسب های 
بازیکن تیم ملی فوتبال کشــورمان را پرداخت 

کرد.
یکی از اسب های سردار آزمون، مهاجم تیم ملی 
فوتبال کشورمان که در این شرکت بیمه شده 

بود، به علت مشکل کولیک تلف شد.
پس از این اتفاق، بیمه سرمد با اعزام کارشناس، 
خسارت وارد شده را بررسی کرد و خسارت این 

بازیکن تیم ملی فوتبال را پرداخت کرد.
خلیــل آزمون، پدر ســردار آزمــون که مدیر 
برنامه های او نیز هست، با حضور در نمایندگی 
۲۳۳۶ صمدیاری شهر گنبد در استان گلستان 
بیمه سرمد، چک ۳٫۱۰۲٫۸۵۰٫۰۰۰ ریالی این 
خســارت را به نمایندگــی از بازیکن تیم ملی 
فوتبال کشــورمان دریافت کرد. او در جلســه 
با مدیران اســتانی بیمه ســرمد، از این شرکت 
برای ارائه خدمات و پرداخت به موقع خســارت 

تقدیر و تشکر کرد.
سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان 
که این روزها در باشــگاه بایرن لورکوزن و در 
بونــدس لیگای آلمــان بازی می کند و در کنار 
فوتبال، در رشته اسب سواری نیز نام و آوازه ای 
دارد، یکی از مشــتریان ارزشــمند بیمه سرمد 
اســت که تعدادی از اســب های خود را نزد این 

شرکت بیمه کرده است.

کمیسیون اقتصادی مجلس:  رئیس 

۳۸5 میلیارد تومان سود سرمایه  گذاری  های بیمه کوثر و رشد 14 برابری در بهار 1401
سود ســرمایه  گذاری  های شرکت بیمه 
کوثــر از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تاکنون، با 
۳۸۵میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۱۴ برابر رشد داشته است.
 مدیرعامل شــرکت ضمــن بیان مطلب 
فــوق، ســود شناسایی شــده از محــل 
سرمایه گذاری ها را از ابتدای سال ۱۴۰۱ 
تــا امــروز بالغ بر ۳هــزارو ۸۵۰ میلیارد 
ریــال اعالم کرد که رشــد فوق العاده ای 
داشــته و با برنامه ریــزی صورت گرفته 
سود ســال جاری را مناسب تر از همیشه 

برآورد نمود.
ابوالفضــل آقــادادی افزایش هزارو۴۰۰ 
درصدی ســودهای سرمایه گذاری را در 
طــی کمتــر از چهارماه، یک نصاب عالی 
در صنعت بیمه خواند و گفت: چشم انداز 
بیمه کوثر کســب رتبــه برتر در رضایت 
مشــتریان و ســودآوری مناسب است. 
امســال در بخش عملیــات بیمه گری با 
مدیریت ریســک مناسب و افزایش سهم 
از بازار به دنبال مدیریت ســود عملیاتی 

هســتیم. در بخش ســرمایه گذاری نیز 
بــا مدیریت هوشــمندانه ترکیب ســبد 
سرمایه گذاری همچون جابه جایی سهام 

با شــرکت های همگــروه با هدف متنوع 
کردن ســبد، به دنبــال تنظیم دارایی ها 
در راستای آیین نامه سرمایه گذاری بیمه 

مرکزی و سودآوری مناسب هستیم.
مدیرعامــل شــرکت فــروش بالــغ بر 
یک هــزار و۱۰۰ میلیــارد تومانی بیمه 

کوثر در فصل بهار را خوب ارزیابی کرد و 
گفت: توجه داشــته باشیم که این توفیق 
در حالی حاصل شــده که ضمن رشــد و 
حفــظ ترکیب مناســب پرتفو، ما برنامه 
جدی برای پرهیز از ورود به هر قیمت در 
پرتفوهای پرریسک را در دستور کار قرار 
دادیــم و امیدوارم به همت همکارانم در 
شرکت تا پایان سال بتوانیم اهداف کالن 
برنامه و نصاب های هدف گذاری شده را به 

صورت کامل محقق کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تبعا هرچه 
اقتصاد کشور و بازار بورس شرایط بهتری 
داشــته باشند، بیمه کوثر نیز با تنوع در 
ســرمایه گذاری ها و کســب ســود در 
عملیــات بیمه گــری از طریق مدیریت 
ریســک می تواند عایدی بیشــتری را 
به دســت آورد که بــا تقویت بنیه مالی 
شــرکت از این طریــق، عالوه بر تامین 
منافع ســهام داران، امکان ارائه خدمات 
بهتــر به بیمه گذاران و زیان دیدگان نیز 

فراهم خواهد شد.

آرامش و امنیت با صندوق های اجاره ای بانک ملت و بیمه »ما«
شــرکت ســهامی بیمه “ما” برای اولین بار در کشور، پس از طراحی 
و اخذ مجوز از بیمه مرکزی ج.ا.ا، صندوق های اجاره ای بانک ملت 
را بیمه کرد. صندوق اجاره ای بانک ملت یک جای مناســب و امن 
برای نگهداری اموال شــخصی با ارزش نظیر طال، ارز، اســناد، اوراق 
بهادار و مدارک است که به مشتریان بعضی از شعب بانک ملت در 

سراسر کشور، ارائه می شود.
نظری مدیر بیمه های مهندســی بیمه “ما” با اعالم این خبر گفت: 
صندوق اجاره ای یکی از سرویس های جانبی بانک ها به مشتریان 
جهــت تأمیــن نیازهای امنیتــی  برای محافظــت از دارایی های 
باارزش آن هاســت. بیمه نامه صندوق های اجاره ای در چارچوب 
استانداردهای بین المللی طراحی و پس از دوسال فروش آزمایشی 
و موفق در بانک ملت به عنوان بانک پیشتاز در ارائه خدمات برتر و 
نوین بانکداری، اکنون مسیر های پیشرفت در بازار داخلی صنعت 
بیمــه را طــی کــرده و در حال اخذ مجوز صدور این بیمه نامه برای 

کلیه بانک ها و موسسات مالی واعتباری می باشد.
وی افزود: طراحی این بیمه نامه به شــکلی اســت که هم مشتریان 
بانــک وهــم خود بانک ها می توانند به صورت انفرادی و یا گروهی 

اقدام به تهیه و خرید آن نمایند.
نظری در خصوص خطرات تحت پوشــش بیمه نامه صندوق های 
اجاره ای گفت:  آنچه که خاطر تمام دارندگان صندوق های اجاره 
ای را مطئــن تر می کند اینســت کــه بدانند خطراتی که این بیمه 
نامه تحت پوشش قرارمی دهد چیست؟ باید بگوییم این بیمه نامه 

خســارت های احتمالی اعم ازآتش ســوزی، انفجار، سرقت وبالیای 
طبیعی را پوشش می دهد.

مدیر بیمه های مهندســی بیمه “ما”  خاطرنشــان کرد: هیچ کس 
ازجملــه بانــک از محتویات صندوق مطلع نخواهد شــد و این طور 
نیســت که الزم باشــد که به بانک بگویند که در صندوق چه چیزی 
خواهند گذاشت. البته بانک ها قوانینی دارند که شما را از گذاشتن 

موارد خطرناک و مجرمانه منع می کنند.
نظری درباره مدت بیمه نامه گفت: شروع پوشش و اجرای تعهدات 
بیمه گر از زمان درخواست مشتری جهت پوشش بیمه ای به مدت 
یکسال شمسی می باشد و خسارت های احتمالی اعم ازآتش سوزی، 

انفجار، سرقت وبالیای طبیعی را پوشش می دهد.

مدیــر بیمه های مهندســی و طراح بیمــه نامه صندوق های اجاره 
ای در خصــوص چگونگــی دریافــت بیمــه نامه صنــدوق اجاره 
ای گفت: بیمه گذار به ســه طریق؛ مراجعه به شــعب بانک ملت 
که دارای صندوق اجاره ای هســتند، مراجعه  به شــعب شــرکت 
بیمــه “ما” درسراســر کشــور و همچنین مراجعه بــه نمایندگان 
 شــبکه فــروش بیمه “ما”می تواند بیمه نامــه صندوق اجاره ای را 

دریافت کند.
وی افزود: بیمه گذاران می توانند درخواســت خود را در قالب فرم 
پیشــنهاد تا ســقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال بدون اعالم محتویات 
صنــدوق و یــا به صورت خود اظهــاری تنظیم و  بیمه نامه مربوطه 
را اخــذ نمایند. همچنین در صورت اظهار محتویات صندوق، بیمه 
گــذاران مــی توانند از تخفیف ویژه در نظر گرفته شــده برخواردار 
گردنــد. شــایان ذکر اســت کلیه اقدامات خرید ایــن بیمه نامه از 
طریق بســتر برخط در ســامانه بیمه ” ما” در حال نهایی شــدن 
بــوده و درخواســت کننــدگان در آینده نزدیک مــی توانند ظرف 
 کمتــر از یــک روز کلیه فرایند درخواســت تا صــدور بیمه نامه را 

طی نمایند.
گفتنی اســت بیمه “ما” در نظر دارد به منظور گســترش این رشته 
جدید بیمه ای , تحوالت شــگرف و بینظیری را برای اولین بار در 
صنعت بیمه کشــور رقم بزند لذا از عالقه مندان دعوت می گردد 
اخبار مربوط به این تحوالت را که به صورت مستمر در وب سایت 

رسمی بیمه “ما” منتشر می گردد، دنبال نمایند.

اخبار

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

برابــر رای شــماره 1401160318021000338 مــورخ 1401/03/19 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی 
آقــای ســید ســجاد رضائیــان  فرزنــد ســیدعلی بــه شــماره شناســنامه 63 و کدملــی 2596037009  صــادره از کوچصفهــان در 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 111 مترمربــع پــاك 3341 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 91 فرعــی از 3 اصلــی واقــع در 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور  قریــه رودکل خریــداری از مالــك رســمی آقــای ســید علــی رضائیــان هندوانــه پردســری محــر
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه 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 :1401/03/31 ونوبــت دوم:1401/04/15
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

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

مــورخ 1401/03/18 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  رای شــماره 1401160318021000328  برابــر 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
بامعــارض متقاضــی آقــای شــهرام کریمــی کدوســرائی  فرزنــد غامرضــا بــه شــماره شناســنامه 1347  صــادره از رشــت در 
ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 267.84 مترمربــع پــاك 3342 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 90 فرعــی 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه  از 3 اصلــی واقــع در قریــه رودکل خریــداری از مالــك رســمی خانــم فاطمــه حکیمــی ســمیعی محــر
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضائ

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/03/31 ونوبــت دوم:1401/04/15
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

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

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مصــوب 1390/09/20 و برابــر رای شــماره 140160306013000131 مــورخ 1401/01/27 هیــات 
اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات 
مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم علیــا گلبــاف فرزنــد رمضــان در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه و 
محوطــه متصــل بــه آن بــه مســاحت 25/15 متــر مربــع از پــاک شــماره 4003 فرعــی از 1- اصلــی 
واقــع در اراضــی علــی آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای 
علــی نــژاد عبدالــه مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی 
ــر و  ــهرها منتش ــار در ش ــی کثیراالنتش ــه و محل ــن روزنام ــق ای ــه 15 روز از طری ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــراض  ــا در صورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده اعت ــات الصــاق ت در روســتاها رای هی
داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماید 
و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبت 
موکــو بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلت قانونــی وال نگردد یا 
معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه 
صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/31 
گناباد  ک  رئیس ثبت اسناد و امال

کارشناسان شعبه مرکزی بیمه آسیا در شهرهای تبریز و همدان 
، از پرداخت بیش از پنج میلیارد ریال خســارت در دو پرونده 

جعلی جلوگیری کردند.
 در پی گزارش برخورد وســیله نقلیه با موتور ســیکلت در شهر 
هریس منجر به مصدومیت دو نفر، پرونده ای در شعبه مرکزی 
بیمه آسیا در تبریز تشکیل شد و کارشناسان بررسی و تحقیقات 

خود درباره این حادثه را آغاز کردند.
بنا بر این گزارش، نتیجه بررسی ها از نحوه حادثه، گزارش های 
کارشناســی و و ســوابق مصدومان  نشان داد یکی از مصدومان 
در سال۱۳۹۵ بابت شکستگی بینی و سایر صدمات مبلغ ۱۲۲ 
میلیون ریال از یک شرکت بیمه خسارت و یکی از دوستانش در 
این پرونده جزو اعضای باند تصادفات ســاختگی در باغ معروف 

تبریز نیز دیه دریافت کرده است.
با تالش و هوشــیاری کارشناســان فنی بیمه آسیا، پاسخ های 
متناقض شاکیان در خصوص نحوه و زمان دقیق تصادف، الیحه، 

مدارک و مستندات مستدل مربوطه به مراجع ذیصالح قضایی و 
انتظامی ارائه شد. در نهایت برای دادگاه تجدید نظر، ساختگی  
بــودن بــودن تصادف  محرز گردیــد و از پرداخت دو  میلیارد و 

۴۱۵ میلیون ریال خسارت بدنی ثالث من غیر حق، جلوگیری 
به عمل آمد.

ایــن گزارش مــی افزاید، در یک حادثه رانندگی دیگر منجر به 
فوت و مصدومیت و تشکیل پرونده خسارت به مبلغ دو میلیارد 
و ۶۳۰میلیون ریال، هوشــیاری کارشناســان شــعبه مرکزی 
 بیمــه آســیا در همــدان، راز جابجایی راننــده در این حادثه را 

برمال کرد.
در بررسی های دقیق حادثه، توضیحات افسر کاردان فنی، عدم 
ارائه مدارک راننده معرفی شــده و عدم شناســایی واضح مقصر 
حادثه توسط مصدومین، مشخص شد راننده مقصر خود را فرد 

دیگری معرفی کرده است.
فرد معرفی شــده اعالم کرد در حادثه حضور نداشــته و راننده 
مقصر به علت نداشتن گواهینامه مجاز رانندگی، خود را به نام 
فرد دیگری معرفی و باتبانی، بعد از حادثه اقدام به اخذ گواهینامه 

و ارائه آن کرده است.

 بیمه آسیا اعالم کرد:

گرفتن خسارت در تبریز و همدان صحنه سازی برای 

خبر  ویژه

ادای احترام مدیرعامل بانک مسکن به شهدا در اصفهان
  مدیرعامل بانک مسکن در آغاز سفر خود به شهر 
اصفهان با حضور در گلزار شــهدا به مقام شــامخ 

شهیدان ادای احترام کرد.
 دکتر محمود شــایان مدیر عامل بانک مسکن در 
آغاز ســفر یک روزه خود به شهر اصفهان با حضور 
در گلزار شــهدای این شهر، یاد و خاطره شهیدان 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس را زنده نگه داشته 

و با آرمان های شهدا تجدید میثاق کرد.
در این مراســم، سید محسن فاضلیان عضو هیات 
مدیره بانک، علی عسکری عضو هیات مدیره بانک، حسن نوروزی مدیر شعب استان اصفهان، معاونان 

مدیریت استان و رییس حراست استان اصفهان، دکتر شایان را همراهی می کردند.
همچنین مدیرعامل بانک مسکن و هیات همراه در آرامگاه شهید اشرفی اصفهانی، چهارمین شهید 

محراب حضور یافته و مقام واالی این شهید بزرگوار را ارج نهادند.
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اعالم جزییات بیمه دانشجویی توسط مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان 
اصفهــان / گروه اســتان ها: مدیرکل 
تامیــن اجتماعــی اســتان اصفهان 
جزییــات بیمه دانشــجویی را اعالم 
کرد.مرتضی حاجی کاظمی ضمن بیان 
اینکه این بیمه در ردیف بیمه صاحبان 
حرف و مشــاغل آزاد است اظهار کرد: 
دانشجویان نیز مانند بسیاری از اقشار 
کشـور می توانند تحـت پوشش تأمین 
اجتماعی قرار گیرند و از خدمات تأمین 
اجتماعی استفاده کنند،برای انجام این 
فرایند دانشــجویان باید کارت معتبر 
دانشجویی داشته و بین ۱۸ سال تمام 
تا ۵۰ سال تمام باشند و در صورتی که 
متقاضی بیش از ۵۰ سال سـن داشـته 
باشـد، بایـد معادل مازاد سنی، سابقه 

بیمه پردازی قبلی داشــته باشد و اگر 
شــخصی دارای ۱۰ سال سابقه قبلی 
باشـــد از شرط سنی معاف است.وی 
ادامه داد: بعـد از شـروع بیمه پردازی 
حق بیمه هر ماه حداکثر تا پایان دو ماه 
بعد قابل پرداخت است؛ از فروردین ماه 
هر ســال تا حداکثر خردادماه ســال 
بعـــد امکان پرداخت حــق بیمه نیز 
میسر اســت.وی در رابطه به خدمات 
درمانی بیمه پردازان دانشجویان گفت: 
اگر دانشـجـــو بـه تبـع بیمه پردازی 
والدیـــن تحـــت پوشـــش درمـان 
باشـد، می تواند بـدون پرداخـت حـق 
ســـرانه درمـــان از خدمات درمانـی 
نـــزد سازمان برخوردار شـود.حاجی 

کاظمی افزود: بیمه شدگان دانشجو و 
افراد تحـت تـکـفـل آنان می توانند با 
پرداخت حـــق سـرانه درمان به تعداد 
افــراد تحت تکفـــل از امکانات مراکز 
درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی 
در سراســر کشور و نیز امکانات مراکز 
تشــخیصی، درمانــی و دارویی طرف 
قرارداد این سازمان استفاده کنند.وی 
در رابطه با نحوه محاسبه نرخ پرداخت 

حق بیمه آن بیان کرد: 
-نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد )۱۲ 
درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد کمک 
دولت( شامل بازنشستگی و فوت بعـد 
از بازنشســتگی ،-نــرخ پرداخت حق 
بیمه ۱۶ درصـــد )۱۴ درصد ســهم 

بیمــه شــده + ۲ درصد کمک دولت( 
شــامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد 

از بازنشستگی
-نــرخ پرداخت حــق بیمه ۲۰ درصد 
)۱۸درصد سهم بیمه شـده + ۲ درصد 
کمک دولت( شــامل بازنشســتگی، 

فـوت و از کارافتادگی است.
مدیــرکل تامیــن اجتماعی اســتان 
اصفهــان اظهار کــرد: با پرداخت حق 
بیمه از ســوی دانشــجویان ســوابق 
بیمــه ای برای آن ها ایجاد و محاســبه 
می شــود؛ این سوابق در احراز شرایط 
تعهــدات بلندمدت ســازمان تأمین 
اجتماعــی )بازنشســتگی، فـــوت و 

ازکارافتادگی( مؤثر است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

تولیت آستان قدس رضوی:

گشایی پادگان لشکر 77 نتیجه  باز
اراده همه مسئوالن برای خدمت 

به مردم بود
مشهد / سمیرا رحمتی

تولیت آستان قدس رضوی بازگشایی پادگان لشکر 
۷۷ رو نتیجه اراده تمام مســئوالن برای خدمت 
به مردم دانست.حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در آیین بازگشــایی و ســاماندهی پادگان 
لشکر ۷۷ ارتش، با بیان اینکه ملت شریف و مقاوم 
ایران اسالمی شایسته بهترین خدمت ها هستند، 
عنــوان کــرد: همه مردم عزیــز، انقالبی، صبور و 
بافرهنگ ایران اسالمی شایسته بهترین خدمت ها 
بوده و مردم مشهد در کنار تمام فضیلت های مردم 
غیــور ایران از توفیق هم جواری حضرت رضا)ع( 
نیز برخوردار هســتند و ایــن امر ایجاب می کند 
مســئوالن هر نوع خدمتی می توانند به این مردم 
عزیز ارائه دهند.وی اراده مسئوالن در خدمت به 
مردم را راهگشــای بســیاری از مشکالت دانست 
و عنــوان کــرد: وقتی اراده خدمت به مردم وجود 
داشــته باشــد به دنبال آن همدلی و همراهی نیز 
به وجود می آید و کارها به سرعت انجام می شود، 
مهم این اســت که اراده خدمت به مردم در همه 
مســئولین و نهادها وجود داشــته باشد.تولیت 
آستان قدس رضوی افزود: هنگامی که اراده برای 
رفع مشکالت مردم و خدمت گزاری به آن ها باشد، 
آنگاه باید نگاه های بخشی را کنار گذاشت و منفعت 
عموم را در نظر گرفت، هنگامی که این گونه باشد 
بســیاری از کارها خودبه خود انجام می شود.وی 
بــا تأکید بر اینکه آســتان قــدس رضوی با تمام 
امکانات آماده خدمت به مردم اســت، اظهار کرد: 
رویکرد آســتان قدس خدمت به تمام مردم عزیز 
ایران به ویژه مردم شریف خراسان و مشهد است 
و آنچه امکانات داریم برای رفع مشــکالت مردم 
و عمران و آبادانی کشــور و شــهر مقدس مشهد 
بــا لحاظ مالحظات وقف به کارخواهیم بســت.

حجت االسالم والمســلمین مــروی در ادامه به 
مالحظــات و محدودیت های وقف و لزوم اجرای 
نیات واقفان اشــاره و عنوان کرد: زمین هایی که 
در اختیار آستان قدس است با امالک سایر نهادها 
بســیار متفاوت بوده، اراضی آستان قدس موقوفه 
و به صورت امانت در اختیار این آســتان مقدس 
اســت و نمی توان آن ها را به دلخواه و بدون توجه 
به نیت واقف مورداستفاده قرار داد؛ اگر زمینی هم 
در بخشی واگذار می شود باید مابه ازای آن جبران 
شــود و اگر این گونه نبود شرعاً مسئول هستیم و 
در آخرت باید پاســخگو باشــیم.وی ابراز کرد: ما 
معتقدیم می توان هم آســایش و خدمت به مردم 
را فراهــم کــرد و هم بــه نیات واقفان عمل کرد و 
تالش آستان قدس نیز تحقق این دو مهم در کنار 
یکدیگر است؛ اما از دستگاه های مختلف نیز انتظار 
داریم شرایط آستان قدس را در نظر بگیرند، ما باید 
پاسخگوی مردم در این دنیا و پاسخگوی واقفان 
در آن دنیا باشیم.حجت االسالم والمسلمین مروی 
ابراز کرد: اموال آســتان قدس امانت هســتند و 
واقفی که آن ها را وقف کرده شرط و شروط برای 
آن گذاشــته و ما شــرعاً نمی توانیم نیت واقفان را 
در نظــر نگیریم و موظــف به صیانت از موقوفات 
هستیم، اما در کنار آن به آسایش و رفع مشکالت 

مردم نیز توجه داریم.

دیدار دوره ای از مساجد حوزه 
شهرستان ساوجبالغ آغاز شد

البرز / راضیه دارابی 
دیدار  مردمی حجه االسالم والمسلمین مختاری  
امام جمعه ســاوجبالغ به همراه شــیخ حسین 
فالحتکار دبیر مرکز رسیدگی به امور مساجد با 
مردم شــریف آران  درمسجد شهدای گمنام ای 
روستا صورت گرفت.دراین دیدار که تا ساعت۲۴ 
شب شنبه به طول  انجامید  در مسجد شهدای 
گمنام  روســتای آران حاظر شدند .شیخ کریم 
ســلیمانی ابتــدای دیدار گــزارش جامعی از 
فعالیت های مســجد خود ارائه نمودند وبرخی 
از مطالبات مردم روستا را بیان نمودند.درادامه 
حجت االسالم والمسلمین مختاری امام جمعه  
ساوجبالغ به بیان مطالبات وخواسته های مردم 
پرداختند وتصریح کردند تا آنجا که امکان داشته 
باشــد به مشکالت مردم توسط مسولین منطقه 
و حتی اســتان پیگیر خواهند شــد تا  به حول 
وقــوه الهی  نتیجه حاصــل گردد.درپایان این 
دیدار  برای عرض احترام وخســته نباشــید به 
شــیخ کریم سلیمانی امام محله آران وخانواده 
ایشان درمنزل ایشان  حاظر  واز همسر مکرمه 
ایشــان تجلیل نمودند  وفرمودند اگر روحانیون 
درعرصه تبلیغ موفق هســتند مدیون همسران 
فداکار می باشــند که پا بــه پای عزیزان یاریگر 
آنهــا هســتند.قبل از حضور در مســجد آران 
حجت االسالم والمســلمین مختاری به همراه 
حاج ســعید منصور زارع رییس شــورای بخش 
مرکزی وشــیخ حســین فالحتــکار دبیر امور 
مســاجد بامردم شــریف حســین آباد  دیدار و 
گفتگو کردند.دیدار مردمی وحضور در مســاجد 
توسط  حجه االسالم والمسلمین مختاری امام 
جمعه ساوجبالغ  هر هفته ادامه خواهد داشت.

با امضای تفاهم نامه همکاری دستیار فناور 
صورت می گیرد؛

تحقق امکان حضور دانشجویان 
دانشگاه علمی  - کاربردی 

استان اصفهان در شرکت های 
دانش بنیان

اصفهان / گروه استان ها: رئیس دانشگاه علمی 
و کاربردی اســتان اصفهان از امضای تفاهم نامه 
همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و شهرک 
علمــی و تحقیقاتی اصفهــان خبر داد و گفت: 
این تفاهم نامه در راســتای اســتفاده بهینه از 
ظرفیت های موجود برای اجرای طرح دســتیار 
فناوری به امضا رسید. بهزاد رضائی، اظهار کرد: 
تفاهم نامه دســتیار فناور با تصویب وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری و حمایت معاونت فناوری و 
نوآوری وزارت علوم و در راستای بهبود توانمندی 
دانشجویان در حوزه مهارت های مرتبط با کسب 
کار و توســعه فردی دانشــجویان تهیه و تنظیم 
شده و قرار است طی آن دانشجویان مهارت های 
مرتبــط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاری 
و پیشــگامی در عرصــه فناوری و نــوآوری را 
آمــوزش ببینند.وی افــزود: همچنین در طرح 
دســتیار فناوری، دانشــجویان یک دوره زمانی 
شش ماهه کار دانشجویی در شرکت های فناور 
و دانش بنیان می گذرانند.رئیس دانشگاه جامع 
علمی کاربردی استان اصفهان، مهمترین هدف 
طرح دســتیار فناور را آشنا کردن دانشجویان با 
فضــای واقعی کار در حین تحصیل اعالم کرد و 
گفت: پراکندگی مراکز اســتان در شهرستان و 
همچنین وجود رشــته ها و دوره های آموزشی 
ایــن زمینــه را فراهم کرده که اســتعدادهای 
جوان در مناطق مختلف اســتان امکان تحصیل 
و یادگیری مهارت را داشــته باشــند.وی با بیان 
اینکه ویژگی مهم این دانشــگاه برنامه ریزی به 
هنگام برای شناسایی و ارائه دوره های آموزشی 
به منظور شــغل های جدیدی اســت که کشور 
در آینــده به آن نیــاز دارد، ابراز امیدواری کرد 
انعقاد این تفاهم نامه زمینه خوبی برای استفاده 
از اســتعدادهای دانشجویان و دانش آموختگان 
این دانشــگاه از فرصت های شــغلی و راه اندازی 
کســب و کار و تبدیــل ایده هــای آنها به ثروت 
را فراهم آورد.رضایی خبر داد: ریاســت شهرک 
علمــی و تحقیقاتی اصفهان اعالم کرد آمادگی 
کرد در مراکز شــهر اصفهان و شهرســتان ها در 
زمینــه راه اندازی مراکز نوآوری و شــکوفایی و 
همچنیــن ایجــاد خانه های خــالق  نیز با این 

دانشگاه همکاری کند.

شهردار گرگان اعالم کرد؛

حمایت از فعاالن صنعت 
ساختمان توسط شهرداری گرگان

گلســتان / گروه استان ها: شهردار گرگان گفت: 
بــه منظور حمایت از صنعت ســاختمان، ارزش 
معامالتی ســاختمان یا قیمت منطقه ای ســال 
۱۴۰۱ تا تاریخ یکم مردادماه مطابق سال ۱۴۰۰ 
لحاظ می شــود.محمدرضا ســبطی اظهار کرد: 
شــهرداری گرگان در راستای حمایت از فعاالن 
صنعت ساختمان، با توجه به سیاست های کالن 
نظام در حوزه مسکن با حمایت و همراهی اعضای 
شورای اسالمی شهر، ارزش معامالتی ساختمانی 
یا قیمت منطقه ای را تا تاریخ یکم مردادماه امسال 
همانند سال گذشــته محاسبه خواهد کرد.وی 
تصریح کرد: شــهرداری و شــورای اسالمی شهر 
گــرگان به عنــوان یکی از نهادهای تاثیرگذار در 
بخش مســکن در نظر داشته با اتخاذ تصمیمات 
کارشناســی و راهبردی در راستای سیاست های 
کالن مدیریت کشــور، عوارض شهری گرگان را 
متناســب با درآمدهای محلــی برای حمایت از 

سازندگان صنعت ساختمان وضع کنند

دبیر کمیته ارزیابی آثار علمی شرکت توزیع برق 
استان سمنان اظهار کرد: 

 بررسی 18 مقاله کارکنان 
شرکت توزیع برق استان سمنان 

ثار علمی در کمیته ارزیابی آ
سمنان / گروه استان ها:  بررسی و داوری مقاالت 
کارکنان شــرکت توزیع برق استان سمنان که در 
ســال ۱۴۰۰ در کنفرانســهای گوناگون پذیرفته 
شــده اند، انجام شد.دبیر کمیته ارزیابی آثار علمی 
این شــرکت با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در این 
نشســت ۱۸ مقاله واصله مورد مطالعه و قضاوت 
قرار گرفته و توســط اعضای کمیته، نمره فنی از 
۴۰ داده شــد.محمد کاشــفی با اشــاره به این که 
نمرات اختصاص یافته به مقاالت با در نظر گرفتن 
مالحظاتــی از جملــه نوع چاپ، نــوع ارائه، مدل 
کنفرانــس، ارگان برگزار کننــده و موضوع طبق 
دستورالعمل ارزشیابی و تشویق فعالیتهای علمی 
از ۱۰۰ بــه هــر مقاله تخصیــص یافته گفت: پس 
از دریافــت فــرم خود اظهــاری مربوط به هر اثر و 
مســتندات الزم مربوط به ارائه شفاهی و پوستر از 
همکاران، پــاداش هر همکار مقاله دهنده تعیین 
می شــود. وی با عنوان این که ارائه مقاالت با نام 
شــرکت توزیع برق استان به کنفرانسهای معتبر 
علمــی داخلی و خارجی که دارای ســطح کیفی 
مطلوبی هســتند مورد تاکید قــرار گرفت افزود: 
ارسال مقاله های کاربردی مرتبط با حیطه کاری 
همکاران شرکت به کنفرانس های معتبر، از دیگر 
نکات مطرح شده در این نشست محسوب می شود.

استانها 6

مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان:

کامل در مدار تولید قرار دارند کارون با ظرفیت  اغلب میادین نفتی غرب 
خوزستان / گروه استان ها: مدیرعامل نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه 
این شــرکت دومین تولیدکننده نفت کشــور اســت گفت: عملیات های 
درون چاهــی بــا هدف تحقق حداکثری تولید نفت از میادین نفتی غرب 
کارون ســرعت گرفته اند و اغلب میادین این منطقه در مدار تولید قرار 
دارند.عبداله عذاری اهوازی اظهار داشت: بعد از به روی کارآمدن دولت 
سیزدهم، برابر با ابالغیه های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 
موضوع افزایش تولید و همچنین تحقق حداکثری تولید از میادین نفتی 
مشترک با هدف حفظ ذخایر ملی در دستور کار قرار گرفت.وی با اشاره 
به اینکه برخی از موانع پیش آمده به منظور بازگردانی تولید و دستیابی 
به ظرفیت حداکثری تولید میادین مشــترک رفع شــده است گفت: در ۶ 
ماهه نخســت از فعالیت دولت ســیزدهم، برنامه ریزی های صورت گرفته 
برای تعمیر و احیاء هشــت حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان شــمالی 
اجرایی شــده اند.مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان ادامه  داد: نفتی 
که از این میدان برداشــت می شــود، از نوع نفت سنگین است که فرآیند 
انتقال آن با پیچیدگی  فنی همراه اســت.عذاری اهوازی اضافه کرد: برای 

تســهیل در انتقال نفت تولیدی از این میدان به ســمت پایانه صادراتی و 
همچنین پاالیشــگاه آبادان ، نفت ســبک تولیدی )از دیگر میادین نفتی( 
با نفت اســتخراج شــده از میدان آزادگان شمالی نیز مخلوط می شود.وی 
بیان داشــت: این اقدام باعث می شــود تا سیالیت )حرکت روان نفت( در 
لوله های انتقال به شکل بهتری انجام شود و می توان گفت؛ اغلب میادین 
نفتی در غرب کارون هم اکنون با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار دارند.
عذاری اهوازی به عملکرد میدان نفتی آزادگان جنوبی اشاره کرد و گفت: 
با عملیات های درون چاهی توســط لوله مغزی ســیار نســبت به تعمیر 
و رفع موانع و احیای تعدادی از چاه های بســته اقدام شــده اســت.وی 
یادآور شد:  با بکارگیری روش جدید " آلتراسونیک" )اسـتفاده از امـواج 
 Green Technology التراسونیک در قالب یک تکنولوژی مدرن و سبز
بـا حداقـل میـزان آلودگی  زیسـت محیطی با هدف تحریـک چـاه( که 
دانش فنی آن در اختیار شرکت های دانش بنیان داخلی است، اشکاالت 
درون چاهی پیش آمده در زمینه تولید نفت رفع شده اند و این چاه ها در 
حال احیاء هســتند.مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان تصریح کرد:  با 

اقدامات فناورانه ای که انجام شــده، زمینه رفع اشــکاالت پیش آمده در 
درون برخی از چاه ها به وجود آمده است.

ارزش آفرینی در نفت و گاز اروندان با اجرای پروژه جمع آوری 
گازهای همراه تولید

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان همچنین با اشــاره به بخشــی از 
طرح های توســعه میادین نفتی غرب کارون اظهار داشــت: برنامه های 
احداث تاسیســات جمع آوری و ارســال گازهای همراه تولیدی مازاد به 
واحد NGL  از جمله مهمترین برنامه های توسعه ای میادین غرب کارون 
محسوب می شوند.وی با اشاره به اینکه جمع آوری گازهای همراه تولید 
نفت به ارزش آفرینی در صنعت نفت و جلوگیری از انتشار آالیندگی های 
محیط زیستی منجر می شود گفت: در این راستا، احداث تاسیسات جمع 
آوری و خط لوله انتقال گازه ای مازاد واحدهای بهره برداری دارخوین و 
غــرب کارون بــه واحد در حال احداث NGL۳۲۰۰ با پیگیری های جدی 

همراه است.

معاون آب منطقه ای استان گلستان:

گلستان وجود دارد 15 هزار حلقه چاه فاقد پروانه در استان 
گلســتان / گروه اســتان ها: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای گلســتان گفت: ۱۵ هزار حلقه چاه فاقد پروانه در 
استان وجود دارد که تاکنون حدود چهار هزار حلقه از این چاه ها 
تعیین تکلیف شــده اســت. جواد تیموری اظهار کرد: اظهار کرد: 
۲۰ هزار چاه کشــاورزی مجاز در اســتان وجود دارد که ۱۷ هزار 
آن چاه های کشاورزی و مابقی شرب و صنعت و … هستند.معاون 
حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای گلســتان افزود: از 
این تعداد چاه، هشــت هزار حلقه چاه عمیق و مابقی کم عمق یا 
بتنی دهانه گشــاد و در آبخوان کم عمق حفر شــده اند.وی افزود: 
۱۵ هزار حلقه نیز چاه فاقد پروانه مشــمول قانون تعیین تکلیف 
چاه های محفوره فاقد پروانه در استان وجود دارد که تاکنون حدود 

چهار هزار حلقه از این چاه ها تعیین تکلیف شــده اســت و مابقی 
قرار اســت طی برنامه ســازگاری با کم آبی و تا پنج ســال آینده 

تعیین تکلیف شود.تیموری بیان کرد: سالیانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ 
حلقه چاه غیر مجاز نیز در اســتان کشــف می شــود که ۳۲ اکیپ 
گشــت و بازرســی استان شبانه روزی در حال رصد و جلوگیری از 
حفر این چاه های غیر مجاز هســتند.وی اضافه کرد: سال گذشته 
۶۴۸ چاه غیر مجاز مســدود و یا از حفر آنان در اســتان جلوگیری 
شــد و این روند در ســال جاری نیز ادامه دارد.معاون حفاظت و 
بهره برداری شــرکت آب منطقه ای گلســتان تصریح کرد: مطابق 
ضوابط و مقررات کشاورزانی که بر روی چاه های خود کنتورهای 
هوشمند نصب کرده اند، می توانند پروانه بهره برداری خود را هر 
ســه سال و مابقی کشــاورزان نیز باید ساالنه پروانه بهره برداری 

خود را تمدید نمایند.

مشهد / سمیرا رحمتی
بخــش حمایت هــای روانــی اجتماعی از برنامه ی ســاماندهی و 
توانمندســازی کودکان کار و خیابان در خراســان رضوی به بخش 
غیر دولتی واگذار می شــود.به گفته مســؤول امور آسیب دیدگان 
اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی، همه ی مؤسسات و مراکزی که 
توانایی فنی، مالی و تخصصی انجام فعالیت  برای ساماندهی کودکان 
کار و خیابان را دارند می توانند آمادگی خود را به بهزیســتی اعالم 
کنند.محمد غفاری زاده گفت: این کار با مدیریت بخش خصوصی و 
با نظارت بهزیستی انجام می شود و دستگاه های متداخل در برنامه 
هم باید سهم خود را در این واگذاری تقبل نمایند.وی خاطر نشان 
کرد: برای پذیرش، نگهداری موقت، توانمندســازی و تشــویق به 
تحصیل کودک، خدمات مددکاری و روان شناســی برای خانواده، 
خدمات توانمندسازی و اجتماعی و آموزش والدین که در مجموع 
این طرح دیده شده، سرانه ای تعیین گردیده و مؤسسات غیر دولتی 

واجد شــرایط با دریافت این ســرانه، خدمات تعیین شــده را تحت 
نظارت بهزیستی انجام می دهند.غفاری زاده یادآور شد: مؤسسات 
خیریه ای که در اهداف اساسنامه ی آنها، حمایت از کودکان کار و 
خیابان قید شده و مراکزی که پیش از این در طرح های اجتماعی 
بهزیســتی همکاری داشــته اند در اولویت پذیرش خواهند بود.وی 
خاطر نشــان کرد: دستور العمل این واگذاری از سازمان بهزیستی 
ابالغ گردیده و همه ی جوانب موضوع در آن لحاظ گردیده اســت.

مسؤول امور آســیب دیدگان اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی 
ادامــه داد: همچنیــن بخش های قضایــی، حقوقی و هماهنگی با 
دستگاه های اجرایی به لحاظ وجود کودکان اتباع، نیز در طرح لحاظ 
گردیده اســت. وی یادآور شــد: در طول ۹ ماه اجرای طرح سایبان 
مهر، ۱۰۸۰ کودک در مشــهد شناســایی و ساماندهی شده اند که 
آموزش، توانمندسازی و خدمات اجتماعی برای تعدادی از کودکان 

و خانواد ه هایشان همچنان ادامه دارد.

بر اساس فراخوان بهزیستی استان خراسان رضوی؛ 

گذار می شود کار و خیابان به بخش غیر دولتی وا کودکان  ح حمایت  از  طر

خبر  ویژه

کید کرد؛  رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل در دیدار با سفیر استرالیا تا
استقبال بخش خصوصی استان اردبیل از همکاری با سرمایه گذاران استرالیایی

اردبیل / پروین حسینی 
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در دیدار با سفیر استرالیا از آمادگی فعاالن 
بخش خصوصی اردبیل برای همکاری با ســرمایه گذاران اســترالیایی 
خبر داد.حسین پیرموذن در دیدار با سفیر استرالیا در ایران گفت: به 
عنوان نماینده بخش خصوصی استان اردبیل اعالم می کنم که آماده 
پذیرش سرمایه گذار از کشور استرالیا و  هم چنین اعزام سرمایه گذار به 
این کشور هستیم.رئیس اتاق بازرگانی اردبیل افزود: بخش خصوصی 
در ایران توان باالیی دارد تا حدی که در همه این ســال ها برای عبور 
کشور از بحران اقتصادی و تحریم ها تالش کرده است و اکنون نیز آماده 
توســعه روابط اقتصادی با سایر کشورها هستیم.رئیس خانه صنعت و 
معدن اســتان اردبیل تاکید کرد: اکثر صنایع در اســتان اردبیل فعال 

هستند و با توجه به پتانسیل های موجود در بخش های متنوعی مثل 
صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری می توان همکاری کرد.او ادامه 
داد: در حوزه کشــاورزی و صنایع تبدیلی پتانســیل بزرگی مثل تولید 
یک میلیون تن ســیب زمینی در ســال و کشــت و صنعت های مغان و 
پارس را در استان داریم و آماده همکاری با سرمایه گذاران استرالیایی 
در این بخش ها هســتیم.رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در انتها گفت: از 
حضور سفیر استرالیا در استان تشکر می کنم به ویژه که در این شرایط 
تحریم ها به دنبال توســعه روابط اقتصادی هســتند و معتقدم که باید 
گام های عملی برداشته شود تا تاثیری در توسعه روابط اقتصادی داشته 
باشــد.لیندال ساکس ســفیر استرالیا نیز در این دیدار گفت: هدف ما 
از ســفر به اســتان اردبیل مشاهده فرصت های موجود در این استان و 

انتقال آن ها به فعاالن اقتصادی استرالیا است تا از این فرصت ها برای 
توســعه همکاری های دو جانبه اســتفاده شود.او افزود: سفارت ایران 
در اســترالیا نیز می تواند در کشــور ما این کار را انجام دهد و با رایزنی 
مستقیم فعاالن اقتصادی را برای حضور در ایران تشویق کند.ساکس 
تاکید کرد: برخی از شرکت های بزرگ استرالیایی نیز در کشور امارات 
دفتر دارند که دعوت می کنم با توجه به نزدیک بودن مسافت در این 
کشور زمینه های همکاری با فعاالن بخش خصوصی استرالیا را بررسی 
کنید.ســفیر استرالیا همچنین درخصوص پذیرش دانشجویان ایرانی 
گفت: دانشــجویان بســیاری از ایران در استرالیا تحصیل می کنند و ما 
مشتاق هستیم که در دانشگاه های معتبر کشورمان دانشجویان ایرانی 

و اردبیلی بیشتری را داشته باشیم.
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کوتاه از جامعه

فقدان زیرساخت های سطوح مختلف در حوزه سالمندی

وقتی روزگار گرد پیری می پاشد 
  سارا فهیم / روزگار

امــروزه با پیشــرفت علم و تکنولوژی و 
توســعه زندگی شهرنشینی، اشتیاق و 
تمایل خانواده ها به فرزندآوری به صورت 
چشــمگیری کاهــش یافته اســت. در 
برهه ای از زمان، ایران یکی از جوان ترین 
کشــور های دنیا محسوب می شد، اما با 
توجه به افزایش ســن ازدواج و به دنبال 
آن روالــی کــه زوج های جــوان برای 
فرزندآوری در پیش گرفتند، پیش بینی 
می شود در ۳۰ سال آینده، ایران در زمره 
یکی از ســالمند ترین کشور های جهان 
قرار گیرد.بر اساس آمار های اعالم شده 
توسط دبیرخانه شورای ملی سالمندان، 
جمعیت سالمندی ایران در سال ۱۳۵۵ 
حــدود ۵ درصد بوده و ۴۳ ســال طول 
کشــیده تا این جمعیــت به ۱۰ درصد 
در ســال ۱۳۹۸ برسد، اما پیش بینی ها 
حکایت از این دارد که در شرایط منحصر 
به فرد جهانی، تنها طی ۲۳ سال یعنی از 
سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۱ جمعیت سالمندی 
از ۱۰ به ۲۰ درصد برســد.از سوی دیگر 
بررســی وضعیت جمعیت ســالمندان 
در شــرایط فعلــی نشــان می دهد نرخ 
جمعیت ســالمندی ۱۰.۲ درصد است 
بــه گونــه ای که در حال حاضر حدود ۸ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سالمند در کشور 
وجود دارد؛ حدود ۸۳ درصد سالمندان 
کشور در ارزیابی های دوره ای سالم، پنج 
درصد از سالمندان ایران با بیماری هایی 
ســخت درگیر و ۱۱ درصد از سالمندان 
کشــور افراِد کم توان هستند و بر همین 
اســاس توجه به ســالمت جسم و روان 
سالمندان و فراهم کردن شرایط مناسب 
بــرای زندگی بهتر در اجتماع برای آنها 
بسیار مورد اهمیت است. فراموش نشود 
که ســالمندی در تمام دنیا دستاوردی 
خوب محسوب می شود، زیرا این موضوع 
نشان می دهد که زیرساخت های حوزه 
بهداشــت، درمان و پیشگیری به قدری 
ارتقــا پیدا کرده اســت کــه طول عمر 
طبیعــی افراد افزایش و در نتیجه تعداد 
افراد سالمند در کشورها روندی افزایشی 

داشته است.

سالمندان ترحم نمی خواهند
فاطمه فدکی، روانشناس و مشاور خانواده 
با اشاره به اهمیت دوران سالمندی، اظهار 
می کند: با توجه به اینکه کشور ما امروز جز 
کشــورهای جوان دنیاست و در سال های 
آتی بیشــترین درصد نسبی سالمندان را 
خواهیم داشت پس الزم است از هم اکنون 
برای سالمت جسم و روان دوران سالمندی 
تدابیری بیندیشیم. سالخوردگی مرحله 
نهایی رشد برای معنا بخشیدن و بازنگری 
سال های گذشــته از زندگی است.وی از 
تبعــات ناآگاهی فرزنــدان در مورد نحوه 
رفتــار با ســالمندان، می گوید: ناآگاهی 
در مــورد چگونگی تعامل با ســالمندان 
مشــکالت را دو چندان می کند. شناخت 
بیشتر از این دوران و دریافت آموزش های 
الزم و کافی سبب می شود سالمت روانی 
اطرافیان حفظ شــود و رضایت بیشتری 
داشــته باشند و به فرد سالمند هم کمک 
می شــود کــه بتواند در کمــال آرامش و 
بــدون دغدغــه ایــن دوران را طی کند.

وی تصریــح می کند: مهارت هایی مانند: 
صبر و همدلی، درخواست کردن به جای 
دســتور دادن و دید باال به پایین نداشتن 
نسبت به سالمند سبب می شود نگرانی ها 
کمرنگ شــود و فرد سالخورده به آرامش 

برســد. ســالمندان ترحم نمی خواهند و 
تنهــا احترام را طلــب می کنند بنابراین 
آمــوزش و مهارت های الزم برای برخورد 
با سالمندان تنها برای افراد خانواده نیست 
بلکه تمام آحاد مردم باید آموزش ببینند، 

تا مشکالت کمتر شود.

فاصله 25 ساله سن بازنشستگی با امید 
به زندگی

احمــد دلبــری، رئیس مرکــز تحقیقات 
ســالمندی دانشــگاه علوم توانبخشی و 
سالمت اجتماعی ضمن بررسی چالش ها 
و خالء های حوزه سالمندی در ایران، اظهار 
کرد: شــاخص دیده بان سالمت، شاخصی 
از توســعه سیســتم های درمانی، رفاهی 
و بیمــه ای اســت، اما با توجــه به ارتقای 
وضعیت ســالمت و افزایش ســن که در 
این دوره اتفاق افتاده، الزم اســت در این 
زمینه زیرســاخت هایی فراهم شود. وی با 
اشاره به افزایش جمعیت سالمندی و لزوم 
ایجاد زیرســاخت ها، گفت: دو برابر شدن 
جمعیت ســالمندی در کشــور های دیگر 
حدود ۱۰۰ سال زمان برده و همگام با آن 
زیرســاخت تهیه شده است، اما متاسفانه 
در ایران فرصت تامین زیر ساخت ها وجود 
ندارد.وی افزود: از سوی دیگر نیز در حالی 

امید به زندگی به ۷۶ سال رسیده که سن 
بازنشســتگی ۵۲ سال است یعنی تقریبا 
۲۵ سال از عمر افراد در دوره بازنشستگی 
سپری می شود. براین اساس باید برای این 
۲۵ سال نیز زیرساخت های خاصی در نظر 
گرفته شــود. به طور مثال بازنشستگان از 
کار بازنشســت می شوند، اما از زندگی که 
بازنشست نمی شوند. حال سوالی که مطرح 
می شــود این است که برای یک سوم عمر 
افراد چه برنامه ریزی داریم؟ دلبری با اشاره 
به اینکه بخش زیادی از مشکالت جسمی، 
روحی، روانی و اجتماعی سالمندان ناشی 
از بی برنامگــی، بی هویتی و بی هدف بودن 
است، خاطر نشــان کرد: سالمندان دچار 
مسائل و مشکالت روحی و روانی می شوند 

چراکه زندگی شان فاقد نظم است.

نبود مهد های سالمندی یا باشگاه 
بازنشستگی

وی بــا بیــان اینکه با توجه به اینکه درصد 
کمــی از ســالمندان شــاغل هســتند، 
گفــت: حدود ۷۰ درصد ســالمندانی که 
شــاغل نیســتند باید برای اوقات فراغت و 
مهارت آمــوزی آن ها برنامه ریزی کرد. در 
گام اول مراکز روزانه ســالمندی، مهد های 
سالمندی یا باشگاه بازنشستگی می تواند 

کمک کننــده باشــد. تقریبــا جمعیت 
سالمندان با کودکان زیر پنج سال یکسان 
اســت، اما در کشور چه تعداد مهدکودک 
و چه تعداد باشــگاه بازنشســتگی داریم؟ 
در حــال حاضــر تقریبا همه کشــور های 
دنیا دارای باشــگاه بازنشســتگی یا مراکز 
مشــابه به آن هســتند؛ هرچند که ایران 
نیــز راه اندازی چنین مراکزی را آغاز کرده 
است، اما به عنوان نمونه تعداد آن در شهر 
تهران دو مرکز اســت که باید تعداد آن ها 
گســترش یابد.وی در ادامه به توضیحاتی 
در خصوص چالش های حوزه ســالمت و 
درمان ســالمندان در کشــور پرداخت و 
ضمن انتقاد نسبت به فقدان کلینیک های 
سالمندی در رشته های مختلف پزشکی، 
افزود: باید بیمارســتان های سالمندی یا 
بیمارستان های دوستدار سالمند راه اندازی 
شــود و همانگونــه که بیمارســتان های 
ویــژه مــادر و کــودک وجــود دارد، باید 
بــرای ســالمندان نیز بیمارســتان هایی 
مناسب سازی شــوند. اکنون در دنیا انواع 

و اقسام این مراکز وجود دارد.

نیاز به بیش از 2 هزار متخصص طب 
سالمندی

وی کمبــود نیرو هــای متخصــص حوزه 
ســالمندی را یکی دیگر از مشــکالت در 
این زمینه دانســت و گفت: در حال حاضر 
جمعیت سالمندان ایران تقریبا با جمعیت 
کــودکان زیر پنج ســال برابری می کند؛ 
درحالی که حدود ۳ هزار متخصص کودک 
در کشــور فعالیــت می کنند، تنها ۲۳ نفر 
متخصص سالمندان وجود دارد، حال آنکه 
براساس اســتاندارد های جهانی اکنون به 
بیش از ۲ هزار متخصص طب ســالمندان 
نیاز داریم چرا که نیاز ها و مسائل این قشر 
فراتر از نیاز جسمانی آنان است.دلبری در 
پایان اظهارکرد: از سوی دیگر نیز با کمبود 
مراقب سالمندان مواجه هستیم. ۲۰ درصد 
سالمندان به طور کلی نیازمند خدمات یک 
تا ۲۴ ساعته شبانه روز هستند؛ به عبارتی 
در کشور به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
مراقب سالمند نیاز داریم تا بتوانند نیاز های 

اولیه و پایه ای سالمندان را انجام دهند.

7جامعه
تیم پزشکی ایران به جام 

 جهانی فوتبال در قطر 
اعزام می شود

وزرای بهداشــت گفت: دو کشور ایران 
و قطر با تشــکیل کارگروهی تخصصی، 
همکاری های بهداشــتی - پزشکی در 
پشــتیبانی از برگزاری جام جهانی قطر 
را آغــاز کردند.دکتــر بهرام عین اللهی 
بــا اعالم این خبر گفت: کادر ســالمت 
جمهوری اسالمی در جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر حضور خواهد داشت.وزیر بهداشت 
افزود: سه گروه  از پزشکان متخصص و 
فوق تخصصی ایرانی در سه حوزه طب 
ورزشی، تروما و چشم پزشکی همزمان 
بــا برگزاری جام جهانی به دوحه اعزام 
می شوند.دکتر عین اللهی همچنین از 
اعزام شــماری از پرستاران دوره دیده 
و دارای مهــارت مراقبت هــای ویژه به 
این کشــور همزمان با جام جهانی خبر 
داد و افزود: با توجه به تدوین پیوســت 
ســالمت برای جام جهانی پیش بینی 
می شــود، ظرفیت مشــترک مناسبی 
بین دو کشــور برای تبادل تجربیات در 
حوزه های طب ورزشــی، تروما، چشم 
پزشکی و همچنین  پرستاری )مراقبت 

های ویژه( ایجاد شود.

 آغاز فرایند سنجش 
»جهش تحصیلی« 

طبــق اعالم رئیس ســازمان آموزش و 
پرورش استثنایی، پایگاه های سنجش 
ســالمت نوآموزان که از ابتدای تیرماه 
آغــاز به کار می کنند تا پایان شــهریور 
فعال هســتند و امر ســنجش سالمت 
و جهش تحصیلــی را انجام می دهند. 
حمید طریفی حســینی افزود: در کنار 
ســنجش ســالمت نوآموزان، فرایند 
ســنجش جهــش تحصیلــی نیز در 
پایگاه هــا دنبال می شــود و بازه زمانی 
که برای آن در نظر گرفته شده از امروز  

۳۱ خرداد تا ۲۰ مرداد خواهد بود.

 درمان ناباروری
 باید ارزان شود

رئیــس اداره جوانــی جمعیت وزارت 
بهداشت گفت: مهم ترین مسئله بحرانی 
پیش رو، موضوع پیری جمعیت است، 
بر این اســاس رهبر انقالب اسالمی نیز 
بارهــا در مورد بحث خانواده و جمعیت 
هشــدار دادنــد و از انجــام کار در این 
زمینــه به عنوان حســنه ماندگار یاد 
کردنــد. صابر جباری با اشــاره به نرخ 
کنونــی ۱.۷ باروری در کشــور تصریح 
کرد: ایران در ۴۵ ســال گذشــته ۱۰ 
ســال پیرتر شده است و تا سال ۱۴۲۰ 
به ازای هر یک کودک، ۵ ســالمند در 
ایران خواهیم داشت، بنابراین باید یک 
حرکــت صحیــح و خردمندانه انجام 
شود.جباری با مقایسه به نرخ جمعیت 
در مناطــق مختلف، گفــت: پیرترین 
جمعیت مربوط به اســتان های گیالن 
و همچنیــن مازنــدران و سیســتان و 
بلوچســتان با رشــد جمعیــت باال به 
عنوان جوان ترین اســتان های کشــور 
محســوب می شــوند.وی افزود: ایران 
دارای کمترین نرخ رشــد جمعیت در 
منطقه غرب آســیا است.جباری، نقش 
شــبکه ســالمت برای کمک به مسئله 
فرزند آوری را مهم برشــمرد و افزود: با 
وجود ۲۸ هزار بهورز در کشور می توان از 
این ظرفیت مناسب برای ارائه خدمات 
بهداشــتی و افزایش نرخ جمعیت بهره 
مند شد.وی بر بحث آموزش و فرهنگ 
سازی در این زمینه تاکید کرد و گفت: 
شــبکه های بهداشــت و درمان نقش 
مهمی بر عهده دارند تا بتوان از عوارض 
مســائلی چون عقیم ســازی دائمی و 
ســقط غیر قانونی و سزارین و ارجاعات 
مکرر برای انجام عمل IVF پیشــگیری 
کرد.وی یادآور شــد: از برجسته ترین 
موانــع درمــان نابــاروری می توان به 
مســائل ســاختاری، هزینه های باال و 
فقدان ســهولت و دسترسی اشاره کرد 
بنابراین باید به ســمتی حرکت کرد تا 
مردم از خدمات درمان باروری آسان و 
ارزان بهره مند شوند.جباری به تشریح 
بحث ارائه دســتورالعمل های یکسان 
بهداشتی و درمانی، استفاده از ظرفیت 
خیرین و سازمان های مردم نهاد، سبک 
زندگی ســالم، پوشش بیمه ای، تأمین 
خوابگاه های دانشجویی، ایجاد سامانه 
جامع ثبت اطالعات باروری، تســهیل 
شــرایط رفاهی و تولید محتوای علمی 

در حوزه جمعیت پرداخت.

گهی های جعلی  ج آ عاقبت در
گهی محور  در سایت های آ

چیست
رئیــس مرکز مبارزه با جرایم ملی و ســازمان 
یافته پلیس فتا فراجا خبرداد: طی یک ماه اخیر 
تعداد ۲۶ فقره پرونده مربوط به مجرمان حرفه 
ای فعــال در زمینــه کالهبرداری رایانه ای در 
بستربازارهای آنالین و شبکه های اجتماعی و 
پلتفرم های خارجی با ارزش ریالی بیش از ۶۰۷ 
میلیارد ریال شناسایی و منهدم شدند.سرهنگ 
مصطفی نوروزی، در توصیه به شهروندان گفت: 
با توجه به استفاده مجرمین از شگرد درج آگهی 
های جعلی در بســتر بازارهای آنالین و اخذ 
مبالغی از شــهروندان تحت عنــوان بیعانه و 
کالهبــرداری با این شــیوه، اکیداً توصیه می 
کنیــم قبــل از مالقات حضوری با درج کننده 
آگهــی و اطمینــان از صحت موضوع و وجود 
کاال، بــه هیــچ عنوان اقدام به واریز وجه تحت 
عنوان بیعانه یا پرداخت کل مبلغ کاال به حساب 
های معرفی شــده ننمایند. این مقام انتظامی 
ضمن بیان سوابق متعددی از سوء استفاده از 
شــهروندان متقاضی کار در منزل یا استخدام 
از ســوی مجرمین، از عموم مردم خواســت: 
در صورت درخواســت آگهی دهنده مبنی بر 
ارســال مدارک هویتی از طریق شــبکه های 
اجتماعی و یا ارائه شماره کارت و حساب های 
بانکی و یا درخواســت ثبت نام در سایت های 
خریــد و فروش ارز دیجیتال و تقاضای خرید 
رمــزارز، به هیچ عنوان توجه ننموده و مراتب 
 را ســریعاً از طریق ســایت پلیس فتا به نشانی

 www.cyberpolice.ir گزارش نمایند.

ابالغ طرح جبران افت تحصیلی 
دانش آموزان

معــاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و 
پــرورش گفت: وزارت آمــوزش و پرورش در 
راســتای توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و با 
هــدف بهبود و تکمیل فرایند آموزش، جبران 
نارســایی  ها و کاستی  های آموزشی و تعمیق 
یادگیــری دانــش آموزان، »طــرح تعمیق و 
تثبیت یادگیری و جبران افت تحصیلی دانش 
آموزان« دوره  های ابتدائی، اول متوسطه و دوم 
متوسطه )نظری، فنی و حرفه  ای و کاردانش( را 
در تابستان ۱۴۰۱ اجرا می کند.مهدی کاظمی 
با بیان اینکه نقایص و کاستی  های آموزش در 
فضای مجازی و نگرانی از کفایت دسترســی -
هــا به ابزارهای کارآمــد در تحقق اهداف این 
الگــوی آموزشــی، به ویــژه در مناطق کمتر 
برخــوردار، فاصله آموزشــی و افت تحصیلی 
)آشــکار و پنهان( را ایجاد کرده اســت، گفت: 
۲۰ درصــد از دانش آموزان مدارس دولتی به 
تفکیک دوره های اول و دوم متوسطه )نظری، 
فنی  وحرفه ای و کاردانش( تحت پوشــش این 
طــرح قرار خواهنــد گرفت.وی گفت: اولویت 
اجرای طرح به تشــخیص کارگروه تخصصی 
آموزشــی و پرورشــی استان، مدارس مناطق 
کمتر برخوردار، مرزی و حاشــیه شــهرها و 
مدارس روســتایی، عشــایری و شبانه روزی 
اســت و این طرح دو گــروه از دانش آموزان را 
تحت پوشــش آموزش های جبرانی و تقویتی 
قــرار می دهد: گــروه اول: دانش آموزانی که 
بر اســاس ضوابط موجــود در آیین نامه های 
آموزشی و ارزشیابی، نتوانسته اند نصاب قبولی 
را در خرداد ۱۴۰۱ کســب نمایند.گروه دوم: 
دانش آموزانی که علیرغم کسب نصاب قبولی 
در دروس، بر اســاس تحلیل نتایج ارزشــیابی 
پایانی)خرداد۱۴۰۱( توسط شورای مدرسه، 
نیازمند شرکت در کالس های جبرانی و تقویتی 
تشــخیص داده شده اند.کاظمی ضمن تأکید 
بــه برگزاری کالس ها در ماه های تیر و مرداد 
۱۴۰۱ گفت: آموزش  دروس منحصراً به شیوه 
حضوری است و مدارس می  توانند با بهره گیری 
از ســامانه شاد و محتواهای بارگذاری شده در 
این سامانه نسبت به ارائه آموزش های مکمل 

به دانش آموزان اقدام کنند.

 بازنگری در پوشش بیمه ای
 42 داروی بدون نسخه

رییس ســازمان غــذا و دارو گفــت: در حال 
گســترش فهرســت داروهای تحت پوشش 
بیمه هستیم. در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ قلم 
دارو تحت پوشــش بیمه قرار دارد و قرار است 
این تعداد تا ۲۷۵۰ قلم افزایش یابد. دکتر بهرام 
دارایی افــزود: همچنین برخی داروهایی هم 
که تحت پوشش بیمه قرار ندارند، حتما مورد 
حمایت های یارانــه ای قرار می گیرند. دارایی 
ادامه داد: در ســال ۱۳۹۸ تعدادی از داروهای 
OTC کــه برای دریافت شــان از داروخانه به 
نســخه پزشک نیاز نیســت، از شمول بیمه و 
دریافت ارز ترجیحی خارج شــدند. باید توجه 
 OTC کــرد کــه ما نزدیک به ۱۰۰ قلم داروی
داریــم که روی آن ها بازنگری کردیم و حدود 
۴۲ قلم از این داروها که ضروری هستند، مجددا 
تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. در واقع 
ما داریم تعهدات خودمان را زیاد می کنیم که 
بتوانیم پوشــش بهتر و با کیفیت تری به مردم 

ارائه دهیم.

خبر ویژه

مشاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره 
به اینکه آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه ، جمعه و 
شنبه ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱تیر ماه برگزار می شود، گفت: کارت  ورود به جلسه آزمون  به 
همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز یک شنبه مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۱لغایت روز 
سه شنبه مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱ برای مشاهده و چاپ بر روی درگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد .لذا الزم است داوطلبان به درگاه 
اطالع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه نموده و با وارد 
نمودن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام )۱۲ رقمی( و شماره شناسنامه و 

یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت نام )۱۶ رقمی( و نام و نام خانوادگی، کدملی 
و ســریال شــماره شناسنامه، کارت شــرکت در آزمون را چاپ کنند .کریمیان 
تاکیــد کــرد: با توجه به دریافت اطالعات شناســنامه ای متقاضیان از ســامانه 
ثبــت احــوال، امکان ویرایش اطالعات شناســنامه ای وجود ندارد. لذا چنانچه 
مغایرتــی در اطالعــات منــدرج در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۱۳ کارت شــرکت در 
آزمون داوطلبان وجود داشــت ضروری اســت درخواست کتبی خود را به همراه 
 تصویر شناسنامه یا کارت ملی حداکثر تا تاریخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۱ از طریق آدرس

https://darkhast.sanjesh.org به سایت سازمان ارسال کنند.

کارت ورود به جلسه آزمون سراسری اعالم شد زمان انتشار 

اینفوگرافی 

چند راه ساده 
برای سالم نگه 

داشتن گوش ها
گوش های ما 24 ساعت 
شبانه روز کار می کنند و 
اطالعات حیاتی در مورد 
آنچه در اطرافمان اتفاق 

می افتد را در اختیارمان قرار 
می دهند. بر همین اساس 
حفاظت از این عضو مهم، 
حیاتی است و باید مراقب 

این اندام حسی ضروری 
و کاربردی باشیم.در این 

اینفوگرافیک به نکات ساده 
اما مهمی در مورد حفاظت 

از سالمت گوش اشاره شده 
است.

منبع: ایسنا

کنش وزیر به صدور اخطاریه به آموزش و  وا
پرورش تهران چیست؟

وزیر آموزش و پرورش در مورد فرسودگی مدارس و استفاده از فرصت تابستان 
و تعطیلی مدارس برای بهسازی و نوسازی آنها، گفت: اقداماتی انجام می دهیم 
و دولت هم اعتبارات خیلی خوبی گذاشته است و حتما در تهران و در سفرهای 
ریاست جمهوری که به نقاط مختلف سفر کردند، قرار شد این مدارس به تدریج 

نوسازی انجام شود و در مجموع تابستان شلوغی خواهیم داشت. 
یوسف نوری در پاسخ به این سوال که آیا ترمیم معدل و مصوبات جدید شورای 
عالــی انقالب فرهنگی دربــاره کنکور آموزش و پرورش را دچار چالش نخواهد 
کــرد، اظهــار کــرد: در واقع این مصوبه فرصتی را برای بچه هایی که جا مانده اند 
فراهم می کند. آموزش مجازی در برخی مناطق ما دسترســی ها را محدود کرد 
به این دلیل که خط ارتباطی نبود و یا خطوط قطع می شد یا حتی بعضی دانش 
آموزان تجهیزاتی که باید داشته باشند را نداشتند، اما در حال حاضر می توانند 
در کالس حضــوری شــرکت کننــد، آزمون بدهند و نمره واقعی خودشــان را 
می گیرند. این موضوع خوب اســت و فرصت خوبی برای بچه هاســت. به هرحال 
برای ما سخت هم شود ما باید این سختی را تحمل کنیم اگر قرار نیست ما این 

سختی را تحمل کنیم پس چه کسی می خواهد تحمل کند؟  
وی در واکنش به صحبت های دادســتان تهران و گزارشــات آتش نشــانان که 
گفته اســت در دو ســال گذشــته حدود ۹۳۰ اخطار و دســتورالعمل ایمنی به 
اداره کل آموزش و پرورش شــهر تهران صادر شــده که متاسفانه اقدام مناسبی 
از ســوی آمــوزش و پــرورش صورت نگرفته اســت، توضیــح داد: من می دانم 
تعدادی از مدارس از اســتانداردهایی که آتش نشــانی به خصوص اخیرا اعالم 
کرده و خیلی هم ســختگیرانه اســت برخوردار نیستند، البته این سختگیری ها 
خوب اســت و ما باید با همکاران در این مورد صحبت کنیم. برخی مدارس ما 
 قدمــت زیــادی دارند و احتماال با اســتانداردهای جدید روی این مدارس ایراد 

گرفته می شود.
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 آبشار طوف کما
طبیعت زیبا و متفاوت خوزستان 

آبشار زیبای طوف کما که در استان خوزستان 
واقع شــده در دامنه های ارتفاعــات تاراز از 
سلســله کوههای زاگرس، از کوهی به نام کما 
سرچشــمه میگیرد. این آبشــار از سه شاخه 
تشکیل شده است که هر شاخه در حدود ۶۰ 
الی ۷۰ متر ارتفاع دارد.در باالی آبشــار ”باغ 
ملکان“ وجود دارد و به اعتقــاد مردم منطقه 
این باغ و شکاف کوه و صخره ها بدست گبر ها 

ساخته شده است.
شهرستان اندیکا که در شمال استان خوزستان 
و همجوار با استان چهارمحال و بختیاری واقع 
شده است، از روســتاهایی زیبا و طبیعت بکر 
برخوردار اســت و زندگی مــردم این منطقه  
براساس شیوه سنتی اســت. این منطقه یکی 
از متنوع ترین مناطق کشــور است. در میان 
روستاها و دهستان های متعدد این شهرستان  
می توان به روستای زیبای موری که در دامنه 
کوه بزرگ تاراز و همجوار با استان چهارمحال 
و بختیاری قرار دارد اشــاره کــرد. معماری و 
شیوه ساخت روستا و باغستان های این روستا  

سنتی و با قدمتی چند صد ساله است.
روستای موری دارای چندین جاذبه گردشگری 
است که آبشار “طوف کما ” از معدود آبشارهای 
مرتفع استان خوزستان در آن واقع شده است. 
این آبشــار زیبا در دامنه ارتفاعــات تاراز و از 
کوهی به نام “کما” سرچشمه می گیرد و از به 
هم پیوستن سه چشمه تشکیل می شود. این 
آبشــار با حدود  ۶۰ الی ۷۰ متر پس از سرازیر 
شــدن از کوه به دره موری و نهایتا به روستای 

زیبای سوسن جاری می گردد.
در باالی این آبشــار زیبا باغی نســبتا بزرگ 
وجود دارد که به باغ ملکان شــهرت دارد و در 
اعتقاد مردم این منطقه این باغ باستانی بوده 
و دارای قدمتی طوالنی است. البته وجود برد 
گوری ها یا غارهای ساخته شده بدست انسان 
به این اعتقاد صحه می گذارند. روستای موری 
از دیر باز یکی از مناطقی است که در مسیر کوچ 
بختیاری ها قرار گرفته و بســیاری از طوایف 
بختیاری بــرای کوچ ییالق و قشــالق از این 

منطقه عبور می کنند.

پوشش گیاهی
گیاهــان منطقه را عمومــا درختان بلوط و 
بادام  کوهی تشــکیل میدهــد و درختان و 
گیاهان دیگری مانند  ارزن, زالزالک, چنار, 
انجیر وحشــی  و انواع قارچ و کرفس محلی 
و باغ های انگور, گردو, تــوت و انار  در این 
منطقه وجود دارد. در فصل بهار انواع گلهای 
وحشــی مانند شــقایق, نرگس, ســنبل و 
 بابونه زیبایــی و طراوت خاصــی را به این 

منطقه می بخشد .

زیست جانوری
در گذشته نه چندان دور حیواناتی مانند خرس 
قهوه ای, پلنگ, گــرگ, گراز, بز کوهی و انواع 
پرندگان مانند کبک, عقاب, پرستو  و بلدرچین 
به وفــور در این منطقه زندگــی میکردند اما 
امروزه در نتیجه شــکار بی رویه این حیوانات 

بسیار کم و رو به انقراض هستنند.

شرایط آب و هوا
شهرســتان اندیکا از لحاظ اقلیمی دارای آب 
و هوایی معتدل و کوهســتانی اســت. بهاری 
زودرس اما سرســبز و پر طــراوت دارد که از 
اوایل اسفند ماه آغاز شده و از اوایل خرداد ماه 
هوای بهاری به تدریج جای خود را به گرما می 
بخشد. به عبارت دیگر تمام نواحی جنوبی این 
منطقه دارای بهاری دل  انگیز و تابستانی گرم 
و پاییزی کوتاه و مطبوع و زمســتانی معتدل 
است. مناطق شمالی آن دارای زمستان  های 
سرد همراه با برف و تابستان  های معتدل می  

باشد.

موقعیت مکانی
آبشار طوف کما در شــمال روستای موری در 
بخش چلو شهرســتان اندیکا واقع شــده و از 
سمت شمال به منطقه بازفت و روستای شرمک 
و از جنوب به دره موری و روســتای سوســن 
منتهی می شود. از کنار آبشار جاده مالرو یی به 
سمت ارتفاعات زاگرس و از آنجا به بازفت وصل 
می شود. روستای موری با توجه به ویژگی های 
یاد شده و آب و هوای بسیار مطبوع و طبیعت 

بکر فاقد راه دسترسی مناسب است.

گردشگری

 تئوری ورلیند
 و یارانه نان و دارو!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
منــت خدای را عزوجل که هنوز از گِل 
بوستان بَقّیتی موجود است و در ما رمقی 
برای نوشتن. وگرنه با این افزایش قیمت 
ها و قاطی شدن گرانی و گران فروشی با 
هم،  علی االصول نباید توان و قوتی در 
مــا بــرای گیر دادن به دولت و نهادهای 

نظارتی و ... می ماند! 
باز خدا را شکر گرانی در این دولت اصل 
جنس اســت و گرانی فیک و حبابی و ... 
نداریم. مردم یادتون هســت در دولت 
قبــل هــر کاال یا محصولی که گران می 
شــد بالفاصه اعالم می شد حباب است. 
مثــاًل وقتی قیمت پراید به ۴۰ میلیون 
رسید اعالم شد حباب است و پراید بیش 
از ۳۵ میلیون تومان در بازار معامله نمی 
شــود. وقتی قیمت به ۶۰ میلیون رسید 
باز هم اعالم شد قیمت حباب دارد و در 
بــازار بیش از ۵۵ میلیون تومان معامله 
نمی شــود. خالصه همین طور شوخی 
شوخی با همین حباب ها قیمت تا ۲۰۰ 
میلیون رســید ولی خدا را شــکر دیگر 
قیمت حبابی نیست و در بازار هم همان 

۲۰۰ میلیون معامله می شود! 
یاد مدیر مدرســه مــان افتادم که بنده 
خدا برای کم کردن روی عمو ســیفی) 
سرایدار مفخم مدرسه ما( و نشان دادن 
تــوان دولت در مقابله با مافیای خودرو 
پرشیای نوک مدادی اش را ۱۷۰ تومان 
فروخــت و هــر چه در ســایت ثبت نام 
اســمش در نیامد و امســال مجبور شد 
پراید دور رنگ باجناق سیف اهلل را ۱۷۰ 

میلیون بخرد! 
البته علت گرانی در دولت قبل که کاماًل 
مشــخص بود. قاچــاق معکوس، دالر 
۴۲۰۰ تومانی که باعث شــده بود یارانه 
ماکارونــی کل دنیا از جیب ما پرداخت 
شــود، به عالوه حضور یک مشت دالل 
و رانتخوار پدرســوخته و از خدا بی خبر 
که مســبب گرانی هــای بی حد و عدد 
بودند. اما بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
قطع ید رانتخواران ما مختصر تحقیقات 
میدانی و چاله میدانی در خصوص خود 
»پدیده گرانی« انجام دادیم که متوجه 
شــدیم ای دل غافل اصاًل چیزی به نام 
»گرانــی« وجود خارجی ندارد و پدیده 
گرانی یک توهم خود ســاخته اســت! 
مســتندات مــا نیز بر اســاس تئوری 
جناب »ورلیند« دانشــمند هلندی در 
باب جاذبه اســت. ورلیند در تئوری اش 
در باب جاذبه چنین گفته است: »جاذبه 
وجود ندارد. تمام آن یک توهم است. در 
حقیقت جاذبه چیزی نیست جز شکلی 
از بــی نظمی؛ یک عارضه جانبی از یک 

تمایل طبیعی به سمت آشفتگی!« 
بنابراین می توان نتیجه بر اســاس این 
نظریه، گرانی نیز ساخته ذهن بشر است 
و نوعــی بی نظمی و یک عارضه جانبی 
از یک تمایل به سمت آشفتگی در بازار 
اســت! که متاسفانه در این آشفته بازار 
عده ای کیفور می شــوند و یک شــبه 
بارشــان را چنــان محکم می بندند که 
توپ لیاخوف روسی هم تکان شان نمی 
دهــد و عده ای هم متاســفانه نقره داغ 
می شوند و برای خالی نبودن عریضه تا 
کمر در سطل آشغال ها دو ال می شوند!

البته پیش خودمان بماند این ِشکری که 
جنــاب آقای ورلیند خورده هنوز اثبات 
نشــده، ولی ُهمای گرانی این بار بدون 
حباب و خیلی جدی و نا فرم روی شانه 
شهروندان نشسته است و با کیش کیش، 
تهدید، وعده و عید، جلســه، همایش و 
جلســات توجیهی برای خبرنگاران و ... 
هــم از جایــش جم نمی خورد. علی ای 
حال ما امیدواریم اگر دولت، توان پراندن 
همای گرانی را از روی شــانه های خلق 
اهلل ندارد، الاقل پرو بالش را زخمی کند 

و فعاًل یارانه نان و دارو را قطع نکند!

 رستوران کوتاه قامتان ایران منبع : فرارو

عکس روز 

که سالمت قلب را به خطر می اندازد مهمترین عاملی 
تحقیقات جدید به این بحث که نشســتن طوالنی مدت ممکن اســت 

برای سالمتی خطرناک باشد، اهمیت بیشتری می دهد.
به گزارش بهداشــت نیوز، یک مطالعه بین المللی با بررســی بیش از 
۱۰۰ هزار نفر در ۲۱ کشور نشان داد افرادی که ۶ تا ۸ ساعت در روز 
می نشــینند، ۱۲ تا ۱۳ درصد بیشــتر در معرض خطر مرگ زودرس و 
بیماری قلبی قرار دارند، در حالی که در افرادی که بیش از ۸ ســاعت 

در روز می نشینند این خطر به ۲۰ درصد افزایش می یابد.
محققان دانشــگاه ســیمون فریزر کانادا به طور متوســط ۱۱ سال این 
شرکت کنندگان را دنبال کردند و مشخص شد که زمان نشستن زیاد 
با افزایش خطر مرگ زودرس و بیماری های قلبی عروقی مرتبط است. 

در حالی که نشستن در همه کشورها مشکل ساز بود، اما در کشورهای 
کم درآمد و با درآمد متوسط رو به پایین مشکل ویژه تری بود.

»اسکات لیر«، سرپرست تیم تحقیق، می گوید: »پیام اصلی این است 
که میزان نشســتن خود را به حداقل برســانید. اگر مجبور به نشستن 
طوالنی مدت هســتید، با ورزش بیشــتر در ساعات دیگر روز این خطر 

را جبران می کند.«
محققان مشاهده کردند افرادی که بیشتر می نشستند و کم تحرک تر 
بودنــد، بــا باالترین میزان خطر تا ۵۰ درصد روبرو بودند، در حالی که 
کســانی که بیشتر می نشســتند، اما در عین حال فعال تر بودند، خطر 

کمتری در حدود ۱۷ درصد داشتند.

لیر خاطرنشان می کند: »برای کسانی که بیش از چهار ساعت در روز 
می نشــینند، جایگزینی نیم ســاعت نشستن با ورزش، این خطر را تا ۲ 

درصد کاهش می دهد.«
 لیر اشــاره می کند که پزشــکان باید روی نشســتن کمتر و فعالیت 
بیشــتر تمرکز کنند، زیرا این اقدام کم هزینه می تواند مزایای زیادی 

داشته باشد.
لیــر می افزایــد: »مطالعــه ما نشــان داد کــه ترکیبی از نشســتن 
و عــدم تحــرک عامــل ۸.۸ درصــد از کل مــرگ و میرهــا اســت 
 کــه نزدیــک بــه ســهم ســیگار کشــیدن یعنــی ۱۰.۶ درصــد 

است.«

دریچه علم

نقد و بررسی فیلم سینمایی »هناس«

بازخوانی یک ترور
 دومین اثر بلند حســین دارابی که قبال بــا فیلم چالش 
برانگیز »مصلحت« نشــان داده بود به موضوعات ملی و 
استراتژیک عالقه دارد، به برشی از زندگی شهید داریوش 
رضایی نژاد، یکی از دانشــمندان هســته ای برجسته که 
توسط عناصر خارجی ترور شــد و به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد، می پردازد. دارابی که تالش می کند تا به فیلمساز 
مضامین ملی تبدیل شــود، در این فیلم هم موضوع بکر و 
قابل عرضه ای را انتخاب کرده و هیچ بعید نیست که برای 
این انتخاب، از فیلم موفق »بادیگارد«، ســاخته ابراهیم 
حاتمی کیا، هم الهام گرفته باشد. با این حال، »هناس« هم 
در فیلمنامه و هم در اجرا ضعف هایی دارد که مانع از بروز 
جذابیت های مضمونی آن می شوند. این در حالی است که 
»هناس«، از منظر تالش عواملش برای بازنمایی جنایت 
هولناکی که ایران را اندوهگین کرد، اثری قابل ستایش و 

درخور توجه است.
عاشقانه ناتمام

فیلمنامه »هناس« نه تنها در دیالوگ نویسی قدرتمندانه 
عمل نمی کند، بلکه به لحاظ ساختاری هم عرصه را بیش 
از حد بر خودش تنگ کرده و با اضافه کردن شخصیت های 
بدون کارکرد به متن، مانع از پرورش احســاس جاری در 
میان زوج اصلی قصه شده است.وقتی قرار است یک فیلم 
سینمایی زندگی شهیدی عالی مقام را از سپهر همسر او 
روایت کند، تمرکز بر ارتباط بین زوج اصلی و شیوه تعامل 
معنوی میان ایشــان از باالترین اولویت برخوردار است؛ 
ظرفیت قابل توجهی که »هنــاس« نمی تواند به خوبی از 
آن استفاده کند. در این مورد، به صراحت می توان گفت که 
ارتباط عاطفی میان شخصیت شهید رضایی نژاد و همسرش 
درنیامده و تا سکانس های پایانی فیلم، حتی یک موقعیت 
یا کنش تاثیرگذار عاشــقانه هم جلوی دوربین نمی رود. 
کافی است نوع ارتباط داریوش و همسرش را با کنش های 
عاطفی بالغانه حیدر ذبیحی و راضیه در »بادیگارد« مقایسه 
کنید تا به ضعف های پرداخت ارتباط زوج اصلی »هناس« 

پی ببرید.
ضدقهرمان اشتباهی

از سوی دیگر، نویسندگان »هناس«، با اقدامی نسنجیده 
و تسلیم شــدن در برابر گرایش های فکری خود، فضای 

گنگستری را به این فیلم تزریق کرده اند. شخصیت منفی 
غیر قابل توجیهی که در متن فیلمنامه گنجانده شده، نه 
تنها به جذابیت این اثر کمک نمی کند، بلکه اغراض اصلی 
تولید چنین فیلم مهمی را هم زیر ســوال می برد. حضور 
شخصیت منفی در این فیلم )با بازی وحید رهبانی( فضای 
»هناس« را از یک فیلم آرمان گرایانه و معنوی منحرف و 
به سمت یک تریلر جاسوسی هدایت کرده است. این دقیقا 
اشتباه غیر قابل جبران فیلمی است که، به سبک فیلم های 
اجتماعی متوسط، جریان خطرناک و ایران ستیزانه استکبار 
جهانی را تا حد یک نوع کارشــکنی یا بدخویی حاصل از 
اختالفات شخصی، پایین می آورد. در واقع، »هناس« در 
نمایش ماهیت دشمن به مخاطبش آدرس غلط می دهد و 

ذهن ها را از موضوعات مهم تر منحرف می کند.
زوج ناهمگون

ایفای نقش های اصلــی فیلم »هناس« بــر عهده بهروز 
شعیبی و مریال زارعی است؛ بازیگرانی کاربلد و خوشنام، 
اما از جهان هایی متفاوت، با سبک هایی که جنسشان در 
چنین ترکیبی ناهمگون به نظر می رســد. بهروز شعیبی 
حضوری ثمربخش و به اندازه در نقش شهید رضایی نژاد 
داشته و برای اجرای نقشی که از خط بیرون نزند و درگیر 
شعار نشود، تالش زیادی کرده است.این هنرمند مشهدی 
که چهره ای محبوب و آشنا برای عموم مخاطبان سینما و 
تلویزیون ایران است، از سن نوجوانی با حضور در »آژانس 
شیشه ای« به قلب مخاطبانش راه یافته و سپس، با ایفای 
نقشی ماندگار در »طال و مس« و بعدتر کارگردانی آثاری 
همچون »دهلیز«، »پرده نشین« و »دارکوب«، وجهه قابل 
توجهی برای خودش دســت و پا کرده است. شعیبی را با 
جنس اجرای آرام و موقرش می شناسیم؛ اما او، به عنوان 
بازیگر، در سال های اخیر به خوبی از این سرمایه استفاده 
نکرده است. بازیگر نقش شهید داریوش رضایی نژاد، اگرچه 
دقیق و فکر شده جلوی دوربین »هناس« ظاهر شده است، 
اما می توانســت، با دقت و تمرکز بیشتر، ظرافت های این 
نقش را به مراتب بهتر از این رنگ آمیزی کند. شاید وقت 
آن رسیده باشد که شعیبی از میان کارگردانی و بازیگری 
یکی را برگزیند؛ پیش از آن که هــر دو جایگاه را نزد مردم 

خدشه دار شده بیابد.

پرده نقره ای  فرهنگ و هنر 

کران »خاطرات موتورسیکلت« به مناسبت سالروز شهادت دکتر چمران ا
 »خاطرات موتورســیکلت« به کارگردانی و تهیه کنندگی امیرحســین نوروزی و با طرح و پژوهشــی از ســامان 
مختاری به مناســبت ســالروز شــهادت مصطفی چمران از فرمانده های موثر در هشــت سال جنگ میان ایران 
و عراق به صورت آنالین در ســایت خانه مســتند اکران می شود.مســتند »خاطرات موتورسیکلت«، قصه موتور 
سوارانی است که از تپه ها و خیابان های تهران آمدند و اولین گروه چریکی موتورسواران جنگ، تحت فرماندهی 
شهید مصطفی چمران را تشکیل دادند.در خالصه این مستند آمده است: »روزی روزگاری، جوان های تهران در 
تپه ها و خیابان ها مشغول موتور سواری شان بودند که جنگ شد. یک آدم دلربا آمد دلشان را برد، خودشان را 
هم برد به جبهه... اسمش چمران بود، شهید مصطفی چمران…«مستند »خاطرات موتورسیکلت« تهیه شده 
در خانه مســتند و محصول ســازمان هنری رســانه ای اوج از امروز سه شــنبه ۳۱ خردادماه و همزمان با سالروز 

شهادت دکتر چمران به آنالین و رایگان در سایت خانه مستند در دسترس مخاطبان قرار می گیرد.

»مستوران« روی آنتن شبکه یک سیما می رود
ســریال »مســتوران«، با نگاهی به داســتان های کهن ایرانی، از آخر این هفته روی آنتن شبکه یک سیما 
خواهد رفت.تصوبربرداری سریال »مستوران«، تازه ترین محصول سازمان هنری رسانه ای اوج، در بیش 
از ۱۳ لوکیشــن مختلف انجام شــده و فصل نخســت این سریال در ۲۶ قسمت و با نگاهی به داستان های 
کهن ایرانی ســاخته شــده است.مسعود آب پرور کارگردان سریال »مستوران« درباره این سریال گفت: 
کار تاریخی- افســانه ای در مجموعه های بصری تلویزیون خالی بود. تمام تالش گروه این اســت که این 
مجموعه که مبتنی بر قصص کهن و افســانه های ایرانی اســت به زیبایی روایت شــود و آنچه که شایسته 
بینندگان عزیز است به تصویر درآوریم.آوی ادامه داد: مجموعه »مستوران« در تالش است در راستای 
حکمت آموزی افســانه ای و اتصال ذهن ما به اذهان گذشــتگان، حرف خود را منتقل کند و امیدوارم 
شایســته نگاه مردم باشد.بیشــتر روایت اصلی داســتان هم در این مکان رخ داده و تصویربرداری شــده 

است.ین مجموعه از بازیگران حرفه ای بی شماری بهره می برد.

طنز

گهی ابالغ رای گهی ابالغ رایآ آ

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
مرکز فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس تهران

در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به آقای محمد حسن رجبی فرزند حسین به شماره ملی 0068437803 اباغ میگردد .
ژانــس تهــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و طــی رای قابــل پژوهــش    نظــر بــه اینکــه پرونــده اتهامــی شــما در هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری مرکــز اور
شــماره 0110281028400001201مــورخ 1400/12/07 محکــوم بــه اخــراج از دســتگاه متبــوع گردیــده ایــد الزم اســت  ، ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه 
نشــانی تهــران میــدان فردوســی خیابــان ســپهبد قرنــی کوچــه دهخــدا غربــی نبــش ایرانشــهر پــاک 58 طبقــه ســوم دفتــر هیــات جهــت رویــت رای مذکــور مراجعــه 

نمائیــد .
بدیهی است پس از انقضاء مدت مقرر هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و برابر مقررات نسبت به صدور حکم مربوطه اقدام میگردد.
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