
گرانی ها را می پردازند؟ وزرای اقتصادی ، تاوان 

دو راهی عزل یا استیضاح
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   برخی معتقدند که برای مقابله با وضعیت موجود باید دست به تغییر کابینه زد، حاال این تغییر 
یا از ســوی رئیســی صورت می گیرد یا مجلس دســت به کار می شــود و اســتیضاح می کند، معلوم 
نیست. بحث تغییر در کابینه چند هفته ای می شود که مطرح شده ، برخی معتقدند که رئیسی 

با توجه به وضعیت فعلی و مشکالت موجود به یک ارزیابی از کابینه خود دست یافته و می داند 
گرچه که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در آخرین سخنان  که وقت تغییر برخی از اعضا است. ا

  || صفحه  صفحه 22  خود که در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد، تغییر در کابینه را شایعه خواند...

گار« سهم مرگ های زودرس از آلودگی هوا را بررسی کرد؛ به بهانه هفته سالمت »روز

هوا نیست، نفس نیستهوا نیست، نفس نیست

صفحه 7 
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وزیر اقتصاد:

ح نان سنتی    طر
این هفته اجرا می شود

      »ســید احســـــــان خانــــــــدوزی« وزیر 
اقتصاد در حســاب کاربری خود در توئیتر 
ح در خصوص  نوشــت: دولــت اجــرای طــر
نــان ســنتی را بــه خــود ما ســپرده اســت، از 
این هفته در برخی استان ها آغاز خواهد 

شد....

نماینده مجلس :

  واقعیت را به مردم 
بگوییم ، برجام به 

سرانجام نخواهد رسید
گفــت:        محمــود احمــدی بیغــش 
مــردم  زندگــی  بــا  گاه  ناخــودآ برجــام 
گر واقعیات برجام  عجین شده است. ا
را به مردم بگوییم آن ها تکلیف خود را 

می دانند....   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 33  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

۵۲۷هزار دانش آموز 
اتباع خارجی در ایران 

تحصیل می کنند 
7

 ورود »شورای عالی آب« 
به اولویت »اصلی« کشور 

ضرورت دارد 
4

 هنوز گرانی دارو 
اتفاق نیفتاده است! 

3

 اقتصاد هفدهم جهان
در دستمزد هفتادم شد

3

گهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی  گهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی  آ  آ
مناقصه عمومی یک مرحله ای شمارهمناقصه عمومی یک مرحله ای شماره0۲010۲01 - ش- - ش-0101

اداره کل راه آهن شرق

 نوبت دوم

ــی  ــی كیف زیاب ــه ار ــبت ب ــات نس ــزاری مناقص ــون برگ ــاده 12 قان ــد ج م ــی بن ــه اجرائ ــن نام ــر آئی ــر دارد بناب ــرق در نظ ــن ش اداره كل راه آه
مناقصــه گــران واجــد شــرایط جهــت دعــوت بــه مناقصــه بــه شــرح زیــر اقــدام نمایــد الزم بــه ذكــر اســت كلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان 
زیابــی تــا تهیــه لیســت پیشــنهاد دهنــدگان دارای صالحیــت از طریــق درگاه ســامانه تداركات  زیابــی كیفــی از دریافــت و تحویــل اســناد ار ار

الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس:  www.setadiran.ir   انجــام خواهــد شــد.
1- شرح مختصر موضوع مناقصه: آبرسانی به ایستگاه های اداره كل راه آهن شرق

2- مدت و محل اجرا: مدت اجرا 12 ماه بوده و محل اجراء ایستگاههای اداره كل راه آهن شرق میباشد.
3- مبلغ کل برآورد : 11.662.920.000 )یازده میلیارد وششصدوشصت و دومیلیون ونهصدو بیست هزار (ریال

4- مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار :  )583.146.000  (ریــال - بصــورت یكــی از ایــن روش هــای: الــف- ضمانتنامــه 
بانكــی در وجــه اداره كل راه آهــن شــرق  صــادره یكــی از بانكهــای مجــاز كــه حداقــل ســه مــاه ازآخریــن تاریــخ تحویــل پیشــنهادها اعتبــار 
داشــته و بــرای 3 مــاه دیگــر قابــل تمدیــد باشــد. ب- اصــل فیــش واریــزی وجــه نقــد بحســاب تمركــز وجــوه  نقــدی راه آهــن  بــه حســاب 
ir  290100004001064006372624   بنــام تمركــز وجــوه ســپرده راه آهــن نــزد بانــك مركــزی .ج- اوراق مشــاركت بــی نــام تضمیــن شــده 

بانــک هــا و دولــت بــا قابلیــت بــاز خریــد قبــل از سررســید.
5- شــرایط الزم جهــت شــرکت در مناقصــه: 1- ارائــه تصویــر حداقــل گواهــی نامــه تائیــد صالحیــت در زمینــه حمــل و نقــل از وزارت 

تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی    2-ارائــه گواهینامــه تاییــد صالحیــت ایمنــی از وزارت تعــاون ، كار و رفــاه اجتماعــی الزامــی اســت.
زیابی : حداكثر تا ساعت 19:00روز پنجشنبه مورخ  1401/02/22                   6- مهلت دریافت اسناد ار

زیابی: حداكثر تا ساعت19:00  روزشنبه مورخ 1401/03/07    ی اسناد تکمیل شده ار 7- مهلت بارگذار
8- مــدت اعتبــار ضمانــت هــای شــركت در فرآینــد ارجــاع كار ســه مــاه مــی باشــد و بــه درخواســت كارفرمــا بــه مــدت ســه مــاه دیگــر قابــل 

تمدیــد مــی باشــد .
9- پیشــنهاد دهنــدگان در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ضــروری اســت مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور و دریافــت گواهــی امضــاء 

الكترونیكــی جهــت شــركت در فراخــوان را محقــق ســازند. شــماره تمــاس ســامانه ســتاد:  021-1456
زیابــی كیفــی ، از مناقصــه گــران واجــد شــرایط كــه حداقــل امتیــاز الزم) 65-100(را كســب نمــوده باشــندجهت دریافــت اســناد  پــس از ار

مناقصــه دعــوت بعمــل خواهدآمــد.
شناسه اگهی 1311880

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

جواد عبدی  - سرپرست مدیریت منابع انسانی

جنــاب آقــای ســجاد حســینی بدینوســیله بــه اطــالع مــی رســاند بــه 
 1400/11/27 مــورخ   0110161016400007101 شــماره  رای  اســتناد 
دانشــگاه  كاركنــان  اداری  تخلفــات  بــه  رســیدگی  بــدوی  هیــات 
علــوم پزشــكی ایــالم بــه علــت غیبــت غیــر موجــه بــه یــک ســال 
انفصــال موقــت از خدمــت محكــوم شــده ایــد لــذا مقتضــی اســت 
آگهــی درخواســت  حداكثــر ظــرف ســی روز از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــر  تجدیــد نظــر خــود را بــه ســتاد دانشــگاه تســلیم نماییــد. در غی
ایــن صــورت بــه اســتناد تبصــره 1 مــاده 4 قانــون مذكــور ایــن رای 

از تاریــخ انقضــا مهلــت قانونــی الزم االجــرا خواهــد بــود. 
شناسه 1312650

ابالغ رای ابالغ رای 

جایگاه ایران در نظم جدید جهانی
   دکتر علی ربیعی

سخنگوی سابق دولت 
چندی پیــش رهبر معظم انقالب در 
اشــاره به وقایع جاری جهانی به نکته 
ای اشــاره کردند که شایسته تعمق و 
غور بیشتر از سوی جامعه اندیشمندان، 
دانشــگاهیان و سیاســتگزاران کشور است. ایشان در گریزی به 
شــکل گیری نظم جدید جهانی بیان کردند که »...این جنگ 
اوکرایــن را بــه نظر من باید یک مقداری با یک دید عمیق تری 
نگاه کرد؛ این جنگ صرفاً یک حمله  نظامی به یک کشور نیست. 
ریشه های این حرکتی که امروز انسان دارد در اروپا مشاهده می 
کند، ریشه های عمیقی است و آینده های پیچیده و دشواری را 

انسان حدس می زند که وجود داشته باشد.« 
پیشتر در یادداشتی در روزهای اوج تهاجم علیه استراتژی تعاملی 
دولت قبلی با جهان استدالل کرده بودم که صدای جنجال علیه 
برجام و دیگر دستاوردهای دولت مانع شنیده شدن "صدای پای 
تغییر جهان" می شــود: "ســر و صداهای فاقد ارزش بنیادی، به 
کمتر شنیده شدن صدای پای تغییر جهان و کاهش اهمیت ایران 
در سال هایی نه چندان دور منجر شده است. در آستانه ورود به 
قرن جدید، چشم انداز ایفای نقش مًوثر در جهان و کسب قدرت 
اول در منطقه در البالی انبوهی از اســناد به دلیل دیده نشــدن 

الزامات آن، گویی در بایگانی ها به سر می برد."
اکنون باید بگویم اندکی تعمق در پیامدهای پیچیده و پیش بینی 
نشده جنگ روسیه علیه اوکراین می تواند منجر به خروج فرصت 
های به بایگانی سپرده شده کشور ما شود. در آن یادداشت ها با 
وام گرفتن مفهومی فلسفی از مرحوم داریوش شایگان ، از کارکرد 
جنجال های ضد برجامی در فرصت سوزی و در نهادینه ساختن 
"تعطیلی های تاریخ " سخن گفته بودم. اکنون جنگ اوکراین و 
نظمی جهانی که در پیامد آن جنگ پدید خواهد آمد به ما می 
گوید باید آن فرصتی را که در ایام تعطیلی های تاریخ به بایگانی ها 
سپرده بودیم دریابیم: "نگاه استراتژیک و آینده نگر به ایران ایجاب 
می کند ما با هر یک از منظومه ها بتوانیم در تعامالت استراتژیک 
قرار بگیریم. نتیجه فقدان چنین نگاهی در دهه های گذشته تخلیه 
تدریجی ظرفیت های تجاری ما حتی در حوزه همسایگان مان 
بوده است. نگاه کنید به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
برخی همسایگان ما در شمال و شمال غرب کشور که در حال 
به خدمت گرفتن ظرفیت هایی هستند که به طور ذاتی متعلق 
به ایران بوده و آنها در حال تبدیل شدن به کانون های منطقه ای 
مراودات و شــبکه های راهبردی تجارت در جهان هستند. نگاه 
کنید به جاده ها و مسیرهایی که در دنیا از شرق به غرب در حال 

شکل گیری است." )ربیعی، ایرنا، 25 تیر 99(
در واقع اصل طالیی "نه شــرقی، نه غربی" ســرمایه بنیادین ما 
برای ورود به نظم جدید جهانی است. این سرمایه ای که به ما 
اجازه می دهد بدون ورود به دسته بندی های شرقی و یا غربی 
که در اطراف نزاع های جاری جهانی شــکل گرفته، از منظری 
برتر منافع ملی خودمان را پیگیری کنیم. در این راستا تسریع 
در حل موضوع برجام می تواند به دســتیابی به جایگاه ممتاز 
و باز شدن موقعیت ژئوپلتیک سیاسی و اقتصادی منجر شود. 
این رویکرد می تواند جنبه ایجابی و مثبت اصل "نه شرقی نه 
غربی" را در منظر افکار عمومی جهانی و منطقه ای برجســته 
کند و تصویری را که صهیونیسم جهانی برای به محاق سپردن 
مســئله فلسطین از کشــورمان در رسانه های وابسته ترسیم 
کرده بود، به کنار زند و ســیمای حقیقی کشــورمان را به مثابه 
لنگرگاه صلح منطقه ای نشــان جهانیان دهد. باید از تعطیلی 
های تاریخ که فرصت ســوزانه بر خودمان تحمیل کرده بودیم 
بیرون آمد و ظرفیت ســازی جدیدی در اصل "نه شــرقی نه 

غربی" به عمل آورد.
اما ایران باید در نظم در حال قوام جهانی نقشی شایسته خود بیابد. 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

وزیر کار:

دستمزد کارگران با تأیید همه اعضا مصوب شد
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان 
جامعه ما مؤمن، با تقوا و دلسوز هستند و افزایش حقوق 
و دستمزد که در شورای عالی کار اتفاق افتاد با تأیید 

نمایندگان کارفرمایان حاضر در جلسه مصوب شد.
حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در شهرســتان فیروزکوه با بیــان اینکه به اندازه ۳۰ 
سال طرح نیمه تمام داریم اظهار داشت: این وزارتخانه 
مدیریت بیش از ۴۰۰ شــرکت را که متعلق به مردم 
است بر عهده دارد و تالش می کند نیاز ها را با مدیریت 

درست منابع و بدون فساد برطرف کند.
عبدالملکی با بیان اینکه جمعیت کشور ما کارگری 
اســت ابراز داشــت: ایــن افتخار بــرای ۷۰ درصد 
خانواده های ایرانی است که سرپرست و نان آور آنان 

کارگر هستند که برای پیشرفت کشور کار می کند.
وی اضافه کرد: کارگران قبل و بعد پیروزی از انقالب، 
دوران دفاع مقدس، سازندگی، خنثی سازی تحریم ها 
همیشه در خط مقدم بودند و هر اندازه برای کارگران 
کاری انجام بدهیم فرسنگ ها از مسئولیت و وظیفه 

خود در قبال کارگران عقب هستیم.
عبدالملکی با اشاره به جامعه کارفرمایی کشور گفت: 

کارفرما های جامعه ما مؤمن، با تقوا و دلسوز هستند 
و افزایش حقوق و دســتمزد که در شــورای عالی کار 
اتفــاق افتاد با تأیید نمایندگان کارفرمایان حاضر در 

جلسه مصوب شد.
وی ادامه داد: رســیدگی بیشتر به کارگران منجر به 
افزایش بهره وری تولید و سودآوری آن ها خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: جامعه 
کارفرما عالوه به حقوق و دستمزد به سالمت، بهداشت 
محیط و ورزش کارگران رسیدگی می کند که جای 

تقدیر دارد و ضرورت دارد که تقویت شود.
عبدالملکــی گفت: در مــواردی که ضرورت ایجاب 
کند به ویژه در ســفر های استانی طرح را از صفر آغاز 
می کنیم، اما اولویت با تکمیل طرح های ناقص است 
و در این راستا دولت مردمی به دنبال نفع مردم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به منظور 
بهره وری بیشــتر انتصابات زیــادی را در وزارتخانه 
انجام دادیم، خاطرنشان کرد: در 9 ماه گذشته ۴5۰ 
انتصاب داشــتیم تا به نیرو های مؤمن، متخصص و 
 آشــنا با درد مردم را برای خدمات رسانی مسئولیت

 بدهیم.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری

شــركت آب و فاضــالب اســتان چهارمحــال و بختیــاری در نظــر دارد بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات، نســبت بــه برگــزاری مناقصــه و انتخــاب 
پیمانــكار واجــد شــرایط از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت اقــدام  نمایــد. كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا 
  www.setadiran.ir ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاكــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

انجــام خواهــد شــد.
ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(مبلغ برآورد اجرای کار )ریال(موضوع مناقصهردیف

-شهرستان کیار 1 7،833،742،214392،000،000تامین آب آشامیدنی روستای سرتشنیز

6،611،924،000331،000،000تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای بخش گندمان-شهرستان بروجن2

12،000،000،000600،000،000خرید 2500متر لوله فوالدی 200میلیمتر اسپیرال3

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 10  تاریخ 1401/02/17  لغایت ساعت 19 تاریخ  1401/02/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 تاریخ 1401/02/31

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9  تاریخ 1401/03/01
تاریخ اعتبار پیشنهادات: سه ماه ) 90 روز ( از تاریخ آخرین مهلت ارائه پاكت پیشنهاد قیمت.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتردر خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: 
شهركرد- میدان قدس - روبروی پارک الله - شركت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری 

كد پستی 8814649913                       تلفن : 33334044 - 038 داخلی 209
شناسه اگهی 1310997

کنیم در مصرف آب صرفه جویی 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
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سیاست 2

نماینده مجلس :

  واقعیت را به مردم بگوییم ، برجام به سرانجام نخواهد رسید
 محمود احمدی بیغش گفت: برجام ناخودآگاه با زندگی مردم عجین شــده 

است. اگر واقعیات برجام را به مردم بگوییم آن ها تکلیف خود را می دانند.
این روزها اخبار ضد و نقیضی از مسئوالن باب آخرین وضعیت برجام به گوش 
می رسد. عده ای از پیشرفت در مذاکرات می گویند در مقابل نیز عده ای از پایان 

بی سرانجام آن می گویند.
در این خصوص یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است اختالف 
ما با آمریکا و اروپایی ها مبنایی است و متقابال آن ها هم همین طور. آمریکایی ها 
معتقدند ما باید از اصول مان دست برداریم، در حالی که ما به دنبال آن هستیم 
آن ها از رفتار زیادی خواهانه و قلدرمابانه اش دست بردارد ما که نمی توانیم از 

اصول انقالبی مان دست برداریم چون در ذات تعهدات دینی ما است.

محمــود احمــدی بیغش ، در خصــوص آخرین وضعیت برجام گفت: برجام 
ســرانجامی ندارد. برجام به بن بســت رسیده است و به همین خاطر خبری از 
آن نیست. دولت تالش خود را می کند اما برجام در این چند سال به شکلی 
پرورش پیدا کرده است که بخشی از زندگی مردم شده است. مردم ناخودآگاه 
برجام را در رفتار و زندگی خود شریک می کنند؛ به طور مثال می گویند این 
خانه را بخر، دیگری می گوید ببینیم برجام چه می شود و این موارد نشان می 
دهد برجام ناخودآگاه با زندگی مردم عجین شده است. اگر واقعیات برجام را 
به مردم بگوییم آن ها تکلیف خود را می دانند؛ بیاییم و بگوییم برجام به سرانجام 
نخواهد رسید و به بن بست رسیده است و آن وقت می فهمند چه باید کنند.

وی از همراهی تیم مذاکره کننده حسن روحانی در کنار تیم فعلی گفت:  تیم 

آقای روحانی هر کاری که می خواست انجام دهد داده بود. اتفاقا فکر می کنم 
اهدافی که آنان به دنبالش بودند با اهداف تیم ابراهیم رییسی متفاوت است 

و من این را قبول ندارم.
وی در ادامه افزود:  اختالف ما با آمریکا و اروپایی ها مبنایی است و متقابال آن ها 
هم همینطور. آمریکایی ها معتقدند ما از اصول مان دست برداریم در حالی که 
ما به دنبال آن هستیم، آن ها از رفتار زیادی خواهانه و قلدرمابانه شان دست 
بردارند، ما که نمی توانیم از اصول انقالبی مان دســت برداریم چون در ذات 
تعهدات دینی ما است و ما برای آن در طول ۴۳ سال هزینه داده ایم. آمریکا و 
اروپا هم یک کشور استکباری و به دنبال منافع خود هستند منافع آن ها هم 

این است که ما کوتاه بیاییم.   منبع: خبرآنالین

یادداشت

رژه نظامی روز پیروزی روسیه 
)بر ارتش آلمان نازی در جنگ 

دوم جهانی( در شهر مسکو/ 
مراسم تودیع و معارفه خبرگزاری آناتولی

سخنگوی جدید )سمت 
چپ تصویر( و قدیم 
کاخ سفید در مقابل 
EPA /خبرنگاران

گزارش تصویری

آمریکایی ها در مسیر توافق ادامه دارد؛ سنگ اندازی 

غرب بر سر دوراهی تصمیم
با وجــود لفاظی های آمریکا درباره احیای 
برجــام، تصویب طرح هــای ضد ایرانی در 
ســنای این کشور نشان از کارشکنی طرف 

آمریکایی در مذاکرات دارد.
طــی روز های گذشــته، آمریکا با تصویب 
دو طرح ضد ایرانی در مجلس ســنای این 
کشــور سنگ اندازی در مسیر مذاکرات را 
شروع کرده است. سنای آمریکا چهارشنبه 
گذشــته، طرح حفظ تحریم ها علیه بانک 
مرکــزی ایران که با هدف محدودســازی 
همکاری هــای تهــران - پکن به مجلس 
ســنای آمریکا ارائه شــده بود و همینطور 
طــرح دیگری را با هدف جلوگیری از رفع 
تحریم های سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بــه تصویب رســاند. اگرچــه این طرح ها 
الزام آور نیستند، اما سناتور های آمریکایی 
در تالشــند که این طرح را به قانون تبدیل 
کنند. کارشناسان بر این باورند که اگر این 
طرح ها به قانون تبدیل شوند می تواند روند 
مذاکرات هسته ای ایران را پیچیده تر کند. 
نبــود عزم جدی در طرف آمریکایی و عدم 
اتخاذ تصمیم به موقع، روند دســتیابی به 
توافــق را مختل کرده اســت. آمریکایی ها 
از یــک طــرف از توافق قریب الوقوع حرف 
می زنند و از طرف دیگر با تصویب الیحه های 
ضد ایرانی و خواسته های فرابرجامی مسیر 
مذاکرات را به بیراهه می کشانند. در ادامه، 
کارشــکنی طرف آمریکایی در پیشــبرد 

مذاکرات را بررسی می کنیم.
طرح های ضد ایرانی سنا، سنگ اندازی 

آمریکایی ها در مسیر توافق
نخستین طرح ضد ایرانی سنای آمریکا که 
با پیشــنهاد »تد کروز« سناتور جمهوری 
خواه این کشــور به ســنا ارائه شد، بر حفظ 
تحریم هــای »مرتبط با تروریســم« علیه 
جمهوری اسالمی ایران تاکید می کرد. این 
طرح با ۸۶ رأی مثبت در برابر ۱2 رأی منفی به 
تصویب رسید. محدودسازی همکاری های 
ایران و چین از دیگر اهداف این طرح است. 
تد کروز در متقاعد کردن سناتور ها به دادن 
رأی مثبــت بــه این الیحه با طرح اتهاماتی 
علیه ایران مدعی شد: »ایران نخستین حامی 
تروریسم دولتی در جهان است. اگر شما از 
تحریم های تروریســتی علیه سپاه حمایت 
می کنید، باید به این طرح رأی مثبت دهید.« 
به رغم ادعای مقامات آمریکایی برای تمایل 

بــه احیای برجــام، دومین طرح ضد ایرانی 
نیز در سنا به تصویب رسید. بر این اساس، 
سنای آمریکا با تصویب طرحی غیرالزام آور 
از دولت بایدن خواســت در صورت احیای 
برجــام، ســپاه پاســداران همچنــان در 
فهرست تحریم ها بماند و برنامه موشکی و 
فعالیت هــای منطقه ای ایران هم جز توافق 
باشد. این طرح به پیشنهاد »جیمز لنکفورد« 
سناتور جمهوری خواه از ایالت اوکالهاما ارائه 
شد و ۶2 سناتور از ۱۰۰ سناتور سنای آمریکا 
ایــن طرح را تایید کردند. به گفته ناظران، 
رای ســناتور های دموکرات به این طرح که 
خواسته های فرابرجامی را پیش می کشد، 
ارســال هشداری به دولت بایدن برای عدم 
احیای برجام است. چندی پیش نیز مجلس 
نمایندگان آمریکا طرحی موسوم به »قانون 
توقف پهپاد های ایرانی« را تصویب کرد. در 
بخشی از این طرح آمده است که »اشخاص 
و نهاد هایــی که آگاهانه در تامین، فروش یا 
انتقال سالح و تجهیزات به ایران یا از ایران 
مشــارکت داشته باشــند، تحریم خواهند 
شــد.« تحلیلگران معتقدنــد که این اقدام 
مجلــس نمایندگان آمریکا که در بحبوحه 
مذاکرات وین رخ می دهد، گره دستیابی به 

توافــق را کورتر می کند. تصویب طرح های 
ضد ایرانی در تضاد آشکار با اظهارات مقامات 
آمریکایی اســت. جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا پیش از این اعالم کرده بود که مایل 
اســت به توافق با ایران بازگردد و برخی از 
تحریم هــای آمریکا را کاهش دهد. اما توپ 
را در زمین ایران انداخت و رسیدن به توافق 
را مشروط بر پایبندی تهران به تعهدات خود 
اعــالم کرد. کاخ ســفید نیز با تاکید بر این 
موضع طی بیانیه ای اعالم کرد که »پیشرفت 
قابل توجهی« در مذاکرات حاصل شده و در 
صورتی کــه ایران در این مورد »جدییت« 
نشــان دهد، توافق ظرف چند روز ممکن 
خواهد بود. با این حال، تحلیلگران سیاسی از 
بالتکلیفی آمریکا درباره توافق خبر می دهند. 
به گزارش نشریه »فارن پالسی«، آمریکا در 
حال حاضر سیاســت جامع و منسجمی در 
مورد ایران ندارد؛ بدون پایه و اساس سیاسی 
و تکه تکه پیش می رود. به باور نویســنده 
این گــزارش، محدود کــردن ایران امری 
دست نیافتنی اســت و مقامات آمریکایی 
بایــد در اتخاذ تصمیم درســت و نشــان 
 دادن عزمی راســخ برای پیشبرد مذاکرات 

تالش کنند.

خواسته ایران مشخص است: صیانت 
کامل و جامع از حقوق ملت

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
کشورمان بار ها اعالم کرده که هدف تهران 
از مذاکرات وین دستیابی به یک توافق قوی 
و پایدار است و با دعوت از طرف آمریکایی به 
واقع بینی، تاکید کرده که رفع تحریم ها در 
همه بخش ها و گرفتن ضمانت های اقتصادی 
یکی از مهم ترین نکات در دستورکار ایران 
اســت. بــه گفتــه امیرعبداللهیان، طرف 
آمریکایــی به خوبــی از خطوط قرمز ایران 
آگاه است و ایران به مذاکرات ادامه می دهد. 
وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی 
با گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم تاکید 
کرده بود در زمینه توافق هسته ای توپ در 
زمین آمریکاســت و برای حصول نتیجه، 
طرف مقابل باید از خود جدیت نشان دهد. 
در تماس تلفنی با جوزپ بورل، مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز تاکید 
شــد که هیچ توجیه منطقی برای برخی از 
خواسته های جدید آمریکا وجود ندارد و با 
موضع این کشور در دستیابی سریع به توافق 

در تضاد است.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه 

و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز 
به کرات به تبیین موضع ایران در مذاکرات 
پرداخته اند. خطیب زاده پنجم اردیبهشت 
گفته بود اگر آمریکا به موضوعات باقی مانده 
پاســخ داده بود االن همه در وین بودند و از 
این تطویل مذاکرات که به نفع هیچ طرف 
نیست، جلوگیری به عمل می آمد. بهادری 
جهرمی نیز با تاکید بر این نکته که جمهوری 
اســالمی ایران تا صیانت کامل و جامع از 
حقــوق ملت یعنی حفظ حقوق اقتصادی 
و هســته ای خود در مذاکرات عقب نشینی 
نمی کنــد، مواضع کشــورمان را بار دیگر 
تصریح کرد. در مقابل خواسته روشن ایران 
در زمینه توافق هسته ای، چند دستگی در 
هیات آمریکایی به چشم می خورد. با وجود 
لفاظی های مقامات فعلــی آمریکا درباره 
رســیدن به توافق، مایــک پنس، معاون 
رئیس جمهور سابق آمریکا به صراحت اعالم 
کرد که اگر واشنگتن با توافق جدید موافقت 
کند و جمهوری خواهان دوباره قدرت را در 
دســت بگیرند، »هر توافق هسته ای جدید 

با ایران را در روز اول پاره خواهند کرد«.
عــالوه بــر نبود اراده جدی برای پیشــبرد 
مذاکرات، واشــنگتن درصدد این است که 
خواسته های فرابرجامی را نیز وارد مذاکرات 
کند. به گزارش وبگاه خبری آکسیوس، ششم 
اردبیهشت، آمریکا و رژیم صهیونیستی دور 
تــازه ای از گفتگو های راهبردی را با تمرکز 
بــر برنامه هســته ای ایــران و اجرای طرح 
جایگزیــن در مذاکرات وین برگزار کردند. 
براساس این گزارش، رژیم صهیونیستی به 
طرف آمریکایی پیشــنهاد داده تا در جلسه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه ای 
علیه ایران صادر شود. این رسانه آمریکایی 
توضیح داده که دولت بایدن به تازگی گفتگو 
درباره یک سناریو را آغاز کرده است که در آن، 
توافق هسته ای )برجام( احیا نمی شود. رژیم 
صهیونیستی بر دولت بایدن فشار می آورد 
که درباره طرح جایگزین )که عدم احیا توافق 
برجام را دنبال می کند( همکاری کند. آمریکا 
در سال 2۰۱۸ و در دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ، به طور یکجانبه از توافق برجام 
خارج شــد و تحریم های اقتصادی جدیدی 
را بــر تهــران اعمال کرد. با این وجود تهران 
با تاکید بر مذاکره، همواره پایبندی خود بر 

تعهدات را نشان داده است.

خبر ویژه

برخی معتقدند که برای مقابله با وضعیت موجود باید دست به تغییر کابینه زد، حاال این تغییر یا از سوی رئیسی صورت 
می گیرد یا مجلس دست به کار می شود و استیضاح می کند، معلوم نیست.

بحث تغییر در کابینه چند هفته ای می شــود که مطرح شــده ، برخی معتقدند که رئیســی با توجه به وضعیت فعلی و 
مشکالت موجود به یک ارزیابی از کابینه خود دست یافته و می داند که وقت تغییر برخی از اعضا است. اگرچه که بهادری 
جهرمی، سخنگوی دولت در آخرین سخنان خود که در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد، تغییر در کابینه را شایعه خواند.
تغییر در کابینه البته راهکار دومی هم دارد و برخی معتقدند که این راهکار یعنی استیضاح وزرا و پیش قدم شدن مجلس، 
محتمل تر است. خاصه آنکه برای استیضاح برخی وزرا در مجلس امضاهایی هم جمع شده است. در باره اعالم وصول 
این استیضاح ها و در دستور قرار گرفتن آن اما هنوز نمی توان مطمئن بود. برخی فکر می کنند که مجلس یازدهم به 
دولت فرصت بیشتری می دهد و برخی هم اصرار دارند که همین حاال و هر چه سریعتر اقدام شود، بعضا حتی هیات 
رئیسه مجلس را متهم به اهمال کاری در این باب می کنند! حال آنکه مجلس یازدهم از ابتدا تا کنون با استفاده از همه 

ابزارهای خود نظارت دقیقی بر کار دولت داشته و از هیچ موردی چشم پوشی نکرده است.
به هر روی برخی معتقدند که استیضاح وزرا باید هرچه سریعتر کلید بخورد. روزنامه همدلی در همین راستا، با اشاره به 
اینکه انتقادات از عملکرد ضعیف وزرا با شروع تورم در بازار بیشتر شد، نوشته: چند هفته ای است که نمایندگان رسما 
هشدار می دهند که رئیسی باید کابینه را تغییر بدهد چرا که آنان اعتقاد دارند برخی از اعضای کابینه از جمله آنان 
که به حوزه اقتصاد کشور مربوط هستند بسیار ضعف دارند. تا کنون رئیس جمهوری هیچ واکنشی به انتقادات صریح 
نمایندگان نداده است و در عین حال اعتراضات عمومی نسبت به مدیریت کشور شدت پیدا کرده حاال گویا نمایندگان 

هم برای استیضاح وزرا جدی تر هستند.
به نقل از لطف اهلل سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع آمده است: وزرایی که مرتبط با گرانی هستند و کارشان به معیشت 
مردم برمی گردد باید بیایند به مجلس توضیح دهند که چرا این اتفاق افتاده است و چرا این حجم گرانی دارد به مردم 

تحمیل می شود، مجلس این ها را در دستورکار دارد.

وزرای اقتصادی ، تاوان گرانی ها را می پردازند؟

دو راهی عزل یا استیضاح

آرایش مجلس در آستانه انتخابات 
هیئت رئیسه چگونه است؟

اوایل خرداد، انتخابات هیئت رئیسه مجلس یازدهم در 
اجالسیه سوم برگزار خواهد شد و تاکنون چند نماینده 

برای رقابت در این انتخابات اعالم آمادگی کرده اند.
ُعمر یک ســاله هیئت رئیسه مجلس یازدهم در سال 
دوم رو به پایان است و باید منتظر بود تا در اوایل خرداد 
ماه، اعضای هیئت رئیسه جدید با انتخاب نمایندگان 

کار خود را آغاز کنند.
طبــق آئین نامه داخلی مجلس شــورای اســالمی، 
انتخابات اعضای هیئت رئیســه مجلس اعم از رئیس، 
نواب رئیس و دبیران این هیئت، هر ســاله و همزمان 
با روز بازگشــایی مجلس در روز هفتم خرداد برگزار 
می شود. طبق گفته محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شــورای اسالمی قرار است این انتخابات برای 
اجالســیه ســوم روز چهارشنبه )۴ خرداد ماه( برگزار 

شود.
هیئت رئیسه مجلس دارای ۱2 پست است که شامل 
رئیس، 2 نواب رئیس، ۶ دبیر و ۳ کارپرداز یا ناظر است. 
این اعضا با رأی گیری و توسط دیگر نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی انتخاب می شوند.
پس از برگزاری انتخابات، اعضای هیئت رئیسه جدید 
مجلس با قرار گرفتن در جایگاه هیئت رئیسه سوگند 
یــاد می کنند و می گویند: »من به عنوان عضو هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی در برابر قرآن مجید به 
خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که حداکثر توان 
خود را برای اجرای آئین نامه داخلی مجلس شــورای 
اسالمی با مراعات بی طرفی کامل در انجام وظایف به 
کار گیرم و از هر گونه اقدام مخالف آئین نامه اجتناب 

نمایم«.

کثریت به انتخابات هیئت رئیسه کسیون ا ورود فرا
شــورای مرکزی فراکسیون انقالب اسالمی قرار است 
یکشنبه هفته آینده )۱۸ اردیبهشت ماه( جلسه ای با 
موضوع اجالسیه سوم مجلس شورای اسالمی برگزار 
کند. در این جلسه قرار است گزینه های این فراکسیون 
برای پست های هیئت رئیسه مجلس مشخص شوند و 
سپس در جلسه فراکسیون انقالب اسالمی مطرح شده 
و گزینه های نهایی طبق نظر تمام اعضا انتخاب شوند.

معموالً فراکســیون یک روز قبل از برگزاری انتخابات 
در صحن مجلس، در جلســه ای گزینه های خود برای 

پست های هیئت رئیسه را مشخص می کند.
طبق شنیده ها قرار است »محمدباقر قالیباف«، رئیس 
فعلی مجلس گزینه نهایی این فراکسیون برای پست 

ریاست مجلس باشد.

گزینه های ریاست مجلس
»الیــاس نــادران«، نماینده مــردم تهران در مجلس 
شــورای اســالمی در یک جمع خصوصی از عزم خود 
برای کاندیداتوری ریاســت مجلس در اجالسیه سوم 
مجلس یازدهم خبر داده و اعالم کرده است که حتی اگر 
یک رأی بیاورد، تا پایان در میدان رقابت باقی می ماند.

رحیــم زارع، نماینده مردم آباده در مجلس شــورای 
اســالمی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، این موضوع را 
تأیید کرد و گفت: تاکنون به جز محمدباقر قالیباف که 
به احتمال زیاد در انتخابات ریاست مجلس در اجالسیه 
ســوم شــرکت می کند، الیاس نادران هم گفته است 

که وارد عرصه انتخابات ریاست مجلس خواهد شد.
»فریدون عباسی«، نماینده مردم کازرون در مجلس 
شورای اسالمی نیز در گفتگو با مهر، خبر کاندیداتوری 
خود برای ریاست مجلس را اعالم کرد و گفت: بنده در 
دو دوره قبلی انتخابات ریاست مجلس شرکت کردم و 
رأی قابل مالحظه ای هم کسب نکردم، اما با وجود این، 
در انتخابات هیئت رئیسه مجلس یازدهم در سال سوم 

نیز حضور می یابم!
در اجالســیه اول مجلــس یازدهم، عالوه بر قالیباف، 
فریدون عباســی و ســید مصطفی آقامیرســلیم هم 
کاندیدا بودند که قالیباف با کســب 2۳۰ رأی موافق 
توانست رئیس مجلس شود. در آن انتخابات، فریدون 
عباسی ۱۷ رأی و مصطفی آقامیرسلیم ۱2 رأی کسب 

کردند.
در اجالســیه دوم نیز محمدباقر قالیباف با 2۳۰ رأی 
در رقابت با فریدون عباســی که ۱۸ رأی کســب کرد، 
برای دومین ســال در مجلس یازدهم رئیس ماند. بر 
این اســاس، قالیباف در اجالســیه اول 2۳۰ رأی و در 
اجالسیه دوم هم 2۳۰ رأی موافق داشت و این موضوع 
نشان می دهد وی از جایگاه ثابت و محکمی در مجلس 

شورای اسالمی برخوردار است.

وضعیت قالیباف
رحیــم زارع، دربــاره وضعیــت رأی آوری محمدباقر 
قالیباف برای انتخابات ریاســت مجلس در اجالســیه 
سوم، می گوید: ۱۰۰ درصد قالیباف این بار هم می تواند 
رأی الزم را برای تصدی صندلی ریاست مجلس شورای 

اسالمی کسب کند.
نماینده مردم آباده در مجلس شــورای اسالمی تاکید 
کرد: عملکرد محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس 
شورای اسالمی در این دو سال خوب و رضایت بخش 
بوده است و به همین علت قاطبه نمایندگان معتقدند 

که وی باید همچنان رئیس مجلس بماند.
علی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیســه مجلس 
شــورای اســالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره 
میــزان مقبولیــت قالیباف در مجلس، گفت: قالیباف 
کاندیــدای اصلی تصدی ریاســت مجلس شــورای 
اســالمی در اجالسیه ســوم است. البته الیاس نادران 
هم اعالم آمادگی کرده اســت که در انتخابات ریاست 

مجلس شرکت می کند.
وی اظهار داشت: به احتمال زیاد قالیباف رئیس مجلس 
می مانــد چــرا که وی از پایگاه رأی بســیار خوبی نزد 

نمایندگان برخوردار است.

جایگاه ایران در نظم جدید جهانی
ادامه از صفحه اول:

مــی دانیــم که دوره گذار از یک نظم بین المللی به نظم 
جدید بین المللی مستلزم عبور از یک دوره گذار بی نظمی 
است؛ دورانی که در آن مقررات بین المللی که تا کنون 
معتبر بوده اند به چالش گرفته می شود و سلسله مراتب 
ژئوپولیتیکی نظم سابق به هم می ریزد. به این ترتیب، 
قدرت های کوچکتری که انتظار نمی رفت، گاهی قادر 
به نقش آفرینی های موثرتری می شــوند و قدرت های 
بزرگــی که انتظار می رفت، گاهی از نقش آفرینی های 

موفقیت آمیز باز می مانند. 
دوره گــذار از نظــم کهنه به نظم نوین یک مقطع زمانی 
حیاتی برای جایابی کشورهاســت؛ دوره ای که هم در 
صورت غفلت از سیاســتگذاری های واقع بینانه، بالقوه 
خطرآفرین است و هم در صورت هوشیاری و بهره برداری 
از آن، فرصت آفرین. درک قرار گرفتن در آستانه تغییر 
نظم جهانی همان قدر مهم است که تن دادن به الزامات 
آن. همانطور که در نوشــته ای به مناســبت ورود به قرن 
جدید آوردم: "مســئولیت همه ما در قبال ایران وآینده 
آن، فهم الزامات و ایجاد زمینه های آن برای ارتقای نقش 

کشورمان در آینده منطقه و جهان است."
امروز، طرح این پرسش ها ضروری است که با کدام اندازه 
اقتصادی و چه ظرفیت هایی وارد قرن جدید می شویم؟ 
کشــورهای جهــان و منطقه به چــه میزان به تولیدات 
داخلی ما وابســتگی دارند؟ چه روش هایی برای تبدیل 
ظرفیت های انســانی، فنی و علمی کشور برای افزایش 
مزیت های مان داریم؟ چقدر ساختار نهادهای اجتماعی 
– فرهنگی ما متناسب با ایرانی در جایگاه باالتر است؟ 

این پرســش ها هنوز هم معتبرند و بیراه نیســت اگر 
بگوییم که باید ســواالتی کانونی و محوری در محافل 
سیاســتگذاری میــان مــدت در جامعه ما باشــد. در 
اینجا الزم به اشــاره اســت که صحبت پیرامون » نظم 
بین المللی« ارجاع به سه مفهوم متمایز دارد: اول، نظم 
به منزله سلسله مراتب جهانی، دوم، نظم به مثابه رژیم 
ها، الگوهای رفتاری، قوانین و مقررات بین المللی و سوم، 
نظم مترادف با روح و فلسفه سیاسی و اقتصادی حاکم بر 
مناسبات و ترتیبات بین المللی. در هر سه قلمرو، ایران در 
قامت یک قدرت منطقه ای با تاریخ و ارزش های اسالمی 
و باســتانی می تواند در صورت در پیش گرفتن بینشی 
جامع و سیاستگذاری سنجیده در حوزه های گوناگون 
به ویژه در اقتصاد و تجارت بین الملل، سهم تاریخی خود 
را در این دوران گذار برعهده بگیرد. در الزامات این نقش 
آفرینی، به حداقل رساندن تنش به ویژه با همسایگان، 
زدودن موانــع تولیــد و تجارت و پرهیز از افتادن در دام 
صف آرایی میان قدرت های بزرگ، در صدر اولویت هایی 
قرار دارند که مقدمات پیمودن این راه دشوار اما تعیین 
کننده را فراهم می آورد. مهمتر از این ها، تکیه و اعتماد 
به مردم به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه ملی جایی 
بی بدیل در آماده سازی ایران در حرکت به سوی آینده 
ای پرتالطم اما درخشان دارد و به همین دلیل است که 
تقویت عنصر جمهوریت امروز بیش از هر زمانی در چهار 

دهه گذشته، اهمیت پیدا می کند. 
هیچ نوعی از اســتراتژی توســعه نمی تواند بدون ایجاد 
ذهنیت مشــترک میان همه نخبگان و جلب رضایت و 
همراهی قاطبه ملت به ســرانجام مطلوب برسد. دست 
یافتن به درک مشترک میان نخبگان سیاسی کشور از 
جناح ها و طیف های مختلف درباره امکانات و سرمایه 
هــای موجــود، اهداف آینــده و راهی که باید با هم طی 
کنیم، مقدمه ایجاد وحدت رویه در این مسیر پرمخاطره 
اســت و کالم آخر اینکه، زمان آن فرارســیده که بطور 
جدی تری درباره جایگاه ایران در نظم نوین جهانی توأم 
با درس آموزی از خطاهای گذشته بیاندیشیم، الزامات 
آن را کشف و حول آن توافق کنیم و مهمتر از همه، در 
تعهد به این الزامات در همه سطوح سیاستگذاری و کنش 

مدنی مسئولیت پذیر باشیم.
منبع: دیپلماسی ایرانی

نماینده مجلس:

طرح افزایش تعطیالت عید فطر 
بررسی می شود

نماینده مردم شیراز در مجلس از طرح نمایندگان برای 
افزایش تعطیلی عید فطر خبر داد.

جعفر قادری نماینده مردم شــیراز افزود:  در این 
طرح قانون تعطیلی عید سعید فطر اصالح شده و 
تعداد روزهای تعطیل آن افزایش می یابد. بخشی 
از  طــرح نمایندگان بــرای اصالح قانون افزایش 
تعطیلی عید ســعید فطر به شــرح زیر اســت. در 
ســال هایی که در تقویم رســمی، ماه رمضان 29 
روزه اعالم شده ولی به علت عدم رویت هالل ماه، 
ماه رمضان سی روزه می شود و یا در سال هایی که 
رمضان ۳۰ روزه اعالم شده ولی به علت رویت هالل 
ماه، ماه رمضان 29 روزه می شود، با تغییر ارتباط 
تقویم هجری شمســی و هجری قمری، شــاهد 
تغییر یک روزه تعطیالت هستیم. این تغییر باعث 
می شود تا برنامه ریزی نیروهای اداری و خانواده ها 
با مشکل مواجه شود. به نظر می رسد که اگر این 
قانون به این شرح اصالح شود که در دو حالت ماه 
رمضان بیست و نه روزه، تعطیالت تقویم شمسی 
در دو روز اول و دوم شــوال و در حالــت رمضــان 
ســی روزه، تعطیالت در دو روز ســی ام رمضان و 
اول شــوال باشد، زمان تعطیالت در تقویم تاریخ 

هجری شمسی عوض نخواهد شد.

خانه ملت

خبر کوتاه
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3اقتصاد اقتصاد یادداشت 

کچری نیست! نان ، غذای ال
  وحید حاج سعیدی/ گروه اقتصاد

ایــن روزهــا عمده اخبار کشــور در خصوص 
کشفیات قاچاق آرد در مرزهای مختلف است 
و گویندگان اخبار به لطایف الحیل درصددند 
تا به هر زبانی که شــده حالی مان کنند یارانه 
دولت به ویژه در بخش آرد در حال گسیل به 
کشــورهای اطراف است و دولت ناگزیر است 
برای جلوگیری از قاچاق، قیمت آرد را افزایش 
دهد. فلذا به نظر می رســد وعده دولتمردان 
در خصوص ریشــه کنی فقر مطلق ابعاد تازه 
ای به خود گرفته اســت و  فقرا باید در ابتدا 
افزایش قیمت ها را تحمل کنند و مختصری 
در ســبک زندگی و خورد و خوراک شــان به 
ویژه نان و ماکارونی و ... تغییرات ایجاد کنند!

در واقع بعد از حذف تدریجی برنج و گوشــت 
و روغن و میوه از ســفره های مردم، نان هم 
در حالت اســتندبای و آماده باش، آماده ترک 
ســفره های خالی مردم است و  مهمان نوازی 
بــا تعــارف » یک لقمه نان خالی« هم در حال 
پیوســتن به خاطره ها اســت. ظاهراً دکترین 
سق زدن نان خشک و بستن لنگ به کمر که 
برخــی حضــرات از آن رونمایی کرده بودند، 

چندان هم به محاق نرفته است!
غافــل از اینکه نان غذای الکچری نیســت و 
شــوخی با نان رعیت که آن را برکت خانه و 
ســفره می دانند، به حراج گذاشتن کرامت و 
عزت نفس انسانی مردم است! هر چند دولت 
وعده داده تا پایان سال افزایش قیمتی در نان 
ســنتی نداریم ولی افزایش تقریباً ده برابری 
قیمت آرد و نزدیکی قیمت آن به بهای جهانی، 
به بهانه قاچاق این محصول به ســایر کشورها 
، بســیاری از مشاغل را از جمله فانتزی پز ها، 
قنادی ها، ساندویچی ها و ... در معرض خطر 

تعطیلی و بیکاری قرار داده است.
البتــه این روزها زمزمــه پرداخت یارانه نان 
هــم به گوش می رســد که ایــده ای نخ نما و 
راهبردی کاماًل غیر علمی است و حتی  اکبرآقا 
شــاطر هم می داند که وعده پرداخت یارانه 
نان دیگر پاســخگوی اقتصاد دستوری نیست 
و رســاندن قیمت کاالها و اجناس به قیمت 
جهانی در حالی که حقوق و دستمزد کمتر از 
یک چهارم قیمت جهانی است، بیشتر به مزاح 
شــبیه اســت تا یک راهبرد اقتصادی. امروزه 
حتی طرفداران پول پاشی های دولت هم دیگر 
نسبت به آثار تورمی یارانه نقدی آگاه شده اند 
و نیک می دانند که اگر امروز یارانه ای دریافت 
کنند، روز های آینده بایدچند برابر  آن را در 

قالب تورم به بازار پس دهند.
فقط یادمان باشــد نــان کوپنی و ماکارونی 
ســهمیه ای و .... در شــان مردمی نیست که 
با همه وجود ســختی ها را تحمل می کنند 
و خــم به ابرو نمــی آورند. کرامت این مردم 
نجیــب را در صف نــان و روغن و ماکارونی 

لجن مال نکنیم . 

کوتاه از اقتصاد

ورود چادرملو به رفع مشکالت 
مردم سیل زده یزد

روزگار: به دســتور مهنــدس ناصر تقی زاده 
،مدیرعامــل مجتمــع صنعتــی چادرملو و با 
تأکید مدیر مجتمع صنعتی، تعداد 2 دستگاه 
لودر، ۱ دستگاه بولدوزر، ۳ دستگاه کمپرسی 
و اقــالم آب معدنــی؛ پتو، و وعده غذایی گرم با 
حضور میدانی پرسنل شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو جهت کمک به روســتای سیدمیرزا 
یزد ارسال گردید.مسیرها و راه های فرعی این 
روســتا از بخش مرکزی یزد واقع در دهستان 
فهرج به دلیل جاری شــدن ســیالب در روز 
پنج شــنبه 9 اردیبهشت سال جاری تخریب 
و منــازل بعضــی از اهالی این روســتا دچار 
آب گرفتگــی شــده که تیــم مدیریت بحران 
مجتمع صنعتی چادرملو جهت پاک ســازی 
معابر، بازگشــایی مسیرها و احداث سیل بند 
جهت جلوگیری از بروز مجدد شرایط بحرانی 
در محل حضور دارند.شــایان ذکر است که در 
مناطق دیگر همانند روســتای سروسفلی که 
دچار سیالب شــده بود ماشین آالت سنگین 
شــرکت خدمات رســانی به مردم این مناطق 

را انجام دادند.

ح های فروش خودروسازان  طر
متوقف شد

براســاس ابالغیه جدید وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت به شــرکت های خودروســاز، فعاًل 
فروش خودرو توســط خودروســازان متوقف 
شــده اســت. در ابالغیه جدید وزارت صنعت 
به شــرکت های خودروســاز آمده اســت: به 
منظور ایجاد شــفافیت و افزایش رضایتمندی 
مــردم و همچنین دســتور وزیر صنعت برای 
ایجاد ســامانه یکپارچه، فروش خودرو صرفاً 
از طریق ســامانه متمرکز که متعاقباً توســط 
وزارت صنعت معرفی می شود انجام و هرگونه 

عرضه از طرق دیگر، فوراً متوقف شود.

وزیر اقتصاد:

ح نان سنتی    طر
این هفته اجرا می شود

 »ســید احســان خاندوزی« وزیر اقتصاد در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »دولت 
اجرای طرح در خصوص نان سنتی را به خود 
ما سپرده است، از این هفته در برخی استان ها 
آغاز خواهد شــد.« وی تاکید کرد: قیمت نان 
افزایش نمی یابد.وزیر اقتصاد نوشــت: تعدیل 
قیمــت آرد موجب کاهش قاچاق می شــود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: به ازای فروش نان، 
یارانه به حساب نانوا واریز می شود.

معاون وزیر اقتصاد:

 نان سهمیه ای نمی شود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این 
که ماجرای نان با سایر کاالها فرق دارد، گفت: 
آرد برای تهیه نان سنتی در نانوائیها همچنان 

یارانه می گیرد.  
هادی ســبحانیان معاون امور اقتصادی وزیر 
اقتصاد گفت: قصه نان با ســایر کاال ها متفاوت 
اســت. آرد برای تهیه نان ســنتی همچنان با 
یارانه عرضه می شود.وی گفت: سیاست دولت 
این است که قیمت نان سنتی نه تنها افزایش 
قیمتی نداشــته باشــد، بلکه با همان کیفیت، 
۱۰ درصد ارزان تر به دست مردم برسد.معاون 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قرار نیست 
نان سهمیه ای شود، صرفا آردی که تبدیل به 
نان می شود یارانه دریافت خواهد کرد و جلوی 

قاچاق آرد گرفته خواهد شد.
ســبحانیان گفت :سیاســت قطعی دولت این 
است که نه تنها هیچ گونه افزایشی در قیمت 
نان سنتی برای مصارف عمومی هموطنان در 
سراســر کشور اتفاق نیفتد بلکه مردم بتوانند 
در ســال ۱۴۰۱ همان نان را با همان کیفیت، 

حتی ۱۰ درصد ارزانتر دریافت کنند.

کی هیچ  قیمت روغن خورا
افزایشی نخواهد داشت

رییس هیات مدیره انجمن صنایع روغن نباتی 
گفت: براســاس سیاست های حمایتی دولت 
ســیزدهم با وجود افزایش نرخ جهانی روغن 
خام و هزینه های تولید، همچنان قیمت روغن 
خوراکی برای مصرف کنندگان ثابت اســت و 
تغییــری نخواهد کرد. »ابوالحســن خلیلی« 
افزود: دولت تالش دارد تا قیمت روغن نباتی 
برای مصرف کنندگان تغییری نکند، بنابراین 
آنچــه به عنــوان افزایش هزینه های تولید در 
ســال ۱۴۰۱ رخ داده، قرار اســت به صورت 
مابه التفاوت به تولیدکنندگان پرداخت شــود 
تا قیمت برای مصرف کنندگان تا اطالع ثانوی 

افزایش پیدا نکند.

بررسی موقعیت مزدی ایران با شاخص های جهانی؛

اقتصاد هفدهم جهان در دستمزد هفتادم شد
  رضا اسدآبادی / گروه اقتصاد 

ایران رتبه هفدهم در تولید ناخالص ملی را در 
ســال گذشــته دارا شده است و با این حساب 
ایران اکنون هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، 
اما در بحث دستمزدی همزمان از کشورهایی 
مانند بلغارستان، فیجی، عراق، لیبی، لبنان، 
کاســتاریکا، ارمنســتان، قبرس و آفریقای 

جنوبی ضعیف تر است.
 پایگاه رسانه ای سازمان جهانی کار اخیرا آمار 
حداقل دســتمزدی خود را بروزرسانی کرده 
اســت و با احتســاب حداقل مزد ۱۴۰۱ )که 
در این پایگاه لحاظ نشده است( ایران اکنون 
رتبه ۷۰ در بحث حداقل دستمزد را داراست. 
بــه  ایــن ترتیب ایــران در این زمینه یک پله 
پایین تر از چین با رتبه ۶9 می نشــیند و این 
درحالی است که چین به  همراه مزد، سبدهای 
یارانه ای زیادی را در مقایسه با ایران به کارگران 
می دهد که در محاسبات سازمان جهانی کار 

ILO منعکس نمی شود. 
این گزارش درحالی منتشر می شود که طبق 
محاسبات آماری مستقل صندوق بین المللی 
پول ایران رتبه هفدهم در تولید ناخالص ملی را 
در سال گذشته دارا شده است و با این حساب 
ایران اکنون هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، 
اما در بحث دستمزدی همزمان از کشورهایی 
مانند بلغارستان، فیجی، عراق، لیبی، لبنان، 
کاســتاریکا، ارمنســتان، قبرس و آفریقای 

جنوبی ضعیف تر است. 
این درحالی اســت که در جدول کشــورهای 
قدرتمنــد اقتصادی بر مبنای تولید ناخالص 
داخلی، ایران در رتبه ای بهتر از کشــورهایی 
چــون عربســتان، ترکیه، هلند، ســوئیس، 
لهستان، سوئد، اتریش و کشورهای پایین تر 
از این اقتصادهای قدرتمند قرار دارد و رقبای 
نزدیک ایران در جدول که با فاصله نه چندان 
قابل توجه از کشورمان قرار دارند، اقتصادهای 

قدرتمندی چون اســپانیا، استرالیا و اندونزی 
هستند که قطعا در شرایط غیر تحریمی و با 
اندکی اصالحات اقتصادی، ایران می توانست 
به سرعت آن ها را نیز پشت سر گذاشته و خود 
را وارد باشگاه کشورهای بزرگ اقتصادی مانند 

کره جنوبی، برزیل و روسیه کند. 
شــاید عجیب به نظر برســد که یک چنین 
استعداد و موقعیت اقتصادی با شرایط مزدی 
و معیشتی گروه های فرودست اجتماعی ایران 
خوانایی نداشته باشد. اما به نظر می رسد لحاظ 
کردن شرایط سنجش »دالری« مزد، تحلیل 

را آسان تر کند. 
 دالر در میدان تعیین ارزش دستمزد 

چه کاره است؟ 
در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ما با چندین جهش ناگهانی در نرخ ارز مواجه 
بوده ایم. در ادبیات تخصصی اقتصادشناسی 
ایــران گفته می شــود کــه عمده ترین علت 
افزایــش نرخ ارز در ایران، نه تغییرات جهانی 

که کاهش ارزش پول ملی اســت. اما پذیرش 
یا عدم پذیرش این نظر در اصل رابطه ای که 
میان افت ارزش حقیقی دستمزد کارگران و 
تحــوالت نرخ ارز رخ می دهد، تغییری ایجاد 
نمی کند. برای مثال اولین شــوک نرخ ارز در 
دو دهه اخیر مربوط به شــوک بین سال های 
۱۳9۰ تا ۱۳9۱ بوده است که باعث سه برابر 
شــدن نرخ ارز در مدتی کوتاه شــد. دقیقا در 
بین این ســال ها بود که فاصله ســبد حداقل 
معیشــت )به عنوان شاخصی که مستقیما از 
تحوالت نرخ دالر تاثیر می پذیرد( با دستمزد 
بیش از 2.5 برابر شــد.  در شــوک های سوم و 
چهارم نرخ ارز یعنی سال های ۱۳9۳ تا ۱۳9۸ 
نیز در ســه شــوک پی در پی نرخ ارز تا ۱۰ 
برابــر افزایش یافت. یعنی از ۳۴۰۰تومان در 
پایان سال ۱۳92 ما ناگهان طی پنج سال به 
نرخ های ۳۴هزارتومانی نیز رسیدیم و بعد از 
کشمکش های قیمتی فراوان نرخ های دالر در 
قرن جدید شمسی روی 2۷ و 2۸ هزارتومان 

در بازار آزاد قفل شد. دقیقا در همین سال ها 
بود که طی پنج سال پیاپی، فاصله دستمزد و 
سبد حداقل معیشت و هزینه حداقل خانوار 
کارگری )برحسب معادل دالری( به ۳.5 برابر 

و نزدیک ۴ برابر نیز افزایش یافت. 
تفنگ دستکاری نرخ ارز چگونه فرودستان 

و کارگران را نشانه می گیرد؟ 
وضعیت روند نسبت نرخ ارز و معیشت گروه های 
فرودســت اجتماعی در این شرایط به سمتی 
می رود که مورد تایید برخی کارشناسان نیز 
هســت. برای مثال اخیرا چنــد اقتصاددان 
نزدیک به جریان نئولیبرال بیان کرده اند که 
نرخ واقعی دالر در کشور چیزی حدود ۳۳ تا 
۳5هزار تومان باید باشد و این را برمبنای اموری 
چون کسری بودجه و نقدینگی و همچنین تراز 
تجاری منفی )یعنی فزونی واردات بر صادرات( 

مطرح می کنند. 
احسان ســلطانی )اقتصاددان و عضو هیئت 
علمی دانشگاه الزهرا( در پاسخ به سوالی درباره 

نقش تحوالت نرخ ارز در ارزش نهایی دریافتی 
کارگران و کاهش ارزش مزد آن ها توضیح داد: 
اقتصاد ایران در برخورد با مسئله نرخ ارز وارد 
یک پروســه فسادانگیز شد. درآمدهای ارزی 
ایــران طی یک دهه اخیر تغییری نکرده و از 
منظری می توان گفت که حتی کمتر هم شده 
است. در این دهه تولید ناخالص داخلی ایران 
در اقتصاد حقیقی ثابت باقی ماند و تازه هنر 
مدیران این بود که باعث نشدند کوچکتر بشود! 
وی در ادامه افزود: در این دوره نسبت مخارج 
دولت به کل ثروت جامعه و تولید ناخالص ملی 
)طی یک دهه( کوچکتر شد. این درحالی بود 
کــه از لحاظ درآمدی نیز دچار کاهش بخش 
حقیقی بودیم. ما در این دوره با کاهش مداوم 
ســطح رفاه عمومی به خصوص در الیه های 
فرودســت جامعه نیز مواجه بودیم. این افت 
علیرغــم وجــود ثروت در کشــور با افزایش 
چند برابری نرخ ارز طی ۱۰ ســال همراه بود. 
به طوری که ما از ســال ۱۳9۰ تا همین سال 
گذشــته 2۷برابر افزایش نرخ دالر را داشتیم. 
ایــن کاهش ارزش پس انــداز حقوق بگیران 
حاکی از این است که حتما ثروت عمومی در 
جیب اقلیتی می رود و افزایش ضریب جینی 
در دهه ۱۳9۰ تا امروز نیز مهر تاییدی بر این 

ادعا می زند. 
ســلطانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از 
سرمایه های ناشی از افزایش نرخ ارز به خارج 
کشور رفته و اصطالحا »فرار سرمایه « رخ داده 
اســت، ادامه داد: در عین حال ما با ســرکوب 
دســتمزدی نیز مواجــه بودیم. قدرت خرید 
خانوارها اکنون نســبت بــه دهه ۸۰ تقریبا 
کمتر از نصف و چیزی حدود ۴۰درصد است. 
شــوک قیمت ارز عمــال باعث غارت منابعی 
می شود که تحت پوشش کاهش ارزش پول 
ملی می خواهند به صــورت مداوم از اقتصاد 

بخش حقیقی و مولد صنعتی خارج شوند. 

تب داغ گران فروشی در بازار دارو؛ 

گرانی دارو اتفاق نیفتاده است!  هنوز 
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: متاسفانه ما با گرانی فروش دارو 
در بازار مواجه شده ایم و هنوز گرانی اتفاق نیافتاده است و در این بخش 
متولی وزارت بهداشت و درمان است و باید در این بخش پاسخگو باشد.

مهدی طغیانی با اشــاره به گرانی دارو در کشــور، گفت: گرانی دارو به 
موضوع عدم مدیریت بازار بازمی گردد و اگرنه ارز الزم برای تامین دارو 

، پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: منابع ارزی پیش بینی شــده در بخش دارو همانند ســال 

گذشته است و تغییری در این بخش اتفاق نیافتاده است.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع گرانی دارو به 

عدم مدیریت بازار بازمی گرد، بیان داشت: همچنین ما هنوز هیچ گونه 
تغییراتی در تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی نداشتیم و این ارز حذف نشده 

است.
طغیانی با بیان اینکه ما سال گذشته دو و نیم میلیارد برای موضوع دارو 
ارز پیش بینی کردیم، تاکید کرد: این در حالی اســت که ما امســال ۱.5 
میلیارد برای دارو ارز اختصاص دادیم . بنابراین افزایش قیمت دارو همگی 

به عدم مدیریت در بازار معطوف می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: متاسفانه ما با گرانی فروش 
دارو در بازار مواجه شده ایم و هنوز گرانی اتفاق نیافتاده است و در این بخش 

متولی وزارت بهداشت و درمان است و باید در این بخش پاسخگو باشد.
طغیانی در ادامه با اشاره به دالیل افزایش قیمت کاالهای اساسی در کشور 
بیان کرد: ما در بحث کاالهای اساســی هم ۳ میلیارد دالر ارز ترجیحی 
تخصیص دادیم بنابراین اینکه ما می بینم بازار مشــوش اســت نشان از 

این دارد که مدیریت بازار، مدیریت درستی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جو روانی موجود پیرو حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانی اظهار کرد: البته این مسیله هم بی تاثیر نیست چرا که 
برخــی کاالهــای خــود را در انبارها نگه می دارند و عرضه نمی کنند و با 

این حال همه این موارد به عدم مدیریت بازار مربوط است .

رئیس اتحادیه نان های فانتزی گفت: تا یک ماه گذشته فاصله معناداری 
بین قیمت نان ســنتی و فانتزی وجود نداشــت اما در شــرایط فعلی این 
فاصله قیمت بیشتر شده و قیمت نان فانتزی حدود 2٫5 تا ۳ برابر افزایش 

نرخ را تجربه کرده است.
 محمد جواد کرمی با انتقاد از نحوه اجرای آزادسازی آرد صنف و صنعت، 
گفت: این شیوه آزادسازی باعث خواهد شد روند سرازیر کیسه های آرد 

از نانوایان سنتی به سمت نانوایان فانتزی تشدید شود.
وی ادامــه داد: فــرض را بــر این بگیرد در یک محله چند نانوایایی اعم از 
سنتی و فانتزی فعال اند؛ نانوا فانتزی یک کیسه آرد را ۶۴۰ هزار تومان 
خریداری می کند این در حالیســت که نانوا ســنتی همان کیســه آرد را 
۳۸ هزار تومان می خرد اینجا این پرسش مطرح است که آیا این امکان 
وجود دارد یک کیسه آرد ۳۸ هزار تومانی ۴۰۰ هزار تومان به نانوا فانتزی 
بفروش برسد؟ بدون تردید پاسخ مثبت است و این تفاوت قیمت واحد 

صنفی را مجاب می کند که اقدام به چنین کاری کند.

کرمی با بیان اینکه ۸۰ درصد آرد با نرخ دولتی در نانوایان سنتی توزیع 
می شود، تصریح کرد: قیمت گندم نانوایان سنتی کیلویی ۶۶5 تومان و 
9۰۰ تومان اســت این در حالیســت گندم نان های نیمه حجیم و حجیم 
و صنعتی از کیلویی 2 هزار و ۷۰۰ تومان به کیلویی ۱۶ هزار تومان ارتقا 

یافت در این شرایط فضای رقابتی از بین می رود.
این فعال صنفی با انتقاد از نحوه توزیع دستگاه های هوشمند یارانه نان در 
نانوایان، افزود: این شیوه پرداخت یارانه تکرار روند سابق است چراکه مردم 
به ســمت نانوایانی که مجهز به این دســتگاه ها هستند، هدایت می شوند 
و رانت همچنان وجود دارد. به نظر من این دستگاه های پز باید به همه 
واحدهای نانوایی که مجوز دارند داده شــود تا مردم حق انتخاب داشــته 
باشند که نیاز خود را از واحدی که کیفیت بهتری دارد خریداری کنند.
کرمی با طرح این پرسش که چرا باید یارانه گندم نانوایی که آرد را رول 
می کند با نانوایی که آن را پهن می کند متفاوت باشد؟ ادامه داد: به نظر 
می رســد در اجرا این طرح نتوانســت درســت عملیاتی شود و در نهایت 

شکست خواهد خورد.
رئیس اتحادیه نان های فانتزی با 9٫5 برابر شدن قیمت آرد نانوایان حجیم، 
خاطر نشــان کرد: در یک ماه گذشــته فاصله معناداری بین قیمت نان 
سنتی و نان فانتزی وجود نداشت اما در شرایط فعلی این فاصله قیمت 
بیشــتر شــده است و قیمت نان فانتزی حدود 2٫5 تا ۳ برابر افزایش نرخ 

را تجربه کرده است.
بــه گفتــه وی؛ در حال حاضر اتحادیه کف قیمت را برای نان های حجیم 
در نظــر گرفتنــد چرا که مصرف کنندگان توانایی خرید نان با این نرخ ها 
را ندارند. اگر قیمت نان کنترل نشــود واحدهای خرد از چرخه تولید به 

مرور زمان حذف خواهند شد.
کرمی با اشــاره به افزایش هزینه های جانبی نانوایان ســنتی، افزود: در 
شــرایط فعلی اگر آرد به صورت مجانی در اختیار نانوایان ســنتی قرار 
داده شــود باز هم کفاف هزینه های جانبی آنها از جمله هزینه کارگری، 
انرژی و …. نمی دهد از این رو آنها نیز خواهان افزایش نرخ نان هستند.

خبر ویژه

مرکز اطالع رسانی وزارت کشور در اطالعیه ای اعالم کرد که صدور کارت یارانه 
نان، شایعه پراکنی رسانه های معاند و از اساس کذب است.

 در این اطالعیه آمده اســت: رســانه های معاند از روز گذشــته با انتشار تصاویر 
کارت جعلی یارانه نان به دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت 
به عرضه نان در داخل کشور برآمده اند.مرکز اطالع رسانی وزارت کشور افزوده 
است: اکنون که دولت مردمی و عدالت محور آیت اهلل رئیسی در بحبوحه جنگ 
اقتصادی همه جانبه دشمن، برای عبور از ارز رانت آورو فساد زا با پرداخت یارانه 
مستقیم به مردم وارد عمل شده است، انتظار می رود رسانه های کشور با درک 
صحیح از شرایط موجود، در کنار نقد سازنده که موجب بالندگی دولت خواهد 

شد، دستاورد ها و خدمات ارزنده دولت مردمی را هم مورد توجه قرار دهند و 
در مقابله با فضاسازی های رسانه های معاند، فعاالنه تر و سریعتر عمل کنند و 
به ســهم خود یاریگر دولت در عبور دادن کشــور از مشکالت اقتصادی باشند.
این اطالعیه یادآور شــده اســت: بر همه مبین است که دولت سیزدهم در چه 
شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفته است و شبانه روز و با رویکرد جهادی 
وانقالبی به دنبال کاهش مشکالت و آالم مردم است. فراموش نکنیم که قبل از 
این دولت روزانه ۷۰۰ نفر به دلیل بیماری کرونا جان خود را از دست می دادند و 
امروز با اقدامات ارزنده دولت در تسریع روند واکسن کرونا به هفت نفر رسیده 
است.مرکز اطالع رسانی وزارت کشور، تصریح کرده است: دولت مردمی آیت 

اهلل رئیسی بنا دارد، بر اساس توصیه های رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم 
تنفیذ حکم ریاست جمهوری که تاکید داشتند دولت، مسایل، مشکالت و راه 
حل ها را با مردم در میان بگذارد، تالش دارد تصمیم های کالن و راهبردی را 
شفاف با مردم در میان بگذارد و ملت را در تصمیم های خود سهیم سازد.از این 
رو، از رســانه ها و فعاالن فضای مجازی انتظار می رود، ســهم خود را در فرضیه 
جهاد تبیین بیش از گذشــته ادا کنند و در زمانی که دولت در حال جراحی 
اقتصادی است، در مقابل ماشین تخریب و تحریف بدخواهان و رسانه های معاند، 
روشنگری داشته باشند و اجازه ندهند در جنگ روایت ها، دشمنان ذهن ملت 

بزرگ ایران را مخدوش سازند.

مرکز اطالع رسانی وزارت کشور:

صدور کارت یارانه نان کذب است

رئیس اتحادیه نان های فانتزی :

قیمت نان فانتزی نجومی شد

توزیع قطره چکانی برنج تنظیم بازار

 قیمت برنج 
باز هم افزایش می یابد 

   میناسادات حسینی/ گروه اقتصاد
قیمت برنج از شــهریور سال گذشته )ابتدای فصل 
برداشــت محصول( تا به امروز ۱۳۰ درصد افزایش 
نرخ را تجربه کرده اســت. در این میان گاهی برنج 

در بازار کمیاب می شود.
افزایش غیرمنطقی قیمت برنج

دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی گفت: 
ســودجویی، گران فروشی و ســوءمدیریت باعث 
شــده که قیمت انواع برنــج به صورت غیرمنطقی 
گران شود.قاسمعلی حسنی ادامه داد: برنج تنظیم 
بازار ایرانی و خارجی ازسوی دولت به صورت حواله 
ای، ولی قطره چکانی به بنکداران ارائه می شود؛ ولی 
این حواله های قطره چکانی دولت کارساز نیست و 

بازار را به تعادل نمی رساند.
واردات برنج ممنوع نشود

دبیــر اتحادیه بنکداران مــواد غذایی تهران گفت: 
هر سال براساس مصوبه دولت، واردات برنج از اول 
مــرداد تا اول دی ماه برای حمایت از کشــاورزان 
داخلی ممنوع است.حسنی تاکید کرد: امسال نباید 

این مصوبه لحاظ شود، چون مساله ساز است.
افزایش عجیب و غریب قیمت برنج در بازار

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: آزاد 
بودن واردات در فصل برداشــت برنج داخل باعث 

آرامش بازار خواهد شد.
حســنی ادامــه داد: مجموعــه ضوابــط در کنار 
ســودجویی، گران فروشی و ســوءمدیریت باعث 
شــده که قیمت برنج در ماه های گذشته به صورت 

غیرمنطقی باال رود.
الن در بازار برنج جوالن دال

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: 
البته نباید غافل از تاثیر تورم بر قیمت برنج شد. 
بذر، کود، ســم، کارگر، کشــاورز، حمل و نقل و 
تورم عمومی، بخشــی از مواردی است که باعث 
افزایش قیمت برنج شــده است.حســنی ادامه 
داد: هرچند در کنار این موارد، گران فروشــی و 
ســودجویی و فعالیت دالالن موجب نابسامانی 
بازار این کاالی اساســی و افزایش غیرمنطقی 

قیمت برنج شده است.

گفت و گو
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نفت و انرژی 4
کشور است گرد و غبار در  کاهش منابع آب زیرزمینی از عوامل بروز 

تلنگری  به  باور  کم آبی 

کوتاه از انرژی

بین الملل

گرانی بنزین در آمریکا رکورد 
جدید زد

ســه هفته پیــش از آغاز فصل رانندگی 
تابســتانی آمریکا، بهای معامالت بنزین 
در نیویــورک روز جمعه در رکورد باالی 
جدیدی بسته شد.بهای معامالت بنزین 
در ۳.۷۶ دالر در هر گالن، باالترین حد 
از ســال ۱9۸۶ به شــمار می رود. روند 
معامالت آتی، منعکس کننده قیمتها در 
جایگاههای سوخت است که نزدیک به 
رکورد باالی ثبت شــده در اوایل مارس 
هســتند که آمریکا واردات نفت روسیه 
را در واکنش به حمله نظامی مســکو به 
اوکراین ممنوع کرد.انتظار می رود تقاضا 
برای ســوخت تابستان امسال از سطح 
سال گذشته فراتر برود در حالی که عرضه 
به پایین ســطح پیش از پاندمی کووید 
۱9 نزول کرده اســت. چنین وضعیتی 
قیمتهــا را در طول ماه های تابســتان 
باالتــر خواهد بــرد. بنزین گران، عامل 
کلیــدی تورم بــوده و مصرف کنندگان 
را که با افزایش هزینه های مسکن و غذا 
دســت و پنجه نرم می کنند، در مضیقه 
بیشــتری قرار می دهد. اقدامات دولت 
بایــدن برای کنترل قیمتهای بنزین که 
شامل آزادسازی نفت از ذخایر اضطراری 
و موافقت با مخلوط سوخت حاوی اتانول 
باالتر بوده است، در متوقف کردن روند 
صعودی قیمت بنزین ناکام مانده است.

جان کیلداف، هم موسس شرکت اگین 
کپیتــال کــه جنگ اوکرایــن را عامل 
افزایــش قیمتها می دانــد، در این باره 
گفــت: قیمتهای باالتری بنزین، بودجه 
مصــرف کننــدگان را می بلعد. تحریم 
نفت و فرآورده های نفتی روسیه شکاف 
عظیمــی را ایجــاد کرده که نمی توانیم 
بر آن چیره شــویم.بر اســاس گزارش 
بلومبــرگ، دیوید گالدن، ســخنگوی 
انجمــن خودروی آمریــکا، اظهار کرد: 
بــا وجــود افزایــش شــدید قیمت در 
جایگاههای ســوخت، به حدی تقاضای 
متوقف شده از دو سال پیش وجود دارد 
که رانندگان را تابستان امسال به جاده ها 

خواهد کشاند.

سهم  9درصدی عرضه نفت 
از ذخیره سازی  راهبردی 

رئیس آژانــس بین المللی انرژی اعالم 
کرد که مقدار نفت خام عرضه شــده از 
ذخیره ســازی ها تاکنون تنها 9 درصد 
بوده اســت.فاتح بیرول طی رویدادی در 
فلورانــس ایتالیــا گفت: دو عرضه نفتی 
کــه تاکنون انجام شــده تنها 9 درصد 
از کل ذخیره ســازی های راهبــردی 
را شــامل شــده اســت.وی افزود: اگر 
مشــکلی پیش آمــد می توانیم دوباره 
ســراغ ذخیره ســازی ها برویم.رئیس 
آژانس بین المللــی انرژی تصریح کرد: 
باید از شــرایط تــالش کوتاه مدت برای 
یافتن منابع انرژی جایگزین روســیه و 
وابســتگی طوالنی مدت به سوخت های 
فسیلی اجتناب کرد.آژانس بین المللی 
انرژی ماه گذشــته میــالدی جزئیات 
مشارکت کشورها در طرح برداشت ۱2۰ 
میلیون بشکه نفت خام و فرآورده  نفتی از 
ذخیره سازی های راهبردی را به منظور 
بهبــود قیمت ها و بازارهای جهانی نفت 
خام پس از بحران درگیری های نظامی 

روسیه و اوکراین اعالم کرد.

تحریم ها به کمک نفت آمد
قیمــت نفــت تحت تاثیر چشــم انداز 
تحریمهــای اتحادیه اروپــا علیه نفت 
روسیه، حدود ۱.5 درصد افزایش یافت 
و دومین رشد هفتگی متوالی را به ثبت 
رســاند.بهای معامالت نفت برنت با یک 
دالر و ۴9 ســنت معــادل ۱.۳ درصــد 
افزایش، در ۱۱2 دالر و ۳9 سنت در هر 
بشکه بســته شد. بهای معامالت وست 
تگــزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر 
و 5۱ ســنت معادل ۱.۴ درصد افزایش، 
در ۱۰9 دالر و ۷۷ ســنت در هر بشــکه 
بســته شد.فیلیپ فالین، تحلیلگر گروه 
پرایــس فیوچرز در این باره اظهار کرد: 
در کوتــاه مدت، عوامــل بنیادین برای 
نفــت مثبت هســتند و تنهــا نگرانی از 
کندی رشــد اقتصــادی در آینده، مانع 
صعود بیشــتر قیمتها می شــود.پس از 
این که اروپا تحریم علیه نفت روســیه را 
در ششــمین بسته تحریمها علیه مسکو 
پیشنهاد کرد، وست تگزاس اینترمدیت 
برای کل هفته حدود پنج درصد و نفت 

برنت حدود چهار درصد رشد کرد.

 مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شرکت توزیع نیروی برق تهران:

 دارندگان مولدهای برق 
در تهران، سوخت می گیرند

با هدف  اجرای طرح های مدیریت بار شبکه 
توزیع برق شــهر تهران، طی توافق شــرکت 
توزیــع نیروی برق تهران بزرگ با شــرکت 
ملــی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی و 
اداره کل صنعت و معدن استان تهران، مقرر 
شــد تخصیص ســهمیه سوخت مصرفی به 
مشترکان برق دارای مولد در تهران، تسهیل 
و تسریع شــود.مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در 
این بــاره گفت: یکی از موثرترین طرح های 
کاهش بار شبکه برق در ساعت اوج مصرف، 
ورود مولدهای برق به مدار مصرف توســط 
مشترکان بزرگ به ویژه اداره ها و صنایع است، 
لذا مقرر شــده اســت در سال جاری با جلب 
همــکاری مشــترکان، از مزایای اجرای این 
طرح در مدیریت بار شبکه برق استفاده شود.

رامین پوریا افزود:  از مهرماه سال گذشته با 
تالش نمایندگان و کارشناسان حوزه ستادی 
و مناطق 22 گانه برق پایتخت، بیش از هزار 
مشــترک بزرگ برق، با امضای تفاهم نامه، 
آمادگی خود را برای همکاری در کاهش بار 
شــبکه برق شهر تهران در سال جاری اعالم 
کرده اند.وی خاطرنشان کرد: عالوه بر مزایای 
تعیین شــده برای مشترکان مشمول، مقرر 
شده اســت، سهمیه سوخت مصرفی نیز به 
این دسته از مشترکان، تخصیص داده شود.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
ح کرد: مطر

صادرات 25 میلیارد دالری 
فرآورد ه های نفتی در سال 1400

دبیــرکل اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و 
عراق گفت: پارســال صادرات فرآورد ه های 
نفتی کشــور بالغ بــر 25 میلیارد دالر بوده 
اســت که در بعضی از اقالم افزایش صادرات 
از عدد فوق را هم داشــته ایم که صادرات 5 
میلیارد دالری مواد پلیمری به ثبت رسیده 
است.حمید حسینی گفت: در سبد صادارتی 
کشور ارزش بیشتری داشته است همچنین۳ 
میلیارد 2۸5 تن صادرات گاز مایع در ســال 
گذشــته انجام شد که قرار است ۱۰ میلیون 
تن هم به عنوان صادرات گاز مایع را یه سبد 
انرژی کشــور اضافه شــود.به گفته رئیس 
اتحادیه صادرکننــدگان فرآورده های نفت 
گاز و پتروشــیمی ایران همچنین نفت گاز و 
پتروشیمی بخش زیادی از نیاز کشور را تامین 
می کند به طوری که صادرات پایین دستی 
کشور بخصوص در زمینه نفت و پتروشیمی 
25 میلیارد درآمد طی ســال گذشــته بوده 
است به طوری که براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته تا ۱۰ سال آینده ظرفیت تولید 
نفت خام کشور به 5 میلیون بشکه در روز و 
توان تولید گاز کشور نیز به یک و نیم میلیارد 

مترمکعب در روز خواهد رسید. 

مدیرکل تدوین و مقررات اداری و 
استخدامی وزارت نفت بیان کرد:

سامان دهی قراردادهای مدت  
موقت در دولت سیزدهم

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و 
استخدامی وزارت نفت با تشریح سامان دهی 
مشــاغل و نظام جبران خدمــات کارکنان 
قراردادی مدت موقت در دولت سیزدهم گفت: 
به نظر می رسد این طرح دو تا سه ماه آینده 
به طور کامل به اجرا برسد.حمید حسین نژاد 
با اشــاره به اینکه هم اکنون الگوهای متنوع 
قراردادی همچون پیمانکاری، قراردادهای 
مدت موقــت، مدت موقــت جــذب نوین، 
مدت معین، پیمانی و رسمی در صنعت نفت 
وجود دارد، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم و رویکرد عدالت محور در نوع نگرش 
به سرمایه انسانی صنعت نفت، همچنین نگاه 
مثبت و انســانی وزیر نفت و معاون وزیر در 
توســعه مدیریت و سرمایه انسانی درواقع به 
این موضوع متمرکز شد که شرایط معیشتی 
نیروها با هر الگوی قراردادی مورد توجه قرار 
گیرد.وی با تأکید بر اینکه پیش از این گفته 
می شد شرایط کاری کارکنان تابع قانون کار 
همچون پیمانــکاران به وزارت نفت ارتباط 
نــدارد، تصریح کرد: در دولت کنونی نگرش 
تمرکزیافته ای نســبت به ســرمایه انسانی 
صنعــت نفت در دســتور کار قرار گرفت؛ به 
 نحوی که سرمایه انسانی صنعت نفت در سه 
گروه کالن رســمی، قراردادی و پیمانکاری 
دســته بندی شــد و در بازدیدهای خود از 
مناطــق عملیاتی متوجه شــدیم هم اکنون 
بســیاری از کارکنان قراردادی و پیمانکاری 
دوش بــه دوش کارکنان رســمی افزون بر 
مشاغل پشتیبانی عمومی در مشاغل اصلی 
تخصصی و پشتیبانی تخصصی صنعت نفت 
مشــغول خدمت هســتند، بنابراین منطق 
پرداخت مســاوی در برابر کار مساوی حکم 
می کند که به همه آنان در چارچوبی عادالنه 

توجه شود.

معاون سابق دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای 
وزارت نیــرو، یکی از عوامل موثر بر افزایش گرد 
و غبــار در کشــور را کاهش منابــع آبی به ویژه 
آب های زیرزمینی کشــور عنــوان کرد.هدایت 
فهمــی  افزود: دســت کم ۱۰ دلیــل برای بروز 
پدیده گرد و غبار در کشــور می توان برشــمرد.
وی، نخســتین علــت را چرای بــی رویه دام در 
مراتع کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: سه برابر 
ظرفیت مراتع کشــور  از آنها اســتفاده می شود.
این کارشناس خبره منابع آبی ادامه داد: جنگل 
تراشــی عامل دیگری  است که می توان نام برد؛ 
به این معنا که کشــوری که ۱۸.5میلیون هکتار 
جنگل داشته است اکنون به ۱۱ میلیون هکتار 
رســیده است.فهمی، کاهش منابع آب و به ویژه 
منابع آب زیرزمینی را یکی دیگر از عوامل افزایش 
گرد و خاک ذکر کرد.وی دلیل چهارم بروز این 
پدیده را کاهش پوشش گیاهی کشور و پنجمین 
عامل را استفاده بیش از حد از خاک عنوان کرد و 
گفت: نه تنها عملیات خاک ورزی در کشور انجام 
نمی شــود، بلکه برخی مواقع خاک فروشی هم 
صورت می گیرد.معاون ســابق دفتر برنامه ریزی 
کالن آب و آبفای وزارت نیرو، ششمین دلیل را  
کشاورزی ناپایدار و نادرست دانست؛ به این معنی 
که کشاورزی ما نه صنعتی است و نه سنتی،  بلکه 
به شــیوه ای انجام می شــود که به نابودی خاک 
دامن می زند.فهمی، رعایت نشــدن حقابه های 
زیست محیطی را هم عامل مهمی توصیف کرد 
و عامل هشتم را نبود مدیریت سرزمینی )آمایش 
سرزمین( اعالم کرد.وی خاطرنشان کرد: آمایش 
سرزمینی به این معنی است که همه فعالیت های 
اقتصادی در سرزمین مشخص اجرایی شود که 
در سال های گذشته مهمترین عامل هم ساختار 
معیــوب بخش های مدیریت ســرزمینی بوده 
اســت، یعنی هــم در بخش آب و هم در محیط 
زیســت ســاختار معیوب است و نیاز به بازنگری 

دارد.این کارشــناس منابــع آب از پدیده تغییر 
اقلیم به عنوان عامل نهم در افزایش گرد و غبار 
در کشور یاد کرد و گفت: این موضوع در مقیاس 
جهانی سبب گرم شدن زمین شده است که اثر 
زیادی بر منابع آب داشته است.فهمی افزود: در 
گذشــته های دور بر اســاس آمار 52 ساله حجم 
آب تجدیدپذیر کشــور ۱۳۰ میلیارد متر مکعب 
بوده که در 25ســال گذشــته به ۱2۰ میلیارد 
مترمکعــب، در ۱۰ ســال اخیر به ۱۱5 میلیارد 
متر مکعب و در پنج سال گذشته به ۱۰5 میلیارد 
متر مکعب کاهش یافته اســت.وی ادامه داد: در 
برخی ســال های خشــک اخیر این میزان کمتر 
شده و حتی به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب رسیده 
و این در حالی اســت که میزان مصرف به حدود 
۱۰۰ میلیارد متر مکعب رســیده اســت.رییس 
مرکز تحقیقات پژوه آب گســتر خاطرنشان کرد: 
از طــرف دیگــر دمای هوای کشــور حدود ۱.2 
درجه نســبت به متوســط درازمدت باالتر رفته 
که افزایش دما خود اثر مســتقیم در زیاد شــدن 
میزان تبخیر آب دارد.فهمی ادامه داد: این میزان 

افزایش دما بیش از ۱۶ میلیارد متر مکعب حجم 
اضافــه بر تبخیر و تعرق در کشــور تحمیل می 
کنــد که میزان خیلی باالیی اســت.وی درباره 
وضعیت بارشــی کشورمان هم گفت: امسال نیز 
ســال خشــکی است به گونه ای که میزان بارش 
ها نســبت به 52 ســال اخیر ۳۰ درصد کاهش 
یافته است.معاون سابق دفتر برنامه ریزی کالن 
آب و آبفای وزارت نیرو افزود: کســری مخازن 
سدهای کشور هم به بیش از 5۰ درصد رسیده، 
یعنی نصفی از مخازن ســدها خالی است.فهمی 
اضافه کرد: میزان بارش های فروردین ماه امسال 
۶ میلیمتر بود و به این ترتیب ۸۶ درصد نسبت 
به درازمدت کاهش بارش داریم که این وضعیت 
سبب خواهد شد جمعیت انبوهی در روستاها و 
شهرها در تنش آبی قرار گیرند.وی به اثر گذاری 
وضعیت آب های زیرزمینی بر روی افزایش گرد 
و غبار در کشور اشاره کرد و گفت: اگر به بیالن 
آبی کشــور نگاهی داشــته باشیم خواهیم دید 
به طور متوســط ۶ میلیارد متر مکعب از حساب 
ســپرده ثابت آب های زیر زمینی کشــور اضافه 

برداشت انجام می شود و همین امر سبب کاهش 
سطح آبخوان ها شده است.این کارشناس خبره 
منابع آب ایران ادامه داد: پایین رفتن سطح آب 
آبخوان ها از عوامل اصلی وقوع فرونشســت در 
کشور است که پدیده بسیارخطرناکی محسوب 
می شــود.فهمی افزود: در فرونشست از رطوبت 
خاک کاســته شــده و چســبندگی کاهش می 
یابد، در نتیجه خاک شــروع به فروریختن می 
کند که تداوم آن فاجعه ملی ایجاد می کند.وی 
گفت: اکنون از ۶۰9 دشــت کشور بیش از ۴2۰ 
دشــت ممنوعه و ممنوعه بحرانی اســت و بیش 
از چندین دشــت هم از ظرفیت آبی قابل توجه 
برخوردار نیســتند. وی بــه اثر گذاری وضعیت 
آب هــای زیرزمینــی بر روی افزایش گرد و غبار 
در کشــور اشــاره کرد و گفت: اگر به بیالن آبی 
کشــور نگاهی داشته باشیم خواهیم دید به طور 
متوســط ۶ میلیارد متر مکعب از حساب سپرده 
ثابت آب های زیر زمینی کشــور اضافه برداشت 
انجام می شــود.معاون ســابق دفتر برنامه ریزی 
کالن آب و آبفای وزارت نیرو خاطرنشــان کرد: 
امروز شــاهدیم در مســاله آب که از عوامل مهم 
بروز گرد و غبار است دچار چالش جدی هستیم.
فهمی ادامه داد: بررســی های ما در وزارت نیرو 
نشــان داده که دوره برگشت خشکسالی ها بین 
هفت تا ۱۰ سال است، در حالی که دوره ترسالی 
2 سال است به این معنا که ممکن است یک یا 2 
سال تر داشته باشیم و مجدد خشکسالی تداوم 
یابد.وی افزود: مطابق مطالعات انجام شــده در 
وزارت نیرو، در گذشته سهم منشا گرد و غباری 
کــه در ایــران به وجود می آید ۶5 درصد متعلق 
به عراق، ۱۶درصد ســوریه، 9 درصد عربستان، 
هشــت درصد ایران و 2 درصد متعلق به ترکیه 
بود، این درحالی اســت که اکنون ســهم تولید 
گردو غبار داخلی افزایش یافته و یکی از عوامل 

مهم آن کاهش منابع آبی است.

موسسه تحقیقات آب پیش بینی کرد؛

کشور کاهش 50 درصدی بارش ها در 7 حوضه آب ریز 
۷ حوضه آبریز درجه دو کشــور شــامل طشک-بختگان و مهارلو، 
هامون-جازموریان، هامون-مشکیل، بندرعباس-سدیج، رودخانه 
های بلوچستان، کل، مهران و مسیل های جنوبی و نیز مند- کاریان و 
خنج در اردیبهشت ماه با بارش کمتر از 5۰ درصد در بلندمدت روبرو 
هستند.گرچه بارش های اخیر کمی باعث بهبود در وضعیت بارشی 
کشــورمان شــده است، اما همچنان برخی حوضه های آبریز اصلی 
و درجه دو با کاهش بارش مواجه هســتند.گزارش جدید موسســه 
تحقیقات آب وزارت نیرو بیانگر آن است که از مجموع ۳۰ حوضه 
آبریز درجه دو کشــورمان، ۷ حوضه با کاهش بیش از 5۰ درصد 
نسبت به دوره بلندمدت روبرو هستند که در این میان حوضه آبریز 

بندرعباس-سدیج با کاهش ۸۸ درصدی بارش ها مقام نخست کم 
بارش های اردیبهشــت را دارد.همچنین ۱2 حوضه آبریز درجه دو 
در اردیبهشــت ماه باکاهش بارش بین 25 تا 5۰ درصد نســبت به 
دوره بلندمــدت روبــرو خواهند بود و یازده حوضه آبریز درجه دو با 
کاهش تا 25 درصد کمتر از متوسط بلندمدت همراه خواهند بود.از 
مجموع 9 حوضه آبریز درجه سه نیز فقط حوضه آبریز زهره-جراحی 
و حوضه های جنوبی با کاهش بیش از 5۰ درصد نســبت به دوره 
بلندمدت روبرو هستند.وضعیت حوضه های آبریز ۶ گانه اصلی نیز 
به این صورت است که هیچ حوضه ای با بارش بیشتر از 5۰ درصد 
روبرو نیست، اما چهار حوضه آبریز دریاچه ارومیه، فالت مرکزی، 

مرزی شرق و خلیج فارس و دریای عمان با کاهش بارش بین 25 
تا 5۰ درصد نسبت به دوره بلندمدت همراه خواهند بود.دو حوضه 
آبریــز اصلــی دریای خزر و قره قوم هم با کاهش بارش کمتر از 25 
درصد نسبت به دوره بلندمدت روبر خواهند بود.پیش بینی بارش 
برای حوضه آبریز دریای خزر در اردیبهشت ماه ۳۷ میلیمتر است 
کــه در مقایســه با ۴۶ میلیمتــر دوره بلندمدت 2۰ درصد کاهش 
دارد.این وضعیت برای دریاچه ارومیه ۳5 میلیمتر بارندگی اســت 
.بارش پیش بینی شده برای حوضه آبریز فالت مرکزی ۱۰ میلیمتر 
اســت که نســبت به ۱۴ میلیمتر دوره بلندمدت 29 درصد کاهش 

نشان می دهد.

در سخت گیرانه  ترین بسته تحریم ها صورت  گرفت ؛

 تجدیدنظر اتحادیه اروپا 
در پیشنهاد تحریم نفت روسیه

کمیسیون اروپا تغییراتی را در تحریم برنامه 
ریزی شده علیه نفت روسیه پیشنهاد کرده 
تا به مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک 
بــرای تغییــر منابع تامین انــرژی، زمان 

بیشتری دهد. 
کمیســیون اروپا هفته گذشــته در سخت 
گیرانه ترین بســته تحریمها علیه مسکو بر 
سر جنگ در اوکراین، پیشنهاد تحریم نفت 
روسیه را مطرح کرد. اما مجارستان و سایر 
کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا می گویند 
نگران تاثیر این تحریمها بر اقتصادهایشان 
هستند.پیشــنهاد تغییر یافته که سفیران 
اتحادیــه اروپا صبح جمعه درباره آن بحث 
کردند اما به توافق نرسیدند، به این سه کشور 
کمک خواهد کرد پاالیشــگاههای خود را 
بــرای پاالیــش نفت نقاط دیگر ارتقا داده و 
حذف واردات نفت روسیه را تا سال 2۰2۴ 
به تاخیر بیاندازند. پیشنهاد اولیه کمیسیون 
خواســتار توقف واردات نفت و فرآورده های 
نفتی روســیه تا پایان امسال شده بود.یکی 
از این ســه منبــع آگاه اظهار کرد: به جای 
مهلت یک ماهه اولیه، یک دوره گذار ســه 
ماهه پیش از ممنوعیت حمل نفت روســیه 
برای خدمات کشتیرانی اتحادیه اروپا وجود 

خواهد داشــت تا نگرانیهای مطرح شده از 
سوی یونان، مالت و قبرس درباره شرکتهای 
کشــتیرانی این کشورها رفع شود.به گفته 
دیپلماتها، مذاکرات پیچیده بود اما بسیاری 
ابراز اطمینان کردند همه 2۷ کشــور عضو 
اتحادیه اروپا پیش از هفته آینده می توانند 

به توافق برسند. 
یکی از این منابع آگاه گفت: کمیسیون اروپا 
بعدازظهر جمعه ســرگرم گفت و گو برای 
دســتیابی به توافق با بوداپســت و احتماال 
براتیســالوا بود.با این حــال یک دیپلمات 
گفــت: تصور نمی کنم امروز توافقی حاصل 
شــود و به احتمال زیاد تا آخر هفته توافق 
صورت می گیرد.تحت پیشنهاد اولیه، اکثر 
کشــورهای اتحادیه اروپا باید واردات نفت 
روســیه را ظرف مدت شــش ماه از زمان 
تصویــب تحریمها متوقــف کنند و واردات 
فرآورده های نفتی روسیه باید تا پایان سال 
2۰22 متوقف شــود. مجارستان و اسلواکی 
در ابتدا تا پایان ســال 2۰2۳ برای اجرای 
تحریمهــا مهلت داشــتند.تحت تغییرات 
جدید، مجارستان و اسلواکی می توانند نفت 
روسیه را تا پایان سال 2۰2۴ از خطوط لوله 

دریافت کنند .

در آستانه فصل گرما و اوج مصرف آب ؛ 

 ورود »شورای عالی آب« 
کشور ضرورت دارد  به اولویت »اصلی« 

در آســتانه فصل گرما و اوج مصرف آب در 
کشــور، تاکید معاون اول رئیس جمهوری 
درباره این موضوع ملی و با اهمیت، نیازمند 
تشریح بیشــتر و واکاوی همه جانبه است؛ 
به ویــژه با توجه بــه نارضایتی های مردمی 
پارســال در برخی مناطق و کمبود آب در 
بسیاری از نقاط دیگر که فراتر از آب شرب، 

به حوزه کشاورزی نیز رسید.
چندی پیش »محمد مخبر« درباره مســاله 
آب در کشــور که یک مســاله بســیار مهم 
در کشــور اســت، از عزم جدی دولت برای 
مدیریــت این چالــش فراگیر گفت و اینکه 
»مســاله آب در آینده، یک اولویت و نقش 
اساســی در معادالت منطقــه ای و جهانی 
خواهــد داشــت.«به گفتــه وی، »در حال 
حاضــر هیچ اولویتی مهمتر از مســاله آب 
در کشــور وجود ندارد و باید شــرکت های 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصی و دولتی 
با هم افزایی و همکاری روزافزون، مشــکل 
تامین آب در کشور را حل کنند«.گذشته از 
چالش های مختلفی که بی آبی یا کم آبی در 
گســتره اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد 
آفرید، شــرایط اقلیمی کشــور و گرمایش 
جهانــی کره زمین، پیامدهــای زیادی بر 

ســه بخش آب شرب، کشاورزی و صنعتی 
گذاشته است که با درس آموزی از اشتباه ها 
و غفلت های گذشته، اکنون زمان آن است 
کــه چاره ای اساســی برای آن اندیشــید؛ 
به ویژه با توجه به هشــدارهایی که به تازگی 
مدیــران آبــی داده اند.مدیر پژوهشــکده 
مطالعــات و تحقیقات منابع آب گفت، آب 
موجود در ســدهای کشور به نصف رسیده 
و صرفه جویی برای گذار از شــرایط کم آبی 
ضروری است.اشــکان فرخ نیا همچنین به 
کسری بزرگ آب های زیرزمین اشاره کرد: 
»کســری بزرگی در مخازن آب زیرزمینی 
کشــور شاهدیم و این کسری سال به سال 
هــم به ویژه در مناطق مرکزی، خشــک و 
نیمه خشــک بیشتر می شــود«.با توجه به 
پراکندگــی مدیریــت آب در حوزه تولید، 
انتقــال و مصــرف که ســطوح مختلفی از 
عرصه های اقتصادی، کشــاورزی و صنعتی 
را دربرمی گیــرد، به نظر می رســد زمان آن 
اســت که نهادی فرابخشــی به نام شورای 
عالی آب هرچه ســریع تر وارد ماجرا شود و 
ضمــن اولویت بندی مصرف و تامین منابع 
آبی، هماهنگی عملکردی را در ســطح ملی 

بسیج کند.
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55بانک و بیمه
راسم تقدیر از شعبه 

عبدالرزاق بانک ایران زمین

در جلســه بررسی عملکرد شعب استان 
هــای اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال 
و بختیاری از همکاران شــعبه عبدالرزاق 

قدردانی شد.
در این مراسم وحید علیزاده مدیر منطقه 
ضمن اهداء لوح تقدیر از همکاران شعبه 
عبدالــرزاق که جزو برندگان مســابقه 
بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک در 
سال ۱۴۰۰ بودند، قدردانی کرد و گفت: 
امید اســت همه همکاران با پیشــرفت و 
کسب تجربه بیشتر همواره در جهت نیل 

به اهداف سازمانی تالش نمایند.

در فروردین ماه؛

 با تسهیالت ازدواج 
 موسسه ملل 80 نفر 
به خانه بخت رفتند

با تسهیالت قرض الحسنه ازدواج موسسه 
اعتبــاری ملــل ۸۰ نفــر از جوانان عزیز 

زندگی خود را آغاز نمودند.
این موسســه به منظور تســهیل در امر 
ازدواج جوانان عزیز کشــورمان نســبت 
به پرداخت تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج بــه ۸۰ نفراز جوانان عزیز به مبلغ 
 9۰۰/ 9۶ میلیــون ریال در فروردین ماه 

اقدام نمود.
این گزارش می افزاید: موسســه اعتباری 
ملل حســب دستورالعمل بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران به جوانانی که از 
تاریخ۰۱/۰۱/۱۳9۷به بعد ازدواج نموده 
اند به هر یک از زوجین مبلغ یک میلیارد 
و دویست میلیون ریال و برای زوج های 
زیر 25 ســال و زوجه های زیر 2۳ ســال 
مبلــغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 

را پرداخت می نماید.
گفتنــی اســت در حال حاضــر تعداد 
۸5۱ نفــر از متقاضیان در نوبت دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج موسسه 

اعتباری ملل می باشند.

اخبار

گشت ساعت کاری شعب و  باز
ستاد بانک دی به قبل از کرونا

در پــی بهبــود شــرایط کشــور از نظــر 
واکسیناســیون و مقابله بــا ویروس کرونا 
ســاعت کاری شــعب و واحدهای ستادی 
بانــک دی بــه حالت عادی قبل از شــیوع 

بیماری کرونا بازگشت.
بــر اســاس بخشــنامه کانــون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی و طبق مصوبه 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر کاهش 
ســرعت همه گیری بیماری کرونا، ساعت 
پذیرش شــعب بانک دی از شنبه هفدهم 
اردیبهشــت از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ و در 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱2:۳۰ 

خواهد بود.
همچنین کارکنان واحدهای ستادی بانک 
دی نیز در روزهای شــنبه تا سه شــنبه از 
ســاعت ۷:۳۰  تا ۱5:۳۰ در روز چهارشنبه 
از  ســاعت ۷:۳۰ تــا۱۴:۳۰ و در روزهــای 
پنجشــنبه از ســاعت ۷:۳۰ تــا  ۱2:۳۰ 

پاسخگوی مراجعه کنندگان خواهند بود.

 اعالم ساعت کار 
شعب بانک توسعه تعاون

همزمان با پایان ماه مبارک رمضان، ساعت 
فعالیت شعب بانک توسعه تعاون اعالم شد. 
زمان ارائه خدمات در شــعب سراسر کشور 
از روز چهارشــنبه ۱۴ اردیبهشت ماه سال 
جاری، در روزهای شــنبه تا چهارشنبه از 
ســاعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در روز پنجشنبه 

از ساعت ۷:۳۰ تا ۱2:۳۰ می باشد.
ســاعت حضور همکاران ستادی و مدیریت 
شــعب اســتان تهران از چهارشــنبه ۱۴ 
اردیبهشــت، طــی روزهــای شــنبه تا 
چهارشــنبه از ســاعت ۷:۳۰ تا ۱۶:۱5 می 

باشد.
همچنین ســاعت حضور همکاران شاغل 
در مدیریت شــعب استانها و شعب سراسر 
کشــور طی روزهای شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ و روزهای پنجشنبه 

از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳:۳۰ است.

 مدیرعامل بانک تجارت:

بسته راهبردهای بانکی نقشه راه بانک هاست
مدیرعامــل بانک تجارت معتقد اســت 
بســته راهبردها و سیاست های بانکی به 
بانک ها کمک می کند تا مسیری را برای 
خود تعریف کنند و چراغ راهنمایی برای 

طی مسیر بانک هاست.
وزارت اقتصاد در راســتای فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبری)مدظله العالی( 
در ســال”تولید، دانش بنیان و اشــتغال 
آفرین” و باهدف عملیاتی نمودن ســند 
تحول دولت ســیزدهم و با چشــم انداز 
اصــالح نظام بانکی بــه نفع آحاد مردم، 
راهبردها و سیاســت های بخش بانکی با 
محوریــت  هدایت اعتبار بانکی به بخش 
مولد ازجمله تولید دانش بنیان و اشتغال 
آفریــن، انضباط مالی، تنوع بخشــی به 
شــیوه های تأمین مالی، بهبود کیفیت 
رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل 
دسترســی تولیدکنندگان و خانوارها به 
منابــع بانکــی و تقویت ســاختارهای 
خودتنظیمی و نظارتی در شــبکه بانکی 

را ابالغ کرد.
این بســته سیاســتی ۱۰ اردیبهشــت 
ماه توســط » ســید احسان خاندوزی« 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی به مدیران 
بانک های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، 
ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، 
صنعت و معدن، پســت بانک، توســعه 

تعاون و رفاه کارگران ابالغ شده است.
هادی اخالقی« مدیرعامل بانک تجارت 

در گفت وگــو با ایرنا در خصوص بســته 
راهبردهای بانکی اظهارداشــت: وزارت 
اقتصاد به عنــوان متولی تدوین اهداف 
اقتصــادی کشــور و پیگیــری تحقق، 
چارچوب هایــی را که در دولت تصویب 
شده است را مبنا قرار داده و راهبردهای 
خود را در نظام بانکی براساس آن تدوین 

و تنظیم کرده است.
وی بیان کرد: به نظر می رسد راهبردهای 
و رویکرد تدوین شده در منظور ابالغی، 
کمک کند تا بانک ها مســیر و عملیات 
درون ســازمان با نشان گذاری  برای خود 

تدوین کنند
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اهمیت 
موضوع بسته  راهبردهای بانکی گفت: به 
عنوان مثال وقتی درباره اعتبارســنجی 
صحبت می شــود، تاکید بر این است که 
تسهیالت به افرادی پرداخت شود که اوال 
از اهلیت الزم برخوردار باشــند، دوما در 
مسیر مولد اقتصادی از آن استفاده شود 
و سوم اینکه بتوانند به موقع بازپرداخت 

کنند.
وی افــزود: یــا وقتــی گفته می شــود 
بانک ها موظفنــد دارایی های غیرمولد 
و دارایی هایــی کــه با فعالیت اصلی آنها 
ارتباط ندارد را واگذار کنند، این واگذاری 
می توانــد منابعــی را تامین کند که در 
مسیر مولد اقتصادی به کار گرفته شود.

اخالقــی تاکید کرد: این چراغ راهنمایی 

اســت که اگر بانک ها به آن عمل کنند 
می توانند مسیر خود را به درستی تدوین 

کنند.
وی بــا اشــاره بــه بند توســعه فعالیت 
ارزی در بســته راهبردی اظهارداشت: 
توســعه فعالیت هــای ارزی این یکی از 
اولویت هایی کشــور اســت و  در شرایط 
اقتصــادی موجود بانک هــا می توانند با 
به کمک این بســته اتســهیل گری نقل 
و انتقــاالت ارزی را برعهــده بگیرنــد و 
بنابرایــن نگاه و مســیری را برای بانک 
هــا تعریف می کند که اگر بانک ها آن را 
انجام دهند در مســیر توسعه اقتصادی، 
رشد اقتصادی غیرتورمی فقرزدا که مورد 

توجه وزارت اقتصاد و دولت است بتوانند 
دنبال کنند.

مدیرعامــل بانــک تجــارت تصریــح 
کرد:اجزای تعریف شــده در این منشور 
و رویکردهــای مــدون وزارت اقتصــاد 
در بســته، محل هــای ممنوعه ای برای 
شــبکه بانکی مشــخص کرده است زیرا 
اگــر بانک ها ورود کنند اقتصاد و فعالیت 
بانک ها را از مســیر مولد خارج می کند. 
یا در برخی از بخش ها مشخص کرده که 
بانک ها ســوگیری و جهت گیری به آن 
طرف باشــد تا بتواننــد نقش خود را در 
توســعه اقتصادی با ابزار بانکی به عنوان 

نهاد مولدساز ایفا کنند.

وی گفــت: بســته راهبــردی بانکی از 
حیــث رویکردها، موجه و منطقی بودن 

رویکردها کامال منطقی و موجه است.
اخالقــی درباره قابلیت اجرایی بســته 
راهبــردی بانکی گفــت: در بحث نحوه 
اجرایــی کردن به این بازمی گردد که به 
تدریج دستورالعمل هایی که در رابطه با 
این موضوعات تنظیم می شود با توجه به 
محدودیت هــا و قابلیت هایی که بانک ها 
دارند به صورت شــفاف باشــد و بانک ها 
در چارچوب این دستورالعمل ها منویات 

وزارت اقتصاد را اجرایی کنند.
وی ادامــه داد: بــه نظــر می رســد که 
جهت گیری تعریف شده در این موضوع 
قطعــا می تواند بهبــود نقش بانک ها در 
اقتصاد کشــوردر جهت ارتقای رشــد 
اقتصــادی و توســعه اقتصادی کشــور 

کمک کند.
مدیرعامــل بانــک تجــارت دربــاره 
ابربدهــکاران بانــک تجارت نیز گفت: 
ابربدهــکاران بانکــی افرادی بودند که 
مــدت زمان طوالنی تســهیالتی را از 
بانک ها دریافــت کرده بودند اما مدت 
زمانی طوالنی بوده که این تســهیالت 
را بازپرداخــت نکرده بودند و حاضر به 
تعیین تکلیف هم نبودند با انتشــار این 
اســامی دو ابربدهــکار بانکی مراجعه 
کردنــد کــه بدهی آنها حــدود 2 هزار 

میلیارد تومان است.

اخبار

  اداره کل امور بین الملل پســت بانک ایران بخشــنامه جدید 
تخصیــص تامیــن ارز ۴2 هــزار ریالی و ارســال حواله ارزی به 
منظور واردات دارو و تجهیزات پزشــکی برای وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی تا پایان تیرماه را به شــعب ارزی بانک 

در سراسر کشور ابالغ کرد.
بر طبق بخشــنامه ســال 9۷ بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران و امضای تفاهم نامه چهارجانبه بین این بانک، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
سازمان برنامه و بودجه کشور برای تخصیص ارز ۴2 هزار ریالی 
واردات دارو و تجهیزات پزشــکی باید پس از ارائه ثبت ســفارش 
بــا نــوع عملیات بانکی و ســازمان مجوز دهنده مرتبط با وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی متقاضی الزامی است.
ارســال گواهــی ثبت آماری با مهلت انقضــای حداکثر ۳۰ روز 
در فیلــد کد بخشــنامه با نــرخ ارز آزاد از محل بانک مرکزی ج. 

ا.ا از طریق ســامانه جامع ارزی ضروری اســت و همچنین ثبت 
درخواست تامین ارز با نوع نرخ بازار ثانویه در مدت تعیین شده 

باید در گواهی ثبت آماری تایید شود.
بر این اســاس، شــعب الزم اســت ضمن اخذ وجه ریالی به مبلغ 
۴2 هــزار ریــال بــه ازای هر دالر یا معادل آن به ســایر ارزها در 
روز فروش ارز به متقاضی، نســبت به واریز وجه به حســاب بانک 
مرکزی ج.ا.ا با هماهنگی اداره بین الملل این بانک اقدام کنند

بر اساس این گزارش، در صورت انتقال وجه و عدم واردات کاال طی 
مهلت های تعیین شده، آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری 
ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، در چارچوب مفاد بخش هفتم 
مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات الزم را به 
عمل آورد و اخذ وثایق و تضامین مقرر در تبصره چهار ذیل بند 
ی از بخش اول مجموعه مقررات ارزی با نرخ بازار ثانویه اعالمی 

در سامانه الکترونیکی ارز ))ETS الزامی است.

پست بانک بخشنامه تخصیص تامین ارز 42 هزار ریالی واردات دارو و تجهیزات پزشکی را ابالغ کرد

خبر  ویژه

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

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مصــوب 1390/09/20 و برابــر رای شــماره 140160306013000132 مــورخ 1401/01/27 هیــات 
گنابــاد تصرفــات  ملــک  ثبــت  حــوزه  ثبتــی  واحــد  قانــون مذكــور مســتقر در  یــک  مــاده  اول موضــوع 
مالكانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد رضــا رحمانــی بیلنــدی فرزنــد مهــدی در ششــدانگ یــک بــاب 
محوطــه مشــتمل بــر اطــاق بــه مســاحت 435/20 متــر مربــع از پــالک شــماره 1028 فرعــی از 1- اصلــی 
واقــع در اراضــی علــی آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع الواســطه از آقــای 
ز گردیــده اســت لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تكلیــف  حســین عباســیان مالــک رســمی محــر
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی 
ــر و در  ــهرها منتش ــار در ش ــی / كثیراالنتش ــه و محل ــن روزنام ــق ای ــه 15 روز از طری ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــراض داشــته  ــات الصــاق تــا در صورتــی كــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــالم شــده اعت روســتاها رای هی
باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه 
ــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی  ــراض مب از تاریــخ تســلیم اعت
تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد كــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موكــول بــه 
ارائــه حكــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی كــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نكنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند 

ــت .  ــه دادگاه نیس ر ب ــر ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالكی ــدور س ــد و ص ــی نمای ــت م مالكی
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مفقودی 
بــرگ ســبزو ســند كمپانــی ســواری پرایــد تیــپ 
ســایپا141 آی مــدل 1382 بــه رنــگ مشــكی-
ایــران12- شــهربانی  شــماره  بــه  متالیــک 

  00629826 موتــور  شــماره  بــه  492د17 
  S1482282105412 شاســی  شــماره  و 
ملــی  كــد  مزرجــی  اكبــر  جــواد  نــام  بــه 
درجــه  از  و  گردیــده  0871980878مفقــود 

میباشــد. ســاقط  اعتبــار 

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

نظــر بــه دســتور مــواد 1 و 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مصــوب 1390/09/20 و برابــر رای شــماره 140060306013002595 مــورخ 1400/12/18 هیــات 
اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذكــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات مالكانــه 
زنــد علــی اكبــر در ششــدانگ یــک بــاب  و بالمعــارض متقاضــی آقــای عبدالحامــد نبــی زاده نوقابــی فر
منــزل بــه مســاحت 228/86 متــر مربــع از پــالک شــماره 368 فرعــی از 4- اصلــی واقــع در اراضــی نوقــاب 
بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده مــع الواســطه از خانــم صدیقــه یعقوبیــان نوقابــی 
ز گردیــده اســت لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی  مالــک رســمی محــر
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی / كثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق 
تــا در صورتــی كــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــالم شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق درمحــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل 
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد. معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت 
بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت 
محــل تحویــل دهــد كــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موكــول بــه ارائــه حكــم قطعــی دادگاه اســت و 
در صورتــی كــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 
ــادرت بــه صــدور ســند مالكیــت مــی نمایــد و صــدور  ــد اداره ثبــت مب دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نكن

ر بــه دادگاه نیســت .  ســند مالكیــت مانــع از مراجعــه متضــر
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ک 368 فرعی از 147  کد 914 مجموعه بخش نامه های ثبتی در خصوص پال گهی موضوع  آ
اصلی )تعیین حدود و مساحی ملک(

ســند مالكیــت ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه بــاغ فاقــد طــول متــراژ تحــت پــالک ثبتــی 368 فرعــی 
از 147 اصلــی ذیــل ثبــت صفحــات 157 و 405 دفاتــر جلــد 120 و 45 ربــاط كریــم بــه نشــانی 
روســتای آدران - جنــب اداره مخابــرات بنــام محمــود افشــار نســبت بــه ده ســهم مشــاع از هحــده 
ســهم و بانــو خدیجــه افشــار نســبت بــه هشــت ســهم مشــاع از هجــده ســهم ششــدانگ صــادر 
و تســلیم گردیــده اســت ســپس برابــر اســناد شــماره 42209 و 42157 - 1339/09/16 دفتــر 
اســناد رســمی 31 تهــران مقــدار ســه ســهم و نیــم مشــاع از مالكیــت محمــود افشــار بــه حبیــب 
جوزدانــی و مقــدار شــش و نیــم ســهم مشــاع از ده ســهم بــه عبــاس دهقــان جوزدانــی واگــذار 
كــه نســبت بــه ســه و نیــم ســهم حبیــب جوزدانــی ســند مالكیــت ذیــل ثبــت صفحــه 410 دفتــر جلــد 
181 صــادر و تســلیم گردیــده اســت ســپس ملكــی حبیــب جوزدانــی برابــر ســند شــماره 81305 - 
1393/09/15 دفتــر اســناد رســمی 78 ربــاط كریــم بــه هوشــنگ ریاحــی واگــذار گردیــده اســت 
ســپس آقــای مرتبعلــی رشــتیانی برابــر وارده شــماره 7299- 1400/06/08 بموجــب رای قطعــی بــه 
شــماره 140091390002573352- 1400/03/06 شــعبه 5 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
ربــاط كریــم درخواســت صــدور ســند مالكیــت بــه مقــدار 260 متــر مربــع از مالكیــت عبــاس دهقــان 
ــی  ــراژ م ــول مت ــد ط ــوم فاق ــالک مرق ــه پ ــه اینك ــه ب ــا توج ــت ب ــوده اس ــم اداره نم ــی را تقدی جوزدان
باشــد لــذا بدینوســیله بــه اطــالع كلیــه مجاوریــن پــالک مرقــوم و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی كــه 
هرگونــه حقــی را در پــالک مرقــوم بــرای خویــش متصــور مــی باشــند میرســاند وقت بازدیــد از محل و 
مســاحی ایمیــل ســاعت 10 صبــح روز 1400/03/08 ) یكشــنبه هشــتم خــرداد مــاه یكهــزار و چهارصد 
و یــک شمســی( میباشــد بدیهــی اســت عــدم حضــور مجاوریــن و صاحبیــن حقــوق احتمالــی مانــع از 

انجــام عملیــات نمــی گــردد و هرگونــه اعتــراض در آینــده از ناحیــه ایشــان ممنــوع نخواهــد بــود.
کریم ک رباط  بابک احمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امال

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

برابــر رای شــماره 140160318603000395 مــورخ 1401/01/17 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای حســین كهنــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 1853 صــادره از رشــت درقریــه شــالكو درشــش دانــگ 
یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 231 مترمربــع پــالك فرعــی 41340 از اصلــی77 مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالك 347 از اصلــی77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمدعلــی هدایتــی محرز گردیده اســت. 
.لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكیــت 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 مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/18 ونوبــت دوم:1401/03/02
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

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

برابــر رای شــماره 140160318603000397 مــورخ 1401/01/17 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای حســین كهنــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 1853 صــادره از رشــت درقریــه شــالكو درشــش دانــگ یــك 
قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 234 مترمربــع پــالك فرعــی 41270 از اصلــی77 مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالك 347 از اصلــی77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای محمدعلــی هدایتــی شــالكوهی محــرز گردیــده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالكیــت 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 مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/18 ونوبــت دوم:1401/03/02
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

گهی مفقودی آ
كارت ماشــین خــودرو ســواری پــژو آردی مــدل 1384 
بــه رنــگ یشــمی بــه شــماره پــالک 811 ط 39 ایــران 
و شــماره  موتــور 11784054548  بــه شــماره   68
شاســی 13456751 بنــام خانــم زهــره شــالو مفقــود 

ــار اســت. گردیــده و فاقــد اعتب

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

برابــر رای شــماره 140160318603000396 مــورخ 1401/01/17 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای حســین كهنــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 1853 صــادره از رشــت درقریــه شــالكو درشــش دانــگ 
یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 202.60 مترمربــع پــالك فرعــی 41341 از اصلــی77 مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالك 347 از اصلــی77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی محمدعلــی هدایتــی محــرز گردیــده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كه اشــخاص نســبت 
ــاه  ــدت دوم ــه م ــی ب ــن اگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالكی ــدور س ــه ص ب
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خود 
را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/18 ونوبــت دوم:1401/03/02
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

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

برابــر رای شــماره 140160318603000631 مــورخ 1401/01/21 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضــی آقــای حســین كهنــی فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه 1853 صــادره از رشــت درقریــه پســتک درشــش دانــگ یك 
قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 376.40 مترمربــع پــالك فرعــی 7162 از اصلــی56 مفــروز و مجــزی شــده از 
پــالك 12 از اصلــی56 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای رضــا اســمعیل نــژاد پســتكی محــرز گردیــده اســت. 
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه  .ل
صــدور ســند مالكیــت 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 مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/18 ونوبــت دوم:1401/03/02
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

كارت وانــت پیــكان 1600i مــدل 1385 ســفید 
- روغنــی بــه شــماره پــالک 32-466 ق 44 و 
شــماره موتــور 11485002170 و شــماره شاســی 
14101743 بــه نــام جــواد نظــرزاده ش ش 100 

مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بــه  پــژو206  خــودرو  مالــک  مایانــی  بــاف  زنبیــل  جــواد  اینجانــب 
موتــور   وشــماره    NAAP03ED2CJ574720 شاســی  شــماره 
تقاضــای  فــروش  اســناد  ســبزو  بــرگ  فقــدان  14191002655بعلــت 
رونوشــت المثنــی اســناد مذكــور را نمــوده اســت.لذا چنانچــه هركــس 
ادعایــی در مــورد خــودروی مذكــور دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر 
حقوقــی ســازمان فــروش شــركت ایــران خــودرو واقــع در پیــكان شــهر 
ســاختمان ســمند مراجعــه نمایند.بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت 

شــد.  خواهــد  اقــدام  ر  مقــر ضوابــط  طبــق  بــور  مز

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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استاندار گیالن:

کنیم کمک  کنار هم جهت حل معضل چند 10 ساله پسماند  همه باید در 
گیالن / گروه استان ها:  در هفتمین روز از شروع 
به کار عملیات بهســازی سایت زباله سراوان، 
اســدا... عباسی استاندار گیالن به همراه سید 
امیر حســین علوی شــهردار رشــت، آقازاده 
نماینده مردم شهرســتانهای رشت و خمام در 
مجلس، امام پناهی فرماندار شهرستان رشت، 
کارگرنیا، شفیعی و شهرستانی از اعضای شورا و 

دیگر مسئوالن استانی و شهری از روند بهسازی 
ســایت زباله ســراوان بازدید به عمل آوردند. 
طی بازدید میدانی از ســراوان ضمن تشــکر و 
قدردانی از تالشها و پیگیریهای مستمر شهردار 
و مجموعه شهرداری رشت جهت اجرای پروژه 
بهسازی سایت زباله سراوان اظهار داشت: همه 
باید در کنار هم جهت حل معضل چند ده ساله 

پســماند به شــهرداری کمک کنیم. بنده نیز 
به عنوان اســتاندار گیالن در کنار شــهرداری 
ایســتاده ام و در مسیر بهســازی سایت زباله 
ســراوان کمــک خواهــم کرد.نماینده عالی 
دولــت در اســتان گیالن تصریــح کرد: برای 
برطرف کردن معضالت ســایت زباله سراوان و 
حل مشکالت مردم منطقه باید روند عملیات 

اجرایــی پروژه های مرتبط با آن تســریع پیدا 
کرده و با ســرعت بیشتری مورد پیگیری قرار 
گیرد.همچنین استاندار گیالن به همراه جمع 
همراه از تصفیه خانه شــیرابه لندفیل سراوان 
هم بازدید به عمل آورد و نســبت به پیشــبرد 
ســریعتر کارها، راه اندازی دستگاه زباله سوز و 

ایجاد زباله سوز جدید تاکید کرد.

گرفت؛ آستان قدس رضوی صورت  توسط  

تقدیر از برگزیدگان کنگره بین المللی اقتصاد، اشتغال، تولید در آیینه قرآن و عترت
مشهد / سمیرا رحمتی

آییــن اختتامیه کنگــره بین المللی  
اقتصاد، اشتغال، تولید در آیینه قرآن و 
عترت  با حضور قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی برگــزار و از برگزیدگان 
آن تقدیــر شــد.عادل پیغامی، دبیر 
علمــی کنگــره بین المللــی  اقتصاد، 
اشــتغال، تولید در آیینه قرآن و عترت  
در آییــن اختتامیه ایــن کنگره که با 
حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام قائم مقام تولیت آســتان قدس 
رضــوی، معاون وزیر اقتصاد و جمعی 
از اندیشــمندان ملی و بین المللی در 
دانشگاه امام رضا)ع( برگزار شد، اظهار 
کرد: نخبگان حوزه و دانشــگاه، فعاالن 
اقتصادی و مســئوالن نظام، سه گروه 
شــرکت کننده در این کنگره بودند که 
برای اشــراف بیشــتر نسبت به تعالیم 
اسالم در حوزه اقتصاد، در کنار هم قرار 
گرفتند.پیغامی با اشــاره به برگزاری 
نشســت های متعدد در زمینه اقتصاد 
و فعالیــت های اقتصادی در دهه های 
گذشــته گفت: کنگره ای که امســال 
برگزار شــد، از نظر سطح موضوعات و 
مباحث مطرح شده در زمینه نگاه دین 

و معارف اهل بیت به حوزه اقتصادی و 
اجتماعی، منحصر به فرد بود.وی ادامه 
داد: در این کنگره ۱2 نشست با حضور 
5۰ متخصص و نخبه علمی و نظری از 
حوزه و دانشگاه برگزار شد و حاضران در 
این نشست ها مباحث خوبی را در حوزه 
اقتصــاد بر پایه تعالیــم قرآنی مطرح 

کردند. پیغامی همچنین ارسال 25۰ 
اثر علمی از ۱۰ کشور به دبیرخانه این 
جشــنواره را یکی دیگر از موفقیت ها و 
دســتاوردهای این کنگره برشــمرد.

وی همچنین با اشــاره بــه برگزاری 
کرسی های آزاد اندیشی و دانشجویی 
در بخش جنبی این کنگره اظهار کرد: 

بر اساس آنچه در این کرسی ها مطرح 
شــد می توان سیاست هایی را تدوین و 
به دستگاه های اجرایی کشور ارائه کرد 
تا دستگاه های اجرایی بتوانند از نظرات 
این نخبگان اقتصادی بهره مند شوند.

عبدالحمیــد طالبی، رئیس ســازمان 
علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی 

نیــز در این مراســم گفت: این کنگره 
بین المللی که به همت آســتان قدس 
رضوی و دانشــگاه امام رضا)ع( برگزار 
شــد گامی در جهت حل مشــکالت 
اقتصاد، اشــتغال و تولید، با بهره گیرب 
از آموزه هــای قرآن و عترت بود.طالبی 
تصریــح کــرد: با توجه بــه برگزاری 
موفق این کنگره و اســتقبال نخبگان 
اقتصــادی، ســازمان علمی فرهنگی 
آســتان قدس آمادگی دارد برنامه ها و 
پیشنهادهایی را برای تحقق شعار سال 
و مطالبــه رهبر معظم انقالب اجرایی 
کند.وی افزود: آســتان قدس رضوی 
تمــام تالش خــود را برای جامه عمل 
پوشــاندن به فرمایشــات مقام معظم 
رهبری در شــعار  تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین  به کار خواهد گرفت.در 
پایان این مراســم از صاحبان مقاالت 
برگزیده شــامل وجیهــه گلمکانی از  
دانشــگاه تربیت مدرس، ناجیه حبیب 
شــبر از تانزانیا، سید آصف کاظمی از 
افغانستان، عطاء طهرانچی از دانشگاه 
امام رضا)ع(، جواد جوان از دانشگاه قم 
و آزاده شرفی بدر از دانشگاه خوارزمی 

تقدیر شد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

سرپرست جمعیت هالل احمر استان گلستان: 

کوهنوردان بجنوردی گمشده در 
ارتفاعات شهرستان علی آباد کتول 

پیدا شدند

گلســتان / گروه اســتان ها: قاسم غریب آبادی  در 
پایــان عملیــات نجات کوهنوردان گمشــده در 
ارتفاعات علی آباد کتول اظهار داشت: گروه گمشده 
کوهنوردی شهرســتان بجنورد اســتان خراسان 
شمالی با کمک جمعیت هالل احمر گلستان پیدا 
و به جای امن منتقل شــدند.وی افزود: این گروه 
کوهنوردی ۱5 نفره که از خراسان شمالی به استان 
گلستان آمده بودند دیروز در ارتفاعات شهرستان 
علی آباد کتول گمشــده بودند. سرپرست جمعیت 
هالل احمر استان گلستان تصریح کرد: با تماس با 
مرکــز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هالل 
احمر اســتان گلســتان، شش امدادگر در قالب دو 
تیم با دو دستگاه خودرو کمک دارسبک به منطقه 
اعزام شدند.وی افزود: باتوجه به صعب العبور و مه 
آلود بودن منطقه و بارندگی شدید انجام عملیات 
با میزان خطر باال برای نیروهای نجاتگر همراه بود.

غریب آبادی با اشاره به اینکه این عملیات   آغاز و 
ادامه داشت و بیش از 2۰ ساعت طول کشید تاکید 
کرد:  افراد گمشــده پس از دسترسی به محل امن 
انتقال داده شدند.سرپرســت جمعیت هالل احمر 
اســتان گلستان به کوهنوردان توصیه کرد قبل از 
ســفر از وضعیت آب و هوای منطقه آگاهی داشته 

باشند وبا شناخت الزم  به منطقه سفر کنند

در سال 1400 محقق شد؛ 

نشت یابی بیش از 9 هزار کیلومتر 
شبکه در شرکت گاز استان گلستان

گلســتان / گروه استان ها: 925۰  کیلومتر  شبکه 
به  همراه  295   هزار  و ۸۰۰   انشــعاب  در  ســال 
۱۴۰۰ در شــرکت گاز استان گلستان نشت یابی 
شــد. محمد جواد کمال غریبی  ، رئیس بازرســی 
فنــی شــرکت با بیان این مطلــب، عنوان کرد: در 
راستای نگهداری و مراقبت از تأسیسات گاز بویژه 
تأسیسات مدفون شده  و ایمن سازی خطوط لوله 
و شبکه های گازرسانی ، این شرکت در  سال ۱۴۰۰  
توانســت  925۰  کیلومتر  شــبکه تغذیه و توزیع  
را  نشت یابی کند.وی افزود: در همین رابطه تعداد     
295  هزار  و ۸۰۰   انشــعاب  گاز  را نشــت یابی 
کــرده کــه   تعداد ۱۱۷ هزار و ۱52 مورد آن فلزی 
بــوده و ۱۷۸  هــزار و ۶۴5 مورد نیز پلی اتیلن می 
باشد.کمال غریبی با بیان اهمیت انجام این موضوع 
که به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی و هدر 
رفت گاز، صیانت از محیط زیست ،استمرار جریان 
گازرســانی به مشــترکین گرامی انجام می گیرد 
گفت: انجام نشت یابی  بسیار مهم بوده و  کوتاهی 
و غفلت از این موضوع  صدمات و خســارت های  
فراوان و جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت.رئیس 
بازرســی فنی شرکت گاز استان گلستان درپایان 
با تأکید بر جدی گرفتن نشــت گاز به مشــترکین 
عزیز توصیه کرد: الزم است مشترکین گاز خانگی 
سیستم های لوله کشی گاز داخلی منازل خود را  
در طول سال  چند نوبت با کف صابون نشت یابی 
کنند ، ضمن اینکه مشترکین واحدهای صنعتی و 
تجاری نیز شیر ورودی و سایر شیرهای مصرف را 
بسته و فشار محبوس شده شبکه داخلی را به دقت 
اندازه گیری و بمدت چند ساعت مورد پایش قرار 
دهند  تا در صورت وجود افت فشــار با هماهنگی 
شرکت های مجری ذی صالح جهت بررسی و رفع 

نشت گاز اقدام نمایند .  

ح سپاس رقم خورد؛ طی دیدارهای طر

 دیدار مدیر کل بنیاد شهید 
استان اردبیل با خانواده های 

شاهد و جانباز 
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرکل بنیاد اردبیل و 
همراهان از خانواده های شــاهد و جانبازان دیدار 
و عیادت کردند . در راســتای اجرای طرح ســپاس 
و تجلیــل و تکریم جامعــه ایثارگری ، داور نوری 
مدیرکل ، پرویز محمدی برنا رئیس دفتر و روابط 
عمومــی بنیاد اســتان و غالمعلی ولی نژاد رئیس 
اداره بنیــاد شــهید و امور ایثارگران شهرســتان 
اردبیل شــنبه ۱۰ اردیبهشــت ۱۴۰۱ با والدین ، 
فرزند و خانواده گرامی شــهیدان واالمقام   عوض 
شــیر محمدی   و   چنگیز نظرعلیان   و  جانبازان 
گرانقــدر   عظیــم حبیبــی   ،   بهلــول باقــدم   و   
ســعید بهرو   دیدار  و عیادت کردند .در این دیدار 
ها مدیرکل بنیاد از مقام ایثار و شــهادت و صبر و 
اســتقامت خانواده ها و جانبازان تجلیل و مسائل 
مختلف اجتماعی ، معیشتی و درمانی خانواده ها و 
جانبازان و مسئله  پرستاری و نگهداری این عزیزان 
بررســی و  با تشــریک مساعی تمهیدات مقتضی 

جهت اقدام و پی گیری اتخاذ شد .

 به همت شهرداری بهارستان 
صورت می گیرد؛

 برگزاری پویش استانی سالم 
فرمانده در بیش از 1800 
مدرسه استان اصفهان 

اصفهان / گروه استان ها: دکتر محمد شبانی 
شــهردار بهارســتان در ارتباط با برگزاری 
پویش استانی سالم فرمانده گفت:  به همت 
شــهرداری بهارســتان و با همکاری شرکت 
عمران شــهر بهارســتان و ســازمان بسیج 
دانــش آموزی اســتان اصفهــان و اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان در ســطح بیش از 
۱۸۰۰ مدرسه  استان اصفهان پویش استانی  
ســالم فرمانده ،اجرای سرود همگانی دانش 
آمــوزی تقدیم به ســاحت نورانی امام زمان 
)عــج(، برگزار میگردد و مدارس می توانند تا 
2۷اردیبهشــت ماه  فیلم های اجرای سرود 
همگانی سالم فرمانده  توسط دهه نودی های  
انقالب اسالمی ایران را به دبیرخانه این پویش 
ارســال نمایند. دکتر محمد شبانی افزود: از 
حــوزه های مختلف بســیج دانش آموزی و 
شهرســتان های استان اصفهان آثار برتر به 
مرحله  اســتانی راه پیدا می کنند و نهایتاً در 
آیین اختتامیه که در روز دوم خرداد ۱۴۰۱ 
و در آستانه سالروز آزادی خرمشهر همیشه 
قهرمان در شهر بهارستان برگزار می گردد، 
به مدارس برتر هدایایی به رســم یادبود اهدا 
می گردد. شــایان ذکر است  آیین اختتامیه 
باحضور حاج ابوذر روحی درشهربهارســتان 

برگزار می گردد.

 با هدف کاهش آسیب های اجتماعی 
و فرهنگی؛ 

ح در سطح   63 طر
استان اردبیل اجرا شد

اردبیــل / گروه اســتان ها: مدیرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان اردبیل از اجرای ۶۳ 
طرح در راستای کاهش آسیب های اجتماعی 
و فرهنگی در نیمه اول ســالجاری در سطح 
اســتان اردبیل خبر داد. نشســت توجیهی 
مؤسســات کمــک گیرنــده  در خصــوص 
طرح های کاهش آســیب های اجتماعی و 
فرهنگی)اعتبارات متمرکز یارانه ای جدول 
۱۷( در محل سالن شهدای هنرمندان اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اردبیل 
برگزار گردید.عبــدا... بحرالعلومی مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل در این 
نشســت گفت: طرح های کمیته جدول ۱۷ 
قانون بودجه کل کشور به منظور برنامه ریزی 
برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح 
های ارائه شــده توسط اشخاص حقوقی غیر 
دولتی )موسسات فرهنگی و هنری و دینی( 
با رویکرد رفع و کاهش آسیب های فرهنگی 
و اجتماعی اســتان اردبیل اجرا میگردد.وی 
افــزود: ۶۳ طرح پس از بررســی طرح های 
ارســالی به کمیته )اعتبارات موضوع ردیف 
های متمرکــز یارانه ای تحت عنوان وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی – کمک به سایر 
نهادهای دینی و فرهنگی و هنری( در استان 
اردبیل توسط 2۸ مؤسسه مورد تصویب قرار 
گرفته است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اردبیل اظهار داشــت: در نیمه اول 
ســالجاری، این طرح های تصویب شــده در 
خصوص رفع و کاهش آسیب های اجتماعی 
و فرهنگی در سطح استان اردبیل اجرا خواهد 
شــد که امیدواریم شاهد رفع برخی مسائل 
و مشــکالت اجتماعی و فرهنگی در ســطح 

استان باشیم.

 استقبال کارکنان 
 شرکت برق منطقه ای سمنان 

از سرمربی تیم ملی پومسه
سمنان / گروه استان ها: مدیریت و کارکنان 
شــرکت برق منطقه ای ســمنان ازسرمربی 
افتخــار آفرین تیم ملی پومســه اســتقبال 
نمودند .مدیرعامل و کارکنان شــرکت برق 
منطقه ای سمنان در این مراسم، از زحمات 
همکار خود ، احمد اخالقی به عنوان سرمربی 
تیم ملی پومســه و افتخــار آفرینی این تیم 
در مســابقات جهانی کــره جنوبی قدردانی 
نمودنــد. احمد اخالقی ، کارشــناس ورزش 
شــرکت بــرق منطقه ای ســمنان با اظهار 
تشکر از تمامی کارکنان این شرکت به ویژه 
مدیرعامــل ،از حمایت هــا و همکاری های 
مســئولین و همکاران خود در طول حضور 
در تیم ملی، کمال تشکر و قدردانی را نمود. 
گفتنی است احمد اخالقی یکی از مدال آور 
ترین ورزشــکاران تکواندو در رشته پومسه 
می باشــد که تا کنون موفق به کســب مدال 
طالی تیمی و مدال نقره رده ســنی زیر ۴9 
سال مسابقات جهانی کلمبیا در سال 2۰۱2 
، مـــدال بـرنـز مسابقـات جهـانی روسیـه 
در سـال 2۰۱۱ و  قهرمانـی آسیـای ویتنام 
در سـال 2۰۱2  گردیده و سرمربی تکواندو 
دانشــجویان کشور )پومسه( و سرمربی تیم 
ملی پومسه در مسابقات جهانی کره جنوبی 

در سال  جاری را در پرونده خود دارد. 

استانها 6

در نشست مدیر عامل شرکت توزیع برق سمنان با مدیر کل آموزش و پرورش استان؛

آموزش و فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق در مدارس بررسی شد راهکارهای 
ســمنان / گروه اســتان ها: در نشســت مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان با مدیرکل آموزش و پرورش سمنان، راهکارهای فرهنگ سازی 
مدیریت مصرف برق در مدارس بررسی شد .مدیرعامل شرکت توزیع 
برق اســتان ســمنان در این نشست هم اندیشی، با گرامیداشت یاد و 
خاطره شــهید مطهری و تبریک هفته معلم گفت: در راســتای تفاهم 
نامه فی مابین، اقدامات ارزشــمندی صورت پذیرفته و اســتمرار این 
مهم، اهمیت بســیاری برای موضوع آموزش راهکارهای بهینه سازی 
مصــرف بــرق در بین دانش آموزان، خانواده ها و همچنین معلمان در 
بردارد.سیدمحمد حسینی نژاد به اجرای طرح یاوران برق در مدارس 
اشــاره کــرد و افزود: با تداوم ایــن طرح در مدارس و آموزش چهره به 
چهره روشــهای صحیح اســتفاده از برق ، اثرگذاری شایسته ای برای 
دانش آموزان خواهد داشت.وی اضافه کرد: در طی سال های گذشته 
، ۱۱ مدرسه در نقاط مختلف استان مجهز به سلول های خورشیدی 
شــده تا اقدام الگویی برای بهره مندی از انرژی خورشــیدی باشــد و 

آمادگی داریم با رفع اشکاالت این دستگاه ها، موضوع نصب پانل های 
خورشیدی بر روی پشت بام و سقف پارکینگ مدارس، در دستور کار 
قرار داده شود.حســینی نژاد با اظهار این که با افزایش یک درجه ای 

دمای هوا در کشــور، حدود یک هزار مگاوات مصرف برق نیز افزایش 
پیدا می کند یادآور شد: با آغاز روزها و ماه های گرم سال، مدیریت و 
کنترل مصرف برق می بایست بیشتر مورد اهتمام واقع شده و به گونه 
ای برنامه ریزی شــود تا آموزشــگاه هایی که دانش آموز در آن حضور 
ندارد، سیستم های سرمایشی خاموش و رفتار مصرفی بیش از پیش 
مورد اهتمام واقع شود .وی تصریح کرد: به منظور اتخاذ تدابیر و پیش 
بینی های الزم، برنامه های امتحانات دانش آموزان برای قبل از ساعت 
۱۰ صبح برنامه ریزی شود تا با ساعات اوج مصرف برق فاصله داشته 
و مدیریــت مصرف نیز درنظر گرفته شــود.در ادامه مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان با بیان این که اعتقاد داریم آموزش و پرورش یعنی 
همه جامعه، گفت: اســتان ســمنان دارای ۱۳۰ هزار دانش آموز، یک 
هزار و 2۰۰ مدرســه، پنج هزار و ۶۰۰ کالس درس و ۱۰ هزار معلم 
اســت که همه اینها به صورت مویرگی و شــبکه ای به کلیه خانواده 

ها متصل هستند.

 کرمانشاه / گروه استان ها: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان کرمانشــاه گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری 
مســافر ایمن ترین وســیله برای سفر های جاده ای است.فریبرز 
کرمی گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی بین شــهری مســافر با 
توجه به نظارت های گسترده یکی از ایمن ترین وسایل نقلیه برون 
شهری برای سفرهای جاده ای است.وی گفت: جابجایی مسافر 
بــا توجــه به ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگان، فعالیت حمل و نقل عمومی بین 
شهری مسافر از طریق شرکت یا موسسه داری پروانه فعالیت مجاز 
و معتبر از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
انجام می شود.کرمی عنوان کرد: بکارگیری رانندگان حرفه ای که 
با گذراندن دوره های آموزشی موفق به دریافت کارت هوشمند 
شده اند و همچین استفاده از ناوگان ایمن دارای کارت هوشمند 
معتبر، بغل نویســی، دریافت تاییدی تردد توســط مدیران فنی و 
نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای از دیگر مزایای 

اســتفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی بین شــهری مسافر است.
وی افزود: در سیســتم حمل  و  نقل عمومی مســافر، شرکت های 
مسافربری، رانندگان اتوبوس و خدمه سفر در قبال مسافران خود 

مسئولیت هایی دارند و موظف به رعایت قوانین هستند.مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه افزود: فعالیت 
غیر مجاز ســایت ها و اپلیکیشــن های اینترنتی، تاکســی های 
اینترنتی درون شهری در بخش حمل و نقل بین شهری موجب 
بروز مشکالتی برای هموطنان شده است که با توجه به صراحت 
قانون رســیدگی به تخلفات آنها از حیطه وظایف این اداره کل 
خارج بوده.کرمی با اشاره به اینکه هیچ عذر و بهانه ای در برخورد 
با رانندگان حمل و نقل عمومی بین شــهری مســافر برای عدول 
از قانون قابل قبول نیست، گفت: عالوه بر کنترل های میدانی با 
اســتفاده از سیستم های  نظارتی آنالین سپهتن )سامانه پایش و 
نظارت هوشــمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای( نیز صورت 
می گیرد این در صورتی است که تاکسی های از کمترین ایمنی 
برخوردار هســتند.وی تاکید کرد: شــهروندان هرگونه شکایت و 
نارضایتی از ناوگان حمل و نقل عمومی را می توانند شماره سامانه 

۱۴۱ مرکز مدیریت راه ها مطرح و پیگیری کنند.

مدیر کل راهداری استان کرمانشاه:

ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری ایمن ترین وسیله سفرهای جاده ای است

خبر  ویژه
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کرد؛ لودگی هوا را بررسی  « سهم مرگ های زودرس از آ گار به بهانه هفته سالمت »روز

هوا نیست، نفس نیست
 سارا  فهیم / روزگار

هفته سالمت از روز شنبه ۱۷ اردیبهشت 
آغاز شــده است و این موضوع، بهانه ای 
شــد تا به مهم ترین معضل سالمت بشر 
بپردازیم.آلودگی هوا را می توان در جهان 
امروز، مهم ترین معضل زیست محیطی 
اغلب کشــورها دانســت و ایران نیز در 
لیســت کشــورهایی قرار دارد که با این 
بحران زیست محیطی دست و پنجه نرم 
می کند.این روزها که پاندمی کرونا بعد از 
گذشــت بیش از دو سال، روند نزولی در 
پیــش گرفته و امیدوار به روزهای بدون 
کرونا هســتیم، اما بحــران آلودگی هوا 
همچنان سالمت مردم را تهدید می کند.

لودگی هوا سهم مرگ های زودرس از آ
جعفــر جندقی، رئیس مرکز ســالمت 
محیــط و کار وزارت بهداشــت، عنوان 
داشــت: جوامع از طریق کاهش ســطح 
آالینده های هوا می توانند بار بیماری های 
مربــوط به ســکته، بیماری های قلبی، 
سرطان ریه و بیماری های تنفسی حاد و 
مزمن را کاهش دهند.وی افزود: رهنمود 
سازمان جهانی بهداشت در سال 2۰۰5 
نشــان می دهد که کاهش غلظت ذرات 
PM ۱۰ از ۷۰ میکروگرم در مترمکعب به 
2۰ میکروگرم در مترمکعب، روند مرگ و 
میر را به میزان ۱5 درصد کاهش می دهد. 
سازمان جهانی بهداشت در سال 2۰۱9 
تخمین زده است که آلودگی هوای آزاد 
و داخلی در مناطق شــهری و روستایی 
سالیانه منجر به بیش از ۷ میلیون مرگ 
زودرس می گردد.جندقی گفت: مطابق 
گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 
2۰۱9، به طور میانگین حدود 5۴ درصد 
از مرگ هــای زودرس مربوط به آلودگی 
هوا در فضای باز به دلیل بیماری ایست 
قلبی و ســکته مغزی اســت. ۷ درصد از 
مرگ و میر ناشــی از ســرطان ریه است. 
در حالــی که ۱9 درصــد از مرگ و میر 
به علت بیماری مزمن انســدادی ریوی 
است.در حال حاضر 99 درصد از جمعیت 
جهان در کشورهایی زندگی می کنند که 

در آن ســطح آلودگی هوا )غلظت ذرات 
معلق PM 2.5 باالتر از رهنمود سازمان 
جهانــی بهداشــت )5 میکروگــرم در 
مترمکعب( است. در کشورهای با سطح 
درآمد متوســط و پایین خطر بیشتری 

وجود دارد.

 سهم کودکان از مرگ و میر 
لودگی هوا بر اثر آ

وی افــزود: احتمال مــرگ در کودکان 
زیر 5 ســال در کشــورهای کم درآمد 
بــه علــت مواجهه بــا آلودگی هوا بیش 
از ۶۰ برابر کشــورهای پردرآمد اســت. 
تعــداد مردمی که در جهان ســاالنه از 
آلودگــی هوا می میرنــد، بیش از ۶ برابر 
تعداد مردمی است که از ماالریا می میرند 
و تعداد مردمی که در جهان ســاالنه از 
آلودگــی هــوا می میرند، بیش از ۴ برابر 
تعداد مردمی است که از ایدز می میرند.

طبــق گــزارش بانک جهانی در ســال 
2۰۱۳ مواجهــه با آلودگی هوای آزاد و 
خانگی هزینه ای برابر ۱.5 تریلیون دالر 
از طریق از دســت دادن آســایش و رفاه 
داشــته اســت. عالوه بر این، هزینه های 
آلودگی هوا از سال ۱99۰ در حال رشد 

است. از سال ۱99۰ تا 2۰۱۳ هزینه های 
از بین رفتن آسایش تقریباً 2 برابر شده 
و از دســت رفتن درآمــد حاصل از کار 
بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته اســت. 
به رغم اینکه کشورها دستاورد بزرگی در 
توســعه اقتصادی و پیامدهای بهداشتی 
داشــته اند. از ســال ۱99۰ تــا 2۰۱۳ 
مــرگ زودرس منتســب به ذرات معلق 
۳۰ درصد افزایش داشــته است و از 2.2 
میلیــون مــرگ به 2.9 میلیون مرگ در 

سال رسیده است.

7 میلیون مرگ در جهان
آلودگی هوا به عنوان خطر بهداشــتی 
پیشرو در جهان است. هر سال بیش از ۷ 
میلیون نفر در جهان از بیماری هایی که 
به علت تنفس هوای آلوده اســت، دچار 
مرگ زودرس می گردند. این بیماری ها 
شــامل سرطان ریه، بیماری های قلبی، 
ســکته مغزی، عفونت های حاد تنفسی 
و بیماری های انسداد مزمن ریوی مثل 
برونشــیت هســتند. در واقع مواجهه با 
آلودگــی هــوا چهارمیــن عامل مرگ 
در جهــان پس از خطــرات متابولیک، 
رژیم غذایی نامناســب و دود ســیگار 

اســت.در کشــورهای در حال توسعه 
)بــا درآمد کم و متوســط( آلودگی هوا 
سومین ریسک فاکتور مرگ است، این 
در حالیســت که در کشورهای با سطح 
درآمــد باال و در مقیاس جهانی آلودگی 
هوا چهارمین ریســک فاکتور مرگ در 
جهان است.رئیس مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشــت گفت: بر اساس 
گزارش بانک جهانی در ســال 2۰۱۶، 
کل هزینه آســایش از دســت رفته در 
کشــور ایــران به علــت آلودگی ذرات 
معلق PM 2.5 در ســال ۱99۰ برابر با 
۱۳9۴۰ میلیــون دالر که 2.۴۴ درصد 
از تولید ناخالص ملی کشور ایران است 
و در ســال 2۰۱۳ کل هزینه آسایش از 
دســت رفته در ایــران به علت آلودگی 
ذرات معلق معادل ۳۰ میلیارد دالر که 
2.۴۸ درصد از تولید ناخالص ملی کشور 
ایران اســت.جندقی ادامه داد: میانگین 
غلظــت ذرات معلــق PM 2.5 در طی 
سال ۱۳99، در شهرهای تهران، اهواز، 
مشهد، تبریز، شــیراز، اصفهان، ایالم، 
ســنندج، یاســوج، همدان، خرم آباد، 
اراک، کرج، کرمانشــاه، آبادان، زنجان، 
یزد، ارومیه، کرمان، بیرجند، قم، زابل، 

بجنــورد، دزفــول و اردبیل با جمعیت 
تقریبی ۳2 میلیون نفر که تقریباً ۶ برابر 
رهنمود سازمان جهانی بهداشت است. 
باالتریــن و پایین ترین میانگین غلظت 
ســالیانه ذرات معلق PM 2.5 در ســال 
۱۳99 به ترتیب مربوط به شــهر زابل 
بــا ۶9/۴ میکروگرم در مترمکعب )۱۴ 
برابر رهنمود سازمان بهداشت جهانی( 
و شهر اردبیل با ۷/۳۸ میکروگرم در متر 
مکعب اســت. میانگین غلظت سالیانه 
ذرات معلــق PM ۲.5 در ســال ۱۳99 
در شــهر تهــران ۳۱/۸۸ میکروگرم در 
متر مکعب اســت.وی گفت: در ســال 
۱۳99 بــه طور میانگیــن ۱2۰.5 روز 
میانگیــن غلظت روزانــه ذرات معلق 
PM 2.5 در شــهرهای مــورد مطالعه 
باالتر از رهنمود روزانه ســازمان جهانی 
بهداشــت بوده است که باالترین تعداد 
روزهــای مربوط به اهواز با 292 روز در 
طی ســال ۱۳99 است. در شهر تهران 
22۴ روز میانگیــن غلظت روزانه ذرات 
معلــق PM 2.5 باالتر از رهنمود روزانه 
ســازمان جهانی بهداشــت بوده است.
وی افزود: تعداد مرگ کل منتســب به 
مواجهــه طوالنی مــدت با ذرات معلق 
PM 2.5 در بزرگســاالن باالتــر از ۳۰ 
ســال در سال ۱۳99 در شهرهای مورد 
مطالعه بــه طور میانگین ۱۱۱29 نفر، 
حــد پاییــن آن ۷۳۷۶ و حد باالی آن 
۱۴5۳۱ نفر است. در شهر تهران به طور 
میانگیــن مرگ ۳۷5۱ نفر با حد پایین 
2۴۸9 و حد باالی ۴۸92 نفر منتســب 
 PM به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق
2.5 در سال ۱۳99 است.به نظر می رسد، 
خســارات جانی و مالی ناشی از آلودگی 
هوا به مراتب سهمگین تر از پاندمی کرونا 
است و این موضوعی است که نباید نسبت 
به آن بی اعتنا بود. زیرا، در صورت کاهش 
آلودگــی هوا، عالوه بر اینکه می توانیم از 
مرگ هــای زودرس و بیماری های مزمن 
جلوگیــری کنیم، خواهیم توانســت از 
هزینه هایی که بر نظام ســالمت و اقتصاد 

کشور نیز تحمیل می شود، بکاهیم.

7جامعه
 آغاز نام نویسی 

از زائران حج تمتع 1401
نام نویســی حج تمتــع ۱۴۰۱ از امــروز و از 
طریق ســامانه رزرو سازمان حج و زیارت آغاز 
شد.امسال با توجه به توقف 2 ساله حج تمتع 
برای زائران کشورهای خارجی به دلیل شیوع 
کرونا، عربستان شرایط سنی به منظور پذیرش 
زائــران درنظر گرفته و به این ترتیب افراد زیر 
۶5 سال امکان تشرف به خانه خدا را دارند.بر 
همین اساس، متولدین ۱۰ تیرماه سال ۱۳۳۶ 
و بعد از آن امکان ثبت نام در حج تمتع ســال 
جاری و تشــرف به سرزمین وحی را دارند که 
البته مشموالن حج تمتع باید ۷2 ساعت پس 
از رزرو کاروان به مدیر کاروان مراجعه کرده و 
ثبت نام خود را قطعی کنند. در غیر این صورت، 
ثبت نام آنها ابطال خواهد شد و حتی با تکمیل 
ظرفیت کاروان، ســایر اولویت های اعزام برای 
ثبت نام اعالم می شود.روند ثبت نام قطعی امسال 
با توجه به مشخص بودن مشموالن حج تمتع، تا 
تکمیل ظرفیت کاروان ها خواهد بود و پس از 
آن عملیات ثبت نام متوقف می شود. همچنین 
گذرنامــه زائران خانه خــدا باید حداقل ۶ ماه 
اعتبار داشته باشد؛ به طوری که گذرنامه همه 
مشــموالن حج تمتع باید حداقل تا ۱۰ دی 
۱۴۰۱ معتبر باشد.تکمیل روند واکسیناسیون 
نیز از دیگر شروط اعزام به سرزمین وحی در ایام 
حج تمتع اســت که زائران باید سه ُدز واکسن 
تزریق کرده باشــند.  واکسن های مورد تأیید 
عربســتان که در ســبد واکسیناسیون ما قرار 
دارد، ســینوفارم و آسترازنکا است.همچنین 
اعــزام زائران کشــورمان از 25 خردادماه آغاز 

می شود.

جمع آوری 500 معتاد متجاهر 
در پایتخت 

فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ با بیان اینکه 
حدود ۷ هزار تا ۸ هزار معتاد متجاهر در سطح 
تهران داریم که باید ســاماندهی شوند، گفت: 
همچنیــن حــدود ۷۰۰۰ خرده فروش داریم 
که این افراد نیز باید دســتگیر شــوند و با آنها 
برخورد شود. من تاکید کردم که باید برای این 
افراد فراتر از ســازوکار اداری وارد عمل شویم 
چــرا که در واقع خرده فروش ها راه های فرار از 
قانون را یاد گرفته اند.ســردار حسین رحیمی  
افزود: متاســفانه برخی از این خرده فروش ها 
معتاد متهاجر بوده و حتی اقدام به سرقت نیز 
کرده اند. ما این معتادان متجاهر را جمع آوری 
می کنیم و باز در یک چرخه معیوب به سمت 
معابر و خیابان ها باز می گردند.وی بر ضرورت 
اصــالح فرآیند بازپروری معتادان متجاهر نیز 
تاکید کرد و گفت: باید این فرآیند اجرا شود و 
شــرایط به گونه ای باشد که یک معتاد پس از 
ورود به این مراکز و خروج از آن شغلی مناسب 
یافته و موقعیت اجتماعی پیدا کند که دیگر به 
سراغ مصرف مواد مخدر نرود. الزم است فرآیند 
سم زدایی و ترک اعتیاد این افراد به طور کامل 
انجام شود که این مهم جز با همراهی تمامی 

دستگاه ها ممکن نخواهد بود. 

527هزار دانش آموز اتباع خارجی 
در ایران تحصیل می کنند 

معاون آموزش مرکز امور بین الملل و مدارس 
خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: 
52۷ هــزار دانش آموز اتباع خارجی در ایران 
تحصیل می کنند که از میان این تعداد، بیشتر 
آنها افغانســتانی و تعدادی هم از کشــورهای 
بنگالدش، پاکســتان، عراق و ســایر کشورها 
هســتند.ابوالفضل کمالــی درباره شــرایط 
تحصیــل دانش آموزان اتباع خارجی در ایران، 
گفت: آموزش و پرورش سیاست های مناسبی 
بــرای این دانش آموزان درنظر گرفته اســت.
وی بــا بیان اینکه دانش آموزان اتباع خارجی 
می تواننــد در مــدارس عادی ایــران در کنار 
دانش آمــوزان ایرانی تحصیل کنند، افزود: 22 
مدرسه ویژه دانش آموزان اتباع هم راه اندازی 
شــده است که دانش آموزان اتباع می توانند به 
صــورت مجزا به آن مدارس وارد شــوند.وی 
افزود: تعداد دانش آموزان اتباع در شــهرهای 
مهاجرپذیر بســیار اســت، بنابراین مدارس 
ویژه اتباع راه اندازی شــد. کمالی با اشــاره به 
اینکه مدارس اتباع بیشتر در شهرهای تهران، 
قم، کاشــان و مشــهد ایجاد شدند که در حال 
گســترش است، گفت: از ساخت این مدارس 
اســتقبال می کنیم و به افراد عالقه مند مجوز 
برای ســاخت داده می شــود.وی با بیان اینکه 
نزدیک به ۱۰ هزار دانش آموز اتباع در مدارس 
ویژه آنها تحصیل می کنند، گفت: آنها در این 
مــدارس مطابق نظام آموزش و پرورش ایران 
آموزش می بینند.وی افزود: با ساخت مدارس 
ویــژه اتبــاع در نظر داریم تا بخش عظیمی از 
این دانش آموزان آســان تر تحصیل کنند، چرا 
که سیاســت آموزش و پرورش این اســت که 

حتی یک دانش آموز هم از تحصیل جا نماند.

 چه عواملی باعث اضطراب 
در ایام امتحانات می شود؟

  احمد قره خانی ، روانشناس
اضطــراب امتحــان پدیــده ای رایــج در بین 
دانش آمــوزان اســت که ارتباط بســیار زیادی 
بــا عملکرد موفق یا شکســت تحصیلی دارد و 
می توان گفت اضطراب امتحان، ناشی از احساس 
ناکارآمدی و درماندگی در دانش آموزان است و 
هنگامــی که فــرد در خصوص کارآیی و توانایی 
ذهنــی خود در موقعیت امتحان دچار نگرانی و 
اضطراب شود به نحوی که موجب کاهش و افت 
عملکرد واقعی شود، دچار اضطراب امتحان شده 
است. در واقع دانش آموز دارای اضطراب امتحان، 
فردی است که به خوبی مواد و موضوعات درسی 
و کالسی را فرا گرفته اما به دلیل اضطراب قادر 
به نوشــتن و بیان دانســته ها در امتحان نیست 
و ایــن اضطراب، یــادآوری آموخته های قبلی 
را دچــار اختالل کــرده و عملکرد فرد را مختل 
می کند. اضطراب امتحان در ســنین ۱۰ تا ۱2 
ســالگی شــکل می گیرد و تا دوران بزرگسالی و 
تحصیالت دانشگاهی ادامه پیدا می کند، دختران 
در زمینه امتحان، مضطرب تر از پسران هستند 
کــه عوامل فرهنگی نیز در این موضوع بی تأثیر 
نیست. در کل علل اضطراب امتحان را می توان 
ناشی از روابط والدین با فرزند و انتظارات والدین 
از کودکان دانست البته خانواده عامل مهمی در 
ایجاد اضطراب به شمار می آید. انتظارات والدین 
عالوه بر این که می تواند مالک موفقیت و شکست 
دانش آموز باشد ممکن است اضطراب آفرین باشد. 
دقت داشته باشد که انتظارات بیش از حد والدین 
و مقایســه فرزندان با همساالن و همکالسی ها، 
موجب افزایش اضطراب و تشویش دانش آموزان 
می شود به خصوص انتظارات بیش از اندازه ای که 
بدون توجه به توانایی ها و اســتعدادهای کودک 
باشد موجب افزایش اضطراب امتحان و عملکرد 
ناموفق می شود. در رابطه با ارتباط میان مدارس 
خــاص و ارتباط دانش آموزان، هم باید گفت که 
وجود مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و مدارسی 
با شــرایط ویژه که برای ورود به آنها الزم اســت 
آزمون های ویژه گذرانده شود و انتظارات والدین 
از فرزندان در این ارتباط، میزان اضطراب امتحان و 
حتی اضطراب را در دانش آموز، باال می برد. یادمان 
باشد که اضطراب حالت روانی است که در تعامل 
والدین با کودک ممکن اســت گســترش یابد و 
برخی اولیاء بدون توجه به عالئق و استعدادهای 
کودک آنها را برای کسب موفقیت تحت فشار قرار 
می دهند و یا والدین آرزوهای تحقق نیافته خود را 
به فرزندانشان القا می کنند که هیچ هماهنگی با 
عالئق و استعداد آنها ندارد از طرفی انتظارات معلم 
بــه ویژه انتظارات مثبت ، آثار مثبت بر عملکرد 
تحصیلی دانش آموز دارد و انتظارات نابجا و بدون 
توجه به توانایی ها و اســتعداد دانش آموز، سبب 
ایجاد اضطراب می شــود. دشــواری امتحان نیز 
عامل مهمی در اضطراب امتحان اســت و مواد 
امتحانی دشوار، اغلب به شکست دانش آموز منجر 
می شود و هر تجربه شکستی باعث افزایش میزان 
اضطراب می شــود و تجربه های مکرر شکست 
باعث ایجاد اضطراب شده و در موقعیت امتحان 
بروز می کند که چنین فرآیندی سبب اضطراب 
ناتوان کننده می شــود همچنین ایجاد محیط 
وحشت و ترس در جلسه برگزاری امتحان برای 
جلوگیری از احتمال تقلب نیز از عوامل مهم ایجاد 
اضطراب امتحان در دانش آموزان است. بنابراین 
بــرای کاهش اضطــراب امتحان در فرزندانمان 
بــر توانایی آنان تأکیــد کنیم تا اعتماد به نفس 
آنان تقویت شــود، همچنین انتظارات خود را با 
توانایی های فرزندانمان هماهنگ کنیم و از آنان 
توقع بیش از حد نداشته باشیم، از طرفی سعی 
کنیم تالش های آنان برای کسب موفقیت های 
هر چند کوچک را قدر بدانید، آنان را تشــویق 
کنیم و شرایط فیزیکی و عاطفی مناسبی را در 

ایام امتحانات برای فرزندان فراهم کنیم.

خبر ویژه

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درباره تزریق دز چهارم واکسن کرونا، گفت: 
۸ اسفند ۱۴۰۰ تزریق دز چهارم برای افرادی که دارای نقص ایمنی هستند 
و ۳ ماه از تزریق دز ســوم واکســن کرونای آنها گذشــته بود ابالغ شده بود 
و در دو هفته گذشــته در ســتاد ملی مقابله با کرونا مصوب شــد برای افراد 
باالی ۷۰ سال که ۳ ماه از نوبت سوم و کادر درمان که ۴ ماه از نوبت سوم 
واکسن شان گذشته دز چهارم تزریق شود.کمال حیدری درباره تزریق دز 
چهارم برای عموم جامعه، گفت: اواسط و یا اواخر تابستان دعوت عمومی 
از جامعه )یعنی افراد باالی ۷ ســال که واکســن تزریق کرده اند( را  برای 

دریافت دز چهارم واکســن خواهیم داشــت. درحال حاضر خواهش ما این 
اســت که افراد برای تزریق دز ســوم اقدام کنند و اجازه ندهند وقتی وارد 
موج جدید شــدیم بعد برای تزریق واکســن مراجعه کنند چرا که ارزشــی 
نخواهد داشــت.وی درباره وضعیت بیماری کرونا در کشــور، گفت: شیوع 
کرونا در کشور به شدت کاهش یافته است و موارد فوتی و سرپایی نسبت 
به کشــورهای منطقه کاهش زیادی داشــته اســت و در شرایط خوبی قرار 
گرفتیــم امــا امیدواریم کاهش بیماری کرونا در کشــور پیام عادی انگاری 

برای مردم نداشته باشد.

کرونا در اواسط تابستان کسن  دعوت عمومی برای تزریق دز چهارم وا

خبر کوتاه 

 جزییات انتقال نیروهای مازاد دانشگاه پیام نور 
به آموزش و پرورش تشریح شد

در اســفندماه ســال گذشــته قاسم احمدی الشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و 
پرورش از اســتخدام 25 هزار نیرو در وزارت آموزش و پرورش در ســال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: 
کارمندان مازاد ادارات دیگر نیز می توانند در صورت تمایل به آموزش و پرورش منتقل شــوند. 
پس از آن دانشگاه پیام نور هم اطالعیه ای برای انتقال کارکنان این دانشگاه به وزارت آموزش و 
پرورش صادر کرد.ابراهیم تقی زاده، سرپرست دانشگاه پیام نور در مورد جزئیات این تصمیم گیری، 
گفت: ما هنوز در مورد این موضوع به جمع بندی نهایی نرســیده ایم و باید نتیجه بررســی ها را 
نهایی کنیم ضمن اینکه اجرای چنین تصمیمی باید مورد توافق و رضایت کارکنان باشــد و در 
واحدهایی این اقدام صورت بگیرد که در رشــته ها و شــاخه ها نســبت به تعداد دانشجو مازاد نیرو 
داشته باشیم.البته ممکن است اصال نیروی مازادی نداشته باشیم. چنانچه مراکز موضوع نیروی 
مازاد را به ما اعالم کنند، تازه آن زمان ما این موضوع را به آموزش وپرورش اعالم خواهیم کرد 
و وزارت آموزش و پرورش جزو مراکزی است که می تواند برای انجام این کار مورد تفاهم نهایی 
قرار بگیرد.تقی زاده با اشاره به اینکه بررسی نیروهای مازاد در سراسر واحدهای پیام نور کشور 
انجام می شود، در مورد زمان اعالم نتیجه نهایی این تصمیم گیری، گفت: پیش بینی می کنم تا 
دو ماه دیگر بتوانیم به جمع بندی برســیم، اما نمی توانیم فعال مســئله ای را قطعی اعالم کنیم. 
برای این کار ما همه جوانب را در نظر می گیریم و بررسی می کنیم آیا اصال نیروی مازاد داریم. 
حتی ممکن اســت یکی از واحدهای دانشــگاه پیام نور چنین درخواســتی به ما بدهد و ما علی 
رغم رضایت کارمند، نتوانیم با در خواســتش موافقت کنیم.همچنین ما باید مطمئن شــویم که 
رشــته و تخصص نیرویمان مورد نیاز دانشــگاه نیســت و با رفتن کارمند خالئی در دانشگاه ایجاد 

نمی شود و پیش بینی می کنم.

اینفوگرافی 

نشانه های گلودرد 
ویروسی چیست؟
با توجه به شرایط پاندمی 

کرونا، الزم است در صورت 
داشتن هرگونه عالئم از 
جمله گلودرد، با رعایت 

نکات بهداشتی و پرهیز از 
تماس با دیگران، از انتقال 

آلودگی به سایر افراد 
پیشگیری کنیم اما در این 
اینفوگرافیک با چند نشانه 

گلودرد آشنا شوید. 
منبع: نورنیوز
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کودک ابدی«، تالش  «
نویسنده برای جاودان 

کردن دخترش
 رمــان »کــودک ابــدی« روایت 
بیــم و امید آخرین ســال زندگی 
دختری اســت که با سرطانی نادر 

دســت وپنجه نــرم می کند: دختر 
نویســندۀ رمان، رمانی که آخرین 
تالش نویسنده است برای زنده نگه 

داشتن فرزندش…
فورســت نه تنها به واژه، بلکه به کل 
تاریخ ادبیات چنگ می زند تا راهی 
بــرای جاودان کردن دخترش پیدا 

کند. نویســنده در آخرین جمالت 
کتــاب اعتراف می کند: »از دخترم 
موجــودی کاغذی ســاختم. میز 
کارم را هر شــب به صحنۀ نمایشی 
جوهــری تبدیل کــردم که بر آن 
ماجراهای خیالی اجرا می شــدند. 
نقطۀ پایان گذاشــته شــده. کتاب 

را کنار کتاب های دیگر گذاشــته ام. 
راه نجاتــی در واژه ها نیســت. پس 
خیــال می بافم.« به ایــن ترتیب، 
رمــان در عیــن واقع نمایی چنان 
بــا تخیــل آمیختــه اســت که از 
برچســب زندگی نامه می گریزد و 
 بــه یک »صحنۀ نمایش« خواندنی 

تبدیل می شود.
کتــاب »کــودک ابدی« نوشــته 
فیلیپ فورســت برنده جایزه رمان 
اول فمینا باترجمه مرضیه کردبچه 
و بــه همت نشــر ققنوس با قیمت 
 ۸5 هــزار تومــان چاپ و روانه بازار 

شده است.

 دریاچه کوه گل؛ جایی که رویا 
به واقعیت می پیوندد 

ایران کشوری چهارفصل است و به همین دلیل 
هر فصلی زیبایی های خــاص خود را دارد و به 
هر سمت آن که رو کنید می توانید جلوه های از 
شاهکار طبیعت را ببینید. لحظه ای چشمانتان 
را ببندید و قله هایی پر برف را تصور کنید، جایی 
که خورشید اشعه های طالیی اش را پراکنده 
می کند، جایی در میان این قلــه های پر برف 
دریاچه ای به رنگ آبــی فیروزهای قرار دارد، 
جایی که با صدای پرنده هــا و آوای طبیعت و 
نسیم مالیمی درآمیخته اســت درست مانند 
یک تابلوی نقاشــی، مانند یــک تصویر زیبا، 
مانند رویایی که به واقعیت تبدیل شــده است 
اینجا دریاچه کوه گل است جایی که مانند آن 
را در جایی نمی توان دید. مــی خواهیم یکی 
دیگر از شــاهکارهای طبیعت ایران با به شما 

معرفی کنیم:
دریاچه کوه گل از آن دســت جاهایی است که 
هر طبیعت دوســتی باید برای یک بار هم که 
شــده آن را ببیند، به خصوص که این دریاچه 
فوق العاده در کشــورمان هم قرار دارد و بهانه 
ای برای دسترسی ســخت و یا این که هزینه 
زیاد می شود هم وجود ندارد. کوه گل در استان 
کهگیلویه و بویراحمد در ۸ کیلومتری شــهر 
زیبای سی سخت قرار دارد و بخشی از طبیعت 
کوهستانی دنا محسوب می شود. دریاچه کوه 
گل مساحتی برابر نیم هکتار و عمقی ۱5 متری 
دارد و همین موضوع باعث شــده تا حیات آبی 
جالب و متنوعی داشــته باشــد. عالوه بر این 
پوشش گیاهی و جانوری که در تنگ کوه گل 

وجود دارد هم بسیار غنی است.
در فصل تابستان که پرنده هایی مثل مرغابی، 
اردک کله ســبز، لک لک و چنــد گونه پرنده 
دیگر به آن مهاجرت می کننــد. دریاچه کوه 
گل یا همان تنگ کوه گل گیاهان منحصر بفرد 
و خاصی هــم مثل بابونه، قــارچ کوهی، نعناع 
کوهی، پونه کوهی و ریواس دارد. اســمی که 
برای این منطقه گذاشــته اند واقعا مناسب آن 
است چون هم انواع گل ها و گیاهان در آن رشد 
می کند و هم دریاچه ای محصور بین قله های 

پر برف است.
تنگ کوه گل جاذبه های گردشــگری دیگری 
هم دارد که برای مثال می توان به دشــت الله 
های واژگون آن، آبشار تنگ نمک و منطقه ی 
حفاظت شــده ی دنا که محل امنی برای رشد 

انواع گیاهان و جانوران است اشاره کرد.
 چه کارهای دیگری 

می توان در سی سخت انجام داد؟
شهر سی سخت و طبیعت اطراف آن مخصوصا 
تنگ کــوه گل و دریاچــه ی  آن آب و هوایی 
خالص و بی اندازه پاکیزه دارد و در نتیجه جایی 
عالی برای گذراندن یــک تعطیالت فراموش 
نشــدنی اســت. بعد از بازدید از این دریاچه و 
تنگه و دشــت الله های واژگون می توانید به 
داخل شهر سی سخت بروید و شهر را بگردید، 
در این شهر مغازه های سوغاتی فروشی زیادی 
وجود دارد که از بین  آن ها می توانید سوغاتی 
این منطقه از جمله عسل کوهی و انواع لبنیات 
محلی مثل کشــک های محلــی را خریداری 

کنید.
اگر دوست داشته باشــید می توایند شب را در 
نزدیکی دریاچه کــوه گل بگذرانید چرا که در 
اطراف آن حیوانات درنده ی زندگی نمی کنند، 
دوربین عکاسی تان را هم فراموش نکنید این 
منطقه آن قدر دیدنی است که حتما به دوربین 

تان نیاز پیدا می کنید!
جزییات بیشتر از دریاچه کوه گل

بعد از رسیدن به استان کهگیلوبه و بویراحمد 
و بعد از اینکه به شهر سی سخت رسیدید باید 
مقداری دیگر بپیمایید تا به ارتفاعاتی نزیک به 
کوه پر شور دنا برسید، آن جا دریاچه ای به نام 
کوه گل در تنگه ای به همین نام خفته است و 
چشم اندازهای طبیعی فراوانی را در خود جای 
داده است. اگر چه هر فصل این منطقه زیباست 
اما در فصل بهار که طبیعت لباس نو می پوشد 

دیدن این دریاچه طعم دیگری دارد.
یکی دیگر از زیبایی های این منطقه آبشاری 
به نام تنگه نمک است که در انتهای منطقه 
ی کوه گل و در تنگــه ی نمک قرار دارد. اگر 
هم به کوه نوردی عالقه داشــته باشید می 
توانید عالوه از لذت بــردن از طبیعت کمی 
مهارت کوهنوردی تان را هم در این منطقه 

امتحان کنید.

گردشگری

آغاز پیش فروش بلیت »مخاطب«

  دانشجویان بلیت
 نیم بها بخرند

پیش فروش بلیت نمایش »مخاطب« به کارگردانی 
جابر رمضان از دیروز شنبه ۱۷ اردیبهشت آغاز شد .
 »مخاطــب« بــه کارگردانــی جابر رمضــان از 2۶ 
اردیبهشــت ماه در تاالر ســمندریان تماشــاخانه 
ایرانشــهر روی صحنــه می رود و اجــرای آن تا روز 
۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. پیش فروش 
بلیت این اثر نمایشی از دیروز شنبه ۱۷ اردیبهشت 

ماه راس ساعت ۱۴ آغاز  شد.
نمایش »مخاطب« از تاریخ یاد شده ساعت ۱۸:۳۰ 

و به مدت زمان ۸۰ دقیقه اجرا می شود.
قیمت بلیت این نمایش ۱2۰ هزار تومان اســت و 
دانشــجویان می توانند هر هفته از روزهای یکشنبه 
تا چهارشنبه با مراجعه حضوری به گیشه تماشاخانه 
ایرانشــهر به نشانی خیابان طالقانی، خیابان شهید 
موسوی شمالی، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه 
ایرانشهر، بلیت این نمایش را با تخفیف 5۰ درصدی 

تهیه کنند.

»حکم رشد« روی آنتن رفت
»حکم رشد« سریالی درباره شهیدان مدافع حرم 
اســت که از دیشــب ۱۷ اردیبهشت روی آنتن 

شبکه سه سیما رفت.
حســن لفافیان، کارگردان ســینما و تلویزیون 
دربــاره کار جدیدش »حکم رشــد« بیان کرد: 
این سریال از دیشب ۱۷ مهرماه ساعت 2۰:۴۰  
روی آنتن رفت و به موضوع شهیدان مدافع حرم 
پرداخته خواهد شــد. قصه فیلم درباره مادری 
است که یکی از پسرانش شهید شده و دو فرزند 
دیگرش با چالش هایی در زندگی رو به رو هستند. 
فیلمنامه این ســریال را ســعید نعمت اهلل در ۳۶ 

قسمت نوشته است.
وی افزود: در این ســریال تالش شــده نگاه به 
موضوع مدافعان حرم شکل متفاوت داشته باشد. 
درضمن این اثر تالش دارد ستایشی برای مقام 
مادر باشد؛ مادرانی که فرزندشان در راه انقالب 
و وطن شــهید شده ولی آنها با وجود تحمل این 
داغ هنوز پای آرمان های خود ایستاده اند. نقش 
مادر شــهید مدافع حرم را در »حکم رشد« ثریا 

قاسمی بازی می کند.
این فیلمساز ادامه داد: بحث دیگر این سریال به 
سبک زندگی ایرانی- اسالمی مربوط می شود. در 
این کار ما الگویی از زندگی مطلوب را می بینیم 
بدون اینکه بخواهیم در کلیشه های رایج گرفتار 

آییم.

 برگزاری وبینار »امکانیت ژانر 
در فیلم کوتاه«

وبینــار »امکانیــت ژانر در فیلم کوتاه« با حضور 
منصور براهیمی، مجید شــیخ انصاری و رامتین 
شهبازی روز دوشنبه ۱9 اردیبهشت ماه از ساعت 

۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهند کرد.
دانشــکده هنــر با همراهی معاونت پژوهشــی 
دانشــگاه سوره و انجمن سینمای جوانان ایران 
وبیناری را با عنوان »امکانیت ژانر در فیلم کوتاه« 
روز دوشــنبه ۱9 اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ تا 

۱۸ برگزار خواهد کرد.
در این نشســت که با حضــور منصور براهیمی 
پژوهشــگر و مدرس دانشــگاه با همراهی مجید 
شــیخ انصاری عضو هیات علمی دانشگاه هنر و 
دبیری رامتین شــهبازی برگزار می شود، امکان 
یا عدم امکان ژانر در فیلم کوتاه مورد بحث قرار 

خواهد گرفت.
این جلســه در راســتای برگــزاری چهارمین 
همایــش مطالعات فیلم کوتاه با موضوع ژانر در 
ســینما برگزار خواهد شد و نشست های دیگری 
نیــز با همین موضوع در دانشــگاه های کشــور 

ترتیب داده خواهد شد.
عالقه مندان برای حضور در نشســت »امکانیت 
ژانر در فیلم کوتاه« می توانند در ساعت یاد شده 
 http://panel.soore.ac.ir/join/۹۵dejrn بــه آدرس

مراجعه کنند.
ورود به جلســه برای تمامی عالقه مندان آزاد و 

رایگان است.

 »آنا کارنینا« از اول خرداد 
وارد شهرزاد می شود

آرش عباســی نمایش »آنا کارنینا« را بار دیگر 
به صحنه می آورد.

 نمایش »آنا کارنینا« به نویسندگی و کارگردانی 
آرش عباســی روی صحنه می رود. این نمایش 
برای سومین بار است که اجرا می شود و در دور 
جدید اجرا قرار است از اول خرداد ماه در پردیس 

تئاتر شهرزاد به صحنه برود.
داســتان این نمایش  درباره یک مجری معروف 
تلویزیــون اســت که در پانصدمیــن برنامه اش 
مهمــان ویــژه ای دارد؛ همســر ســابق اش که 
هنرپیشــه معروفی اســت، مهمان این قسمت 

برنامه است …
معصومه رحمانی و بهنام شــرفی در این نمایش 

به ایفای نقش می پردازند.
نمایش »آنا کارنینا« از یکم خرداد ساعت ۱۸ در 

پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می شود.

که خطر بیماری های خودایمنی را کاهش می دهد ویتامین هایی 
مصرف مکمل  ویتامینD و روغن ماهی حاوی امگا۳ به طور قابل توجهی 

خطر ابتال به بیماری  های خودایمنی را کاهش می دهد.
بیماری  های خودایمن به اختالالت مزمنی اطالق می شود که عملکرد 
نادرست سیستم ایمنی منجر به بروز التهابات ناگهانی می شود و دیابت 
نوع ۱، پسوریازیس، ام اس، بیماری التهابی روده و آرتریت  روماتوئید 

از جمله این بیماری هاست.
بیماری های خودایمنی سومین گروه بیماری های شایع در کشورهای 

صنعتی و اولین عامل فوت بانوان محسوب می شود.
متاسفانه هیچ درمان قطعی برای بیماری های خودایمن وجود ندارد 

و اقدامات درمانی در حال حاضر صرفا مبتنی بر کنترل عالئم اســت 
امــا محققــان به تازگی ارتباط میان مصرف مکمل ویتامینD و روغن 
ماهی را با بروز بیماری های خودایمن بررسی کردند و دریافتند مصرف 
مکمل ویتامینD خطر بیماری های خودایمن را 22 درصد و اسیدهای 

چرب امگا۳ این خطر را ۱5 درصد کاهش می دهد.
مصــرف مکمــل ویتامینD از این جهت اهمیت دارد که این ویتامین 
وارد هســته ســلول می شــود و به گیرنده ویتامین متصل و طیف 
وســیعی از ژن های پاســخ دهنده به ویتامینD که در عملکردهای 
ایمنی بدن نقش دارند را تنظیم می کند. از جمله این تاثیرات می توان 

 به اثرات مفید بر لنفوســیت های B وT، ماکروفاژها، مونوســیت ها و... 
اشاره کرد.

در رابطــه با اســیدهای چرب امــگا ۳ موجود در روغن ماهی نیز باید 
گفت که در مکانیسم های ضدالتهاب به خصوص کاهش مولکول های 
واسطه ای التهابی و تنظیم عملکرد سلول های مقابله با بروز التهابات 
جدیــد نقــش دارد البته محققان در این زمینه خاطر نشــان کرده اند 
کــه تحقیقــات آنها دارای محدودیت هایی اســت و در حال حاضر در 
مورد افراد مسن تایید شده و ممکن است این نتایج برای افراد جوان 

قابل تعمیم نباشد.

دریچه علم

فرهاد آییش :

زشت است سریالی فقط بخنداند
بازیگر سریال رمضانی »مسافران شهر« از نقش 
چالش برانگیز خود در اپیزود »خسیس« از این 

مجموعه سخن گفت.
فرهــاد آئیــش بازیگر اپیزود »خســیس« از 
ســریال »مســافران شــهر« به کارگردانی 
ســیروس حســن پور، درباره ایــن اپیزود از 
ســریال و حضــورش در آن بیــان کــرد: من 
معموالً در پذیرش همکاری با یک پروژه به دو 
موضوع اهمیت می دهم؛ در ابتدا این مســئله 
برایم مهم اســت که نقش پیشنهاد شده برایم 
چالش داشــته باشد و سپس به سالمت گروه 
دســت اندرکار تولید اهمیت می دهم، زیرا در 
مدت کار با اعضای آن گروه زندگی خواهم کرد.

وی اضافــه کرد: روزهــا و لحظه های زندگی 
می گذرنــد و مــن حاضر نیســتم بــه خاطر 
حرفه ای گری، وارد هر کاری بشــوم، بلکه باید 

از نظر روحی، روانی و معنوی هم رشد کنم.
آئیش همچنین یادآور شد: من راجع به گروه 
دســت اندرکار تولید سریال »مسافران شهر« 
شــنیده بودم کــه این گروه بســیار نازنین، 
کارگردان و فضای بســیار خوبی دارد و چنین 
فضایی آدم را به همکاری با پروژه مذکور تشویق 
می کند. مهم تر از آن، نقش پیشنهاد شده برای 
من بود که به شدت چالش برانگیز و لذت بخش 
بــود و من فکر می کــردم با ایفای آن و گذر از 
چالش هایش به نتیجه خوبی برســم بنابراین 

وارد کار شــدم و از اینکه با دســت اندرکارانش 
همکاری کردم، بسیار راضی هستم.

این بازیگر ســینما و تلویزیــون بیان کرد: به 
هر حال ســریال های طوالنی مدت و پر تعداد، 
خصلت های خودشــان را دارند و سریال های 
اپیزودیک هم ویژگی های خودشــان را دارند 
و هــر کدام در جای خودشــان دارای فواید و 
ضررهایی هســتند. سریال های طوالنی مدت 
بــرای خانواده هایی که هر شــب برای زندگی 

بــا یــک قصه و پیگیــری آن وقت دارند، مثل 
ســفر می مانند و ایــن در جای خودش خوب 
اســت ولی در ماه رمضان که افراد هر شــب 
لزوماً خانه نیســتند و بــرای افطار به مهمانی 
می روند، سریال های اپیزودیک خوب هستند، 
زیرا افراد با از دســت دادن چند قســمت از این 
ســریال ها قصه را از دست نمی دهند، من هم 
به دلیل مشغله های زندگی، معموالً نمی توانم 
ســریال های طوالنی مدت و پر تعداد را دنبال 

کنم.آئیــش گفــت: بــه نظرم گــروه مذکور 
توانســت برای مدت زمانی که داشتیم، اثری 
با کیفیت خوب ارائه دهد.وی با اشاره به یکی 
از معضالت سریال های مناسبتی تصریح کرد: 
معموالً فرصت کمی برای تولید ســریال های 
مناســبتی در نظر گرفته می شــود، بنابراین 
کارگــردان و گروه بــا یک زمان محدود روبرو 
می شــوند و مجبور خواهند شــد که به دلیل 
محدودیــت زمان، خیلــی وقت ها از برخی از 

مســائل سرسری بگذرند. تلویزیون ما همیشه 
دو مشکل محدودیت زمان در تولید آثار و نبود 
فیلمنامه پیش از شــروع پروژه را دارد، وجود 
این مشــکالت به شــدت به کیفیت تولید آثار 
نمایشی لطمه می زند، البته ما در تولید اپیزود 
»خسیس« متن داشتیم اما مسئله محدودیت 

زمان پروژه را اذیت کرد.
این هنرمند پیشکســوت ادامــه داد: اپیزود 
»خسیس« کمی مایه های طنزگونه و کمدی 
داشت و به نظر من برای کارهای اپیزودیک که 
کوتاه هستند، ممکن است که طنز از غیر طنز، 
تراژیک و اجتماعی مفیدتر باشد، به خاطر اینکه 
یک مقوله تراژیک به راحتی نمی تواند در یک 
مدت در مخاطب خودش جای بیفتد، ولی طنز 
بالفاصلــه با مخاطبش ارتباط برقرار می کند.
آئیش ادامه داد: اینکه طنز بعضی وقت ها بیشتر 
از ســایر مقوله ها جواب می دهد گاهی هم به 
ضرر خود طنز اســت. خیلی وقت ها برخی از 
پروژه ها بــه اینکه فقط مخاطب را بخندانند، 
بســنده می کنند و این به نظر من به شــدت 
زشــت است. طنز باید شخصیت، کالس، فرم 
درست، ســبک درست و زیباشناسی درست 
داشته باشد.وی تاکید کرد: مخاطب باید با طنز 
همراه با احترام روبرو شود. کسی نمی تواند به 
صرف خنداندن، یک کار طنز یا کمدی بسازد؛ 

چنین کاری الاقل خوب نخواهد بود.

چهره ها  

گهی فروش معده   آ
هم رسید!

افزایش شدید قیمت برخی 
اقالم از جمله نان و ماکارونی 

در بازار مواد غذایی که با 
انتقادات فراوانی همراه 

شده، سوژه انتشار کارتونی 
از محمدرضا میرشاه در 

صفحه اینستاگرامش شد.

کارتون 

طنز


