
سخنگوی صنعت برق:

 قطعی برق 
برای صنایع نداریم

     ســخنگوی صنعت برق با اعالم اینکه 
بــرای صنایــع به خصــوص صنایع فوالدی 
گفــت: تعرفه هــای  قطعــی بــرق نداریــم، 
بخش خانگی همان تعرفه های بهمن ماه 
پارسال است و هیچ تغییر جدیدی اعمال 

  || صفحه  صفحه 44  نشده است...

آخرین تیر ترکش اروپا برای نجات برجام

»مورا« در تهران به دنبال چیست؟
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کرات  کم شدن دوره ای از رکود و سکون در چهارچوب معادله اتمی ایران و روند مذا     همزمان با حا
کرات یعنی ایران و آمریکا، یکدیگر را به عدم انعطاف پذیری متهم  وین که در قالب آن، طرفین اصلی مذا
می کنند، بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که انریکه مورا در سفر خود به تهران، به طور خاص 

با توجه به ایفای نقش سنتی اروپا در قالب معادله هسته ای ایران که به نوعی همواره پیام رسان و رابط 
میان ایران و آمریکا بوده، برخی پیشنهادات و پیام های طرف آمریکایی را به ایران منتقل خواهد کرد و 

  || صفحه  صفحه 22  در مقابل، نقطه نظر های طرف ایرانی را هم به سمع و نظر آمریکا خواهد رساند...

حقوِق »کارگران دولت « فقط ده درصد افزایش می یابد

جنجال بر سر افزایش جنجال بر سر افزایش 
دستمزد اردیبهشتدستمزد اردیبهشت
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رئیس  جمهور در ستاد تنظیم بازار؛

کوتاهی در نظارت بر 
چرخه تأمین و توزیع کاال 

پذیرفتنی نیست
، نظــارت بــر زنجیــره تأمیــن        رئیــس جمهــور
و توزیــع کاال را مســأله مهمــی در اجــرای موفق 
ح اصالح اقتصادی دانست و گفت: انجام  طر
ایــن کار فعالیــت جدی، مــداوم و میدانی همه 
نهادهــای مســئول را می طلبــد و هیچ کوتاهی 

  || صفحه  صفحه 22  در این زمینه پذیرفته نیست...
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شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

 نوبت دوم

شــرکت شــهرکهای صنعتــی آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــات عمومــی بــه شــرح جــدول زیــر را از طریــق ســامانه تدارکات 
اکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران 
و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات اکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرسwww.setadiran.ir انجــام 
ــت  ــورو دریاف ــایت مذک ــام در س ــت ن ــل ثب ــی مراح ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــران در ص ــه گ ــت مناقص ــد و الزم اس ــد ش خواه
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــات در ســامانه 1401/02/17 

مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 10 مورخ 1401/02/17 تا ساعت 15 مورخ 1401/02/27 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 15 مورخ 1401/03/10 
کات : طبق جدول زیر گشایی پا زمان باز

کت ها : گذارچهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطالعات تماس دستگاه مناقصه 
آدرس : ارومیه-پــل قویــون خیابــان شــهید باقری-جــاده سیر-شــهرک فنــاوری اکترونیــک و صنایــع غذایــی ارومیــه / 

 33489601  : /فاکــس  تلفــن:33489616-33489626 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934 

لیست مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی
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 چشم انداز گسترش تجارت خارجی 
با اتکا به ارز ملی

   وحید شقاقی شهری، اقتصاددان 
تهاتر کاال و مبادالت تجاری دو ســویه 
یا چند سویه برای نجات از سلطه دالر 
موضوعی است که در سال های گذشته 
با شــدت گرفتن تحریم های آمریکا و 
گسترده شدن تحریم کشورهای مختلف 
توسط دولت های مختلف آمریکا مطرح شده است. ایران نیز به 

همین دلیل عالقه مند به ارتباطات تجاری با ارزهای ملی است.
پیمان های پولی دو یا چند جانبه زمانی قابلیت اجرا دارد که هر دو 
کشور پذیرای این مسئله باشند. با اینکه در دولت گذشته یکی دو 
بار روی این موضوع تاکید شد اما عدم کسب موفقیت در این زمینه 
شائبه هایی را به ذهن افکار عمومی خطور می دهد که آیا این بار و 
در این دولت موفق به برقراری روابط تجاری دو جانبه با کشورهای 

مختلف و استفاده از ارز ملی می شویم؟
در این موضوع شــکی وجود ندارد که اگر دولت سیزدهم بتواند 
مسیر  دیپلماسی اقتصادی با کشــورهای همسایه و منطقه را با 
برقراری تعامالت تجاری دو یا چند سویه کلید بزند و کشورهای 
هدف نیز در این مسیر با ما همراهی کنند، با تبادل ارزهای ملی می 
توان در حد معقول و منطقی مبادالت تجاری بین دو یا چند کشور 
را ساماندهی کرد، حال این کشور ایران و اندونزی باشد یا ایران با 

هر کشور دیگری.
 با توجه به اینکه مبادالت تجاری دو جانبه است و پشتیبانی مسائل 
پولی این موضوع برعهده بانک های مرکزی دو کشور است، لذا ارز 
ملی اگر مالک عمل بین دو کشور باشد مثل آنچه در حال حاضر 
بین روسیه و چین در حال انجام اســت، می تواند به نفع کشور 
و تامین نیازهای وارداتی و افزایش تراز تجاری صادرات کشــور 

تمام شود.
 روسیه وچین در حال حاضر براساس روبل و یوان بدون وابستگی 
به دالر تجارت می کنند، به طوری که براساس برخی آمارها این 
دو کشور در چند سال گذشته بنای دست یابی به 400 میلیارد 
دالر مبادالت تجاری بر مبنای روبل و یوان را بین خود داشتند...    
ادامه در صفحه 2

یادداشت

خودروسازان از حمایت های رهبری به خوبی استفاده نکردند

آزاد می شود؟ واردات خودرو 
اســفند 1388، نماینــدگان مجلس، 
طرحی را تصویب کردند که بر اســاس 
آن، تعرفــه واردات خودرو، 20 درصد 
کاهــش می یافــت و به 70 درصد می 

رسید.
مجلســی ها البته در طرحی بلندمدت 
تر در نظر داشتند با کاهش تدریجی و 
سال به سال تعرفه واردات، آن را در عدد 
20 درصد برای خودروهای سواری زیر 

2000 سی سی تثبیت کنند.
یک ماه بعد و با پیگیری های مصطفی 
میرسلیم، نمایشگاهی توانمندی های 
صنعــت خودرو و موتــور ملی برگزار 
شــد. میرسلیم در آن زمان »ناظر عالی 
طراحی و تولید موتور ملی« بود، پروژه 
ای که در صورت موفقیت آمیز بودن می 
توانست ایران را به جرگه خودروسازان 

جهانی وارد کند..
در نهــم فروردین ســال 138۹، رهبر 
انقالب از این نمایشــگاه بازدید کردند. 
این بازدید بسیار مفصل بود و حدود سه 
ساعت طول کشید. علی اکبر محرابیان 
وزیــر وقت صنایع و معادن - که اکنون 
وزیر نیروســت - میرســلیم و مدیران 
دو کارخانه اصلی خودروســازی ایران، 
در ایــن بازدید ایشــان را همراهی می 
کردند و به همراه کارشناســان بخش 
هــای مختلف، توضیحــات الزم را در 

اختیارشان قرار می دادند.
بعــد از ایــن بازدید، رهبــر انقالب در 
ســخنانی صریح، حمایتی بی سابقه از 
صنعت خودروســازی را اعالم کردند، 
حمایتی که اگر قدر دانســته می شد، 
وضعیت خودروسازی ایران به وضعیت 

کنونی دچار نبود.
رهبر انقالب در آن بازدید تصریح کردند:
»... امروز دنیا میدان مســابقه ی وسائل 
انــواع موتورهاســت و موتور خودرو به 
عنوان یک وســیله ی متعارف زندگی و 
جلو چشم و مورد استفاده ی همه، یکی 
از برجســته ترین اقالم است. توی این 
دنیای پر کشمکش، شما توانستید هنر 
سرانگشِت هنرمنِد ایرانی را اینجا نشان 

بدهید؛ این خیلی باارزش است.
دل انسان خون میشود وقتی به یاد می 
آورد که ما در طول سالهای متمادی در 
خودروهای کشورمان - چه آنهائی که 

از خارج میآمده، چه آنهائی که به ظاهر 
در داخل تولید میشــده - موتورهائی 
کار می کرده که یکســره بیگانه بوده؛ 
دیگران ســاخته بودند؛ کارگر دیگری 
این را ساخته. ما به جای اینکه کارگر 
خودمان را به کار مشغول کنیم، از هنر 
او اســتفاده کنیم، به او سود برسانیم و 
کشور را پیش ببریم، در واقع به دیگران 
کمک کردیم. امروز بحمداللَّ این زمینه 
را شــما فراهم کردید، این امکان را به 
وجود آوردید؛ این خیلی باارزش است. 
من از این کاِر خوب تقدیر می کنم.«

در آن بازدید رهبر معظم انقالب درباره 
واردات هم بیان داشتند: » یک مسئله 
این است که ما اگر اهمیت می دهیم به 
صنعت داخلی - حاال در زمینه ی خودرو 
که فعاًل محل کالم ماست و یا زمینه های 
دیگر - بایستی سیاست تعدیل بازرگانی 
خودمــان را در این زمینه حتماً تنظیم 
کنیم. یعنی واردات بی رویه قطعاً ضرر 

خواهد زد.
این درســت نیســت که مــا به دالئل 
گوناگونی که غالباً هم دالئل واهی است، 
دروازه را بــه روی واردات باز کنیم. من 
بارها به مسئولین - مسئولین گوناگون 
در بخشهای مختلف دولتی - گفتم: اگر 
فلسفه ی شما، منطق شما برای افزایش 
واردات و تســهیل وارداِت ساخته های 
صنعتی این است که میگوئید کیفیت 
مصنوعــات داخلی باید باال برود، خب 

فشار را روی این بخش بگذارید.
سیاســت هایی وجود دارد که میشود 
وادار کــرد، مجبور کرد تولیدکننده ی 
داخلــی را بــه اینکه کیفیــت را ارتقاء 
بدهــد. بدترین گزینــه برای باال بردن 
کیفیت داخلی این اســت که ما راه را 
برای مصنوعات خارجی باز کنیم؛ این، 
بدترین گزینه است. گزینه های بهتری 

وجود دارد برای اینکه ما کیفیت را باال 
ببریم. «

ایشان از لزوم توجه به نوآوری، تحقیق، 
تولید خودروهای کیفی و البته صادرات 
خــودروی ایرانی هم ســخن گفتند و 

بازدید به پایان رسید.
بعد از آن بازدید، نمایندگان مجلس هم 
پروژه حمایت از صنعت خودروســازی 
را تکمیــل کردند و بحث کاهش تعرفه 

واردات را متنفی کردند.
شرایطی که شــخص اول کشور برای 
صنعت خودروسازی مهیا کرده بود، به 
حدی ایده آل بود و همه ارکان کشــور 
را در خدمــت این صنعت درآورده بود 
کــه اگر مدیریت و تدبیر مناســبی در 
این بخش وجود داشــت، می توانستیم 
شــاهد یک جهش بــزرگ در عرصه 

خودروسازی شویم.
با این حال، خودروســازان به جای آن 
که قدر این حمایت بی ســابقه و بزرگ 
را بدانند، مصداق کســی شدند که از ال 

اله اال الل، فقط ال اله را شنید.
خودروسازان، صرفاً بخش های حمایتی 
ســخان رهبری را شنیدند و آن بخش 
از توصیه های ایشــان مبنی بر افزایش 
کیفیــت خودرو را نشــنیده گرفتند و 
کار به جایی رســید که رهبر انقالب در 
سخنان دو روز پیش خود، وقتی درباره 
حمایــت از صنعت داخلــی و کنترل 
واردات صحبــت کردند، به طور صریح 
بیان داشــتند که خودروسازان از حرف 
هایشان »سوء استفاده« نکنید زیرا وضع 
شان تعریفی ندارد. استفاده از واژه سوء 
اســتفاده، دقیقاً اشاره دارد به استفاده 
سوئی که خودروسازان از حمایت های 
بــی دریغ رهبری در 138۹ کردند و به 
جــای آن که همت خود را صرف ارتقاء 
کیفیت کنند، بازار خودروســازی را به 

عرصــه ای برای انحصار تبدیل کردند: 
روز به روز از کیفیت کاســتند و لحظه 
بــه لحظه بر قیمت ها افزودند و هر گاه 
سخن از واردات شد، به بهانه حمایت از 

تولید ملی مانع اش شدند.
در فروردین 138۹ رهبر انقالب تاکید 
داشــتند که »دوران حرکت تقلیدی 
برای خودروســازی در کشورهایی که 
خواستند خودروساز بشوند، چهار پنج 
سال است« ولی اینک گذشته از دهها 
سال قبل از آن، 10 سال دیگر از سخنان 
قبلی رهبری گذشته و خودروسازان ما 
نه تنها درجا نزده اند که در کیفیت، افت 

هم کرده اند.
در واقع، خودروســازان متوجه ضرب 
االجــل چهــار - پنج ســاله و ضمنی 

رهبری نشدند.
آن روز رهبری تصریح داشــتند: »دل 
انسان خون می شود وقتی به یاد می 
آورد که ما در طول سالهای متمادی در 
خودروهای کشورمان - چه آنهائی که 
از خارج میآمده، چه آنهائی که به ظاهر 
در داخل تولید میشــده - موتورهائی 
کار می کرده که یکســره بیگانه بوده؛ 
دیگران ساخته بودند؛ کارگر دیگری 

این را ساخته.«
و اکنون دل ها بیشــتر خون می شود 
چــرا که بازار خودروی ایران، در قبضه 
چینی هاســت و نــه تنها دل ها خون 
اســت که خون های زیــادی از مردم 
ایران در تصادفات خودروهای ناایمن 
بر زمین ریخته اســت. خون هایی که 
اگر کیفیت رعایت می شد، هرگز جاده 
و خیابان ها را ســرخ نمی کرد. اینک 
انتقادهای رهبری صریح تر و تندتر نیز 
شــده است، بدان حد که رهبر انقالب 
هشــدار می دهند که خودروسازان از 
سخنان ایشــان در حمایت از صنایع 
داخلی »ســوء اســتفاده« نکنند. به 
نظر می رســد وقت آن رســیده است 
کــه این صنعت ناســپاس، که اینک 
عرصــه مونتاژ خودروهــای چینی و 
تولید محصــوالت بی کیفیت و گران 
داخلی شــده، با واقعیت های بازار به 
طور ملموس مواجه شود و با آزادسازی 
واردات خودروهای متعارف، خود را در 

معرض رقابت ببیند.
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سیاست 2

گروسی:
به احیای برجام امیدواریم

همزمان با برنامه سفر معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به تهران، رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با ایراد ســخنانی در پارلمان اروپا گفت که همچنان امید به دســتیابی به توافق در روند 
مذاکرات وین وجود دارد. رافائل گروسی که از طریق ویدئو کنفرانس با قانون گذاران اروپایی سخن می گفت، افزود: 
ما هنوز امیدواریم که توافقی در یک بازه زمانی معقول حاصل شود، اگرچه باید این واقعیت را بپذیریم که پنجره 
فرصت هر زمان ممکن است بسته شود. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها که از ششم دی ماه سال گذشته آغاز 
شد، از 20 اسفند 1400 به پیشنهاد مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس شده و مذاکره 

کنندگان برای مشورت های سیاسی به پایتخت های خود بازگشته اند.
قریب به اتفاق کشــور های مشــارکت کننده در گفت وگوها، خواهان جمع بندی ســریع تر مذاکرات هستند، اما 

دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی ایاالت متحده آمریکا در خصوص چند موضوع باقی مانده 
مهم و کلیدی است.

انریکه مورا معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین امروز )20 اردیبهشت( 
به منظور پیگیری مذاکرات وین وارد تهران می شود و تا روز جمعه )23 اردیبهشت( در تهران خواهد ماند. انتظار 
می رود که او با ارائه پیشنهاد های منطقی که نگرانی های مشروع ایران را تامین کند به دیدار مقام های کشور برود.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز گفت: حضور مورا نشان می دهد گفتگو ها را در 
مســیری که باید انجام شــود، انجام می دهیم، اگر همین امروز ایاالت متحده تصمیم خود را بگیرد و آنچه که از 

جیب مردم ایران برداشته برگرداند، بعد از سفر مورا می توانیم توافق کنیم.

اخبار كوتاه

رژه نظامی هفتادوهفتمین 
سالگرد پیروزی شوروی بر 
ارتش آلمان نازی در جنگ 

دوم جهانی/ میدان سرخ 
مسکو/ رویترز

اعطای مدال از سوی رییس 
جمهوری اوكراین به سگ 
مین یاب ارتش اوكراین در 
نشست خبری مشترک با 
نخست وزیر كانادا در شهر 
»كی یف«/ رویترز

گزارش تصویری

آخرین تیر ترکش اروپا برای نجات برجام
 

»مورا« در تهران به دنبال چیست؟
 همزمان با حاکم شــدن دوره ای از رکود و 
سکون در چهارچوب معادله اتمی ایران و روند 
مذاکرات وین که در قالب آن، طرفین اصلی 
مذاکرات یعنی ایران و آمریکا، یکدیگر را به 
عدم انعطاف پذیری متهم می کنند، بسیاری 
از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که انریکه 
مورا در ســفر خود به تهران، به طور خاص 
با توجه به ایفای نقش ســنتی اروپا در قالب 
معادله هسته ای ایران که به نوعی همواره پیام 
رسان و رابط میان ایران و آمریکا بوده، برخی 
پیشنهادات و پیام های طرف آمریکایی را به 
ایــران منتقل خواهد کرد و در مقابل، نقطه 
نظر های طرف ایرانی را هم به ســمع و نظر 
آمریکا خواهد رســاند. مساله ای که شاید به 
باز شدن گره مذاکرات اتمی وین کمک کند.

با این حال، هنوز هم پرســش های فراوانی 
در رابطه با این مساله مطرح است که اساسا 
انریکه مورا در سفر به تهران به دنبال چیست؟

باید از هر فرصتی استفاده کنیم
در گفتگو با »فریدون مجلســی«، دیپلمات 
ســابق و کارشــناس روابــط بیــن الملل و 
همچنین »جالل خــوش چهره«، روزنامه 
نگار و کارشــناس سیاست خارجی، به طرح 
ســوال مذکور پرداخته شــده است. پاسخ 
فریدون مجلســی و جالل خوش چهره در 
مورد محرک ها و اهداف اصلی ســفر انریکه 

مورا به تهران را در ادامه بخوانید:
»فریــدون مجلســی« دیپلمات ســابق و 
کارشــناس روابط بین الملل معتقد اســت: 
»تردیدی نیســت که انریکه مورا در سفر به 
تهران به دنبال تشــویق ایران، جهت نشان 
دادن انعطاف پذیری بیشتر در مسیر احیای 
برجام است. بدون شک احیای برجام با توجه 
به وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی ایران، 
کامال در راستای منافع تهران قرار دارد. البته 
که در این میان، اروپایی ها دلشان برای ایران 
نســوخته که چنین فعاالنه به دنبال احیای 
برجام هستند؛ خیر. آن ها بیش از همه نگران 
خود هســتند. آن ها به این نکته توجه دارند 
کــه ایران یکی از بزرگترین دارندگان منابع 
انرژی و دیگر مواد اولیه اســت که جهان به 
ویژه در شــرایط کنونی که شاهد اوج گیری 
جنگ اوکراین هســتیم، به شدت از فقدان 
آن ها رنج می برد و در این میان، به طور خاص 
اروپا مایل اســت کــه از حیث انرژی، صرفا 

محدود به روســیه نباشد. باید توجه داشته 
باشیم که ایران سال هاست از بازار های مهم 
بین المللی جهان فاصله گرفته )تحت تاثیر 
تحریم های بین المللی( و اکنون ما باید از هر 
فرصتی اســتفاده کنیم تا کاستی ها و عقب 

ماندگی های گذشته را جبران کنیم.«
مجلــس همچنین بر این عقیده اســت که: 
»ایران به عنوان بازار سنتی اروپا، همواره برای 
این قاره جذاب بوده اســت و اروپایی ها قصد 
دارند تا از طریق تسهیل روند احیای برجام، به 
نوعی از امتیازات و منافعی که ایران می تواند 
آن هــا را در اختیار غــرب )در بحث انرژی( 
بگذارد، بهره برد. به نظر من در شرایط کنونی، 
دستگاه سیاســت خارجی و سیاستگذاری 
کشــورمان نیز با توجه به فرصت های پیش 
آمده، باید فعاالنه وارد میدان شوند و از طریق 
اتخاذ یک دیپلماســی فعال، تا حدی زمینه 
را جهــت بهبود وضعیــت اقتصادی ایران از 
مجــرای فعالیت هــای دیپلماتیک فراهم 

سازند.«
این کارشــناس روابــط بین الملل در ادامه 
گفت: »ما ســال هاســت که از روابط تنش 
آمیــز در تعامالت خارجی خود رنج می بریم 
و ایجــاد نوعی فضای آرامش در این عرصه، 
خود می تواند بســتر مناسبی جهت توسعه 
ایران در ابعاد مختلف باشــد. با این همه، به 
نظر من سفِر انریکه مورا رویداد مهمی است 
که ما باید تا جای ممکن با نگاهی عملگرایانه 

و نه صرفا ایدئولوژیک به آن بنگریم و منافع 
کشور خود را از آن تامین کنیم. امید است که 
طرف ایرانی با نگاهی واقع بینانه در مسیر حل 
مناقشه اتمی ایران حرکت کند و اجازه ندهد 
منافع ملی کشور آسیب ببیند و دستاورد های 
بزرگتر، فــدای اختالفات کوچک و محدود 

شوند.«
مجلســی در پایان افــزود: »در مدت اخیر، 
بار هــا و بار هــا در برهه هایی که ایران و غرب 
در چهارچوب مســاله اتمی تهران در آستانه 
دستیابی به یک توافق بوده اند، شاهد وقوع 
برخــی اتفاقات بوده ایم که اساســا فضای 
مذاکرات و تعامالت میان دو طرف را مخدوش 
کرده اند. مساله ای که نشان می دهد، طرف 
یــا طرف هایی وجود دارند که از حصول یک 
توافق اتمی جدید میان ایران و غرب آسیب 
می بینند. ما باید با در نظر داشتن این نکته، 
نقشه آن ها را خنثی کنیم و صرفا منافع ملی 
کشــورمان را به مثابه نقشه راه خود تعریف 

کنیم.«

کرات مورا در تهران  شانس موفقیت مذا
چندان باال نیست

»جالل خوش چهره« کارشــناس سیاست 
خارجــی نیز درباره این ســفر مهم گفت: 
»ســفر انریکه مورا به تهران جلوه ای عینی 
از آخریــن زحمات، جهــت کمک به روند 
احیای برجام در چهارچوب مذاکرات اتمی 

وین است. یکی از اصلی ترین طرف هایی که 
سعی داشت توافق اتمی جدیدی میان ایران 
و غرب در قالب مذاکرات وین صورت گیرد، 
اروپایی هــا بودند. اگرچه معموال اروپایی ها 
از نــگاه تهران، طرف های درجه ســه بوده 
اند )آمریکا، و روســیه و چین، درجه اول و 
دوم بــوده انــد( با این حال، حجم مبادالت 
تجاری ایران با اروپا بیشتر از دیگر طرف های 
برجامی بوده است. از این منظر، اروپایی ها در 
تالش هستند تا به عنوان یکی از طرف هایی 
که از سال 2003 در قالب تروئیکای اروپایی 
وارد گفتگو های هسته ای با ایران شده بودند 
و در ادامه، در بحث انعقاد برجام در ســال 
201۵ ایفای نقش داشتند و متعاقبا پس از 
خروج دولت ترامپ از برجام در سال 2018، 
تالش هــای فراوانی را انجام دادند، ایران را 
در دایــره تعهدات برجامی نگه دارند و پس 
از روی کار آمــدن دولــت بایدن نیز فعاالنه 
به دنبال احیای برجام بوده و همواره نگران 
این موضوع بوده اند که از چه از نظر پرستیژ 
و اعتبار سیاســی شان و چه از منظِر منافع 
اقتصــادی قابــل توجهی که از روند احیای 
برجــام می توانند ببرند، ایــن مذاکرات به 

نتیجه نرسد.
خوش چهره ادامه داد: »از این جهت، تالشی 
که انریکه مورا انجام می دهد و قرار است در 
ســفری که برخالف سفر های قبلی، بیش از 
24 ساعت خواهد بود، عمال نمودی عینی از 

آخرین تالش های اروپا جهت حفظ برجام و 
اعتبار اروپا و ایجاد بســتری برای کشور های 
اروپایــی در بحبوحه جنگ اوکراین اســت 
تا بتوانند مســاله برجام را به یک ســرانجام 
برســانند و به طور خــاص برخی امکانات و 
ظرفیت هایی را که ایران می تواند در بحبوحه 
بحران مذکور به غرب ارائه کند، فعال سازد.«
این کارشــناس مســائل سیاسی گفت: »در 
رابطــه بــا این موضوع کــه اروپایی ها گفته 
انــد که به دنبــال ارائه یک راه حل میانه در 
معادله اتمی ایران هســتند، باید گفت که ما 
هنوز نمی دانیم این راه حل چیست. اگرچه، 
گمانه زنی های مختلفی در مورد خارج شدن 
نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست 
سازمان های تروریستی آمریکا و یا بخشی از 
تحریم های مرتبط با این نهاد نظامی ایرانی 
به گوش رســیده است. با این همه، در مورد 
اینکه تهران در شــرایط کنونی تا چه میزان 
برای راه حل میانی ارائه شــده از ســوی اروپا 
آمادگی دارد، باید بگویم که این مساله تا حد 
زیادی بســتگی به این مساله دارد که ایران 
خواهد دید، اساسا منافعی که از این پیشنهاد 
می برد به چه نحوی اســت. اگرچه به اعتقاد 
مــن، انجام توافق به نفع موقعیت اقتصادی 
ایران هســت که روز به روز وضعیت بحرانی 

تری پیدا می کند.«
جــالل خوش چهره در پایــان افزود: »الزم 
اســت که ایران هر چه ســریع تر به جامعه 
جهانــی بازگردد و پرونــده اتمی خود را به 
بحــران اوکراین گره نزند. به نحوی که تنها 
منافع آن نصیب روس ها شــود. با این حال، 
از چشــم اندازی کلی، من امید چندانی به 
ثمر رســیدن مذاکرات انریکه مورا در تهران 
ندارم به ویژه اینکه ایران پیش از انتشار خبر 
این سفر، اکراه خود را از انجام شدن آن اعالم 
کرده بود. با این حال، انریکه مورا در سفری 
کــه من فکر می کنم ســه الی چهار روز نیز 
بــه طول خواهد انجامید، به ایران می آید تا 
آخرین چانه زنی های هسته ای را انجام دهد. 
اگر مذاکرات وی در تهران به نتیجه هم نرسد، 
به نظر من روند مذاکرات ایران و غرب، دچار 
نوعی حالت تعلیق خواهد شــد و باید صبر 
کرد و دید که در روز ها و ماه های آینده، چه 
شــرایط جدیدی پیش خواهد آمد تا ایران و 
دیگر طرف های برجامی بار دیگر در مســیر 

مذاکره و تعامل قرار گیرند.«

خبر ویژه

 رئیس جمهور، نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کاال را مسأله مهمی در اجرای موفق طرح اصالح اقتصادی دانست 
و گفــت: انجــام ایــن کار فعالیــت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مســئول را می طلبد و هیچ کوتاهی در این 

زمینه پذیرفته نیست.
آیت الل »سید ابراهیم رئیسی« با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار، با قدردانی از رهبر معظم انقالب که پیش از 
آغاز اجرای طرح اصالح اقتصادی همگان را دعوت به یاری دولت در اجرای بهتر این طرح مهم کردند، اظهار داشت: 
نقش آفرینی مردم مانند همه عرصه های خطیر گذشته در این اصالح اقتصادی نیز مهم بوده و ضامن موفقیت آن است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید به شبهات و گره های ذهنی مردم در خصوص این طرح حتماً پاسخ داد، افزود: 
اقناع افکارعمومی و اقشــار مختلف و نخبگان جامعه برای درک بهتر و همراهی در اجرای این طرح بســیار مهم و 

ضروری است.
آیت الل رئیســی خاطر نشــان کرد: نظارت بر زنجیره کاال، از تأمین و تولید تا توزیع و فروش در فروشــگاه ها و خرده 
فروشی ها مسأله مهم دیگری است که برنامه ریزی و فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را می طلبد 

و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

رئیس  جمهور در ستاد تنظیم بازار؛

کاال پذیرفتنی نیست کوتاهی در نظارت بر چرخه تأمین و توزیع 

بین الملل

چشم انداز گسترش تجارت خارجی 
با اتکا به ارز ملی 

ادامه در صفحه اول:
... روشی که منتج به موفقیت آمیز بودن تجارت خارجی 
بین دو کشور با رمز ارز ملی می شود، قابل قبول بودن 
حجم مبادالت فی مابین دو کشوراست، ضمن اینکه 
بانک های مرکزی نیز بحث مبــادالت را با واحدهای 
پولی خود قبول کنند، در این وضعیت دالر را می توان از 
تجارت با کشور هدف کنار گذاشت و با ارزهای دو کشور 

وارد مبادالت تجاری و صادرات و واردات شد.
مساله این است که نباید ارتباط تجاری دو جانبه را به 
یک کشور محدود کرد و در همین زمینه وزارت خارجه و 
معاونت اقتصادی آن با ابزارهای دیپلماسی می تواند این 

موضوع را به کشورهای مختلفی تعمیم دهد.
اگر دولت و وزارت خارجه در این موضوع فعال شوند و 
بتوانند کشورهای مختلف را به تجارت با ایران با نشان 
دادن ظرفیت ها و مزیت های تجــاری با ما عالقه مند 
کنند، قطعا با عبور از تجارت دالری می توانیم در این 
زمینه موفقیت هایی کسب کنیم، در غیر این صورت 

این درخواست بار دیگر به نتیجه مورد نظر نمی رسد.
منبع: راهبرد معاصر

معاون سیاسی وزارت امور خارجه:

  سیاست راهبردی ایران 
تعامل همسایگان است

معاون سیاســی وزارت امــور خارجه گفــت: تعامل 
همســایگی نه یک رویکرد مقطعی، بلکه سیاســت 

راهبردی جمهوری اسالمی ایران است.
 علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان 
در دیدار با احمد بن حســن الحمادی دبیر کل وزارت 
امور خارجه قطر در قالب کمیته رایزنی های سیاسی 
ایران و قطر، اولویت همسایگی را یک راهبرد اساسی  
و نه یک تاکتیک مقطعی از ســوی جمهوری اسالمی 

ایران اعالم کرد.
باقری گفت: اگــر در پرداخت بهای تعامل و همگرایی 
منطقه ای تردید کنیم، بی تردید هزینه های اختالف 
و واگرایی بر همه تحمیل خواهد شــد و بهای تعامل و 
همگرایی منطقه ای، با ایجاد و تحکیم اعتماد متقابل 

سیاسی و تحکیم پیوندهای اقتصادی ایجاد می شود.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به 
همپوشانی منافع ملی با منافع منطقه ای و عدم تعارض 
میان منافع ملی و منافع جمعی کشــورهای منطقه 
گفت نباید اجازه دهیم بیگانگان برای مشروع ســازی 
سیاست های ســلطه گرایانه خود در منطقه از پوشش 
اختالف در منافع ملی کشورهای منطقه سوءاستفاده 

کنند.
باقری افزود: دخالت بیگانگان و حضــور نظامی آنان 
در خلیج فارس، ثبات آفرین و امنیت ســاز نیســت و 
کشــورهای منطقه با همکاری سیاســی و همگرایی 
اقتصادی می توانند ثبات و امنیت را در منطقه تامین 

کنند.
وی با تاکید بر سیاست تعامل و همکاری منطقه ای ایران، 
نه به عنوان یک ”تاکتیک مقطعی“، بلکه به عنوان یک 
”سیاست راهبردی“ گفت پایداری سیاست همسایگی 
در منطقه مبتنی بر همگرایی و نزدیکی کشــورهای 
منطقه با یکدیگر و ایستادگی در برابر مداخالت بیگانگان 
است و این دو رکن به صورت هم افزا عمل کرده و موجب 

تولید قدرت درون زا در کشورهای منطقه خواهد شد.
باقری افزود: رابطه موجود بین دو کشور هنوز با آنچه باید 
باشد فاصله معناداری دارد لذا باید برای ارتقای روابط از 

همه ظرفیت ها استفاده شود. 
احمد الحمادی دبیــر کل وزارت امور خارجه قطر نیز 
در این دیدار با اشاره سفر موفقیت آمیز رئیس جمهور 
کشــورمان به دوحه و دیدار آتی امیر قطــر از ایران و 
تشکیل کمیته رایزنی های سیاسی، مناسبات دو کشور 
را گسترده و عمیق دانست و گفت دولت قطر توسعه و 
گسترش همکاری دوجانبه و انجام رایزنی های سیاسی 
منطقه ای با جمهوری اسالمی ایران را ارزش افزوده ای 

برای تحقق صلح و ثبات در منطقه می داند. 
وی ضمن اشاره به پیشینۀ روابط مستحکم ایران و قطر 
در سطوح مختلف مردمی و دولتی که به قبل از برقراری 
روابط دیپلماتیک دو کشــور نیز بازمی گــردد، افزود: 
ریشه های پیوندهای دوستانۀ طرفین به حدی نیرومند 
است که هیچ حادثه ای در طول تاریخ روابط نتوانسته 
خللی به آن وارد نماید و این الگوی رابطه می تواند در 
میان کشــورهای منطقه و دیگر کشورها عرضه گردد 
و چند سال قبل و در زمان تحریم قطر از سوی برخی 
کشورهای منطقه، این جمهوری اسالمی ایران بود که 

همکاری و کمکهای صمیمانه ای با قطر داشت. 

مقام سازمان ملل:

  تلفات غیرنظامیان 
 جنگ اوکراین هزاران نفر 
بیشتر از ارقام رسمی است

رئیس هیات رصد حقوق بشر سازمان ملل در اوکراین 
بیان داشت، میزان هزاران غیرنظامی دیگر بیشتر از آمار 
تلفات رســمی 3381 نفر از ابتدای جنگ در اوکراین 

تاکنون در ارتباط با این جنگ کشته شده اند.
 ماتیلدا بوگنر، رئیس هیات رصد حقوق بشر سازمان ملل 
در اوکراین در یک نشست مطبوعاتی در ژنو در پاسخ به 
پرسشی درباره مجموع تلفات و زخمی های مربوط به 
جنگ در اوکراین گفت: ما روی برآوردها کار کرده ایم اما 
تمام آنچه که من می توانم برای حال حاضر بگویم این 
است که این برآوردها به میزان هزارن نفر بیشتر از ارقامی 

است که هم اکنون به شما داده شده است.

نماینده مجلس : 

دولت در گرانی ها مقصر است
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت: دولت 
در بحــث گرانی ها خیلی کنترلی روی بازار ندارد، 
به ویژه روی احتکارها و گرانفروشی ها، جرائم هم 
در این حوزه جوابگو نیست و این ها را باید به روز 
کننــد. دولــت باید در این زمینه الیحه بیاورد و ما 

هم منتظر الیحه دولت هستیم.
علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در رابطه 
با اســتیضاح های امضاء شــده کــه اعالم وصول 
نمی شــوند و شــرایط مجلس در بحث پیگیری 
استیضاح، گفت: من استیضاحی که اعالم وصول 
شــود ندیدم و اکثرا اســتیضاح ها در حد حرف و 
شعار است، اما به نظر من هنوز برای استیضاح یک 
مقدار زود است. باید شش ماهه اول امسال را هم 
صبر کرد و به وزرا فرصت داد و اگر واقعا بعضی از 
وزرا ضعیف باشند و مدیرانی که انتخاب می کنند 
را ضعیف انتخاب کنند، دیگر توجیهی ندارد و در 
شش ماهه دوم نماینده با قدرت بیشتری می تواند 

در بحث استیضاح پیش برود.
وی ادامــه داد: البتــه به نظــر من اگر کار به اینجا 
برســد، رئیس جمهور محترم خودش هم گفته و 
هــم دارد رصــد می کند و اجازه نخواهد که کار به 
این نقطه برسد و خودش وزیر را تغییر خواهد داد.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس همچنین در 
خصوص گرانی های اخیر و لزوم کنترل و نظارت 
بــر بازار، عنــوان کرد: من فکر می کنم یک مقدار 
خــود دولــت در گرانی ها مقصر اســت، به عنوان 
مثال خودرو دست دولت است و خود خودرو هم 
یک قیمت پایه برای افزایش اقالم و اجناس دیگر 
محسوب می شود، خب وقتی خود دولت، خودرو 
را گران می کند که نباید بکند، معلوم اســت اقالم 

دیگر هم گران می شوند.
وی افزود: نکته دیگر این است که دولت در بحث 
گرانی هــا خیلــی کنترلی روی بازار ندارد، به ویژه 
روی احتکارها و گرانفروشی ها، جرائم هم در این 
حوزه جوابگو نیســت و این ها را باید به روز کنند. 
دولــت بایــد در این زمینه الیحــه بیاورد و ما هم 

منتظر الیحه دولت هستیم.

نماینده مجلس : 

 رئیس جمهور به مجلس دعوت 
شود تا توضیح دهد

مشکینی گفت: پیشنهاد می کنم رئیس جمهور به 
مجلس دعوت شود و به نمایندگان و مردم پاسخ 
دهد که آیا مسائل کشور حل شدنی است یا خیر.

محمود عباس زاده مشــکینی در جلســه علنی 
مجلس شورای اسالمی در تذکری شفاهی، گفت: 
نماینــدگان حتماً ایــن روزها اقدام به تهیه اقالم 

کرده اند و از وضعیت بازار اطالع دارند.
وی بیان کرد: بنده نمی دانم شرایط بازار را چگونه 
تشــریح کنم که از یک طرف آســتانه حساسیت 
برخی مسئوالن تحریک شود و از سوی دیگر برخی 
دشــمنان سوءاستفاده نکنند. در یک جمله باید 

بگویم که حال مردم خوب نیست.
نماینده مردم مشــکین شــهر در مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: پیشــنهاد می کنم شخص 
رئیــس جمهــور به مجلــس دعوت شــود و به 
نمایندگان و مردم پاسخ دهد که آیا مسائل کشور 

حل شدنی است یا خیر.

 اعالم آمادگی نادران 
برای رقابت با قالیباف

الیــاس نادران نماینده مــردم تهران در مجلس 
شــورای اســالمی با انتشــار نامه ای خطاب به 
نمایندگان و توزیع آن در صحن علنی مجلس،برای 
ریاســت مجلس در انتخابات هیات رییسه اعالم 

نامزدی کرد.
وی در این نامه انتقاداتی را در مورد ریاست قالیباف 
بر مجلس مطرح کرده و تعهداتی به نمایندگان در 

صورت انتخاب برای ریاست مجلس داده است.

نماینده مردم محالت در تذکر شفاهی:

 مسئوالن مراقب عملکرد 
گزارشگر حقوق بشر باشند

نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی 
گفت: گزارشــگر حقوق بشــر چند روزی است به 
ایران آمده است و مسئوالن مراقب باشند که وی 

موجب مشکل بیشتر برای کشور نشود.
حجت االســالم علیرضا ســلیمی در جلسه علنی 
مجلس شــورای اسالمی در تذکر شفاهی خود با 
اشاره به حضور گزارشگر حقوق بشر در ایران، گفت: 
این خانم گزارشگر حقوق بشر که چند روزی است 
به کشــورمان آمده و بنا اســت از جاهای مختلف 
بازدید به عمل آورد، همان فردی است که بعد از 
حضور در ونزوئال باعث تحریم های جدید علیه این 
کشور شد و دوستان و مسئوالن مراقب باشند که 
وی ســرپل ها را شناســایی نکند و موجب مشکل 

بیشتر برای کشور نشود.
سلیمی همچنین خواستار حل مشکل شیرخشک 
کودکان دارای حساســیت شد و از وزیر بهداشت 

خواست هر چه سریعتر در این باره تدبیر کند.

یادداشت
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3اقتصاد كوتاه از اقتصاد

 یارانه 400 هزار تومانی باعث
 انفجار قیمت ها خواهد شد

   گاهی خطر جراحی
 فراتر از انتظار است

  کیمیا نجفی/ گروه اقتصاد 
 آذر ماه ســال 8۹ داســتان پرداخــت یارانه های 
نقدی آغاز شد. حمایتی که از همان ابتدا مخالفان 
زیادی داشت، بسیاری از کارشناسان دائما نسبت 
به پرداخت های نقدی هشــدار ها می دادند. آن ها 
معتقد بودند که پرداخت یارانه و یا افزایش مبلغ آن 
عاملی برای افزایشی نقدینگی خواهد بود و بدون 
شــک مردم از حمایت های نقدی متضرر خواهند 
شــد، اما با تمام این مخالفت ها پرداخت یارانه ها 
ادامــه پیــدا کرد و حاال پس از ســال ها صحبت از 
افزایش مبلغ یارانه های نقدی به میان آمده است.
آیت الل ســید ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه 
در پنجمین گفت وگوی زنده تلویزیونی خود با 
مــردم در خصوص جزئیات پرداخت یارانه های 
کاالی اساسی گفت: »یک زنجیره وجود داشت 
و آنچه که تا به حال انجام می شــد این بود که 
یارانه به تولیدکننده پرداخت می شــد، اما االن 
به مصرف کننده پرداخت خواهد شــد و در واقع 
مــا حذف ارز ترجیحــی را نداریم بلکه آن را از 
اول زنجیــره به آخــر زنجیره که مصرف کننده 
باشــند می رسانیم تا خودشان سفره هایشان را 
مدیریت می کنند. بر این اســاس سه دهک اول 
تقریباً هر نفر 400 هزار تومان دریافت می کنند. 
دهک هــای چهــارم تا نهم نیز هر نفر 300 هزار 
تومــان دریافت می کنند. قیمــت نان و دارو و 
بنزیــن بــه هیچ وجه برای هیچکــدام از مردم 
تغییر نمی کند و نان سنتی به دست همه مردم 
می رســد و بعد از اینکه زیرساخت ها را تکمیل 
کردیم، دارو نیز از مجرای بیمه ها به دست مردم 
می رســد و آن یارانه ای که واردکننده دریافت 
می کند به بیمه ها می رســد تا دارو با قیمتی که 
االن وجود دارد به مردم برســانند. نان و بنزین 
هم به این ترتیب هیچ افزایش قیمتی نخواهند 
داشت.«رئیسی یادآور شد: »این کمک هزینه ای 
معیشــتی برای دو مــاه خواهد بود تا کاالبرگ 
الکترونیکی آماده شــود. ما دولتی صادق الوعد 
هستیم و این یارانه را پیش از اجرای طرح، برای 
مردم فراهم خواهیم کرد و به دست آنان خواهیم 
رساند. البته آنچه به عنوان کمک معیشتی قرار 
اســت بــه نان تعلق گیرد با ایــن کمک هزینه 
معیشتی 300 تا 400 هزار تومانی که قرار است 
به دهک های اقتصادی پرداخت شــود، متفاوت 
است و در جای خودش پرداخت می شود و طبعا 
بــه این میــزان یارانه 300 تا 400 هزار تومانی 

افزوده می شود.«
ک تر از چیزی است  گاهی خطر جراحی خطرنا

که تصور می شود
ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیســیون اقتصادی 
مجلــس در پاســخ به این پرســش کــه افزایش 
یارانه های نقدی چه تاثیری بر اقتصاد و معیشــت 
خانوار ها خواهد داشــت گفت: جراحی اقتصادی 
در برخی مواقع الزم و ضروری است. به بیان دیگر 
گاهی اوقات الزم اســت که در اقتصاد یک کشــور 
خطر کرد تا به واســطه آن ساختار ها اصالح شود. 
اما جراحی اقتصادی در برخی از مواقع خطرناک تر 
از آن چیزی اســت که تصور می شــود و می تواند 
تبعات ســنگینی را به همراه داشته باشد. ما هنوز 
شاهد تبعات یارانه جزئی 4۵ هزار و ۵00 تومانی 
که از ســال 8۹ به خانوار ها پرداخت شــد هستیم. 
همــان یارانــه جزئی هنوز هــم در افزایش تورم و 
نامتعادل کردن عرضه و تقاضا تاثیر گذار است.وی 
افزود: وقتی قانون هدفمندی یارانه ها تصویب و به 
اجرا گذاشــته شــد آن چیزی که اتفاق افتاد با آن 
چیزی که هدف اصلی بود فاصله بســیاری داشت 
و بدنه اقتصاد کشــور را با زخم های بی شــماری 
مواجــه کرد؛ بنابراین با توجــه به تجربه ای که از 
پرداخت یارانه های نقدی در گذشته داریم می توان 
گفت که تصمیم دولت برای افزایش مبلغ یارانه ها 
یک تصمیم بســیار خطرناکی است و این جراحی 
اقتصادی از آن چیزی که تصور می شــود ریســک 
باالتری دارد.این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه 
داد: کشــور در ســال های اخیر با کمبود درآمد و 
کســری بودجه روبه رو بــوده و این وضعیت برای 
ســال جاری نیز ادامه دار است؛ بنابراین در چنین 
شــرایطی هدایت حجم زیادی نقدینگی به سمت 
جامعه می تواند تبعات سنگینی را به همراه داشته 
باشــد.دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: وقتی حمایت ها نقدی باشــد در هر کشور و 
هــر اقتصادی در نهایت منجر به افزایش قیمت ها 
خواهد شــد. به بیان دیگر پیام حمایت های نقدی 
این اســت که شــما در آینده شاهد گرانی کاال ها 

خواهید بود.
گر شرایط اقتصاد کشور مناسب باشد می توان  ا

تبعات برخی تصمیمات را جبران کرد
وی افــزود: حمایت هــای نقــدی تبعاتی را برای 
اقتصاد کشــور ها به دنبال دارد، اما اگر شرایط آن 
کشــور آرام و از ثبات اقتصادی برخوردار باشــد با 
برنامه هایی تبعات به ســرعت ســر و سامان پیدا 
می کنند و خنثی می شوند. اما متاسفانه در کشور 
ما دولت ها با افراد نابلدی که در تیم اقتصادیشان 
داشــته اند هر کدام آســیبی به اقتصاد وارد کرده 
و رفته انــد بنابرایــن جبران تبعات کار دشــواری 
خواهــد بــود. اکنون پرداخــت یارانه های نقدی 
می تواند یک شــاهکار اقتصادی باشد، اما به شرط 
 اینکه دولت سیزدهم بتواند تبعات آن را به سرعت 

کاهش دهد.

گزارش

ج قیمت تولید کننده و مصرف کننده  در
 بر روی کاال شکست خورد

کارونی هم  چند نرخی شد ما
   مریم بهنام راد/ گروه اقتصاد

سال هاست مردم ایران با پدیده ای به نام چند 
نرخی بودن کاال ها و محصوالت به ویژه قیمت 

مواد غذایی در بازار مواجه اند.
ایــن روز هــا گرانی و کمبــود ماکارونی خبر 
ســاز شــده اســت. هر چند متولیان ایجاد 
چنیــن وضعیتی را به گردن تولید کنندگان 
و توزیــع کنندگان و از همه مهمتر محتکران 
و گرانفروشــان این محصول انداخته اند؛ اما 

واقعیت پشت پرده گرانی آرد است.
در روز های اخیر پس از افزایش یکباره قیمت 
ماکارونی، این کاال در فروشگاه ها ناپدید و پس 
از یک بازه کوتاه با افزایش شــدید قیمت در 

حال عرضه قطره چکانی می باشد.
تولیدکننده های ماکارونی مدعی هستند که 
طبــق قیمت مصوب محصــوالت راهی بازار 
می شــوند، اما فروشندگان بر خالف این ادعا، 
گرانــی ماکارونی را از درب کارخانه می دانند. 
در ایــن بین مردم مصــرف کننده همچنان 
ســرگردان در زمیــن تولیــد کننده و عرضه 

کننده قرار گرفته اند.
هر روز به بهانه حمایت از مصرف کننده دستور 
العمل و مصوبه جدیدی از سوی متولیان اعالم 
می شود. قانون هایی که در ظاهر به نفع مصرف 

کننده، اما در اجرا هیچ!
یکــی از روش های مقابلــه با تضعیف حقوق 
مصــرف کنندگان، درج قیمت تولیدکننده و 

قیمت مصرف کننده روی کاال هاست.
طبق مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان از 1۶ اسفند 1400 عالوه بر 
قیمت تولیدکننده، باید قیمت مصرف کننده 

نیز روی کاال ها درج شود.
به گفته عباس تابش رئیس ســابق ســازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان؛ 
درج قیمــت تولیدکننده ایــن امکان را به ما 
می دهــد کــه بدانیم کاال با چــه قیمتی وارد 
زنجیره توزیع شــده و نظارت داشــته باشیم 
تا بیشــتر از 30 درصد ســود از مصرف کننده 
دریافت نشود. قیمت مصرف کنندگان نیز روی 
کاال درج می شود و مردم با مقایسه این دو عدد 
می توانند به قمیت دسترســی داشته باشند، 
امــا در نهایت ما باید قیمت مصرف کنندگان 
را حــذف کنیــم تا بحث رقابــت از کف بازار 

حذف نشود.
عرضه ماکارونی بدون توجه به درج قیمت ها
در همیــن حال علی رغــم اظهارات متولیان 
مبنــی بر افزایش توزیــع ماکارونی در بازار، 
برخی از فروشــگاه های زنجیره ای محدودیت 
فروش ماکارونی دارند و هنوز قفسه برخی از 

فروشگاه ها خالی از ماکارونی است.
بــا این حال برخی فروشــگاه ها این محصول 
را عرضــه می کنند، اما بــا قیمت هایی باالتر 

از نرخ مصوب!
طبــق اعالم ســازمان حمایت مصرف کننده 
و تولیدکننــده، حداکثر قیمت مصرف کننده 
انواع ماکارونی رشته ای ساده با لحاظ مالیات 
بــر ارزش افزوده ۵00 گرمی 17 هزار تومان، 
700 گرمــی 24 هــزار تومان و 1000 گرمی 
34 هزار تومان تعیین شد.پیش از این قیمت 
ماکارونــی ۵00 گرمی، 700 گرمی و 1000 
گرمــی بــه ترتیب ۶300، 8۶00 و 12 هزار و 
۵00 تومــان بــود.درج دو نرخ بر روی کاال ها 
از جمله ماکارونی هم نتوانســت رشــد افسار 

گسیخته قیمت ها را مهار کند.
کارونی   از کمبود ما

تا نبود قیمت واقعی مصرف کننده
قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی تهران در مورد وضعیت بازار ماکارونی  
گفــت: تغییر قیمت ها دلیلــی بر دپوی این 
محصول از ســوی کارخانجات ماکارونی شد؛ 
امــا بــه زودی با افزایش عرضه ماکارونی بازار 

به روال عادی خود باز می گردد.
وی تصریح داشــت: کارخانجــات ماکارونی 
همزمان با مدیریت بازار، محصول را با قیمت 

جدید راهی بازار می کنند.
حسنی در مورد درج قیمت مصرف کننده 
بر روی کاال ها به ویژه بسته های ماکارونی 
می گوید: هنوز بستر های اجرای طرح درج 
قیمت تولیدکننده روی کاال آماده نشــده 
و علــی رغم اینکه هدف این طرح شــفاف 
ســازی در قیمت کاال ها بــوده، اما درحال 
حاضر قیمت مصرف کننده در بســیاری از 
مواقع واقعی نیســت.به گفته دبیر اتحادیه 
بنکــداران مواد غذایی تهران؛ امروز قیمت 
مصــرف کننده به یک چالش بزرگ تبدیل 
شــده است. چند نرخی بودن برخی کاال ها 
و محصــوالت مصــرف کننــده را دچــار 
ســردرگمی کرده است.وی تصریح داشت: 
ابتدا باید وضعیت قیمت تولید محصوالت به 
ثبات برسد تا در نهایت برای قیمت مصرف 
کننده با یک وضعیت تثبیت شــده بتوانند 

تعیین تکلیف کنند.

کارگران دولت« فقط ده درصد افزایش می یابد حقوِق »

جنجال بر سر افزایش دستمزد اردیبهشت
  نسرین هزاره مقدم / گروه اقتصاد

دولت باید حقوق کارگران نهادهای دولتی را 
برابر مصوبات شــورایعالی کار پرداخت کند؛ 
ضمن اینکه بازرسی کل کشور و کمیسیون 
اصــل نــود مجلس، دیوان عدالــت اداری و 
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز مکلف 
به حمایت از کارکنان مشمول قانون کار در 

وزارتخانه ها و شرکت های دولتی هستند.
 به نظر می رســد مــوِج مخالفت با افزایش 
دســتمزد، سِر بازایســتادن ندارد؛ از فردای 
تصویب دســتمزد 1401 و از بیستم اسفند 
با توئیت های مکرر و هشدارآمیز نمایندگان 
اتاق بازرگانی همه چیز شــروع شد؛ افزایش 
۵7 درصدی حداقل دســتمزد را مســبِب 
گرفتاری هــای تولید دانســتند و علیه این 
افزایش که هنوز چند میلیون تومان از سبد 
معیشِت بسیار حداقلی کمتر است، با جدیت 

پروپاگاندا کردند.
وقتی جلسه فوری شورایعالی کار در فروردین 
مــاه، مزد را »بالتغییــر« اعالم کرد و حتی 
موضع گیری رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس و این ادعا که نمایندگان درخواست 
تعدیل دستمزد را به رئیس مجلس داده اند تا 
به جلسه ی سران سه قوا برود، نتوانست کاری 
از پیش ببرد )چراکه تعیین دستمزد براساس 
قانون فقط و فقط برعهده ی شــورایعالی کار 
است و دستمزد 1401 علیرغم افزایشی که 
داشته، نه از پس هزینه های زندگی برمی آید 
و نه هیچ تناســبی با سبد معیشت حداقلی 
دارد(، بــه گفته ی فرامــرز توفیقی )رئیس 
کمیته ی دســتمزد کانون عالی شــوراها( 
دســت به پولتیک های جدیــد زدند؛ گویا 
چراغ خاموش قصد دارند افزایش دســتمزد 
بخشــی از کارگراِن مشمول قانون کار یعنی 
کارگران دولت را دستکاری کنند و غیرقانونی 
به همان ده درصِد ابتدایِی الیحه ی بودجه ی 

1401 بازگردانند.
 مسیر طوالنِی »کارگران دولت« 

برای احقاق حق
بیست و پنجم اسفند سال قبل، رسانه ها تیتر 
زدنــد »تصمیم خوب مجلس برای کارگران 
دولتی، حقوق کارگران دولت هم ۵7 درصد 
زیاد می شــود.« و این خبر خوب، موجی از 
امیــدواری در میان هزاران کارگر مشــمول 
قانــون کار که در بخش های مختلف دولتی 
کار می کنند؛ به وجود آورد. دولت در تنظیِم 
الیحــه ی اولیه ی بودجه ی 1401، برخالف 
روال معمول و قانونِی ســال های پیش عمل 
کرده و در بند 4-1 تبصره 12 بودجه، افزایش 

حقوِق »کارگران دولت« را فقط ده درصد در 
نظر گرفته بود. این تصمیم منجر به اعتراضات 
کارگران شــاغل در وزارتخانه ها و ارگان های 
دولتی از جمله کارگران وزارت نیرو، کارگران 

وزارت ارتباطات و کارگراِن مخابرات شد.
»کارگر« در هر بخشــی از اقتصاد که باشد، 
بازهم کارگر اســت؛ چــه در بخش دولتی، 
چــه در بخش خصوصی و چه در بنگاه های 
نیمه دولتــی یا عمومی، فرقــی ندارد؛ تماِم 
شرایط شغلی کارگران کشور از جمله تعیین 
دستمزد آن ها براســاس الزامات قانون کار 
تعیین می شــود و لذا دولت نمی تواند برای 
افزایش دستمزد بخشی از کارگران، یکجانبه 
حکم صادر کند؛ »شورایعالی کار« تنها مرجع 
تصمیم گیری مــزدی در ارتباط با کارگراِن 
مشــمول قانون کار و بیمه شــده ی سازمان 
تامین اجتماعی اســت و بــه همین دلیل، 
کارگران دولت در ماه های پایانی ســال قبل 
با جدیت خواستار برخوداری از حقوق اولیه 
و قانونی خود شــدند؛ و خواســتار آن شدند 
که: »مزد ما باید براســاس مصوبات مزدی 

شورایعالی کار افزایش یابد.«
و در نهایت در بیســت و پنجم اسفند، وقتی 
پیش از آن شــورای نگهبان حکم به ابطال و 
حذف بند 4-1 تبصره 12 الیحه بودجه داده 
بود، نمایندگان مجلس در صحن علنی و در 
جریان آخرین بازبینی الیحه بودجه، این بند 
را حذف کردند. بنابراین با این بازبینی قانونی، 
مزد کارگران دولت در سال 1401، مطابق با 
مصوبات شورایعالی کار افزایش یافت: ۵7.4 
درصــد بــرای حداقل بگیران و 38 درصد به 
اضافه ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مزدی.

در آن زمان، تمام نگرانی کارگران دولت با این 
مصوبه ی مجلس برطرف شــد؛ این کارگران 
به روال هر سال، فروردین ماه سال جدید را 
علی الحساب حقوق گرفتند و انتظار داشتند 
دولــت با تمکین به مصوبه ی مجلس، برای 
پرداخــت حقوق کارگران خود تامین اعتبار 
کند و در ماه دوم ســال یعنی اردیبهشــت، 
حقوق ایــن کارگران را به اندازه ی مصوبات 
شورایعالی کار افزایش دهد و همچنین مابه 

التفاوت حقوق فروردین را نیز بپردازد.
آیا ده درصد دوباره به میدان آمده؟

اما ظاهراً حمالت مدام به افزایش دســتمزد 
کار خود را کرده اســت؛ در مصوبه ی ضوابط 
اجرایی بودجه که ســازمان امور استخدامی 
ابالغ نموده، دولت دوباره دســتور داده مزد 
کارگــران زیرمجموعــه اش فقط ده درصد 
افزایش یابد! البته شــیوه نامه ی اجرایی این 
مصوبه هنوز در هاله ای از ابهام اســت؛ اما آن 
ده درصــِد کذایــی بار دیگر به میدان آمده و 

خودنمایی می کند.
همین مســاله به موجی از نگرانی در میان 
هزاران کارگر شاغل در نهادهای دولتی دامن 
زده اســت؛ این کارگران که انتظار دارند در 
روزهای آینده اولین حقوق افزایش یافته در 
ســال جدید را دریافت کنند، نسبت به این 
بخشــنامه ی شبهه انگیز که دوباره ده درصد 
افزایــش مــزد را تکرار کرده، ابــراز نگرانی 

می کنند.
انتقاد کارگراِن دولت

اعضای شــورای اپراتوری پســت های فشار 
قوی برق کشور که در سال قبل مطالبه گری 
گســترده ای برای حذف بنــد ناعادالنه ی 

الیحــه بودجه ترتیــب دادند و با حذف بند، 
خشنود شدند، حاال به ایلنا می گویند: شورای 
نگهبان و مجلس افزایش ده درصدی حقوق 
کارگران دولت را رد کردند؛ حاال دولت دوباره 
می خواهد خالف قانون عمل کند؛ ما همیشه 
و همواره تابع مصوبات مزدی شورایعالی کار 
بودیم؛ چرا می خواهند حقوق مزدی و قانونی 

ما را مخدوش سازند؟
شورای کاله زردها به نمایندگی از جانب شش 
هزار اپراتور سراســر کشور نسبت به تضییع 
حقوق مــزدی کارگران دولــت »اعتراض 
جدی« دارد: فشــار سازمان برنامه و بودجه 
و مقامات دولتی نباید موجب ســلب حقوق 
کارگرانی شــود که از تمــام مزایای مزدی 
محروم اند و پاداش ها و امتیازات کارمندان و 
مدیران به آن ها تعلق نمی گیرد؛ اگر بودجه 
ندارنــد، از حقوق نجومــی مدیران دولتی و 
ریخت وپاش های اضافه کم کنند؛ دستمزِد 
زیر خــط فقر کارگران را غیرقانونی کاهش 

ندهند!
مرتضی نیکپور، کارگر مجتمع ذغال سنگ 
طبس اســت؛ او از جمله کارگرانی است که 
از معدن سنگرود به چند واحد معدنی دیگر 
در کشــور منتقل شــدند؛ نیکپور می گوید: 
کارفرمای ما »تهیه و تولید« است؛ به نوعی 
غیرمســتقیم زیر نظر دولت هســتیم؛ اما 
ظاهراً قرار اســت حقوق ما کارگران معدن 
را هــم غیرقانونی فقط ده درصد زیاد کنند؛ 
ما فروردین مبلغی علی الحســاب گرفتیم و 
انتظار داریم در اردیبهشــت مصوبات مزدی 
شورایعالی کار شامل حال ما بشود؛ نمی توانند 
حقوق کارگران را غیرقانونی کاهش دهند! اما 

مدام با این خبر که حقوق تان ده درصد زیاد 
می شود، به ما استرس و نگرانی می دهند.

نیکپور اضافــه می کند: کجای زندگی یک 
کارگر معدن ذغال سنگ که عمری با دوده و 
سیاهی ذغال سر کار دارد و پس از خاتمه ی 
کار روزانــه دیگر صــورت خودش را در آینه 
نمی شناسد، شبیه یقه سفیدان و کارمندان 
برخــوردارِ دولت اســت کــه می خواهند 
حقــوق او را مثــل دولتی هــا ده درصد زیاد 
کننــد؛ ما کارگریم؛ اتفاقاً از همه ی کارگرها 
»کارگرتریم«؛ چه ربطی دارد در چه بخشی 
کار می کنیــم؛ این ابــداع جدید دولت چه 

معنایی دارد؟
کارگران قرارداد موقِت برخی شــرکت های 
نفتــی جنوب نیــز در تماس هــای مکرر 
از ایــن مســاله ابــراز نگرانــی کردند؛ این 
کارگران می گویند زمزمه هایی هســت که 
قراردادموقتی های نفت مانند سایر کارگران 
دولت، مشمول این بی عدالتی شوند؛ این در 
حالیســت که ما در انتظار دریافت دستمزد 
مصوب شــورایعالی کار هســتیم؛ دستمزِد 

قانونی حق مسلِم ماست.
انتقاد فعاالن کارگری

بخشنامه دولت موجب انتقاد فعاالن کارگری 
شده است؛ همه ی کارگران کشور باید بدون 
هیچ استثنایی مشــمول دستمزد مصوب 
شــورایعالی کار شــوند و دولــت نمی تواند 
مسیری برای گریز ایجاد کند؛ حسین حبیبی 
)عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها( در این 
رابطه می گوید: وفق بند 4 تبصره 12 قانون 
بودجه 1401 کل کشــور، کارگران مشمول 
قانون کار در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی 
از افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت 
مستثنی شده درواقع مشمول افزایش مزدی 
مصوب شورایعالی کار هستند؛ اما متاسفانه 
سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران طی 
مصوبه 21487 / ت ۵۹82۶ ه مورخ پانزدهم 
اردیبهشــت،کارکنان مشمول قانون کار در 
وزارتخانه ها و شرکت های دولتی را مشمول 
افزایش 10درصدی کارکنان دولت نموده اند 
و این یعنی تخلف آشکار از نظر شورای نگهبان 
و مصوبه مجلس شورای اسالمی؛ دولت باید 
حقــوق کارگران نهادهای دولتــی را برابر 
مصوبات شورایعالی کار پرداخت کند؛ ضمن 
اینکه بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود 
مجلس، دیوان عدالت اداری و وزارت تعاون، 
کار ورفــاه اجتماعی نیز مکلف به حمایت از 
کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه ها و 

شرکت های دولتی هستند.

ارز ترجیحی، مخرب ترین سیاسِت  چند دهه اخیر کشور

70میلیارد دالر هدر رفت
در روزهای اخیر به دلیل علنی شــدن سیاســت دولت در حذف ارز 
ترجیحــی، بــازار و اقتصاد با بازخوردهــای زیادی همراه بود؛ از نگاه 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اجرای این جراحی اقتصادی برای 
ســاماندهی اقتصاد کشــور یک ضرورت است و آثار و نتایج مثبت آن 

در بلندمدت نمایان خواهد شد.
علی سعدوندی،  اقتصاددان، درباره سیاست ارز ترجیحی گفت: ارز 
4200تومانی یکی از بدترین و مخرب ترین سیاســت هایی است که 
در  چند دهه گذشــته در کشــور ایجاد شــده اســت؛ دلیل آن را هم 
می توان این گونه بیان کرد که این سیاســت در شــرایط تحریم و در 
عرض 4 سال، حدود 70 میلیارد دالر از منابع ارزی کشور را هدر داد 
در صورتی که این مقدار ثروت می توانست کشور را از نظر زیرساختی 

به یکی از بهترین کشورهای دنیا تبدیل کند.
وی ادامه داد: بنابراین در این که ارز 4200تومانی باید حذف شود و این 
خوان بی کرانی که در اختیار چند هزار خانواده واردکننده که از این 
شرایط بی نظیر منتفع شده اند، متوقف شود هیچ شکی وجود ندارد.

تخصیص یارانه به کاالهای مفید مصرفی
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اما نکته  اینجاست که در شرایط 

تورمــی دولــت با تخصیص یارانــه طوالنی مدت به تعدادی از کاالها 
قیمــت آن هــا را تثبیت کرده و به دنبال آن مصرف کننده عادت های 

جدید مصرفی پیدا کرده است.
وی افزود: به طور مثال در گذشــته مردم ماکارونی را به عنوان غذای 
سنتی نمی شناختند و بسیاری از افراد بین برنج و ماکارونی، برنج را 
انتخاب می کردند ولی با تخصیص چند سال آرد یارانه ای به ماکارونی 
ذائقه جامعه تغییر کرد و بخشی از جامعه متوجه شدند که با مصرف 

ماکارونی می توانند در مصارف خود صرفه جویی کنند.
گفتنی اســت که این تغییر هزینه ها، هزینه ای جدید برای تطبیق 
مجدد ســبد مصرفی جامعه در پی دارد؛ بنابراین اگر دولت بخواهد 
چنین سیاست هایی را اجرا کند بهتر است از طریق تمهیدات حمایتی 

به مردم فرصت دهد تا رفتارهای مصرفی خود را تطبیق دهند.
ســعدوندی رفتارهای مصرفی دولــت را کاماًل به ضرر جامعه خواند 
و بیان کرد: کشــورهای دیگر به کاالهای ســالمت و آموزش محور 
جامعــه یارانــه می دهند در صورتی که در چند دهه اخیر در کشــور 
مــا بــه روغن خوراکی )حتی پالم دار( یارانه تعلق گرفته اســت که با 
این اقدام سالمت بخش عمده ای از جامعه دچار بحران شده است.

وی ادامه داد: در کشور ما به قند و شکر یارانه تعلق می گیرد ولی در 
کشورهای دیگر برای مصرف آن ها مالیات دریافت  می شود؛ به هرحال 
نیاز است که تصمیمات گذشته تغییر کند تا در پی آن رفتار مصرفی 
جامعه هم تغییر کند.این کارشــناس اقتصادی راهکار نجات کشــور 
از شرایط بحرانی کنونی را جایگزینی سرمایه گذاری به جای مصرف 
عنوان کرد و توضیح داد: از این طریق رشــد اقتصادی کشــور بیشتر 
می شود و به دنبال آن اشتغال نیز افزایش می یابد که همین امر افراد 

را به سمت تشکیل خانواده و فرزندآوری سوق خواهد داد.
حمایت بیشتر مردم در راستای پرداخت یارانه نقدی مستقیم

سعدوندی سیاست حمایتی پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم را 
یک سیاست موفق و مورد اقبال در دنیا خواند و گفت: این سیاست در 
۶ ماه تا 1 سال اول موفق بود و متأسفانه بعد از آن در منابع پرداخت 
یارانه نقدی دست برده شد و اجازه افزایش به آن داده نشد، اگر آن 
سیاست به طور صحیح ادامه پیدا می کرد امروزه یارانه نقدی به حدود 
2ـ3 میلیون تومان می رسید.سعدوندی در پایان ابراز کرد: چنانچه 
افراد بدانند منابع نقدی که پس از جراحی اقتصادی در اختیارشان 
قرار می گیرد  بیشتر می شود از این دست سیاست ها حمایت می کنند.

خبر ویژه

پرداخــت یارانــه جدید در حالی آغاز شــده که بــه زودی و احتماال تا 
خردادماه ثبت نام از جاماندگان یارانه آغاز خواهد شد.

 دولت پرداخت یارانه 300 تا 400 هزار تومانی را گذشته آغاز کرده و از 
این پس جایگزین یارانه نقدی 4۵ هزار و ۵00 تومانی و یارانه معیشتی 
خواهد بود. این پرداخت برای حدود 72 میلیون نفر در ۹ دهک درآمدی 
انجام شده است.اما در این بین تعدادی از هم وطنان هستند که در لیست 
سازمان هدفمندی یارانه ها قرار نداشته و ماهانه دریافتی ندارند، هر چند 
که ممکن اســت جزو دهک های مشــمول باشند.این در حالی است که 
طبق اعالمی که ســازمان هدفمندی یارانه ها داشــته است مقرر شده از 

افراد جامانده یارانه نقدی به زودی که احتماال خردادماه باشد ثبت نام 
انجام شود، این سازمان به همراه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به 
بررسی جوانب و شرایط افراد ثبت نام کننده خواهد پرداخت و در صورتی 
که مشــمول تشــخیص داده شوند به لیست هدفمندی اضافه خواهند 
شــد.این ثبت نام، تکلیف قانون بودجه 1401 برای سازمان هدفمندی 
یارانه ها است؛ به طوری که در بند )ب( تبصره 14 تأکید شده سازمان 
هدفمندی یارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی 

یارانه طبق ضوابط اقدام کند.
ثبت نامه از جاماندگان یارانه از سال ها پیش مورد بحث بوده و در قانون 

بودجه تکلیف شده بود؛ ماجرا از آنجا شروع شد که وقتی دولت نتوانست 
راهکار مناســبی برای غربالگری یارانه بگیران ایجاد و جمعیت بیش از 
7۵ میلیون نفری را گزینش کند، در ســال 13۹3 طرح ثبت نام مجدد 
متقاضیان را در دســتور کار قرار داد. بر این اســاس 20 تا 31 فروردین 
13۹3، بازه زمانی برای ثبت تقاضای افراد برای دریافت یارانه مشخص 
و اولویت را بر اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار تعیین کرد. 
اما به هر صورت با توجه به مهلت یک روزه برای هر خانواده و مســایل 
دیگری که وجود داشت، در نهایت گروه هایی از ثبت درخواست یارانه 

نقدی جاماندند.

خردادماه زمان ثبت نام از جاماندگان یارانه جدید:

جاماندگان یارانه آماده باشند
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نفت و انرژی 4

گرفته است ؛ کشور از هیرمند صورت  در خصوص تامین حقابه 

رایزنی ایران با مقامات طالبان

كوتاه از انرژی

بین الملل

 درخواست ژاپن از مردم 
برای صرفه جویی انرژی

 یک ساعت کمتر 
تلویزیون ببینید

در شــرایطی کــه دولت های سراســر 
جهان با افزایش قیمت های برق دســت 
و پنجه نرم می کنند و جنگ در اوکراین 
زنجیره تامین سوختهای فسیلی را دچار 
محدودیت کرده اســت، مقامات در حال 
بررسی هر راه ممکن برای کاهش تقاضا 
برای برق هســتند. در توکیو مقامات از 
شــهروندان خواستند یک ساعت در روز 
کمتر تلویزیون تماشا کنند و حالت گرم 
پلوپزهــا را خاموش کنند و از اســتفاده 
از گزینه هیتر کاســه توالت تا زمســتان 
خودداری کنند.همچنین از شــهروندان 
توکیــو خواســته شــده اســت درجه 
دستگاه های خنک کننده را در  28 نگه 
دارند.درخواســت توکیو از مردم پس از 
کمبود بــرق در مارس صورت می گیرد 
که باعث بروز خاموشی هایی در پایتخت 
ژاپن شد. انتظار می رود تابستان امسال 
و زمســتان بعــدی تامین برق محدودتر 
شود. این تالشها منعکس کننده فوریت 
جدید دولت هاســت که بخشهای لوکس 
پرمصرف زندگی مردم را هدف می گیرند 
زیــرا گرمای شــدید از تگزاس گرفته تا 
دهلــی نــو، شــبکه های بــرق را تحت 
فشــار قرار داده است.فرماندار توکیو در 
کنفرانس مطبوعاتی ششــم مه گفت: ما 
باید در این حس بحران ســهیم شــویم. 
بایــد از حمایت شــهروندان و صاحبان 
کســب و کار توکیــو برخوردار شــویم.
تــالش ژاپن برای تضمیــن تامین برق 
شامل شــیوه های مرسوم تری می شود. 
شهروندان و شــرکت ها تشویق شده اند 
پنلهای خورشیدی پشت بامی بیشتری 
نصــب کنند و دولــت فراهم کننده برق 
اصلی توکیو را برای ازســرگیری فعالیت 
نیروگاههای بازنشسته و غیرفعال، تحت 
فشــار قرار داده اســت.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، فومیو کیشــیدا، نخست وزیر 
ژاپن از کشــورش خواســت اســتفاده 
بیشــتر از نیروی هسته ای را برای کمک 
بــه محدود کردن وابســتگی کشــور به 

واردات سوخت بررسی کند.

آغاز واردات نفت سنگین 
ایران به ونزوئال

ونزوئال واردات نفت سنگین ایران را برای 
تامین خوراک پاالیشگاه های داخلی خود 
آغاز کرد.طبق توافقی ســواپی که سال 
میالدی گذشــته میان دو کشــور عضو 
 PDVSA اوپک منعقد شــد، شــرکت
ونزوئــال، میعانات ایــران را برای تبدیل 
نفت فوق سنگین خود به گرید صادراتی، 
وارد خواهد کرد و در مقابل، شرکت ملی 
نفت ایران نفت ونزوئال را دریافت می کند.

 PDVSA اســناد شــرکت نفتی دولتی
نشــان داد نفت سنگین ایران که کیفیت 
مشــابه گرید نفتی "مســا 30" ونزوئال را 
دارد، خوراک نفت پاالیشــگاه های این 
شرکت را افزایش خواهد داد.در راستای 
پیمانهــای همــکاری میان دو کشــور، 
ونزوئال در سالهای اخیر تجهیزات ایرانی 
را برای بهسازی پاالیشگاه هایش دریافت 
کرده است. پاالیشگاه اِل پالیتو به ظرفیت 
14۶ هزار بشکه در روز پس از تعمیرات و 
ارتقای تجهیزات، هفته جاری یک واحد 
تقطیر نفت را راه اندازی کرد.جواد اوجی، 
وزیر نفت در سفر هفته گذشته به ونزوئال، 
با نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال، 
دیدار کــرد و درباره توافقهای همکاری 
بــا طارق العســیمی، همتای ونزوئالیی 
خود گفت وگو کرد.دســتکم 200 هزار 
بشــکه نفت سنگین ایران اواسط آوریل 
به پاالیشگاه کاردون با ظرفیت 310 هزار 
بشکه در روز که دومین پاالیشگاه بزرگ 
ونزوئالست، تحویل داده شده است. یک 
محمولــه دیگر نفت ایران به میزان 400 
هزار بشــکه هفته جــاری در بندر خوزه 
 ،PDVSA تخلیه شد.طبق اسناد شرکت
کشتی Dino I که حامل این محموله بود، 
قرار اســت ماه جاری نفت کوره ونزوئال 
را برای شــرکت نفت ایران اینترترید که 
زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است، 
حمل کند.بر اســاس گــزارش رویترز، 
ایــران همچنین به تامین میعانات برای 
شرکت PDVSA ادامه می دهد. نفتکش 
مکســیمو گورکی قرار است دو میلیون 
بشــکه میعانــات را در بندر خوزه تخلیه 
کنــد و اطالعات وب ســایت تانکر تِرِکر 
نشــان می دهد، نفتکش "دریا" در آبهای 
ونزوئال منتظر تحویل محموله خود است.

سخنگوی صنعت برق:

قطعی برق برای صنایع نداریم
ســخنگوی صنعت برق با اعالم اینکه برای 
صنایع به خصوص صنایع فوالدی قطعی برق 
نداریم، گفت: تعرفه های بخش خانگی همان 
تعرفه های بهمن ماه پارسال است و هیچ تغییر 
جدیدی اعمال نشــده است.مصطفی رجبی 
مشــهدی افزود: مدیریت بــار با جابه جایی 
تعمیرات و تعطیــالت صنایع انجام خواهد 
شــد اما قطعی برق نداریم.وی در باره صدور 
قبض برای مشــترکان ادامه داد: قبض برق 
مشترکان چه پرمصرف و چه کم مصرف طبق 
روال عادی انجام می شود.سخنگوی صنعت 
برق خاطرنشــان کــرد: تعرفه ها نیز همان 
تعرفه هایی است که بهمن ماه پارسال از سوی 
هیات دولت مصوب شــد که برای مشترکان 
کم مصرف و پرمصرف اعمال می شود.رجبی 
مشــهدی گفت: تعرفه هــای بخش خانگی 
همان تعرفه های بهمن ماه پارســال است و 
هیچ تغییر جدیدی اعمال نشده است.پیش تر 
»مصطفی رجبی مشهدی« درباره تغییرات 
قبض های برق که بر اساس بند »ی« تبصره 
8 قانون بودجه سال 1400 از ابتدای بهمن ماه 
سال گذشته اجرایی شد، اعالم کرده بود که بر 
اساس این تغییر مشترکانی که مصرف آن ها 
کمتر از الگوی تعریف شده برق مصرف کنند 
از تعرفــه یارانه ای برق برخوردار خواهند بود 
و تعرفه مشــترکانی که بیش از الگو مصرف 
داشته باشند به صورت پلکانی افزایش خواهد 

یافت.

 سخنگوی کمیسیون اصل نود 
مجلس شورای اسالمی:

در 8 سال گذشته هیچ میدان 
 مشترک نفتی جدیدی 

توسعه نیافته است
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
اسالمی گفت: در طی هشت سال اخیر نه تنها 
هیچ میدان مشــترک نفتی جدیدی توسعه 
نیافته که برخی طرح های توسعه مصوب قبلی 
و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی کان 
لم یکن و فسخ شده اند.علی خضریان با اشاره 
به تصویب اعمال ماده 234 در نشست علنی 
امروز مجلس پیرامون اســتنکاف دولت های 
یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک 
هیدروکربوری و ارجاع این پرونده به دستگاه 
قضایی گفت: با توجه به سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و ســایر سیاست های ابالغی مقام 
معظم رهبری در بخش نفت و گاز و همچنین 
قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه و سایر 
قوانین دائمی، وزارت نفت مکلف بوده نسبت 
به تولید حداکثری و تسریع در توسعه میادین 
مشترک هیدروکربوری با همسایگان اقدام 
کند.وی ادامه داد: وزارت نفت در دولت های 
یازدهــم و دوازهــم در برنامه هــای اعالمی 
و وعده هــای مکرر خود به مجلس شــورای 
اسالمی و کمیسیون های مربوطه به ویژه در 
هنگام اخذ رأی اعتماد آقای زنگنه از مجلس 
و در شــروع بــه کار دولــت  قبلی، همواره بر 
اولویت بخشــی به توسعه میادین مشترک 
تأکیــد کــرد اما حتی با پایان یافتن دو دوره 
دولت و گذشــت هشــت ســال از وعده ها و 
برنامه های اعالمی وزیر ســابق نفت در این 
خصــوص عمال ســرمایه های ملی و ذخایر 
زیرزمینی جمهوری اســالمی با قصور و کم 
کاری وزارت نفت و شخص وزیر سابق، توسط 
کشــورهای رقیب و همسایه به تاراج می رود 
و متاســفانه حاصل این کم کاری در 8 سال 
دوره وزارت ایشــان به چند ده میلیارد دالر 
می رســد آن هم در شرایطی که کشورهای 
همسایه و رقیب از جمله عربستان سعودی، 
قطر و عراق با سرعت هرچه تمام تر در حال 
توسعه و برداشت از میادین مشترک نفتی و 

گازی با ایران هستند.

معاون وزیر  نفت اعالم کرد:

حرکت از تصدی گری به توسعه 
محوری در صنعت نفت

 معاون وزیر در توســعه مدیریت و ســرمایه 
انســانی گفت: مــدل حکمرانی در صنعت 
نفت این اســت که از تصدی گری به توسعه 
محوری حرکت کنیم.مهدی علی مددی در 
نخستین نشست هم اندیشی مدیران عامل 
هلدینگ های پتروشــیمی کشور با اشاره به 
اینکه امسال از سوی رهبر معظم انقالب، سال 
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی نام گذاری 
شده است، افزود: مصداقش شعار امسال در 
صنعت پتروشیمی است. وی با تاکید بر اینکه 
صنعت پتروشــیمی، صنعتی است که مایه 
مباهــات و افتخار صنعت نفت اســت، ادامه 
داد: شرکت ملی صنعت پتروشیمی همواره 
در آموزش، توســعه و  جذب نیروی انســانی 
الگو بوده اســت و بهترین مدل واگذاری در 
صنعت نفت را در حوزه پتروشــیمی داشته 
است.علی مددی تاکید کرد: مدل حاکمرانی 
در صنعت نفت این اســت که از تصدی گری 

به توسعه محوری حرکت کنیم. 

در کنــار رایزنــی هــای دیپلماتیک، در ماه های 
اخیــر رایزنــی های غیردیپلماتیــک زیادی نیز 
توســط دســتگاه هــای امنیتی ایــران با دولت 
طالبان برای تامین حقابه کشــورمان از رودخانه 
هیرمند شــکل گرفته است .مسئوالن این گروه 
بایــد بپذیرنــد که حتما الزم اســت حقابه ایران 
از رودخانــه هیرمنــد را تامین کنند و هیچ بهانه 
ای از سوی جمهوری اسالمی درباره عدم تامین 
حقابه هیرمند قابل پذیرش نیســت. در واقع، اگر 
طالبــان نخواهد دیپلماســی را بپذیرد، ما ناچار 
خواهیــم شــد که از راه دیگــری، حقابه ایران از 
رودخانــه هیرمند را تامیــن کنیم.رودخانه ای 
مشــترک میان ایران و افغانســتان است. در یک 
دهه اخیر تامین حقابه ایران از رودخانه هیرمند 
به چالشی میان مقامات ایران و مسئوالن حکومت 
ســابق افغانستان تبدیل شــده بود. عدم تامین 
حقابه زیســت محیطی تاالب هامون از رودخانه 
هیرمند در چند ســال گذشــته، منجر به خشک 
شدن بخش های زیادی از این تاالب بین المللی 
شــده است. تامین نشدن حقابه مردم سیستان و 
بلوچســتان از رودخانه هیرمند، منجر به آسیب 
دیدن کشــاورزی، دامداری و معیشت اهالی این 
اســتان شــده اســت. در ماه های اخیر و با روی 
کار آمــدن دولت طالبان در افغانســتان، امیدها 
به تامین حقابه ایران از رودخانه هیرمند توســط 
دولتمردان جدید افغانستان افزایش یافته است.

تامیــن حقابه ایران از رودخانه هیرمند موضوعی 
است از حدود یک دهه پیش تا واپسین روزهای 
دوران حکومت ســابق افغانســتان میان ایران و 
مسئوالن این کشور به یک موضوع چالش برانگیز 
تبدیل شده بود و در چند ماه گذشته که طالبان 
در افغانســتان روی کار آمده اســت نیز با وجود 
افزایش امیدها نســبت به احتمال تامین حقابه 
ایران از رودخانه هیرمند توسط دولتمردان جدید 
همســایه شــرقی، هنوز هم گامی جدی در این 
زمینه توسط طالبان برداشته نشده است.این در 
حالی است که عدم تامین حقابه زیست محیطی 

تاالب هامون از رودخانه هیرمند منجر به خشک 
شدن بخش های زیادی از این تاالب بین المللی 
در چند سال گذشته شده است و همچنین بسته 
شدن هیرمند به روی استان سیستان و بلوچستان 
منجــر به ایجاد مصائبی چندین ســاله از جمله 
خشــک شدن دشــت های زیادی در شمال این 
اســتان، افزایش وقوع پدیــده ریزگردها، بی آب 
ماندن بســیاری از مزارع کشــاورزی، تلف شدن 
دام های عشایر سیستان و افزایش آمار مهاجرت 
روستاییان و عشایر سیستان و بلوچستان به دیگر 

مناطق کشورمان شده 
است.

 دیپلماسی آشکار و پنهان ایران 
برای تامین حقابه هیرمند

در همیــن راســتا، آخرین وضعیــت مذاکرات 
میــان مســئوالن ایران و طالبــان درباره تامین 
حقابــه کشــورمان از رودخانــه هیرمند را از فدا 
حســین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس 
شورای اسالمی جویا شدیم. او نیز گفت: از زمان 
روی کار آمــدن دولت طالبان، فعالیت مضاعفی 
در عرصه دیپلماســی به صورت آشــکار و پنهان 
برای مذاکره با مســئوالن این دولت در ســطوح 

باالی کشــورمان شکل گرفته است و نمایندگان 
ایران هم جلسات متعددی را در ماه های اخیر با 
مسئوالن طالبان برگزار کرده اند و هم مذاکرات 
تلفنی زیادی در این زمینه میان مقامات ارشــد 
ایران و دولتمردان طالبان شــکل گرفته اســت.

وی افــزود: در کنــار رایزنی های دیپلماتیک، در 
ماه های اخیر رایزنی های غیردیپلماتیک زیادی 
نیز توســط دســتگاه های امنیتی ایران با دولت 
طالبان برای تامین حقابه کشــورمان از رودخانه 
هیرمند شــکل گرفته اســت و ما امیدواریم که 
بتوانیم با استفاده از این رایزنی ها، طالبان را سر 
خط بیاوریم. مسئوالن این گروه باید بپذیرند که 
حتما الزم اســت حقابه ایران از رودخانه هیرمند 
را تامین کنند و هیچ بهانه ای از سوی جمهوری 
اســالمی درباره عدم تامین حقابه هیرمند قابل 
پذیرش نیســت.به تامین حقابه ایران از هیرمند 

خوشبین هستیم .
ســفیر پیشــین ایران در افغانســتان با بیان این 
که مســئوالن دســتگاه های اجرایی، نظامی و 
نماینــدگان مجلس ایــران، متفق القول بر لزوم 
تامین حقابه جمهوری اسالمی از رودخانه هیرمند 
تاکید دارند، عنوان کرد: در ماه های اخیر شاهد آن 

بوده ایم که مســئوالن ارشد ایران بازدیدهایی را 
هم از سد کمال خان در افغانستان و هم از تاالب 
هامون و مرزهای ایران با افغانســتان در اســتان 
سیستان و بلوچستان داشته اند و معنای حقیقی 
این بازدیدها آن اســت که اگــر طالبان نخواهد 
دیپلماسی را بپذیرد، ما ناچار خواهیم شد که از راه 
دیگری، حقابه ایران از رودخانه هیرمند را تامین 
کنیم.وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه شرایط کم 
آبی در استان سیستان و بلوچستان بسیار بحرانی 
اســت و بــا توجه به آخریــن مذاکراتی که میان 
مسئوالن ایران با مقامات ارشد طالبان برگزار شده 
است، ما به تامین حقابه ایران از رودخانه هیرمند 
خوشبین هستیم. اکنون هم یک هیات ایرانی به 
سرپرســتی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور 
افغانســتان در کابل حضور دارد و موضوع تامین 
حقابه ایران از رودخانه هیرمند یکی از مهمترین 
موضوعاتی است که در دستور کار مذاکرات میان 
هیات ایرانــی و مقامات طالبان قرار دارد.مالکی 
با ابراز امیدواری نســبت بــه تامین حقابه ایران 
از رودخانه هیرمند تا ایام شــروع کشــت بعدی 
در اســتان سیســتان و بلوچستان گفت: در سال 
های اخیر عدم تامین حقابه جمهوری اســالمی 
از هیرمند نه تنها به کشــاورزی و معیشــت مردم 
سیستان و بلوچستان ضربه وارد کرده، بلکه منجر 
به ایجاد معضل آب شــرب در زاهدان و شهرهای 
بزرگ منطقه سیســتان شــده است و به همین 
دلیــل ما امیدواریم که هرچه زودتر حقابه ایران 
از رودخانه هیرمند تامین شــود.عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: 
اگر حقابه جمهوری اســالمی از رودخانه هیرمند 
تامین نشود، قطعا در تابستان امسال مجددا تنش 
های آبی در اســتان سیستان و بلوچستان تکرار 
خواهد شــد، اما با توجه به اراده ای که اکنون در 
میان مقامات ارشــد کشــور مشاهده می کنیم، 
امیدواریم که این مشــکل ایجاد نشــود و هرچه 
زودتر شاهد جاری شدن آب هیرمند در سیستان 

و بلوچستان باشیم.

توجه به مدیریت مصرف آب در شــرایطی که پایتخت با تنش 
آبی مواجه اســت اهمیت بســیاری دارد اما باید توجه داشت تا 
زمانی که کنتورها تفکیک نشود، توجه به میزان مصرف از سوی 
مشــترکان چندان جدی نخواهد بود. در حالی که استان تهران 
تنها 0.8 درصد از مســاحت کشــور را تشــکیل می دهد، طبق 
آخرین برآوردهای رسمی نزدیک به 20 درصد از جمعیت کشور 
را  در خود جای داده که نشان گر تراکم باالی جمعیت این استان 
اســت. از ســوی دیگر استان تهران به تناسب جمعیت، دومین 
اســتان فقیر کشــور به لحاظ منابع آبی است.بر همین مبنا یکی 
از بزرگ ترین چالش های مزمن این اســتان، تامین آب ســالم و 

بهداشتی برای ساکنان است؛ امری که کاهش شدید بارش ها و 
به دنبال آن کسری منابع آن را دشوار ساخته است. در شرایطی 
که چندان نمی توان برای افزایش ظرفیت آب و بهبود وضعیت 
منابع کاری کرد، تنها راهکار موثر، مدیریت تقاضا و یا به عبارتی 
اصالح روند مصرف آب است.سرانه مصرف آب در تهران حدود 
220 تا 230 لیتر در شــبانه روز اســت، در حالی که طبق الگوی 
اســتاندارد مصرف هر تهرانی باید تا 130 لیتر آب مصرف کند. 
عوامل متعددی را می توان برای این اختالف چشم گیر الگو و 
سرانه مصرف عنوان کرد؛ تغییر سبک زندگی، افزایش میانگین 
دمای هوا، نازل بودن بهای آب و بی توجهی به ارزش ذاتی آن از 

عمده ترین مواردی است که موجب مصرف باالی آب می شود. 
اما در این میان، شــیوه ســاخت مجتمع های مسکونی و اداری و 
فرایند توزیع آب در آن ها نیز اثرات تعیین کننده بر میزان مصرف 
دارد.یکی از این موارد وجود کنتورهای مشــترک آب اســت که 
می تواند برای ساکنان مشکالت بسیاری را به همراه داشته باشد. 
در صورتی که یکی از ســاکنان نســبت به مصارف خود بی توجه 
باشد، متوسط مصرف آب برای تمام واحدها افزایش می یابد. به 
عبارتی با توجه به این که برای تمامی واحدها در یک آپارتمان 
تنها یک قبض آب صادر می شــود، هریک از واحدها دیگری را 

مقصر افزایش مصرف اب قلمداد می کند. 

به دنبال مدیریت مصرف آب

کنید کنتورها را تفکیک 

خبر  ویژه

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تشریح کرد؛

آمریکای  کشور  انعقاد قراردادهای نفتی با سه 
کشور دارد؟ تین چه دستاوردهای برای  ال

 عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با 
اشاره به سفر اخیر خود به سه کشور آمریکای 
التین به همراه تیمی از وزارت نفت، گفت: در 
پی این ســفر قراردادهای نفتی خوبی امضاء 
شــد که به یقین مردم نتیجه آن را به صورت 
ملموس در زندگی خود احساس خواهند کرد.
حســین حســین زاده با اشاره دستاوردهای 
سفر به کشورهای ونزوئال، کوبا، نیکاراگوئه به 
همراه تیمی از وزیر نفت، گفت: به عنوان رئیس 
کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس به همراه 
رئیس کمیســیون انــرژی و یک هیات بلند 
پایه از وزارت خارجه و وزارت نفت به ریاست 
وزیر نفت، عازم ســه کشــور آمریکای التین 
)ونزوئال، کوبا و نیکاراگوئه( شدیم، هدف این 
سفر تعمیق و گسترش ارتباط اقتصادی میان 
ایران و این سه کشور بود که در پی آن قرارداد 
و تفاهم نامه های بســیار خوبی در حوزه های 
مختلف به ویژه حوزه انرژی منعقد شد لذا به 
جرات می توانم بگویم؛ در این سفر مهمترین 
قراردادهای نفتی بین ایران و این ســه کشور 
منعقد شــد.نماینده مردم الرستان و خنج و 

گراش و اوز در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه این قراردادها ســبب رشد و شکوفاهی 
وضعیت انرژی در ایران و ســه کشــور فوق 
خواهد شد، افزود: با توجه به قدمت 100 ساله 
صنعت نفت در ایران، ما آمادگی الزم را برای 
ســاخت پاالیشگاه، توسعه صنایع باالدست و 
پایین دســت و توسعه زنجیره پتروشیمی را 
داشــته و می توانیم با این کشورها همکاری 
داشــته باشــیم.وی ادامه داد: ظرفیت بسیار 
خوبی برای ایران در کشــوری مانند ونزوئال 
ایجاد شده است که بتواند با توسعه دیپلماسی 
انــرژی در فرامرزها در فضای بین المللی نیز 
فعالیت داشــته باشــد.به گفته حسین زاده 
کمیسیون تخصصی انرژی مجلس نیز عالوه 
بر نظارت به عنوان بازوی مشورتی وزارت نفت 
آمادگی ارائه مشــورت و کمک های الزم را به 
ایــن وزارتخانه دارد .می توان به مردم عزیز و 
فعاالن حوزه انرژی نوید دهیم که با ادامه روند 
فعلی و حمایت مســئوالن در تمامی سطوح، 
به یقین ایران در ســال 1420 به عنوان محور 

انرژی در دنیا شناخته خواهد شد.

معاون وزیر نفت نفت اعالم کرد:

 سوزاندن روزانه 30 میلیون متر مکعب 
گاز همراه

معــاون نظارت بر منابــع هیدروکربوری وزارت 
نفــت گفت: روزانــه 30 میلیــون متر مکعب 
گاز همراه در کشــور ســوزانده می شــود که با 
ســرمایه گذاری چند صــد میلیون دالری قابل 
جمع آوری اســت. ســجاد خلیلی در نخستین 
نشست هم اندیشی مدیران عامل هلدینگ های 
پتروشیمی با اشاره به اینکه روند توسعه صنعت 
پرتوشیمی در مقایسه با صنایع باالدستی نفت 
اعجاب آور اســت، افزود: این روند توسعه چه از 
لحــاظ کمیــت و چه از لحاظ کیفیت، باید ارتقا 
پیدا کند و تداوم داشــته باشــد.وی تاکید کرد: 
باید توسعه ظرفیت ها را در برنامه هفتم و هشتم 
پیگیری کنیم و با همکاری اعضا محقق شود و 

حمایت همه جانبه خواهیم داشت.
خلیلی معاون نظــارت بر منابع هیدروکربوری 
وزارت نفت بیان داشــت: تکمیل زنجیره ارزش 
از سیاســت های ابالغی رهبــر معظم انقالب و 
برنامه وزیر نفت اســت و تکمیل زنجیره ارزش 
نکته کانونی همه اســناد است.معاون نظارت بر 
منابع هیدروکربوری وزارت نفت ادامه داد: یکی از 
اصلی ترین مشکالت صنعت پتروشیمی، مشکل 

خوراک است و مجتمع ها با کسری خوراک زیر 
ظرفیــت فعالیــت می کنند.وی بــا بیان اینکه 
پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس به دلیل کمبود 
خوراک با 40 درصد ظرفیت کار می کند، گفت: 
با وجود سرمایه گذاری چهار میلیارد دالری، اما 
امکان اســتفاده از این طرفیت به دلیل کمبود 
خــوراک وجود ندارد.  خلیلی اضافه کرد: قطعی 
خــوراک در فصل ســرد نیز بــرای واحدهای 
پاروشیمی مشکل ساز است و باعث تاسف است 
که با وجود دارا بودن 33 تریلیون ذخایر گاز و 17 
درصــد از گاز جهان، اما خوراک اقتصادی ترین 
صنعت کشــور را نمی توانیم تامین کنیم. وی، 
میزان گازهای همراهی که روزانه ســوزانده می 
شود را 30 میلیون متر مکعب برشمرد و افزود: 
این گازها برای جمع آوری سرمایه گذاری باالیی 
نیــاز ندارد و با چند صد میلیون دالر قابل جمع 
آوری است. این مقام مسوول ادامه داد: برای حفظ 
و ارتقا ســودآوری صنعت پتروشیمی همچنین 
باید موانعی که به لحاظ داخلی در صادرات داریم 
را حل کنیم و فرایند جذب سرمایه و فناوری برای 

شرکت های فعال ساده سازی شود.
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55بانک و بیمه
مجمع عمومی عادی سالیانه 

شرکت صرافی فراز اعتماد منتهی 
به سال مالی 1400 برگزار شد

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام 
شــرکت صرافی فراز اعتماد با هدف بررســی و 
تصویب صورت های مالی منتهی به 2۹ اسفند 
سال 1400 با حضور حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی روز دوشنبه 1۹ اردیبهشت در ساختمان 

مرکزی بانک برگزار شد.
به نقل از  اداره کل روابط عمومی پســت بانک 
ایران،در این جلســه که با حضور بهزاد شــیری 
مدیرعامــل و اعضا هیات مدیره پســت بانک 
ایران، ســهامداران، اعضا هیات مدیره شرکت 
صرافــی فــراز اعتماد برگزار شــد، پس از ارائه 
گزارش عملکرد شــرکت و حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی، صورت های مالی سال 1400 

این شرکت به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه، شیری با تقدیر از اقدامات 
انجام شده در شرکت صرافی فراز اعتماد گفت: 
برنامــه ریزی هدفمند به تداوم ســودآوری و 
تحکیم تعامالت بین پست بانک ایران و شرکت 

صرافی فراز اعتماد کمک می کند.
حســنعلی قنبری ممان رئیس هیات شــرکت 
صرافی فراز اعتماد نیز با اعالم روند رو به رو رشد 
فعالیت های این شرکت گفت: امیدوارم در سال 
جاری نیز این روند در مســیر برنامه راهبردی 
ادامه داشــته باشــد و موفقیت های بیشتری را 

برای شرکت شاهد باشیم.
بر اساس این گزارش، پس از تصویب صورت های 
مالی ســال گذشته شرکت صرافی فراز اعتماد، 
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس 
قانونــی و روزنامه   دنیــای اقتصاد نیز به عنوان 
روزنامه  رسمی جهت درج آگهی   ها تعیین شد.

 سرپرست شعبه غرب تهران 
بیمه میهن منصوب شد

وحید کریمی به عنوان سرپرســت شعبه غرب 
تهران بیمه میهن منصوب و معرفی شد.

رحمــت خســروی سرپرســت مدیریت امور 
شــعب، شبکه فروش و بازاریابی صبح امروز در 
آئین معرفی وحید کریمی به عنوان سرپرست 
شــعبه غرب تهران، ضمــن قدردانی از تالش 
های همکاران و نمایندگان تحت سرپرســتی 
این شعبه، با اشاره به راهبردهای اعالم شده و 
ســرلوحه قرار دادن خصلت های صبر، اخالق 
و عزم راســخ در امور جاری، بر همدلی و تالش 
همه جانبه در جهت بهبود عملکرد و پیشــبرد 

امور شرکت تاکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که کریمی با استعانت از 
خداوند و با بهره گیری از ظرفیت های مجموعه 
و توانمندی کارکنان و شــبکه فروش، حرکت 
رو به رشــد شــعبه را شتاب بخشد و با ترکیب 
پرتفوی مناسب و تولید حق بیمه، زمینه رشد و 
شکوفایی و تحقق اهداف راهبردی بیمه میهن 

را فراهم سازد.
در این جلسه همچنین در راستای توسعه کمی 
و منابع انسانی، علی هادی نقاش نیز به عنوان 
معاون فنی شعبه منصوب و معرفی گردید. در 
ادامه این مراســم، همــکاران و نمایندگان نیز 
به طرح مســائل و بیان خواســته های خود در 
راستای بهبود و پیشبرد امور شرکت پرداختند.

 تیم فوتسال بیمه میهن 
 نایب قهرمان مسابقات 
جام رمضان ساری شد

تیم فوتسال بیمه میهن نایب قهرمان مسابقات 
جام رمضان 1401ساری )جام شهدای مدافع 

حرم( شد.
تیم فوتســال بیمه میهن به سرپرستی مهدی 
فرجی نمایندگی این شرکت در استان مازندران 
)کد 311۵( در مسابقات فوتسال جام رمضان 
1401 ساری )جام شهدای مدافع حرم( که در 
سالن ورزشی سیدرسول حسینی ساری برگزار 
گردید، با کسب مقام دوم این مسابقات، به مقام 

نایب قهرمانی رسید.

اخبار

برگشت مالیات 8300 میلیارد 
تومانی برای بانک ملت

بــا رای هیــات حل اختــالف مالیاتی، مالیات 
تشخیصی بانک ملت برای سال 13۹8 تعدیل 
شــد. پیرو دریافت برگ تشخیص مالیات سال 
13۹8 و پس از طرح شــکایت بانک در هیأت 
حــل اختالف مالیاتی و حســب پیگیری های 
صورت گرفته، مالیات تشــخیصی تعدیل و از 
مبلغ 132،27۵ میلیارد ریال به مبلغ 4۹،170 

میلیارد ریال کاهش یافت.
بر اساس اطالعیه شفاف سازی بانک ملت که با 
عنوان تعدیل مالیات عملکرد تشــخیصی سال 
13۹8 و با درجه اهمیت ب روی سامانه کدال 
قرار گرفته، کاهش مالیات تشخیصی این بانک 

به اطالع سهامداران رسیده است.

»دکتر سیدمهدی حسینی« 
به عنوان قائم مقام مدیرعامل 

بانک سپه معارفه شد

در جلســه هیئــت مدیره بانک ســپه، »دکتر 
ســیدمهدی حســینی« به عنــوان قائم مقام 

مدیرعامل بانک معارفه شد.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه، در 
جلســه هیئت مدیره بانک ســپه که امروز به 
ریاست دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک 
و بــا حضور تمامی اعضای هیئت مدیره برگزار 
شد، »دکتر سیدمهدی حسینی« به عنوان قائم 

مقام مدیرعامل معارفه شد.
مدیرعامل بانک ســپه با اشاره به خدمات دکتر 
سیدمهدی حسینی در حوزه های برنامه ریزی، 
فنــاوری اطالعــات و پروژه بــزرگ بانکداری 
یکپارچــه در بانک ســپه، افــزود: این انتخاب 
بــا توجه به خدمــات، توانمندی ها و ضرورت 
نقش آفرینــی در مأموریت های ســخت آینده 

بانک سپه صورت گرفته است.
مدیرعامل بانک سپه مجاهدت مدیران و کارکنان 
را موجب وثوق نظام و انقالب عنوان کرد و افزود: 
طی ماه های گذشته اقدامات ارزنده ای در بانک 
ســپه انجام شده که نشــان از روحیه جهادی و 

اخالص مدیران و کارکنان دارد.
وی با تأکید بر اینکه باید در حوزه مشتری مداری 
و خدمــت به مردم نقش آفرین باشــیم، اظهار 
داشت: هویت انقالبی بانک سپه ایجاب می کند 
که مدیران و پرسنل این بانک با روحیه انقالبی و 
اخالص نسبت به وظایف خود و خدمت به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران اقدام کنند.
ســیدمهدی حسینی که به ســمت قائم مقام 
مدیرعامل بانک سپه منصوب شده است دارای 
دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس 
می باشد. وی از اسفندماه 13۹۵ تاکنون به عنوان 
عضو هیئت مدیره بانک سپه با نظارت مستقیم 
بر حوزه های مالی، سرمایه گذاری، برنامه ریزی، 
شــعب غرب کشــور، فناوری اطالعات، نیروی 
انســانی، حسابرســی داخلــی و ادغام فعالیت 

داشته است.

رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی بانک توسعه تعاون
کتاب تاریخ شفاهی بانک توسعه تعاون با 
حضور مدیران ارشد بانک رونمایی شد.

محمد شــیخ حســینی سرپرست بانک 
توسعه تعاون در جلسه رونمایی از کتاب 
تاریخ شــفاهی بانک توسعه تعاون اظهار 
داشــت: محصول حاضر سندی علمی، 
پژوهشــی و مبتنی بر خرد جمعی است 
کــه اثرات پایــدار و بلندمدتی در بانک 

خواهد داشت.
وی افزود: پیشرفت و بالندگی هر سازمان 
بســتگی به تدابیر و تالش های مدیران 
ارشــد و تالش و کوشش سرمایه انسانی 
دارد که در این مجموعه تاریخ شــفاهی، 
تجربیــات مدیران صنــدوق و بانک در 
نزدیــک به ســه دهه فعالیــت انعکاس 
داده شــده است و مطالعه و بررسی این 
مجموعه می تواند بسیاری از تحوالت و 
رویدادهــای این نهاد مالی بخش تعاون 

را به خواننده انتقال دهد.
وی کتاب تاریخ شفاهی را مصداق بارزی 
از تبدیــل دانش ضمنی به دانش صریح 
و تکمیل چرخه مدیریت دانش در بانک 
توسعه تعاون ذکر کرد که برای نخستین 
بــار در ایــن برهه زمانی از ســوی مرکز 
آمــوزش و پژوهش بانک محقق شــده 

است.
شیخ حسینی در بخشی از سخنان خود 

با اشاره به اهمیت و ضرورت تدوین تاریخ 
شــفاهی گفت؛ مستندســازی و روایت 
تاریخ شفاهی ســازمانی، مسیر توسعه 
مبتنی بر تجارب و ترســیم آینده بر پایه 
تجربیات زیسته سازمانی است؛ بنابراین 
نــگارش و انتقال تاریخ بانک به آیندگان 
بانــک زمینه توســعه و بالندگی بانک و 

صنعت بانکداری را فراهم می سازد.
حجــت اله مهدیان مدیرعامل پیشــین 

بانــک توســعه تعاون این اثــر علمی را 
فعالیتی متمایز و شایسته تقدیر دانست 
که در آن بر اشتراک گذاری بیش از سه 
دهه تجربیات ناب بانکی اهتمام شــده 

است.
کریــم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و 
پژوهش بانک توســعه تعاون پس از خیر 
مقدم به مدیران ارشــد حاضر در جلسه، 
ضمن ارایه گزارشی از فرایند شکل گیری 

ایده و مراحل انجام تدوین تاریخ شفاهی 
بانک گفت: گذشته اگر به یاد آید و بخوبی 
فهم شود دیگر گذشته نیست و با این نوع 
نگــرش محصول علمی حاضر می تواند 
بعنــوان یک کتاب سرشــار از تجربیات 
واقعی و عینی از وضعیت بانک توســعه 
تعاون مورد اســتفاده آیندگان بانک قرار 

گیرد.
وی در رابطــه با محتــوای کتاب تاریخ 

شــفاهی تبیین نمود کتاب مشــتمل 
بــر مصاحبه با 17 نفر از مدیران ارشــد 
صندوق تعاون و بانک توســعه تعاون از 
بدو تاســیس بوده که محتوای مصاحبه 
با رعایت امانت و با دقت و صحت باالیی 
تنظیم و نقل شــده است. در همینجا از 
زحمــات اداره کل روابــط عمومی که ما 
را در انجــام این پروژه همراهی نمودند 

کمال تشکر را دارم.
در ادامه جلسه حسین سرین رییس اداره 
کل پژوهش از حمایت های مدیران ارشد 
بانــک در فرایند تدوین تاریخ شــفاهی 
قدردانی نمود و اشاره کرد با عزم و جدیت 
مضاعف ســند تاریخ شــفاهی تولید و با 
پیگیری های مکرر به ثمر نشسته است.

وی اظهار امیــدواری کرد کتاب حاضر 
که با حمایت و مشــارکت مدیران ارشد 
صندوق تعاون و بانک توســعه تعاون از 
بدو تاســیس تدوین شده بتواند بعنوان 
گنجینه ای ارزشــمند مورد اســتفاده 

مدیران آینده بانک قرار گیرد.
در پایان جلســه اعضای هیات مدیره و 
معاونیــن مدیرعامل با تاکید بر اهمیت 
تاریخ شــفاهی، فعالیت صورت گرفته را 
گامــی مهم و برجســته در تاریخ بانک 
قلمــداد نمودند و به تبیین دیدگاه های 

خود پرداختند.

اخبار

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

برابــر رای شــماره 140060318603000247 مــورخ 1401/01/16 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
ــش  ــبخ درش ــه خس ــرا درقری ــه س ــادره از صومع ــنامه 330 ص ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد ابراهی ــی فرزن ــه زاده خاکیان ــی عبدال عینعل
دانــگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 18.57  مترمربــع پــالك فرعــی 23158 از اصلــی 12 مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالك 2028 و 2029 و 2032 متصــل بهــم از اصلــی 12 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای 
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــی چی ــف چین یوس
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/06 ونوبــت دوم:1401/02/21
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

کالسه 140100103 گهی ابالغ اجرائیه  آ
زائــی کشــه فراهانــی بــا کــد ملــی :0045959374بــه نشــانی : کرج،محلــه حســین آباد،خیابــان )14 متــری  -خانــم اکــرم میر

زنبق(خیابــان اللــه ،پــالک 22 ، طبقــه اول 
-علــی فراهانــی بــا کــد ملــی شــماره ملــی :5449419430 بــه نشــانی : کــرج ،محلــه حســین آبــاد ، خیابــان )14 متــری زنبــق 

(خیابــان اللــه ،پــالک 22 ، طبقــه اول 
ــر گــزارش مامورابــالغ آدرس فــوق شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ  بدینوســیله بــه بدهــکار پرونــده کالســه فــوق کــه براب
میگــردد کــه برابــر شــماره ســند:77/1400/593 – 1400/10/27 بیــن شــما و شــهرداری کــرج مبلــغ 4.901.000.000.00 
ریــال بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات 
قانونــی اجرائیــه صــادر و بکالســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18/19 آئیــن نامــه اجــرا بشــما ابــالغ 
مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کثیرانتشــار 
محلــی درج ومنتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خوداقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون 

انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد.
سرپرست واحد اجرای ثبت کرج-منیعی از طرف قاسمی

ج-حکید منیعی کر                                         سرپرست اداره اجرای اسناد ذمه 
م الف/660

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

برابــر رای شــماره 140160318018000189-1401/01/22 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی 
زنــد احمــد بــه شــماره ملــی 6539726988  درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه  خســرو حجــازی پیشــکناری فر
مســاحت 894/31 مترمربــع کــه مقــدار 867/99 مترمربــع آن بــا کاربــری مســکونی اســت و مابقــی در حقــوق ارتفاقــی 
حریــم خیابــان و کوچــه قــرار دارد مجــزی شــده از پــالک 38 باقیمانــده فرعــی از ســنگ 20اصلــی واقــع در قریــه شهرســتان  
بخــش 12 گیــالن کــه بــرای آن پــالک شــماره 668 فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــك رســمی احمــد حجــازی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــن اگهــی  ــد از تاریــخ انتشــار اولی اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/21 ونوبــت 

دوم:1401/03/07
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گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی   " آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140060318603014123 مــورخ 1400/12/14 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقای 
مصطفــی منصــوری فرزنــد علــی نقــی بــه شــماره شناســنامه 328 صــادره از زنجــان درقریــه کماکــول درشــش دانــگ یــك 
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 695.77  مترمربــع پــالك فرعــی 178 از اصلــی 76 مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالك 29 از اصلــی 76 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای هدایــت همتــی طرازکوهــی محــرز گردیــده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که 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 مالکی 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 مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/06 ونوبــت دوم:1401/02/21
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

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

برابــر رای شــماره 140060318603014135 مــورخ 1400/12/14 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
آقــای مصطفــی منصــوری فرزنــد علــی نقــی بــه شــماره شناســنامه 328 صــادره از زنجــان درقریــه کماکــول درشــش دانــگ 
یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 108.84 مترمربــع پــالك فرعــی 179 از اصلــی 76 مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالك 29 از اصلــی 76 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای هدایــت همتــی طرازکوهــی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/02/06 ونوبــت دوم:1401/02/21
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی
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بررسی اندیشه سرپرست معاونت فنی بیمه تعاون
  محمد باباکردی، سرپرست معاونت فنی بیمه تعاون بوده و از خرداد 
13۹7 تا کنون نیز به عنوان دبیر کارگروه مهندســی ســندیکای بیمه 
گران ایران مشــغول فعالیت اســت. اندیشــه های او در مسیر توسعه و 

تعالی بیمه تعاون مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مسیر اندیشه های محمد باباکردی، سرپرست معاونت فنی بیمه تعاون 

در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه می آید:
نقش سندیکا در توسعه رشته مسئولیت و مهندسی

او معتقد اســت که در تمامی نقاط جهان، ســندیکاها نقش بســیار 
مهمی در توســعه و رشــد بخش های مختلف دارند، ولی نکته مهم در 
این بخش، قدرت و ضمانت اجرایی مصوبات و اقدامات سندیکاســت. 
هرقدر توان و قدرت اجرایی سندیکا بیشتر باشد، تاثیرگذاری مصوبات 

سندیکا بیشتر خواهد شد.
اگر اقدامات سندیکا در راستای ایجاد همگرایی بین شرکت های بیمه 
گر و همچنین برقراری ارتباط نزدیک تر بین بیمه مرکزی و شرکت های 
بیمه باشد، می تواند منجر به توسعه و رشد بیمه های مهندسی شود.
اهمیت و جایگاه کارگروه ها در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری

او توضیح می دهد که در کارگروه ها آیین نامه های مصوب شوای عالی 
بیمه در سطح معاونین فنی ارزیابی می شود و پیشنهادات کارشناسی 

شده در اختیار بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قرار می گیرد.
درباره اقدامات کارگروه مهندسی و انرژی در سندیکای بیمه گران نیز 
بیان داشت: در این کارگروه عالوه بر بررسی و ارزیابی انواع بیمه نامه 
های مهندسی و انرژی، اصالحات شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه 
ها، ترجمه و تفسیر عبارات و واژه ها، ایجاد وحدت رویه در برخورد با 
بیمه گران بزرگ و ارائه راهکارهای توسعه فروش و بررسی مشکالت 

آنها از جمله موارد مطروحه در این کارگروه است.
کم بیمه گی، یک چالش مهم

سرپرســت معاونت فنی بیمه تعاون معتقد اســت که »آشــنا شدن با 
مفهوم کم بیمگی با هدف اطمینان دادن به صاحبان صنایع و مشاغل 
از پرداخت کامل خســارت های احتمالی از ســوی شرکت های بیمه، 
نیازمند این اســت تا اطالع رســانی مناسبی در این زمینه صورت گیرد 

که در برخی موارد این موضوع نادیده گرفته می شود«.
بابــا کــردی با تاکید براین موضوع که »کم بیمگــی این روزها به یکی از 
چالش های اساسی صنعت بیمه تبدیل  شده و بدبینی بیمه گذاران نسبت 

به خدمات شرکت های بیمه را فراهم کرده است« توضیح می دهد که »در 
این  بین نقش شرکت های بیمه و شبکه فروش در آگاه سازی و اطالع رسانی 
دقیق بسیار ضروری است تا فعاالن اقتصادی با آسودگی در مقابل هرگونه 

حوادث ناگوار از پوشش های بیمه ای کامل بهره مند شوند.«
چالش کم بیمه شده گی شناورهای صیادی

باباکردی همچنین در اظهاراتی تخصصی چالش های کم بیمه شده گی 
شناورهای صیادی را مورد بررسی قرار داده و معتقد است که این مهم 
می تواند به دالیلی چون »اطالعات بیمه ای اندک مالکین شناورهای 
صیادی«، »بروز نکردن ارزش شــناورها«، »فرســوده بودن بسیاری از 
شناورهای صیادی)لنج و قایق(« و در نتیجه عدم تمایل شرکت های 
بیمه به بیمه کردن آنها و »ایمنی پایین تر شناورهای چوبی« باشد.

آینده نگری و توجه به ریسک های نامشهود
دبیر کارگروه مهندسی سندیکای بیمه گران ایران همچنین با اشاره 
بــه توجه شــرکت بیمه تعاون به بیماری هــای پاندمیک و اپیدمیک 
توضیح می دهد که »برآورد خود ما این است که از حاال به بعد جامعه 
ایران و به ویژه در فعالیت های اقتصادی با ریســک های نامشــهودی 
روبرو خواهد بود که نمی توان با رویکرد ســنتی آن ها را تحت پوشــش 
بیمــه قــرار داد؛ فرض کنید در نتیجه واکسیانســیون عمومی پرونده 
پاندمی کرونا برای همیشــه بســته شــود، اما چه تضمینی وجود دارد 
که در نتیجه تغییرات آب و هوایی، تهدیدات بیو تروریســم، حمالت 
ســایبری، ریزگرد ها یا آلودگی هوا در آینده فعالیت کســب و کار ها در 

نقاطی از کشور مختل نشود.«

او توضیــح مــی دهــد که »این ها ریســک های نامشــهود و اجتناب 
ناپذیری اســت که نمی توان از کنارشــان به ســادگی گذشت؛ یکی از 
رویکرد هــای صنعت جهانی بیمه یافتن راهی منطقی برای پوشــش 
چنین ریســک هایی اســت؛ در همین راستاســت که بیمه تعاون، برا 
نخستین بار بیمه تعطیلی کسب و کاربه دلیل اپیدمی و پاندمی را در 

منطقه خاورمیانه عرضه کرده است.«
کاهش کارمزد؛ راهکاری برای توقف رشد ضریب خسارت بیمه 

نامه های مسئولیت
ایــن کارشــناس بیمه همچنین در ادامــه اظهارات تخصصی خود به 
راهکاری برای توقف رشــد ضریب خســارت بیمه نامه های مسئولیت 
اشــاره کرده و معتقد اســت: »کاهش کارمزد و خودداری شرکت های 
بیمه از نرخ شکنی های غیر کارشناسی و غیر معقول، دو راهکار توقف 
رشد ضریب خسارت بیمه نامه های مسئولیت است« باباکردی توضیح 
می دهد که »اگرچه ممکن اســت که کاهش کارمزد بر انگیره شــبکه 
فروش تاثیرگذار باشــد اما در حال حاضر در مجموع کارمزد و هزینه 
صــدور 30 درصــد حق بیمه این رشــته را به خود اختصاص می دهد 
که درصد قابل مالحظه ای تلقی شده و باید منافع همه ذی نفعان در 
آن تأمین شــود و این امر در کنار ارائه نرخ های کارشناســی و رعایت 
الزامات آیین نامه ۹4 شــورای عالی بیمه می تواند ضریب خســارت 
این رشــته را کنترل کرده و منافع همه ذی نفعان اعم از بیمه گزار، 
بیمه گر، زیان دیده و نمایندگان فروش را در دراز مدت تأمین کند.«

رتبه بندی و کنسرسیوم، راهکارهای مناسب برای تقویت 
بیمه های مسئولیت

او در ادامه مطرح می سازد که »بانک ها امروز هر فردی که به سیستم 
بانکــی مراجعــه می کنــد کد ملی او را وارد می کنند و از رتبه اعتباری او 
مطلع می شوند. این روند باعث شده تا مردم بدانند که اگر اقساط خود 
را دیر پرداخت کنند اعتبارشــان زیر ســؤال می رود. یکی از راهکارهایی 
کــه می توانــد به بیمه گران نیز کمک کند رتبه بندی اســت؛ یعنی اگر 
بیمه گذاران بدانند که تعداد خسارت های شــان به دلیل عدم نظارت و 
عدم کنترل نیروی انســانی افزایش می یابد و باعث می شــود حق بیمه 
بیشتری بپردازد یا بیمه نامه با فرانشیز باالتری خریداری کنند رفتارش 
را اصالح می کند از طرفی رتبه بندی به راحتی امکان پذیر اســت؛ چون 
تمام اطالعات شرکت های بیمه در قالب سامانه سنهاب مشخص است.«

بانک گردشگری بیش از 1300 میلیارد ریال وام 
ازدواج پرداخت کرد

بانک گردشــگری در ســال 1400 در مجموع 1۵74 فقره تســهیالت ازدواج به مبلغ 1311 میلیارد 
ریال به مزدوجین پرداخت کرده است.

از کل تسهیالت ازدواج پرداختی بانک در سال گذشته، تعداد 14۹1 فقره وام ازدواج اشخاص عادی 
و 83 فقره تسهیالت ازدواج اشخاص ایثارگر بود.

از تســهیالت پرداخت شــده در ســال 1400 ، مبلغ 1182 میلیارد و 800 میلیون ریال به اشخاص 
عادی و 128 میلیارد و 200 میلیون ریال به اشخاص ایثارگر پرداخت شده است.

میزان تســهیالت قرض الحســنه ازدواج در ســال گذشته برای هر یک از زوجین مبلغ 700 میلیون 
ریال درنظر گرفته شده بود. سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
به نشانی ve.cbi.ir ایران تنها مرجع رسمی کشور جهت ثبت نام متقاضیان تسهیالت ازدواج است.

بانک گردشگری 100 شعبه در سراسر کشور دارد.
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کند؛ شرکت فوالد مبارکه فراتر از استانداردهای جهانی حرکت می 

تحقق گذر از حد نصاب عمر نسوز کوره های مدول های احیا مستقیم شرکت فوالد مبارکه
اصفهان / گروه استان ها: رکورد عمر نسوز 
کوره های شافت و ریفورمر در مدول های 
واحد احیای مستقیم شماره یک شرکت 
فوالد مبارکه شکســته شــد.غالمرضا 
ســلیمی، مدیر ارشد تولید شرکت فوالد 
مبارکــه، با ابراز خرســندی از موفقیت 
حاصل شــده و ثبــت رکوردها در واحد 
احیا مستقیم بیان کرد: بازنگری در نحوه 
ســرد و گرم کردن کوره )کرو حرارتی( 
کــه منجــر به کاهش شــوک حرارتی و 
کمترین آسیب در هنگام توقفات جهت 
شات دان های ساالنه می شود توسط تیم 
نســوز سایر نواحی برای هر شات دان، به 
فراخور میزان تعمیرات نســوز موضعی، 
 طراحــی و بــه واحــد احیا مســتقیم 

ارائه می گردد.
وی گفت: با ابداع روش های نوین، تعویض 
ســاختار آجرهای نسوز کوره و ریفورمر 
و جایگزینــی و اســتفاده از پورت های 
بی اســتفاده و راکد طرح قدیم و تطبیق 
آن ها با تغییرات موردنیاز انجام گرفت.  
طرح جدید Thin Wall باعث جلوگیری 
از توقــف بلندمدت )حداقل یک ســاله( 
مدول های واحد احیا مســتقیم به سبب 
عدم ارســال پورت ها و آجرهای نســوز 
خریداری شده از شــرکت های خارجی 
به جهت تحریم های ظالمانه شده است.

مدیر ارشــد تولید شرکت فوالد مبارکه 
افــزود: عــالوه بر امــکان تولید بیش از 
3.۵ میلیــون تــن آهن اســفنجی که 
ارزش افــزوده ای معادل 87 هزار و ۵00 
میلیارد ریال )ناشی از عدم توقف( داشته 
و ادامه روند تولید آهن اسفنجی با افزایش 
عمر نســوز کوره ها، فرصت بومی سازی 
نیز مهیا شــده و به ثمر رســیده اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: از دیگــر نکات 

مهم در این راســتا بهره برداری مناسب 
از واحدهای احیا مســتقیم و جلوگیری 
از آســیب به نسوز کوره ها با وجود تولید 
اسمی و حتی بیشتر از ظرفیت تولید بوده 
است؛ به طوری که تاکنون به خوبی از آن 
اســتفاده شــده و نیاز به تعویض ساختار 
نسوز وجود  نداشته است و می توان از آن 
به عنوان مهم ترین عامل رســیدن به این 
رکورد یاد کرد.ســلیمی با اشاره به مزایا 

و دســتاوردهای انجام این پروژه ها ابراز 
داشــت: اجرای فــاز اول تا چهارم پروژه 
موجــب جلوگیــری از تعویض بیش از 
1800 تن متریال نســوز خارجی در این 
۵ مدول و جلوگیری از خروج ارز به ارزش 
4.۵00 میلیــون یــورو )معادل 13۵0 
میلیارد ریال( شــده است. عالوه بر این، 
با اجرای فاز پنجم پروژه، شــاهد کاهش 
تعویض 2 هزار و 300 عدد کارتن بالنکت 

و ۶ هزار عدد ســت بلت و کاپ اینکونل 
۶01 )متریال نسوز خارجی( در ریفورمر 
دو مــدول E و F بودیــم که در نتیجه از 
خروج ارز به ارزش 233 هزار یورو )معادل 
70 میلیــارد ریال( برای شــرکت فوالد 
مبارکه جلوگیری شده است.وی تصریح 
کرد: در ادامه اجرای فاز چهارم، تعویض 
آجرهای نسوز به صورت موضعی )۵0 تن 
به جــای 400 تن و کاهش زمان توقف از 
40 روز به 20 روز در ۵ مدول واحد احیا 
مستقیم شــماره یک(، کاهش ۶0 هزار  
نفر ســاعت، 30 میلیــارد ریال هزینه و 
100 روز زمــان توقــف که به تولید آهن 
اسفنجی افزوده شــده قابل توجه است. 
در نهایــت با این فعالیت ها از خرید 21۵ 
هزار تن آهن اســفنجی بــه مبلغ بیش 
از ۶ هزار میلیارد ریال جلوگیری شــده 
اســت. ســلیمی تأکید کرد: مهم ترین و 
بارزترین مزیت این پروژه بومی ســازی 
و ترغیــب شــرکت های نســوز داخلی 
توسط تیم مرکز نسوز است که نهایتا به 
ســاخت ست کامل آجرهای نسوز کوره 
شافت واحد احیا مستقیم توسط شرکت 
فراورده های نســوز مهرگداز و جرم های 
ســبک و ســنگین کم آهــن گانینگی 
 توســط شرکت دیرگداز آتشگاه اسپادانا 

منجر شده است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 فرماندار جدید بهبهان 
منصوب شد 

خوزستان / گروه استان ها: آیین معارفه فرماندار 
جدید شهرستان بهبهان با حضور نجاتی معاون 
سیاســی اجتماعی اســتاندار خوزستان،امام 
جمعه،ریاست دادگستری،دادستان،فرماندهان 
نظامی و انتظامی وسایر مسئوالن برگزار گردید.

دراین مراسم رستم عیدی پور به عنوان فرماندار 
جدید شهرســتان بهبهان معرفی شد واز تالش 
ها و زحمات یوســف زمانی اصل فرماندار سابق 

این شهرستان قدردانی به عمل آمد.

 مشاور شهردار گرگان 
در امور حقوقی منصوب شد

گلســتان / گروه اســتان ها: طی حکمی از سوی 
مهندس محمدرضا ســبطی، »بهرام غریب« به 
عنوان مشــاور شــهردار گرگان در امور حقوقی 
منصوب شد.در متن این حکم آمده است: جناب 
آقــای بهرام غریب به موجــب این ابالغ نظر به 
تعهد، سوابق و تخصص شما را به عنوان مشاور 
اینجانــب در امور حقوقی)مقید به شــش ماه( 
منصوب می نمایم.امید است با استعانت از درگاه 
خداوند متعال نســبت به بررسی حقوقی کلیه 
قراردادهای شــهرداری و اظهارنظر حقوقی در 
خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین 
قانونــی و عنداللــزوم چک و اصالح آن، نظارت 
پاســخگویی به ســواالت و استعالمات حقوقی 
شهرداری و اعالم نظر مشورتی در موارد ارجاعی، 
پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارائه آن به دعاوی 
و مراجــع قانونــی ذیربــط و دفاع از حقوق حق 
شــهرداری در مراجــع مذکور، نظارت بر انعقاد 
قراردادهای مختلف در شهرداری و ارائه نظرات 
مشــورتی با توجه به صرفه و صالح شــهرداری، 
طــرح دعــاوی و دفــاع از حقوق شــهرداری و 
پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه 
علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی و 
با نگاه دقیق و متکی به روحیه خدمت گذاری در 
پرتو تعامل صمیمانه و با تدبیر و درایت در امور 
محوله و فراهم نمودن رضایتمندی شــهروندان 
جهت تحقق اهداف سازمانی با رعایت قوانین و 
مقررات و دســتورالعمل های ابالغی تحت نظر 

مدیر مربوطه موفق و موید باشید.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق 
استان اردبیل خواستار شد؛

لزوم همکاری کتابخانه های 
استان اردبیل در فرهنگ سازی 

مصرف صحیح برق
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیر روابط عمومی 
شــرکت با حضور در دفتــر مدیرکل کتابخانه 
های عمومی اســتان اســتفاده از ظرفیت این 
نهاد در فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق  به 
کودکان ،نوجوانان ، جوانان و خانواده های آنان 
را خواســتار شد.»رویا اللهقلی پور« مدیر دفتر 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
اردبیل در دیدار روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه با 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و مدیران 
این نهاد ،تجمیع شــدن کلیه خدمات شرکت 
های توزیع به شــهروندان را در ســامانه »برق 
من « یادآور شد.اللهقلی پور به تشریح امکانات 
ایــن ســامانه پرداخت و اظهــار کرد:خدمات 
صورتحســاب از قبیل مشاهده جزئیات  قبض 
،اطالع از متوسط مصرف ماهیانه ،اعالم کارکرد 
کنتور،خدمات مشــترکین از قبیل درخواست 
انشــعاب ،تغییر نام،آزمایــش کنتور و ...و هم 
چنین امکانات مربوط به اعالم  اتفاقات شبکه 
از قبیل اعالم خاموشــی ،مشکالت روشنایی 
معابر ،مشــکل ولتاژ ،سرقت برق و ...در سامانه 
»بــرق من« ارائه شــده اســت .وی در ادامه 
اســتفاده بدون مجوز  از شــبکه برق سراسری 
برای اســتخراج رمز ارز را مشکلی جدی برای 
شــبکه برق عنوان کرد و گفت:این اقدام عالوه 
بر مصرف شــدید برق ،باعث افت ولتاژ برق در 
منطقه شده و موجب خسارت به وسایل برقی 
همســایگان می شود و امکان اعالم این مراکز 
استخراج غیرمجاز رمز ارز با حفظ محرمانگی 
نیزدر ســامانه برق من فراهم شــده است .در 
ادامه این دیدار مقرر شــد تفاهم نامه ای بین 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل  
و شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص 
برگزاری برنامه های فرهنگی مدیریت مصرف  
کتاب محور ،برنامه های فرهنگی بخش کودک 
انعقاد گردد.هم چنین مقرر شــد پوستر های 
ســامانه »برق من« و پوســترهای حاوی پیام 
هــای مدیریت مصرف بــرق در تابلو اعالنات 
100مرکــز کتابخانــه عمومی در شــهرها و 
روستاهای استان نصب گردیده و تراکت های 
مرتبط نیز بین مراجعان توزیع گردد.هم چنین 
مقرر شــد پیام ها ،موشــن گرافی ها و موشن 
اســتوری ها ی تهیه شده توسط این شرکت و 
شــرکت توانیر نیز  از بستر فضای مجازی نهاد 
 کتابخانه های عمومی استان به صورت گسترده 

اطالع رسانی گردد.

بـه نیت تعجیل در ظهور آقا امام زمان 
)عج( صورت گرفت؛

ح  طنین انداز شدن طر
تالوت نور در شرکت توزیع 

نیروی برق استان سمنان
ســمنان / گروه استان ها: طـــرح تالوت 
نور، ویژه ختم قرآن کریم در مـــاه مبارک 
رمـــضان بـــه نیت سـالمتی و تعجیل در 
ظهــور آقــا امام زمان )عــج( و دفع و رفع 
بالیا، در شــرکت توزیع نیروی برق استان 
ســمنان به اجرا درآمد.دبیر امور فرهنگی 
این شــرکت با بیــان مطلب فوق گفت: با 
مشــارکت همکاران و در قالب این طرح، 
هفــت ختم قــرآن صورت پذیرفته و طرح 
توســل نیز ویژه ذکر صلوات برای سالمتی 
و ِشــفای عاجل بیماران اجرایی شده و در 
مجموع 7۶ هزار و ۵10 صلوات در راستای 
این طرح به انجام رســیده است.ابوالفضل 
همتی اظهار کرد: طرح آموزشــی تجدید 
الصلوه ویژه قرائت صحیح نماز، کارســازی 
روزانه یک صفحه قرآن و متن عربی ســی 
جــزء قــرآن و دعای هر روز ماه رمضان در 
شــبکه پیام رسان داخلی شرکت، اجرای 
طــرح تالوت نور ویژه قرائت یک صفحه از 
قــرآن به صــورت روزانه بعد از نماز ظهر و 
عصر، ســخنرانی مناسبتی ائمه جماعت و 
تجلیل از فعاالن و خادمان نماز، به عنوان 
برخــی فعالیت هــای فرهنگی و دینی در 
این شــرکت به شــمار می رود.وی یادآور 
شد: اجرای طرح جوانه های بهشتی برای 
تجلیــل از 30 نفــر فرزندان همکار نماز و 
روزه اولــی، طرح مفتاح الجنه ویژه تهیه و 
توزیع بسته های معیشتی به افراد نیازمند 
بــا هماهنگی کمیته امــداد امام خمینی 
)ره(، اطــالع رســانی روزانه نکات کلیدی 
و راهکارهــای زندگــی موفق از نگاه قرآن 
کریم در سی روز ماه رمضان، اطالع رسانی 
تفســیر نور با موضوع ارائه نکات الزم برای 
هر صفحه قرآن، طرح 30 روز 30 پیام ویژه 
اختصــاص احادیث ائمــه معصومین )ع(، 
تهیه و اطالع رســانی 30 کلیپ تصویری 
آموزشــی با موضوع احکام روزه و نماز در 
قالب طرح زمزم احکام، مسابقه احکام نماز 
و روزه بــرای همــکاران، صدور بیانیه روز 
جهانی قدس و حضور پرشور همکاران در 
راهپیمایی روز قدس و نمازجمعه آن روز، 
در زمــره اقدامــات صورت پذیرفته در ماه 

مبارک رمضان محسوب می شود.

 معاون راهداری اداره کل راهداری 
استان سمنان عنوان کرد؛

 آغاز عملیات روکش آسفالت 
در محور سمنان - گرمسار

سمنان / فاطمه دامغانیان 
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان سمنان از آغاز عملیات 
روکش آسفالت حفاظتی اسالری سیل در 
محور سمنان-گرمسار، محدوده السجرد- 
دهنمک خبر داد.محمد رضا عرب احمدی 
گفت: ارزیابی پیوســته خرابی روسازی ها، 
ناشــی از فرسایش عادی یا زودرس امری 
ضروری است که عدم توجه به آن موجب 
تشــدید خرابی و ســرایت آن به الیه های 
زیرین و در نهایت اضمحالل کامل روسازی 
و بدنه راه خواهد گردید. چنانچه عملیات 
حفاظتــی به موقع انجام شــود با حداقل 
هزینــه ممکــن و در حداقل زمان ممکن، 
می توان سطح خدمت و عمر آن را افزایش 
و بهره برداری از روســازی را بصورت ایمن 
امکان پذیر نمود. وی تصریح نمود: اجرای 
روکش حفاظتی به روش اســالری سیل، 
برای اغلب راه های شریانی بخصوص جاده 
های نیازمند دارای شکستگی، درز و شکاف 
روکش بسیار مناسبی است که مخلوط آن 
از مصالح خوب دانه بندی شده، پیوسته، زبر 
و تمیز فاقد آلودگی، آب، فیلر های معدنی 
و یــا مواد مضــاف که بصورت یکنواخت با 
یک نوع قیر امولســیون ترکیب می شوند 
درست می شــود.معاون راهداری استان 
ســمنان افزود: عملیات روکش آســفالت 
حفاظتی اســالری ســیل برای اولین بار 
در ســطح اســتان در محور سرخه آرادان 
آغاز شــده اســت که امیدواریم بتوانیم در 
آینــده ای نزدیک از ایــن روش در محور 
های دیگر نیز استفاده کنیم.عرب احمدی 
یادآور شد: در حال حاضر به لحاظ فرسوده 
بودن بخشی از آسفالت این محور عملیات 
روکش آســفالت به طــول 10 کیلومتر و 
عرض 11 متر حد فاصل السجرد- دهنمک 
با ضخامتی مناسب در حال انجام است.وی 
در پایان گفت:  از رانندگان محترم که قصد 
عبور از این محور را دارند تقاضا می شود با 
رعایت ایمنی و توجه به تابلوهای اطالعاتی 
نصب شــده از این محدوده حرکت نمایند 
و با راهداران عزیز همکاری الزم را داشــته 
باشــند تا بتوانیم در کمترین زمان ممکن 
مراحل عملیات روکش آسفالت این محور 
را به پایان برســانیم و سفر خوشی را برای 

مسافران فراهم نماییم.

استانها 6

گشت VIP سال 1400 شرکت فوالد خوزستان تقدیر شد از برگزیدگان برتر 
خوزســتان/ گــروه اســتان ها: برگزیدگان برتر گشــت VIP ســال 
1400 شــرکت فوالد خوزســتان مورد تقدیر قرار گرفتند.به منظور 
اجرای طرح های تشــویقی و انگیزشــی در پایان هر ســال، برترین 
هــای HSE انتخــاب می شــوند. با توجه به معیارهای شــرکت فوالد 
 خوزســتان،   واحد HSE بخش خدمات صنعتی در ســال 1400 حائز 

رتبه برتر شد. 
در ارزیابی ســه ماهه ی چهارم ســال گذشــته نیز، واحد HSE بخش 
فوالدسازی توانست در جایگاه نخست قرار گیرد. از طرفی سید مجتبی 
منجم مدیر فن آوری اطالعات و ارتباطات، بعنوان مدیر ستادی برتر 

معرفی شــد. همچنین از روح الل علی پور رئیس نت ســاختمان های 
غیرصنعتی به دلیل  بیشترین حضور در گشت VIP تقدیر شد. با توجه به 
بیشترین مشارکت موثر عضو اصلی گشت VIP در سال، از امیر حسینی 
کلورزی مدیر بازرسی و خدمات فنی نیز تقدیر به عمل آمد.این گزارش 
حاکی است، از مهران پاک بین مدیر بخش احیا در حوزه مدیر بخش 
میزبان VIP نیز تقدیر شد و بخش خدمات صنعتی در قسمت بخش 
برتر خدمات دهنده در ســال 1400 مــورد تقدیر قرار گرفت. گفتنی 
اســت، در نهایت هم از میان پیمانکاران، شــرکت ایده پردازان صنعت 

فوالد برترین شرکت HSE شناخته شد.

خبر ویژه

مشهد / سمیرا رحمتی
سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی گفت: در سال گذشته بیش 
از 3هزار و ۹00 عنوان کتاب در خراسان رضوی تولید 
شد که در نهایت منجر به صادرات بیش از 18 میلیارد 

ریال کتاب از این استان شد.
جلیل ســروری افزود: به دلیل تغییرات سیاسی در 
کشــور افغانستان به عنوان یکی از مهمترین مقصد 

های کتاب های چاپ شده در این استان ، این رقم 
نسبت به سال 13۹۹ کاهش داشته است و امیدواریم 

در سال جاری این کاهش جبران شود.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که در این مدت 
2 هزارو ۶13 عنوان کتاب با شــمارگان 2۶۶هزار و 
7۵2 جلد تعداد عناوین خروج کتاب از گمرک می 
باشد.سرپرســت معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی خراســان رضوی بیان کرد: سال 

گذشــته بیش از 3 هزار و  ۶۶0 عنوان کتاب برا ی 
اخذ مجوز به دبیرخانه نظارت بر نشــر کتاب استان 
رســید.او گفت: 3 هــزارو 84۶ عنوان کتاب مجوز 
انتشار گرفتند که تاکنون 3 هزار و ۹82 عنوان کتاب 
چاپ شــده اعالم وصول شــد. سروری در خصوص 
شــمارگان این کتاب ها افزود: ۶میلیون و 204 هزار 
و 232 جلد شمارگان کتاب های چاپ شده در سال 

1400 می باشد.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی:

گذشته بود  کتاب استان خراسان رضوی در سال  18 میلیارد ریال سهم صادرات 

مدیر کل کمیته امداد استان گلستان خبر داد؛
گلستانی از تسهیالت نظام وظیفه بهره مندی 305 فرزند مددجوی 

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
گلستان از بهره مندی 30۵ فرزند مددجوی گلستانی از تسهیالت 
نظام وظیفه در ســال گذشــته خبر داد.عیســی بابایی گفت: یکی 
از راه هــای کمک به خانواده های نیازمند، تســهیل در امر خدمت 
ســربازی فرزندان ذکور آنهاســت تا با معافیت و یا حداقل گذراندن 
خدمت سربازی در شهر خود، در زمینه اقتصادی و کمک به امرار 
معــاش خانــواده نیز کمک کنند.او گفت: با ارائه این خدمات، 113 
فرزند مددجو از خدمت ســربازی معاف، ۹1 نفر از خدمات کاهش 

تعرفه صدور کارت معافیت دائم و 101 نفر از گواهی انتقال خدمت 
به نزدیک ترین محل ســکونت بهره مند شــدند.بابایی گفت: زنان 
سرپرست خانواری که به علت فوت و یا طالق همسر تحت پوشش 
هســتند در صورت داشتن شرایط می تواند از معافیت کفالت "یک 
فرزند پســر" اســتفاده کنند.مدیرکل کمیته امداد گلستان درباره 
معافیت تنها فرزند ذکور خانواده های با سرپرست مرد ازکارافتاده 
و بیمار که ســه دختر و بیشــتر دارند، گفت: برای اســتفاده از این 

تسهیالت مشمول باید تنها پسر خانواده باشد

مازندران / گروه استان ها: در سال گذشته بیش از 2۵ هزار و ۶00 کلیومتر 
خطوط تغذیه و شــبکه در اســتان مازندران نشــت یابی شد.قاسم مایلی 
رستمی سرپرست شرکت گاز استان مازندران ضمن بیان مطلب فوق، با 
بیان این که اقدامات ایمنی و تالش برای پایداری شــبکه گاز همواره در 
ســرلوحه عملکرد این دســتگاه خدمت رسان قرار دارد، اظهار داشت: به 
همت و تالش شــبانه روزی متخصصان در بخش بازرســی فنی در استان، 
بیش از 2۵ هزار و ۶00 کیلومتر نشت یابی خطوط تغذیه و شبکه به همراه 
یک میلیون و 100هزار مورد نشت یابی انشعاب در سال 1400 انجام شده 
است.وی در ادامه با اشاره به این موضوع که یک هزار و 1۶3 فقره ایستگاه 
تقلیل فشــار و اندازه گیری گاز با دســتگاه GMI مورد ایمن سازی و نشت 
یابی قرار گرفته اســت، اظهار داشــت: در سال گذشته تعداد 1۶70 مورد 
نشــت یابی زیرزمینی و 78 هزار و ۵۹8 مورد نشــت یابی هوایی کشــف و 
ترمیم شــده و با این اقدامات از بروز ســوانح و هدر رفت ســرمایه های ملی 

پیشــگیری شــده است.مایلی رستمی افزود: در راستای صیانت از دارایی 
هــای فیزیکــی و اصول اطمینان از کیفیت به کارگیری اجناس مصرفی و 
پروژه های عمرانی کارشناسان این شرکت در سال گذشته بیش از 13 هزار 
و 71۵ قلم اجناس را در 2 هزار و 177 مورد تایید قرار دارند که یک هزار و 
73۹ مرحله بازرسی در داخل استان و 438 مورد بازرسی در کارخانجات 
خارج از اســتان بوده، همچنین در راســتای همکاری با دیگر شرکت های 
گاز استانی نسبت به 103 مرحله بازرسی نیابتی برای شرکت گاز استان 
های خوزستان، فارس، خراسان رضوی، مرکزی، البرز، آذربایجان شرقی 
و ... در کارخانجات داخل استان انجام شد تا کاالهای مورد نیاز پروژه های 
اجرایی و تاسیســات در حال بهره برداری را در مراکز تولید ســطح کشــور 
مورد بازرســی قرار دادند و کلیه اجناس پس از انجام تســت های الزم در 
آزمایشگاه های ذیصالح و تطابق نتایج آزمون ها با استانداردهای بین المللی 
و حصول اطمینان از کیفیت آنها تایید و بکارگیری شد.سرپرست شرکت 

گاز استان با بیان اینکه با استفاده از سیستم های کنترلی، نظارتی، ایمنی و 
آزمایش سالمت تجهیزات، راه برای عدم نصب کاالی غیر استاندارد هموار 
می شــود، تصریح کرد: واحد بازرســی فنی با حضور فعال و انجام بازرسی 
در سطوح مختلف شامل مراحل تولید، خرید و نصب تجهیزات و قطعات 
با انجام تست های عملکردی، احتمال بکارگیری و استفاده از تجهیزات و 
قطعات غیر استاندارد را به حداقل رسانده  است.وی اظهار داشت: در این 
راســتا با انجام 21 مورد تســت هیدرواستاتیک، ۶۶4 مورد تست مقاومت 
و نشــتی، 23 مورد آزمایش مقاومت الکتریکی پوشــش لوله های فوالدی 
از بکارگیری اجناس با کیفیت و اجرای صحیح پروژه ها اطمینان حاصل 
شد.گفتنی است که پروژه های نشت یابی تاسیسات و خطوط گازی نقش 
ارزنده ای در پیشگیری از آلودگی های محیط زیستی، بهره برداری ایمن 
و جلوگیری از هدررفت سرمایه های ملی و در نهایت ارایه خدمات پایدار 

به مشترکان گاز دارد.

در سال گذشته صورت پذیرفت؛

نشت یابی بیش از 25 هزار کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه در استان مازندران
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یادداشت

کمبودهای دارویی بیماران تاالسمی جدی است؟ آیا 

فغان بیماران تاالسمی از کمبود دارو
کمبودهای دارویی از ســال گذشــته تا 
امروز مشکالت بسیاری را برای بیماران 
تاالسمی به وجود آورده است، چنان که 
بــه گفته دبیر انجمن حمایت از بیماران 
تاالســمی در حال حاضر نه تنها داروی 
خارجــی که حتی داروهای تولید داخل 
نیز در دســترس این بیماران قرار ندارد 
و ایــن موضوع زندگی آنــان را به خطر 
انداخته اســت.یونس عرب با اشــاره به 
وضعیــت نامناســب دارویــی بیماران 
تاالســمی، اظهار کــرد: در حال حاضر 
نــه تنها داروی خارجی که حتی داروی 
ایرانی در دسترس بیماران تاالسمی قرار 
ندارد.وی افزود: ســازمان غذا و دارو در 
جلســه ای که بهمن ماه 1400 با حضور 
دکتر دارایی رئیس این ســازمان برگزار 
شــد، به بیماران تاالسمی وعده داد که 
داروهــای خارجی و ایرانی را در اختیار 
بیمــاران قرار می دهد، اما در حال حاضر 
که تقریبا چهار ماه از زمان برگزاری این 
جلســه می گذرد این سازمان بدعهدی 

کرده و خبری از این داروها نیست.

از ابتدای سال 1400 تا امروز از 
داروهای وارداتی محروم شده ایم

عرب ادامه داد: از ابتدای ســال 1400 تا 
امروز از داروهای وارداتی محروم شده ایم 
و داروی تولید داخل یک شرکت داخلی 
را هم متأسفانه نداریم، چرا که به رغم آن 
تعهدی که داده، خلف وعده کرده است.

وی افزود: برخالف گفته های مســئوالن 
وزارت بهداشــت که امسال قیمت دارو 
تغییــر نخواهد کرد، یکــی از داروهای 
تاالســمی، 30 درصــد افزایش قیمت 
داشــته است که این پول را بیمار باید از 
جیب خود پرداخت کند.این در حالیست 
که بر اســاس قانون باید داروی بیماران 
خاص به صورت رایگان در اختیار بیمار 
خاص قرار بگیرد، اما یک شرکت، داروی 
خود را گران و سازمان غذا و دارو نیز آن 
را تأیید کرده اســت و متأسفانه این دارو 
هم تحت پوشش بیمه نرفته است.عرب 
یادآور شــد: داروهــای وارداتی بیماران 
تاالســمی »جیدنیــو« و »دســفرال« 

هستند که وارد نشده است. ضمن اینکه 
خط تولید داروی »دسفوناک« که ایرانی 
بوده نیز به شدت کاهش پیدا کرده و در 
دســترس بیماران نیست. از سوی دیگر 
نیــز داروی »نانوجیــد« همان دارویی 
اســت که شرکت تولید کننده قمیت آن 

را افزایش داده است.

 روند صعودی مرگ 
در بیماران تاالسمی

او در ادامــه با تأکید بر تأثیر منفی این 
کمبود دارویی بر بیماران تاالســمی، 
یادآور شــد: بیماران تاالسمی امروز در 
بدترین حالت ممکن در ســه تا چهار 
ســال گذشــته قرار دارند. از زمان آغاز 
تحریم هــا در اردیبهشــت ۹7 تا امروز 
آمارهــای مرگ و میــر در میان افراد 
تاالسمی افزایش پیدا کرده است. از آن 
زمان تا امروز ۵70 بیمار قربانی تحریم، 
کمبود دارو و سهل انگاری سازمان غذا 
و دارو و وزارت بهداشــت شــده اند.
وی بــا بیان اینکه داروهای تاالســمی 
داروهای اســتراتژیکی هســتند، که 
ارتباط مستقیمی با جان بیماران دارد، 
اظهــار کرد: وقتی یک بیمار به صورت 
مداوم خــون تزریق می کند، نیاز دارد 

کــه حجم آهن اضافی را که در بدنش 
ذخیره می شــود با یکســری از داروها 
که آهن زدا هســتند دفع کند؛ اگر این 
داروها در دســترس آن ها نباشد، آهن 
بــا افزایش خود در بدن آن ها، موقعیت 
سمی پیدا کرده و سریع قلب، کبد، ریه 
و کلیه هــای بیمار را از کار می اندازد و 
بیمــار دیابت گرفتــه و ناچار به دیالیز 
می شود و احتمال مرگ آنی در آن ها نیز 
افزایــش پیدا می کند.وی تصریح کرد: 
مرگ بیمار از زمانی که دارو به او نرسد از 
سه ماه تا یک سال و نیم و حتی دوسال 
طول می کشــد این زمان برای بیماران 
مختلف متفاوت است. ما االن بیمارانی 
داریم که در بستر افتاده اند و راه درمانی 
برای آن ها وجود ندارد، چرا که داروی 

آن ها موجود نیست.

 تحریم به واردات داروی بیماران 
تاالسمی گره خورده است

عــرب در ادامه بــا بیان اینکه 23 هزار 
بیمار تاالســمی در کشور وجود دارد، 
گفت: تمامی این بیماران نیازمند دارو 
هســتند. سال گذشــته سازمان غذا و 
دارو از طریق معاونت بهداشــت وزارت 
بهداشــت برآورد کرد که 4.۵ میلیون 

ویال آمپول دسفرال بیماران تاالسمی 
نیاز دارند در حالی که این برآورد کامال 
اشــتباه بود و حداقــل 7 میلیون ویال 
آمپــول نیاز داشــتیم. علــی رغم این 
برآورد اشــتباه هم ســال گذشته 1.۵ 
میلیون ویال آمپول به بیماران رســید.
وی در پایان یادآور شــد: از شــرکت 
نوآرتیــس هم که تنهــا تولید کننده 
خارجی داروی دســفرال برای بیماران 
تاالســمی است به شدت گالیه  داریم، 
چرا که مســائل تحریمی را به واردات 

داروی این بیماران گره زده است.

 درخواست داروی وارداتی مورد نیاز
 ادعایی غیرمنطقی!

بر اساس این گزارش، سال گذشته نیز 
مشــکالتی برای بیماران تاالسمی در 
تهیه داروهای مورد نیاز به ویژه داروی 
دســفرال و جیدنیو بــه وجود آمد که 
حیــدر محمدی، مدیرکل وقت دارو و 
مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو 
اعالم کرد: داروی بیماران تاالســمی 
بــه وفور در کشــور وجود دارد. وی در 
عیــن حال بر کمبود داروی دســفرال 
صحه گذاشــت و گفت: در حال حاضر 
شرکت تولید کننده دسفرال هم اعالم 

کــرده تولید ایــن دارو در دنیا متوقف 
شــده اســت و تنها برای ایران این دارو 
را تولید می کنند. این شــرکت با اعالم 
اینکــه تولید این دارو از نظر اقتصادی 
صرفه ندارد، توصیه کرده است مطابق 
نظر همه متخصصان آنکولوژی در دنیا، 
روی فرم خوراکی یعنی دفرازیروکس 
متمرکز شــوند.این مســئول ســابق 
ســازمان غــذا و دارو همچنین اظهار 
کــرده بــود که بیمــاران معترض که 
داروی وارداتــی )جیدنیو( می خواهند 
خواسته شان نامعلوم و بی منطق است، 
چرا که دارو به وفور در دو نوع تزریقی 
و خوراکی در کشــور موجود است، اما 
اینکــه از نوع وارداتی آن حمایت کنیم 

خواسته غیرمنطقی است.

پاسخ سازمان غذا و دارو به کمبود 
داروی بیماران تاالسمی در سال 1401

حمیدرضا ایالنلو، مدیرکل کنونی دارو 
و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، 
در رابطــه با وضعیــت دارویی بیماران 
تاالسمی در کشور، گفت: ما به تعهدات 
خــود در خصوص تهیه داروی بیماران 
تاالســمی عمل کرده ایم.وی افزود: در 
برهه ای، تأمیــن ارز برای واردات دارو 
متوقف شــد که مجددا تأمین ارز آغاز 
شــده و مشــکلی در این رابطه وجود 
ندارد.او همچنین یادآور شــد: شرکت 
نوارتیس )تنها تولید کننده دســفرال( 
هــم ســخت گیری می کند و تــا ارز را 
دریافت نکنــد، دارو را در برنامه تولید 
نمی گذارد.این اظهارات ایالنلو در حالی 
اســت که وی فروردین ماه امســال نیز 
گفتــه بود دلیل کمبود این دارو تاخیر 
در تخصیص ارز طی ماه های گذشته و 
تاخیر در ثبت ســفارش آن در شرکت 
تولیــد کننده خارجی بود که محموله 
ثبتی، مردادماه تامین می شود. البته در 
ســال گذشــته در حد توان و به میزان 
بیش از ســال ۹۹ دســفرال وارد کشور 
شــده است. در وضعیت فعلی نیز نمونه 
تولید داخل آن در کشــور موجود است 

و مشکلی نداریم.

7جامعه
 راهکار رفع اضطراب 

کودکان چیست
  مهسا یزدی ، روانشناس

 کــودکان دارای عزت نفــس پایین اغلب 
دارای اضطراب، پرخاشــگری، لج بازی و 
ترس هســتند، برای این گروه از کودکان 
قصه گویی می تواند تأثیر بســزایی در حل 
مشــکالت رفتاری آنها داشته باشد. قصه 
بایــد در یک محیط امــن، لذت بخش و 
جذاب و با زبان سوم شخص برای کودک 
گفته شــود.قصه درمانی یکــی از فنون 
روان درمانی است که در کنار رویکردهای 
دیگر روانشناســی، درمانگران از آن روش 
در مقابله با اضطراب ها و ترس های کودک 
استفاده می کنند و حتی می توانند خیلی 
از مفاهیم آموزشی را در حوزه های مختلف 
به کودک آموزش دهند. کودکان از طریق 
داستان ها و افسانه ها با حقایق زندگی آشنا 
می شوند و با تأثیرپذیری از شخصیت های 
قصــه، قــدرت فهم و بیــان آن ها تقویت 
می شــود، خالقیتشان پرورش می یابد و 
گنجینه واژگان کودک نیز گسترش پیدا 
می کند.ســنت قصه گویــی به اندازه عمر 
انسان ها قدمت دارد. قصه ها مجموعه ای 
از شــخصیت ها، روابط و ارزش ها هستند 
که هر انســانی با شــنیدن یک حکایت 
یــا داســتان ار الگو می پذیــرد و به مرور 
زمان جِزئــی از ناخودآگاه جمعی آدم ها 
می شــوند.قصه گویی یکــی از بهتریــن 
شــیوه ها در مشاوره ها و درمان اختالالت 
رفتاری کودکان است، کودکان با شنیدن 
قصه می توانند با احساســات و رفتارهایی 
مقابلــه کنند که شــاید هنوز نمی توانند 
بــا یــک درمانگر و حتی والدینشــان در 
آن موردهــا صحبــت کنند.قصه درمانی 
می توانــد روش مفیــدی برای ســالمت 
رفتــاری آنها باشــد.قصه ارتباط رمزی و 
هدفمند با درمان دارد.قصه گویی ارتباط 
غیرمســتقیم تخیلــی اســت و از طریق 
تجــارب و نتایجی که در قصه هســت به 
کودک کمک می شود تا با قهرمان داستان 
همانندسازی کند.در فرایند قصه درمانی 
تالش بر این اســت که بچه ها نســبت به 
افــکار و احساســات خودشــان آگاهی 
بیشــتری پیدا کنند. به خصوص نسبت به 
شــیوه های مقابله خودشــان زمانی که با 
مشکالتی درگیر شدند، شناخت بیشتری 
به دست می آورند.در قصه درمانی کودکان 
بــا تعارض ها و احساســات دردناک خود 
روبه رو می شــوند و آنها را در خالل قصه 
ابــراز می کنند و می توانند قصه متفاوتی 
با ســناریو جدیدی از شــرایط و خواسته 
خودشان بســازند.از طرفی با روایت یک 
قصه خــوب به کــودک می فهمانیم که 
ضعیف ترین ها هــم راهی برای موفقیت 
پیدا خواهند کرد، یا قوی ترین قهرمان ها 
هم دچار مشــکالت خواهند شد. قصه در 
رشد روانی و اخالقی کودکان تأثیر زیادی 
دارد و درواقع پلی است بین کودک و دنیای 
اطرافش که مســتقیم روی تخیل کودک 
تأثیــر می گذارد و بــه تخیالت کودکانه 
جهــت می دهد.»اریک اریکســون« که 
یک روان شناس مشهور آلمانی آمریکایی 
است؛ قصه را تلقین شفابخش می داند که 
کاهــش اضطراب کودک را به دنبال دارد.
به گونه ای که از طریق همسان ســازی با 
شخصیت ها و موقعیت های یک قصه، آن را 
در کشف عواطف خودش و دیگران کمک 
می کند.همچنیــن »آلبرت بندورا« که او 
را یکی از را بزرگ ترین روان شــناس حاِل 
حاضــر در جهان و یکی از تأثیرگذارترین 
روان شناســان تمامی اعصــار می دانند، 
معتقد اســت که کودکان با دیدن کسانی 
که رفتارهای تحسین برانگیز دارند و گوش 
کــردن به آنها از طریق بازخورد به ارزش 
رفتــار خود پی می برند.قصه گویی قبل از 
خــواب تفاوت هایی دارد، زبان قصه های 
شــب، زبان نماد و رمز و راز اســت و تنها 
نماد است که می تواند در ناخوداگاه کودک 
تأثیر بگذار و ماندگار شود و آن را از وحشت 
مواجهه با واقعیت حفظ کند و درعین حال 
تصفیــه عاطفی هیجانــی در او به وجود 
مــی آورد به طوری که کــودک با همذات 
پنداری با قهرمان قصه و گذاشــتن خود 
جای قهرمان قصه می تواند بر اضطراب ها 
و ترس هــای خود غلبه کند.اما قصه گویی 
بــرای کــودک حتماً باید بــه زبان عینی 
گفته شــود، آســان و غیرمســتقیم که 
انعطاف پذیری و تغییرپذیری داستان هم 
امکانش باشــد.به عبارتی زمانی یک قصه 
روایت می شــود، موضوعی شکل گرفته و 
اشــخاص و اشیا در داســتان متناسب با 
تفکــر، هیجان و رفتارهــای خاص بروز 
می کنند و قصه مشــابه با تجربه زندگی 

کودکان شنیده می شود.

تداوم ابتال به یک بیماری 
ریشه کن شده در ایران 

رئیــس اداره بیماری های قابل پیشــگیری 
با واکســن وزارت بهداشــت درباره افزایش 
تعــداد موارد شناسایی شــده ســرخک در 
کشــور، گفــت:  تاکنون 132 مــورد ابتال 
به ســرخک در کشــور تأیید شــده است، 
بیشــترین مبتالیان در گروه ســنی زیر 10 
سال هســتند.دکتر محسن زهرایی افزود: 
افرادی که تاکنون واکسن سرخک دریافت 
نکرده اند، شــامل اتباع ایرانی و غیرایرانی، 
می توانند با مراجعه به تمام مراکز بهداشتی، 
 این واکسن را دریافت کنند.زهرایی در پاسخ 
به این سؤال که آیا واکسن سرخک به اتباع 
فاقد مجوز اقامت نیز تزریق می  شود، گفت: 
واکسیناســیون ســرخک برای همه افراد 
رایگان و بدون نیاز به مدرک خاصی است؛. 
واکسیناسیون برای همه افراد،  صرف نظر از 
نحوه و وضعیت اقامتشان در کشور، رایگان 
انجام می  شود.وی افزود:  در اتباع غیرایرانی، 
واکســن ســرخک به گروه سنی ۹ ماه تا 30 
ســال تزریق می شود؛. اگر افراد به کودکان 
خود در ســنین 12 و 18 ماهگی واکســن 
سرخک زده اند به واکسیناسیون مجدد نیاز 
وجــود نــدارد و در صورتی که در 12 و 18 
ماهگی واکســن را دریافت نکرده اند سریعاً 

واکسن خود را تزریق کنند.

در تهران متجاهر دارای صغر 
سن وجود ندارد

معاون فرهنگی و هنری شــهرداری تهران 
در پاســخ به سوالی درباره شرایط و ظرفیت 
نگهــداری از افــراد دارای کبر ســن و صغر 
ســن در مراکز نگهــداری، گفت: تا پیش از 
این یکی از موضوعات اصلی که در ســطح 
تهران داشــتیم، افــراد منع پذیرش بودند، 
چرا که هیچ مرکز تخصصی برای افراد منع 
پذیرش نداشتیم و بعد از اینکه جمع آوری 
معتادان انجام می شــد با حجمی از معتادان 
روبرو می شدیم که کسی آنها را جمع آوری 
نمی کرد.امین توکلی زاده افزود: جمع آوری 
بخشــی از این افراد را بر عهده گرفتیم که 
بخشــی از آن مربوط به افراد صغر ســن در 
مراکز ماده 1۶ بود و بخش دیگر افراد دارای 
کبر سن و افراد دارای زخم باز و زنان را شامل 
می شــود.وی افزود: ما ســه مرکز تخصصی 
یاورشــهر یک، یاورشــهر دو و سه را در این 
راســتا ایجاد کردیم، امــا مجوزی که برای 
پذیرش افراد صادر می شود دست ما نیست و 
مجوز پذیرش افراد را بهزیستی اعالم می کند 
کــه در هــر مکانی می شــود از چه تعدادی 
از افــراد نگهداری شــود. او گفت: در زمینه 
افراد دارای صغر ســن، ما هنوز صغر ســنی 
متجاهر شناســایی نکرده ایم. معتاد داریم 
امــا خانواده دارند. االن با تشــخیص قاضی 
و پزشــکان در این قســمت تاکنون کسی را 
جذب نکرده ایم. تعداد محدودی را به مرکز 
آوردنــد که خانواده هــای آن ها این افراد را 

تحویل گرفتند. 

گاهی  لزوم افزایش سطح آ
کاربران نسبت به موضوعات 

مختلف فضای مجازی
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: ساده ترین 
و مؤثرتریــن راه بــرای مقابله بــا اقدامات 
مجرمانه مجرمین ســایبری، افزایش سطح 
آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف 
فضای مجازی بوده و این مهم جز با احساس 
مسئولیت و برنامه ریزی و صرف زمان کافی 
محقق نخواهد شــد. سرهنگ داود معظمی 
گودرزی افــزود: شــهروندان توصیه های 
پلیــس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب 
ترفند کاله برداران و سودجویان باشند و در 
صورت مشــاهده موارد مشکوک موضوع را 
از طریق ســایت رسمی پلیس فتا به نشانی  

www.cyberpolice.ir اعالم کنند.

 کمبود کالس درس 
جدی است 

وزیــر آموزش و پرورش با بیان اینکه به طور 
جدی با کمبود مدارس مواجهیم، گفت: 20 
درصد مدارس فعلی فرسوده هستند. در برخی 
استان ها مثل سیستان و بلوچستان به دلیل 
مهاجرپذیری و مســائل فرهنگی، در افزایش 
زاد و ولد با رشــد تعداد دانش آموزان مواجه 
هستند. تعداد دانش آموزان از 12 میلیون نفر 
به 1۵.۵ میلیون نفر رسیده، حتی اگر بخواهیم 
برای هر 30 نفر یک کالس داشته باشیم، باز 
هم با کمبود مدارس مواجه هستیم.در حال 
حاضر نیز هزار مدرســه کانکسی و خشتی و 
گلی داریم. یوســف نوری گفت: در خصوص 
تغذیه رایگان که این طرح از روزهای گذشته 
شروع شده، نیاز به تأمین اعتبار هستیم. در 
نظــر داریــم در هفته دو روز تغذیه رایگان را 
برای دانش آموزان داشته باشیم که یک سوم 

هزینه این طرح را تأمین کرده ایم. 

خبر ویژه

رئیس سازمان سنجش در مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و ششمین المپیاد 
علمی دانشــجویی کشــور گفت: دوره بیســت و ششم المپیاد علمی دانشجویی 
در شــهریور 1400 به کار خود پایان داد و 83 نفر مدال های طال، نقره و برنز 
دریافت می کنند.دکتر عبدالرســول پورعباس از برگزاری مرحله غیرمتمرکز 
بیســت و هفتین دوره المپیاد علمی دانشــجویی در 23 اردیبهشــت خبر داد و 
گفت: مرحله متمرکز نیز همزمان با کنکور ارشد در روزهای 28 تا 30 اردیبهشت 
برگزار می شــود.وی با اشــاره به برگزاری 18 آزمون کشوری، گفت: با احتساب 
آزمون های بین المللی، سازمان سنجش 1۵0 آزمون برگزار می کند.وی گفت: 

سازمان سنجش به سمت آزمون های بدون کاغذ حرکت کرده است و امیدواریم 
با الکترونیکی شدن آزمون ها بتوانیم آزمون ها را موبایل بیس، اسکرین بیس، 
کامپیوتر بیس طراحی کنیم.در این زمینه گام های خوبی برداشته شده و وزیر 
علوم در بازدیدی که از قرنطینه سنجش داشت بر این موضوع تاکید کرد. همکاران 
ما در قرنطینه ۶ ماه از ســال نه نور آفتاب می بینند نه خانواده های خود را.وی 
با تاکید بر عدالت محوری در عملکرد سازمان سنجش، گفت: سنجش بین یک 
داوطلب از روستای دور افتاده با داوطلب تهرانی تفاوتی قائل نمی شود و اینکه 

مورد اعتماد مردم هستیم مایه افتخار است.

کاغذ می شوند کشوری بدون  آزمون های 

اینفوگرافی 

ک  آمار وحشتنا
تلفات جاده ای 

در ایران
آمار وحشتناک تلفات 

جاده ای ایران در ۹ ماهه 
ابتدایی سال ۱4۰۰؛ ۱4 

هزار كشته و 53 هزار 
ملول است.

 منبع: تسنیم

کرونایی تهران  داغ ترین منطقه 
کجا هست؟

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهــران اظهار کرد: خوشــبختانه امروز 
شــدت کرونــا به صــورت قابل توجهی 
کاهش داشــته امــا نبایــد آن را پایان 
کرونا دانســت.علیرضا زالی افزود: اصوالً 
بحران هایــی که در تهــران رخ می دهد 
بــه دلیلی خصوصیت های ویژه تهران و 
تراکم در این شهر است در منطقه 4 تهران 
بیش از یک میلیون نفر ســاکن هستند 
و ایــن منطقه داغ تریــن نقطه تهران از 
لحــاظ ابتالی به کرونا بوده اســت.زالی 
با بیان اینکه تهران یکی از شــناورترین 
جمعیت هــا را در طــول روز دارد، گفت : 
طبیعتاً مشکالت و بیماری این افراد نیز به 
تهران ارتباط دارد.وی با اشاره به حاشیه 
نشینی در تهران، افزود: معموالً در حاشیه 
شهرها بسیار کم است و این چالشی جدی 
را ایجاد کرده و متأســفانه طی سال های 
اخیر با حاشیه نشینی روبه رو بوده ایم.وی 
درباره سکونتگاه های غیر رسمی، گفت: 
این مناطق نیز با مشــکالت بهداشتی و 
درمانی مواجه هستند و در این سکونتگاه 
رعایت پروتکل های بهداشتی ضعف دارد.

زالی تصریح کرد: متأسفانه طی سال های 
اخیر زیرســاخت های بهداشتی ما رشد 
مناســبی نداشــته اســت به طوری که 
در حــوزه بهداشــت بالغ بــر 82 درصد 
پایگاه های سالمت و خانه های بهداشت 
ما غیر ملکی اســت.وی افزود: در تهران 
2۵ دستگاه رسمی در بحث کرونا مداخله 
داشــتند اما خوشبختانه در تهران شاهد 
همگرایی بین ســازمانی بودیم و تجربه 
مدیریتی نوین و خردمندانه ای را شــاهد 
بودیــم.وی افزود: در طــول کرونا 118 
بیمارســتان در تهران درگیر کرونا بودند 
و ۶7 درصد خدمات در بیمارســتان های 
دانشــگاهی بود.زالی افزود: پایین ترین 
میــزان مرگ و میر در ســطح اســتانی 
متعلق به تهران بود و تا ا مروز 2۶ میلیون 
دوز واکســن تزریق شده است.وی گفت: 
بــا توجه به اینکه یک پزشــک مدیریت 
شهری را بر عهده دارد خواهش می کنم 
تا کمک کند و بتوانیم مشکالت درمانی 
تهران را برطرف کنیم و خوشبختانه افراد 
در گرمخانه هــا و حتی آنهایی که کارت 

هویتی هم نداشتند، واکسینه شدند.
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کارضا  آبشار کا
تلفیقی از شکوه تاریخ و طبیعت 

در 28 کیلومتــری خرم آبــاد و 1۵ کیلومتری 
شهر الشتر مجموعه ای از روستا، سراب، آبشار 
و رودخانه قرار دارد که به جرات می توان گفت 
که زیبایی  های طبیعت را یکجا در این منطقه 
می توان دید. آبشار کاکارضا که عظمت، قدرت، 
زیبایی، طراوت و خروش را با هم دارد از دیدنی 
های این منطقه در شهرســتان سلسله است. 
این آبشــار از زیباترین جاهای دیدنی لرستان 
اســت و از قطب های مهم توریستی است که 
هر سال گردشگران بســیاری را به خود جذب 
می کند . بهترین زمان بازدید از آن در فصل بهار 

و تابستان است.
آبشار کاکارضا را بهشت لرستان می خوانند. آب 
های روان و طبیعت سرسبز، علت این نامگذاری 
می باشد. باغ های میوه و حتی گیاهان دارویی 
در اطراف آبشار کاکارضا  به وفور یافت می شوند. 
کشــتزار های فراوانی نیز در منطقه دیده می 
شود که هر یک از این مناظر، یاد آور جلوه ای از 

بهشت روی زمین هستند.
صدای خروش آبشــار کاکارضا را می توان در 
فاصله 3۵ کیلو متری شــمال شــهر خرم آباد 
و در نزدیکی روســتای با صفا و سرســبزی با 
همین نام شــنید. فاصله آبشار کاکارضا تا شهر 
الشتر لرســتان حدود پانزده کیلومتر است. در 
واقع آبشار کاکارضا را باید متعلق به رشته کوه 
های های الشتر دانســت. موقعیت جغرافیایی 
آبشار کاکارضا در سیســتم یو تی ام به صورت 
E۴۸۱۳۰۰  و N۳۳۴۳۱۳  می باشد. تا رسیدن به 
موقعیت دقیق آبشار کاکا رضا، طبیعتی صد ها 
برابر زیباتر و چشم نواز تر از طبیعت شمال ایران 

به چشم می خورد.
آبشــار کاکارضا از ارتفاع تقریبــی 20 متری 
برخوردار اســت. این ویژگی را در اغلب آبشار 
های استان لرستان دیده می شود. نظاره گرانی 
که از پایین دست به آبشــار کاکارضا نگاه می 
کنند، انتهای آن را در آســمان مــی بینند که 
منظره ای وصف نشــدنی را خلق می کند. در 
باالی آبشار کاکارضا  ســر به فلک کشیده، دره 
هایی پر آب دیده می شود که زیبایی آن را صد 
چندان می کنند. گونه های گیاهی مختلف نیز 
در این دره ها دیده می شــوند. به لطف وجود 
آبشــار کاکا رضا، زندگی در این دره ها جریان 
دارد. انواع خزندگان و آبزیان نیز در این منطقه، 
یافت می شوند. درختان ســرو و بلوطی که در 
مقابل قامت این آبشار بی نظیر، سر تعظیم فرود 
آورده اند، بر زیبایی و چشم نوازی طبیعت آبشار 

کاکارضا می افزاید.
آبشــار کاکارضا  را با نام گل هو، یا ورتخت هم 
می شناســند. تماشــای مناظری طبیعی در 
اطراف آبشــار کاکا رضا، هر بیننده را در فکر 
عظمت خالق آن فرو می برد. شاید تنها کسی 
که بتواند از این منظره توصیــف ناپذیر، الگو 
بردارد، نقاش زبردستی باشــد که آن را روی 
تن بی جان کاغذ حک می کند. آن جاست که 
می توان بلندای این آبشار را به تسخیر درآورد. 
در مســیر آبشــار زیبای کاکا رضا، نیز چشم 
انداز هایی را خواهید دیــد که از لحظه لحظه 
تماشــای آن لذت خواهید برد. رود خانه کاکا 
رضا یکی از این مناظر است که به درازای ۹0 
کیلو متر، طبیعت را از خوان وجود، بهره منده 
می سازد. سخاوت، خصیصه زاگرس و زاگرس 
نشینان است. این چیزی است که به عینه در 
مسیر آبشار کاکارضا خواهید دید. عشایری که 
در دل زاگرس، روزگار مــی گذرانند از برکت 
زاگرس، زندگی می کنند. در مسیر آبشار کاکا 
رضا، این مردمان سخت کوش را به همراه رمه 
های بزرگ گوسفندان و ســیاه چادر هایشان 
خواهید دید که تماشــای زندگی آنان، خالی 
از لطــف نخواهد بود. مردمانی کــه با زاگرس 
پیمان بســته اند که ســالیان عمر خود را در 
آغوش آن بگذرانند. مردمانی که زاده طبیعت، 
پرورش یافته طبیعت و اغلب جان ســپرده در 
دل طبیعت هســتند. صنایع دستی عشایر در 
منطقه گلهو نیز توسط سازمان میراث صنایع 
دستی جهت رونق گردشگری عشایری و صنایع 
دستی بسیار مورد توجه واقع قرار گرفته است. 
از دیگر مناظر و جاذبه های طبیعی که در مسیر 
آبشار کاکارضا، مشاهده می شود،  سراب های 
متعدد است که هر مسافری خواهان دیدن این 
طبیعت زیبا هستند. سراب هایی که می توان از 
آنها نام برد سراب انجیر، سراب وزم، سراب مرن 
درژ، سراب گل  هو و سراب و ناو هستند که هر 

یک می تواند بیننده را به نوعی مسحور نماید.

گردشگری

 مژده کسی را که
 دهد زن طالق!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
هر چند دست اندرکاران دولت فعلی قول داده 
بودند تا با مفتاح مشــکل گشــایی ، مشکالت 
را در ســاغر مینایی حل کنند ولی کار بدجور 
از خرک در رفته اســت و عجالتاً پیر مغان هم 
در حل مشــکالت در مانده است؛ من و شمای 
کارمند که جای خود داریم! به قول شــاعر »با 
پیر مغان مشکل خود بردم دوش / گفتا خودم 

از تو مشکلم بیشتر است« و باقی داستان...
بــا این وجود ما ما دســت از تالش هایمان در 
حوزه اجتماعی دســت بر نمی داریم و در ارائه 
پیشــنهادات فلک فرسا در حل مناقشات این 
حــوزه اهتمام ویژه داریم. فی المثل در زمینه 
حل معضل طالق چند ســال از طرح »سهمیه 
بندی طالق« رونمایی کردیم که در آن مقطع 
کســی برایش تره خرد نکرد ولی باالخره این 
طــرح چندی قبل از فــاز طنز وارد حوزه اجرا 

شد! اصل سند به روایت جراید ...
در راســتای تســریع و تســهیل کار مردم و 
جلوگیــری از هرگونــه رانــت در این صنف، 
ســامانه  ای به منظور تعیین ســقف برای ثبت 
طالق طراحی شــده که این ســامانه در سطح 
کشــور اجرایی شــده اســت. خداییان رئیس 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تصریح کرد: 
بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر 
طالق هر شهرســتان، سقف درآمدی و سندی 
تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری با توجه 
به ســهمیه استانی نسبت به ثبت طالق اقدام 

می کند. ) ایسنا(
مالحظه فرمودید. در واقع باید گفت دوره "لولی 
و شنگولی و منگولی و دلشاد" به پایان رسیده 
اســت و با اینکه علما معتقدند» نیســت جفت 
ناموافــق را عالجی جز طــالق« فعاًل کبوتران 
عاشق دیروز و دشمنان خونی امروز باید منتظر 
بمانند! چون با این شــرایط جدید طالق دادن 
دیگر مثل سابق نیست و آنجایی که شاعر می 
گفت » مژده کســی را که دهد زن طالق« پر 
بیراه نمی گفت! یعنی اگر چند صباح دیگر یکی 
از شعار های تبلیغاتی کاندیداها افزایش سهمیه 
طالق استان ها بود یا اگر عده ای همین طوری 
بیخــودی برای طالق ثبــت نام کردند تعجب 
نکنید چون می خواهند فیش طالق شــان را 
بعداً در بازار ســیاه بفروشــند! در همین راستا 
و بــه منظور محکم کاری و کاهش اساســی و 
مشتی روند رو به رشد آمار طالق، ما هم به رسم 
معهود و شیوه مالوف ، چند پیشنهاد فلک فرسا 
و سوفســطایی دیگر هم ارائه می کنیم بقصد 
الثواب ... شــک نکنید چندی دیگر این طرح 

ها هم وارد اجرا می شوند....
الف( رتبه بندی زوجین

بــه منظور شناســایی زوجین واجب االطالق 
طرح رتبه بندی متقاضیان طالق اجرا شــود. 
) البتــه اگر قرار اســت مثــل طرح رتبه بندی 
فرهنگیان اجرا شود، همان بهتر که اجرا نشود!( 
در این رویکرد به آیتم هایی نظیر اخالق سگی، 
دست بزن، دست کج، دو تا شدن شلوار، اعتیاد 
در ژانــر های مختلف بــه ویژه اعتیاد مجازی، 
بزهــکاری، عدم تفاهم، اختالف نظر در تربیت 
فرزندان، مشــکالت روحی و روانی، ناسازگاری 
جنســی، خیانت، ســطح تحصیالت، دخالت 
اطرافیــان در زندگــی و ... امتیاز ویژه تعلق می 
گیرد و پرونده زوجین در صورت کسب امتیاز 

باال خارج از صف بررسی خواهد شد.
ب( برگزاری آزمون

در این طرح از زوجین خواســته می شــود به 
ســواالت مختلف در خصوص زندگی مشترک 
شــان و دالیل بروز مشکالتشان پاسخ دهند و 
هر قدر نمره پائین تری دریافت کنند، به طالق 
نزدیک تر می شــوند. البته این طرح اشــتغال 
زایی غیر مســتقیم هم در دل خود دارد. چرا 
که از فردای روز اجرای این طرح شاهد تبلیغات 
رنگارنگ و شــبانه روزی موسســات آموزشی 
مختلــف خواهیم بود:»با ما یک ســال زودتر 
طالق بگیرید!«، »محضردار را به خانه ببرید!«، 
»سواالت طبقه بندی آزمون طالق!«، »سواالت 
زرد و خاکســتری ویژه ی طالق زوجین«، »به 

طالق بله بگوئید« و ...

نوع شدید کووید ۱۹ مغز بازماندگان را تا ۲۰ سال پیر می کند
به گفته محققان، اختالل شناختی ناشی از کووید1۹ شدید شبیه به آسیب 
بین ۵0 تا 70 سالگی به مغز بوده و معادل از دست دادن 10 امتیاز IQ است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که اثرات ناشی از کووید 1۹ هنوز پس از 
گذشــت بیش از شــش ماه از بیماری حاد قابل تشــخیص است و بهبودی 
در بهترین حالت تدریجی است.شــواهد فزاینده ای وجود دارد که نشــان 
می دهد کووید 1۹ می تواند باعث مشــکالت پایدار شــناختی و ســالمت 
روان شــود، به طوری که بیماران بهبودیافته عالئمی از جمله خســتگی، 
مه مغزی، مشــکل در یادآوری کلمات، اختالالت خواب، اضطراب و حتی 
اختالل اســترس پس از ســانحه را ماه ها پس از آن گزارش می کنند.نتایج 
مطالعه محققان کمبریج نشان داد که حدود یک نفر از هر هفت نفری که 

مورد بررســی قرار گرفتند، 12 هفته پس از مثبت شــدن تست کووید 1۹ 
شأن، عالئمی شامل مشکالت شناختی را گزارش کردند.

در حالی که حتی موارد خفیف می تواند منجر به عالئم شــناختی پایدار 
شــود، بین یک ســوم تا سه چهارم بیماران بستری در بیمارستان گزارش 

می دهند که هنوز سه تا شش ماه بعد، از عالئم شناختی رنج می برند.
برای بررســی جزئیات بیشــتر این ارتباط، محققان داده های 4۶ فردی را 
که در بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان به خاطر کووید 1۹ بســتری 

شدند، تجزیه و تحلیل کردند.
این افراد به طور متوســط شــش ماه پس از بیماری حاد خود از جنبه های 
مختلف توانایی های ذهنی مانند حافظه، توجه و استدالل ارزیابی شدند، 

تحت آزمایش های شناختی کامپیوتری دقیق قرار گرفتند و مقیاس های 
ســنجش اضطراب، افســردگی و اختالل اســترس پس از سانحه نیز مورد 
ارزیابی قرار گرفت. داده های آنها با گروه های کنترل همسان مقایسه شد.
بازماندگان کووید 1۹ نســبت به جمعیت کنترل همســان دقت کمتری 
داشــتند و زمان های پاســخ شــأن آهســته تر بود و این نقایص زمانی که 
بیماران شــش ماه بعد مورد بررســی قرار گرفتند هنوز قابل تشخیص بود. 
این اثرات برای کســانی که به تهویه مکانیکی نیاز داشــتند بیشــتر بود.با 
مقایسه بیماران با ۶۶.008 نفر از افراد عمومی، محققان تخمین می زنند 
که میزان زوال شــناختی به طور متوســط مشابه با افزایش 20 سال سن، 

بین ۵0 تا 70 سال است و این معادل از دست دادن 10 نمره IQ است.

دریچه علم

کران آنالین »مرد بازنده«  آغاز ا
از امروز

 فیلــم ســینمایی »مــرد بازنــده« فیلمی 
بــه کارگردانــی محمدحســین مهدویان و 
تهیه کنندگــی امیر بنان و کامران حجازی و 
ســرمایه گذاری مجتبی شاهزیدی است که 
امروز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه به صورت 

اختصاصی در فیلیمو اکران می شود.
فیلــم ســینمایی مرد بازنده به نویســندگی 
ابراهیــم امینی، حســین حســنی و محمد 
حســین مهدویان داستان مردی است که در 
گیرودار زندگی شخصی پرمساله اش، مسئول 
رســیدگی به پرونــده ای رازآلود می شــود. 
پرونــده ای که روند کشــف آن با شــک ها و 
نگرانی هــای او در می آمیــزد و زندگی اش را 

تحت تاثیر قرار می دهد...

پرده نقره ای

امیرحسین رستمی :

»جناب عالی« با سیستمی شوخی کرد که به جوانان بها نمی دهد
  محمد کفیلی/ گروه فرهنگ و هنر

ســریال »جناب عالی« به کارگردانی عادل 
تبریــزی و تهیه کنندگی مصطفی رضوانی از 
ابتــدای ماه رمضان در تلوبیون  پالس پخش 

شد.
امیرحسین رستمی در این مجموعه که با 
نگاهــی طنز به موضوع بیکاری و معضالت 
و مشــکالت سیستم اداری کشور پرداخته 
است، نقش »امیرعلی عالی« را ایفا می کند 
که با مدرک دکتری به دنبال کار می گردد 
اما نمی تواند شغل مناسب خود را پیدا کند 
تا اینکه استاد راهنمایش در زمان تحصیل 
که هم اکنون دســتیار ارشد رییس جمهور 
اســت، او را به صورت اتفاقی می بیند و از 
او برای سرپرســتی یک وزارتخانه دعوت 

به کار می کند.
امیرحسین رستمی بازیگر سریال »جناب 
عالــی« در گفتگو بــا خبرنگار صبا درباره 
کاراکترش در این ســریال و آنچه برای او 
در انتخاب یک نقش مهم اســت، توضیح 
داد:  قطعا نقش پیشــنهادی هم برای من 
اهمیت دارد و باید با آن ارتباط برقرار کنم 
کمااینکه ســال گذشته پیشنهاد بازی در 
دو سریال درجه یک شبکه نمایش خانگی 
را که کارگردانان بزرگی پشــت آن بودند، 
رد کردم بدین دلیل که نتوانســتم با نقش 
پیشــنهادی ارتباط برقرار کنم. همچنین 
برایم مهم است کارگردانی که قرار است با او 
همکاری کنم، می تواند برایم ارزش افزوده 
داشــته باشــد یا نه. در این  سال ها خوش 
شانس بودم که با کارگردان های بزرگ کار 
کردم اما واقعا اســم کارگردان برایم مساله 
نیست. در مواقعی با کارگردانان فیلم اولی 
دربــاره موضوعــی گپ می زنــم و واقعا از 
معاشــرت با آن ها لــذت می برم چراکه پُر 

از ایده هستند.

همکاری با کارگردان های کار اولی را 
پیشنهاد می کنم

وی بــا تاکید بــر اینکه به همــکاران خود، 
همکاری با کارگردان های کار اولی را پیشنهاد 
می کند، عنوان کرد: زمانی که می توان از آن ها 
حتی در مواقعی بیشتر از کارگردانان به نام یاد 
گرفت و به تجربیات خود اضافه کرد، چرا نباید 
پیشنهاد کنم، چه بسا اینکه من معتقدم نباید 
این خط کشی ها انجام شود. اگر بخواهم مثالی 
بزنم باید به فیلم »مالقات خصوصی« که در 
چهلمین جشنواره فیلم فجر اکران شد، اشاره 
کنم و بگویم واقعا از تماشای این فیلم که اولین 

اثر بلند کارگردانش بود، غرق لذت شدم.
بازیگر ســریال »شــمس العماره« با اشاره 
به اینکه »جنــاب عالی« تاحدودی به دیده 
شــدن تلوبیون پالس کمک کرد، از احتمال 
موفقیت این سریال در تلویزیون گفت: اگر این 
سریال از تلویزیون پخش می شد، قطعا و بدون 
شــک مخاطب بیشتری پیدا می کرد و شاید 

می توانست رکورد هم بزند چراکه همه افراد 
دسترســی به نت و کامپیوتر ندارند. در حال 
حاضــر هم این حجم از رضایت خیره کننده 

است.
وی در پاســخ بــه این پرســش کــه عادل 
تبریزی چه نقشی در شکل گیری شخصیت 
»امیرعلی عالی« در او داشــت، تصریح کرد: 
من جزو اولین نفراتی بودم که سکانس هایی 
را که عادل تبریزی می نوشــت، می خواندم و 
در همان گپ های اولیه بین من و عادل نقش 
»امیرعلی عالــی« چکش خورد، همچنین 
کامال به این مساله واقف بودم که بازیگری که 
در موقعیت کمدی قرار می گیرد نباید کمدی 
بازی نکند چراکه از کار بیرون می زند و از پیام 
اصلی قصه دور می شود. در حقیقت شخصیت 
»امیرعلی عالی« هم مانند موســیقی اثر که 
از جنس سینمای مسعود کیمیایی ست و در 
کمتر کار کمدی شاهد آن بودیم و همچنین 
میزانســن ها و دکوپاژهای موجود در برخی 

از ســکانس ها که شــبیه هیچ کاری نبوده 
اســت، نباید شبیه شخصیت دیگری باشد و 

خوشبختانه این اتفاق رخ داد.
رستمی درباره تاثیر بازیگران و همبازی های 
خود در شــکل  گیری نقش خود گفت: یک 
تجربه  در من ته نشین شده است و به من ثابت 
کــرده که کار گروهــی و مراقبت از یکدیگر 
همیشه جواب می دهد. این اتفاق در سه فصل 
ســریال »لیسانسه ها« و »دودکش« هم رخ 
داد. من به عنوان بازیگر در زمان هایی جلوی 
دوربین نیســتم دلیل نمی شــود به دیگران 
کمک نکنم، بلکه باید با آن ها تعاملی داشته 
باشم. در حقیقت صحبت کردن درباره اینکه 
قرار اســت در این پالن چه اتفاقی رخ بدهد، 
بازی ها باید چگونه باشــد تا به جنس سریال 
بخورد و… باعث می شود گروه یکدست شود. 
همچنین این تعامل باید با عادل تبریزی که 
هــم کارگردانــی اثر را کــه با بودجه کم و در 
زمان محدود ســاخت و هم نگارشــش را هم 

برعهده داشــت، اتفاق می افتاد چراکه او کار 
سختی را در پیش داشت یعنی هم باید به بازی 
بازیگــران توجه می کرد و هم باید تمرکزش 
را روی متن، کارگردانی، طراحی میزانســن  

و… می گذاشت.
بازی در »جناب عالی« بیشتر از »دودکش« 

و »لیسانسه ها« از من انرژی گرفت
وی ادامــه داد: گاهی در لحظه ســر صحنه 
ایــده ای بــه ذهــن عادل می رســید که در 
فیلمنامه هم وجود نداشــت و وقتی با ما در 
میان می گذاشــت، حیرت زده می شدیم. به 
عنوان مثال سکانسی که من، حسین سلیمانی 
و بیژن بنفشــه خواه سوار باالبر بودیم و بیژن 
برای افراد داخل وزارتخانه سخنرانی می کرد. 
همچنین باید بگویم ایشــان در برخی مواقع 
از من در بازیگری چیزی می خواست که من 
را شوکه می کرد تا جایی که از او می پرسیدم 
بــرای رقم زدن این اتفاق اطمینان دارد یا نه 
اما در نهایت به او اعتماد می کردم و شــاهد 
خروجی خوبی هم بودم. معتقد هســتم که 
میزان انرژی که »جناب عالی« از نظر اتفاقات 
قصــه از من گرفت، بیشــتر از »دودکش« و 

»لیسانسه ها« بود.
وی درباره تاثیر ســریال ها در موقعیت ها 
و شــرایط اجتماعــی جوانــان باتوجه به 
تاثیری که در مســئوالن می گذارد، گفت: 
من بعید می دانم این اتفاق رخ دهد که اگر 
رخ می داد شــرایط تغییر کرده بود. البته 
رســالت هنر و وظیفه اجتماعی هنرمند، 
تلنگر زدن اســت که اگر نباشــد تبدیل به 
کاالی دم دستی می شود اما اینکه منتظر به 
ثمر نشستن آن بنشینیم، وظیفه ما نیست 
بلکــه بخش های دیگر باید اقدام کنند. از 
ســوی دیگر وقتی این سریال در پخش با 
محدودیت مواجه می شود پس می توان تا 

پایان ماجرا را حدس زد.

چهره ها 

فرهاد مجیدی 
بازیگر می شود!

انتشار شایعه ای مبنی بر 
حضور فرهاد مجیدی در 

یک فیلم سینمایی در نقش 
خودش كه البته به سرعت 

تکذیب شد، سوژه كارتونی 
از محمدرضا میرشاه ولد در 

خبرورزشی شد.

كارتون 

طنز


