
بر سر تحریم روسیه دعواست؛

اختالف در اردوگاه غرب
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

    اردوگاه غرب بر سر تحریم روسیه دچار اختالف شده، به طوری که ماتئوس موراویسکی 
نخست وزیر لهستان روز دوشنبه اعالم کرد که آلمان سد راه اصلی در مسیر اعمال تحریم 
کید کرد که مجارستان مانعی در این راه محسوب  های سخت تر علیه مسکو است.  وی تا

ح شد که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان پیروز  نمی شود. این سخنان در حالی مطر
انتخابات روز یکشــنبه این کشــور بود و با انتقادهایی روبه روســت مبنی بر اینکه به اندازه 

  || صفحه  صفحه 22  کافی موضعی سخت در برابر تهاجم روسیه به اوکراین اتخاذ نکرده است...

 معاون وزیر صمت اعالم کرد:

ارز دولتی دارو حذف شدارز دولتی دارو حذف شد
صفحه 3 

1401 فروردیــن   16 سه شـــــــنبه     2072 پیاپــی:  30000 ریــالشمــــــــــاره  8 صفحــه تک شــماره:        2022 یــل  آپر  5      1443 3 رمضــان    

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛ 

 مصرف برق 
در مدار صعود 

     ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت: میــزان 
مصرف برق از ابتدای سال جاری تا پایان 
روز ۱۳ فروردیــن در کشــور حــدود چهــار 
درصد رشــد داشــته و پیش بینی می شــود 
که میزان مصرف برق روند صعودی داشته 

باشد...

رئیس قوه قضاییه:

گوشه  شعار سال فقط در 
کاغذ نوشته نشود

     رئیس قوه قضاییه گفت: نباید اینگونه 
باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ 
نوشته شود بلکه باید برای پیاده سازی 
آن جهد و تالش کرد و دســتگاه قضایی 
در تحقــق ایــن مهم، بــه همه بخش های 
کشــور و دو قوه دیگر مســاعدت خواهد 

کرد...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  
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ح ترافیک   سهمیه طر
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رام  - شهردار  سرعین

 نوبت اول

شــهرداری ســرعین در نظــر دارد بــه اســتناد موافقــت نامــه  ســازمان مدیریــت و برنامــه و  بودجــه از محــل اعتبــارات موضــوع 
مــاده 17 قانــون مدیریــت بحــران کشــور  ، از پیمانــکاران دارای رتبــه آب  از ســازمان مدیریــت و برنامــه بودجــه  جهــت انجــام  
موضــوع مناقصــه بــا مشــخصات ذیــل اقــدام   نمایــد.  لــذا از کلیــه اشــخاص حقوقــی و حقیقــی  کــه تمایــل بــه شــرکت در 
ر  بــه ســامانه  www.Setadiran.ir مراجعــه  مناقصــه دارنــد دعــوت مــی نمایــد جهــت دریافــت  اســناد مناقصــه در موعــد مقــر

نمائیــد .   
ارقام به ریال 

محل موضوع مناقصهنام شهر
برآورد اولیهمحل تأمین اعتبار  اجرا ء

مبلغ سپرده
شرکت در 

مناقصه
مدت مبنای قرارداد

اجراء کار
شماره 
مناقصه

شهر 
سرعین

اجرای نهر کنزق 
در مسیر سالمتی  

شهر 
سرعین

استانی با اوراق 
اسناد خزانه با سر 

رسید 1403 اخزا 010  
14/967/198/361/750/000/000/

براساس فهرست 
بهای آبیاری و 

زهکشی   سال 1401 
 بدون تعدیل 

و مابه التفاوت  
مربوطه خواهد بود

1401/3سه  ماه 

مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه بایــد بــه یکــی از صورتهــای زیــر در پاکــت الــف بــه دســتگاه مناقصــه گــذار  ) تــا آخــر وقــت اداری تحویــل  اســناد ( بــه 
دبیرخانــه شــهرداری تحویــل نماینــد .    

 1- رسید بانکی وجه مذکور به شماره 4175011452870510   بانک مرکزی         -  مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری  1401/01/23  .
2-  ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما                                               -  مهلت  تحویل  اسناد : تا آخر وقت اداری 1401/02/05

کات  الف و ب  و ج : ساعت 10 صبح   روز  سه شنبه   مورخ 1401/02/06 گشایی پا 3-شهرداری  در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات  مختار است .        -   زمان باز
4-هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .         *مدت اعتبار  ضمانتنامه سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود . 

5- سایر اطالعات وجزئیات  مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است .               * درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند .                                 
6-شماره شبا  IR 500100004175011452870510                   کد اقتصادی 411417454183                                            

* مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت رویــت مناقصــه ایــن شــهرداری و دریافــت اســناد  بــه ســامانه  WWW.Setadiran.ir  مراجعــه و در زمــان قیــد شــده 
ارســال نماینــد .                                                    

*  محل تحویل اسناد :   دبیرخانه  شهرداری  سرعین 

1401/1/14 -1401/315

 مسابقه دولت و بخش خصوصی 
در گرانی

   سیدرضا اکرمی
نماینده پیشین مجلس

شاهد این هستیم که در ایجاد 
گرانــی بیــن  دولــت، بخش 
خصوصی  و تعاونی مسابقه ای 
به وجود آمده است . در واقع هر 
کدام از این بخش ها با تصمیم سازی های اشتباه و اصرار 
به رویکرد اشــتباه در به هم ریختن فضای اقتصادی و 
تنگنای معیشــتی آحاد مختلف جامعه نقش آفرینی 
کــرده و بــا اصرار بــه اشــتباه٬ تصمیم گیری های 

خسارت زای خود را ادامه می دهند.
این در حالی اســت تداوم حرکت در مســیر اشــتباه 
ادامه دارد تا امید برای ترمیم وضعیت کمرنگ شود. 
به عنوان مثال این روزها این ذهنیت شــکل گرفته 
اســت که افزایش ۵۷ درصدی حقوق مشــکل را حل 
خواهد کرد که باید گفت٬ این نتیجه گیری بی اساس 
اســت. چرا که افزایش حقوق باعث می شــود قیمت 
کاالها خود به خود گران تر به دســت مردم برســد و 
در نتیجه ی این  فعل و انفعاالت، تنگناها روز به روز 
بیشتر شده و امیدواری به آینده کمتر و البته اعتماد 

عمومی به سیستم روز به روز پایین تر بیاید.
 دقیقا به همین دلیل تاکید چیزی جز این نمی تواند 
باشــد که حاکمیت در اســرع وقت باید به فکر عالج 
باشد تا جامعه بیشتر از این سرخورده نشود. همچنین 
باید به این موضوع اشــتباه اشــاره کرد که یکسری از 
تصمیم ها را به طور سنتی هر سال اتخاذ می کنند که 
مثال می توان به افزایش حقوق ها در شــب عید اشاره 
کرد که به طور ملموســی باعث گرانی می شود. البته 
اینطور نیست که فقط دولت را مقصر بدانیم. مردم هم 
کاال و قیمت کارهای خود را گران می کنند . درواقع،  

گرانی ، مشکلی دولتی  _ مردمی است. 
پس واقعیت چیزی جز این نیست که عامه جامعه در 
گرانی هــا نقــش دارند که همین امر اصالح امور را به 
امری دشــوار  بدل کرده است.در چنین حالتی مردم 
باید با کار و تالش درآمدشان را بیشتر کنند و در انتظار 
اضافه شــدن حقوق ها یا گران شدن دارایی های شان 

نباشند.
 همچنین باید به بحث مهم تولید اهمیت زیادی بدهیم 
تا انشاءاهلل کم کم بتوانیم از این شرایط دشوار بگذریم 
و به لحاظ معیشتی آرامشی نسبی پیدا کنیم. با این 
توضیح که رونق تولید بدون رابطه توام با تعامل امری 
دســت نیافتنی خواهد بود. البته این را نباید فراموش 
کرد که الزم اســت در ایجاد رابطه با نظام بین الملل 
سه اصل حمکت  عزت و مصلحت را لحاظ کنیم  تا با 
مدیریت صحیح و واقع بینانه سیاست خارجی بتوانیم 
صادرات را بیشــتر و واردات مان را کمتر کنیم. چرا 
کــه در غیر اینصورت بــرای ترمیم فضای اقتصادی 

هیچ کاری نمی توانیم انجام بدهیم.
منبع : خبرآنالین

یادداشت

 دستور رئیس جمهور 
برای پیگیری 6 پروژه مهم دشت ورامین به 4 وزیر

نماینــده مردم ورامین، پیشــوا و قرچک در 
مجلس شــورای اســالمی از دســتور رئیس 
جمهور برای پیگیری شــش پروژه مهم دشت 

ورامین به چهار وزیر خبر داد.
حســین نوش آبــادی در جمع خبرنگاران در 
خصوص دستور رییس جمهور خبر داد: پیرو 
دیدار نوروزی که چند روز گذشــته با رئیس 
جمهور داشــتم مشــکالت و مطالبات مردم 
شهرستان های ورامین ، پیشوا و قرچک مطرح 
شد ، دفتر رئیس جمهور طی نامه ای به چهار 

وزیر کشور ، بهداشت و درمان ، راه و شهرسازی 
و نیرو خواستار پیگیری و اعالم نتیجه شد.

نــوش آبادی افزود: اجــرای متروی تهران به 
ورامیــن ، اجــرای آزاد راه تهران به پیشــوا ، 
بهســازی جاده ورامین بــه جوادآباد ، انتقال 
پســاب تهران به اراضی کشــاورزی ، احداث 
بیمارســتان پیشــوا و تســریع در ســاخت 
بیمارســتان جایگزین شــهید مفتح ، شــش 
پروژه ای اســت که در دیدار با رئیس جمهور 

مطرح شده بود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

 نوبت اول

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــات عمومــی بــه شــرح جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری 
مناقصــه ازدریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام 
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق 

ســازند. 
توضیــح: فقــط شــرکتهایی مجــاز بــه شــرکت در مناقصــه خواهنــد بــود کــه دارای تاییدیــه صالحیــت از ســازمان برنامــه وبودجــه در رشــته نیــرو و تاییدیــه صالحیــت ایمنــی از اداره کار و 

رفــاه اجتماعــی باشــند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز سه شنبه مورخ 1401/01/16 

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: از ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/01/25 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/02/08

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج: روز شنبه مورخ 1401/02/10 ساعت و به شرح جدول ذیل خواهد بود. 
توضیــح: پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه تضمینهــای معتبــر )بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه( تهیه و تســلیم نمایــد و به پیشــنهادهای 

ر در فراخــوان واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.  فاقــد امضــا مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت مقــر

مبلغ کل تضمین شرکت در موضوع مناقصه و شماره فراخوان شماره مناقصه 
کت های نوع اعتبار مناقصه )به ریال(  گشایی پا باز

الف و ب و ج 

1401-21

انجام سرویس و تعمیرات پیشگیرانه و موردی مدیریت توزیع برق 
شهرستان پیرانشهر به صورت دستمزدی و تهیه بخشی از مصالح در شبکه 
های توزیع هوایی زمینی فشار ضعیف فشار متوس طو پست های توزیع 
اعم از شهری و روستایی بر اساس فهرست بها بهره برداری 2-1400 توزیع 

نیروی برق آذربایجان غربی )شماره فراخوان 2001009003000001( 

خ منابع داخلی 945/000/000 ساعت 11 شنبه مور
1401/02/10

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: ارومیه – بلوار ارتش – سربازان گمنام – ارتش شرکت توزیع نیروی برق استان تلفن 3110-044 داخلی 4339 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 1456 

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
دفتر ثبت نام اولیه: 04432232113

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
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سیاست 2

نایب رئیس مجلس:

مجمع تشخیص مصلحت در خصوص 
مجوز واردات خودرو دخالتی نداشت

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: هیات رئیسه 
مجلس و شــورای نگهبان درخصوص مجوز واردات 
خــودرو تصمیم گیری کردنــد و هیات عالی نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت در ایــن زمینه دخالتی 

نداشتند.
ســید غنی نظری در تذکری شــفاهی در جلســه 
علنی مجلس شــورای اســالمی با استناد به ماده ۲۲ 
آیین نامه داخلی مجلس بیان کرد: براساس آیین نامه 
حفظ شأن مجلس برعهده هیات رئیسه است، حذف 
مجــوز واردات خودرو از الیحه بودجه بدون اخذ نظر 
نمایندگان معنایی ندارد. مجلس شــورای اســالمی 
کمیسیون تلفیق داشته و باید در خصوص مصوبات، 
نظرات صحن مجلس اخذ شود. بارها در خصوص ضعف 
خودروسازی کشور در صحن مجلس صحبت شده و 
الزم است که رقابت در این بازار ایجاد شود. نباید اجازه 
داد که ایران خودرو و ســایپا هرکاری که می خواهند 

انجام داده و کاالیی بنجل تحویل مردم دهند.
وی در ادامه اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسالمی 
بدون اخذ نظر نمایندگان حذف شده است در حالی 
کــه واردات خودرو از مطالبــات مردم بوده و جوانان 
ایرانی طالب استفاده هستند. مگر جوانان ما چه چیزی 
کم دارند که نباید به ماشین های باکیفیت دسترسی 
داشــته باشــند. از سوی دیگر با واردات در بازار رقابت 

ایجاد خواهد شد.
نماینــده مــردم خلخال و کوثر در مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کرد: این مجلس اســت که فقط 

بایــد قانون گــذاری کند و حوزه های دیگر حق ورود 
بــه قانون گذاری را ندارند. حــذف واردات خودرو از 
الیحه وهن مجلس شــورای اسالمی است نه هیات 
رئیسه و نه کمیسیون تلفیق نمی توانند در این زمینه 
به تنهایی تصمیم گیری کنند. این حرف برای تمام 
نمایندگان اســت که نباید بدون اطالع ما در مصوبه 
مجلس دستکاری شود یا نهاد دیگری به صورت موازی 
با مجلس در قانون گذاری دخالت کند. شأن مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مشخص است و وظایف آن 

نیز معلوم است.
علی نیکزاد که اداره مجلس شورای اسالمی را برعهده 
داشت، در پاسخ به تذکر نظری بیان کرد: رای گیری 
که در صحن مجلس شــورای اســالمی برای مجوز 
واردات خودر صورت گرفت، به صورت مشــروط بود 
و رئیــس مجلــس در زمان رای گیری تاکید کرد که 
اگر نظر شــورای نگهبان تامین نشــود هیات رئیسه 
با شــورای نگهبان موضوع را بررســی کرده تا حل و 
فصل شــده و بودجه بــر روی زمین نماند. برخالف 
آنچه که تصور می شود که هیات عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در این موضوع ورود داشته 
اســت باید بگویم که این غلط اســت. همانطوری که 
در صحن مجلس شــورای اســالمی گفته شد هیات 
رئیسه و شورای نگهبان با توجه به نکاتی که مطرح 
شــد در این خصوص تصمیم گیری کردند و هیات 
عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام در آن 

نقشی نداشته است.

سخنگوی وزارت خارجه:

 راه حل گشایش مذاکرات 
در کاخ سفید است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: آمریکا تالش می کند 
موضوعات باقیمانده را گروگان مسائل داخلی خود کند 

و ایران و ایرانی نمی تواند تا ابد صبوری کند.
سعید خطیب زاده گفت: همه ما فراموش نکنیم آنکه 
امروز در مقابل ما قرار دارد دولتی نیست که به وظایفش 
عمل کند می خواهد از ابزار های قانونی استفاده کند که 
به وظایفش عمل نکند. آنچه در وین هست به خاطر 
رویکرد آمریکاست و آمریکا تالش می کند موضوعات 
باقیمانده را گروگان مسائل داخلی خود کند و ایران و 

ایرانی نمی تواند تا ابد صبوری کند.
به گفته او، »اگر آمریکا می خواهد توافقی داشته باشد 

باید تصمیم سیاسی خود را در اسرع وقت بگیرد.«
این دیپلمات ارشد کشورمان گفت: آنچه در دو هفته 
گذشــته بیش از پیش برای ما روشــن شده است این 
است که بایدن و کاخ سفید تصمیم خود را نگرفته اند 
و متاسفانه کل یک توافق را گروگان مسائل حزبی و 
داخلی آمریکا کرده اســت و همان رویکردی را پیش 
می گیرد که منجر به شکســت بســیاری از توافقات 
بین المللی شده است یعنی منوط کردن یک توافق 

بین المللی به زدو بند های داخلی خودشان.
آقــای خطیــب زاده اعتقاد دارد کــه توافق برجام و 
قطعنامــه ۲۲۳۱ چارچوب بحث اســت و در همین 
چارچوب دولت بایدن باید تصمیم سیاســی خود را 
بگیرد این که رســانه های آمریکایی می گویند آمریکا 

تصمیم خود را نگرفته است.
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: آمریکا مسئول 

توقــف امروز مذاکــرات و تطویل روز های آتی بوده و 
راه حل هم در کاخ ســفید است. باید به خواسته های 
معقول ایران که مورد تایید اعضای ۱+۴ است، پاسخ 
منطقی بدهد که ما آمادگی داشــته باشــیم به وین 
بازگردیم. توافق بســیار در دسترس است اگر آمریکا 
بداند و یقین داشــته باشــد که ما از خطوط قرمز خود 
نه رد می شویم و نه از خواسته های خود کوتاه می آییم.

بــه گفتــه او، » اصال اینگونه نبوده که ما منطقه را به 
برجام متصل کنیم. انتقاع ایران از برجام مطابق نص 
توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ ماموریت اصلی وزارت خارجه 
است. االن در گام های پایانی آمریکا دارد تالش می کند 
انتفاع چرخه اقتصادی ایران و انتفاع ما از ابعاد مختلف 
برجام را مانع شــود.« خطیب زاده گفت: در نقطه ای 
هســتیم که دولت بایدن می خواهد میراث ترامپ را 
طی کند یا به عنوان یک دولت نیمه مسؤول عمل و 
توافق انجام شود. بازیگران بین المللی می بینند دولت 
بایدن همان مسیر دولت قبلی را می رود. تحریم های 
غیرقانونی و یکجانبه جزو رویه های عادی آمریکا شده 
و باورش شده است که پلیس دنیاست و قوانین داخلی 
این کشور قوانین بین المللی است. گردن کشی و زیاده 

خواهی جواب نمی دهد.
او در پاسخ به سوالی درباره سفر انریکه مورا گفت: او 
در این سفر حامل برخی نکات بود و می خواست با ما 
تبادل نظر کند موضوعات مدنظر خود را به مورا گفتیم. 
پیام و خواسته های ما روشن بود. سفر مورا برای این 

بود که از این شرایط خارج شویم. 

اخبار كوتاه

ابراز احساسات زن روستایی 
اوكراینی به نیروهای نظامی 

انتخابات سراسری در كشورش/ رویترز
مجارستان/ خبرگزاری 
فرانسه

گزارش تصویری

 بر سر تحریم روسیه دعواست؛

اختالف در اردوگاه غرب
 اردوگاه غرب بر سر تحریم روسیه دچار 
اختالف شــده، به طــوری که ماتئوس 
موراویسکی نخســت وزیر لهستان روز 
دوشنبه اعالم کرد که آلمان سد راه اصلی 
در مســیر اعمال تحریم های ســخت تر 

علیه مسکو است.
 وی تاکید کرد که مجارستان مانعی در 
این راه محسوب نمی شود. این سخنان 
در حالی مطرح شــد که ویکتور اوربان 
نخست وزیر مجارستان پیروز انتخابات 
روز یکشنبه این کشور بود و با انتقادهایی 
روبه روست مبنی بر اینکه به اندازه کافی 
موضعی سخت در برابر تهاجم روسیه به 

اوکراین اتخاذ نکرده است.
نخســت وزیر لهستان گفت: باید ببینیم 
صرف نظر از نحوه رویکردمان نسبت به 
مجارستان، این چهارمین پیروزی است 
و ما باید به انتخابات دموکراتیک احترام 

گذاریم.
وی افــزود: این آلمان اســت که ســد 
راه اصلــی تحریم هاســت، در حالی که 

مجارستان طرفدار تحریم هاست.
با شــمارش بیش از ۸۳ درصد کل آرای 

ریخته شــده به صندوق های انتخاباتی 
در انتخابات پارلمانی مجارستان، حزب 
فیدز به شــکل قابــل توجهی از ائتالف 
احزاب مخالف دولت پیش افتاده اســت. 
نتیجــه اولیــه و غیرقطعــی انتخابات 

پارلمانی مجارســتان نشان می دهد که 
حــزب فیــدز ۵۳ درصــد آراء و ائتالف 
احــزاب مخالفان ۳۴ درصــد آراء را به 
دســت آورده اند. به ایــن ترتیب به نظر 
می رســد که حزب فیدز اکثریت خود را 

در پارلمان مجارستان حفظ خواهد کرد.
در همیــن حال، گزارش هــا از رایزنی 
رهبران انگلیس، آلمان و لهســتان برای 
افزایش فشارها به روسیه حکایت دارد.

دفتر نخســت وزیری انگلیس اعالم کرد 

که بوریس جانســون قرار است با هدف 
اعمال فشــار بیشــتر به روسیه در هفته 
جاری با رهبران آلمان و لهســتان دیدار 

کند.
نیروهــای روســیه در روزهــای اخیر 
مشــغول عقب نشــینی از چندین شهر 
حومــه کی یف بوده اند و ارتش اوکراین 
هم اعالم کرده که شهر بوچا را آزاد کرده 

است.
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
۲۱ فوریه گذشته )دوم اسفند ۱۴۰۰( با 
انتقــاد از بی توجهی غرب به نگرانی های 
امنیتی مســکو، استقالل جمهوری های 
خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه 

دونباس به رسمیت شناخت.
پوتین ســه روز پس از آن، پنجشــنبه 
۵ اســفند نیز عملیاتی نظامی که آن را 
»عملیات ویژه« خوانــد، علیه اوکراین 
آغــاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش 
مسکو- کی یف به رویارویی نظامی تغییر 
وضعیــت داد. درگیری ها در اوکراین و 
واکنش ها به اقدام روسیه همچنان ادامه 

دارد.

خبر ویژه

یک نماینده مجلس گفت: مردم از کیفیت، قیمت و نحوه واگذاری خودرو ناراضی هستند؛برهمین اساس جمع قابل 
توجهی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر صمت را ارائه کردند.

 لطف اهلل سیاه کلی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی، گفت: ما نمایندگان مردم هستیم و باید 
زبان گویای آن ها باشیم، یکی از خواسته های مهم مردم ساماندهی به وضعیت نامناسب خودرو است، مردم از کیفیت، 

قیمت و نحوه واگذاری خودرو ناراضی هستند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس ادامه داد: برهمین اســاس جمع قابل توجهی از نمایندگان درخواســت 
اســتیضاح وزیر صمت را ارائه کردند، البته نمایندگان بارها با وزیر صحبت کردند اما تاکنون نتیجه ای که قابل قبول 

باشد حاصل نشده است.

وی اظهار داشت: در همین ارتباط خبرگزاری دولتی ایرنا در اقدامی غیراخالقی و غیر حرفه ای و بدون سند و مدرک 
تهمت هایی را نثار نمایندگان کرده و آن ها را منفعت طلب معرفی کرده است. اینجانب از وزیر ارشاد خواستارم به این 

موضوع رسیدگی کرده و نتیجه را به مجلس گزارش دهد.
ســیاه کلی بیان کرد: نشــر اکاذیب و تشــویش اذهان مردم از دیگر اقدامات این خبرگزاری اســت که از هیات رئیسه و 
کمیســیون اصل ۹۰ درخواســت دارم موضوع را در چارچوب قانون پیگیری کرده و اقدام الزم جهت اعاده حیثیت 

نمایندگان صورت گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجل تاکید کرد: به وزیر کشور در مورد سیل الموت بزرگ و آوج که یکسال از آن می 

گذرد تذکر می دهم، تاکنون هیچ اقدامی در مورد جبران خسارات صورت گرفته انجام نشده است.

نماینده مجلس در تذکر شفاهی:

جمع قابل توجهی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر صمت را ارائه داده اند

گری عمران خان از اقدامات  افشا
تهدیدآمیز آمریکا

»عمران خان« نخســت وزیر پاکســتان از جزئیات 
بیشــتری درباره تهدیدهایی از ســوی مقام های 
آمریکایی که طی یک ماه گذشته با آنها مواجه شده 

است پرده برداشت.
به گزارش پایگاه خبری »داون« پاکســتان، پس از 
انحالل پارلمان پاکســتان تعدادی از رهبران حزب 
"پاکســتان تحریک انصاف" به دفتر نخســت وزیر 
عمران خان  رفته و از حرکت موفقیت آمیز و شوکه 

کننده او استقبال کردند. 
عمران خان در یک سخنرانی تلویزیونی اعالم کرد 
در شــرایطی که شورای امنیت ملی دخالت نیروی 
خارجی را محکوم کرده است، شمارش آرا بی ربط 

به نظر می رسد.
وی در ادامه افشا کرد: آمریکا پیام های تهدیدآمیزی 
از طریق فرستاده پاکستان برایش ارسال کرده است. 
»دونالد لو«دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور 
آسیای میانه و جنوبی در جلساتی با »اسد مجید« 
سفیر پاکستان هشدار داده بود اگر عمران خان از رای 
اعتماد مخالفانش در مجمع ملی با موفقیت بیرون 

بیاید پیامدهایی برایش خواهد داشت.
نخست وزیر پاکستان همچنین گفت: گزارش هایی 
به او رسیده مبنی بر اینکه اعضای حزب "پاکستان 
تحریک انصاف" که مخالف دولت است با سفیر آمریکا 
دیدارهایی داشته اند. او اضافه کرد: »چه دلیلی وجود 
دارد مردمی که ما را ترک کردند و تنها گذاشتند به 
شکل منظم در روزهای گذشته افراد سفارت آمریکا 

را مالقات کنند.« 
عمران خان در پایان نتیجه گیری کرد مخالفان دولت 
توانایی درک اتفاقاتی که در جریان است را ندارند. 

منابع خبری پاکستان بامداد دوشنبه از سفر »دونالد 
لو« دستیار وزیر خارجه دولت بایدن در امور آسیای 
مرکزی و جنوبی به هند و مواجه شدن وی با پرسش 
خبرنگاران درباره تحوالت پاکستان و متهم شناخته 
شــدن واشــنگتن به تهدید دولت عمران خان خبر 

دادند.
دســتیار وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این 
پرسش ها، اتهام نخست وزیر پاکستان را رد نکرد اما 
مدعی شد که واشنگتن از فرآیند قانونی و دمکراتیک 

پاکستان حمایت می کند.
دونالد لو افزود: آمریکا تحوالت پاکستان را از نزدیک 

رصد می کند.
درپی افشــاگری نخست وزیر پاکستان درباره رفتار 
غیردیپلماتیک و تالش آمریکا برای دخالت در امور 
داخلی اســالم آباد، وزارت امور خارجه این کشور با 
احضار کاردار ایاالت متحده اعتراض رسمی خود در 
قبــال نامه تهدیدآمیز و تالش برای مداخله در امور 

داخلی پاکستان را به نماینده این کشور ابالغ کرد.

 تکلیف شکایت عراق 
از ایران معلوم شد

علیرغم برخی فشارهای داخلی و خارجی بر بغداد، 
مسئوالن عراقی اعالم کردند که کشورشان قصدی 
برای طرح شکایت علیه ایران در مجامع بین المللی 
در پی حمله موشکی سپاه به مرکز راهبردی رژیم 

صهیونیستی در اربیل ندارد.
 ســایت خبــری العربی الجدیــد می گوید که یک 
مسئول در وزارت خارجه عراق که نام او ذکر نشده 
به این سایت گفته است که کشورش تصمیم گرفته 
مساله حمله موشکی ایران به مرکز راهبردی رژیم 
صهیونیســتی در اربیل را بیــن المللی نکند. او در 
عیــن حــال گفته که ایران هیچگونه پاســخی به 
درخواست های رسمی عراق برای دادن توضیحات 

در این خصوص نداده است.
این مســئول عراقی »انصراف از تقدیم شــکایت در 
ســازمان ملل یا اتحادیه عرب و یا سازمان همکاری 
اسالمی« را تایید کرده و گفته که عراق تصمیم گرفته 

مساله را به نهادهای بین المللی نکشاند.
یک مسئول امنیتی عراقی دیگر هم در گفت وگو با 
این سایت خبری تاکید کرد: بین المللی کردن این 
پرونــده در وقت کنونی منجر به دخالت طرف های 
دیگر می شــوند که می خواهند از این مســاله علیه 
ایران اســتفاده کنند، ما روابط متمایز و مستقیم با 
ایرانی ها داریم و ترجیح می دهیم که با خود آن ها 

گفت وگو کنیم.
وی در پاســخ به این ســوال که آیــا عراق تصمیم 
برای تقدیم شــکایت بین المللی درخصوص حمله 
موشکی به اربیل را لغو کرده است تاکید کرد: اساسا 
تصمیمی برای شکایت نبود که بخواهیم لغو کنیم.

از سوی دیگر عائد الهاللی، یکی از رهبران چارچوب 
هماهنگی شــیعیان عــراق در گفت وگو با العربی 
الجدید تاکید کرد: ادله هایی وجود دارد که نشان 
می دهد ایران مرکز موساد را هدف قرار داده است 
که اخیرا از همین مرکز حمالتی علیه ایران انجام 
شده است و دلیل عدم تقدیم شکایت بین المللی 

همین امر است.
وی گفــت: بــا توجه به روابط راهبــردی میان دو 
کشــور در تمامی زمینه ها، عراق نمی تواند چنین 
شــکایت بین المللی علیه ایران مطرح کند. تقدیم 
چنین شــکایتی بر روابط دو کشور تاثیر می گذارد 
 بنابرایــن دولــت اهمیت این امــر را به خوبی درک 

می کند.
الهاللی همچنین وجود هرگونه فشار از سوی ایران 
بر عراق برای لغو چنین شــکایتی را تکذیب کرد و 
گفت بالعکس فشارها بر بغداد برای تقدیم شکایت 
علیــه ایران بــود و دولت تا به این لحظه برای پایان 
دادن به این پرونده مطابق اصول دیپلماتیک عمل 

کرده است.

رئیس قوه قضاییه:

 شعار سال فقط در گوشه کاغذ 
نوشته نشود

رئیس قوه قضاییه گفت: نباید اینگونه باشــد که شــعار 
ســال فقط در گوشــه کاغذ نوشته شود بلکه باید برای 
پیاده ســازی آن جهد و تالش کرد و دســتگاه قضایی در 
تحقق این مهم، به همه بخش های کشور و دو قوه دیگر 

مساعدت خواهد کرد.
 حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای در نشست 
شورای عالی قوه قضاییه با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان، این ماه را یک فرصت اســتثنایی برای همگان 
جهت جلب رضایت باریتعالی و بهره مندی از تفضالت 
الهی دانست و اظهار کرد: ماه مبارک رمضان دارای کرامت 
و شرافت و فضیلت باالیی است و همگان باید در حفظ 

حرمت این ماه و حریم الهی کوشا باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله »اجرای کامل 
سند تحول قضایی و تعالی آن« که یکی از اولویت های ۱۵ 
گانه دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است، گفت: باید همه 
ارکان و اجزای قوه قضاییه تالش کنند تا در سال جاری، 
مقوله تحول در عدلیه را تعمیق ببخشیم و این مقوله را 
گسترده و عملیاتی تر کنیم تا از این طریق اهداف نظام و 
مسئولیت های مصرح دستگاه قضایی در قانون اساسی 
و الزامــات منــدرج در ابالغ مقام معظم رهبری، عینیت 

بیشتری پیدا کند.
رئیس دســتگاه قضا، »برداشــتن گام های بلندتر برای 
تحقــق عدالت اجتماعــی« را یکی از هدف گذاری های 
اصلی عدلیه در ســال ۱۴۰۱ دانســت و در این زمینه به 
تاکیــدات و تذکــرات مقام معظم رهبری و الزامات گام 
دوم انقالب اسالمی اشاره کرد و اساس حکومت اسالمی 

و جمهوری اسالمی را مبتنی بر اقامه ی عدل دانست.
»تحقق شــعار ســال و حمایت کامــل و همه جانبه از 
تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان« 
یکی از اولویت های ۱۵ گانه دســتگاه قضایی در ســال 
جاری است که حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
در جلســه پیشین شورای عالی قوه قضاییه به تشریح و 
تببین این مقوله پرداخته بود؛ در جلسه امروز نیز رئیس 
عدلیه مجدداً به مسئوالن و بخش های مختلف دستگاه 
قضایی یادآور شد که برای تحقق، عملیاتی شدن و عینیت 
یافتن هر چه بیشتر شعار سال، کوشش و مساعی مجدانه 

و پیگیرانه ای صرف کنند.
رئیــس قوه قضاییه در همیــن زمینه تاکید کرد: نباید 
اینگونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته 
شود بلکه باید برای پیاده سازی آن جهد و تالش کرد و 
دســتگاه قضایی در تحقق این مهم، به همه بخش های 

کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.

، روز سرنوشت ساز   امروز
ح صیانت در مجلس برای طر

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از رخدادی 
مهم پیرامون طرح صیانت در جلسه سه شنبه مجلس 

خبر داد.
جالل رشیدی کوچی، عضو کمیسیون مشترک بررسی 
طرح صیانت در توئیتی نوشــت: »ســه شــنبه صبح، 
درخواســت ۱۸۵ نماینده مجلس مبنی بر بازگرداندن 
طرح  صیانت از کمیســیون مشــترک به صحن علنی 
مجلس را تقدیم هیات رئیســه خواهم کرد. طبق آئین 
نامه این تقاضا در همان جلسه اعالم و در جلسه بعد طبق 

ماده ۱۶۵ آیین نامه رسیدگی خواهد شد.«

 حضور وزرای دولت 
در مجلس برای بررسی حواشی 

بازی ایران و لبنان
رئیس کمیســیون شــورا های مجلس از حضور وزرای 
ورزش و کشــور در این کمیســیون برای رســیدگی به 

حواشی بازی ایران و لبنان در مشهد خبر داد.
در پی اتفاقات و حواشــی ایجاد شــده در روز بازی ایران 
و لبنــان در مشــهد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شــورای اســالمی به کمیسیون شــورا ها و امور داخلی 

مجلس ماموریت داد تا این موضوع را پیگیری کند.
 محمدصالح جوکار رئیس کمیســیون شــورا ها و امور 
داخلی مجلس شــورای اسالمی در همین راستا گفت: 
جلسه کمیسیون با حضور وزرای ورزش و جوانان و کشور 
در راســتای ماموریت ویــژه رئیس مجلس و به منظور 
بررســی حواشی ایجاد شــده در روز بازی ایران و لبنان 

در مشهد است.
وی افزود: قرار است تا وزرای ورزش و کشور گزارشی از 
اتفاقات پیش آمده پیرامون بازی ایران و لبنان در مشهد 

به اعضا کمیسیون ارائه دهند.
رئیس کمیســیون شــورا های مجلس بیــان کرد: در 
صورتی که گزارشات ارائه شده کافی نباشد، کارگروهی 
از کمیسیون برای بررسی موضوع به مشهد سفر خواهند 

کرد تا با مسئوالن مربوطه جلساتی برگزار کنند.
جوکار تصریح کرد: پس از بررسی ها الزم گزارشی از سوی 
اعضای کمیسیون تهیه و برای ارزیابی در اختیار هیئت 

رئیسه قوه مقننه قرار خواهد گرفت.
بر اســاس این گزارش، حجت االســالم نصراهلل پژمانفر 
نایب رئیس کمیســیون اصل نود از تشــکیل پرونده ای 
ویژه در این کمیسیون برای بررسی علل بروز این حواشی 

خبر داده بود.
الزم به ذکر اســت، پیش از این ابراهیم رئیســی با صدور 
دســتور ویژه، وزیر کشور را مسئول پیگیری فوری علل 

بروز اتفاقات در حاشیه دیدار ایران و لبنان کرده بود.

بین الملل
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 درآمد باالی بالگرها با انتشار محتوای 
خانوادگی و سرگرمی

آغاز فرایند مالیات ستانی از 
اینفلوئنسرها از امسال

مدیــرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای 
مالیاتی اظهار داشت: امسال تالش می کنیم 
هم از بالگرها، انفلوئنسرها و هم از صفحات 
خریــد و فــروش کاال و خدمــات در فضای 
مجــازی براســاس درآمدهایی کــه دارند، 

مالیات بگیریم. 
 جهانگیر رحیمی از آغاز فرایند مالیات ستانی 
از اینفلوئنســر و بالگرهای فضای مجازی از 
ســال جاری خبر دارد و گفت: فعالیت افراد 
دارای فالورهــای بــاال در فضای مجازی را از 
چند جنبه و در چند بحث از لحاظ اقدامات 
و رویدادهــای اقتصادی و تجاری در مقاطع 
زمانی مختلف را پیگیری می کنیم و سامانه 

مالیاتی فضای مجازی راه اندازی می شود.
وی ادامــه داد: داده هــا و دیتاهایــی که از 
ســوی مراجع مختلفی رصد و ثبت می شود 
و به دســت سازمان امور مالیاتی می رسانند 
را براســاس الگوریتم هایــی که وجود دارد، 
اســتوری تبلیغاتی این افراد در اینستاگرام 
و همچنیــن تیزرهای تبلیغاتی که منتشــر 
می کنند،  و نیز کسب و کارهایی که به صورت 
مجازی خدمات تبلیغاتــی ارایه می دهند،  

مورد بررسی قرار می دهیم.
مدیــرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای 
مالیاتــی بــا تاکید بر اینکه تمــام داده ها و 
اطالعات را از مراجع ناظر دریافت کرده ایم، 
گفت: نرخ تبلیغات بالگرها و اینفلوئنســرها 
متفاوت است و اطالعات مراجع ناظر براساس 
نرخ های مختلف تبلیغات این افراد و عملکرد 
آنها اســت و با این اطالعات ســازمان امور 
مالیاتی به تعیین پایه های مالیاتی می رسد.

رحیمی افزود:  نرخ مالیات پس از تعیین پایه 
مالیاتــی و ثبت نام افراد و اظهار مالیاتی آنها 
و معاف شــدن آنها از مالیات یا معاف نشدن 

آن ها اعالم خواهد شد.            
وی با بیان اینکه افراد بالگرها و اینفلوئنسرها 
نشان می دهد که گزارش درستی از فعالیت 
خــود ارایه می دهند یا نه، گفت: ســازمان 
امــور مالیاتــی ناظر این فعالیت این افراد در 
فضــای مجازی نیســت و دیتاها و داده ها از 
مراجــع ناظر که فضای مجازی را به صورت 
گســترده و دقیق رصد می کنند، به دســت 
می آیــد. مرجع ناظر براســاس فعالیت این 
افراد، آنها را دسته بندی می کنند و سازمان 
امور مالیاتی براســاس قواعد مالیاتی درآمد 
مالیاتــی را تعیین و پیاده ســازی می کند و 
به طور قطع رفتار مودی بر اینکه مشــمول 
معافیت هــای مالیاتی می شــوند یا نه متاثر 

خواهد شد.
مدیــرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای 
مالیاتی با اشــاره به تعیین تکلیف صفحات 
فضای مجازی که محلی برای ارایه خدمات 
یا فروش کاالیی هستند، اظهار داشت: کسب 
و کار عــده ای از فعــاالن اقتصادی در فضای 
مجازی  ایجاد شــده اســت یعنی ادمین یا 
مالک این صفحات اینفلوئنســر نیســتند. 
ممکن اســت افراد مغــازه ای برای کاالهای 
خود داشــته باشــند و در فضای مجازی هر 
نســبت به فروش آن کاال فعال باشــند. این 
دسته هم مشمول پیگیری در سامانه مالیاتی 

فضای مجازی می شوند.  
رحیمی تاکید کرد: امســال تالش می کنیم 
هم از بالگرها، انفلوئنسرها و هم از صفحات 
خریــد و فــروش کاال و خدمــات در فضای 
مجــازی براســاس درآمدهایی کــه دارند، 

مالیات بگیریم.   
وی در پاسخ به این سوال که تا به امروز چند 
اینفلوئنســر و بالگر مشمول دریافت مالیات 
شناســایی شده اند، گفت: در مرحله اول این 
فرایند، اینفلوئنســرها و بالگرها شناسایی 
شــده اند و مرحلــه دوم  دریافــت اطالعات 
فعالیــت تجــاری و اقتصادی ایــن افراد در 

فضای مجازی است.
مدیــرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای 
مالیاتــی ادامــه داد: باید توجه داشــت که 
شناســایی افراد در فضای مجازی که دارای 
فالوور باالیی هســتند، کافی نیست چراکه 
برخــی از افراد بــه دلیل وجه اجتماعی و یا 
مشــاغل و حرفه خود در فالوور باالی باالی 
از ۵۰۰ هزار دارند اما براساس اطالعاتی که 
دریافــت کردیم این افراد فعالیت اقتصادی 
و تجــاری ندارنــد یعنی تبلیغاتــی را ارایه 

نداده اند.  
رحیمی تاکید کرد: زمانی می توان آمار دقیق 
از اینفلوئنســرهای مشمول مالیات ارایه داد 
که مطمئن شویم این افراد فعالیت اقتصادی 
هم داشــته اند که درامد مالیاتی ان ها تعیین 

شود.
وی بــا تاکید بر اینکه بــا بالگرهایی مواجه 
هستیم که در ماه درآمدهای بسیار باال و قابل 
توجه داشتند، گفت: برخی از این افراد بدون 
اینکه تخصصی داشــته باشند تنها با انتشار 
عکــس و فیلم خانوادگی یا ســرگرم کننده 
صاحب درآمدهــای باالیی با ارایه تبلیغات 

در صفحه خود شده اند.

گزارش

دام ها روی دست دامداران ماند

افزایش دوباره قیمت گوشت 
قرمز در بازار

گفته می شــود هر کیلوگرم گوشــت شقه 
گوســفندی در فروشگاه شرکت پشتیبانی 
امور دام ۱۹۷ هزار تومان فروخته می شود. 
این در حالی است که این شرکت مسئولیت 
تنظیــم بــازار را بر عهــده دارد. همچنین 
مشاهدات از سطح بازار نشان می دهد بازار 
گوشــت قرمز در آغاز ماه رمضان نوســان 

قیمتی را تجربه می کند.
کمبودی در بازار گوشت قرمز نیست

رئیس شــورای تامین کنندگان دام گفت: 
آنچه موجب می شــود قیمت گوشت قرمز 
خودســرانه افزایش یابد نه کمبود دام و یا 
افزایــش تقاضا، بلکه رکــود تورمی در این 

بازار است.
منصــور پوریان ادامــه داد: میزان دامی که 
در حال حاضر به بازار عرضه می شود آنقدر 
زیاد است که دام ها روی دست دامدار مانده؛ 
همچنین حجم زیادی از دام از فصل گذشته 
در حالی به بهار منتقل شده که بازاری برای 
آن ایجاد نشــد. مدیریت های ضعیف سبب 
شد این حجم از دام روی دست دامدار بماند. 

االن دامدار عرضه فراوانی به بازار دارد.
گوشت خریدار ندارد

رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه 
قیمــت هــر کیلو دام زنده در حال حاضر به 
پایین تر از ۷۰ هزار تومان رســیده اســت، 
گفت: در حال حاضر قیمت گوشت قرمز در 
بخش عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد، 
زیــرا عرضه زیاد، ولی تقاضا به دلیل گرانی 
کم اســت. با وجود این قیمت ها خودسرانه 

باال می رود.
پوریان ادامه داد: جهش قیمت گوشت قرمز 
ناشی از کمبود نیست، زیرا اگر کمبودی بود 

اتفاقات دیگری می افتاد.
قیمت گوشت قرمز کاهش می یابد

رئیس شــورای تامین دام کشــور در پاسخ 
به ســوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه قیمت 
گوشت قرمز در روز های آینده به چه سمت 
و ســویی می رود، گفت: میزان گوشت قرمز 
تولید داخل نسبت به مصرف باالست. میزان 
مــازاد دام که روی دســت دامدار می ماند، 
چیــزی در حدود ۴ میلیــون راس خواهد 
بود که باید وزارت جهاد کشــاورزی اجازه 
صــادرات آن را بدهد. از طرف دیگر اگر این 
شــرایط را دنبال کنیم تا اردیبهشت شاهد 
کاهش دوباره قیمت گوشــت قرمز خواهیم 

بود.
پوریان ادامه داد: از طرف دیگر در استان های 
دامپرور در بخش ســبک مثل خوزســتان، 
فارس، لرســتان و کهکیلویــه و بویراحمد 
حجــم زیــادی در ماه های پیش رو به دلیل 

کم آبی، شرایط سختی خواهیم داشت.
چرا گوشت مدام گران می شود؟

به گفته رئیس شــورای تامین دام کشــور، 
دامــداران در هفته های آینــده میزان دام 
زیادی به بازار عرضه می کنند، چون هرچه 
هــوا گرم تر شــود، میزان عرضــه دام زیاد 
می شــود. از طرف دیگر خشکسالی باز هم 
تولیدکنندگان را تهدید می کند. انتظار بود 
که برای این حجم از دام، مدیریت صادرات 
انجام شــود، چون االن ۱۰ هزار تن واردات 
داریــم، ولی قیمت گوشــت قرمز کاهش 

نمی یابد.
پوریان ادامه داد: گرانی قیمت گوشت قرمز 
محصول رکود تورمی در بازار اســت. قیمت 
سایر کاال ها هم بدون اینکه تقاضای واقعی 
وجود داشــته باشد؛ به صورت جهشی جلو 
می رود، ولی این ناشی از شرایط بازار است.

جهش قیمت گوشــت قرمز به دلیل 
سودجویی است

رئیس شــورای تامین دام کشور گفت: بعد 
از جهش های قیمتی ســال گذشته جلوی 
صادرات دام را گرفتند و خرید حمایتی هم 
انجام نشــد و در عین حال واردات گسترده 
گوشــت قرمز هم انجام شد، ولی این کار ها 
هــم جلوی جهــش قیمتی را نگرفت و این 

نشان از بی تعادلی در بازار است.
پوریــان ادامــه داد: در حال حاضر فاصله 
قیمت گوشت گرم و منجمد ۵۰ هزار تومان 
است؛ در حالی که باید ۱۰ هزار تومان باشد 
و این فاصله قیمتی نشــان از رکود تورمی 
اســت. کل نیاز کشــور به گوشت قرمز در 
ســال در باالترین میزان، یک میلیون تن 
است؛ در حالی که در سال گذشته میزان 
تولید گوشت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
بود. این آمار نشان می دهد گوشت زیادی 
هم در بازار مانده با وجود اینکه دام زیادی 
هم کشتار نشده و بخشی از دام به فصل بهار 
منتقل شــده است؛ بنابراین بحث جهش 
قیمتی نشان از سودجویی است. االن هم 
قیمت گوســفند با شــیب زیادی در حال 

کاهش است.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو :

مافیا اجازه واردات خودرو را نمی دهد 
 سرنوشــت واردات خودرو ظاهرا امسال 
نیز در برزخ قرار خواهد داشــت، به زعم 
کارشناســان واردات خودرو محلی برای 
سهم خواهی سیاسی در صنعت و جوالن 
مافیا نامعلوم خودرو تبدیل شــده است. 
خودروسازان منفعل یا مافیای حاضر در 
صنعت خودرو، واردات را به نابودی تولید 
تعریف کرده اند. این درحالی اســت که 
اگر تیراژ کل تولید خودروسازی در سال 
جاری نیز مانند ســال گذشــته بیشتر از 
۸۰۰ هزار دستگاه باشد، واردات ۷۰ هزار 
دســتگاهی خودرو ســواری کمتر از ۱۰ 
درصد سهم بازار را به خود اختصاص می 
دهد. این مســائل سبب شد که با مهدی 
دادفــر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
برای بررسی سرنوشت واردات خودرو به 
گفت و گو بپردازیم در ادامه بخشــی از 

آن را از نظر خواهیم گذاراند:
از روز گذشــته خبر حذف ردیف 
بودجــه واردات خــودرو از برنامه 
بودجه ســال جاری منتشر شده و 
این مساله نگرانی در خصوص عدم 
واردات خودرو ایجاد کرده اســت، 
دلیل حذف بنــد واردات خودرو از 

بودجه چه بوده است؟
براســاس گفتــه برخــی از نمایندگان و 
براســاس آنچه که در بودجه سال جاری 
دیدم که توســط شورای محترم نگهبان 
برگشــت، بنابود ۷۰ هزار دستگاه خودرو 
ســواری به کشور وارد که منبع درآمدی 
و هزینــه ای باشــد. از زمانــی که بودجه 
به رئیس جمهور ابالغ شــد، شاهد حذف 
بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاهی 
خــودرو بودیم. پیــش از این موضوع نیز 
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرده بود؛ »مجمع تشخیص مخالف 
واردات خودرو بوده و این مساله را برخالف 

منافع نظام آن را می دانیم.«

این مســاله که مجلس شــورای اسالمی 
چطور یــک مرتبه ردیف بودجه واردات 
۷۰ هزار دستگاهی را حذف کرده است، 
جای ســوال دارد که باید رئیس محترم 
مجلس شــورای اســالمی یا نمایندگان 
محتــرم مجلس شــورای اســالمی که 
حافــظ آرا مردم در خانه ملت هســتند، 

باید پاسخ دهند.
بیشــترین مخالفان بحث واردات 
خودرو چه کسانی هستند و به نظر 
شما دیدگاه مشــتریان نسبت به 
خودروهای داخلی در ســال جاری 

چگونه خواهد بود؟
بــه هرحــال واردات خودرو همیشــه با 
مخالفت دالالن، برخی از تولیدکنندگان 
و مافیا خودرو همواره روبه رو بوده است. 
تنهــا کســانی که در ایــن میان صدای 
شــان هیچگاه شــنیده نشده بود، مردم 
هســتند. کما اینکه می بینیم نسبت به 
خودروســازی داخلی نیــز یک وازدگی 

ایجاد شــده، مردم علیرغــم اینکه وارد 
این بازار شدند، اما شاهد اختالف قیمت 
محصول از کارخانه تا بازار هستند. مردم 
عالقه شــان نسبت به برند خودروسازان 
داخلی کم شــده اســت. چند روز پیش 
تویتــی در خصــوص یکی از محصوالت 
داخلی که در کشور ارمنستان به خودرو 
پلیس تبدیل شــده بود منتشر کردم، در 
آن تویت نوشــته بودم؛ »چه کسی است 
که افتخار نکند، خودرو تولید کشــورش 
خودرو پلیس یک کشور خارجی شود؟« 
غوغای در این خصوص علیه من در تویتر 
ایجاد کردند که کامال نشان می دهد نوع 
عملکرد مسولین در دفاع از خودروسازی 
بــه گونــه ای بوده که مردم بیشــتر زده 
شــدند. ظاهرا دوســت دارند انحصار و 
اقتــدار گرایــی به نام حمایــت از تولید 

انجام دهند.
شــما به عنــوان دبیــر انجمن 
واردکنندگان خــودرو آیا در این 

خصــوص معترض شــده اید؟ آیا 
اقدامی بــرای تغییر این ممنوعیت 

واردات انجام دادید؟
همــه مــردم در بازار معتــرض به بحث 
آزاد نبودن واردات خودرو هســتند، اما 
برای کســی مهم نیست و اقدامی انجام 
نمی شــود. بحث مافیایی در هم پیچیده 
خودرویی اســت، بحث واردات ۷۰ هزار 
دستگاهی خودرو نیست. شاهد هستیم 
که ۴ میلیارد دالر تلفن همراه به کشــور 
وارد شده، هیچ کس نیز نسبت به این کاال 
که کاال سرمایه ای نیست، واکنش نشان 
نمی دهد. اما ۲ میلیارد دالر خودرویی که 
می خواهد برای تعدیل بازار و دسترسی 
مــردم بــه محصــوالت روز دنیا در کنار 
کاهش قیمت داشــته باشیم، اجازه نمی 
دهنــد. در خصوص عدم واردات خودرو 
حتی دادســتان محترم کل کشور اظهار 
نظــر کردند؛ »در صنعت خودروســازی 
کشــور دست های پشــت پرده ای وجود 

دارد که مانع ارتقای خودروسازی کشور 
می شود، ان شاءاهلل در سال جدید قطعه 
ســازان و خودروسازان کشور بتوانند به 
درســتی به وظایف خود عمل کنند و در 
جهت استانداردســازی و بهبود کیفیت 
خودروهــای تولیــدی گام های موثری 

بردارند.«
شــما به بحث مافیا خودرو اشاره 
کردید، ایــن مافیا چه کســانی 
هســتند و اکنون بــه عنوان دبیر 
انجمــن واردکنندگان صنف حدود 
2۰ هزار نفری شــما در چه شرایطی 

قرار دارد؟
منافع در هم پیچیده اشــخاص، احزاب و 
گــروه ها کــه با حرف های تند و انقالبی 
و حمایــت از تولیــد و اشــتغال مخلوط 
اســت، تمایل به واردات ندارد. همکاران 
و هم صنف های من اکنون »پیچ ســفت 
کن« هســتند. دولت قبل عالقه داشت 
کــه واردات را ممنــوع کنــد و همه را به 
»پیچ ســفت کن« چینی ها تبدیل کند. 
در حــال حاضــر وارد کننده ای نداریم، 
اغلــب یک خــودرو چینی انتخاب، خط 
تولید احداث و با آچار »پیچ ها را سفت« 
می کنند. دلمان خوش اســت که تولید 
کننده هســتیم، اگر به این شــکل تولید 
کننده می شــویم، ادامه دهند. در حال 
حاضر سیستمی را ایجاد کردند که همه 
»پیچ ســفت کن چینی ها« شدند. شاید 
این موضوع ظاهر طنز داشــته باشد، اما 
سیاست های دولت بوده است. در موضوع 
مهندســی خودروسازی بسیار پیشرفته 
هســتیم، طراحان برجسته داریم که می 
توانیم مدعــی این موضوع تولید کننده 
باشیم. ولی مدیر و صاحب صنعت خودرو 
نداریم، این درحالی اســت که ۳۸ مرجع 
در خصوص خودروســازی اظهار نظر می 

کنند.

سایه  سنگیِن قراردادهای موقت بر روابط کار

کارگراِن باسابقه خاموش می شود صدای اعتراض با اخراج 
کارگــران از وضعیِت خــود در کارگاه ها می گویند؛ از 
معوقــات مزدی، دســتمزدهای ناچیز، حق بیمه های 
پرداخت نشــده، شــرایط نامناسب کار، بی عدالتی در 
پرداختی هــا، اضافه کاری های اجباری، تغییر عناوین 
شغلی و… مسائل آن ها با هم متفاوت است اما همه ی 

آنها یک ترس مشترک دارند؛ ترس از اخراج. 
چندی پیش کارگر یکی از شرکتهای تولیدی به دلیل 
خبــری کــه از وضعیِت بِد کارگاه به ما داده بود، از کار 
خود اخراج شــد. او بعد از ســال ها کار و در شرایطی که 
چیزی به دوران بازنشستگی اش نمانده بود، تنها به این 
دلیــل کــه با ما تماس گرفت تا از احتمال وقوِع حادثه 
بــرای کارگرهــا و عدم رعایت اصول ایمنی خبر بدهد، 
از کار اخراج شد. نه ما نامی از او در خبرهایمان آورده 
بودیم و نه او نشانی از خود داده بود اما پیدا کردِن نشانِی 
کارگر برای کارفرما به قدری مهم بود که از سرنخ های 
موجــود، او را یافــت و حکم اخراجش را در کســری از 

ثانیه امضا کرد. 
موقعیِت کارگران در ایران همین اندازه متزلزل است. 
آن ها به راحتی اخراج می شوند و هیچ چیز حتی سابقه ی 
کاری شان هم نمی تواند خطر اخراج را از آن ها دور کند. 
از این دســت اخراج ها البته بسیار است؛ چندی پیش 
نماینــده ی یک گــروه از کارگران در اصفهان به دلیِل 
پیگیرِی مطالبات کارگران بعد از بیش از یک دهه کار 
و با مدرک کارشناسی، حکم تنزِل پسِت خود را دریافت 

کرد و برای مدتی از کار معلق شد. 
مسیر اخراج کارگران برای کارفرمایان به قدری هموار 
است که آن ها بعد از شنیدِن صدای اعتراِض کارگران، 
راه حــِل خاتمه دادن بــه اعتراضات را اخراِج کارگران 

معترض - نه رسیدگی به مشکالت آن ها - می دانند! 
بــا وجــود چنین موقعیِت متزلزلــی کارگران چگونه 
می تواننــد از حقــوق خود دفاع کنند؟ وقتی نتیجه ی 
پیگیرِی مطالبات و رسیدن به حداقل حقوق، اخراج و 
بیکاری است چگونه می توان به اجراِی اصول حمایتِی 

قانون کار به نفع کارگران امیدوار بود؟ 
واقعیت این است که آسان بودِن مسیر اخراج کارگران 
عمال امکاِن مطالبه گری جدی را به روی آن ها بسته است 
و کمتر کارگری حاضر می شود برای پیگیرِی مطالباِت 
به حق خود پا پیش بگذارد، که این همه نتیجه ی رواج 
قراردادهای موقت اســت. وقتی دادنامه ی ۱۷۹ دیوان 
عدالت اداری به قراردادهای موقت مشروعیت بخشیده 
است، کارفرما به راحتی می تواند به این بهانه که قرارداد 

کارگر تمام شده او را از کار اخراج کند. 
آیا کارگری که به دلیِل پیگیرِی حداقل حقوق قانونی 
خود اخراج می شود، مورد حمایِت مراجِع قانونی برای 
بازگشــت به کار قرار می گیرد؟ آیا اداره کار می تواند از 
کارگِر قراداد موقِت با سابقه ی ۲۰ساله که از کار اخراج 
شده، حمایت و حکم بازگشت به کار او را صادر کند؟ 
محســن باقری )عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی 
شــوراهای اســالمی کار استان تهران( در پاسخ به این 
سوال به ایلنا می گوید: اداره کار فعال چنین حمایتی از 
کارگِر اخراج شده انجام نمی دهد. البته برای یکی - دو 
نفر از اعضای شورای اسالمی کار چنین مشکلی پیش 
آمد و نمایندگان کارگری توانســتند با مقاومت خود 
جلوی اخراج کارگر را بگیرند و قرارداد او را تمدید کنند. 

این موارد البته اســتثنا اســت و به طور معمول چنین 
اتفاقی نمی افتد و کارفرما می تواند با اتمام قرارداد کار، 

کارگر را با هر سابقه ای که دارد اخراج کند. 
به گفته ی باقری؛ قراردادهای موقت در کارهای مستمر 
اخراج کارگران را برای کارفرمایان آسان کرده و آن ها 
بــه راحتــی بعد از اتمام قرارداد، قطع همکاری را اعالم 

می کنند. 
عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسالمی 
کار با اشاره به تصویب آیین نامه تبصره یک ماده هفت 
قانــون کار گفــت: اگر چه این آیین نامه در ســال ۹۸ 
برای ارتقای امنیت شــغلی کارگران به تصویب رسید 
و حداکثــر زماِن قراردادهای موقت در کارهای موقت 
به مدت ۴ ســال تعیین شــد اما این آیین نامه تاکنون 
اجرایی نشــده است و مشــکل قراردادهای موقت در 

کارهای مستمر نیز همچنان پابرجاست. 
بــه گفته ی این فعال کارگری تا مشــکل قراردادهای 
موقت حل نشــود، نمی تــوان انتظار اجرای قانون کار 

را داشت. 
وی افزود: با وجود قرادادهای موقت عملکرد بازرسان 
کار خیلــی نمی توانــد امیدوارکننده باشــد. تا زمانی 
که ســاختار این چنین به ضرر کارگران اســت حتی 
بازرسی ها هم قابل دفاع نیستند. گاهی اوقات بازرسان 
کار به جای بازدید از کارگاه و سنجیدِن شرایط و روابط 
کار حاکــم بر کارگاه به دفتــر معاون اداری می روند و 
گــزارش خود را طبق صحبتهای او تنظیم می کنند و 
در نتیجه همه چیز به نفع کارفرما تمام می شود. بنابراین 
نــه کارگــران توان دفاع از خود را دارند و نه بازرســان 
کار می توانند ضامِن خوبی برای اجرای قوانین باشند. 

خبر ویژه

 معــاون وزیــر صمــت از حذف ارز دولتی برای دارو خبر داد و گفت که 
هدف وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه تا پایان 

سال است.
 محمدمهدی برادران در حاشیه مراسم تفاهم نامه همکاری مشترک 
در راستای ارتقا صنعت غذا و دارو با ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار کرد: پیرو نامگذاری امسال، 
اولین جلســه کاری وزیر صمت با مجموعه معاونت علمی ریاســت 
جمهوری برگزار شــد و در آن جلســه مکلف شــدیم تا شاخص های 
صنعتی شــدن تولید دانش بنیان و شــاخص های دانش بنیان شدن 

تولیدات صنعتی را به عنوان دو راهبرد اصلی دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه ارزش واردات ساالنه دارو حدود دو میلیارد دالر است، 
تصریح کرد: با همکاری با برخی از پتروشیمی ها و سرمایه گذاری های 
انجام شده در حوزه داروهای بیوتکنولوژی و  همچنین همکاری سه 
جانبه وزارت بهداشــت، ســازمان غذا و دارو و دفتر صنایع غذایی و 
دارویی وزارت صمت، واردات دارو می تواند تا ۵۰ درصد، معادل یک 

میلیارد دالر کاهش یابد.
برادران با بیان اینکه بازارهای منطقه ای و بازارهای خوبی در ســطح 
جهان برای داروهای با کیفیت ایرانی وجود دارد، اظهار کرد: با توجه 

به اینکه تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو اختصاص می یافت ترجیح 
بــر ایــن بود که این ارزبری برای مصرف داخلی باشــد. اما با توجه به 
حذف ارز ترجیحی و اعمال آن به روش های دیگر می توان از ظرفیت 

تولید دارویی کشور در بازاریابی صادراتی نیز استفاده کرد.
به گفته وی در تفاهم نامه ای بین وزارت صمت و ســازمان غذا و دارو 
مقرر شده هزینه های تحقیق و توسعه تا هفت درصد در قیمت گذاری 
محصوالت  اعمال شود که این مهم کمک می کند واحدهای صنعتی 
هزینه  بیشتری را جذب نیروهای دانش بنیان کنند. همچنین مقرر 

شده از ظرفیت شهرک های صنعتی استفاده شود.

 معاون وزیر صمت اعالم کرد:

ارز دولتی دارو حذف شد
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نفت و انرژی 4

مزیت مهم اصالح تعرفه آب و برق برای امسال چیست؟

چرایی اصالح  تعرفه آب و برق 

كوتاه از انرژی

بین الملل

چینی ها خریداران بزرگ 
گاز ارزان روسیه

برخــالف اکثر خریداران که به تحریم 
خودخواســته واردات انرژی روســیه 
دســت زده انــد، واردکننــدگان گاز 
طبیعی مایع )LNG( چین محتاطانه 
به دنبال خرید بیشتر گاز از روسیه به 
قیمت ارزان تر هستند.بلومبرگ به نقل 
از منابع آگاه گزارش کرد: شــرکتهای 
دولتی از جمله ســینوپک و پتروچاینا 
ســرگرم مذاکره با فروشندگان برای 
خرید محموله های نقدی از روســیه با 
تخفیف چشــمگیر هستند. بعضی از 
واردکنندگان سرگرم بررسی استفاده 
از شــرکتهای روسیه برای شرکت در 
مناقصه هــای خریــد LNG از طرف 
آنها هســتند تا برنامه های خرید خود 
را از دولتهــای خارجــی پنهان کنند.

بــا ادامه جنــگ در اوکراین و افزایش 
فشــار اتحادیه اروپا علیه مسکو، اکثر 
واردکنندگان LNG در سراسر جهان 
محموله های روسی را به دلیل نگرانی 
از تحریمهــای آتــی یــا لطمه دیدن 
شهرتشــان خریــداری نمی کننــد. 
شــرکتهای چینــی به عنــوان تنها 
شــرکتهایی ظاهر شده اند که تمایل 
دارند به این ریسک دست بزنند. با این 
حال پتروچاینا حاضر نشد در این باره 
اظهارنظر کند و سینوپک به درخواست 
اظهارنظر واکنش نشان نداد.این رفتار 
مشابه اقدام پاالیشگاههای نفت چین 
اســت که محرمانه نفت ارزان روسیه 
که ســایرین نمی خواهند را خریداری 
می کنند را دریافت می کنند. چندین 
محمولــه LNG در چنــد هفته اخیر 
توسط واردکنندگان چینی خریداری 
 LNG ،شــده اند.به گفته معامله گران
روســیه با بیش از ۱۰ درصد تخفیف 
در مقایسه با محموله های عادی برای 
شمال آســیا در بازار معامالت نقدی 
تجارت می شــود. قیمــت معامالت 
نقــدی LNG مــاه گذشــته به دلیل 
جنــگ در اوکرایــن که باعث محدود 
شــدن عرضه جهانی شــد، به رکورد 
باالیــی صعــود کرد.مطمئنا چین در 
شــرایطی که دمای هوا مالیم شــده 
و قرنطینه هــای کرونا احتمال کاهش 
تقاضا در بازار معامالت نقدی را تقویت 
کرده است، نیاز فوری به LNG ندارد. 
با این حال گاز روسیه با تخفیف قابل 
مالحظه می تواند به تقویت ذخایر گاز 
این کشور پیش از رشد دوباره قیمتها 
در تابستان امسال کمک کند.معامله 
گرانی که مایل نبودند نامشــان فاش 
شــود، گفتند: خریداران LNG چین 
بــه دنبال خریــد محموله ها از طریق 
مذاکرات دو جانبه هســتند تا در بازار 
معامالت نقــدی چندان جلب توجه 
نکنند. و شــرکتهایی که محتاط مانده 
انــد، ترجیح می دهند از خرید مقادیر 
بزرگ گاز خودداری کنند.شرکتهای 
چینی به جای مشــارکت مســتقیم 
در مزایــده فروش LNG روســیه، از 
شــرکتهای واسطه استفاده می کنند 
تا از طرف آنها خرید کنند و نام دریافت 
کننده اصلی پنهان بماند و فعالیتشان 
در بازار معامالت نقدی پوشیده بماند. 
اما در عوض شرکتهای چینی تحویل 
گاز روسیه تحت قراردادهای بلندمدت 
را مانند ســایر شرکتها در جهان قبول 
می کنند.همچنین شرکتهای چینی 
از استفاده از دفاتر ماهواره ای از لندن 

تا سنگاپور اجتناب می کنند .

تخریب کامل پاالیشگاه اوکراینی
فرماندار منطقه پولتاوا اوکراین اعالم 
کــرد که پاالیشــگاه کرمنچاگ این 
منطقــه در پی حمله روســیه به طور 
کامل ویران شد. دیمیترو لونین اعالم 
کرد که پاالیشــگاه نفت کرمنچوگ 
اوکراین پس از حمله روســیه به طور 
کامل ویران شــده اســت.وی گفت: 
آتش به طور کامل خاموش شــده، اما 
تأسیســات به طور کامل از بین رفته 
است و این پاالیشگاه دیگر نمی تواند 
فعالیــت کند.به گزارش اینترفکس، 
وزارت دفاع روســیه اعالم کرده بود 
که موشــک های دریایی و هوایی یک 
پاالیشــگاه نفت و سه مخزن سوخت 
را در منطقه اودســا منهدم کرده اند.

این پاالیشــگاه سال گذشته میالدی 
۳ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن نفت را 
فرآوری کرده بود و از دست دادن آن 
می تواند به تالش های دفاعی اوکراین 

صدمه بزند.

ح کرد؛ نایب رئیس کمیسیون انرژی مطر

راهکارهای مدیریت ناترازی 
گاز با احیا قرارداد سوآپ گازی 

با ترکمنستان
نایب رئیس کمیســیون انرژی گفت: دولت 
سیزدهم، موفق ترین دولت در زمینه مدیریت 
بهینــه مصرف گاز بود، چرا که در زمســتان 
گذشته دچار قطعی و افت شدید گاز نبودیم 
و با احیا قرارداد ســوآپ گازی با ترکمنستان 
و اقدامات خوبی مثل سیاســت تعرفه گذاری 
پلکانــی پرمصرف ها آثار مثبتی در این حوزه 
کلیــد خورد.قاســم ســاعدی نایب رئیس 
کمیسیون انرژی در خصوص عملکرد دولت 
ســیزدهم در زمینــه مدیریت صنعت گاز و 
اقدامات مدیریتی مثل تعرفه گذاری پلکانی 
پرمصرف ها و آثار آن در میزان مصرف بهینه 
اظهار کــرد: دولت آقای رئیســی قدم های 
برجســته ای در حوزه صادرات نفت و گاز، به 
خصوص ســاماندهی مصرف گاز انجام داد و 
باتوجه به اینکه امسال، فصل سرما را با حداقل 
افت خصوصاً در حوزه مصرف خانگی پشــت 
ســر گذاشتیم، نشان داد کارگروه مطالعاتی 
تشکیل شــده در زمینه مدیریت ایستگاه ها 
گاز برای پوشــش گازرســانی به نیروگاه ها و 
مراکز صنعتی عملکرد مثبتی را ارائه کرده اند.
ساعدی با بیان اینکه دولت سیزدهم نمره قابل 
قبولی در مدیریت گاز دارد، گفت: به نظر من 
دولت سیزدهم به عنوان موفق ترین دولت در 
زمینه مدیریت مصرف گاز و بهره برداری بهینه 
از گاز نسبت به دولت های گذشته است. سال 
گذشته در ایام زمستان عالوه خاموشی، دچار 
قطعی گاز و افت شــدید گاز نیز بودیم اما با 
احیای قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و 
اقدامات خوبی در حوزه استخراج و بهینه ساز 
مصــرف گاز، اســتفاده بهینه و حداکثری از 
ظرفیت هــای گاز زیرزمینی، کنترل فیلرها، 
سیاســت تعرفه گذاری پلکانی پرمصرف ها و 
مدیریت گازهای هدررفته، طرح های خوبی 
ارائه دادند.نایب رئیس اول کمیسیون انرژی 
مجلس در خصوص افزایش تعرفه مشترکان 
پرمصــرف، اظهار کرد: تفــاوت میان هزینه 
پرداختی مشــترکان پرمصرف و کم مصرف 
باید وجود داشته باشد. به هرحال فرهنگ ما 
اســالمی اســت و خداوند در قرآن هم به امر 
صرفه جویی به عنوان یک اصل اشاره کرده اند؛ 
در هر جامعه بشری اگر مسئولین شاخص ها 
و فاکتورهــای الــزام را تعیین نکنند، ممکن 
است شهروندان جامعه هم این اصل را رعایت 
نکرده و اصل صرفه جویی به فراموشی سپرده 
شــود و هدرها بیشــتر از حد معمول باشد؛ 
لذا دولت با سیاست هایی نظیر تعرفه گذاری 
پلکانی پرمصرف ها، مردم را به رعایت موازین 
اسالمی ملزم کرده است که امر معقولی است.
ساعدی با اشاره به قرارداد سوآپ گازی ایران 
و ترکمنستان خاطرنشان ساخت: متأسفانه 
در دولــت قبل دچار نامالیمات سیاســی و 
اقتصادی شــدیم که چالش هایی را در حوزه 
روابط ایران و ترکمنستان ایجاد کرد که هم 
ایران را متضرر کرد و هم ذهن ترکمنســتان 
نسبت به تعهدات ایران در قراردادها تخریب 
شد؛ اما دولت سیزدهم عزم جدی در ترمیم 
روابــط، تقویت صــادرات و واردات و احیای 
تعهــدات بیــن دو کشــور داشــت؛ چراکه 
ترکمنســتان کشور هم جوار ایران است و در 
مباحث ترانزیتی و اقتصادی ما نقش اساسی 
دارد؛ لذا خراب شــدن روابط با این کشــور 

قابل توجیه نیست .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق:

با آسیب زنندگان به تجهیزات 
برق با جدیت برخورد شود

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اهواز 
در دیدار با فرمانده انتظامی خوزستان گفت: 
نیــروی انتظامی نقش مهمی در حفاظت از 
تاسیسات برقی برعهده دارد و انتظار می رود 
با آسیب زنندگان به این تجهیزات با جدیت 
برخورد شــود.عبدالحمید عباس شیاری در 
دیدار با فرمانده انتظامی خوزستان به منظور 
بررســی راهکارهای افزایش ضریب امنیت 
تاسیســات و تجهیــزات شــبکه توزیع برق 
کالنشهر اهواز در محل ستاد آن فرماندهی، 
اظهار کرد: بدون شک بخش مهمی از امنیت 
موجود در کشور ما مرهون تالش ها و مراقبت 
هــای بی وقفــه نیروهای جان برکف نظامی 
و انتظامی اســت و نیــروی انتظامی زمینه 
ساز آســایش، آرامش فکری و ذهنی مردم، 
صاحبان کسب و کار و مجموعه های خدمت 
رســان همچون صنعت برق است.وی افزود: 
صنعت برق و بخش توزیع که تاسیســات و 
تجهیزات زیادی در سطح شهرها و روستاها 
دارد برای ارائه خدمات مطلوب و مســتمر به 
شهروندان، نیازمند مراقبت از این سرمایه ها 
اســت، لذا برگزاری جلســات تبادل نظر و 
همفکــری بــا نیروی انتظامــی می تواند به 
اســتمرار خدمات رفاهی و زیرســاختی به 
مــردم به خصــوص در منطقه جغرافیائی ما 
که گرمای بســیار شدیدی دارد کمک قابل 

توجهی داشته باشد.

اصــالح اخیر تعرفه گــذاری آب و برق که به صورت 
افزایش تعرفه پرمصرف ها اعمال شده، در مجموع با 
هدف اصالح شرایط به نفع مردم اجرایی شده است و 
از ابعاد مختلف، به نفع عموم مردم خواهد بود.تغییر 
در تعرفه  برق از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و تغییر 
در تعرفــه آب از ابتــدای فروردین ماه ۱۴۰۱ اعمال 
شــد. این تغییرات که جامعه هدف آن پرمصرف ها 
است، با اصالح نظام پلکانی تعرفه گذاری آب و برق 

اجرایی شد.

چه بخشی از مردم مشمول افزایش تعرفه 
می شوند؟

در اصالح تعرفه گذاری برق، تنها مشترکانی مشمول 
افزایش تعرفه شده اند که بیش از الگوی مصرف، به 
مصرف برق می پردازند و بر اساس اعالم رسمی توانیر، 
تنها ۲۵ درصد مشترکان بیش از الگوی تعیین شده، 
برق مصــرف می کنند.در اصالح تعرفه گذاری آب، 
طبق اعالم رسمی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، ۵۴ درصد از مشترکین شهرها در زمان حاضر 
الگــوی مصرف را رعایت می کنند و مشــمول هیچ 
گونه تغییر قیمتی نخواهند شــد، در واقع در بخش 
آب خانگی، کمتر از نیمی از مردم مشمول افزایش 

تعرفه می شوند.

چرا تعرفه آب و برق اصالح شد؟
در بخش برق ۲۵ درصد مشترکان، ۵۰ درصد از برق 
کشور را مصرف می کنند و طبق تعرفه گذاری قبلی، 
پرمصرف هــای برق، بیــش از کم مصرف ها از یارانه 
پنهان دولتی برخوردار می شدند، در واقع، خانواده 
متمولــی کــه مصرف برقی چند برابر یک خانواده با 
درآمد متوســط دارند، با وجود تمکن مالی بیشتر، 
از یارانه بیشــتر در بخش برق برخوردار می شــدند.

در بخش آب نیز، ۴۰ درصد مشــترکان تا دو برابر 
۵۴ درصد مشــترکان مصرف آب دارند، همچنین 
۶ درصــد مشــترکان، بیــش از دو برابر ۵۴ درصد 
مشترکان، مصرف آب دارند. برخی از مشترکان آب 
که جزو این ۶ درصد بدمصرف قرار دارند، تا ۱۰ برابر 
دیگر مشــترکان، آب مصرف می کنند و طبق نظام 
تعرفه گذاری قبلی که تا پایان ۱۴۰۰ اجرا می شــد، 

ایــن افــراد نیز که اغلب جــزو دهک های پردرآمد 
جامعه هســتند، به ازای مصرف چندبرابری خود، از 
یارانه بیشتر دولتی در بخش آب، بهره مند می شدند.

همچنین، مشترکان پرمصرف، سهم پررنگی در افزایش 
تقاضــای آب و بــرق در روزهای پیک تابســتان و بروز 
محدودیت های آبرســانی و اعمال خاموشــی ها دارند، 
در واقع مشــترکانی که بــدون توجه به اصول مصرف 
بهینــه، به مصــرف آب و برق می پردازند و یا به موجب 
دسترسی به امکاناتی لوکس، مصرف آب و برق به میزان 
چندبرابر دیگر مشــترکان دارند، یکی از عوامل اصلی 
برروز خاموشی ها و افت فشار یا قطعی آب در روزهای 
پیک تابستان هستند که با اصالح تعرفه این مشترکان 
پرمصــرف، در جهــت کاهش خاموشــی ها و کاهش 
محدودیت های تأمین آب شرب گام برداشته شده است.

آیا دولت به دنبال درآمدزایی بیشتر از محل 
مصرف آب و برق است؟

شــاید در وهله اول، هر نوع افزایش تعرفه  آب و 

برق، به تصمیم دولت برای افزایش کسب درآمد 
تعبیر شــود؛ اما اگر این تعبیر درســت بود، دولت 
می بایســت تمامی پلکان های مصرفی، از جمله 
تعرفــه مصرف پایین تر از الگو که دوســوم مردم 
در بخــش بــرق و بیش از نیمی از مردم در بخش 
آب را شــامل می شــود نیز افزایش می داد؛ تا در 
مجموع، این اصالح تعرفه، به درآمدزایی بیشــتر 
دولــت منجر شــود.اما در ایــن اصالح تعرفه که 
بر اســاس بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰ صــورت گرفته، افزایش تعرفه فقط برای 
مشــترکانی لحاظ شــده است که بیش از الگو به 
مصرف آب یا برق می پردازند و هدف از این افزایش 
تعرفه ها برای مشترکان پرمصرف، ترغیب آنها به 
کاهش مصرف و پیوستن آنها به جمع مشترکان 
خوش مصرف است، ازاین رو، با تحقق این هدف، 
نه تنهــا به درآمدهــای دولت از فروش آب و برق 
افزوده نمی شــود، بلکه در مجموع از درآمدهای 

دولت در این بخش کاسته می شود.

 مزیت مهم اصالح تعرفه آب و برق 
برای امسال چیست؟

در سال جاری، تأمین آب و تأمین برق با مشکالتی 
مواجه اســت. ناترازی تولید و مصرف برق که در 
تابســتان سال گذشته به حدود ۱۵ هزار مگاوات 
رســید، امسال نیز با وجود اجرای تمامی برنامه ها 
به منظور کاهش فاصله تولید و مصرف، باز هم ادامه 
دارد. در بخش آب نیز، بیش از ۳۰۰ شهر کشور با 
تنش آبی مواجه اند و حدود ۱۰ هزار روستا نیازمند 
احداث و یا به ســازی تأسیسات آبرسانی هستند و 
اغلب با تانکر و به صورت ســیار آبرسانی می شوند. 
کاهش حجم بارش ها نسبت به سال های نرمال، بر 
شدت تنش های آبی تابستان امسال که پیش بینی 
می شود تابستان گرمی در پیش خواهیم داشت، 
خواهد افــزود.در این بین، اصلی ترین راه کاهش 
محدودیت های آبرسانی و تأمین برق، اصالح روند 
مصرف از ســوی مردم است. حال با توجه به سهم 
باالی مشــترکان پرمصرف در مصرف آب و برق، 
در صورتی که افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف، 
موجب کاهش مجموع مصرف آب و برق کشــور 
در روزهای پیک تابســتان شــود، در نتیجه شاهد 
کاهش محدودیت ها در بخش تأمین آب شــرب و 
همچنین کاهش میزان خاموشــی های تابستانی 
خواهیم بود.ضمن اینکه قطع آب و برق بیش از همه 
به اقتصاد و معیشت خود مردم ضرر می رساند که 
اگر افزایش تعرفه منجر به کاهش مصرف و توقف 
قطعی آب و برق شــود، در واقع کمک به اقتصاد 
کشــور، بخش تولید و معیشت عموم مردم است. 
مهمتر از همه اینکه، انرژی یک ثروت بین النسلی 
است و نسلهای آینده ما هم به این منابع مهم انرژی 
نیــاز دارند، بنابراین کاهش مصرف و صرفه جویی 
در مصــرف آب و برق که مهمترین هدف افزایش 
تعرفه هاســت، انرژی را برای فرزندان این خاک و 
بــوم بیــش از پیش حفظ خواهــد کرد. در اصالح 
تعرفه گذاری برق، تنها مشترکانی مشمول افزایش 
تعرفه شده اند که بیش از الگوی مصرف، به مصرف 
برق می پردازند و بر اساس اعالم رسمی توانیر، تنها 
۲۵ درصد مشــترکان بیش از الگوی تعیین شده، 

برق مصرف می کنند.

مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور اعالم کرد:

کاهش 14 درصدی ذخیره سدها و ضرورت رعایت صرفه جویی
 آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد، با سپری شدن ۱۹۳ روز از سال آبی )ابتدای 
مهرماه ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ماه( میزان کل حجم آب در مخازن ســدهای کشــور حدود ۲۵ میلیارد 
و ۲۶۰ میلیون مترمکعب اســت که نســبت به مدت مشــابه سال آبی گذشته ۱۴ درصد کاهش نشان 
می دهد.مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور معتقد است: از نظر توزیع مکانی و زمانی بارش 
کشور، شرایط مطلوبی در جهت تقویت منابع آبی و دسترسی مناسب به منابع آبی در سطح کشور فراهم 
نیست، به طوریکه میزان بارش در مناطق کویری حدود ۴۶ میلی متر بوده که این رقم در استان های 
شمالی کشور به بیش از یک هزار و۴۰۰ میلی متر افزایش می یابد و از نظر زمانی نیز پنج درصد بارش 
کشور در تابستان اتفاق می افتد که چندان کمکی در تأمین آب کشت های تابستانه و دائمی نمی کند.

فیروز قاسم زاده مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور ادامه داد: از طرفی متوسط بارش کشور 
در گذر زمان رو به کاهش اســت، به طوری که میانگین بارش ۵۳ ســاله کشــور حدود ۲۵۰ میلی متر 

بوده در حالیکه میانگین ۱۳ ساله اخیر به ۲۳۲ میلی متر کاهش یافته است.اکنون و براساس گزارش 
تازه وزارت نیرو وضعیت سدهای کشورمان هم مطلوب نیست و همین موضوع ضرورت توجه جدی 
تر به مساله مدیریت مصرف را دو چندان می کند.مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور در این 
باره اظهار کرد: بررســی وضعیت ورودی ســدهای کشــور نشان می دهد که ورودی به مخازن در سال 
آبی جاری به رقم ۱۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب رســیده که کاهشــی معادل ۶ درصد نســبت 
به مدت مشــابه ســال آبی گذشــته دارد. مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور  در ادامه افزود: 
میزان پُرشــدگی ســدهای اســتان تهران، سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان خوزستان 
و ســدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شــرایط فعلی به ترتیب حدود ۲۱ درصد، ۲۵ درصد، ۵۶ 
درصد و ۶۶ درصد است.قاسم زاده ادامه داد: با توجه شرایط اقلیمی کشورو وضعیت ذخایر منابع آبی، 

رعایت الگوی بهینه مصرف در بخش های مختلف مصرف امری ضروری است.

ســخنگوی صنعت برق گفت: میزان مصرف برق از ابتدای ســال 
جاری تا پایان روز ۱۳ فروردین در کشور حدود چهار درصد رشد 
داشته و پیش بینی می شود که میزان مصرف برق روند صعودی 
داشــته باشــد.مصطفی رجبی مشهدی ، با اشاره به رشد مصرف 
برق در ایام عید، اظهار کرد: هفته پیش رو بسیار گرم خواهد بود و 
پیش بینی ما این است که مصرف برق به طور فزاینده ای افزایش 
پیدا کند، هرچند که دوره گرما طوالنی نیســت و احتماال روند 
گرما از اواسط هفته کاهشی خواهد شد اما به هر حال پیش بینی 
می شود طی دو هفته آینده تا پایان فروردین میزان مصرف برق 
در اوج شبانه به بیش از ۴۲ هزار مگاوات برسد.وی با بیان اینکه 

حتــی ممکن اســت میزان مصرف برق بــه ۴۵ هزار مگاوات هم 
برسد، گفت:درحال حاضر وضعیت تولید مناسب است و مشکلی 
برای تامین برق وجود ندارد، اغلب نیروگاه ها در مرحله تعمیرات 
هستند، برای حدود ۱۰۰ هزار مگاوات از پایان شهریور ماه سال 
گذشته برنامه ریزی تعمیرات انجام شده و تا آخر خرداد ماه این 
عملیات ادامه خوهد داشت.ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه 
تعمیرات برخی از نیروگاه ها تمام شــده و برخی دیگر در دســت 
تعمیــر هســتند، اظهار کرد: در حــال حاضر از حدود ۱۰۰ هزار 
مگاوات حدود ۷۳ درصد از تعمیرات نیروگاهی انجام شــده و به 
ترتیب وارد مدار می شوند، هرچند هنوز عملیات تعمیرات برخی 

از نیروگاه ها باقی مانده اســت و مجددا باید برای تعمیر از مدار 
خارج شــوند تا تعمیرات الزم روی آن ها انجام شــود تا با آمادگی 

بیشتری وارد پیک تابستان شوند.
وی بــا بیــان اینکه از ابتدای ســال تاکنون ۱۰ میلیارد کیلووات 
ساعت برق مصرف شده ، افزود: بیشترین مصرف برق، از ابتدای 
ســال تا روز ۱۳ فروردین در اســتان های تهران، فارس و زنجان 
ثبت شــده، رشــد مصرف برق در تهران، فارس و زنجان از ابتدای 
سال جاری تاکنون بیش از ۱۰ درصد بوده و افزایش مصرف برق 
در اســتان هایی که تردد بیشــتری در آن ها انجام شده یا صنعتی 

هستند، رخ داده است.

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛ 

مصرف برق در مدار صعود 

خبر  ویژه

آیا بازار ایران اشغال می شود؟

گشایی مسیر ترانزیت فرآورده های نفتی هشدار نسبت به باز
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
گفت: این خطر وجود دارد که اگر مسیر ترانزیت باز شود فرآورده های 
نفتی نخجوان، آذربایجان و ترکمنســتان و یا محصوالت روســیه 
به بازار عراق، ارمنســتان، افغانســتان و پاکســتان ســرایز شده و 
 امــکان صــادرات بخــش خصوصی ایران را به شــدت تحت تاثیر 

قرار دهد.
ســیدحمید حســینی  درباره صادرات بنزین و فرآورده طی سال 
گذشــته اظهار داشــت: سال گذشــته به دلیل تداوم شیوع کرونا، 
کاهش مصرف داخلی و همچنین مناســب بودن قیمت بازارهای 
همســایه نســبت به بازارهای بین المللی همه تمرکز وزارت نفت 
صادرات فرآورده به کشــورهای همســایه بوده اســت، در مقطع 

چنــد ماهــه از عرضه های بورس روزانه فقــط حدود ۱۵ میلیون 
لیتر بنزین به کردســتان عراق صادر شــد و در مجموع حدود ۳ 
میلیارد دالر صادرات بنزین داشــته ایم. وی افزود: امســال با توجه 
به کاهش شیوع کرونا و افزایش مصرف داخلی عمال ظرفیتی برای 
صــادرات نداریــم، ظاهرا حداکثر یک محموله یک میلیون لیتری 
صادر شــده و بعید اســت تا پاالیشگاه جدیدی واردت مدار نشود، 
بتوانیم در زمینه صادرات بنزین و فرآورده های نفتی اقدامی انجام 
دهیم و به عنوان صادرکننده بنزین و گازوئیل فعال باشیم. رئیس 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح 
کرد: برخی پاالیشــگاه های کوچک و مینی ریفاینری ها میعانات 
گازی را دریافــت و محصوالتــی مثل گازوئیل و نفتا تولید و صادر 

می کنند، پتروپاالیشــگاه هایی مثل شازند اراک، نوری و اصفهان 
هم محصوالت جانبی و پاالیشگاهی تولید و صادر می کنند.وی با 
بیان اینکه محصوالت مینی پاالیشگاه کیفیت الزم برای صادرات 
به بازار اقلیم کردستان را ندارند اما بازار خوبی در افغانستان دارند، 
گفت: اکنون باتوجه به اتفاقات شمال ایران و تحریم روسیه به نظر 
می رســد فرآورده های روس وارد کشــورهای آسیای میانه و قفقاز 
می شــود، در حال حاضر نرخ بنزین در بازارهای بین المللی باالی 
۱۰۰۰ دالر و در ترکمنســتان ۴۰۰ دالر زیــر قیمــت بازار جهانی 
و با نرخ ۶۰۰ دالر عرضه شــده اســت، به طوری که تاکنون ۲۰۰ 
هزار تن بنزین عرضه کرده اند و این باعث شده که بازار افغانستان 

به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد.
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55بانک و بیمه
اقدامات بانک قرض الحسنه مهر 

 ایران در حوزه بهداشت 
و سالمت ستودنی است

دکتر »ارسالن خالدی فر« از »دکتر سید سعید 
شمســی نژاد« به پاس اقدامات انجام شــده از 
ســوی بانک در حوزه بهداشت و سالمت تقدیر 

کرد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری، 
با ارســال لوح تقدیری خطــاب به مدیرعامل 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، اقدامات بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در حوزه بهداشــت و 

سالمت را ستودنی دانست.
گفتنی است بانک قرض الحسنه مهر ایران برای 
نخســتین بار در سطح شــبکه بانکی، از محل 
منابــع حاصل از دریافــت وجه التزام، ۲۵هزار 
قلم تجهیزات پزشــکی خریداری و در اختیار 
پایگاه های بهداشــت و ســالمت سراسر کشور 

قرار داد.
در متــن تقدیرنامــه خالدی فــر خطــاب به 

شمسی نژاد آمده است:
»شــیوع ویــروس کرونــا با همــه مرارت ها و 
تلخی های خود، جلوه های کم نظیری از شکوه 
همیشــگی، وحدت، نوع دوســتی، ایثارگری، 
همراهی، همدلی و اعتماد بین مردم و مسئوالن 

این مرز و بوم را به نمایش گذاشت.
این جانب ضمن ارج نهادن به اقدام ارزشمند 
و خداپسندانه بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در زمینــه خریــد و اهدای اقالم و تجهیزات 
درمانی به دانشــگاه علوم پزشــکی، مراکز 
بهداشــتی و پایگاه های ســالمت منتخب 
اســتان چهارمحــال و بختیاری و همچنین 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه و کمک های 
بالعــوض بــه پرســنل حوزه ســالمت و 
افــراد آســیب دیده از کرونــا، از زحمات و 
همراهی های ستودنی جناب عالی و اعضای 
محترم هیأت مدیره آن بانک تشکر و قدردانی 
نموده و توفیق روزافزونتان را در مسیر رشد و 
بالندگی بیش از پیش ایران اسالمی در ظل 
توجهــات حضرت ولی عصر)عج( از خداوند 

منان خواستارم.«
مدیرعامل بانک در بازدید نوروزی؛ 

 بانک توسعه تعاون 
 حمایت ویژه ای از تعاونی های 

دانش بنیان می کند

مدیــر عامل بانک توســعه تعــاون با حضور در 
طبقات ساختمان میرداماد با همکاران دیدار و 
عید نوروز را به آنها تبریک گفت و آرزوی سالی 
پر بار و برکت برای کارکنان بانک توسعه تعاون 

در زندگی شخصی و حرفه ای کرد.
حجت اله مهدیان در بخشــی از این مالقات با 
اشــاره به فعالیت های بانک توســعه تعاون در 
ســال ۱۴۰۰ گفت:با تالش همه همکاران در 
صف و ســتاد به اهداف تعیین شــده در بخش 

های مختلف دست پیدا کردیم.
وی را که در این مالقات امیر هوشنگ عصارزاده 
، عضو هیات مدیره و شــهرام بخشــا ، رئیس 
اداره کل روابــط عمومــی همراهی می کردند 
،ادامه داد:بانک توسعه تعاون توانسته است در 
راســتای اهداف راهبردی خود اقدامات موثری 

برای جامعه هدف انجام دهد.
مهدیــان تاکید کرد:یکی از اقدامات اثر گذار و 
ماندگار بانک توسعه تعاون پرداخت تسهیالت 
اشــتغال پایدار روســتایی و عشایری است که 
تســهیالت در این ســرفصل به مــرز۳۰ هزار 

میلیارد ریال نزدیک شده است.
وی افزود:سال گذشته یک خط اعتباری بیست 
هزار میلیارد ریالی به تعاونی ها اختصاص یافت 
که این مبلغ توانســت مشــکالت تعاونی ها را 

رفع کند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون با اشاره به شعار 
ســال »تولید،دانش بنیان ، اشــتغال آفرین« 
گفت:بانک توســعه تعاون در۶ ماه دوم ســال 
گذشــته ۱۴۷ هزار میلیارد ریال تســهیالت 
پرداخت کرده اســت که۴۸۷۰ میلیارد ریال به 
شرکت های دانش بنیان،۱۴ هزار میلیارد ریال 
در حوزه تسهیالت حمایتی و تکلیفی و ۷۵۰۰ 
میلیارد ریال نیز به بنگاه های کوچک و متوسط 

بوده است.
مهدیــان تاکیــد کرد :بانک توســعه تعاون در 
راســتای حمایت از تعاونــی های دانش بنیان 
برنامه های ویژه ای را تدارک دیده اســت که 

در آینده نزدیک جزئیات آن اعالم می شود.

اخبار

 افتتاح شعبه بانک ملت 
 در شرکت پاالیش نفت 

ستاره خلیج فارس

شعبه نفت ستاره خلیج فارس بانک ملت در 
استان هرمزگان، با حضور رضا دولت آبادی 
مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد این بانک 

به صورت رسمی گشایش یافت.
در جریــان ســفر مدیرعامــل بانک ملت و 
هیــات همراه به اســتان هرمزگان و دیدار 
با مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت ســتاره 
خلیج فارس، شــعبه ایــن بانک با نام “نفت 
ســتاره خلیج فارس” به صورت رسمی آغاز 

به کار کرد.
دولت آبادی در این مراسم، افتتاح این شعبه 
را حرکتــی بزرگ در جهت افزایش روابط و 
تعامــالت بین دو مجموعــه خواند و اظهار 
امیدواری کرد که با آغاز به کار این شــعبه، 
تمامی امور بانکی و مالی شــرکت در کوتاه 

ترین زمان ممکن انجام شود.

اعتبار کارت های نقدی 
بانک پاسارگاد تمدید شد

کارت های نقدی بانک پاســارگاد که تاریخ 
انقضــای آن ها از ابتدا تا انتهای فروردین ماه 
ســال ۱۴۰۱ است، به مدت یک سال تمدید 

شد.
مشــتریان از ایــن پس هنگام اســتفاده از 
درگاه هــای پرداخت، باید در بخش ســاِل 
تاریخ انقضای کارت، به جای عدد ۰۱، عدد 
۰۲ را وارد کنند. همچنین مشتریانی که از 
سامانه های بانکداری مجازی یا همراه بانک 
اســتفاده می کنند باید نســبت به ویرایش 
اطالعــات کارت هــای خود بر این اســاس 

اقدام فرمایند.
الزم به ذکر است هم میهنان عزیز می توانند 
اکثر امور بانکی خود را با بهره مندی از انواع 
خدمات بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد 
انجام داده و از مراجعه غیرضروری به شعبه ها 
خودداری کنند. مرکز مشاوره و اطالع رسانی 
بانک پاســارگاد به شماره  تماس۸۲۸۹۰ و 
ســامانۀ CRM در سایت این بانک به آدرس

www.bpi.ir/crm آمــاده  پاســخگویی به 
سؤاالت مشتریان است.

بازدید نوروزی مدیرعامل بیمه دانا از شعب کرج
مدیرعامل بیمه دانا روز هشــتم فروردین 
ماه ســال جاری در اولین بازدید نوروزی 
خود در شعب هفت تیر و غدیر کرج حضور 
یافت و ضمن دیدار با همکاران این شعب 
در جریــان اقدامات و روند فعالیت ها قرار 

گرفت.
دکتر رضا جعفری با اشــاره به نامگذاری 
ســال جدید با عنوان »تولید، دانش بنیان 
و  اشــتغال آفرین« از سوی رهبر معظم 
انقــالب )مدظله العالی( اظهار داشــت: 
برای تحقق این مهم الزم اســت صنعت 
بیمه با همکاری شرکت های دانش بنیان 
بــه ســمت هوشمندســازی و تقویت 
زیرســاخت های الکترونیک و نرم افزاری 

خود حرکت کنند.
وی ضمــن قدردانــی از تالش هــای 
شبانه روزی شــعب سراسر کشور  بابت 
تسریع در بررسی و پرداخت خسارت های 
انباشت شده به بیمه گذاران و زیاندید گان 
در ماه پایانی ســال گذشــته بیان کرد: 
همکاران شــعب الزم اســت همواره در 
زمینــه کارشناســی، ارزیابی و پرداخت 
خسارت، دقت و سرعت را مدنظر داشته 

باشند و تالش کنند تا حقوق بیمه گذاران 
و مشتریان و نیز سهامداران تضییع نشود.
ایشان در ادامه افزود: باید با تالش و جدیت 
در انجــام وظایــف و برنامه ریزی صحیح 
و اســتفاده از ظرفیــت شــبکه فروش، 

اهداف بودجه سال جاری را تحقق داده و 
رضایتمندی مشتریان را افزایش دهیم.

مدیرعامــل بیمــه دانــا بــا اشــاره به 
ظرفیت های ســرمایه انســانی و نیاز به 
اصالح زیرساخت های شرکت گفت: یکی 

از الزامات چابک ســازی ســازمان تحول 
دیجیتال است. لذا با هدف ارتقاء بهره وری 
و حرکت در مســیر صحیح کســب وکار 
دیجیتالی و هوشمندسازی فرایندها برای 
کل زنجیره فعالیت ها  ضرورت دارد نظام 

برنامه ریزی و خدمت رســانی را با اتکاء به 
اسناد باالدستی نظام اجرایی کنیم.

همچنین وی تقویت سرمایه گذاری های 
شــرکت از طریق ایجاد یــک هلدینگ 
مالــی و ســرمایه گذاری را عامل موثری 
برای عبور از برخی مشــکالت دانســت و 
افزود: با تقویت منابع مالی اعتبار شرکت 
نزد بیمه گذاران وذینفعان بســیار باالتر 

خواهد رفت.
دکتــر رضــا جعفری در بخــش پایانی 
اظهارات خود، ضمن قدردانی از خدمات 
و تالش هــای کارکنان شــرکت، رعایت 
اخــالق حرفه ای و دوری از حاشــیه ها، 
پیگیــری وصول مطالبــات و امانتداری 
ســازمانی را مورد تاکیــد قرار داد و ابراز 
امیدواری کرد: در ســایه تالش مضاعف 
همــه کارکنــان و بــا تقویــت روحیه  
کارمحوری، بیمه دانا به جایگاه شایســته 

خود در صنعت بیمه دست پیدا کند.
طبق این گزارش، در ابتدای این جلســه 
رؤســای شــعب هفت تیــر و غدیر کرج، 
گزارشــی از عملکرد سال  گذشته شعبه 
خود را در حضور مدیرعامل ارائه کردند.

اخبار

بانک اقتصادنوین در سال ۱۴۰۰ توانست نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد 
ریال ســود در عملیات واســطه گری پولی کسب کند که نزدیک به 

دو برابر سود کسب شده در سال ۱۳۹۹ است.
بر اساس اطالعات منتشرشده در سامانه کدال، بانک اقتصادنوین 
در سال گذشته، حدود ۲۱۳ هزار میلیارد ریال از محل واسطه گری 
پولی درآمد کســب کرده و در مقابل نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد 
ریال ســود علی الحســاب به منابع تأمین شده پرداخت کرده است. 
مقایسه این دو رقم نشان می دهد در سال ۱۴۰۰، از این محل قریب 
به ۳۳ هزار میلیارد ریال سود نصیب این بانک شده که بیش از ۱۵ 
هزار میلیارد ریال از سود کسب شده در سال ۱۳۹۹ بیشتر است.

واکاوی آمار منتشــر شــده در کدال همچنین نشان می دهد یکی 

از رکوردهای کم نظیر این بانک در اســفند ماه ۱۴۰۰ رقم خورده 
اســت. در این ماه بیش از شــش هزار میلیارد ریال سود در عملیات 
واسطه گری پولی به نام بانک اقتصادنوین ثبت شد که این رقم در 

چند سال گذشته کم سابقه بوده است.
همچنین این بانک در ســال ۱۴۰۰، حدود ۱۶هزار میلیارد ریال 
درآمد کارمزدی شناســایی کرده که نســبت به ســال پیش از آن 

حدود ۷۰ درصد رشد را تجربه کرده است.
با تحوالت چشمگیر این بانک در سال های اخیر، کسب این میزان 
سود در سال ۱۴۰۰ قابل پیش بینی بود و به نظر می رسد این روند 
در سال ۱۴۰۱ نیز تداوم خواهد داشت و کام همه ذینفعان از جمله 

سپرده گذاران و سهامداران را شیرین تر خواهد کرد.

پایان سال 1400 با ثبت یک عملکرد عالی

گری پولی توسط بانک اقتصادنوین کسب 33 هزار میلیارد ریال سود در عملیات واسطه 

خبر  ویژه

مفقودی
برگ ســبز و ســند کمپانی موتور ســیکلت ســحر 
تیــپ 125CC مــدل 1393 بــه رنــگ جگــری 
ایــران 29586-772  پــالک  – قرمــز شــماره 
 0125N2G325928 موتــور  شــماره  بــه 
 N2G***125S9310592 تنــه  شــماره  بــه 
زنــد  فر چیتگــر  خســروی  ابوالفضــل  نــام  بــه 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   مجتبــی 

ساقط می باشد. 

مفقودی 
برگ ســبز و ســند کمپانی موتور ســیکلت تکتاز 
مــدل   HARTFORD TK125 تیــپ  موتــور 
1391 بــه رنــگ آبــی شــماره پــالک ایــران 767-
 0124NEJ010785 23414 به شــماره موتــور
بــه شــماره تنــه NEJ***125A9104661 بــه 
نــام حمیــد ســاالری اره کمــر بــه شــماره ملــی 
درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   0946593701

اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 

گهی حصروراثت آ
زنــد حســین از ایــن شــورا درخواســت گواهــی  آقــای حســین پهلــوان بنکــده بــه شــماره شناســنامه 1347 فر
در  حســین  زنــد  فر بنکــده  پهلــوان  ابوالحســن  شــادروان  کــه  داده  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  حصروراثــت 
تاریــخ1376/08/05  در شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه ان مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده 
زنــد ابوالحســن بــه ش ش 1347 نســبت فرزند2-فاطمــه پهلــوان بنکــده  اند:1-حســین پهلــوان بنکــده فر
زنــد ابوالحســن نســبت فرزند3-ســید ســادات حســینی نشــرودکلی نســبت همســر بــه غیــر از وراث نامبــرده  فر
ورثــه دیگــری نــدارد اینــك پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت ان بــه شــماره مفــاد 
بــور را دریــك نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هرشــخصی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی  درخواســت مز
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یکمــاه بــه دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف ســنگر تســلیم نمایــد 

در غیــر اینصــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.
قاضی شــورای حل اختالف شــعبه دوم شهری سنگر

مفقودی
شناســنامه مالکیــت و پــالک ســواری پــژو 405 جــی ال ایکــس 
بــه رنــگ بــژ متالیــک مــدل 1384 بــه شــماره انتظامــی 335 
بــه   12484125224 موتــور  شــماره  بــه  38-ایــران46  ب 
بــه مســعود صمــدی  شــماره شاســی 14245935 متعلــق 
شــال فرزنــد طاهــر مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

گهی حصروراثت آ
آقــای مهــدی فرزیــن گیلــوان بــه شــماره شناســنامه38648  فرزنــد  جانعلــی از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
شــرف نســاء پورقلــی بهدانــی فرزنــد موســی در تاریــخ 1400/12/08 در شهرســتان 
ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه ان مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد:1- 
ــاه  ــد 2-م ــبت فرزن ــه ش ش 38648 نس ــی ب ــد جانعل ــوان فرزن ــن گیل ــدی فرزی مه
فرزیــن گیلــوان فرزنــد جانعلــی بــه ش ش 1032 نســبت فرزنــد 3-معصومــه فرزیــن 
گیلــوان فرزنــد جانعلــی بــه ش ش 38 نســبت فرزنــد 4-رمضانعلــی فرزیــن گیلــوان 
فرزنــد جانعلــی بــه ش ش 38646 نســبت فرزنــد 5-علــی فرزیــن گیلــوان فرزنــد 
جانعلــی بــه ش ش 1033 نســبت فرزنــد 6-زهــرا فرزیــن گیلــوان فرزنــد جانعلــی بــه 
ش ش 38647 نســبت فرزنــد بــه غیــر از وراث نامبــرده ورثــه دیگــری نــدارد اینــك 
پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت ان بــه شــماره مفــاد 
درخواســت مزبــور را دریــك نوبــت آگهــی مــی نماید چنانچه هرشــخصی اعتــراض دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به دفتر شــعبه 
دوم شــورای حــل اختــالف ســنگر تســلیم نمایــد در غیر اینصــورت گواهــی حصروراثت 

برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر

 توجه بانک ایران زمین به محیط زیست 
برای سالمت جسمی و روحی هموطنان

 بانک ایران زمین در زمینه حمایت از محیط زیست و فرهنگسازی آن اقدامات موثری 
انجام داده به نوعی که به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، 
با مشارکت پرسنل ایران زمین مراسم کاشت ۱۰۰۰ اصله نهال در استان های کشور 
را برگزار کرد و از طرفی در ســال گذشــته نیز کمپین “پیک زمین” را به اجرا گذاشــته 

بود.
بســیاری از بیماری ها بیش از آنکه جســمی باشــد روحی و روانی اســت و اخبار منفی تاثیرات بسیار بدی 
بر جســم و جان انســان ها بر جای می گذارد. امروزه آمار جان باختن انســان ها بســیار نگران کننده شــده 
اما هنگامی به دالیل این بحران پی میبریم که بدانیم ســاالنه بین ۵ تا ۷ میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا 

جان خود را از دست می دهند.
با این حال نسبت به فضای سبز که نقش موثری در سالمت محیط زیست دارد، بی تفاوت هستیم به نوعی 
که نابودی جنگل ها و جنگل زدایی همچنان ادامه دارد.جنگل ها حدود ۳۰ درصد اراضی جهان را پوشش 
می دهند، اما با سرعت نگران کننده ای از بین می روند. طبق گزارش بانک جهانی، بین سالهای ۱۹۹۰ و 
۲۰۱۶، جهان ۱٫۳ میلیون کیلومتر مربع جنگل را از دســت داده و از زمان شــروع قطع درختان جنگل ها 
توسط انسان ها، ۴۶ درصد از درختان قطع شده اند. در طول ۵۰ سال گذشته حدود ۱۷ درصد از جنگل 
های بارانی آمازون تخریب شده و اخیرا این تلفات در حال افزایش است. در ۴۰ سال، یک منطقه جنگلی 
بــه انــدازه اروپــا و نیمــی از جنگل های بارانی جهان فقط در یک قرن از بین رفته و اگر اقدامی نکنیم و نرخ 
فعلی نابودی جنگل ها ادامه یابد، جنگلهای بارانی جهان ۱۰۰ سال دیگر به طور کامل از بین خواهند رفت.

اما آمارها در ایران که در منطقه خشــک و نیمه خشــک واقع شــده نیز نگران کننده اســت. در ۷۰ ســال 
گذشته هفت میلیون هکتار از جنگل های زاگرس از بین رفته و تنها پنج میلیون هکتار جنگل در زاگرس 
باقی مانده و این چنین که به نابودی جنگل ها و مراتع کشور کمر همت بسته ایم، تا ۵۰ سال آینده تمامی 

جنگل ها و در ۸۰ سال آینده تمامی مراتع را از دست می دهیم .
امــا در ایــن شــرایط چگونــه باید نقش آفرینی کنیم؟ اگرچه تمامی مــردم برای رفع این بحران و توجه به 
جنگل و درختکاری نقش موثری دارند، اما نباید از نقش دســتگاهها غافل شــویم. بانک ایران زمین نیز به 
نوبه خود در این زمینه اقدام موثری انجام داد به نوعی که به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 
و آبخیزداری، با مشارکت پرسنل ایران زمین مراسم کاشت ۱۰۰۰ اصله نهال در استان ها را برگزار کرد.

نکته مهم درختکاری کارکنان بانک ایران زمین، فرهنگسازی در حمایت از محیط زیست است. بانک ایران 
زمین کمپین “پیک زمین” را از ســال گذشــته به اجرا گذاشــت و امســال در ادامه این کمپین، با مشارکت 
پرسنل خود در مدیریت های شعب استانهای فارس، بوشهر، کیگیلویه و بویراحمد، مدیریت شعب استان 
های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری، مدیریت شعب استان های خوزستان و لرستان، مدیریت 
شــعب اســتان های کرمان و هرمزگان، مدیریت شــعب استان های غرب کشور، مدیریت شعب استان های 

آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و مدیریت شعب استان گیالن نهال های درخت را کاشتند.

بنابر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شــرکت بیمه ایران معین مبنی بر تغییر 
موضوع فعالیت از عملیات بیمه مستقیم به عملیات بیمه اتکایی، پروانه فعالیت 

اتکایی این شرکت از سوی رئیس کل بیمه مرکزی صادر شد.
بر اســاس قانون “اصالح چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری _ صنعتی جمهوری 
اسالمی ایران” مصوب مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و “مقررات تاســیس و فعالیت موسســات بیمه در مناطق آزاد تجاری _ صنعتی 
جمهوری اســالمی ایران” مصوب هیأت وزیران، به شــرکت بیمه اتکایی ایران 
معیــن اجــازه داده شــد از تاریخ اول فروردیــن ۱۴۰۱، در زمینه انجام عملیات 

اتکایی در تمام رشــته های بیمه ای با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه 
 فعالیــت کنــد و از تاریــخ مذکور مجــاز به فعالیت و صدور بیمه نامه مســتقیم 

نخواهد بود.
شــایان ذکر اســت، بیمه ایران معین از ســال ۱۳۹۰ با اخذ مجوز قبولی اتکایی از 
بیمه مرکزی بعنوان یکی از بازیگران بازار اتکایی ایفای نقش نموده است و انتظار 
می رود با تغییر مأموریت خود، بتواند به یکی از بازیگران اصلی بازار اتکایی کشور 
تبدیل شــود. موضوعی که به پشــتوانه یک دهه تجربه در این بازار و نیز سهامدار 

عمده این شرکت، دور از انتظار نیست.

پروانه فعالیت شرکت بیمه اتکایی ایران معین صادر شد
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کید کرد؛ مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تأ

لزوم برنامه ریزی  دقیق  برای ایجاد زیست بوم های فناوری
اصفهان / گروه استان ها : محمدیاسر طیب نیا 
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه در دیدار با 
رئیس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و 
جمعــی از مدیران شــرکت های دانش بنیان 
بــا تأکید بر ضــرورت شناســایی توانمندی 
شرکت های دانش بنیان برای ایجاد زیست بوم 
دانش بنیــان اظهار کرد: حمایت فوالد مبارکه 
از شــرکت های دانش بنیان به عنوان پیشران 
صنعت منجر خواهد شد که دیگر صنایع کشور 

نیز در این مسیر قرار گیرند.
وی افزود: ایجاد مرکز نوآوری و فناوری و اهداف 
دیگر از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و 
با نام گذاری امسال این موضوع بسیار جدی تر 
پیگیری خواهد شــد.مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشــان کرد: مجموعه های دانش 
بنیان مرکز تجمع نیروهای دانش بنیانی است 

که ارزش افزوده ایجاد می کنند. در بســیاری 
از کشــورهای غربــی درصد زیــادی از ارزش 
افــزوده خــود را از فعالیت هــای دانش بنیان 
ایجــاد می کننــد. این اتفاق وقتی می افتد که 
اکوسیستم نوآوری ایجاد شده و این موضوع با 
داشتن نقشه دانش بنیان و پیاده سازی درست 

آن انجام می شود.
وی اذعان داشــت: باید با هم افزایی ها در این 
اتفــاق رقم بخــورد و فوالد مبارکه در مجموع 
در این عرصه نقشــی کلیدی دارد. بسیاری از 
مســائل در زمینه علمی و دانش بنیانی هم به 
صورت مســتقیم و هم به صورت غیرمستقیم 
بــا صنعــت ارتباط دارند که این مهم، ضرورت 
طراحی زیســت بوم را نشان می دهد.طیب نیا 
تصریح کرد: در این راســتا باید نگاهی درست 
به مسائل داشت و به همین علت فوالد مبارکه 

در تالش است تا وارد عرصه های جدید کسب 
و کار شــده و به حل مشــکالت کشور و استان 
در ایــن عرصه ها بپردازد.وی عنوان داشــت: 
خســارتی که فوالد مبارکه در محدودیت های 
انــرژی داشــته خســارتی جبران ناپذیر بوده 
و همــکاری در عرصه دانش بنیــان می تواند 
بهینه ســازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری 
را به همراه داشــته باشد و فوالد مبارکه آماده 
 همــکاری با شــرکت های دانش بنیان در این 

عرصه است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه متذکر شد: 
حضور مدیران فوالد مبارکه در چنین جلساتی 
نشان دهنده آمادگی این شرکت برای حمایت 
از فعالیت هــای دانش بنیان بوده تا بتوانیم در 
این زمینه مســیر خوبی را طی نموده و اهداف 
بزرگــی را دنبال کنیم.وی بیان کرد: اصفهان 

یکی از قطب های مهم صنعت کشــور اســت و 
باید عالوه بر این به قطب بزرگ دانش بنیان نیز 
تبدیل شود که این موضوع با توسعه صنایع در 
جهت دانش بنیان شدن انجام شود.مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: اصفهان نیروی 
دانشــی زیادی را پــرورش داده و این موضوع 
امتیازی مهم برای اســتان اســت ولی از این 
پتانســیل باید بیشتر استفاده کنیم تا بتوانیم 
توســعه بیشتری را در زمینه دانش بنیان رقم 

بزنیم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکه بــه همراه جمعی 
از معاونیــن و مدیران این شــرکت، به منظور 
شــرکت های  توانمندی هــای  شناســایی 
دانش بنیــان، از تعدادی از این شــرکت های 
مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 

بازدید به عمل آورد

آموزان به مدارس گشت دانش  همزمانی بهار قرآن و طبیعت با باز

آیین نواخته شدن زنگ بازگشایی حضوری مدارس برگزار شد
مشهد / سمیرا رحمتی

مدیــرکل آمــوزش و پرورش خراســان 
رضــوی گفت: همدلی و همراهی والدین 
و معلمان در ایام شیوع ویروس کرونا برای 
پیشــبرد اهداف آموزشی و هدایت دانش 
آموزان به سمت تعلیم و تربیت ستودنی 

است.
سید امیرشوشتری روز یکشنبه در آیین 
نواختن زنگ مدرسه و بازگشایی حضوری 
مدارس اســتان که به صورت نمادین در 
دبیرستان شاهد ثاراهلل ناحیه هفت مشهد 
برگزار شــد با بیان این که همزمانی بهار 
امسال طبیعت با بهار قرآن تقارن زیبایی 
را ســاخته اســت افزود: باید از همراهی و 
همکاری دانش آموزان و والدین با شرایط 
امروز برای ادامه موثر آموزش و روند تعلیم 
و تربیت قدردانی کرد.وی ادامه داد: طی 
۲ ســال گذشــته معلمان با هدف انجام 
وظیفــه و نقش آفرینــی در فرایند تعلیم 
و تربیــت، منــازل خود را به کالس درس 
بدل کرده بودند و زمان آموزش برایشان 
محدود به ســاعت خاصی نشد.مدیرکل 
آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: 

طی ۲ ســال گذشته و شــیوع گسترده 
ویــروس کرونا معلمــان، والدین و دانش 
آموزان با درک درســت از زمان و شرایط 
و همــت همه جانبه تالش کردند تا دچار 
عقب ماندگی نشــویم و زمان را از دست 

ندهیم و همکاری و همدلی دانش آموزان 
و همــکاران آموزش و پرورش کار را جلو 
بــرد و حتی یک لحظه از دغدغه آموزش 
کم نشد.شوشــتری با اشاره به نامگذاری 
امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام 

سال "تولید،دانش بنیان، اشتغال آفرین" 
افزود: اهمیت "تولید" تا بدانجاســت که 
سالهاســت در عناوین و اهداف سالهای 
مختلف مد نظر و توجه بوده است و یکی 
از وظایف ما برای تحقق این شعار و رشد 

تولید در اصل مصرف محصوالت ساخت 
ایران اســت چرا که با اســتفاده از کاالی 
ایرانــی در اصــل آینده فرزندان به خوبی 
رقم خواهد خورد.وی ادامه داد: به فرمان 
رهبر معظم تولیداتمان باید دانش بنیان 
باشد و باید دانشی را فرا بگیریم که منجر 
به ایجاد اشتغال برای سایرین هم بشود.

مدیــرکل آموزش و پرورش خراســان 
رضوی بزرگترین مشــکل اکنون کشور 
را بیکاری دانســت و گفت:فرمان رهبر 
معظم انقالب برای اشــتغال آفرینی راه 
حل این مشکل است و حاال که مسووالن 
نیــز تالش می کنند  همه اعضای جامعه 
نیز باید تالش خود را در این مســیر به 
کار بگیرند.مدیــر کل آموزش و پرورش 
خراســان رضوی در بازدیــدی دیگر از 
دبســتان شاهد شــهید رحیمی ناحیه 
۱، در جمــع دانش آمــوزان و همکاران 
از رونــد شــروع آموزش حضوری دانش 
آموزان بازدید کرد. با بازگشایی آموزش 
حضوری مــدارس تعداد یک میلیون و 
۴۰۰ هــزار دانــش آموز این اســتان به 

کالس درس رفته اند.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان

توان فنی و کارشناسی در 
ذوب آهن اصفهان پشتوانه ای 
برای این صنعت و کشور است   

اصفهان / گروه استان ها :ایرج رخصتی سرپرست 
مدیریــت عامل ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید 
عیدانه خود از دیســپاچر و هماهنگ کنندگان 
کل خطوط تولید شرکت در جلسه ای به همراه 
مهرداد توالئیان معاون بهره برداری و محســن 
ســلطانی مدیر امور فنی و برنامه ریزی تولید در 
جریــان مراحــل اجرایی پروژه مهم و تاثیرگذار 
جمع آوری داده و کنترل نظارتی خطوط تولید 
شــرکت ) اسکادا( قرار گرفت.وی در این دیدار 
بــر لزوم تســریع  پــروژه تکمیــل فرایند ثبت 
وهوشمندسازی داده های کنترلی در ذوب آهن 
اصفهــان علی الخصــوص خطوط تولید با علم و 
تجهیــزات مــدرن و عملیاتی کردن پروژه های 
زیرســاختی و دانش بنیان در این شرکت بزرگ 
صنعتی تاکید کرد و گفت: ذوب آهن اصفهان به 
عنوان مادر صنعت کشور با قدمتی بیش از نیم 
قرن از مدرن ترین و پیشــرفته ترین دستگاه ها و 
خطوط تولیدی دنیا اســتفاده می کند و با تکیه 
برتجربه مهندســان و متخصصان داخلی، خود 
را با علم روز دنیا به روزرســانی کرده است واین 
فرایند مســتمر وادامــه دارد.رخصتی در ادامه 
افزود: سیستم جمع آوری داده و کنترل نظارتی 
خطوط تولید شــرکت ) اسکادا( از سال ۱۳۹۸ 
شــروع شده و طبق گراف و زمانبندی، در حال 
تکمیل و پیاده سازی می باشد که با اجرای کامل 
آن امکان مدیریت بیشــتری برمنابع ومصارف 

مختلف برای ما فراهم خواهد شد.
 این شــرکت با پیشــینه ای پنجاه ساله با تکیه 
بــر توان داخلی خــود، تکنولوژی روز دنیا را در 

اختیار دارد.
 فرهنگ فنی و صنعت کشور مدیون مهندسان 

و متخصصان ذوب آهن اصفهان است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان:

 بیش از 35 درصد گلستانی ها 
کسن را تزریق کردند هر 3 دز وا

گلســتان/ گروه اســتان ها : سرپرست دانشگاه 
علوم پزشــکی استان گلســتان با اشاره به روند 
افزایشــی همه گیری کرونا  گفت:  ۱۷۸ بیمار 
مبتال به کرونا در مراکز درمانی گلستان بستری 
هســتند که این تعداد۱۶۸ بیمار بود.سعید گل 
فیــروزی ، درباره آخرین وضعیت بیماری کورنا 
در استان اظهارداشت: ۱۷۸ بیمار مبتال به کرونا 
در مراکز درمانی گلستان بستری هستند که از 
ایــن تعداد بیمار ۵۷ نفر در بخش مراقبت های 
ویژه بســتری هســتند و ۳۵ نفر نیز برای تنفس 
از ونتیالتور اســتفاده می کنند.وی با بیان اینکه 
از چهارم فروردین تاکنون شمار بیماران بستری 
در بیمارســتان ها روبه افزایش است تاکید کرد: 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی، استفاده از 
ماســک، پرهیــز از دورهمی هــا در مکان های 
شــلوغ و بســته و تکمیــل واکسیناســیون از 
مهم ترین عوامل پیشــگیری از همه گیری کرونا 
است.سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی استان 
گلســتان با اشــاره بــه رنگ بندی های اعالمی  
وزارت بهداشــت، افزود: در استان گلستان تنها 
شهرســتان رامیان آبی اســت و شهرستان های 
کالله، ترکمن و مینودشت به لحاظ کرونا پرخطر 
و نارنجی رنگ هستند و شهرستان های گرگان، 
گنبدکاووس، آزادشــهر، آق قال، گمیشان، علی 
آباد، کردکوی، مراوه تپه، بندرگز و گالیکش در 

وضع زرد کرونایی قرار دارند

جانشین فرمانده انتظامی گلستان :

ک در  کشف 500 کیلوگرم تریا
گلستان،3 نفر دستگیر شد

گلســتان/ گروه اســتان ها : جانشــین فرمانده 
انتظامی گلستان از کشف ۵۰۰ کیلوگرم تریاک 
طی دو عملیات در شرق استان خبرداد.سرهنگ 
فــرزاد تاجره در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس 
از یکسری اقدامات تخصصی موفق به شناسایی 

یکی از سوداگران مرگ شدند.
جانشــین فرمانده انتظامی گلســتان افزود: با 
اشراف اطالعاتی پلیس مشخص شد متهم قصد 
جابجایی مواد افیونی با یک دســتگاه کامیون از 
شــرق کشــور به گلســتان را دارد که مراتب در 
دستور کار ماموران قرار گرفت.وی گفت: با تالش 
مامــوران، خــودروی مورد نظر در محور جنگل 
گلســتان شناســایی و طی عملیاتی موفقیت 
آمیز متوقف شــد.تاجره بیان کرد: در بازرسی از 
این کامیون، ۴۶۰ کیلوگرم تریاک کشف و یک 
متهم هم دستگیر شد.جانشین فرمانده انتظامی 
گلســتان تصریح کرد: همچنین طی عملیاتی 
دیگــر ماموران حین کنترل محورهای شــرقی 
استان، در محدوده »تنگراه« به دو دستگاه پژو 
مشــکوک و آنها را متوقف کردند.وی افزود: در 
بازرســی از این دو خودرو ۴۰ کیلوگرم تریاک 

کشف و سه متهم هم دستگیر شدند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

تعریف 8 میلیارد دالر طرح برای توسعه 
میدان های مشترک غرب کارون

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشــاره 
بــه تعریف ۸ میلیارد دالر طرح برای توســعه 
میدان های مشترک غرب کارون گفت: یکی از 
این طرح ها توسعه فاز ۲ میدان آزادگان جنوبی 
با تشــکیل کنسرسیومی از شرکت های ایرانی 
است.محســن خجســته مهر با اشاره به اینکه 
در ماه هــای آغاز فعالیت دولت ســیزدهم در 
۶ ماهه دوم ســال ۱۴۰۰ به دلیل درک درست 
و واقع بینــی کــه از بخش باالدســتی صنعت 
نفت وجود داشــت، تصمیم هایی برای توسعه 
میدان های نفت و گاز کشور گرفته شد، افزود: 
این تصمیم ها ناظر بر شتاب دهی به طرح های 
نیمه تمام میدان های مشترک نفت و گاز است.
وی ادامــه داد: دومیــن اولویــت در دولــت 
ســیزدهم، انعقاد قراردادهــای جدید بود که 
ســهم قابل توجهی مربوط به توسعه و تولید از 
میدان های مشــترک است.به گفته مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران، در سومین اقدام افزایش 
تولید از میدان هایی که قباًل توسعه یافته بودند، 
در دســتور کار قرار گرفت.خجسته مهر با بیان 
اینکــه یکــی از میدان ها در این زمینه، مربوط 
به توســعه میدان مشــترک آزادگان جنوبی 
اســت، گفت: در هفت ماهی که از عمر دولت 
ســیزدهم می گذرد، تولید از میدان مشترک 
آزادگان جنوبی افزایش داشته است.وی تأکید 
کرد: توسعه فاز دوم میدان آزادگان جنوبی را 
مصوب کردیم و یکی از برنامه ها این اســت که 
با تشکیل یک کنسرسیوم از توان شرکت های 
ایرانی برای توســعه این میدان مشترک نفتی 
اســتفاده کنیم. مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایــران ادامــه داد: البته این در باز اســت و این 
امکان همواره وجود دارد تا از ســرمایه گذاران 
خارجی هم برای توســعه میدان های نفتی و 

گازی کشور استفاده کنیم.
خجســته مهر بــا تأکید بر اینکــه در مجموع 
در منطقــه غــرب کارون بالغ  بــر ۸ میلیارد 
دالر مربوط به توســعه میدان های مشــترک 
وجــود دارد، افزود: برنامه هایی برای توســعه 
میدان های گازی نیز داریم که در بخش خشکی 
شــرکت نفت مناطق مرکزی و در بخش دریا 
شــرکت نفت فالت قاره و شــرکت نفت و گاز 
پارس مســئول پیگیری آن هستند.وی گفت: 
توسعه میدان های نفتی سپهر و جفیر در غرب 
کارون نیز توسط پیمانکاران در حال اجراست.
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: 
قیدی که در شروع دولت سیزدهم داشتیم این 
بود که به این طرح شتاب دهیم و نظارت کنیم 
تا در موعد مقرر و زودتر از آن تولید نفت از این 
میدان ها را آغاز کنیم.خجســته مهر ادامه داد: 
ســال جدید از میدان های نفتی سپهر و جفیر 

تولید نفت خواهیم داشت.

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان 
خبر داد؛

تولید بیش از 38 هزار گیگاوات 
ساعت برق و افزایش 8 درصدی 

مصرف انرژی 
خوزســتان / گروه اســتان ها : مدیر بازار برق 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: ۳۸ 
هزار و ۱۹۸ گیگاوات ســاعت برق در ســال 
۱۴۰۰ در خوزستان تولید شد. فرامرز شادفر 
بیان کرد: از این مقدار برق تولید شده ۲۴.۱ 
درصد توســط نیروگاه هــای برق آبی، ۷۲.۷ 
درصد به وسیله نیروگاه های حرارتی و سیکل 
ترکیبی و ۱.۶ درصد توسط نیروگاه های تولید 
پراکنده تولید شــده اســت.وی با بیان اینکه 
نیــروگاه غرب کارون در تابســتان ۱۴۰۰ با 
تزریــق انرژی معادل ۶۰۰ گیگاوات ســاعت 
ســهم ۱.۶ درصدی از کل تولید این ســال 
را داشــته، تصریح کــرد: از ۷۲.۷ درصد برق 
تولیــدی در نیروگاه های حرارتی و گازی، ۴۳ 
درصد توسط نیروگاه های بخش دولتی ) رامین 
و ماهشــهر( و ۵۷ درصد توسط نیروگاه های 
بخش خصوصی ) زرگان، آبادان، خرمشــهر، 
شهدای پیروز بهبهان و فجر( تولید و به شبکه 

تحویل شده است.
مدیــر بــازار برق شــرکت بــرق منطقه ای 
خوزســتان افــزود: انرژی مصرفی در ســال 
۱۴۰۰ برابر ۴۰ هزار و ۲۹۶ گیگاوات ســاعت 
بوده که نشان دهنده حدود ۸.۷ درصد افزایش 
مصرف  انرژی نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل  است. پیک این سال نیز به میزان ۸ هزار 
و ۴۸۹ مگاوات بوده که نسبت به سال قبل ۰.۳ 
درصد کاهش را نشــان می دهد.شادفر تاکید 
کرد: به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی جابجایی 
مصــارف غیر ضروری از ســاعات اوج مصرف 
)ساعت ۱۸ تا ۲۱( به سایر ساعات شبانه روز 
توســط کلیه مصرف کننــدگان امری الزم و 
ضروری اســت.بر اساس این گزارش، ظرفیت 
منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در 
بخــش انتقال برابر با ۱۳ هزار و ۱۹۶ مگاوات 
بوده که ســهم بخش آبی از این مقدار ۸ هزار 
و ۱۶۹ مــگاوات و بخش حرارتی ۵ هزار و ۲۷ 
 DG مگاوات اســت. ظرفیت تولید برق بخش

خوزستان نیز ۱۳۹ مگاوات است.

استانها 6

کز فوریت برق: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه  در نشست با پاسخگویان مرا

تکریم و پاسخگویی مناسب به شهروندان در اولویت قرار بگیرد
کرمانشاه / گروه استان ها : مهندس محمد مرادی مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نشست صمیمانه با پاسخگویان 
مراکز فوریت های برق)۱۲۱( و مراکز خدمات غیرحضوری تاکید 
کرد: باتوجه به اینکه تمامی فعالیت های جامعه امروزی وابســته 
به برق است، پاسخگویی منطقی با مشترک باید در اولویت اصلی 
واحد پاسخگویی مراکز حوادث فوریت های برق)۱۲۱( قرار بگیرد.

 مهنــدس مرادی در این نشســت صمیمانه عنــوان کرد: برخورد 
ســنجیده با درخواســت مشترکان و آگاه سازی به همراه بار مثبت 
پاســخگویی، عوامل موثری بر رضایت تماس گیرندگان ســامانه 
حوادث و اتفاقات برق)۱۲۱( دارد.مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
اســتان کرمانشــاه با اشــاره به امکان افرایش پیک بار در تابستان 
ســال آینده، اظهار کرد: شــما به عنوان پل ارتباطی بین شــرکت و 
مشــترک می توانید مبلغین خوبی برای اطالع رسانی درخصوص 
نحوه صحیح مدیریت مصرف برق باشــید.وی همچنین با اشــاره 
به آئین نامه جدید محاســبه قیمت برق که با هدف اصالح الگوی 

مصرف مشترکان تدوین شده است، گفت: هیئت وزیران درخصوص 
شــیوه قیمت گذاری مصرف براســاس میزان مصرف برق، کلیه 
مشــترکین را به ســه دسته پرمصرف، خوش مصرف و کم مصرف 
تقســیم بندی کرده اند.مهندس مرادی هدف از اجرای این طرح 

را اصالح مصرف مشــترکان پرمصرف، حمایت از دیگر مشــترکان 
و توزیــع عادالنــه یارانه مصرف برق عنوان کرد و افزود: در اســتان 
کرمانشــاه ۱۰ درصد از مشــترکین کم مصرف، ۶۵ درصد خوش 
مصرف و ۲۵ درصد نیز کم مصرف هســتند که با اطالع رســانی و 
آگاه ســازی مناســب می توان مشترکین پرمصرف را نیز به سمت 
مشــترکین خوش مصرف هدایت کرد.وی با بیان اینکه مردم می 
توانند با نصب اپلیکیشــن موبایلی »برق من« از ســابقه مصرف و 
صورتحساب برق خود اطالع داشته باشند، گفت: تمامی اطالعات 
حوزه برق اعم از مشــاهده آخرین قبض، اعالم مشــکل روشــنایی 
معابر، ثبت خاموشــی و ثبت خســارات وارده به مردم در این نرم 
افزار موبایلی وجود دارد و مردم با نصب این اپلیکیشــن می توانند 
از بار کاری و متراکم واحد حوادث و اتفاقات برق)۱۲۱( کم کنند.
در پایان این نشست، همکاران واحد ۱۲۱ چالش ها و راهکارهای 
مرتبط با حوزه کاری خود را اعالم و نظرات و پیشنهاداتشان مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

خبر ویژه

گلستان/ گروه استان ها :مدیر کل بنیاد مسکن گلستان از شروع ساخت 
یک هزار واحد مســکن محرومان در شهرســتان مرزی مراوه تپه خبر داد.

سیدمحمد حسینی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان با اعالم 
این خبر گفت: برای ســاخت این واحد ها ۱۰۰ میلیون تومان وام مســکن 
۵ درصــدی بــا بازپرداخت ۲۰ و ضمانت زنجیره ای به متقاضیان پرداخت 
می شود.سیدمحمد حسینی افزود: ۵۰ میلیون تومان وام بالعوض هم در 
قالب این طرح پرداخت می شــود.او ادامه داد: در قالب مســکن محرومان 

۸ تُن ســیمان، ۲ تُن میلگرد رایگان هم به افراد داده می شــود و نقشــه و 
پروانه ســاختمانی آن ها نیز رایگان خواهد بود.مدیر کل بنیاد مســکن 
افزود: ســاخت ۶۵۰ واحد از این خانه ها آغاز شــده و به زودی کار ساخت 
مابقی این واحد ها هم در شهرســتان مراوه تپه شــروع می شود.حسینی 
افزود: امســال ۲ هزار واحد مســکن محرومان هم سهمیه استان است که 
به زودی کار شناســایی واجدان شــرایط در روســتا ها و شهر های زیر ۲۰ 

هزار نفر استان آغاز خواهد شد.

ساخت یک هزار واحد مسکن محرومان در مراوه تپه
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یادداشت

کشور عادی شد؟ کرونا« در  چرا »

دیگر کسی  از کرونا نمی ترسد
با گذشــت بیش از دو ســال و بعد از گذر 
از شش موج کرونایی در کشورمان، همه 
آرزو دارند که هرچه زودتر پایان کرونا را 
جشن گرفته و به زندگی عادی بازگردند، 
امــا آیا بازگشــت به زندگــی عادی به 
زودی قابل دسترســی است؟. در بررسی 
چالش هــای مدیریت کرونا در کشــور و 
همچنیــن ارزیابی رونــد آینده پاندمی 
کووید ۱۹ با دکتر مســعود یونســیان-

اپیدمیولوژیســت و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، به گفت وگو نشستیم که 

در ادامه می خوانید.

دستورالعمل و توصیه بدون 
»حمایت« فایده ای ندارد

یونســیان با اشــاره به وضعیت کرونا در 
ایران، اظهار کرد: در کشور ما واقعا زمان 
شروع دقیق همه گیری را نمی دانیم. در 
اسفند ماه ۱۳۹۸ در بحث مدیریت کرونا 
مواردی مطرح شد که به نظرم هنوز هم 
جــا نیفتاده اســت. در آن زمان یکی از 
نهادهای رسمی کشور برای بحث درباره 
مدل مدیریت کرونا دعوت و نظرخواهی 
کــرد. در جنب مباحث جلســه، با فرد 
مسئول صحبت کردم و گفتم چرا شخص 
رییس جمهور وقت، آقای روحانی ستاد 
کرونــا را اداره نمی کنند. آن زمان اعالم 
شد که به وزیر بهداشت اختیار تام داده 
شده است. با این حال گفتم فرض کنید 
کــه من وزیر بهداشــت را مجاب کردم 
که ما حدود شــش میلیون نفر داریم که 
اگر ســرکار نروند، آسیب می بینند و اگر 
بخواهیم در اســفند مــاه آنها را تعطیل 
کنیــم و اعالم کنیم که دو ماه ســرکار 
نروید، باید ماهیانه یک میلیون تومان به 
آنها پرداخت کنیم. آیا اگر وزیر بهداشت 
این موضوع را به رییس کل بانک مرکزی 
اعــالم کند، تمکین می کنند؟ که گفتند 
خیــر. در عیــن حال موضوع دیگری که 
هنوز برای آن به نتیجه نرسیده ایم، این 
اســت که نمی توان از مردم رفتارهایی را 
بخواهیم، اما هیچ حمایتی از آسیب هایی 

کــه بر اثر این رفتارهــا می بینند، انجام 
ندهیــم.  اگــر در این شــرایط بخواهید 
توصیه و دســتورالعمل داشــته باشید، 
هیــچ فایده ای ندارد. مــا در این زمینه 
بســیار ضعیــف عمل کردیــم و در آن 
ســال فقط اعالم شــد که یک وام که با 
مراحل اداری زیادی همراه بود، پرداخت 
می شــود که نمی دانیم چه کسانی آن را 

دریافت کردند.

فقدان تعامل؛ بزرگ ترین معضل 
مدیریت کرونا در کشور

یونسیان تاکید کرد: بزرگترین معضلی را 
که در کشور برای مدیریت کرونا مشاهده 
کردم، فقدان تعامل است. وقتی به عنوان 
مســئول اجرایی در یک اتاق می نشینیم 
و دغدغه هــای خودمــان را روی میــز 
می ریزیــم، به زعم خودمان دغدغه های 
مردم را هم نگاه می کنیم،  اما مستقیما از 
آنها اطالعاتی دریافت نمی کنیم و سپس 
یک نسخه ای می پیچیم و گمان می کنیم 
که این نســخه اتوماتیک اجرا می شود، 
از اینجــا راه را بــه خطا رفتیم. ما تقریبا 
همیشــه همین کار را انجام دادیم. حتی 

بین کمیته علمی و ستاد ملی کرونا تعامل 
وجود نداشــت. گاهی برخی با شنیدن 
این موضوع فورا اعالم می کنند که فقط 
موضوعات علمی نیست که حائزاهمیت 
اســت، بلکه مالحظات دیگری هم برای 
تصمیم گیــری وجود دارد. نمی دانم چرا 
فکر می کنند که انگار ما اعالم کردیم که 
هرچه کمیته علمی اعالم کرد، باید اجرا 
شود. به هر حال ما مالحظات اجرایی را 

هم درک می کنیم.

گشایی مدارس و  گرها در باز اما و ا
تعاملی که وجود نداشت

وی ادامه داد: منتها دو نکته وجود دارد؛ 
اول اینکــه اعضــای کمیته علمی فقط 
درمان گر یا واکسن ســاز نیستند، بلکه 
در کنــار این افراد پزشــکی اجتماعی، 
اخــالق دان، اپیدمیولوژیســت و ... را 
هــم داریم که بــه دیدگاه های دیگر هم 
اشراف دارند. در عین حال متوجهیم که 
مالحظات بسیار زیادی اعم از اجتماعی، 
انتظامــی، اقتصــادی و ... هم در جامعه 
وجــود دارد، امــا بحث ما این اســت که 
وقتــی یک توصیه ای را مطرح می کنیم، 

انتظار داریم که توصیه ما شــنیده شود 
و نســبت به آن بازخورد داده شود. حتی 
اعالم شــود که در فالن موضوع کمیته 
علمی اشــتباه کرده است. متاسفانه در 
این حوزه ها تعامل وجود ندارد. به عنوان 
مثــال وقتی قبــل از نوروز ۱۴۰۱ بحث 
بازگشــایی یا عدم بازگشــایی مدارس 
مطرح شــد،   در کمیتــه علمی ۲۲ بند 
تدوین و اعالم کردیم که اگر قرار اســت 
مدارس باز شــوند، باید یکســری موارد 
لحاظ شــود. اولیــن موضوع این بود که 
مسئوالن آموزش و پرورش به طور شفاف 
بــا مردم، انجمن های اولیــا مربیان و ... 
جلســه گذاشــته و اعالم کنند که موارد 
پروتکل های بهداشــتی اعــم از تهویه، 
نحــوه برگزاری کالس هــا و...  را به این 
صــورت انجام داده و لحــاظ کرده ایم. 
البته اقداماتی انجام شــد، اما تصمیمات 
و اقدامات پشت درهای بسته بوده و آن ها 
را برای مردم بیان نکرده اند. در حالی که 
بیــان این موارد منجــر به اعتماد مردم 
و کاهــش دغدغه های والدین می شــد. 
هرچقــدر مردم اعتماد کنند، بیشــتر 
تمکیــن کــرده و کار پیش می رود. باید 

بدانیم که در نهایت این مردم هســتند 
که باید اقدامات و دستورالعمل ها را اجرا 
کنند، هزار دستورالعمل، ابالغیه و ... هم 
ارائه شود، اگر پدر و مادری نگران سالمت 
فرزندشان باشــد، در بدترین حالت که 
اخراج از مدرسه باشد هم حاضر نیستند 

که فرزندشان را به مدرسه بفرستند.

چرا کرونا عادی شد؟
یونســیان در ادامه صحبت هایش درباره 
عادی انــگاری در کرونا، ادامه داد:  وقتی 
کــه یک روز ۱۰۰ نفــر می میرند خیلی 
برایمــان دردناک اســت، اما اگر هر روز 
این اتفاق بیفتد، برایمان عادی می شود. 
بنابراین یکی از دالیل عادی شدن کرونا 
در جامعه، تکرار آن اســت؛ اما مواردی 
ماننــد عدم تعامل، عدم حمایت و ... این 
موضوع را تشدید می کند. به عنوان مثال 
یک خانوار در طی تعطیالت کرونایی که 
در گذشــته در کشــور داشتیم، چندین 
میلیون هزینه داشت. بنابراین باید مانند 
معضالت دیگر به آن پرداخته می شــد، 
امــا چرا این اتفاق نیفتــاد؟. زیرا در آن 
زمان این موضوع، آنقدرها به عنوان یک 
معضل در نظر گرفته نشد و تعاملی اتفاق 
نیفتاد. اگر گفتمان انجام می شد، وزرای 
بهداشت و اقتصاد وقت دغدغه هایشان را 
گفته و کارشناسان نیز دغدغه هایشان را 
مطرح می کردند و حمایت انجام می شد 
و بــه این ترتیب شــرایط متفاوت پیش 
می رفت. در این شــرایط مردم احساس 
کردند که همه دســتورالعمل ها مردم را 
مخاطب قرار می دهد و حس نکردند که 
دســتگاه های دولتی هم به همان اندازه 
مخاطب واقع می شوند.وی گفت: تا کی 
می توان به مردم گفت که در خانه بمان و 
بیرون نیا و حمایتی هم از آنها انجام نداد؟. 
شــاید این اقــدام در یکی دو ماه نتیجه 
داشته باشد، اما وقتی دو سال  و بیش از دو 
سال طول کشید، دیگر مردم هم خسته 
می شــوند. هرچه حمایت کمتر باشــد، 

مردم زودتر و بیشتر خسته می شوند.

7جامعه
افسردگی فصلی چیست؟

  لیال میررضایی ، روانشناس 
افســردگی فصلی نوعــی اختالل در 
ُخلق وخوی فرد اســت که تقریباً شبیه 
همان افسردگی است، با این تفاوت که 
تنها در برخی فصول سال رخ می دهد و با 
تغییر فصل برطرف می شود. افسردگی 
فصلــی به طور معمول در اواخر پاییز و 
اوایل زمســتان شــروع می شود و با فرا 
رســیدن فصل بهار و تابســتان از بین 
مــی رود. البتــه افســردگی فصلی در 
ماه های تابســتانی نیز ممکن است رخ 
بدهــد، اما شــیوع آن کمتر از ماه های 
زمســتانی اســت. این نوع افسردگی 
معموالً به عنــوان اختاللی جداگانه از 
انــواع دیگر افســردگی در نظر گرفته 
نشده و مدلی از افسردگی است که در 
فصول خاصــی عود می کند و در واقع 
الگویی تکرار شونده را نمایش می دهد. 
برای تشخیص افسردگی فصلی، افراد 
باید حداقل به مدت دو سال نشانه های 
کامــل افســردگی غیر فصلــی را در 
فصل هــای خاصی در خود مشــاهده 
کنند، به طوری که این نشانه ها فقط در 
آن فصول تکرار شوند. در رابطه با عالئم 
افسردگی غیرفصلی، هم باید گفت که 
بســیاری از ما نشــانه های افسردگی 
را می شناســیم، البتــه هر تغییری در 
خلق  و خو به عنوان افســردگی قلمداد 
نمی شــود، اما به طور کلی نشانه هایی 
مانند احساس ناراحتی و بی حوصلگی، 
احســاس ناامیدی یــا بی ارزش بودن، 
کاهش انرژی جسمانی، از دست دادن 
اشتیاق نسبت به انجام کارهایی که قباًل 
دوست داشته اند، نداشتن خواب راحت 
و...  در افراد افسرده مشاهده می شوند. 
توجه داشــته باشید که اگر نشانه های 
افســردگی فصلی را با افســردگی غیر 
فصلی مقایســه کنیــد، می بینید که 
تقریباً همان نشــانه ها در هر دو وجود 
دارند، افرادی که در ماه های زمستانی 
دچار افسردگی فصلی می شوند، اغلب 
نشــانه هایی مانند کاهش انرژی بدن، 
زیاد خوابیدن، پرخوری، افزایش وزن، 
اشتیاق شدید به مصرف کربوهیدرات 
و کناره گیــری از اجتمــاع دارنــد. 
همچنین کاهش اشــتها که با کاهش 
وزن همراه است، بی خوابی، آشفتگی، 
بی قراری، اضطراب و پریشــانی و رفتار 
خشونت آمیز از عالئم افسردگی فصلی 
در فصل تابســتان است. عواملی وجود 
دارد که خطر ابتال به افسردگی فصلی 
را افزایــش می دهد، یکی از این عوامل 
جنسیت است، به طوری که  زنان چهار 
برابر بیشــتر از مردان دچار افسردگی 
فصلی می شــوند. افرادی که در فاصله  
دورتری از خط استوا زندگی می کنند، 
بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتال 
به افسردگی فصلی هستند. همچنین  
افرادی که در خانواده شــان سابقه  ابتال 
به هر نوع افسردگی وجود دارد، بیشتر 
از ســایرین در معــرض خطــر ابتال به 
افســردگی فصلی قرار دارند، کســانی 
که به افســردگی یــا اختالل دوقطبی 
مبتال هســتند، به راحتــی در معرض 
افسردگی فصلی نیز قرار می گیرند. در 
این حالت، عالئم افســردگی در فصول 
خاصی تشــدید می شــود. باید دقت 
داشت که دالیل افسردگی فصلی تقریباً 
ناشناخته است، افرادی که به افسردگی 
فصلی مبتال هستند، ممکن است برای 
تنظیم ســروتونین در بدن، که یکی از 
انتقال دهنده های عصبی مهم است که 
در تنظیم خلق وخوی فرد دخالت دارد، 
مشــکل داشته باشند. بدن افراد مبتال 
به افسردگی فصلی ممکن است بیش از 
حد هورمــون مالتونین مالتونین، که 
خواب را تنظیم می کند، ترشــح کند و 
تولیــد آن در تاریکی افزایش می یابد، 
از آنجا که شب ها در زمستان طوالنی تر 
هســتند، مالتونین بیشــتری در بدن 
تولید می شــود که به خواب آلودگی و 
بی حالــی می انجامــد، به همین دلیل 
است که معموالً افراد مبتال به افسردگی 
فصلی، خواب آلود و کســل هستند. به 
ایــن نکته دقــت کنید که برای درمان 
افســردگی فصلی چهار نــوع درمان 
مهم شــامل دارودرمانی، نوردرمانی، 
روان درمانــی و مصرف مکمل ویتامین 
D داریم که این درمان ها ممکن اســت 
گاهی به تنهایی انجام شوند یا ترکیبی 

از آن ها مورد استفاده قرار بگیرد.

 صدور کارت شناسایی 
برای دستفروشان پایتخت

مدیرعامل شــرکت ســاماندهی صنایع و 
مشاغل شهر تهران با اشاره به صدور کارت 
شناسایی برای دستفروشان تهران در سال 
جاری گفت: برای ساماندهی دستفروشان 
در تهران ۱۰ محور و موضوع در نظر گرفته 
شده است که در سال جاری عمده این طرح 
ها و برنامه ها اجرایی می شــود.قدرت ا... 
محمدی با اشاره به اقدامات این شرکت در 
ساماندهی دستفروشان در معابر و میادین 
شهر تهران افزود: در قالب طرح ساماندهی 
دستفروشــان، بخشی از سامانه بازار برای 
ثبت نام دستفروشــان در نظر گرفته شده 
است.محمدی بیان کرد: با توجه به اینکه 
احتمال می رود، تمامی دستفروشــان از 
فرایند ثبت نام اطالع کافی نداشته باشند، 
به همین دلیل امسال در محل های حضور 
دستفروشــان حاضر می شویم و کار ثبت 
نام را برای صدور کارت شناســایی انجام 
مــی دهیم.به گفته وی، در ســال جاری 
طبق برنامه ریزی های انجام شــده برای 
هــر دســتفروش یک کارت شناســایی 
 صــادر می شــود تا در مواقع مــورد نیاز 

استفاده شود.

آیا یک ماه به سال تحصیلی 
»اضافه« می شود

معــاون آموزش متوســطه وزیر آموزش و 
پــرورش دربــاره اینکه آیا یک ماه به ســال 
تحصیلی اضافه خواهد شــد یا خیر؟ گفت: 
به استناد قانون مجلس، پایان زمان آموزش 
برای دانش آموزان آخر اردیبهشت هر سال 
اســت اما بــه منظور غنا بخشــی و جبران 
آموزش پیشنهادشــد تا در صورت تصویب،  
یک ماه به زمان آموزش اضافه شــود که در 
مرحله  اول  در شورای عالی آموزش وپرورش  
مصوب  شد و اگر ستاد ملی کرونا نیز مصوب 
کند، الزم االجرا خواهد بود البته بخشــنامه  
اخیر باز گشــایی مــدارس هیچ  ارتباطی با 
ایــن مصوبه ندارد.محمد مهدی کاظمی در 
این باره که خانواده ها نگران وضعیت شیوع 
کرونا هســتند و بخش عمــده ای از دانش 
آموزان در مدارس دولتی هســتند چرا که 
شــرایط »تهویه« کالس ها مناسب نیست 
و... لذا چه ضرورتی برای  بازگشــایی  وجود  
داشــت؟  گفت: موضوع »ســالمت« دانش 
آموزان در اهمیت بحث اســت و در اختیار 
ستاد کروناست.وی برای حل این مشکل به 
سه اصل مهم بهداشت فردی یعنی استفاده 
از ماسک، مواد ضدعفونی کننده و واکسن ، 
بهداشت محیط ـ  گندزدایی- ایزوله کردن 
هرروز محیط آموزشــی و تهویه کالس هاـ  
اشــاره کرد و افزود: دانش آموزان در بحث 
رعایت بهداشــت فردی باید فرهنگ ســاز 
باشند و به گفته کارشناسان درمانی بهترین 
راه ممکن جهت پیشگیری از ویروس کرونا 
اســتفاده از ماسک اســت.وی تاکید کرد: 
»واکســن« از الزامات حضور دانش آموزان 

در مدارس نیست فقط »ماسک« بزنند.

درخواست وزارت بهداشت 
برای صدور مجوز جذب  نیرو

معاون وزیر بهداشــت در دیدار با مدیرکل 
و رییــس گروه های منابع انســانی وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه ســاماندهی منابع 
انســانی وزارت بهداشــت با جدیت دنبال 
شــود، تبیین کرد: موضوع ساماندهی منابع 
انســانی در کل مجموعه وزارت بهداشت و 
دانشــگاه های علوم پزشکی کشور در سال 
جاری با جدیت دنبال شــود و چهارچوب و 
ساختار منسجم تر و متمرکزتری را به خود 
گیرد تا بشــود در بهترین شــرایط از همه 
ظرفیت های نیروی انســانی در راه خدمت 
به کشــور استفاده کرد.دکتر بهروز رحیمی 
افزود: جذب نیروی انســانی باید بر اســاس 
استراتژی درست و حسب نیازهای تخصصی 
و حقیقی در وزارت بهداشت باشد و با توجه 
به اینکه کمبود منابع انسانی در بخش های 
مختلف درمانی و بهداشــتی کاماًل مشهود 
اســت، درخواســت صدور مجوز ۱۰۰ هزار 
نیرو را به سازمان اداری و استخدامی ارسال 
کرده ایم و امیدوارم با بخش عمده آن موافقت 
به عمل آید.رحیمی با اشاره به اهمیت امنیت 
شــغلی برای کلیه کارکنان وزارت بهداشت 
عنــوان کرد: مقام معظم رهبری بر موضوع 
امنیت شــغلی کارکنان نظام سالمت تأکید 
زیادی دارند و در این راستا باید تالش کنیم 
که از اولویت های وزارت بهداشــت در حوزه 
منابع انسانی، تبدیل وضعیت کارکنان نظام 
ســالمت باشــد تا با آرامش خاطر نسبت به 
خدمت در کشور کوشا باشند.وی گفت: باید 
توازن را در توزیع منابع انسانی در کشور به 
حداکثر خود برســانیم و کمبود نیرو را در 
مناطق کم برخوردار کشــور جبران کنیم.

رحیمی گفــت: آموزش مدیران و کارکنان 
حوزه وزارت بهداشــت و دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور باید با جدیت دنبال شود.

خبر ویژه

معــاون بهره برداری از سیســتم های حمل و نقــل و محدوده های ترافیکی 
شــهرداری تهران در مورد اعتبار ســهمیه طرح ترافیک خبرنگاران با تاکید 
بر اینکه همچون سنوات گذشته، تا زمانی که سهمیه  طرح ترافیک ۱۴۰۱ 
خبرنگاران اختصاص پیدا کند ســهمیه طرح ترافیک ســال ۱۴۰۰ آنان 
معتبــر اســت، گفــت: خبرنگاران تا ۳۰ فروردین مــاه فرصت دارند که  در 
ســامانه » تهران من « ثبت نام خود را به صورت کامل به همراه بارگذاری 
مدارک، انجام دهند. عمار ســعیدیان فر در ادامه با بیان اینکه برای بررســی 

مدارک و ســپس تخصیص ســهمیه تا دو ماه پس از اردیبهشــت نیز زمان 
الزم است، خاطر نشان کرد: البته تخصیص کارت بلیت خبرنگاری در زمان 
کوتاهتری انجام خواهد پذیرفت. معاون بهره برداری از سیستم های حمل و 
نقل و محدوده های ترافیکی شهرداری تهران در ادامه تاکید کرد: ثبت نام 
خبرنگاران در ســامانه » تهران من « به معنای اختصاص ســهمیه نیست و 
در صورت تایید مدارک خبرنگاری، باید از ســمت رســانه مورد نظر با توجه 

به سهمیه تخصیصی، معرفی شوند.

معاون بهره برداری از سیستم های حمل و نقل و محدوده های ترافیکی شهرداری تهران:

ح ترافیک 1400 خبرنگاران همچنان معتبر است سهمیه طر

جای خالی زبان اشاره در قانون حمایت از افراد دارای معلولیت
قانــون حمایت از حقوق افــراد دارای معلولیت 
به مســائل معیشــتی و رفاهی متعدد معلوالن 
از جمله مناسب ســازی، خدمات بهداشتی، امور 
ورزشــی، کارآفرینی و اشتغال و مسکن پرداخته 
اســت اما جای خالی زبان اشــاره در این قانون 
به چشــم می خورد.اینکه زبان اشاره در کشور به 
رســمیت شــناخته نشده است باعث شده که در 
حــال حاضر برخی ناشــنوایان در نمایش برخی 
کلمات به زبان اشاره، اتفاق نظر نداشته باشند و 
از ســوی دیگر ناشــنوایان برای انجام برخی امور 

خــود مانند امــور حقوقی در قوه قضاییه نیازمند 
مترجم هســتند اما رسمیت نداشتن زبان اشاره 
موجب شــده که برای مترجم ناشــنوا که به زبان 
اشــاره مسلط است، بودجه خاصی دیده نشود.از 
ســوی دیگر این امکان وجود دارد که چون زبان 
اشــاره خاصی به رسمیت شناخته نشده، برخی 
ناشــنوایان زبان اشــاره مورد استفاده در سیما را 
متوجه نشــوند.حامد عابدین زاده، رئیس انجمن 
خانواده ناشــنوایان ایران درباره جای خالی زبان 
اشــاره در قانون حمایت از افراد دارای معلولیت 

می گوید: این قانون در سال ۹۶ به تصویب رسید 
و پیش از آن هشــت سال در کمیته پیگیری این 
قانون بود و حقوق ناشــنوایان پایمال شــد چون 
به ما گفتند شــما خوب نتوانستید خواسته های 
خود را بگویید. می افزاید: چند ســال اســت که 
قرار بوده زبان اشاره را به رسمیت بشناسند و در 
قانــون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به 
صورت الحاقی بیاید. برای اینکه زبان اشــاره به 
رسمیت شناخته شود، کمپینی راه اندازی شده و 
تاکنون ۲۵ هزار امضا جمع شده است.وی افزود: 

تا زمانی که زبان اشاره در قانون حمایت از حقوق 
افراد دارای معلولیت تعریف نشود، به تبع آن برای 
مترجــم زبان اشــاره در بودجه ها در نظر گرفته 
نمی شــود. جالب اســت بدانید که ۴۳ سال است 
که زبان اشــاره در مدارس استثنایی ممنوع شده 
اســت و این مساله موجب شده تا فشار روحی به 
کودکان وارد شــود.بر اســاس این گزارش، اصغر 
کاظمی معاون امور توانبخشــی بهزیستی گفت: 
آمدن زبان اشاره در قانون حمایت از حقوق افراد 

معلولیت به صورت الحاقی پیگیری می شود.

علت افزایش چند برابری قیمت دارو چیست؟
رییس سازمان غذا و دارو در پاسخ به چرایی افزایش چند 
برابری قیمت دارو و عدم جبران این افزایش قیمت برای 
بیماران، گفت: افزایش قیمت دارو در شش ماهه نخست 
سال گذشته و به دلیل کاهش ۲ میلیارد دالری بودجه 
دارو اعمال شــد و مســئوالن وقت برای جبران کمبود 
بودجــه، ارز برخی از داروهــا را به نیمایی تغییر دادند.

دکتر بهرام دارایی افزود: براساس مصوبه مجلس شورای 
اســالمی و درخواســت وزارت بهداشت وقت، بودجه ۲ 

میلیارد دالری برای کل تجهیزات پزشکی و دارو در نظر 
گرفته شد که در مقایسه با سال ۹۷، دو میلیارد دالر کمتر 
بود. این اتفاق سبب شد با توجه به تامین برخی داروها 
با ارز نیمایی و خارج شدن آنها از فهرست بیمه، افزایش 
قیمت دارو رقم خورد. دارایی با اشــاره به اینکه افزایش 
چند برابری قیمت دارو موردی بوده و میانگین تورم سبد 
کلی داروها از تورم در بخش های دیگر کمتر است، ادامه 
داد: میانگین افزایش قیمت دارو در سال ۱۳۹۹، ۴۳.۱ 

درصد و در ســال گذشــته ۳۰.۱ درصد بوده است که از 
این میزان  ۱۸.۸ درصد مربوط به ۶ ماهه نخست سال 
۱۴۰۰ و ۱۱.۳ درصد مربوط به شــش ماهه دوم اســت. 
رییس سازمان غذا و دارو همچنین به قاچاق معکوس 
دارو در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه علت اصلی 
قاچاق معکوس دارو نرخ ارزان آن در کشور است، گفت: 
سال گذشته قاچاق معکوس دارو به  شدت افزایش پیدا 
کرد. اگرچه اعداد دقیق قاچاق معکوس دارو از کشــور 

جمع بندی نشــده، اما این ارقام قابل توجه و چشمگیر 
هستند. البته عوامل نشت دارو به خارج از شبکه به  صورت 
مستمر رصد و به مراجع قضایی معرفی می شوند. رییس 
ســازمان غذا و دارو همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
احتمال تغییر در ارز دارو، با تاکید بر اینکه فعال تغییری 
در اختصاص ارز دارو رخ نداده است، گفت: اصالح ساختار 
اختصاص ارز به گونه ای خواهد شد که افزایش قیمت و 

کمبود دارویی رخ ندهد.
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 تنگه براق؛ شکافی عمیق
 تا بهشت فارس

  

تنگــه بــراق، نــام دره زیبایــی در نزدیکــی 
روســتای تنگه براق در ۲۰ کیلومتری شــهر 
سده در شهرستان اقلید، شــمال غربی شیراز 
اســت. این تنگــه در میــان انبــوه درختان 
ســربه فلک کشــیده با چشــمه های متعدد و 
رودخانه ای خروشــان، غارهای زیبا، آبشارها، 
آبچک ها و ســتونهای آهکی معلــق مناظری 
 بدیع و چشــم نواز را بــه وجود آورده اســت.

تنگه براق، نام دره زیبای شمال روستای تنگ 
براق است. در این تنگه شــاهد رویش گیاهان 
و تشــکیل پاســیوهای طبیعی در دیواره ها و 
شــکاف ها هســتیم. رودخانه پرآبی که در این 
دره جریان دارد به رود کر می ریزد. این رودخانه 
دیواره کوه را بریده و شــکافی بــا دیواره هایی 
عمودی به پهنــای چهل متــر و در حدود صد 
متر بلندی در کوه بوجود آورده است. در دیواره 
صخره ســمت چپ تنگه غاری زیبا وجود دارد 
که منشا آهکی دارد و آب از سقف آن به صورت 
قطرات باران به کف غار می ریزد. دیواره و کف غار 
پوشیده از خزه است. تنگه براق یکی از تنگه های 
متعدد استان فارس است که به دلیل کارستی 
بودن منطقه دارای آب فراوان در میان الیه های 
آهکی ارتفاعات اطراف اســت. این امر موجب 
نمناک بودن اغلب بخش های دیواره ها و سرازیر 
شــدن آب به میان تنگه اســت و محیط زیبا و 
فرحبخشی را پدید آورده است. این تنگه در میان 
انبوه درختان سربه فلک کشیده با چشمه های 
متعدد و رودخانه ای خروشــان، غارهای زیبا، 
آبشــارها، آبچک ها و ســتونهای آهکی معلق 
 مناظری بدیع و چشم نواز را به وجود آورده است.
حوضچه زیر آبشــار گرچه در برخی نقاط بیش 
از ۱۰ متر عمق دارد امــا صخره های بزرگی در 
زیر آب قرار گرفته و عمــق آب در برخی نقاط 
بسیار کم و خطرناک اســت. با این وجود برخی 
اقدام به پرش از باالی آبشار و از ارتفاع نزدیک به 
بیست متری به حوضچه زیر آبشار می کنند که 
 تا کنون ده ها نفر جان خود را از دست داده اند.

روستای تنگه براق نیز در این منطقه واقع است. 
این روستا  از توابع بخش سده، شهرستان اقلید 
در ۱۹۰ کیلومتری شمال شــیراز است. فاصله 
روستای تنگ براق تا شهر ســده ۲۰ کیلومتر، 
تا اقلید ۹۰ کیلومتر و تا شــیراز ۱۹۰ کیلومتر 
است. روســتای تنگ براق از سطح دریا ۱۹۴۰ 
متر ارتفاع دارد و آب و هوای آن در بهار و تابستان 
معتدل و در پاییز و زمســتان ســرد است. این 
روستا به دلیل اســتقرار در ناحیه کوهستانی، 
چشم اندازهای بسیار زیبایی دارد. مزارع سرسبز 
پیرامــون روســتا، جنگل ها و باغ های وســیع 
به ویژه در فصل هــای بهار و تابســتان فضای 
 دل نشــینی برای گردشــگران پدید می آورد.

از مهمترین جاذبه های گردشــگری این روستا 
می توان بــه کتیبه ای به خط پهلــوی در تنگه 
براق، بافت قدیمی روستا، غار طبیعی و دریاچه 
مالصدرا اشاره کرد. تنگه براق، نام دره زیبایی در 
نزدیکی روســتای تنگه براق در ۲۰ کیلومتری 
شهر ســده در شهرستان اقلید، شــمال غربی 
شیراز اســت. این تنگه در میان انبوه درختان 
ســربه فلک کشــیده با چشــمه های متعدد و 
رودخانه ای خروشــان، غارهای زیبا، آبشارها، 
آبچک ها و ســتونهای آهکی معلــق مناظری 
 بدیع و چشــم نواز را بــه وجود آورده اســت.

تنگه براق، نام دره زیبای شمال روستای تنگ 
براق است. در این تنگه شــاهد رویش گیاهان 
و تشــکیل پاســیوهای طبیعی در دیواره ها و 
شــکاف ها هســتیم. رودخانه پرآبی که در این 
دره جریان دارد به رود کر می ریزد. این رودخانه 
دیواره کوه را بریده و شــکافی بــا دیواره هایی 
عمودی به پهنــای چهل متــر و در حدود صد 
متر بلندی در کوه بوجود آورده است. در دیواره 
صخره ســمت چپ تنگه غاری زیبا وجود دارد 
که منشا آهکی دارد و آب از سقف آن به صورت 
قطرات باران به کف غار می ریزد. دیواره و کف غار 
پوشیده از خزه است. تنگه براق یکی از تنگه های 
متعدد استان فارس است که به دلیل کارستی 
بودن منطقه دارای آب فراوان در میان الیه های 
آهکی ارتفاعات اطراف اســت. این امر موجب 
نمناک بودن اغلب بخش های دیواره ها و سرازیر 
شــدن آب به میان تنگه اســت و محیط زیبا و 
فرحبخشی را پدید آورده است. این تنگه در میان 
انبوه درختان سربه فلک کشیده با چشمه های 
متعدد و رودخانه ای خروشــان، غارهای زیبا، 
آبشــارها، آبچک ها و ســتونهای آهکی معلق 
مناظری بدیع و چشم نواز را به وجود آورده است.

گردشگری

تست کیسه هوا و کلوچه نوشین!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

نوروز امسال بعد از دو سال کرونایی مسخره باالخره 
»راه مردم را خواند« و خلق اهلل خیلی شیک و مجلسی 
و به عبارت بهتر لولی و شنگولی و دلشاد بار سفر را 
بســتند و هشــیوار چو گرز و سنان دل به جاده زدند. 
اما چون دو ســالی بود که هیچکس مســافرت نرفته 
بود ظاهراً دوستان نظارت بر تنظیم بازار و بچه های 
اماکن و ســایر نهاد های نظارتی هم زودتر بار ســفر 
را بســته بودند! چون هر کس هر جور که صالح می 
دید دو ال پهنا حســاب می کرد! یکی گوجه ســبز را 
کیلویی ۴ میلیون می فروخت؛ یکی هم ویال را شبی 
چهاده میلیون اجاره  می داد! یکی نانوایی را تعطیل 
کرده بود و ... خالصه امسال نوروز برای خودش سوق 

الثلثایی بود. 
امــا در ایــن بیــن از همه جالبتر رفتــار و نحوه 
محاســبه آن هموطن دنا ســوار ما بود که بنده 
خدا فکر می کرد اگر زاویه مناسب و شدت ضربه 
را در تصادف رعایت کند و خودرو شــتاب منفی 
نداشته باشد، واقعاً کیسه هوا عمل می کند! بعد 
هــم با تمام قدرت به عقب یک لندکروز کوبید و 
نصف ماشینش جمع شد! البته بنده خدا راننده 
لندکروز اصاًل متوجه ضربه نشــد و فکر می کرد 
بچــه باجناقش عقب ماشــین ورجه ورجه می 
 کنــد و دائــم به زنش غر می زد کــه چرا اینا رو 

با خودمون آوردیم؟! 
اصل داستان به روایت جراید...

ســردار ســید کمال هادیانفر با اشــاره به کیفیت 
خودروهــای داخلــی اظهار کرد: در  بازدید در محور 
رشت به تهران یک خودروی دنا پالس ۱۴۰۰ با یک 
خــودروی لندکروز تصــادف کرده بود که خودروی 
دناپــالس در ایــن حادثه، کاماًل از جلــو و از ناحیه 
موتور جمع شده اما کیسه هوا آن باز نشده بود یعنی 
قــادر به حرکت نبود اما روی خودروی لندکروز یک 

خط افتاده بود.
وی بحث ایمنی خودروها را بحثی جدی دانســت و 
یادآور شد: ما در جلسه شورای عالی ایمنی حمل و 
نقل در خدمت رئیس جمهور بودیم که ایشان تأکید 
کردند بحث ایمنی در سال ۱۴۰۱ باید در دستور کار 
باشد لذا ما برنامه ای در پیش داریم که شرکت های 
خودروساز و سازمان ها را آورده، اشکاالت را به آن ها 

تفهیم و صورت  جلسه کنیم.
این ماجرای کیسه هوا ما را یاد خدا بیامرز بیگلری 
مالک کارخانه کلوچه نوشین انداخت که بنده 
خــدا هر روز صبح قبل از شــروع پخت روزانه 
کلوچــه، مقداری از خمیر کلوچه یا به عبارتی 
 یک کلوچه تولید شده از خمیر آن روز را تناول 
می کرد و اگر مورد تایید بود، دستور پخت کلوچه 
روزانه را صادر می کرد. حاال ما هم پیشنهاد می 
کنیم در کارخانجات خودرو سازی هر روز صبح 
قبل از تولید ارابه های مرگ ببخشید قبل از تولید 
روزانــه خودرو، مدیران عامل »ایران خودرو« و 
»ســایپا« را ســوار یکی از این خودرو ها کنند و 
 با کوبیدن خودرو به دیوار تســت کیســه هوا را 

انجام دهند!
ما که داریم حقوق و هزینه چند هزار کارگر و پرسنل 
اضافی، زیان انباشته، عیدی و پاداش مدیران و اعضای 
هیات مدیره و ... را پرداخت می کنیم پول این چند 

تا ماشین هم روش!
باالخــره از یــک جایی وزارت صمت به فکر می افتد. 
وزیر مملکت هر روز صبح که نمی تواند تشییع جنازه 
مدیر عامل شرکت کند و قبل از ظهر هم مدیر عامل 

جدید معرفی کند؟ واال بخدا...

قرص ضد پیری کشف شد
  یکی از عوامل پیری زودرس و مرگ و میر های امروزی، اســترس 

است که مصرف صحیح امگا ۳ نقش اساسی در مهار آن دارد.
 نتایج نشان داد شرکت کنندگانی که در این آزمایش دوز باالتری از 
امگا ۳ مصرف کرده بودند، در طول تست آسیب کمتری از استرس 
به بدن آن ها وارد شد. ۱۹ درصد هم هورمون کورتیزوِل کم تر و ۳۳ 

درصد پروتئین التهابی کم تری تولید کردند.
نتایج تحقیقات مختلف رابطه مســتقیم بین ســطح باالی امگا ۳ و 
مقاومت در برابر اســترس را نشــان داد. البته هیچ عوارض جانبی در 
اثر مصرف دوز باال گزارش نشد. آن ها بر این باور بودند که این مکمل 
می تواند به بدن کمک کند تا با اثرات مضر استرس در سطح سلولی 

مبارزه کند.یافته ها نشــان داد که مکمل امگا ۳ یکی از راهکار های 
ساده تغییر افراد است که اثرات مثبتی روی سالمت آن ها و کاهش 
ســطح اســترس دارد. در واقع تحقیقات نشان داد افرادی که مکمل 
امگا ۳ مصرف می کنند، مدیریت بهتری روی روابط خود دارند.یکی 
از عوامل پیری زودرس و مرگ و میر های امروزی، اســترس اســت 
که مصرف صحیح امگا ۳ در این تحقیقات نشــان داد که چگونه در 
مهــار آن نقــش دارد پس مصرف مکمل امــگا ۳ با کاهش و کنترل 
اســترس در بدن فرد مانع از پیری شــده و مدت زمان بیشــتری او را 

شاداب و جوان نگه میدارد.
اســترس تنها چیزی نبود که بر اثر مصرف این مکمل کاهش پیدا 

می کرد. محققان به این نتیجه رسیدند که التهابات مربوط به استرس 
بر اثر مصرف این مکمل می تواند عالئم افسردگی را نیز در این افراد 
کاهش دهد. چنانچه می دانید افســردگی نیز تاثیر قابل توجهی در 
پیــری افــراد دارد کــه مرف امگا ۳ با کاهش ایــن فاکتور نیز از بروز 

پیری زودرس جلوگیری می کند.
همانطــور کــه گفتیم مطالعات در مورد فواید مکمل امگا ۳ بســیار 
گســترده اســت. مطالعه ای روی افراد ۷۴ ســال به باال انجام شــد 
و بــه ایــن نتیجه رســیدند افــرادی که مکمل مصــرف می کنند، 
 بیماری هــای مزمــن، بیماری های ذهنــی و حرکتی در آن ها کم تر

 است.

دریچه علم

  خرما 
سر به فلک گذاشت!

رئیس انجمن خرما از 
افزایش شدید قیمت خرما 
در ماه رمضان تا هر كیلو تا 
۱۰۰ هزارتومان خبر داد. 

مهدی عزیزی با انتشار 
كارتونی در خبرآنالین به این 

موضوع پرداخت.

كارتون 

»شهروزنامه«)شــاهنامه ای به سبک روزنامه ای( منتشر 
شد.

»شــهروزنامه« عنوان یک کار جدید در فضای مجازی 
اســت که تالش دارد روایتی روزنامه نگارانه از شــاهنامه 

فردوسی ارائه دهد.
انتشار »شهروزنامه« در سه شبکه اجتماعی اینستاگرام، 
تلگرام و کســت باکس در دو فرمت متن و پادکســت از 
بیست وپنجم اسفندماه ۱۴۰۰ )همزمان با سالگرد پایان 

سرایش شاهنامه فردوسی( آغاز شده است.
محمدجواد روح، روزنامه نگار و سردبیر هفته نامه »صدا« 

که مدیریت این کار و نویسندگی آن را برعهده دارد، درباره 
ایده »شهروزنامه« می گوید: از مدتی قبل در این فکر بودم 
که با اســتفاده از بستر فکری و فرهنگی شاهنامه، کاری 
را شکل دهم که در نهایت به ایده »شهروزنامه« رسیدم. 
ایده ای که جدا از تجربه حرفه ای ام یعنی روزنامه نگاری 
هم نیست. در »شهروزنامه« تالش می کنیم که در قالب 
یک روزنامه، روایتی از رخدادها و داستان های شاهنامه 
ارائــه دهیــم؛ با این فرض که واقعــا آن زمان، روزنامه و 
روزنامه نگاری وجود داشته است. با این نگاه، رخدادهای 
شــاهنامه در ژانرهــای خبر، گــزارش و گاه گفت وگو و 

حتــی تحلیــل به قلم روزنامه نــگاری که در آن مقطع با 
همه محدودیت ها، بخشــنامه ها و فشارها کار می کرده، 
بازروایی می شود و درعین حال، با ابزارهای ژورنالیسم و 

گرافیک بازنمایی می شود.
او می افزاید: در »شهروزنامه« سعی کرده ام و خواهم کرد 
کــه تــا جایی که می توانم، خود را در جایگاه روزنامه نگار 
و روزنامه ای در آن شــرایط قرار دهم و از اینکه روزنامه 

به منثور کردن نظم فردوسی فروکاهد، اجتناب کنم.
محمدجــواد روح همچنین با اشــاره بــه این که در این 
مدت کوتاه، بازخوردهای مثبتی از اهالی فکر و فرهنگ، 

روزنامه نگاران و نیز مخاطبان عام دریافت کرده  اســت، 
بیان می کند: تاکنون ۲۷ شــماره »شهروزنامه« آماده و 
هشت شماره آن منتشر شده است که امیدواریم با وجود 
سنگینی و حجم زیاد داستان ها و رخدادهای شاهنامه، 

بتوانیم روند انتشار منظم و مناسب کار را ادامه دهیم.
براســاس این خبر، عالقه منــدان برای پیگیری مطالب 
و پادکســت های »شــهروزنامه« می تواننــد به آدرس 
shahrooznameh@ در تلگرام یا اینســتاگرام مراجعه 
کنند و یا در اپلیکیشن کست باکس کلمه »شهروزنامه« 

)به فارسی( را جست وجو کنند.

انتشار شاهنامه   به سبک روزنامه ای

بازیگر پیشکسوت: 

مشکلمالیندارمولیکارنکنممیمیرم
رضا فیاضی که ســال ۱۴۰۰ تقریبا از بازیگران 
پــرکار تلویزیون بود، درباره این که ســالی که 
گذشــت به لحاظ کاری برایــش چگونه بود و 
تمرکزش بیشــتر روی چــه کاری بود، گفت: 
»امسال به لحاظ موقعیت هایی که داشتم شخصاً 
برایم سال خوبی بود. بعد از این که درگیر کرونا 
شــدم، از کیش به تهران برگشــتم . همان طور 
که می دانید به مدت پنج ســال آن جا زندگی 
کردم، کتابفروشی ام را اداره می کردم و تدریس 
می کردم اما بعد از ابتالء به کرونا دیگر نتوانستم 
بمانم و به تهران برگشتم. بعد از بازگشت از کیش 
تمام تمرکزم را روی کار گذاشتم و االن خدا را 
شکر جزو پرکارترین بازیگران تلویزیون شده ام. 

طبیعتاً این اتفاقات برایم خوشایند است.« 
او همچنین اظهار کرد: »یکی از اتفاقات خوبی 
که سال گذشته برایم افتاد این بود که به همراه 
آقای عنایت بخشی برایمان بزرگداشت گرفتند و 
خیلی خوشحال شدیم. همچنین شبکه مستند، 
مســتندی از زندگی ام در سال گذشته ساخت 
که این هم از اتفاقات خوب زندگی ام بود. از دو 
کتاب صوتی داستانم هم در فرهنگسرای رسانه 

رونمایی شد و در کنار همه این اتفاقات خوشایند، 
کارهای بازیگری زیادی برای تلویزیون و شبکه 
نمایش خانگی داشتم که خیلی خوب بودند ولی 
در کل بیشتر تمرکزم روی نوشتن و بازیگری در 

تلویزیون بود و حجم کاری بسیار باالیی داشتم 
اما در عین حال آسیب هایی هم داشتم. در کل 

۱۴۰۰ برایم سال درستی بود.« 
فیاضــی همچنیــن درباره ایــن که طی این 

دو ســال، دوران کرونا را چطور ســپری کرد، 
این گونه گفت: »همان طور که مطلع هســتید 
من خودم سال گذشته علی رغم این که واکسن 
هم زده بودم، درگیر این بیماری شدم و حدود 

یک ماه واقعا اذیت شــدم. زمانی که ســریال 
»خانه پرتقالی ها« را بازی می کردم مدتی کار 
تعطیل شــد، راســتش نمی دانم از کجا کرونا 
گرفتــم، در کیش یا پروژه »خانه پرتقالی ها«، 
اما خدا را شــکر می کنم که به خیر گذشــت و 
خداوند مرا کمک کرد. امیدوارم در سال جدید 

شاهد پایان کرونا باشیم.« 
بازیگر ســریال های »قصه های تابه تا«، »دنیای 
شــیرین«، »تهــران ۱۱«، »کاله پهلــوی« و 
»معمای شاه« در ادامه درباره این که مهم ترین 
آرزویش در ســال جدید برای مردم کشــورش 
و خودش چیســت، خاطرنشــان کرد: »برای 
من، اصل مردم کشــورم هستند. آرزویم شادی 
مردم ســرزمینم است. وقتی مردم شاد باشند 
و دستشــان در جیبشــان باشد طبیعتا من هم 
خوشحالم چون من هم جزو مردم کشور هستم. 
ای کاش می شد جنگ در تمام جهان تمام شود 
و شادی نصیب همه شود. مهم ترین آرزویم در 
سال ۱۴۰۱ توقف جنگ در جهان و شاد بودن 
مردم کشورم است ان شاءاهلل در سال جدید ما 

کمتر شاهد اتفاقات تلخ باشیم.« 

چهره ها 

بلیت های سینما تا قبل از افطار 
نیم بها شد

شورای صنفی نمایش تصویب کرد که بلیت های 
سینما تا قبل از افطار نیم بها شود.اولین جلسه 
شــواری صنفی نمایش با حضــور اعضا و مدیر 
کل نظارت برعرضه و نمایش تشــکیل شــد.در 
این جلســه مقرر شد تا بلیت های سینما در ماه 
مبارک رمضان تا ســاعت ۱۹ نیم بها باشد و بعد 
از آن به صورت تمام بها ارائه شــود.همچنین با 
نمایــش برخط فیلم "قدغن" در نمایش خانگی 
موافقت شــد.در آخر قرار شــد تا کمیته ای سه 
نفره جهت رســیدگی به تخلفات اکران نوروزی 
تشــکیل شــود که تصمیمات آن الزم االجرا و 

فصل الخطاب است.

 رایگان شدن فیلیمو
 در رمضان 1401

 در مــاه مبــارک رمضان محصــوالت داخلی و 
خارجــی فیلیمو، به صــورت رایگان در اختیار 

کاربران فیلیمو قرار دارد.
 سریال ها و برنامه های ایرانی فیلیمو که از تاریخ 
پخش آنها ســه ماه گذشــته است، بدون هزینه 

اشتراک در ماه رمضان قابل تماشا هستند.
همچنیــن عالقه مندان به فیلم و ســریال های 
خارجــی می توانند با مراجعه به فیلیمو، در ماه 
رمضــان بــه تعداد قابل توجهــی از محتواهای 
خارجــی مناسب سازی شــده رایگان به  صورت 

زیرنویس یا دوبله دسترسی داشته باشند.
گفتنــی اســت این اقدام به منظور ســرگرمی 
صــورت  مختلــف  اقشــار  بهره منــدی   و 

پذیرفته است.

فرهنگ و هنر

طنز


