
مهلت ۳ ماهه برای ثبت دالرهای خانگی

حمل و نگهداری ارز، غیرقانونی شد

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   روز ۲۰ فروردین بود که ســخنگوی دولت اعالم کرد بانک ملی اســامی بدهکاران کالن 
خود را اعالم کرده اســت. اتفاقی که یکی از وعده های ســید ابراهیم رئیســی برای مقابله با 
فساد بود، اما این کار در مقاطع مختلفی بدون حصول به نتیجه مشخصی رها رشد یا ناقص 

دو نیمه تمام باقی ماند. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز ۲۰ فروردین در حساب 
کاربری خود در توییتر نوشت:  یکی دیگر از وعده های رئیس جمهور اجرایی شد؛ بانک ملی 

  || صفحه  صفحه 33  به عنوان بزرگ ترین بانک کشور، اسامی بدهکاران کالن خود را اعالم کرد...

یک  گام تا نفت در برابر آب

جنگ آینده بر سر آب استجنگ آینده بر سر آب است

صفحه 4 
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سخنگوی وزارت آموزش  و پرورش خبر داد؛

برگزاری آزمون استخدامی 
 آموزش  و پرورش
در ۱۶ اردیبهشت

     سخنگوی وزارت آموزش  و پرورش با اشاره 
بــه اینکه شــانزدهم اردیبهشــت مــاه »نهمین 
دســتگاه های  متمرکــز  اســتخدامی  آزمــون 
اجرایی کشــور ســال ۱۴۰۰ « را در پیش داریم، 
اظهــار کــرد: قــرار اســت در این آزمــون، ۳۴ هزار 
و ۸۱۵ نفــر در آزمــون وزارت آمــوزش و پــرورش 

شرکت کرده و جذب شوند...

رئیسی در جلسه هیئت دولت: 

یک ساعت تعلل هم درجلوگیری 
از واردات کاالهای غیرضروری 

جایز نیست

     رئیس جمهــور بــا ابــراز نارضایتــی از گرانــی 
کاالهــای اساســی، بــه دســتگاه های نظارتــی 
گرانی هــای اخیــر را  دســتور داد پشــت پــرده 
بررسی و دالیل آن را شناسایی کنند و به وزرای 
کید کرد اقدامات الزم برای  اقتصــادی دولــت تا
تنظیــم بــازار و کنتــرل قیمت ها را در دســتور کار 

قرار دهند...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 77  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

هنوز اسامی ابر 
بدهکاران کالن بانکی 

منتشر نشده است
3

 مردم 
گوشت نمی خرند

3

قیمت بسته های اینترنت 
 مناسب حقوق 

وزیر ارتباطات است
2

 کودکان کار
درد کهنه جامعه

7
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فراخوان مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی 

شرکت آب  فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب  فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد مناقصــات ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل 
ــی  ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س ــا از طری ــایی پاکته ــران و بازگش ــه گ ــنهاد مناقص ــه پیش ــا ارائ ــه ت ــناد مناقص ــت اس ــه از دریاف ــزاری مناقص برگ
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.          
مدت موضوع مناقصه مبلغ برآورد مبلغ تضمین شماره فراخوان سامانه ستاد و شماره مناقصه

۶ ماه ایجاد و توسعه شبكه فاضالب شهر گز ۶,0۳۳,۶۶5,94۶ ۳02,000,000 200۱00۱4۳4000005
40-۱-40۱

8 ماه لوله گذاری فاضالب  ادامه بلوار قانع وادامه فرعی ۱۱ولیعصر غربی شهرضا 
)یک مرحله ای با ارزیابی فشرده ( ۱۳,2۱5,499,5۳۶ ۶۶0,800,000 200۱00۱4۳400000۶

4۱-۱-40۱

ــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات  کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه ت
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. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه: 

تاریــخ 1401/01/24  مــی باشــد.
تاریخروزساعتعنوان

۱40۱/0۱/۳۱چهار شنبه۱۳:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

۱40۱/02/۱0شنبه۱۳:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

کتها گشائی پا ۱40۱/02/۱۱یكشنبه 08:00زمان باز

3- اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
3-1- آدرس: اصفهــان، خیابــان شــیخ کلینــی، خیابــان جابــر ابــن حیــان، دبیرخانــه معامــات شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان، تلفــن:8-

 )292( اتــاق    ،031-36680030
4- اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطاعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخــش ثبــت نــام / پروفایــل / تامیــن کننــده / 
مناقصــه گــر موجــود اســت.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

یادداشت

زمان حذف ارز 4200 تومانی مشخص نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هر زمان شرایط 
و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می توان بتدریج 
حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد و در حال حاضر 
بــرای حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان مشــخصی را 

نمی توان تعیین کرد.
مســعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
در پاســخ به سوالی مبنی براینکه دولت از چه زمانی 
اقــدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد کرد، گفت: 
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف و یا 
عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده 
است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور 
به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده 
کرد. وی  ادامه داد: بنابراین هر زمان شرایط و فضای 

اقتصادی کشــور مساعد باشد، می توان بتدریج این 
موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف 
ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی توان تعیین 
کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال 
دیگــری مبنی براینکه چرا با توجه به اینکه هنوز ارز 
ترجیحی حذف نشــده است، شاهد افزایش قیمت 
کاالها بویژه در مورد گوشــت قرمز و مرغ در کشــور 
هستیم، اظهار کرد: قیمت ها روی نرخ گوشت قرمز 
و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینه ها و قیمت 
تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد 
و عوامل دیگری نیز در این میان موثر هستند و برای 
این تاثیرات باید یارانه پرداخت شــود و یا اجازه داد، 

قیمت ها اصالح شود.

گهی مناقصه عمومی خرید  2000020000 متر لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف  متر لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف  گهی مناقصه عمومی خرید   آ  آ
برای آب و فاضالب رشت بهشماره مناقصه ع/برای آب و فاضالب رشت بهشماره مناقصه ع/22//14011401  )یک مرحله ای(  )یک مرحله ای(

شماره فراخوان سامانه ستاد شماره فراخوان سامانه ستاد 20010051170000012001005117000001

شرکت آب و فاضالب استان استان گیالن

 شــرکت آب و فاضــاب اســتان گیــان بــه شناســه ملــی 10720161277 و کــد اقتصــادی 411184746598 بــه آدرس رشــت-خیابان حافــظ - جنــب پــارک قــدس در نظــر دارد مناقصــه ای 
بــا شــرایط زیــر برگــزار نمایــد.

نوع تضمین مبلغ تضمین )ریال( مبلغ برآورد اولیه )ریال( موضوع مناقصه ردیف

ضمانتنامه بانکی و واریز نقدی ۱،272،000،000 25،425،2۱۳،000 خرید  20000 متر لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف برای آب و فاضالب رشت ۱
سایر شرایط:

نام و نشانی: رشت- خیابان حافظ - جنب پارک قدس - شرکت آب و فاضاب استان گیان
مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ   1401/02/06 می باشد.

مهلــت تســلیم پــاکات ) پاکــت الــف( تــا پایــان وقــت اداری مــورخ  1401/02/20 در محــل دبیــر خانــه شــرکت آب و فاضــاب اســتان گیــان  مــی باشــد )ضمنــًا ارســال الکترونیکــی تصویــر 
ضمانتنامــه در ســامانه ســتاد الزامــی میباشــد(.

کات : ساعت  10/30 صبح مورخ   1401/02/21 در سالن جلسات شرکت می باشد. گشایی پا تاریخ باز
کنندگان در مناقصه: کلیه تولید کنندگان در خصوص انجام موضوع مناقصه واجد شرایط میباشند.  شرکت 

شماره حساب  بانکی : 4001124806377965 بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران جهت واریز نقدی تضمین فرایند اجرای کار می باشد.
مدت اعتبار پیشنهاد :  3 ماه و با قابلیت تمدید تا 3 ماه دیگر  می باشد.

برنامه زمانی مناقصه : از درج اولین نوبت آگهی 45  روز با قابلیت تمدید برای یک دوره دیگر می باشد.
دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری و توسعه آب  شرکت آب و فاضاب استان گیان.

محل تامین اعتبار : بودجه اعتبارات تملک دارییهای سرمایه ای می باشد.
www.setadiran.ir نحوه خرید اسناد مناقصه : بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد به آدرس

هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیر االنتشار و هزینه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و هزینه بازرسی و غیره به عهده برنده مناقصه می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول   25/ 1401/01   

تاریخ انتشار نوبت دوم  27/ 1401/01                                             

 نوبت اول

کودک، مهاجر و زخم مسئولیت پذیری
  سعید ابواسحقی، نویسنده و روزنامه نگار 

»عصر دل انگیز یکی از واپسین روزهای اسفندماه، پارک الله در 
تهران، مشغول تماشای شور زندگی و استنشاق هوای مطبوع 
عصرگاهان پایتخت صدای شکننده و بریده ی کودکی رشته ی 
افــکارم را بــه خود گره زد. آقا! فال می خرید؟ حافظش خوبه به 

خدا... عین حقیقت میگه.. همین را گفت و فقط نگاه کردم.«
 به سختی هفت بهار را پشت سر گذاشته بود و معصومیت و زیبایی 
بکر و کوهستانی در سیمایش حضوری پررنگ داشت. پرسیدم، 
بچه کجایی؟ مردانه پاسخ داد پروان، اوغانستان. کنجکاو شدم تا 
کشفش کنم که این معصوم در این میدان مردانه ی کسب معاش 
چه می کند؟ گفتم ایران را دوست تر می داری یا افغانستان؟ پاسخ 
داد هر دو.. اوغانســتان وطن ماســت، ایران ماوا.. و گفت: از جور 
جنگ و گرسنگی به پناه آمده است. فال را به چند برابر خریدم 
که استغنا و همت کودک بیش از این ها قدر داشت و در این فکر 
که چه کســی باید تاوان کودکی های از دســت رفته، شکم های 

گرسنه و بی جاشدگی را بدهد؟
مردم رنج کشیده ی افغانستان سال هاست که به دلیل دخالت، 
اشــغال و جنگ های داخلی درگیر بی جاشــدگی و مهاجرت 
هســتند. جمهوری اســالمی ایران به عنوان کشــور همسایه و 
برادر بیش از چهاردهه اســت که نقش پذیرنده و مامن را برای 
مهاجران افغانستانی برعهده داشته است. از سال های جهاد تا 
اشــغال توسط ایاالت متحده و اینک در روزگار بی مسئولیتی و 
گریز واشنگتن از افغانستان، باز جمهوری اسالمی ایران در کنار 
مردم افغانستان ایستاده است. دغدغه ی مردم ایران در سطوح 
مختلف نمایاندن و کاســتن از رنج مهاجرت و پناهجویی مردم 
افغانستان بوده است. در عرصه سینما، تولیدات با محور مصائب 
کشور همسایه همواره بر پرده ی نقره ای نما و نمود داشته است. 
فیلم های باران ساخته ی مجید مجیدی، رفتن، چند متر مکعب 
عشــق از برادران محمودی، مردن در آب مطهر و عروس افغان 
ساخته ابوالقاسم طالبی نمونه هایی از دغدغه مندی اهالی هنر 

برای رنج مردم افغانستان هستند.
حال سوال این است که مسئول این مصائب برای خرد و کالن ملت 

افغان کیست و میزان مسئولیت پذیری عامالن چگونه است؟
ایاالت متحده ی آمریکا با مطرح نمودن تالفی حمالت یازدهم 
سپتامبر )که هیچ گاه یک تحقیق مستقل و بی ابهام ابعاد و وجوه 
آن را برای تاریخ تشریح نکرد( اقدام به حمله ی نظامی و اشغال 
خاک افغانستان نمود. اشغال و جنایات پرشمار در حق جامعه ی 
مسلمان افغانستان در کنار بر سرکار آوردن دولت های ناکارآمد 
و بیگانه با ساختار بومی-تاریخی مردم افغانستان اسباب بحران 
های عظیم و تداوم درگیری ها و نزاع های درازمدت را فرآهم آورد.
جــو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحــده مدعی هزینه کردن 
میلیاردها دالر در نزدیک به بیست سال اشغال افغانستان است. 
فرض را اگر بر صحت این ادعا بگذاریم، سوال این است که این 
پول ها چگونه هزینه شده است که در میل و اقدام به مهاجرت 
مردم افغانســتان تاثیری نداشــته است؟ پول ایاالت متحده یا 
در پروژه هــای پیمانــکاری در اختیار شــرکت های امنیتی، و 
سالح ســازی خودشــان قرار گرفته و یا در حساب گماشتگان 
و جنگ ســاالران رفته و به تفرقه و نزاع دامن زده اســت. کدام 
صنعت یا کشاورزی و امنیت پایدار با پول های ادعایی واشنگتن 
در افغانستان برقرار شده است تا رنج به جاده زدن و خطر کردن 

مردم این کشور کاسته شود؟
آمریکا و شرکای اروپایی اش بی دعوت افغانستان را اشغال نمود و با 
بی مسئولیتی از این کشور گریختند و بحران های مختلفی را برای 
مردم این سرزمین در پس پای خود جا نهادند و موج مهاجرت 
و بی پناهی را تشدید کردند. اقدام راهزنانه اخیر آمریکایی ها در 
مسدود و تصاحب کردن دارایی های مردم افغانستان در واشنگتن 
نمود دیگری از سنگین تر کردن بار معیشت مردم زخم خورده ی 

این سرزمین از سوی واشنگتن است.   
ادامه در صفحه 2
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سیاست 2

نماینده مجلس: 
قیمت بسته های اینترنت مناسب حقوق وزیر ارتباطات است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از افزایش قیمت بسته های اینترنت 
انتقاد کرده است.

آقای سید علی موسوی ملکان در توئیتر نوشت: »قیمت بسته های اینترنتی 
با حقوق وزیر همسان است اما با حقوق دانشجو و خانواده دانش آموز خیر.«
او به وزیر ارتباطات گفت که اگر نمی تواند مشکل را حل کند، استعفا بدهد.

در روزهای اخیر نمایندگان دیگر مجلس هم به زارع پور وزیر ارتباطات، برای 
افزایش قیمت بسته های اینترنتی تذکر داده اند.

گفته می شود قیمت بسته های اینترنت تا ۶۰ درصد گران تر شده. نمایندگان 
از وزیر ارتباطات خواسته اند علت این اتفاق را توضیح دهد.

رسانه همشهری به تازگی گفته همراه اول و ایرانسل به عنوان ۲ اپراتور)کارور( 
مسلط در کشور، به صورت هماهنگ بسته های اینترنتی به صرفه را حذف کرده 

اند. همشهری نوشته حاال بیشترین مدت اعتبار بسته های اینترنت همراه این 
دو کارور، ۴ ماه یا ۱۲۰ روز است و همه بسته های بلندمدت مانند بسته های ۶ 
ماهه و یکساله که اینترنت ارزانی را در اختیار مردم می گذاشت، به طور کامل 
حذف شده اند. با این اقدام بسته یک ماهه اینترنت با ۱۰ گیگابایت ترافیک از 
بسته های هر ۲ اپراتور حذف شده و کاربران مجبور شده اند بسته های یک ماهه 

با حجم ترافیک پایین تر را خریداری کنند.
گران شدن بسته های اینترنت در حالی رخ می دهد که بسته های اینترنتی 

ثابت هم گران تر شده است.
رسانه ها به دستور سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور و ایمیل اپراتورهای 
ایرانسل و همراه اول اشاره کرده اند که بر اساس آن، از ۲۱ فروردین ماه امسال 
بسته های اینترنتی حذف شود و تا زمان ارائه بسته های جدید از سمت اپراتورها، 

بسته های ارائه شده در پنل در دسترس قرار داده شود.
این در حالی است که پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور، 
عصر جمعه ۱۹ فروردین در اطالعیه ای به این افزایش قیمت واکنش نشان 
داده بود. در این اطالعیه گفته شده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به 
عنوان باالترین رکن تصمیم گیر در وزارت ارتباطات هیچگونه مصوبه جدیدی 

در مورد تعرفه اینترنت نداشته است.
ســازمان تنظیم مقــررات رادیویی اضافه کــرده »آخرین تعرفه مصوب 
اینترنت همراه مربوط به ســال ۹۵ و برای دسترســی ثابت مربوط به سال 
۹۶ است که سقف و کف قیمت را تعیین کرده؛ اپراتورهای بخش خصوصی 
هم برای تعیین قیمت خدمات و بســته های اینترنتی در محدوده ســقف 

و کف اقدام می کنند.«

اخبار كوتاه

تجمع حامیان»جولیان آسانژ« 
مدیر زندانی سایت افشاگر 

»ویکی لیکس« در مقابل وزارت 
دادگستری آمریکا در شهر 
واشنگتن دی سی/ نورفوتو

تیراندازی در مترو شهر 
نیویورک آمریکا با 29 
زخمی. عامل این حادثه 
متواری شد./ رویترز

گزارش تصویری

که نشد ندارد کاری 

»دارُخِوین«، رویا یا واقعیت
نیروگاه هسته ای دارخوین، نیروگاهی تماما 
ایرانی از نوع رآکتور آب ســنگین اســت که 
در شهری به همین نام در استان خوزستان 

ساخته خواهد شد.
برنامه هســته ای ایران از تعدادی تأسیسات 
هســته ای از جمله راکتور های هســته ای و 
تأسیسات چرخه سوخت هسته ای مختلف 
تشــکیل شده که شــامل نیروگاه هسته ای 
بوشــهر، صنایع UCF اصفهان، تاسیسات 
آب ســنگین اراک، طبس، لشکرآباد، معلم 
کالیه، نکا، بناب، یزد، تاسیســات هسته ای 
نطنز، فردو، مجتمع هســته ای تسای کرج و 

نیروگاه هسته ای دارخوین می شود.
سال ۱۳۳۵ ایران قدم های اول را برای رسیدن 
به فناوری هسته ای برداشت و  برنامه هسته ای 
خود را شروع  کرد تا با استفاده از انرژی حاصل 
از ایــن فنــاوری، ضمن برنامــه ریزی برای 
جایگزین کردن آن به جای سوخت فسیلی، 
در زمینه های پزشکی، فعالیت های صنعتی 
و کشاورزی از انرژی هسته ای استفاده کند.

این روند ادامه داشــت تااینکه پس از وقوع 
انقالب اســالمی، کشور های اروپایی که در 
برنامه هسته ای ایران مشارکت داشتند همه 
توافقــات با ایران را تحت فشــار  آمریکا لغو 
کرده تا برنامه هسته ای ایران با مدتی توقف 
مواجه شود؛ نیروگاه هسته ای دارخوین یکی 

از همین توقفگاه ها بود.
نیروگاه کوچک دارخوین نیروگاهی هسته ای 
در حدود ۷۰ کیلومتری جنوب اهواز، ایران 
نزدیک به رودخانه کارون، به عنوان بخشی 
از برنامه هسته ای ایران با ظرفیت تولید ۳۶۰ 

مگاوات برق هسته ای واقع شده است.
قرار بود این نیروگاه  با سوخت تولید شده در 
داخل ایران با غنای ۵٫۲ تا ۵٫۳ درصد اقدام 
به فعالیت نماید و برق آن به شبکه سراسری 

متصل شود.
طرح ســاخت این نیروگاه به پیش از انقالب 
بــر می گــردد؛ ایران قــراردادی دو میلیارد 
دالری با شــرکت های فرانســوی فراماتوم 
اســپی-باتینیول   ،»Framatome«
و   »SPIE BATIGNOLLES«

 »alstom atlantic« آلستوم-آتالنتیک
برای ساخت دو راکتور آب تحت فشار ۹۱۰ 

مگاواتی در دارخوین امضا کرده بود.
 پائول اردمن نویسنده و پژوهشگر آمریکایی 
در کتابی به نام ســقوط ۷۹ نوشته بود »قرار 
است محمدرضا پهلوی از نیروگاه دارخوین 
که فرانســه ســاخت آن را به عهده گرفته در 
همکاری با  اسرائیل و سوئیس برای ساخت 

ده ها بمب نمکی استفاده کند.«
 »Salted Bomb«  هدف اصلی از ساخت
با بمب های نمکی، انتشــار امواج رادیواکتیو 
به صورتی اســت که ناحیه ی گســترده ای 
را غیرقابل ســکونت کنــد. ایده این بمب از 
فیزیکدان مجارستانی-آمریکایی، لئو زیالرد، 

در سال ۱۳۲۸ سرچشمه گرفت.
هدف او پیشــنهاد ســاخت چنین سالحی 
نبــود، بلکه او می خواســت به دنیا بفهماند 
که فناوری تســلیحات هسته ای به زودی به 
نقطه ای می رسد که می تواند به زندگی انسان 

روی زمین پایان دهد.
 Salt« نــام این نوع بمب برگرفته از عبارت
the Earth« اســت و بــه معنای تبدیل 
منطقه ای از زمین به مکانی خالی از ســکنه 

است.

نام بمب نمکی با توجه به اینکه ازدیاد نمک 
در یک ناحیه مسکونی می تواند به خالی شدن 
آن منطقه از سکنه منجر شود انتخاب شد. 
براساس اطالعات ارائه شده هنوز نمونه ای از 
این بمب ساخته و مورد آزمایش قرار نگرفته 

است.
اما جدای از نوشته این پژوهشگر آمریکایی، 
فروردین ۵۸ و زمانی که تنها چندماه از انقالب 
گذشته بود، فرانسه تحت فشار آمریکا از پروژه 
خارج و تولید قطعات مورد نیاز برای ساخت 
نیروگاه دارخوین در کارخانه های این ســه 

شرکت فرانسوی متوقف شد.
این قطعات  برای ساخت واحد های ۵ و ۶ نیروگاه 
هســته ای گریولینز »Gravelines« در 
فرانسه مورد استفاده قرار گرفت که در سال 

۱۹۸۵ در این کشور به بهره برداری رسید.
راکتور های در نظر گرفته شده برای دارخوین 
شبیه به راکتور های Qinshan در چین و 
Chashma در پاکستان بودند. به همین 
جهت ایران در سال ۱۳۷۱ قراردادی با چین 
برای ساخت دو راکتور ۳۰۰ مگاواتی در این 

سایت تولید برق هسته ای امضا کرد.
قرار بود ظرف ده سال کار ساخت این نیروگاه 
تکمیل شود که چین هم مانند فرانسه تحت 

فشار آمریکا قبل شروع به ساخت از قرارداد 
خارج شد و هیچ کشور دیگری نیز بعد از این 
ماجــرا برای همکاری با ایران اعالم آمادگی 
نکرد. پس از آن بود که سازمان انرژی اتمی 
ایران تصمیــم گرفت متخصصین ایرانی با 
تکیه به توان داخلی ساخت نیروگاه دارخوین 

را انجام دهد.
به همین علت طراحی بومی راکتور نیروگاه 
هســته ای دارخویــن، جایگزیــن طراحی 
فرانســوی شد و دانشمندان ایرانی پایه این 
نیروگاه را  با استفاده از راکتور IR-۴۰ و آب 

سنگین پی ریزی کرد.
برایــن اســاس طراحی رآکتور هســته ای 
دارخوین برمبنای ظرفیت ۳۶۰ مگاواتی که 
قرار است ساخته شود ایجاد  و سازمان انرژی 
اتمی  در ســال ۱۳۸۷ شــروع به ساخت این 
نیروگاه کرد تا در ســال ۹۵ به بهره برداری 

برسد، اما بازهم ساخت آن به تعویق افتاد.
همان ســال علی اکبر صالحی رئیس سابق 
ســازمان انــرژی اتمــی از بازطراحی این 
نیــروگاه خبــرداد و گفت »طراحی قبلی را 
تغییر دادیم و براساس الگوی یک رآکتور در 
ســوئیس طراحی را با یک شرکت سوئیسی 
- سوئدی جلو می بریم، یعنی طراحی قبلی 

دیگر پیگیری نمی شود.« با این وجود بازهم 
این شــرکت اروپایی بــه دلیل تحریم های 

بین المللی از این پروژه خارج شد.
با این وجود دستور ساخت این نیروگاه اسفند 
پارسال صادر شد. مجلس شورای اسالمی هم 
همان ماه  به سازمان انرژی اتمی با مصوبه ای 
مجوز داد تا به احداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه 

هسته ای اقدام کند.
محمد اســالمی رئیس سازمان انرژی اتمی 
نیز در دیدار نوروزی امســال با کارکنان  این 
ســازمان، از احداث نیروگاه اتمی جدید در 
دارخوین خبر داد. به گفته اسالمی، این پروژه 
نیروگاهی تمام ایرانی خواهد بود که در کنار 
رآکتور های تحقیقاتی مورد نیاز سازمان در 
برنامه توسعه قرار دارد تا در جایگاه یک موتور 

محرک، مورد توجه سایر صنایع قرار گیرد.
هم اکنــون هیچ اطالعــات عمومی در مورد 
تعداد رآکتور هایی که قرار اســت برای این 
نیروگاه در نظر گرفته شود وجود ندارد. این 
نیروگاه قرار اســت اولین نیروگاه هسته ای 
ایران باشــد که بومی طراحی و ساخته شده 

است.
 شــرکت تولید و توســعه انرژی اتمی ایران 
در ایــن زمینــه ماموریــت دارد تا با کمک 
متخصصیــن داخلی و توســعه همه جانبه 
نیروگاه هــای هســته ای در تمــام مراحل، 
مطالعات امکان ســنجی، تعیین ساختگاه، 
طراحی، ساخت، راه اندازی، بهره برداری و از 
کاراندازی از منظر کمی، ایمنی و فناوری اقدام 
به تکمیل و ساخت نیروگاه های جدید کند.

البته به جز نیروگاه دارخوین، سازمان انرژی 
اتمی ســال ۹۲ اعالم کــرد، ۱۶ مکان برای 
ساخت نیروگاه های جدید در نظر گرفته که 
این ساختگاه ها به عنوان مکان هایی با اولویت 

بیشتر انتخاب شده اند.  
بنابه اعالم این سازمان و بر اساس مطالعات 
انجــام شــده از ۱۶ ســاختگاه منتخب، ده 
ســاختگاه در حاشیه خلیج فارس و دریای 
مکران قرار داشته که در اولویت باالتری قرار 
دارند. هر کدام از این ســاختگاه ها می توانند 
چندین واحد هسته ای را در خود جای دهند.

خبر ویژه

رئیس جمهور با ابراز نارضایتی از گرانی کاالهای اساسی، به دستگاه های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی های اخیر 
را بررسی و دالیل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تاکید کرد اقدامات الزم برای تنظیم بازار و کنترل 

قیمت ها را در دستور کار قرار دهند.
 حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت، بر ضرورت تقویت نظارت ها به منظور جلوگیری 
از نوسان قیمت کاالها در بازار تاکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف 

و آنها را ناامید کنند.
رئیس جمهور گرانی بی قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تاکید کرد: تغییر هرگونه قیمت کاال، نیازمند بررسی همه جوانب 
و اطالع رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به صورت ناگهانی قیمت 

کاالی خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.
آقای رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به بیانات روز گذشــته مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران 
نظام، دولت را ملزم به اجرای فرامین ایشان دانست و تاکید کرد: همه مسئوالن اجرایی باید تالش کنند با اقدامات به 

موقع و کارآمد مردم را امیدوار کنند.
رئیسی تاکید کرد: هر کاری که باعث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود نباید صورت بگیرد و این مسئله باید بیش 

از همه مورد توجه همکاران دولت باشد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات کاالهای دارای مشابه داخلی به کشور، خاطرنشان کرد: 

واردات بی رویه قطعاً به تولید آسیب می زند و اقتصاد ملی را تضعیف می کند.

رئیسی در جلسه هیئت دولت: 

کاالهای غیرضروری جایز نیست یک ساعت تعلل هم درجلوگیری از واردات 

بین الملل

کودک، مهاجر و زخم 
مسئولیت پذیری

ادامه از صفحه اول:
نکته این که عاملین اصلی این شرایط چقدر حاضر به 
مســئولیت پذیری و ایستادن در کنار مردم افغانستان 
است؟ پاسخ کودکی های هدر شده و جانباختگان دریاها 
را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ به نظر می رسد زمان 
آن رسیده است تا نهادهای بین المللی و افکار عمومی 
به مطالبه گری در این حوزه بپردازند و از ایاالت متحده و 
کشورهای اروپایی بخواهند تا متناسب با عاملیت ویرانگر 
خود در این قصه ی پرآب چشم؛ قبول مسئولیت کنند.
جمهوری اسالمی ایران در تمام این سال ها به رغم جنگ 
تحمیلی، تحریم های ظالمانه و گاه قدرناشناســی های 
جمعی محدود و معدود در کنار مردم افغانستان ایستاده 
است و با همدلی برادرانه و فراتر از امکانات خویش پذیرا 
و ملجای مردم مهاجر افغانستانی گردیده است. این عزم 
مشخص و اسالمی-انسانی تهران اما رافع مسئولیت و نیز 
بی عملی عامالن وضع موجود و نیز نهادهای بین المللی 
نیست. زمان آن فرارسیده است تا مسئولیت پذیری به 
دایره ی واژگان ایاالت متحده، کشورهای اروپایی و نیز 

نهادهای بین المللی بازگردد.
اروپایی ها که در جنگ و ویرانی افغانســتان دوشادوش 
واشنگتن ایستاده اند و مقصد نهایی مهاجرین افغانستانی 
محسوب می شوند چرا اکنون به وظیفه انسانی و اخالقی 
خــود عمــل نمی کنند و مهاجرانی که ســقف خانه و 
آرزوهایشــان را روی سرشــان آوار نمودند به حال خود 
رها کردند. جمهوری اسالمی ایران در این میانه، مثل 
تمامی چهل سال قبل، تنها در هفت ماه گذشته پذیرایی 
بیش از یک و نیم میلیون مهاجر جدید افغانستانی بوده 
و بار ســنگینی از این جهت بر اقتصاد کشــور وارد شده 
اســت. چرا اروپایی ها به وظیفه خود در قبال مهاجران 
عمل نکرده و جمهوری اسالمی ایران باید به تنهایی این 

بار را بر شانه های خود حمل نماید؟
منبع: ایسنا 

 امید بن سلمان
گشت ترامپ به قدرت  به باز

روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم می نویسد، این واضح است 
که کوشنر، صاحب معامله بدنام موسوم به »معامله قرن« 
و سکاندار توافق بدنام تر با عنوان »صلح ابراهام«، اکنون 
به دنبال ثمره خوش خدمتی خود به بن سلمان »دوست 

صمیمی« است.
این روز ها به رغم اختالفات پیش آمده میان سعودی ها 
با دولت "جو بایدن"، بن سلمان به فکر حمایت از دونالد 
ترامپ افتاده و در این مسیر صندوق ثروت ملی عربستان 
به ریاســت بن ســلمان با وجود هشدار کارشناسان دو 
میلیارد دالر در شــرکت "جراد کوشنر" )داماد ترامپ( 

سرمایه گذاری کرده است؟
روزنامــه فرامنطقه ای رای الیوم فاش کرد که صندوق 
ثروت ملی عربســتان به ریاســت "محمد بن سلمان"، 
ولی عهد سعودی، دو میلیارد دالر در شرکتی که شش 
ماه پیش توســط »جراد کوشــنر« داماد دونالد ترامپ 
تأسیس شد، سرمایه گذاری کرد که این موضوع از سه 

زاویه قابل بررسی است.
به اتقاد نویسنده رای الیوم، اول اینکه، بن سلمان حاکم 
واقعی عربستان و پادشاه بعدی آن، روی بازگشت ترامپ 
به کاخ سفید با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 

آینده در سال ۲۰۲۴ حساب باز کرده است.
دوم اینکه، روابط، ولی عهد سعودی و دولت دموکرات 
"جــو بایــدن" رئیس جمهور آمریکا این روز ها در حال 
گذراندن مرحله تنش بین ریاض و واشــنگتن اســت؛ 
به ویژه اینکه تنش ها بین بایدن و بن ســلمان پس از 
رد درخواست بایدن برای افزایش تولید نفت به منظور 
کاهش قیمت ها و پایبندی او به توافقنامه »اوپک پالس« 

افزایش یافته است.
سوم اینکه، بن سلمان با این سرمایه گذاری به لطف 
کوشــنر در حق او دفاع در خصوص پرونده "جمال 
خاشــقچی" )روزنامه نگار مقتول در کنســولگری 
عربســتان در ترکیه( پاسخ داد چراکه کوشنر که در 
آن زمان مشــاور رئیس جمهــور ترامپ بود، یکی از 
اصلی ترین مدافعان بن سلمان در مقابل سرویس های 
اطالعاتی آمریکا بود که، ولی عهد ســعودی را عامل 
ترور جمال خاشقجی روزنامه نگار مخالف آل سعودی 
می دانســتند. عالوه بر این کوشــنر تالش زیادی در 
کنگره برای تصویب یک معامله تسلیحاتی به ارزش 
۱۱۰ میلیارد دالر به عربستان سعودی طی یک دوره 

۱۰ ساله انجام داد.
روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم می نویسد، این واضح است 
که کوشنر، صاحب معامله بدنام موسوم به »معامله قرن« 
و سکاندار توافق بدنام تر با عنوان »صلح ابراهام«، اکنون 
به دنبال ثمره خوش خدمتی خود به بن سلمان »دوست 

صمیمی« است.
به نوشته روزنامه مذکور، شاهزاده بن سلمان نگرانی های 
کمیته مشورتی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی 
در مورد این معامله را در نظر نگرفت که این موید اصرار 
وی بر حمایت از کوشنر و شرکتش با توجه به مالحظات 

سیاسی و شاید شخصی است.
رای الیوم در پایان نوشت: ما نمی دانیم که آیا شرط 
بندی ولیعهد سعودی برای بازگشت ترامپ به کاخ 
سفید پس از دو سال و نیم درست خواهد بود یا نه، 
اگرچه به دلیل سیاست های بایدن در جنگ نیابتی 
اوکراین، احتمال بازگشت ترامپ را نباید رد کرد، 
اما این موضوع همچنان محل بحث اســت که او 
همان سیاست ها را در پیش خواهد گرفت، به ویژه 
اینکه ۷۲ درصد یهودیان آمریکا در انتخابات اخیر 
آمریکا به رقیب دموکرات او رأی دادند و بنیامین 
نتانیاهو نخســت وزیر سابق اسرائیل هم از پشت 

به او خنجر زد.

 نامه عجیب مدیرکل دولتی
به خودش!

در شــبکه های اجتماعی نامه ای منتشر شد که نشان 
می داد کوروش مودت مدیرکل فعلی آموزش وپرورش 
خوزستان برای تأسیس مدرسه غیرانتفاعی به خودش 

نامه زده و موافقت اولیه را هم انجام داده است!
کوروش مودت مدیرکل آموزش وپرورش خوزستان در 
این رابطه اظهار کرد: درخواست مجوز راه اندازی مدرسه 
غیرانتفاعی کاماًل طبیعی بوده و همه فرهنگیان ممکن 
است متقاضی راه اندازی مدرسه یا آموزشگاهی باشند.
وی افــزود: ایــن فقط یک برگه اســت و ما کار خالف 
قانونــی را انجــام نداده ایم بنده مثــل بقیه همکاران 
فرهنگی فعالً درخواســت داده ام که بعد ها می خواهم 

در ایام بازنشستگی از آن استفاده کنم.
مدیرکل آموزش وپرورش خوزســتان گفت: چنانچه 
مجوز راه اندازی مدرسه تصویب شد و موفق به جذب 
دانش آموز شدیم هر دو سال این مجوز باید تمدید و از 

حراست استعالم شود.
مودت با بیان اینکه درخواست ها پس از ارسال به شورای 
نظارت اســتان بررسی و مصوب می شود، عنوان کرد: 
هرگاه این نامه در شــورای نظارت مصوب شــود به 
متقاضی اعالم می کنیم که کار های مربوط به استعالم، 
سوءپیشــینه، استعالم حراست، تکمیل مدارک و... را 
انجام دهد و بعد از آن برگه ای به آن داده می شــود که 
مثاًل در فالن منطقه با مجوز راه اندازی مدرســه شــما 

موافقت شده است.
وی بیان کرد: بنده رئیس شورای نظارت استان )متشکل 
نماینده مجلس، معاون آموزشی، امور حقوقی، مسئول 
امور مشارکت ها، دو نفر از مؤسسین، دو نفر از نمایندگان 
مؤسســین، و...( هستم و تمام این نامه ها باید زیر نظر 
شــخص مدیرکل باشــند و درصورتی که مدیرکل در 
منطقه حضور نداشــته باشد جانشین مدیرکل اجازه 

امضای آن ها را دارد.
مودت با بیان اینکه حوزه مشارکت های مردمی مانند 
هیئت تخلفات، حراست، حقوقی، بانوان، و... زیر نظر 
مدیرکل است، عنوان کرد: هر نامه ای که بخواهد از این 
حوزه بیرون برود زیر نظر مدیرکل است و باید با مجوز 
بنده باشد بر همین اساس درخواست مجوز آموزشگاه 

را برای بعد از بازنشستگی خودم دادم.

 صدور روادید متقاضیان سفر 
 به ایران در جام جهانی 2022

 رایگان شد
ســخنگوی دولــت از رایگان شــدن صــدور روادید 
متقاضیان سفر به ایران در جریان رویداد جام جهانی 

۲۰۲۲ قطر، خبر داد.
علی بهــادری جهرمی ســخنگوی دولت در صفحه 
شخصی خود از رایگان شدن صدور روادید در ایام جام 

جهانی خبر داد و نوشت:
»یکی دیگر از توافقات سفر قطر رئیس جمهور، اجرایی 
شد. با مصوبه امروز دولت)۲۴/۰۱/۱۴۰۱( صدور روادید 
متقاضیان سفر به ایران در جریان رویداد جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر، رایگان شد. این مصوبه می تواند در جذب 
و تشویق سفر گردشگران جام جهانی به ایران و رونق 
صنعت گردشگری در کشور نقش مؤثری داشته باشد.«

عضو هیات رئیسه مجلس خبر داد

ح شفافیت تا پایان ماه رمضان  طر
در مجلس تعیین تکلیف می شود

یک عضو هیات رئیســه مجلس گفت که تا پایان ماه 
مبارک رمضان طرح شفافیت در مجلس تعیین تکلیف 

خواهد شد.
حســینعلی حاجی دلیگانی اظهار کــرد: تا پایان ماه 
مبارک رمضان طرح شفافیت در مجلس تعیین تکلیف 
می شود و حتی احتمال دارد طرح دو فوریتی جدیدی 

در دستور کار صحن قرار گیرد.
وی دربــاره اینکــه آیا طرح شــفافیت آرا با طرح 
شــفافیت قوای سه گانه دســتگاه های اجرایی و 
ســایر نهادها ادغام می شــود، گفت: در این باره 
دو نظریــه وجود دارد یکی اینکه طرح شــفافیت 
شامل قوای سه گانه و مجمع تشخیص شود، نظر 
دیگر این اســت که باید موضوع شفافیت آرا را در 
مجلــس به صــورت جداگانه پیگیری کرد، به هر 
حال تا پایان رمضان در مجلس موضوع شــفافیت 

تعیین تکلیف خواهد شد.
روز ســه شنبه طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه 
های اجرایی و سایر نهادها با بیش از ۲۰۰ امضا تقدیم 

هیات رئیسه شد.

 اعالم علت غیبت احمدی نژاد 
در دیدار کارگزاران نظام با رهبری

علیرضابیگــی علت اصلی عدم حضور احمدی نژاد در 
دیدار مسئوالن نظام با رهبر انقالب را بیان کرد

احمد علیرضابیگــی، نماینده مردم تبریز در مجلس 
یازدهــم در خصــوص غیبت  محمود احمدی نژاد در 
دیدار مسئوالن نظام با آیت اهلل خامنه ای گفت: بنده با 
ایشان تماس گرفتم و آقای احمدی نژاد گفتند به این 

جلسه »دعوت« نشده بودم.
دیدار رمضانی مســئوالن نظام بــا رهبری انقالب در 
حالــی برگزار شــد که در این دیدار حجت االســالم 
حســن روحانی، سیدحســن خمینی، محمدجواد 

ظریف و ..حضور داشتند.

یادداشت
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التهاب در بازار اجاره مسکن

اجاره بها 40 درصد گران شد

یــک فعــال بخش مســکن در حالــی خبر از 
افزایــش ۴۰ درصدی اجــاره بها در اولین ماه 
بهار را  داد که منصور غیبی، کارشناس مسکن 
معتقد است با برداشته شدن دستورالعمل های 
کرونایی دولت در بخش اجاره نشــینی، تقاضا 
و به تبع قیمت ها به صورت چشمگیر افزایش 

یافته است.
 تعییــن ســقف اجاره بهــا در کنــار پرداخت 
تسهیالت ودیعه مسکن در حالی متوقف شده 
کــه محدودیت های کرونایی نیز از میان رفته 
و مســتاجران ناگزیر به جابه جایی هســتند. 
مشاهدات میدانی از بازار مسکن نشان می دهد 
عمال بازار اجاره مسکن بدون هیچ سیاستی به 

استقبال تابستان آتشین می رود.
گرانی چشمگیر اجاره بها در ابتدای سال

یک مشاور امالک  گفت: از ابتدای سال اجاره 
بها ۴۰ درصد افزایش یافته است.

حمید محمدی ادامه داد: آپارتمان ۶۰ متری 
که پیش از عید با ۲۹۰ میلیون تومان برای رهن 
آماده بود در حال حاضر با قیمت ۴۱۰ میلیون 

تومان عرضه می شود؛ یعنی چیزی دو برابر.
فایل اجاره در بازار نیست

این مشــاور امالک در پاسخ به سوالی مبنی 
بــر اینکه دلیل گرانی زودهنگام اجاره بها در 
سال جاری چیست، گفت: اصلی ترین دلیل 
آن، به نتیجه نرســیدن مذاکرات و افزایش 
 قیمت هــا در بازار هــای دارایــی هماننــد 

سکه و ارز است.
محمــدی ادامه داد: مالیات بر خانه های خالی 
هرچند بر اجاره بها تاثیر می گذارد، اما این تاثیر 
چشمگیر نیســت. از طرفی تقاضا برای اجاره 

زیاد است، ولی فایل در بازار نیست.
وی یکــی دیگر از دالیــل افزایش اجاره بها را 
گرانی مصالح ســاختمانی دانست و گفت: در 
تعطیــالت عید، میلگرد کیلویی ۳ هزار تومان 
گران شــد. همچنین برخــی دیگر از مصالح 
ساختمانی گران شدند. افزایش قیمت مصالح 
ســاختمانی ابتدا روی قیمت فروش و ســپس 

روی اجاره بها تاثیر می گذارد.
دالیل التهاب بازار اجاره چیست؟

همچنین یک کارشناس بازار مسکن نیز گفت: 
دو دلیل عمده موجب التهاب در بازار مســکن 
و افزایش اجاره بها شــده اســت. یکی برداشته 
شدن محدودیت های کرونایی و متوقف شدن 
ابالغ ها و دســتورالعمل های دولتی در بخش 

اجاره نشینی است.
منصــور غیبی دلیــل دوم گرانی اجاره بها در 
اولین ماه بهار را این گونه تشــریح کرد: اکثر 
مالکیــن برای اینکه بتواننــد در این اوضاع و 
احوال، پاســخگوی نیاز های اقتصادی خانواده 
خود باشــند، با متوقف شــدن بخشنامه های 
کرونایی، مســتاجران خود را بلند می کنند که 
بتوانند برای پوشش هزینه های خود واحدشان 

را به قیمت روز اجاره دهند.
 افزایش تقاضای انباشت شده 

در بازار اجاره
این کارشــناس بخش مسکن گفت: با افزایش 
قیمت مســکن، تعداد خانوار های بیشتری از 
بخــش خرید مســکن جــا می مانند و همین 
موضوع باعث افزایش اجاره نشــینی در جامعه 
شده است.غیبی با بیان اینکه تعداد مراجعات 
میدانــی به بنگاه های مســکن و مشــاوران 
امالک افزایش چشمگیری یافته است، گفت: 
همچنین دولت در تالش برای طراحی و برنامه 
ریزی مسکن برای مردم کمتر برخوردار است 
و می خواهــد مــردم را امیــدوار نگه دارد. اگر 
این شــعار ها به موقع انجام می شــد تا بار این 
تقاضــا را کاهش می دادند، طبیعتا این حجم 
از تقاضای انباشــته شــده در بازار نداشتیم و 
مردم می توانستند به راحتی با قیمت مناسب 
از مســکن برخوردار شوند؛ بنابراین تقاضا در 
بازار انباشــت شــده، اجاره بها افزایش یافته و 

مردم تحت فشار قرار گرفته اند.
 کوچ اجباری مستاجران 

به حاشیه شهر ها
این کارشناس مسکن گفت: نتیجه ای که از این 
اتفاق می افتد، این است که قشر متوسط مجبور 
می شوند به مناطق پایین تر از نظر قیمت کوچ 
کنند و قشر های ساکن در پایین دست هم به 

حاشیه شهرها.
غیبــی ادامه داد: این مســاله باعث تغییرات 
اجتماعی و فرهنگی در همین حوزه می شود که 
تبعات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی هم 
می تواند در پی داشته باشد؛ یعنی تبعات ناشی 
از عــدم تعادل در ایــن حوزه باعث نامتعادلی 
در حوزه هــای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

و تربیتی خواهد شد.

كوتاه از اقتصاد

رکود در بازار گوشت قرمز

مردم گوشت نمی خرند
افزایش قیمت گوشــت قرمز از اسفندماه تاکنون 
بازار این محصول پروتئینی را کم رونق کرده است؛ 
به طوری که بنا به گفته رئیس اتحادیه گوشــت 
گوسفندی تقاضا برای گوشت قرمز کاهش یافته 

و بازار به شدت دچار رکود شده است.
بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های 
سطح شهر تهران قیمت هر کیلو شقه گوسفندی 
۱۵۵ تا ۱۷۰ هزار تومان، ران گوسفندی ۱۷۵ تا 
۲۰۰ هزار تومان و ران گوســاله نیز ۱۶۰ تا ۱۷۰ 

هزار تومان است.
این در حالیست که در میانه اسفند۱۴۰۰ بر اساس 
مشاهدات میدانی قیمت هر کیلو شقه گوسفندی 
۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، ران گوسفندی ۱۵۵ تا 
۱۷۰ هزار تومان و ران گوســاله نیز ۱۵۰ تا ۱۶۰ 

هزار تومان بود.
گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی بوده و 
ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
در میادین میوه  وتره باز نیز قیمت هر کیلو ران تازه 
گوساله ۱۳۹ هزار تومان، ران تازه گوسفندی ۱۳۹ 
هزار و۵۰۰ تومان، شــقه گوسفندی۱۱۶ هزار و 
۹۰۰ تومان،   راسته با استخوان گوسفندی ۱۲۵ 
هزار و ۶۰۰ تومان و راسته بدون استخوان گوساله 

۱۳۹ هزار تومان است.
 قیمت گوشت قرمز از اواخر اسفندماه سال گذشته 
روند افزایشی به خود گرفت و این روند صعودی 
تا کنون نیز ادامه یافته است. مدیرعامل اتحادیه 
مرکزی دام ســبک کشور در این رابطه می گوید 
که به دلیل انباشــتگی و مازاد دام و از آن طرف 
ممنوعیــت صادرات، کاهــش مصرف  و واردات 
گوشــت، قیمت دام زنده کاهشی شده است ولی 
مافیای گوشــت اجازه نمی دهند قیمت  گوشت 
قرمز در بازار کاهش یابد که واردات ادامه داشته 

باشد.
علــی اصغــر ملکــی - رئیس اتحادیه گوشــت 
گوســفندی - نیز در آخرین اظهارات خود گفته 
اســت کــه  به دلیل باال بــودن قیمت ها و کاهش 
شــدید توان خرید مردم تقاضا برای گوشت قرمز 
کاهش یافته و بازار به شدت دچار رکود شده است.

با حذف ارز ترجیحی؛

  قیمت داروی داخلی 
 دو برابر و داروی خارجی 

شش برابر می شود
عضو کمیسیون بهداشت   ودرمان مجلس گفت: 
اگــر دولت ۹میلیارد دالر ارز ترجیحی مصوب 
مجلس را برای دارو اختصاص ندهد، قطعا قیمت 
دارو تولیــد داخــل دو برابر  و دارو خارجی پنج 
تا شــش برابر می شــود، ولی اگر ارز ترجیحی 
اختصــاص یابد قیمــت دارو افزایش آنچنانی 

نخواهد داشت.
محمــد پاک مهر اظهار کــرد: در واقع  مجلس 
یارانــه دارو  را بــرای ســال ۱۴۰۱ پیش بینی 
کرده است. توجه داشته باشیم که ذخایر اولیه 
داروهــای چندماهــه اول ســال ۱۴۰۱ باید از 
محــل اعتبارات ۱۴۰۰ تامین شــود و در حال 
حاضــر نبایــد کمبود و یا افزایش قیمت دارو را 

احساس کنیم.
وی افزود: مشــکل اینجاســت که چون بخشی 
از مواد اولیه دارو از خارج وارد می شــود لذا در 
حال حاضر تولید کننده مستاصل است و  نمی 
دانــد که ارز ترجیحی به وی داده می شــود یا 
اینکــه بایــد ارز نیمایی را به جای ارز ۴۲۰۰ از 
بانک بگیرد تا مواد اولیه و  دارو وارد کند و بعد 
این داروها را با قیمت نیمایی تحویل داروخانه 

ها بدهند و اینها االن بالتکلیف هستند.
وی بیــان کــرد: دولت می تواند ارز ترجیحی را 
یــا بــه وارد کننــده دارو و تجهیزات بدهد یا به 
مصرف کننده. بر فرض مثال یک قلم انسولین 
اگر با ارز ۴۲۰۰ وارد شــود تا به دســت مصرف 
کننده برسد ۴۰هزار تومان می شود، اما اگر با 
ارز نیمایی وارد شود ۴۰۰هزار تومان می شود. 
ما به تفاوت ۴۰تا ۴۰۰هزار تومان باید از همان 
محل ۷۳هزار میلیارد تومان که در قانون پیش 

بینی شده است به بیمه ها پرداخت شود.
پاک مهر گفت: ما در جلســه با وزیر بهداشــت 
تاکیــد کردیم که پروســه پرداخت یارانه دارو 
از طریق بیمه ها زمان بر اســت و ممکن اســت 
مردم اذیت شــود لذا تاکید شــد که ســه ماهه 
اول امســال را همانند ۱۴۰۰پیش ببرند، یعنی 
به تولید کننده یارانه پرداخت کنند تا سازوکار 
بیمه ای شــکل بگیرد و یارانه مســتقیم دست 
مصــرف کننده برســد.وی افزود: وقتی به وارد 
کننده و تولید کننده یارانه بدهیم بحث قاچاق 
معکــوس اتفــاق می افتد؛ ولی وقتی به بیمه ها 
بدهیم آنها با ارز نیمایی کار می کنند و   قیمت 
دارو مشابه کشورهای همسایه می شود و قاچاق 
پایین می آید .عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
خاطر نشان کرد: دولت باید براساس قانون عمل 
کند مجلس پیش بینی کرده است و باید دولت 
آنرا اجرایی کند. نمی شود مردم را بیش از این 

تحت فشار قرار داد.

مهلت ۳ ماهه برای ثبت دالرهای خانگی

، غیرقانونی شد حمل و نگهداری ارز
روز ۲۰ فروردین بود که ســخنگوی دولت 
اعالم کرد بانک ملی اسامی بدهکاران کالن 
خود را اعالم کرده اســت. اتفاقی که یکی 
از وعده های ســید ابراهیم رئیســی برای 
مقابله با فســاد بود، اما این کار در مقاطع 
مختلفی بدون حصول به نتیجه مشخصی 
رها رشــد یا ناقص دو نیمه تمام باقی ماند. 
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز 
۲۰ فروردین در حســاب کاربری خود در 
توییتر نوشــت: » یکــی دیگر از وعده های 
رئیس جمهــور اجرایی شــد؛ بانک ملی به 
عنوان بزرگ ترین بانک کشــور، اســامی 

بدهکاران کالن خود را اعالم کرد.«
از ســوی دیگر خاندوزی وزیر اقتصاد نیز 
در همیــن باره گفته اســت که »اســامی 
بدهــکاران بــزرگ ۱۱ بانک دولتی به غیر 
از بانک های قرض الحســنه مهر و توســعه 
تعــاون اعالم شــده اســت.« همین طور 
این مســاله که انتشــار لیست بدهکاران با 
جزییات مبهمی همراه بوده اســت نیز در 
فضــای مجازی و شــبکه های اجتماعی با 
واکنش های مختلفی مواجه شد و بر اساس 
نظــرات افــراد در صفحات فضای مجازی 
سواالت مبهمی هم در این خصوص ایجاد 

شده است.
دکتر »یاسر ملکی« استاد و مدرس دانشگاه 
و مسول شبکه اطالع رسانی و مشاوره حقوق 
بانکی و کارشناس اقتصادو اموربانکی است. 
این استاد دانشگاه در رابطه با انتشار اسامی 
بدهکاران بانکی، اما نکات تازه ای را مطرح 
می کند. از جمله این نکات این اســت که 
اسامی ابر بدهکاران کالن بانکی در اختیار 
بانک مرکزی است و هنوز اعالم نشده است 
و یا این که آن چه تاکنون توســط بانک ها 
اعالم شــده است تنها اطالعات بدهکاران 
بانکی با رقم تسهیالت باالی ۱۰۰ میلیارد 

تومان است.
یاســر ملکی با اشاره به این که روند انتشار 

اسامی به چه صورت بوده است به »اقتصاد 
۲۴« می گوید که: »نکته ای که وجود دارد، 
این است که ما باید دو مساله را از یکدیگر 
تفکیک کنیم؛ یکی تکلیف قانون بودجه به 
انتشــار اسامی بدهکاران کالن و اشخاص 
مرتبط با آن هاست که در دستور العمل های 
بانک مرکزی تعریف خاص خودش را دارد 
و آن یعنی وضعیت اشخاصی که ده درصد 
سرمایه پایه هر بانک را تسهیالت می گیرند؛ 
که در واقع این گروه در شمار »ابر بدهکاران 
کالن« قرار می گیرند. در این زمینه تکلیفی 
که قانون بودجه گذاشــته اســت نشــان 
می دهد که بانک ها وظیفه ای برای انتشــار 
این لیست ندارند بلکه صرفا آن لیست را در 
اختیار بانک مرکزی قرار می دهند و بانک 
مرکزی نیز مکلف به انتشار آن لیست است 
و فعال بانک مرکزی قرار است طی هفته آتی 
این لیست را نیز افشا و منتشر کند. پس باید 
توجه کنید که مساله انتشار کامل اطالعات 
بدهکاران بانکی یعنی مواردی، چون مبلغ 

باقی مانده، تضامین اخذ شده و سود و ... از 
جمله مواردی است که بانک مرکزی قانون 
آن را باید برای سال ۱۴۰۱ تصویب و تایید 
کند و آن نیز شامل ابربدهکاران می شود.«

ایــن مدرس دانشــگاه در ادامه نیز افزود: 
»امــا اتفاقــی که طــی دو روز اخیر افتاده 
این اســت کــه وزارت اقتصاد و دارایی در 
راســتای صحبت هــای رئیس جمهورف 
دســت به معرفی »بدحســابان« بانکی به 
مردم و کســانی که مشکوک الوصول بوده 
اند و تســهیالت دریافتی آنان باالی ۱۰۰ 
میلیارد تومان بوده است، زده و اسامی این 
گروه را منتشر کرد. فعال نیز قرار شده است 
که تنها اســامی این اشخاص و گروه هایی 
که به آن وابســته هســتند، منتشر شود و 
اطالعاتــی مبتنی بر ایــن که مبلغ بدهی 
آنان چقدر اســت فعال در دســتور انتشار 

قرار ندارد.«
این مشــاور در امور بانکی در توضیح علت 
عدم انتشار اطالعات تکمیلی و به خصوص 

مبلغ بدهی باقی مانده نیز گفت که: »دلیل 
این عدم انتشــار این است که ممکن است 
بدهی این اشــخاص شامل بدهی ارزی نیز 
باشــد و در نرخ تســعیر و تبدیلش به ریال 
تفاوت هایی وجود داشــته باشد و از سوی 
دیگــر، چون مبالغ هنوز دقیق نیســت و 
اختالفاتــی در محاکم قضایی بین بانک و 
مشتریان وجود دارد، انتشار این اطالعات 
ممکن اســت باعث بروز سواستفاده هایی 
توســط برخــی از بدهکاران و مشــتریان 
بانک ها شود و به عنوان اسنادی علیه آنان 
استفاده شود، بنابراین قرار شد که فعال فقط 
اســامی و گروه های وابسته منتشر شود تا 
در آینــده جزییــات کامل و از جمله مبالغ 

بدهی نیز منتشر شود.«
یاســر مرادی در ادامه نیز در پاســخ به این 
پرسش که با انتشار اسامی چه تحولی رخ 
می دهد و اساســا چطور می توان در مقابل 
ادامه روند اعطای وام و تسهیالت کالن به 
این شیوه را گرفت نیز گفت: »پیشنهادی 

که اکنون وجود دارد این است که در مورد 
تســهیالت و وام هــای کالنی که پرداخت 
می شــود به جز مدیر بانک یک نهاد ناظر 
باالتــر نیز این وام ها و پرداخت آن را تایید 
کنــد و در طــرح بانکداری اســالمی که 
اکنون در مجلس محل بحث است، درباره 
بانک های توسعه ای، این مساله مورد نظر 
است و دیده شده و ممکن است این اتفاق 
در آینده درباره آیین نامه های بانک مرکزی 
تغییــری را رقم بزند و اعطای تســهیالت 
کالن به تایید یک مرجع باالتر و با صالحیت 
بررسی باالتری که با دقت بیشتری بررسی 

می کند، منوط شود.«
ایــن کارشــناس بانکی و پولی و مشــاور 
حقوقــی در انتهــا نیز با اشــاره به اهمیت 
انتشــار اســامی بدهکاران و بدحسابان و 
در ادامــه ابر بدهــکاران بانکی نیز گفت: 
»وقتی اســامی بدهکاران بانکی منتشــر 
شــود، این انتشــار می تواند به صورت یک 
مطالبه در افکار عمومی دنبال شده و مردم 
و شــهروندان پیگیر شوند که چرا و چطور 
این افراد بدون رعایت بهداشــت اعتباری 
نسبت به دریافت تسهیالت اقدام کرده اند 
و در عین حال کدام یک از مسوالن بانکی 
نسبت به اعطای وام به این اشخاص اقدام 
کرده و دستگاه های نظارتی در خود بانک ها 
چرا نسبت به وصول مطالبات در طول این 
ســالیان اقدام نکردند و افکار عمومی نیز 
بــه کمک بیاید و این مــوارد را به صورت 
مطالبــه مطرح کنــد. این روند و پیگیری 
قطعــا به وصول مطالبــات بانک ها کمک 
می کند و پیش بینی می شــود که مبنی بر 
ایــن پیگــری و وصول مطالبات و با آزادی 
ایــن منابع، اعتبارات بانک ها نیز در اختیار 
تعداد بیشتری از افراد قرار بگیرد و از رشد 
نقدینگی جلوگیری شــود و حتی ای روند 
می تواند به کنترل تورم و به توزیع عادالنه 

منابع نیز بیانجامد.«

حمل و نگهداری ارز، غیرقانونی شد

مهلت ۳ ماهه برای ثبت دالر های خانگی
قانون اصالحی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تعیین مصادیق قاچاق ارز، 
برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارز ها مجازات های سنگینی در نظر گرفته 
است.قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیستم فروردین ماه ۱۴۰۱ 
از ســوی رئیس مجلس شــورای اسالمی برای اجرا به دولت ابالغ گردید. بر 
اساس اصالحات صورت گرفته در ویرایش جدید، وضعیت نقل و انتقال ارز، 
دارایــی ارزی مجــاز افراد و همینطور مصادیق قاچاق ارز و مجازات های آن 
دستخوش تغییراتی شده است.طبق آنچه مجلس شورای اسالمی تصویب 
کرده، »ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور« و همچنین »هرگونه اقدام 
به خروج ارز از کشور«، »بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات 
قانونی توســط شــورای پول و اعتبار تعیین می شود« از مصادیق قاچاق ارز 

شمرده می شود.
شرایط عرضه، حمل یا نگهداری ارز

طبق مصوبه اخیر و برای ضابطه مند شدن معامالت ارزی، خرید و فروش ها 
باید در سامانه معامالت ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان 
ارز برای اینکه مشــمول برچســب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان 
دارایی ارزی که از گذشته داشته اند را هم در این سامانه ثبت کنند.بند ح 
ماده الحاقی ۲ مکرر اصالحیه فوق در این رابطه تأکید می کند که »عرضه، 
حمــل یا نگهداری ارز فاقد صورتحســاب خریــد معتبر یا فاقد مجوز ورود 
توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز 
از بانک مرکزی« مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که »ورود ارز به 
کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است«.

در ادامه همین بند آمده است: »مالکان ارز در خصوص ارز هایی که قبل از 
الزم االجراء شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز 
قابل حمل و نگهداری اعالمی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر 
است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطالعات در سامانه اقدام کنند«.

به این ترتیب افرادی که ارز خانگی نگهداری می کنند باید مراقب باشــند 
که پس از اجرای این قانون اگر دارایی ارزی خود را در ســامانه ثبت نکنند 

ممکن است به عنوان کاالی قاچاق با آن برخورد شود.
ضوابط نقل و انتقال ریال

ویرایش جدید قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به نقل و انتقال 
پول ملی هم توجه داشته است.قانون در این زمینه می گوید: »وارد کردن، 
خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت ضوابط 
تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین 
شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصالح با استناد به فرار به 

قرائن و امارات موجود نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود«.
ضوابط فعلی چه می گوید؟

بر اســاس دســتورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، 
نگهداری و مبادله در داخل کشور که خرداد ۹۹ به شبکه بانکی ابالغ شده، 
هر مســافر می تواند تا ســقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به ســایر ارز ها وارد 
و نیز تا ســقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به ســایر ارز های از مرز های هوایی، 
تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل به سایر ارز از طریق مرز های زمینی، ریلی و 
دریایی خارج کند. همچنین، میزان ورود و خروج ریال توســط هر مســافر 
حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان مجاز است.الزم به ذکر است که خرداد ۹۹ شورای 

عالی هماهنگی اقتصادی، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون 
محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را تا پایان 

۱۴۰۰ مجاز اعالم کرده بود.
مجازات فروشندگان ارز قاچاق

ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به مجازات های نقدی قاچاق کننده 
ارز پرداخته است که طی ویرایش اخیر، در بند »ت« و تبصره )۱( این ماده هم 
تغییراتی ایجاد شده است.بر این اساس قانون به شرح زیر اصالح می گردد: 
»جریمــه نقــدی ارز ورودی، یــک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی 
ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر 
موارد ضبط ارز انجام نشــده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه 

نقدی اخذ می گردد«.
نقره داغ قاچاقچی های فضای مجازی

در اصالحیه تبصره ۱ ماده نیز آمده اســت: »عرضه یا فروش کاالی قاچاق 
موضوع این ماده ممنوع و مرتکب عالوه بر ضبط کاال به حداقل مجازات های 
مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه عرضه یا فروش کاالی قاچاق از 
طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و 
یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب عالوه بر ضبط کاال به دو برابر ارزش کاالی 
قاچاق محکوم می شود«.عالوه بر این صدر ماده )۲۱( قانون به شرح زیر اصالح 
شده است: »درصورتی که ارزش کاالی قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده 
)۱۸( این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون 
)۵۰،۰۰۰،۰۰۰( ریال یا کمتر باشد با قید در صورت جلسه کشف به امضای 
متهم می رســد و در صورت اســتنکاف، مراتب در صورت جلسه کشف قید 
و حســب مورد، کاال ضبط و به همراه صورت جلســه به سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی تحویل می شــود و ارز مکشــوفه به حساب مشخص 
شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و رونوشتی از اوراق 

به متهم ابالغ می گردد«.

خبر ویژه

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی گفت: کشورهای سراسر جهان برای 
تنوع بخشیدن به زنجیره تامین و کاهش وابستگی خود به چین تالش 

می کنند که این عملکرد احتماال برای همه خوب است.
 مالپــاس اظهــار کرد: تجارت فرامرزی بــرای اقتصاد جهانی مهم باقی 
خواهد ماند و چین  که در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان است 
نقــش بزرگــی را هم به  عنوان مصرف کننده و هم به عنوان تولیدکننده 

کاال ایفا می کند.
وی افزود: چین باید بخشی از یک سیستم ارزشی باشد که سایر کشورها 

در این سیستم تجارت جهانی مشترک هستند.

مالپاس در پاسخ به این سوال که آیا چین به دلیل قرنطینه های شدید 
کووید-۱۹ و مشکالت بدهی در بخش امالک خود به سمت یک بحران 
پیش رفته اســت، گفت: »آنها در حال عقب نشــینی هســتند و شاهد 
شکست های عمده در زمینه های مختلف هستند همچنین پیش بینی ها 

برای رشد اقتصادی کاهش یافته است«.
وی خاطرنشان کرد: بانک جهانی به خوبی با چین، سهامدار عمده و وام 
گیرنده  همکاری می کند. مالپاس ادامه داد که این بانک برای تشــویق 
شفافیت بیشتر در اعطای وام به کشورهای در حال توسعه تالش می کند.
وی می گویــد: بنابرایــن حدس می زنم  که جهــان باید با چین تعامل 

داشته باشد و تشخیص دهد که این کشور در جهان مهم و اهمیت آن 
در حال افزایش است.

همچنیــن بیــان کرد: باور ندارد جهان با »لحظه برتون وودز« جدیدی 
روبرو شده است، اشاره  به کنفرانس ۱۹۴۴ که معماری مالی بین المللی 
را اصالح کرد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را ایجاد کرد. این 

سیستم، با دالر آمریکا در هسته آن بسیار خوب کار می کند.
به نقل از بیزنس، مالپاس تاکید کرد: »نظر من این اســت که در حال 
حاضر اصال در آن لحظه نیستیم و احساس مشترک جهان تالش برای 

پایان دادن به جنگ در اوکراین است«.

رئیس بانک جهانی: 

کشورها وابستگی به چین را کاهش دهند
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نفت و انرژی 4

گام تا نفت در برابر آب یک  

جنگ آینده بر سر آب است

كوتاه از انرژی

بین الملل

توقف تجارت نفت روسیه 
در بزرگترین شرکت بازرگانی 

نفت جهان
گــروه ویتــول که بزرگترین شــرکت 
بازرگانــی نفت جهان اســت، قصد دارد 
تجارت نفت و فرآورده های نفتی روسیه 
را تا پایان امســال به طور کامل متوقف 
کند.سخنگوی ویتول گفت: حجم نفت 
روسیه که توسط ویتول خرید و فروش 
می شود، در سه ماهه دوم به شکل قابل 
توجهــی کاهش پیــدا خواهد کرد زیرا 
تعهدات قراردادی فعلی کمتر می شوند. 
ما انتظار داریم این معامالت تا پایان سال 
۲۰۲۲ به طور کامل متوقف شوند.ویتول 
تاکیــد کرد که وارد هیچ گونه معامالت 
نفــت و فرآورده هــای نفتی روســیه 
نخواهد شــد. این شــرکت خاطرنشان 
کــرد: از زمان حمله نظامی روســیه به 
اوکراین، خرید نفت روســیه توسط این 
شرکت بخشی از قراردادهای جاری بوده 
است.شــرکتها در سراسر جهان از سوی 
دولت ها و سهامدارانشــان برای منزوی 
کردن روســیه تحت فشــار فزاینده ای 
قرار گرفته انــد. غولهای نفتی بریتیش 
پترولیوم )BP(، شــل و اکســون موبیل 
همگــی برنامه هایی را بــرای واگذاری 
ســهم خود در پروژه های انرژی روسیه 
اعالم کرده اند تا هر گونه همکاری با این 
کشور را متوقف کنند. البته پاالیشگاهها 
در چیــن و هند همچنان به خرید نفت 
روســیه به شکل مســتقیم یا از طریق 
مناقصه ادامه می دهند.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، شرکتهای بازرگانی خصوصی 
مانند ویتول و ترافیگورا از زمان شــروع 
جنــگ در اوکرایــن در اواخر فوریه، به 
خرید و فروش محموله های نفت روسیه 
ادامه داده اند و بعضی از این محموله ها به 

مقصد چین و هند بوده است.

افزایش قیمت جهانی 
نیروی بادی و خورشیدی

قیمــت نیروی بادی و خورشــیدی در 
بازارهــای بزرگ جهــان در پی اختالل 
در زنجیره تامین و افزایش همه هزینه ها 
از قطعات گرفته تا نیروی کار، در مدت 
یــک ســال حدود ۳۰ درصــد افزایش 
پیدا کرده اســت. براساس شاخص سه 
ماهه شــرکت Energy LevelTen که 
قراردادهای تجدیدپذیر را رصد می کند 
و در این صنعت به عنوان توافقنامه های 
خرید نیرو )PPA( شــناخته می شــود، 
قیمــت قراردادها بــرای تجدیدپذیرها 
در آمریــکای شــمالی ۲۸.۵ درصــد و 
در اروپا ۲۷.۵ درصد در ســال میالدی 
گذشــته افزایش پیدا کرد. قیمت ها در 
سه ماهه نخســت سال میالدی جاری 
در آمریــکای شــمالی ۹.۷ درصد و در 
اروپا ۸.۶ درصد رشــد داشت.اختالالت 
اقتصادی، لجستیکی و مشکالت نیروی 
کار در دوران پاندمــی ویــروس کرونا از 
زمان حمله نظامی روســیه به اوکراین 
وخیم تر شــده اســت و روند نزولی یک 
دهــه ای هزینــه بــرای بخــش انرژی 
تجدیدپذیر را معکوس کرده اســت.این 
ریسک وجود دارد که هزینه های باالتر، 
رشد تقاضا را آهسته کند؛ آن هم درست 
در شــرایطی کــه ســازمان ملل متحد 
خواســتار توسعه ســریع تر انرژی پاک 
برای اجتنــاب از اثرات ناگوار تغییرات 
اقلیمی شــده است.آنچه که این چالش 
را در آمریکای شمالی تشدید کرده است، 
ابهــام درباره تمدید تخفیفهای مالیاتی 
از ســوی قانونگــذاران آمریکایی برای 
تاسیسات انرژی تجدیدپذیر در راستای 
برنامه تغییرات اقلیمی جو بایدن است. 
ســازندگان همچنین نگران تحقیقات 
وزارت بازرگانی آمریکا هســتند که در 
ســال میالدی جاری آغاز شده و ممکن 
اســت به اعمال تعرفه هایی روی واردات 
پنل خورشــیدی از آســیا منجر شود و 
هزینه ها را باالتر ببرد.در اروپا جنگ در 
اوکراین باعث شده است دولت ها تالش 
کنند وابستگی به گاز طبیعی روسیه را 
کاهش دهند و تقاضا برای تجدیدپذیرها 
را تقویــت کرده اســت.ریموند جیمز، 
تحلیلگر گراهام پرایس در این باره گفت: 
هزینه های باالتر تجدیدپذیرها در اروپا 
به همراه سیاستهای اقلیمی جدی تر این 
قــاره، جذابیت فناوریهای گران تر مانند 
هیدروژن ســبز و سوختهای زیستی را 
بیشــتر می کند. در حال حاضر افزایش 
قیمتهای انرژی، تقاضا را آهســته نکرده 

است. 

وزیر نفت خبر داد ؛

 ۱50 شرکت دانش بنیان 
 برای همكاری با صنعت نفت 

اعالم آمادگی کردند
وزیر در تازه ترین مطلب خود در توئیتر نوشت:بالغ 
بر ۱۵۰ شرکت دانش بنیان در گام نخست فراخوان 
وزارت نفــت برای دانش بنیان کردن صنعت نفت 
در زمینه هــای اولویت دار و اشــتغال آفرین چون 
بهینه سازی، احیای چاه ها و زنجیره ارزش مشارکت 
کرده اند. پس از تایید نهایی، در اردیبهشــت ماه، 
انعقاد قرارداد و ارائه تســهیالت به این شــرکت ها 

آغاز می شود.

با امضای تفاهم نامه معاونت علمی 
ریاست جمهوری و وزارت نفت؛

 رسوخ دانش بنیان ها 
در صنعت نفت و گاز شتاب می گیرد

تفاهم نامــه همکاری وزارت نفت و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با هدف تدوین برنامه 
جامع برای توســعه دانش بنیان صنعت نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی امضا شــد.این تفاهم نامه 
همکاری با حضور ســورنا ســتاری معاون علمی و 
فنــاوری رئیس جمهوری و جواد اوجی وزیر نفت 
امضا شــد تا زمینه برای رســوخ فناوری و نوآوری 
در بخش هــای گوناگــون صنعــت نفــت، گاز و 
پتروشیمی فراهم شــود.بر اساس این تفاهم نامه 
شــورای سیاســت گذاری با هدف تدوین راهبرد 
کالن توســعه دانش بنیــان صنعت نفــت، گاز، 
پاالیــش و پتروشــیمی و پایش تحقــق اهداف 
تشکیل می شــود.به منظور برنامه ریزی و اجرای 
موضــوع این تفاهم نامه، هفت کارگروه تخصصی 
با عناوینی همچون »کارگروه توسعه دانش بنیان 
در حوزه باالدستی نفت و گاز«، »کارگروه توسعه 
دانش بنیــان در حوزه پاالیــش و پتروپاالیش«، 
»کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه پتروشیمی«، 
»کارگروه توسعه دانش بنیان در حوزه پایین دست 
گاز«، »کارگــروه توســعه دانش بنیــان در حوزه 
بومی ســازی تجهیزات صنعت نفت«، »کارگروه 
توســعه دانش بنیان در حوزه بهینه سازی مصرف 
انرژی« و »کارگروه توســعه دانش بنیان در حوزه 
توســعه زیست بوم فناوری صنعت نفت« تشکیل 
خواهد شد و اعضای کارگروه های تخصصی شامل 
مدیــران اصلی شــرکت های زیرمجموعه وزارت 
نفــت و مدیران معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهــوری خواهند بود.هماهنگی های الزم برای 
تشکیل کارگروه های تخصصی یادشده و برگزاری 
نشست های منظم، دریافت مجوزهای الزم و تأمین 
زیرســاخت های فیزیکی و قانونی برای طرح های 
مصــوب کارگروه ها برای اجرای طرح های فناورانه 
ذیــل برنامه های مــدون کارگروه های تخصصی، 
حمایت از ســازندگان و شرکت های دانش بنیان 
همســو با دریافت گواهینامه کیفیت محصول از 
نهادهای ارزیابی انطباق، تسهیل ورود شرکت های 
دانش بنیان به فهرست بلند )وندورلیست( صنعت 
نفــت با هــدف اجرای طرح های فناورانه مرتبط با 
موضــوع تفاهم نامه، برنامه ریــزی درباره تأمین و 
تســهیل اعتبارات مورد نیــاز طرح های فناورانه 
مصــوب کارگروه هــای تخصصــی و حمایت از 
اجرای قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و 
خدماتی کشــور در شرکت های تابع، هلدینگ ها 
و شرکت های خصولتی از جمله تعهدهای وزارت 

نفت در این تفاهم نامه است.
 سخنگوی کمیسیون اصل نود 

مجلس شورای اسالمی خبر داد؛

ورود کمیسیون اصل نود به  موضوع 
استفاده از آب های آلوده 

ســخنگوی کمیســیون اصل نود مجلس شورای 
اسالمی از ورود این کمیسیون به موضوع استفاده 
از آب های آلوده برای مصارف کشاورزی غذایی خبر 
داد و گفت که باید تا ظرف چند سال آینده بتوانیم 
مشکل را مهار کنیم تا به شرایطی برسیم که مطمئن 
شویم آنچه به عنوان محصوالت غذایی مستقیم و 
غیرمستقیم در اختیار مردم قرار می گیرد از ضوابط 
الزم برخوردار است.علی خضریان در توضیح جلسه 
کمیســیون اصل نود درباره چگونگی اســتفاده از 
آب هــای آلوده برای مصارف کشــاورزی غذایی، 
گفت: بررســی های کمیسیون نشان می دهد طی 
سال های گذشته از آب های آلوده در سطح کشور 
و خصوصا در استان تهران برای مصرف کشاورزی 
غذایی استفاده شده و متاسفانه اطالعات و داده های 
کافــی در این زمینه وجود ندارد و بعضا اطالعاتی 
که توسط دســتگاه های مختلف ارایه می شود، با 
هم تناقض دارد.ســخنگوی کمیسیون اصل نود 
مجلس شــورای اسالمی، افزود: نکته دیگر اینکه 
اغلب این محصوالت مشــکالت متعددی را برای 
سالمت مردم دارند و ساالنه مردم باید هزینه های 
بسیاری را صرف درمان و معالجه بیماری هایی کنند 
که ناشــی از مصرف این محصوالت آلوده اســت. 
دولت در سال ۱۳۹۸ مصوبه ای را برای جلوگیری 
از ادامه کشــت محصوالت کشاورزی غذایی صادر 
و تکلیف دستگاه های اجرایی مختلف را مشخص 
کرده است لذا کمیسیون اصل نود به دلیل برخی 
شــکایات و برای بررسی اقداماتی که بعد از صدور 
مصوبه انجام شده، از مسئوالن دعوت کرد؛ مشخص 
شد موضوع جلوگیری از کشت محصوالت غذایی 
با آب های آلوده، به دلیل اینکه با سالمت مردم در 

طرف است، موضوعی دارای اولویت است. 

دبیر کل فدراسیون صنعت آب با تاکید 
بر اینکه باید به شرایط آب ایران بیش 
از برجام پرداخته شــود، گفت: جنگ 
آینده بر ســر آب اســت و ما باید نفت 
بدهیم و آب بگیریم، این اتفاق زودتر 
از آنچــه بایــد در حال تحقق اســت.
علیرضا شریعت درباره منشاء داخلی 
و خارجی ریزگردها در کشــور اظهار 
داشــت: آنچه مســلم اســت کاهش 
بارندگــی و تغییر اقلیم در بروز پدیده 
ریزگرد بی تاثیر نبوده اســت، بخش 
اعظم ســرزمین عــراق و نیزارهایی 
کــه بعد از جنــگ از بین رفت، آماده 
و مهیــای بروز ریزگــرد بود. بنابراین 
گــرد و غبار کنونی بخشــی به تغییر 
اقلیم و بخشــی هم به اتفاقاتی که در 
باالدســت رقم می خورد، برمی گردد.

وی افزود: کشورهایی که در باالدست 
هســتند به لحاظ قانونی می توانند از 
آب اســتفاده کننــد و پایین دســت 
نمی تواند نســبت به آن ادعایی داشته 
باشــد مگر اینکه در کنوانسیون های 
مختلف شکایت کند و پیگیر مباحث 
بــه لحاظ زیســت محیطی باشــد، 
بنابراین ما باید از قبل به این مســئله 
فکر می کردیم و در دیپلماسی با کشور 
ترکیه موضوع را گوشــزد می کردیم. 
دبیر کل فدراسیون صنعت آب تصریح 
کــرد: در هر حــال روند تغییر اقلیم و 
افزایش دما این آالرم را به ما می داد که 
باید آماده باشیم، بنابراین بخش اعظم 
اتفــاق اخیر به خارج از مرزهای ایران 
برمی گردد، ضمن اینکه ما هم باید در 
مقطعی با عراق جلســه می گذاشتیم 
و نســبت به کاشــت گیاهــان بومی 
جهــت جلوگیری از گرد و غبار اقدام 
می کردیم که به دلیل تحریم و مسائل 
مالــی ایران و عراق این اتفاق نیفتاد و 
مشکالت ما دوچندان شد.وی گفت: 

در خوزســتان اقداماتی برای کاشت 
درخت اقدام شــد اما همان زمان هم 
این آالرم داده شد که منشاء اصلی گرد 
و غبار ایران نیست و کشورهای اطراف 
و مخصوصــا عــراق هم باید همکاری 
کننــد، تفاهمنامه ای امضا شــد که 
درختکاری شود که به دالیل مباحث 
مالــی و تحریم و ایــن اتفاق نیفتاد و 
همزمان با این سوءمدیریت ترکیه هم 
به شدت اهداف خود را پیگیری کرد به 
طوری که چند سدی که احداث کرده 
به لحــاظ آبی که جمع آوری می کند 

معادل کل سدهای ایران است. 

نفت بدهیم آب بگیریم
شــریعت با بیان اینکه جنگ آینده بر 
ســر آب اســت و ما باید نفت بدهیم و 
آب بگیریــم و این اتفاق زودتر از آنچه 
باید در حال تحقق اســت، افزود: قرار 
اســت رئیس جمهور ترکیه سفری به 
ایران داشــته باشد در این شرایط باید 
با کشــورهای اطراف از جمله ایران و 

عراق جلسه ای به طور همزمان تشکیل 
دهند و در رابطه با حقابه محیط زیستی 
مذاکره شود و از طرفی تفاهمنامه های 
مبادلــه که در آینده درگیر ماجراهای 
دیگر نشــویم. وی خاطرنشان کرد: در 
هر حال گرد و غبار امروز شروع ماجرا 
اســت ســال های بعد به افزایش دما و 
خشــکی بیش از حد تصور می رســیم 
و شــرایط بدتر می شود، وقتی میزان 
بارندگــی کم شــود، منطقه بیشــتر 
مســتعد گرد و خاک می شود، ترکیه 
زودتر این موضوع را متوجه شد و شروع 
به اقداماتی کرد که منافع ملی کشورش 
در نظر گرفته شود اما کشور ما و عراق 
هیچ دیپلماسی را در این رابطه دنبال 
نکردنــد. آنقدر که به برجام پرداختیم 
به این موضوع توجهی نشده است. دبیر 
کل فدراســیون صنعت آب با تاکید بر 
اینکه باید به شــرایط آب ایران بیش 
از برجام پرداخته شــود، گفت: باید از 
شــرایط انفعالی خارج شــویم، تبعات 
ایــن گرد و غبار بســیار وحشــتناک 

اســت، بســیاری امراض مشــکالت 
ریــوی در پــی دارد که تبعات آن بعدا 
مشخص می شــود، ضمن اینکه طبق 
اعالم محیط زیســت و هواشناسی این 
شــرایط ادامه دار است یعنی در ابتدای 
بهار باید آماده مواجهه با این ریزگردها 

باشیم.
وی بیان داشــت: باید به سمتی برویم 
که مناطقی را که بر اســاس اطالعات 
ماهــواره ای از قبل مشــخص شــده و 
منشــا ریزگرد هستند، شناسایی کرده 
و نســبت به کاشــت گیاهــان بومی 
منطقــه اقــدام کنیم تــا بتوانیم کمی 
جلوی ریزگردها را بگیریم و شــرایط را 
تا حدی متعادل کنیم. شــریعت یادآور 
شــد: باید برنامه ریزی محکم و منسجم 
داشته باشیم، عالوه بر دنبال کردن یک 
دیپلماســی فعال با ترکیه جهت حفظ 
دجله و فرات و رســاندن آب به اراضی 
منشــاء ریزگردها در داخل کشــور نیز 
نسبت به کاشت درختان بومی مناطق 
مرزی اقدام کنیم. وی گفت: اخیرا ناسا 

اعالم کرده خیلی از مناطق مثل فالت 
مرکزی ایران قابل ســکونت نیستند، 
برخی داخل کشور این موضوع را قبول 
ندارنــد، در حالــی که باید همه چیز را 
بدبینانه ببینیم و بر اساس یک سناریوی 
بدبینانه برنامه ریزی کنیم. البته نیازی 
به گفتن ناسا هم نیست، شهرها در حال 
خالی شــدن از سکونت هستند، اکنون 
با وجود بارندگی بســیار زیاد هیچ آبی 
به گاوخونی نمی رســد امسال بارندگی 
از میانگیــن بلندمدت هم بیشــتر بود 
امــا عمال زاینده رود ۲۵۰ میلیون متر 

مکعب بیشتر آب ندارد. 

تهران در یک قدمی جیره بندی
دبیــر کل فدراســیون صنعت آب بیان 
داشــت: آینده کشــور به آب وابســته 
اســت، هیچ توسعه ای بدون منابع آب 
امکان پذیر نیســت، اکنون ۳۰۰ شهر 
کشــور بــا تنش آبی مواجه هســتند، 
مطمئنــا با وضعیــت کنونی؛ تهران به 
جیره بندی هم می رســد مگر اینکه از 
آب های زیرزمینی برداشــت کنیم که 
باید خطر فرونشســت را بپذیریم. وی 
افزود: دنیا به ســمت کم آبی می رود و 
خاورمیانه در صدر این کم آبی قرار دارد، 
اگر این کشور زمین بخورد بابت کمبود 
آب است نه مباحث بیرونی و برجام. باید 
به سمت آگاهی مردم برویم و مصرف را 
کنترل کنیم، به ازای هر درجه افزایش 
دما ۱۶ درصد مصرف انرژی باال می رود 
و با توجه به بارندگی نیروگاه های برقابی 
هم از مدار خارج می شوند و با مدیریت 
فعلی آب فالت مرکزی در آینده نزدیک 
خالی از ســکنه می شود، گفته می شود 
کــه آب از خلیج فــارس و عمان منتقل 
شود ســوال اینکه با کدام سرمایه قرار 
است برای کشاورزی و صنعت آب را از 

دریا منتقل کنیم؟

نماینده سابق ایران در اوپک گفت: در حال حاضر ایران با تمام 
توان در حال تولید و صادرات است اما وجود تحریم ها و کمبود 
در بازار موجب شــده تا سیاســت ها به سمت برداشت از ذخایر 

استراتژیک پیش برود.
محمد خطیبی با اشــاره صحبت های وزیر نفت در این باره که 
صادرات نفت به قبل از تحریم ها بازگشــته  اســت، اظهار کرد: با 
این تفاسیر ایران با تمام توان در حال تولید و صادرات است، با 
این حال میزان کمبود بازار تا آنجایی است که کشورهای صنعتی 
از ذخیره ســازی های خود برداشــت می کنند.وی با بیان اینکه 
کشورهای تولیدکننده نفت درصدد برداشت ذخایر استراتژیک 
خود هستند و این نشان دهنده این است که نفت موجود در بازار 

کافی نیســت، گفت: این مساله به معنای کمبود تولید نیست، 
بلکه به دلیل تحریم های صورت گرفته و افزایش تقاضا بازار با 

کمبود نفت مواجه است.
نماینده ســابق ایران در اوپک با بیان اینکه تحریم های روســیه 
موجب ایجاد شــرایط نابه سامان در بازار نفت شده است، ادامه 
داد: به جای تجدیدنظر روی تحریم ها، سیاســتگذاری برداشت 
از ذخایر اســتراتژیک تبیین شــده است، نمی توان عدد دقیقی 
بــرای کمبــود بازار اعالم کرد، برخی کشــورها مقید به اجرای 
تحریم ها نیســتند، آمریکا که خود نفت روســیه را تحریم کرده 

اما کماکان واردکننده آن نیز هست.
خطیبی با بیان اینکه ایران نیز در شــرایطی توانســت میزان 

صادرات خود را افزایش بدهد و به عدد قبل از تحریم ها بازگردد 
که تحریم ها هنوز لغو نشده است، گفت: در شرایط تحریم نیز 
کشــورهایی وجود دارند که بــه دنبال برطرف کردن نیازهای 
خودشان هستند. با توجه به این شرایط نمی توان عدد دقیقی 
را اعالم کرد اما پیش بینی می شــود که در حال حاضر حدود 
دو تا ســه میلیون بشــکه کمبود در بازار وجود داشته باشد.وی  
ادامه داد: اروپایی ها هم اخیرا اعالم کردند که نفت و گاز روسیه 
را تحریــم کردند؛ برخی کشــورهای اروپایی هم اعالم کردند 
که نمی توانند این مســاله را اجرایــی کنند چراکه جایگزینی 
برای آن ندارند، به همین دلیل نمی توان عدد دقیقی از میزان 

کمبودها اعالم کرد.

پاسخ نماینده سابق ایران در اوپک:

کمبود در بازار نفت چقدر است؟ نقش ایران در حل مشكل 

خبر  ویژه

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران: 

 صرفه جویی در مصرف آب 
ضروری است

مدیــر دفتــر بهره بــرداری از تاسیســات آبی و 
برق آبــی شــرکت آب منطقــه ای تهران گفت: 
اکنون حجم ذخیره ســدهای پنجگانه تهران به 
۴۵۳ میلیون متر مکعب رســیده که در مقایسه 
با روز مشــابه ســال گذشته که ۷۱۷ میلیون متر 
مکعب بــود، کاهش ۲۶۵ میلیون مترمکعبی را 
نشــان می دهد.محمد شهریاری افزود: از ابتدای 
فروردین ماه امسال ورودی آب به مخازن سدهای 
پنجگانــه تهران حدود ۱۳۶ میلیون متر مکعب 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال )۲۱۶ 
میلیون متر مکعب( شــاهد کاهش ۳۷ درصدی 
هستیم.وی درباره وضعیت بارشی امسال تهران، 
ادامه داد: از ابتدای ســال آبی جاری )ابتدای مهر 
مــاه ۱۴۰۰( تاکنــون ۱۵۵.۳ میلیمتر بارش در 
محدوده عملکرد اســتان تهران به وقوع پیوسته 
که در مقایسه با متوسط دوره بلندمدت ۵۳ ساله 
که ۲۱۶ میلیمتر بارش داشــته ایم، کاهش ۲۸ 
درصدی داشــته است.مدیر دفتر بهره برداری از 
تاسیســات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای 
تهران درباره اینکه برخی می گویند تهران به مدت 

۹۲ روز کمبود آب دارد، گفت: این حرف درستی 
نبوده و با توجه به منابع آبی تامین کننده آب شرب 
تهران اعم از حجم آب ورودی به مخازن سدهای 
پنج گانه از طریق رودخانه های دائمی باالدســت 
آنها و منابع آب زیرزمینی، برنامه ریزی تامین آب 
شرب پایتخت انجام می شود.وی گفت: این امر به 
شرایط آب و هوایی بستگی داشته و به طور حتم در 
مدیریت منابع آبی به ویژه در شرایط خشکسالی 
و محدودیــت منابع آبــی در اختیار، همراهی و 
همکاری شــهروندان در صرفه جویی و مدیریت 
مصرف آب، تاثیر بســیاری در تأمین مطمئن و 
پایدار آب شــرب  خواهد داشت.سال آبی جاری 
از نظر میزان بارش یکی از ســال های کم بارش 
محسوب می شود، چنان که چندی پیش »علی 
اکبر محرابیان« وزیر نیرو از این سال تعبیر به »سال 
سخت« کرد.مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات 
آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: 
در ســالی به ســر می بریم که در اغلب حوضه ها 
شرایط سختی داریم، پس باید در موضوع الگوی 

مصرف حضور فعال تری داشته باشیم.

کارشناس حوزه انرژی:

  ایران می تواند 
کند گاز اروپا را تامین  70 درصد 

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اتحادیه اروپا 
دنبال استفاده از منابع گازی کشورهای شمال 
افریقا، قطر و ایران اســت، البته در مورد ایران 
منوط به برجام اســت که اگر توافق شــود اروپا 
می تواند از ایران نیز واردات گاز داشــته باشد.

میرقاســم مومنی ، دربــاره برنامه ترکیه برای 
ترانزیت گاز از قفقاز به اروپا اظهار داشــت: در 
پی جنگ روسیه و اوکراین اروپا به دنبال تامین 
انــرژی خود از مبادی دیگر اســت، به همین 
جهت یکی از منابع گازی که می تواند بخشــی 
از ایــن نیازهــا را تامین کند انــرژی قفقاز در 
خزر اســت، ترکیه در نظر دارد به عنوان محل 
ترانزیت گاز از کردســتان عراق، آذربایجان و 
کشورهای منطقه باشد، به همین جهت سعی 
دارد با انتقال گاز به اروپا نقش مهمی در روابط 
خود با اتحادیه اروپا ایجاد کند.وی افزود: ترکیه 
بــا توجه به اینکــه از عضویت در اتحادیه اروپا 
کنار گذاشــته شــده، سعی دارد با این اهرم ها 
مناســبات خود را با اتحادیه اروپا بهتر کند تا 
شاید بتواند در خصوص تقاضای عضویت مجدد 

امتیازاتی بگیرد به همین جهت شاهدیم ترکیه 
درصدد است با حضور در مسائل انرژی شرایطی 
ایجــاد کند که خود صادرکننده باشــد و این 
سیاســت جدیدی است که برای برون رفت از 
مشکالت اقتصادی و نقش آفرینی منطقه ای و 
بین المللــی ایفا می کند.وی گفت: ترکیه خود 
مصرف کننده گاز اســت و بخشــی از نیاز خود 
را از ایران و روسیه وارد می کند، خط لوله گاز 
آذربایجان هم تکمیل نشده که ترکیه بتواند از 
آن استفاده کند، کشور عراق هم که از ایران گاز 
وارد می کند، موضوع دیگر اینکه هنوز خط لوله 
زنگزور ایجاد نشده و روسیه همچنان در منطقه 
حضور دارد و مانع احداث خط شده است. عالوه 
بر اینها آسیای میانه خط لوله ندارد، یک خط 
لوله ترانس خزر وجود دارد به همین جهت در 
کوتاه مدت استفاده از مسیر قفقاز برای تامین 
گاز اروپا براحتی امکانپذیر نیست، ضمن اینکه 
ذخایر گاز آذربایجان و خزر زیاد نیست، اما در 
هــر حــال در بلندمدت به عنوان یک آلترناتیو 

می توان از آن استفاده کرد. 
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55بانک و بیمه
رشد 80 درصد تسهیالت 

 قرض الحسنه ازدواج 
در موسسه اعتباری ملل

تســهیالت قرض الحســنه ازدواج در موسســه 
اعتبــاری ملــل در ۱۲ ماه ســال ۱۴۰۰ از لحاظ 
تعــداد بیــش از ۸۰ درصــد و از لحاظ مبلغ ۱۹۲ 
درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ رشد داشته است

این گزارش می افزاید: موسســه اعتباری ملل در 
ســال ۱۴۰۰ تعداد ۳۴ ۳۸ فقره تسهیالت قرض 
الحســنه ازدواج به ارزش ۱۲۹/ ۱۹۳/ ۳ میلیون 
ریــال به متقاضیان پرداخــت نموده که از لحاظ 
تعداد نســبت به مدت مشابه بیش از ۸۰ درصد و 
از لحاظ مبلغ بیش از ۱۹۲ درصد رشد داشته است.

گفتنی است:موسســه اعتباری ملل در اسفندماه 
سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۷۴ فقره تسهیالت ازدواج به 
مبلغ ۲۰۰/ ۲۳۳ میلیون ریال به زوجین پرداخت 
نمــود و در حــال حاضر تعداد ۵۸۶ نفر از جوانان 
عزیز در نوبت پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 

ازدواج می باشند.

 دیداراستاندار قم 
با سرپرست بانک کشاورزی

 سیدم حمدتقی شاهچراغی 
اســتاندار قــم در دیدار با 
سرپرست بانک کشاورزی، 
از عملکــرد ایــن بانک در 
امهال تسهیالت کشاورزان 

خسارت دیده اظهار رضایت و قدردانی کرد.
شــاهچراغی در دیدار با مهدی رضایی سرپرست 
بانک کشــاورزی ، از عملکرد این بانک در اجرای 
بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و امهال 
تســهیالت کشاورزان خسارت دیده در استان قم 
قدردانی کرد و اظهار داشــت: بانک کشــاورزی با 
حمایت از فعاالن بخش کشــاورزی، نقش بسیار 
مهمی در شــکوفایی و رونق اقتصاد کشــاورزی، 

اشتغالزایی و امنیت غذایی در کشور دارد.
بر اساس این گزارش، در این دیدار که روز دوشنبه 
۲۴ فروردیــن در محل ســاختمان مرکزی بانک 
کشــاورزی برگزار شد، مهدی رضایی سرپرست 
بانک کشــاورزی بر گســترش تعامالت و تداوم 
حمایت های تسهیالتی بانک کشاورزی از فعاالن 
بخش کشــاورزی و صنایع وابســته در استان قم 

تاکید کرد.

رونمایی از کارکردهای نوآورانه 
کیلید« بانک آینده   سامانه »

در سال جدید

بانــک آینــده در راســتای ارزش آفرینی هر چه 
بیش تر، نوآوری و بهبود کارکرد سامانه »کیلید«، 

تغییرات جدیدی را در این سامانه اعمال کرد.
ـ مشــتریان عزیز از این پس برای انجام تراکنش 
انتقال از حساب های حقیقی تک امضاء، باید از رمز 

یک بار مصرف استفاده کنند.
هم چنین، هنگامی که مشــتری بالقوه به مشتری 
بالفعل تبدیل می شــود، پیامک اطالع رسانی به 

شخص معرف ارسال می شود.
از دیگر تغییرات جدید داده شــده در این ســامانه 
می توان به ایجاد راهنمای تصویری برای مشتریان 
در خصوص نحوه انتخاب و تعیین رمز قوی برای 

ورود به سامانه »کیلید« نام برد.
بــرای نصــب برنامــه »کیلیــد«، بــه صفحه 
 ســامانه »کیلیــد« روی وب ســایت بانک آینده

 key.ba24.ir، رجوع فرمایید.

اخبار

انتصاب مدیر روابط عمومی 
بیمه تعاون به عنوان عضو شورای 
سیاستگذاری  هفته روابط عمومی

مدیر روابط عمومی و امور مشــتریان بیمه تعاون 
به عنوان عضو شــورای سیاستگذاری هفته روابط 

عمومی سال ۱۴۰۱ منصوب شد.
ســیدغالمرضا کاظمــی دینان، رئیس شــورای 
سیاســتگذاری هفته روابط عمومی سال ۱۴۰۱، 
سمیه محمدی، مدیر روابط عمومی و امور مشتریان 
شــرکت بیمه تعاون را به مدت یک ســال به عنوان 
عضو شــورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی 

منصوب کرد.
رئیس کل باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ایران 
همچنیــن در حکمــی، محمدی را به عنوان عضو 
باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ایران برای یک 

دوره یکساله انتخاب کرد.
شایان ذکر است که این احکام با حضور سیدغالمرضا 
کاظمی دینان، رئیس کل باشگاه مدیریت ارتباطات 
یونسکو ایران؛ امیرعباس تقی پور، دبیرکل باشگاه 
مدیریت ارتباطات یونسکو ایران و بهنام تقی پور، 
دبیر شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی سال 
۱۴۰۱ به سمیه محمدی، مدیر روابط عمومی و امور 

مشتریان شرکت بیمه تعاون اهدا شد.
قابل توجه است که پیش از این، محمدی به عنوان 
به عنوان عضو شــورای سیاســتگذاری پنل های 
سندیکای بیمه گران ایران در همایش بیمه و توسعه 
نیز منصوب و به عنوان عضو کارگروه تخصصی روابط 
عمومی در سندیکای بیمه گران ایران مورد تقدیر 

قرار گرفته بود.

افتتاح پروژه نصب پنل خورشیدی 
در هیرمند با همكاری بانک قرض 

الحسنه رسالت

پروژه نصب پنل خورشیدی در سیستان و بلوچستان 
با تسهیالت بانک قرض الحسنه رسالت افتتاح شد.
این پروژه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی 
)ره( روســتای مالعلی هیرمند و با حضور رئیس 
جمهــور، رییس کمیته امــداد، دبیر نهاد مردمی 
رســالت استان سیســتان و بلوچستان، استاندار و 
مدیران استانی به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد. 
در این طرح کمیته امداد به عنوان سازمان حامی، 
نهاد مردمی رسالت به عنوان تامین کننده زیرساخت 
فرآیند خرید اقساطی صفحات خورشیدی از طریق 
سامانه بازار اعضاء برای مددجویان ، شرکت پارس 
تکنولوژی ســداد تامیــن کننده و نصب صفحات 
خورشــیدی در منزل مددجویان و شرکت توزیع 
برق وظیفه نظارت بر فرآیند نصب صفحات و خرید 
تضمینی تولید برق خانگی از مددجویان، را برعهده 

خواهند داشت.
این طرح با ۱۱۸ نصب پنل خورشــیدی آغاز و در 
ادامه با هدف جذب درآمد پایدار برای مددجویان 

در استان توسعه خواهد یافت.
براســاس این گزارش بانک قرض الحسنه رسالت 
تاکنــون ۱۰۰فقره تســهیالت قرض الحســنه 
۸۰۰میلیون ریالی به مددجویان کمیته امداد امام 

خمینی )ره( هیرمند پرداخت کرده است.

سهامداران پست بانک ایران در مجمع سال مالی 1400، سود تقسیمی خواهند داشت
مدیرعامل پست بانک ایران در جلسه ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ ، با اشاره به 
افزایش بیش از چهار برابری سرمایه بانک در سال گذشته گفت:امروز بانک در 
جایگاهی قرار دارد که مسئوالن استانی و محلی از آن بعنوان سرمایه منطقه 
یاد می کنند و به آثار و پیامدهای باجه های بانکی روستایی توجه ویژه دارند.

بهزاد شیری مدیرعامل بانک، با اشاره به اینکه برای دستیابی به اهداف بانک، 
باید مدیریت نقدینگی را به صورت جدی مدنظر داشته باشیم، گفت: اگر 
هدف اصلی بانک را کفایت ســرمایه قرار دهیم در مقطعی این رقم منفی 
۷.۶ بود و ناترازی در درآمدها و هزینه ها وجود داشــت و با ۱۲۰۰ میلیارد 

تومان زیان انباشته روبرو بودیم و ترازنامه بانک پایداری الزم را نداشت.
وی بابیان اینکه در سه سال گذشته اقدامات اساسی انجام شد تا روند نزولی 
فعالیت بانک تغییر یافته و به سوددهی پیوسته دست یابیم، افزود: در گام 
نخست سند جامع نیروی انسانی تدوین و به بهبود توانمندی های سرمایه 
انسانی کمک شد. پس ازآن، سند راهبردی بانک با بهره مندی از تجربه های 
پژوهشگران و کارکنان تدوین و نقشه راه برای افق ۱۴۰۴ بانک ترسیم شد.

مدیرعامل پست بانک ایران با تأکید بر اینکه برای دستیابی به اهداف مدون 
بانک، پایش و ارزیابی دوره ای از همه واحدها انجام می شود، خاطرنشان کرد: 
شایسته ساالری، تدوین دستورالعمل انتصابات و جابجایی نیروی انسانی بر 

اساس اصول منطقی و پذیرفته شده در بانک انجام شده است.
شیری با اشاره به اینکه در مسیر حرکت به سوی اهداف، گاهی نیاز به بررسی 
دوباره روش ها و اصالح آن ها است، تصریح کرد: یکی از این موضوعات، تدوین 
اهداف کمی ســاالنه بود که با توجه به ضرورت ارزیابی و بازخورد مســتمر، 
اصالح اهداف و تداوم آن در سه سال گذشته، در دستیابی به اهداف بسیار 
مؤثر بوده است. باالترین مقام اجرایی بانک بابیان اینکه بخش های مختلف 

در حاکمیت شرکتی بانک به طور کامل تشکیل شد و کمیته ها و اعضای 
آن مشخص شدند، گفت: هیئت عامل نرم افزاری در بانک شکل گرفت و در 
حوزه سخت افزاری نیز مجوزهای ساختمان جدید بانک اخذ و ساخت آن 

آغاز شد. همچنین ناوگان حمل ونقل بانک نوسازی و تجهیز شد.
وی افزود: با نظارت مستمر واحدها و رفع موانع، عملکرد آن ها بهبودیافته 
و انتظار می رود در ســال های آتی وضعیت بهتری داشــته باشیم. شیری با 
تأکید بر این که با برنامه محوری و عمل گرایی، ۱۲۰۰ میلیارد تومان زیان 
انباشته بانک در سال های گذشته، به سود تبدیل شده و سهامداران بانک 
امسال برای اولین بار در مجمع سال مالی ۱۴۰۰، سود تقسیمی خواهند 
داشت، ادامه داد: هماهنگی و همکاری بین بخش های ستادی و اجرایی، 
بهبود سبد دارایی ها و بدهی های بانک را به دنبال داشته و کفایت سرمایه 
بانک به مثبت ۳.۵ درصد رسیده است و افزایش بیش از چهار برابری سرمایه 

بانک نیز با پیگیرهای پیوسته در سال گذشته انجام شد.
مدیرعامل بانک با اشــاره به اســتخدام نیروی انسانی جدید بعد از سه سال 
ناترازی در بخش خروجی و ورودی نیروی انسانی بانک، تصریح کرد: امروز 
پست بانک ایران در جایگاهی قرار دارد که مسئوالن استانی و محلی وجود 
آن را به عنوان سرمایه منطقه تلقی می کنند و به آثار و پیامدهای باجه های 
بانکی روســتایی توجه ویژه دارند. بی تردید این دســتاورد، انعکاس تالش 

همه همکاران است.
باالترین مقام اجرایی بانک بابیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در ارزیابی  دستگاه های زیرمجموعه خود پست بانک ایران را به عنوان دستگاه 
برتر معرفی کرده است، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در ثبت نام سجام 
از باجه های بانکی روستایی این بانک استفاده کرد و در ارزیابی بانک های 
دولتی، برترین بانک بوده اســت و امروز پســت بانک ایران، پیشران عرضه 
خدمات بانکی و مالی در مناطق محروم است. شیری نقش پست بانک ایران 
در پرداخت وام وجوه اداره شــده بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را مهم دانســت و ادامه داد: اجرای این 
قرارداد در مرحله پایانی قرار دارد و پست بانک ایران با بهترین کیفیت آن 

را انجام می دهد.
مدیرعامل بانک با اشاره به تحقق اهداف کمی سال ۱۴۰۰ این بانک، تصریح 
کرد: دســتیابی به رشــد منابع ۱۰۳ درصدی، مدیریت مطالبات و کاهش 
ریســک اعتباری در صنعت بانکداری کم نظیر اســت و بانک در جایگاهی 
هست که ازنظر کاهش درصد چک های عودتی واگذاری در رتبه اول قرار 
دارد و از پنج درصد به دو درصد کاهش یافته است. کاهش سه واحد درصدی 

دستاورد بسیار درخشانی است.

دو معاون جدید مدیرعامل بانک ملی ایران معرفی شدند
طی مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و اعضای هیات عامل بانک ملی 

ایران، دو معاون جدید مدیرعامل بانک ملی ایران معرفی شدند.
محمدرضا فرزین طی مراسمی محمد نجف زاده را به عنوان سرپرست معاونت شعب منطقه 
دو و محمدنور آزادی را به عنوان سرپرست معاونت شعب منطقه یک کشور منصوب کرد 
و اظهارداشت: دستورالعمل های جدید و تغییرات اساسی در ساختار مدیریتی بانک در 
حال پیاده ســازی اســت، که یکی از الزامات این دســتورالعمل ها ساختار جدید در حوزه 

معاونان مدیرعامل است.
وی با اشاره به این که تفکیک و تغییرات در ساختار مدیریتی بانک در راستای نظارت دقیق تر به منظور دستیابی 
آسانتر و سریعتر به اهداف بانک است، اظهار کرد: با اجرای درست دستورالعمل های جدید، منافع بانک و ذینفعان 

به شکل بهتری حفظ شده و از خدمات بخش های گوناگون بهتر استفاده خواهد شد.
وی با تاکید بر این که انتصاب ها در بانک ملی ایران بر اساس شایسته ساالری و رعایت دستورالعمل هاست و 
معاونان جدید مدیرعامل با توجه به سوابق مدیریتی و تخصصی انتخاب شده اند، خاطرنشان کرد: می توان با 
پایبندی به ظرفیت های بانک، محصوالت و خدمات مناسب تری را برای پاسخگویی به نیاز مشتریان تعریف کرد.

فرزین در مراسم معارفه معاونان جدید شعب بانک با اشاره به اینکه ضروری است رویکردهای بانک ملی ایران 
در عرصه بانکداری تقویت شود، اظهار کرد: بانک ملی ایران در سال جاری با برنامه های مدون و دقیق همکاران 
حرکت خود را شروع کرده و تحوالتی که رخ خواهد داد، بدون شک حاصل برنامه ریزی های مبتنی بر دانش و 

تخصص همکاران است. وی با اشاره به این که تعدد شعب و تنوع کار در شعب بانک 
زیاد اســت، ادامه داد: از اهداف اصلی تاســیس بانک ملی ایران رضایت عموم مردم 
و برطرف کردن نیاز مشــتریان بوده اســت و بانک ملی ایران امســال با منطق مالی 
و مهندسی مالی درست و دقیق در جهت سوددهی و کمک به مردم و محرومیت 

زدایی در کشور تمام سعی خود را خواهد کرد.
دکتر فرزین با بیان این که تغییرات ایجاد شده در ساختار سازمانی جدید به منظور شتاب 
گیری اهداف بانک است، گفت: سیاست های کالن بانک ملی ایران در سال جاری با وجود 

نیروهای متخصص و کارکنان دلسوز با قوت اجرا خواهد شد.
وی با تاکید بر این که باید با اصالح ســاختار و رویه های بانک در اداره امور شــعب اســتان ها، چابکی الزم برای 
توسعه بانکداری جامع را ایجاد کنیم، گفت: امیدواریم با ساختار جدید و همچنین با هم افزایی نیروها و استفاده 
بهینه از منابع، سهم بازار بانک در شبکه بانکی در تمامی امور بیش از پیش افزایش یابد. در این مراسم همچنین 
معاونان جدید شعب بانک  نیز دیدگاه های خود را به منظور پیشبرد اهداف بانک مطرح کردند. محمد نجف زاده 
سرپرست معاونت جدید شعب منطقه دو بانک ملی ایران نیز در این مراسم پس از دریافت حکم انتصاب خود با 
بیان این که برنامه مدونی برای فعالیت در مسئولیت جدید به هیات مدیره ارائه کرده است، گفت: سود حاصل از 
فعالیت بخش بانکداری الکترونیک بانک طی سال های گذشته رشد مطلوبی داشته و امیدواریم با پیاده سازی 

طرح و برنامه های جدید و با وجود نقشه راه مدون و منظم، این روند با قدرت بیشتری ادامه یابد.

اخبار

کرد بانک توسعه تعاون 20 هزار میلیارد ریال تسهیالت تفاهم نامه ای پرداخت 
در راســتای حمایت از کار و تولید ایرانی بانک توســعه تعاون در ســال گذشــته ۲۰ هزار 

میلیارد ریال تسهیالت به خریداران محصوالت ایرانی پرداخت کرده است.
رئیس اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار بانک توسعه تعاون گفت: یکی از اولویت هایی 
که بانک توســعه تعاون برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان در دســتور کار قرار 

داده است انقاد تفاهم نامه تامین مالی خریداران کاالهای ایرانی است.
یونــس کالنتــری افزود: در گام اول با شــرکت های فعال در حــوزه تولید لوازم خانگی، 

تجهیزات کشاورزی و خودروسازان تفاهم نامه امضا کرده ایم.
وی ادامه داد: این اقدام بانک توسعه تعاون به گسترش و توسعه استفاده از محصوالت ایرانی منتهی 

می شود.
رئیس اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار بانک توسعه تعاون بیان کرد: بیش از ۱۵ هزار نفر از این 

تســهیالت بهره مند شــده اند ضمن آنکه میانگین تسهیالت پرداختی برای خرید لوازم 
خانگی ۵۰۰ میلیون ریال و میانگین تســهیالت پرداخت شــده در بخش خودروهای 

تجاری ۵ میلیارد ریال است.
کالنتری خاطرنشــان کرد : ویژگی مهم تســهیالت تفاهم نامه ای نرخ بســیار پایین 
مطالبات معوق است به نحوی که نرخ تسهیالت غیر جاری در این بخش ۴ درصد است.
وی تفاهم نامه های پرداخت تســهیالت را ۱۸۰۰ فقره اعالم کرد و ادامه داد: در بخش 
کشاورزی با یک شرکت تولید کننده پهباد قرارداد امضا کرده ایم که خریداران محصوالت 

این شرکت می توانند از تسهیالت بانک توسعه تعاون بهره مند شوند.
کالنتری اعالم کرد: ۹۰ درصد تولیدکنندگان خودروهای تجاری برای بهره مندی از تسهیالت بانک 

توسعه تعاون با این بانک تفاهم نامه امضا کرده اند.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان همدان از عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
حوزه فرهنگ کار، تالش و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه تقدیر کرد. »مرتضی 
حیدری« سرپرست اداره کل بهزیستی استان همدان با ارسال لوح تقدیری، از »مرتضی 
بهاروند« مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان همدان به دلیل اهتمام و 
همراهی مؤثر در اشتغالزایی و محرومیت زدایی معلوالن و نیازمندان تحت حمایت این 
سازمان تقدیر کرد. در بخشی از این تقدیرنامه آمده است :»از حمایت ها، پشتیبانی ها 
و زحمات صادقانه جناب عالی و همکاران محترم در کمک به ترویج فرهنگ کار، تالش، 
توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای محرومان که به فرموده امام راحل ولی نعمتان حقیقی 
انقالب اسالمی هستند، صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و سالمتی و توفیق روزافزونتان را 

از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم.« مدیریت شعب استان همدان بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در ســال ۱۴۰۰ و در چارچوب همکاری با نهادهای حمایتی، تســهیالتی را 
برای حمایت از مددجویان این نهادها پرداخت کرد؛ از جمله به معرفی شدگان کمیته 
امــداد امــام خمینی)ره( ۲۰۶۶ فقره به ارزش ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی ۲۷۴ فقره به ارزش تقریبی ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، 
بنیاد برکت ۸۶ فقره به ارزش یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان و بهزیستی ۴۷ فقره 
به ارزش ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده است. 
مدیریت شعب استان همدان همچنین در سال گذشته ۱۴۰۸ فقره به ارزش تقریبی 

۱۲۱ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج جوانان پرداخته است.

کار و توانمندسازی مؤثر بوده است بانک قرض الحسنه مهر ایران در ترویج فرهنگ 

خبر  ویژه

مفقودی 
ســواری  کمپانــی  ســند  ســبزو  بــرگ 
بــه   1392 مــدل   131EXتیــپ ســایپا 
شــماره  بــه  ســفید-روغنی   رنــگ 
بــه   85 د  ایــران638-74  شــهربانی 
شــماره  و   4875860 موتــور  شــماره 
 NAS411100D4911365 شاســی  
کــد ملــی  بــه  پــور  نــام رضــا جهــان  بــه 
از  و  گردیــده  0942281837مفقــود 

میباشــد. ســاقط  اعتبــار  درجــه 

مفقودی 
بــرگ سبزســواری پرایــد تیــپ صبا)جــی 
رنــگ  بــه   1381 مــدل  ایکــس(  تــی 
شــهربانی  شــماره  بــه  شــیری-روغنی 
شــماره  بــه   77 ط  ایــران325-12 
شاســی   شــماره  و   0424151 موتــور 
ایــوب  نــام  بــه    S1412281889229
بامــدادی فرزنــد حســین مفقــود گردیده 

میباشــد. ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و 

مفقودی 
ســیکلت  موتــور  کمپانــی  ســند  ســبزو  بــرگ 
رنــگ  بــه   1394 مــدل   SH150 تیــپ  همتــاز 
مشــکی شــماره پــاک ایــران 23564-775 
 0149NBF400520 موتــور  شــماره  بــه 
 NBF***150H9409612 تنــه  شــماره  بــه 
ملــی  کــد  صبــوری  محمدرضــا  نــام  بــه 
درجــه  از  و  گردیــده  0924310324مفقــود 

میباشــد. ســاقط  اعتبــار 

مفقودی
ســندکمپانی  و شناســنامه مالکیــت ســواری پرایــد صبــا جــی تــی 
شــماره  بــه  متالیــک  مــدادی  نــوک  خاکســتری  رنــگ  بــه  ایکــس 
انتظامــی 821 ص 68-ایــران46 بــه شــماره موتــور 386895 بــه 
شــماره شاســی S1412281852955 متعلــق بــه مهــدی شــفیعی 

فرزنــد هــادی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت ســواری کار هیونــدای بــه 
انتظامــی 185 ج  بــه شــماره  رنــگ ســفید روغنــی مــدل 2013 
بــه   G4KEDU040688 موتــور  شــماره  بــه  55-ایــران46 
شــماره شاســی KMHJU81CDDU718596 متعلــق بــه فرشــته 
محســنی مشــتقین مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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در300 هکتار از تاغزارهای شهرستان سمنان؛

آغاز شد آفات و بیماری ها  ح مدیریت مبارزه با  اجرای طر
سمنان / گروه استان ها: معصومه منظمی رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان از آغاز 
اجرای طرح مبارزه با آفات و بیماری ها در ۳۰۰ هکتار  
از تاغزارهای جنوب دالزیان سمنان خبر داد.منظمی 
گفــت:۹۰  درصــد از تاغزارهــای منطقه حاجی آباد 
شهرستان سمنان به آفت شپشک و سفیدک تاغ آلوده 
شده است. این آفت یکی از انواع راسته نیم باالن یا سن ها 
است که باعث خشکیدگی بوته های تاغ چندین ساله 
در شهرستان شده که پس از بررسی های گیاهپزشکی 
بهترین شیوه مبارزه و دفع آفت و پیشگیری از شیوع آن 

در مناطق دیگر با توجه به گسترش شدید آفت شیوه 
قطع مکانیکی و سپس مبارزه شیمیایی انتخاب گردید. 
وی افزود: تاغ به عنوان یک گونه مقاوم به خشکی یکی 
از گونه های اصلی و مهم در عملیات بیابان زدایی در 
این شهرســتان است به طوری که در طول چندسال 
گذشته سطح زیادی از مناطق بیابانی این شهرستان 
با این گونه احیا و تاحد بســیاری کنترل شــده و در 
حال حاضر سطح تاغزارهای دست کاشت شهرستان 
ســمنان بیش از ۱۳۵۰۰هکتار است که از این میزان 
۶۰۰۰ هکتار از سطح تاغزارهای آلوده به آفت شپشک 

ســفید مبتال گردیده است.منظمی در ادامه گفت: در 
ادامه عملیات اجرایی سال گذشته که در سطح ۳۷۵ 
هکتار اجرا گردید، در سالجاری نیز دو منطقه ۲۰۰ و 
۱۰۰ هکتاری شناسایی شده که مقرر گردید بر اساس 
اعتبارات تخصیص داده شده در سطح ۳۰۰ هکتار از 
عرصه های آلوده به آفت شپشک و سفیدک عملیات 
قطع مکانیکی و سپس مبارزه شیمیایی در سه فاز انجام 
گیــرد.وی گفت: نحــوه اجرای عملیات مبارزه با آفت 
شپشک به این صورت هست که بعد از قطع مکانیکی 
و هرس تاغ ها، ســم پاشــی در  اردیبهشــت ماه برای 

مبارزه با آفت شپشک سفید سپردار تاغ ها، با سموم 
شیمیایی دیازینون و اتیون انجام خواهد شد.منظمی 
در خاتمه گفت: برای مبارزه با آفت شپشک درختان 
آلوده کف بر شده که پس از مدتی درختان دوباره جست 
زنی نموده و مجددا منطقه با درختان جوان و سالم تاغ 
احیا می گردد و چوب درختان قطع شده در صنایعی 
مانند تهیه سرکه چوب جهت تقویت اراضی کشاورزی 
و باغی، تولید پودر جهت استفاده در صنایع آرایشی و 
بهداشتی و صنایع تولید آجر و سفال ساختمانی و ....  

بکارگیری می گردد.

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

صادرات فراورده های چاپی از مرز 10 هزار میلیارد ریال گذشت
مشهد / سمیرا رحمتی

سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراســان رضــوی از صادرات بیــش از  ده هزارمیلیارد ریال فراورده 
های چاپی غیر کتاب  در این اســتان در ســال ۱۴۰۰ خبر داد.جلیل 
ســروری سرپرســت معاونت فرهنگی و رســانه  اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی خراسان رضوی اظهار داشــت : در راستای اجرایی 
شدن شعارسال ۱۴۰۰ مبنی بر  تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها   
در ســال گذشــته مجموعا از نظر ریالی مجوز چاپ وصادرات  ده هزار 
و ششــصد و بیســت و چهار میلیارد ریال محصوالت و فرآورده های 
چاپی و بسته بندی از استان خراسان رضوی به خارج از کشور صادر 
گردیده است. وی ادامه داد:استان خراسان رضوی با داشتن بیش اژ 
۴۰۰واحــد چاپی ،فعــال وتنوع در نوع چاپ های تخصصی ،با وجود 
کارشناسان متخصص وباتجربه، جدیدترین دستگاههای صنعت چاپ 
ومدیران فعال درپاسخ به دغدغه مقام معظم رهبری  ورونق تولیدات 
کشور تالش خودرا برای ایجاد بازارهای جدید درکشورهای همسایه 

افــزون نمــوده وتهدید بحران تحریم هــای ظالمانه را به فرصت بدل 
نموده وباارائه بهترین خدمات چاپی توانســته اســت تا ســهم عمده 
ای درارزآوری برای کشــور داشــته باشد.برهمین اساس محصوالت 
چاپی صادرشــده شــامل: انواع کارتن خالی چاپ)کیک،آبمیوه،تخم 
مرغ،صابون،شکالت،،ویفر،بیسکوئیت و...( ،جعبه مقوایی چاپی)جعبه 
شیرینی( ، سلفون، لفاف،پاکت، لیبل، برچسب،پاکت آبمیوه و..، پاکت 
مقوایی،   انواع کفی کارتن ،کیسه خالی سیمان و نیز  درب بطری آب و 
نوشابه بوده است.وی ادامه داد: محصوالت چاپی یادشده به کشورهای 
آسیای میانه ازجمله افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، 
ترکمنســتان و نیز عراق و برخی ازکشــورهای اروپایی صادر گردیده 
است .وی درپایان اظهار امیدواری با توجه به شعار سال   تولید ،دانش 
بنیان، اشتغال آفرین  بتوانیم درسال۱۴۰۱با استفاده از شرکت های 
دانــش بنیــان در صنعت چاپ به تکنولوژی های جدید دســت یافته 
و ضمن اشــتغال آفرینی در افزایش صادرات، ظرفیت واحدهای غیر 

فعال چاپی را فعالتر از گذشته نماییم.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر کل بنیاد مسکن استان اردبیل:

امسال ۳50 جلد سند مالكیت 
روستایی صادر می شود 

 اردبیل / گروه استان ها: فرهاد سبحانی در نشست 
خبری اظهار کرد: ۶۴ درصد از واحدهای مسکونی 
روستایی استان اردبیل به تعداد ۹۸ هزار و ۸۴۷ واحد، 
مقاوم ســازی شده اند. وی افزود: سهمیه تخصیصی 
طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۰ 
به تعداد ۳ هزار و ۶۴۱ واحد مسکونی بود که تاکنون 
پایان کار ۷۶۷ واحد مســکونی صادر شــده است و 
در کنار آن ســهمیه تخصیصی تفاهم نامه برنامه و 
بودجه )مسکن محرومین( در سال ۱۴۰۰ به تعداد 
۳ هزار واحد مسکونی بوده و تاکنون پایان کار ۲ هزار 
و ۹۰۶ واحد مســکونی صادر شــده است. مدیرکل 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان اردبیل بیان 
کرد: همچنین ســهمیه خانواده هــای دو معلول 
۱۰۶ واحد مسکونی، تعداد سهمیه تفاهم نامه ایتام 
)کمیته امداد و بهزیستی( ۲۳ واحد مسکونی و تعداد 
ســهمیه تفاهم نامه مشترک با بنیاد مستضعفان و 

بنیاد علوی ۶۴۰ واحد مسکونی بوده است. 

 ثبت نام ۳4 هزار و 2۶7 نفر 
در طرح نهضت ملی مسكن

سبحانی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن تصریح 
کــرد: تعداد ۳۴ هــزار و ۲۶۷ در طرح نهضت ملی 
مســکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد، ۲۵ هزار 
و ۴۲۲ نفر واجد شــرایط دریافت تســهیالت بوده و 
مجموع افراد مراجعه کننده و تشــکیل پرونده ۱۲ 
هزار و ۲۶۴ نفر بوده است. وی تشریح کرد: تاکنون 
۸ هزار و ۳۱ نفر افتتاح حساب کرده و روند اجرایی 
در ۱۵ شــهر با ظرفیت ســاخت ۲ هزار و ۹۲۵ واحد 
مسکونی در حال انجام است. مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اردبیل با اشاره به اجرای طرح 
هادی در روستا های استان اردبیل بیان کرد: بر اساس 
آمار های موجود، تعداد یک هزار و ۱۷ روستای استان 
اردبیــل بــاالی ۲۰ خانوار بوده که در ۲۶۶ روســتا 
بازنگری طرح  هادی انجام یافته و تعداد ۱۵۶ روستا 
نیز در دست بازنگری قرار دارد و تعداد ۲۶۹ روستا 

نیز نیازمند بازنگری طرح هادی است. 

 اجرای 48۶ مورد طرح هادی روستایی 
در استان اردبیل 

وی تشریح کرد: در مجموع از کل روستاهای باالی 
۲۰ خانوار تعداد ۴۸۶ مورد طرح هادی اجرایی شده 
اســت و بر این اســاس نزدیک ۴۵ درصد از روستاها 
برای یکبار طرح هادی در آن ها اجرا شــده اســت و 
عالوه بر آن تاکنون ۱۰۴ هزار و ۴۶ جلد سند مالکیت 
با همکاری اداره کل ثبت اســناد و امالک استان در 
۴۶۴ روستا و ۲۳ شهر به متقاضیان صادر شده است.

ســبحانی گفت: در سال ۱۴۰۰ میزان ۷۰ میلیارد 
تومان قیر رایگان برای استان اردبیل اختصاص یافته 
که بر این اساس آسفالت ریزی ۱۱۳ روستا در برنامه 

کاری قرار گرفته است.

مدیرعامل تاکسیرانی اصفهان خبر داد؛

 تشكیل کارگروه ماده ۱8 
برای برنامه ریزی سرویس مدارس

اصفهان / گروه استان ها: مدیرعامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه پس از اعالم حضوری شــدن مدارس به این 
سازمان کارگروه ماده ۱۸ تشکیل جلسه داد، گفت: 
ســرویس دهی مدارس پروسه ای زمان بر است زیرا 
پس از درخواســت سرویس مدرسه از سوی اولیای 
دانش آموزان، جذب راننده و مســیربندی سرویس 
باید انجام شود.محمد پرورش اظهار کرد: بر اساس 
تصمیم دولت مبنی بر بازگشــایی مدارس و اعالم 
اداره آموزش وپرورش، ســازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکســیرانی جلســه کارگروه ماده ۱۸ را که جزو 
اساسی ترین مباحث سرویس های مدارس است، در 
نهم فروردین ماه تشکیل داد.وی ادامه داد: در جلسه 
کارگروه ماده ۱۸ مقرر شد فرمی در اختیار اداره کل 
آموزش وپــرورش قــرار گیرد و با ابالغ به مدارس از 
مراجعه حضوری اولیای دانش آموزان به شرکت های 
حمل ونقل دانش آموزی جلوگیری شود، همچنین 
مقرر شد مدارس تا هجدهم فروردین ماه ضمن ثبت 
درخواســت، این فرم را به شرکت های حمل ونقلی 
ارائه کنند.مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه تعدادی 
از مــدارس هنــوز فرم مربوطه را به شــرکت های 
حمل ونقل دانش آموزی ارائه نداده اند، خاطر نشان 
کرد: سرویس دهی مدارس پروسه ای زمان بر است، 
زیرا پس از درخواست سرویس مدرسه از سوی اولیای 
دانش آموزان، جذب راننده و مســیربندی سرویس 
باید انجام شــود که در ســال های گذشته از ابتدای 
ســال تحصیلی در یکی دو ماه آغاز ســال تحصیلی 
این اقدامات انجام می شد.وی با بیان اینکه بالفاصله 
پس از اعالم حضوری شــدن مدارس به ســازمان 
تاکســیرانی کارگروه ماده ۱۸ تشــکیل جلسه داد، 
تصریح کرد: از مدارس درخواســت داریم فرم هایی 
که از سوی اداره کل آموزش وپرورش به آنها ارائه شد 
را به شرکت های حمل ونقل دانش آموزی ارائه دهند 
تا این شــرکت ها با همکاری رانندگان زیرمجموعه 
خود ابتدا مســیربندی و ســپس سرویس دهی به 

دانش آموزان را آغاز کنند.

 مدیر شرکت توزیع برق 
شهرستان مهدیشهرعنوان کرد؛

ح بهسازی شبكه توزیع  اجرای طر
برق 9 روستا در مهدیشهر

ســمنان / گــروه اســتان ها: مدیــر توزیع برق 
شهرســتان مهدیشهر از اجرای طرح بهارستان، 
برای اصالح و بهینه ســازی شــبکه برق رسانی 
۹ روســتای این شهرســتان اطالع داد.حسین 
حافظی بیان کرد: در طی ســال گذشته، شبکه 
برق روســتاهای چاشــم، فینســک، شلی، تُم، 
تالجیم، کلیم، فوالدمحله، سرآور و پرور بهسازی 
شــده اســت.وی اظهار کرد: بهینه سازی شبکه 
فشارمتوسط جهت پایداری بیشتر، اصالح خط 
۲۰ کیلوولت به منظور رفع حریم مشــترکین و 
متقاضیان جدید، بهســازی شبکه فشارضعیف 
برای ارتقای پایداری خطوط برق رســانی، جابه 
جایی پایه های برق قرار گرفته در معبر سواره رو، 
احداث شبکه برای تامین برق متقاضیان جدید 
و ایجاد شبکه فشارمتوسط و نصب پست هوایی 
جهت کاهش شعاع تغذیه شبکه فشارضعیف، در 
زمره اقداماتی به شــمار می رود که در راســتای 
این طرح به اجرا درآمده اســت.حافظی با اشاره 
به این که برای اجرای فعالیت های مورد اشاره، 
مبلغ هفت میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال سرمایه 
گذاری شــده خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۱ 
نیز عملیات اصالح و بهینه ســازی شبکه توزیع 
برق روستاهای رودبارک، هیکو و آبمند، به اجرا 

درخواهد آمد.

 به منظور مبارزه با زمین خواری 
در استان اصفهان صورت گرفت؛

 اخذ 740 رای قضایی 
به نفع بیت المال 

اصفهان / گروه استان ها: معاون امالک و حقوقی 
اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت: 
۷۴۰ رای قضایــی بــه نفع دولت و بیت المال در 
ســال ۱۴۰۰ برای بازپس گیری بیش از دو هزار 
و ۱۸۴ هکتار از اراضی ملی استان اصفهان اخذ 
شد.عبدالحســین پارســایی راد معاون امالک و 
حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
اظهار کرد: با پیگیری های حقوقی از ســوی این 
اداره کل در راستای رفع تصرف اراضی ملی استان 
اصفهان و با حمایت جدی دستگاه قضایی در این 
خصوص، در ســال ۱۴۰۰، ۷۴۰ رای قضایی به 
نفع دولت و بیت المال اخذ شــد.  وی افزود: این 
آرا مربوط به پرونده های مهم و حساس اختالفی 
ایــن اداره کل بــا متصرفان و زمین خواراِن بیش 
از دو هزار و ۱۸۴ هکتار از اراضی ملی در ســطح 
استان اصفهان بوده است.   معاون امالک و حقوقی 
اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان اذعان 
داشــت: ۳۶ فقره رای قطعی قضایی در راستای 
رفع تصرفات غیر مجاز اجرا شد که به تبع آن ۴۳ 
هکتار از اراضی ملی در سطح استان به دولت اعاده 
شــد.   وی ادامه داد: به موجب دســت درازی به 
بیش از ۱۰ هزا و ۹۰۰ هکتار از اراضی دولتی، ۸۵ 
مورد طرح دعوی و پرونده حقوقی علیه اشخاص 
متخلف تشــکیل شده است.  پارسایی راد گفت: 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با حمایت 
دســتگاه قضایی هیچ مماشاتی با زمین خواران 
ندارد و تصرف اراضی ملی به هر بهانه ای که صورت 
گرفته باشــد نتیجه ای غیــر از تعقیب قضایی و 
محکومیت کیفری و قلع و قمع و زیان ناشــی از 
آن برای متصرفان به همراه ندارد.  وی در پایان 
بــا تاکیــد بر جدیت ایــن اداره کل در برخورد با 
متصرفان اراضی ملی اذعان داشت: اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان نسبت به اشخاصی 
که اقدام به دست اندازی به اراضی ملی می کنند 

به هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد.  

 dزدارdعی و آبخdتوسط اداره کل منابع طب
استان بوشهر اعالم شد؛   

اطالعDه مدیریت کوچ بهاره 
مراتع استان بوشهر در سال ۱40۱      
بوشــهر / گروه اســتان ها: مراتع از سرمایه های 
بــزرگ ملــی و نعمات الهــی و حفاظت،  احیا،  
توســعه و بهــر ه برداری پایــدار از آن وظیفه ای 
همگانی اســت. هدف برنامه مدیریت و کنترل 
کوچ پیشــگیری ا ز ورود  و خروج و چرای زود 
هنــگام دام و مازاد بر ظرفیت در مراتع اســت و 
رعایت زمان مناسب بهره برداری نقش موثری در 
حفاظت از این منابع و بهبود معیشت مرتعداران 
ســختکوش دارد. بنابراین به منظور ایجاد نظم 
و رعایت مقررات در آســتانه خرو ج و کوچ بهاره 
دامداران از مراتع اســتان، موارد زیر را به اطالع 

بهر ه برداران می رساند:    
- تاریخ خروج دام از مراتع روســتایی و عشایری 
استان ۱۴۰۱/۱/۳۰ تعیین گردیده و اکیپ های  
ثابت و سیار در مبادی خروجی استان از خروج دام 
قبل از تاریخ مقرر اکیداً جلوگیری م ی نمایند .  
- دامداران کوچرو هنگام خروج از مراتع قشالقی 
استان و ورود به مراتع استان های همجوار باید 
دارای پروانه چرای تمدید شده معتبر و یا کتابچه 

طرح مرتعداری باشند.  
- از کلیه شرکت های حمل و نقل درخواست م 
ی شود قبل از صدور هرگونه مجوز حمل دام با 
ادارات منابع طبیعی  و آبخیزداری شهرســتان 

هماهنگی نمایند .  

استانها 6

مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل خبر داد؛ 

ح »اطعام مهدوی« گرم در ماه مبارک رمضان در قالب طر کاال و غذای  توزیع سبد 
 اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرکل کمیته امداد اســتان اردبیل 
گفت: در ماه مبارک رمضان با یاری خیران و نیکوکاران، سبدکاال 
و غذای گرم در بین خانوار تحت حمایت و سایر اقشار آسیب پذیر 
اســتان در قالب طرح »اطعام مهدوی« توزیع خواهد شد. حسین 
دشتی با اشاره به اینکه در قالب طرح »اطعام مهدوی« غذای گرم 
و ســبدکاال در بین مددجویان تحت حمایت و ســایر افراد نیازمند 
توزیع می شود، گفت: تمهیدات الزم در نظر گرفته شده تا با یاری 
خیران، حامیان، مراکز نیکوکاری، موسسات خیریه و دستگاه های 
اجرایی همسو بتوانیم از خانوار نیازمند استان در طول ماه مبارک 
رمضان دســتگیری کنیم.وی با اعالم اینکه ۳۰ آشپزخانه »اطعام 
مهدوی« در ســطح اســتان دایر شده است، بیان کرد: تالش داریم 
از طریق کمک های مردمی ۱۳۷ هزار پرس غذای گرم و ۴۱ هزار 
ســبدکاال را در بین مددجویان تحت حمایت در طول ماه رمضان 
توزیع کنیم.دشتی با بیان اینکه نیکوکاران در سال گذشته بیش 
از ۱۰ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومان به صورت نقدی و غیرنقدی 

بــه طرح »اطعام مهدوی« کمک کرده بودند، افزود: امیدواریم در 
سال جاری بتوانیم بیش از پیش یاریگر محرومان جامعه در تامین 
نیازهای اساسی باشیممدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با اشاره 
بــه اینکه در قالب طــرح »اطعام مهدوی« برنامه های مهمی را به 

منظور رفع نیازهای اساسی فقرا و محرومان مد نظر قرار داده ایم، 
گفت: بر اســاس پروتکل های بهداشــتی و در حضور کارشناسان 
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی در استان، سبدکاال و غذای 
گرم تهیه و به دســت مددجویان و نیازمندان خواهد  رســید.وی با 
اشاره به اینکه طرح »اطعام مهدوی« همزمان با سراسر کشور در 
حال برگزاری است، اعالم کرد: برنامه ریزی های مناسبی انجام شده 
تا بتوانیم در بین مددجویان، ســالمندان و به خصوص نیازمندان 
ساکن در مناطق محروم غذای گرم و سبدکاال توزیع کنیم.دشتی 
با بیان اینکه با بهره گیری از کمک های خیران و همچنین ســایر 
منابع کمیته امداد تالش داریم در ماه مبارک رمضان حداقل یک 
بسته معیشتی در میان خانوارهای تحت حمایت و افراد بی بضاعت 
شناســایی شــده توزیع کنیم، گفت: ماه مبارک رمضان بهترین و 
مناســب ترین فرصت برای دســتگیری از اقشار آسیب پذیر است 
که باید همه آحاد مختلف برای رفع مشــکالت نیازمندان گام در 

این امر مهم بگذارند.

خبر ویژه

کرمانشاه / گروه استان ها: در حال حاضر تعداد۳۶۰ هزار 
نفر در استان کرمانشاه زیرپوشش بیمه سالمت همگانی 
شــهری هســتند که برای ۲۴۰ هزار نفر از آنها تاکنون 
۱۵۷ پزشک خانواده منصوب شده است.در صورت عدم 
مراجعه بیمه شــدگان بیمه سالمت همگانی به پزشک 
خانواده تعیین شــده ممکن اســت بیمه آنان غیر فعال 
شود، به همین خاطر برای تکمیل روند تشکیل پرونده 
الکترونیکی خود حتما الزم و ضروری است مراجعه اولیه 

داشته باشند. بیمه شدگانی که برای آنها پزشک تعیین 
شده، الزم است برای دریافت هرگونه خدمت درمانی ابتدا 
به پزشک خانواده مراجعه کنند، در صورتی که پزشک 
خانواده تشخیص داد او را به متخصص یا پارکلینک که 
نیــاز دارد، ارجــاع می دهد و مراحل درمان خودش را از 
آنجا ادامه می دهد.بیمه شدگان در اسرع وقت به پزشک 
خانواده معرفی شده ، مراجعه کنند در غیر اینصورت بعد از 
۶ ماه ممکن است بیمه آنها غیر فعال شود و برای دریافت 

خدمات درمانی در مراکز دچار مشکل شوند.همچنین 
کسانی که دارای بیمه همگانی سالمت هستند و فشار 
خون و دیابت دارند باید برای تشکیل پرونده به پزشک 
خانواده مراجعه کنند. بیمه شــدگان هر بار به پزشــک 
خانواده مراجعه کنند فقط ۶ هزار تومان هزینه ویزیت 
پرداخت می کنند و اگر پزشک خانواده آنها را به متخصص 
ارجاع دهد، ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و تقریبا می شود گفت 

هزینه درمان برای خانوارها رایگان است.

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه:

کنند بیمه شدگان سالمت برای تشكیل پرونده الكترونیكی به پزشک خانواده خود مراجعه 

خوزســتان / گروه استان ها: ۲۸۵ آشپزخانه در 
قالب طرح اطعام مهدوی برای طبخ و توزیع غذای 
گرم بین نیازمندان خوزستانی با هدف کمک به 
خانواده هــای نیازمند خبر داد.مدیر کل کمیته 
امداد خوزســتان،در مراسم آغاز به کار نخستین 
مرکــز اطعام مهدوی به نــام جوانان امدادگر در 
اســتان اظهار کرد: در جهت تحقق منویات مقام 
معظم رهبری وعملیاتی کردن رزمایش مواسات، 
همدلــی و کمک مومنانه در ماه مبارک رمضان 
غذای گرم و بســته معیشتی با مشارکت خیران 
میان نیازمندان توزیع می شود.وی از راه اندازی 

۲۸۵ مرکز اطعام مهدوی و افطاری ساده سراسر 
استان در ماه مبارک رمضان با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی خبر داد و گفت: اولین آشــپزخانه به 
همت جوانان امدادگر و بسیجی قرارگاه جهادی 
شــهید مصدق طاهری افتتاح شد.شــیبه گفت: 
بیــش از یــک میلیــون و ۲۰۰ پرس غذای گرم 
در سراســر استان توزیع می شود که با همکاری 
و مشــارکت مردم نیکوکار، موسســات خیریه و 
مراکز نیکوکاری، بسیج و سپاه، گروه های جهادی 
واســتفاده از ظرفیت خیران، اصناف، سازمان ها، 
نهادها صــورت می گیرد.مدیر کل کمیته امداد 

خوزستان این آشــپزخانه ها از روزهای نخست 
ماه مبارک رمضان شروع به فعالیت میکنند و تا 
پایان ماه مبارک رمضان، مددجویان و نیازمندان 
در قالــب طرح اطعام مهدوی - افطاری ســاده 
غذای گرم وبســته های معیشــتی و سبد غذایی 
دریافت خواهند کرد.کمیته امداد با عنوان پویش 
ملی -ایران همدل- در راســتای بهره مندی از 
ظرفیت مردم نوعدوســت، خیران و نیکوکاران و 
ترویج ســنت حسنه اطعام نیازمندان طرحی را 
تحت عنوان -اطعام مهدوی- افطاری ساده اجرا 
کرده که امســال با شــیوع ویروس کرونا و ایجاد 

مشــکالت معیشتی برای اقشار نیازمند متفاوت 
تــر خواهــد بود و این خانــواده ها به کمک های 
معیشــتی نیاز بیشــتری پیدا می کنند.کمیته 
امداد خوزســتان ضمن دعوت از مردم، خیران و 
همه نهادها و دستگاه های مسئول برای پیوستن 
به مرحله ســوم پویش ایران همدل، تاکید کرد: 
مــردم نیکوکار می تواننــد برای ارائه کمک های 
خود از طریق شمارگیری کد دستوری #۱۲* و 
*۸۸۷۷*۰۶۱*۱#  اقدام وهمچنین پایگاه ها و 
دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر 
استان آماده دریافت کمک های مردمی هستند.

با هدف کمک به خانواده های نیازمند انجام شد؛

ح اطعام مهدوی در استان خوزستان راه اندازی 285 آشپزخانه ویژه طر



w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

روزنامه اقتصادی صبح ایران

پنجشنبه 25 فروردین 1401  شماره پیاپی 122080 رمضان 1443   14 آپریل 2022
ویژه از محیط زیست

كوتاه از بهداشت

کرد؛ « را تایید  کار کودکان  پلیس وجود پشت پرده سازمان  یافته در موضوع »

؛ درد کهنه جامعه کودکان کار
رســیدگی به مســائل کودکان کار باید 
هدفمند دنبال شــود تا به نتیجه برسد، 
احیای زندگی مطلوب برای این کودکان و 
حمایت از خانواده آنها از راهکارهای کمک 
به آنهاست و اگر این معضل به طور ریشه ای 
حل نشود تبعات سنگینی از جمله افزایش 
بزهکاری در جامعه دارد، کودک کار دردی 
کهنه در جوامع مختلف است.رئیس پلیس 
تهران با تاکید بر اینکه شهرداری و سازمان 
بهزیستی متولی اصلی در مسئله کودکان 
کار هستند، وجود پشت پرده سازمان یافته 
»کودکان کار« را تایید کرد.سردار حسین 
رحیمی درباره مســئله »کودکان کار« و 
تیم های ســازمان یافته  ای کــه اقدام به 
توزیــع و هدایت این کودکان در میادین 
و تقاطع هــای اصلی تهــران می کنند، 
اظهــار کرد: اینکه بســیاری از »کودکان 
کار« ســازماندهی می شــوند را تأییــد 
می کنیم البته این ســازماندهی مربوط 
به تمام کودکان کار نیســت اما اغلب آ نها 
ســازماندهی می شوند یعنی یک نفر این 
کودکان را صبح به معابر و چهارراه ها آورده 
و ظهــر یا غروب آنها را مجدد جمع آوری 
می کند.وی افزود: برای پلیس کاری ندارد 
افرادی را که اقدام به سازماندهی کودکان 
کار می کنند، شناسایی یا اینکه کودکان 
کار را از ســر چهارراه ها جمع آوری کند 
کما اینکه این کار را با کمک شــهرداری 
پیــش از عید آغــاز کردیم اما بعد از عید 
تاکنــون اقدام خــاص و جدیدی در این 
رابطــه نداشــتیم زیرا هــم با تعطیالت 
نــوروزی و مأموریت هــای پلیس مواجه 
شــدیم و دوستان نیز مطالبه جدیدی از 
پلیس نداشــتند.وی تصریح کرد: به نظر 
می رســد باید سه رکن پلیس، شهرداری 
و دستگاه قضائی با جدیت بیشتر در این 
رابطه ورود پیدا کنند همچنین ســازمان 
بهزیستی نیز می تواند عضو این کارگروه 
باشد.سردار رحیمی در پاسخ به این سؤال 
که چه ارگان یا سازمانی متولی اصلی در 
موضوع ســاماندهی کودکان کار است، 
گفت: حتماً شهرداری و بهزیستی در این 
رابطه متولی اصلی هســتند و ما در این 

حوزه کمک کننده هستیم.وی در پاسخ 
به این ســؤال که آیا از نظر پلیس فعالیت 
کودکان کار بر سر چهارراه ها جرم محسوب 
می شود، متذکر شد: خیر؛ این موضوع جرم 
نیست و در بخش جرم انگاری نمی توان از 
این کار به عنوان اقدام مجرمانه نام برد اما 
به هر حال این افراد باید جمع آوری شوند 
زیرا جزو مظاهر برهم زننده نظم و انضباط 

شهر هستند

رسیدگی نکردن به وضع کودکان کار 
افزایش بزهكاری را در پی دارد

مجید ابهری، آسیب شناس و رفتارشناس 
اجتماعــی در خصوص کــودکان کار، 
می گوید: والدین کــودکان خیابانی به 
چند دســته تقسیم می شوند، اغلب این 
کودکان بدون والد یا تک والد یا به همراه 
نامــادری یا ناپــدری زندگی می کنند، 
برخی نیز خانواده دارند، اما بدسرپرست 
هســتند یا والدین معتاد یا از کارافتاده 
دارنــد.وی ادامه می دهد: طبق تعریف 
یونیسف افرادی که به سن قانونی نرسیده 
و به کار گمارده می شــوند، کودکان کار 
هستند، شاید همه فکر می کنند کودکان 
ســر چهارراه ها که مشاغل کاذب دارند، 

کودکان کار هستند، اما اغلب کودکان کار 
دیده نمی شوند، چرا که آنها در کارگاه های 
زیرزمینی و قاچاقی مشغول کار هستند 
حمایت از کودکان کار واقعی و حمایت از 
خانواده های آنها باید در اولویت قرار گیرد.

وی افــزود: ۷۵ تا ۸۰ درصد کودکان کار 
و خیابانی از مهاجران بیگانه ای هستند 
که از پدر و مادرهایشان یا دزدیده شده 
یا اجاره یا خریداری شده اند و ۲۰ درصد 
این کودکان ملیت ایرانی دارند، همچنین 
غالب چنین کــودکان کاری بزهکاران 
آینده را تشکیل می دهند و بزهکاری در 
جامعــه افزایش خواهد یافت. در بخش 
کودکان کار باید به صورت هدفمند، این 
افراد شناسایی شوند و ساماندهی شوند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش، تحصیل 
و بهداشت کودکان کار، می گوید: با توجه 
بــه این که غالب کودکان کار و خیابانی 
مهاجران بیگانه هســتند، شناســایی 
خانواده های آن ها ممکن نیست، بنابراین 
این کودکان باید جمع آوری شــده و در 
خصوص درمان، بهداشت و آموزش آنان 
رســیدگی الزم انجام شود.ابهری با بیان 
اینکه باید کودکان کار و خیابانی هر چه 
زودتر جذب شوند و با بازپروری، مشکالت 

و دردهــای وارده به آنها درمان شــود، 
می افزاید: باید به رفع مشکالت کودکان 
کار به طور ریشــه ای توجه شــود تا در 
آینده شاهد بروز بزهکاری های گسترده 
از جانب آن ها در جامعه نباشــیم، ایجاد 
مراکز نگهداری کــودکان کار می تواند 
اقدامی مؤثر برای احیای زندگی مطلوب 
این کودکان باشد.وی با تاکید بر این که 
کــودکان کار و خیابانی در معرض ابتال 
بــه انواع بیماری ها به ویژه کرونا ویروس 
هســتند، تصریح می کند: کودکان کار و 
خیابانی عالوه بر ایجاد ازدحام و ترافیک 
در خیابــان، منبع متحرک میکروب و 
ویروس هســتند، به ویژه این که جامعه 
با پاندمی کرونا درگیر است و الزم است 
که در این زمینه به کودکان کار و خیابانی 
رســیدگی و توجه شــود.وی حمایت از 
خانــواده کــودکان کار را مهم می داند و 
می گویــد: این کــودکان الگویی منفی 
برای سایر کودکان محسوب می شوند، 
بنابراین باید از سطح شهر جمع شوند و 
با شناسایی خانواده هایشان در راستای 
ساماندهی آن ها اقداماتی بشود و حمایت 
از خانــواده این کودکان صحیح ترین راه 

حمایت است.

 کودکان کار از مرحله کودکی 
به پیری می رسند

وی با اشاره به مشکالت کودکان کار، اضافه 
می کنــد: معموالً کــودکان کار دوره جوانی 
خــود را نمی بیننــد و از مرحلــه کودکی به 
پیری می رســند، این کودکان با وجود کار 
ســخت، نصف حقــوق یک بزرگســال را 
دریافــت می کنند، هیچ پوشــش بیمه ای 
یا درمانی ندارند و اغلب مورد آزار جنســی 
قرار می گیرند، ۸۷ درصد کودکان کار دچار 
بیماری های ارتوپدی، ریوی و ناراحتی های 
پوســتی هســتند و اکثر این افراد به دلیل 
بیماری قبل از سن ۴۰ سالگی فوت می کنند.

 کودکان کار محصول فقر 
و شرایط بد اقتصادی هستند

مسعود سهیلی، روانشناس و مشاور کودک 
و نوجوان با اشاره به اینکه کودکان کار قشر 
آسیب پذیری هستند و به آنها کمتر توجه 
می شــود، می گوید: کــودکان کار بیش از 
آنکــه محصول فقر و شــرایط بد اقتصادی 
باشــند، حاصل انواع آسیب ها و مشکالت 
اجتماعی از جمله مهاجرت، بی سرپرستی 
و بدسرپرســتی، اعتیاد، فقــر فرهنگی و 
بی ســوادی، بیکاری و طالق هســتند.وی 
ادامــه می دهد: کــودکان کار به کودکان 
کارگــری گفته می شــود کــه به صورت 
مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شــوند 
که این امر آنها را در بیشــتر اوقات از رفتن 
به مدرســه و تجربه دوران کودکی بی بهره 
و ســالمت روحی و جســمی آنها را تهدید 
می کند. کار کودک در بسیاری از کشورها و 
سازمان های بین المللی فعالیتی استثماری 
تلقی می شود که باید با آن مبارزه کرد.این 
روانشناس در خصوص اهمیت پیشگیری 
از رسیدن آسیب هایی که متوجه کودکان 
کار است، می افزاید: اگر با پدیده کودک کار 
و کار او مبارزه نشــود، این کودکان بعد از 
خروج از دوره کودکی دچار آسیب ها، بزه ها 
و مشکالت اجتماعی فراوانی خواهند شد و 
نمی توانند زندگی موفقی را تشکیل داده و 
ادامه دهند و آینده ای نامعلوم و رو به سیاهی 

منتظر این کودکان است.

7جامعه
 معاون بیمه و خدمات سالمت 

سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد؛

 یارانه دولت 
 برای پوشش بیمه ای 

سه دهک پایین درآمدی 
معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه 
ســالمت ایران گفت: بر اساس بند د تبصره 
۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱، افراد فاقد بیمه پایه 
ســه دهک پایین درآمدی به صورت رایگان 
و بــدون پرداخت حق بیمه تحت پوشــش 
قرار می گیرند.مهــدی رضایی ادامه داد: بر 
اســاس بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم 
توســعه کشور، پوشــش بیمه سالمت برای 
تمامی آحاد جمعیت کشــور اجباری است 
و نحــوه برخــورداری از یارانه دولت جهت 
حق ســرانه بیمه از طریق ارزیابی وســع و 
ضوابط اجرایی آن تعیین شده است.وی بیان 
کرد: آیین نامه اجرایی ارزیابی وســع توسط 
هیات وزیران در ســال ۱۳۹۸ مصوب شده 
اســت و به طور کلی شــامل افراد فاقد بیمه 
پایه، بیمه شــدگان روستایی و بیمه شدگان 
صنــدوق بیمه همگانی می شــود.وی بیان 
کرد: افراد متقاضی اســتفاده از یارانه دولت 
جهت حق ســرانه بیمــه از پایگاه  اطالعات 
رفاه ایرانیان، اســتعالم می شوند و بر اساس 
اســتعالم انجام شــده در یکی از دهک های 
درآمدی تعریف می شوند. یارانه دولت بسته 
به دهک درآمدی تعیین شــده به متقاضی 
تعلق خواهــد گرفت.به گفته وی، در قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱، ســه دهک درآمدی 
پاییــن به صورت رایــگان و بدون پرداخت 
حق بیمه تحت پوشــش بیمه پایه ســالمت 
قرار می گیرند.رضایی گفت: افراد فاقد بیمه 
 می توانند به صورت غیرحضوری به ســامانه

 http://www.bimehsalamatiranian.ir 
مراجعــه یا بــه صورت حضــوری به دفاتر 
پیشــخوان دولــت طــرف قــرارداد که در 
سایت های ادارات کل استانی معرفی شده اند 
مراجعه کنند.او در پایان تاکید کرد: افرادی 
که درخواســت استفاده از یارانه دولت برای 
پرداخت حق بیمه را دارند باید مدت انتظار 
و استعالم از مراجع ذیصالح را در نظر داشته 

باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
ح کرد؛ مطر

 ضرورت بررسی 
عوارض جبران ناپذیر کووید ۱9

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
با تاکید بر ضرورت بررســی عوارض ناشی 
از ابتال به کرونا در کشور، گفت: با توجه به 
اینکه این بیماری به اشکال مختلفی شیوع 
پیدا کرد و متاســفانه بســیاری از عوارض 
ناشــناخته این بیمــاری هنوز وجود دارد 
و بســیاری از بیماری هایی که در جامعه 
مشــاهده می شــود ممکن است عوارض 
ناشــی از ابتال به کرونا باشــد می طلبد که 
بررسی جامع تحقیقاتی در این زمینه هم 
توســط وزارت بهداشت، به ویژه معاونت 
پژوهشــی این وزارتخانــه و هم معاونت 
پژوهشی سایر دانشگاه ها انجام شود.ملک 
فاضلی تصریح کرد: هم اکنون در دنیا نوعی 
کوویــد ۱۹ به صورت طوالنی مدت وجود 
دارد که عوارض کلیوی، مغزی و نارسایی 
ســایر ارگان هــای بدن را بــه همراه دارد 
بنابراین در بســیاری از کشورها ساختاری 
را برای بررســی عوارض جبران ناپذیر بعد 
از ابتــال به ایــن بیماری تعریف کرده اند و 
کلینیک هایــی را نیز به این منظور ایجاد 
کــرده و به نتایج مطلوبی نیز دســت پیدا 
کرده اند که نشــان دهد چرا بســیاری از 
افراد به ویژه کودکان بعد از ابتال به کووید 
۱۹ به ســایر بیماری ها به صورت طوالنی 
مدت دچار می شوند که در این شرایط به 
کرونا به عنوان ریشه این بیماری ها توجه 
نشــده است.فاضلی خاطرنشان کرد: بنده 
از مســئوالن وزارت بهداشت، درخواست 
می کنم تا ساختاری را برای بررسی عوارض 
ناشــی از ابتال به کرونــا تعریف کرده و به 
ســادگی از کنار ایــن موضوع عبور نکنند 
چرا که اگر این عوارض قابل پیشــگیری و 
درمان باشد باید در این خصوص تدبیری 
بیندیشــند تا مانع از بروز عوارض ناشی از 
این بیماری و نارسایی هایی که می تواند در 
بخش های مختلف بدن ایجاد کند، شــوند 
و قطعــا وزارت بهداشــت به ویژه معاونت 
پژوهشــی این وزارتخانه هم به این نتیجه 

رسیده است .

 هشدار به سالمندان 
لود  در روزهای غبارآ

رئیس مرکز تحقیقات ســالمندی دانشگاه 
علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی با اشاره 
به  بروز آلودگی هوا در تهران و چند شــهر 
دیگر، اظهار کرد: متأســفانه ســال جدید با 
آلودگــی هوا در خیلی از کالن شــهرهای 
کشــور مصادف شد و از آنجایی که آلودگی 
هوا می تواند برای سالمندان خطرات بسیار 
زیادی ایجاد کند، بهتر است که به توصیه های 
بهداشــتی در خصوص عدم تردد در سطح 
شهر و مصرف زیاد مایعات عمل شود.احمد 
دلبــری ، آلودگی هوا را برای ســالمندان، 
مخاطره آمیــز خواند و گفت: منواکســید 
کربــن ناشــی از آلودگی هــوا، در خون با 
هموگلوبین ترکیب می شود و باعث خواهد 
شــد که اکسیژن کمتری به بافت ها، قلب و 
دیگر اندام ها برســد و در ســالمندانی که به 
خصوص سیستم ایمنی ضعیف و مشکالت 
زمینه ای دارند، می تواند بیماری های جدی 
بــه وجود بیاورد کــه در رأس آنها پنومونی 
یا ذات الریه اســت.وی خطاب به سالمندان 
توصیــه کرد: در روزهایی که با آلودگی هوا 
مواجه هســتیم، با اطالع از شاخص آلودگی 
و اعالم رســانه ها نســبت به میزان و شدت 
آلودگی، حتماً ممنوعیت تردد در سطح شهر 
را رعایت کنند.دلبری افزود: اگر ســالمندی 
ســابقه بیماری هــای قلبــی و ریوی دارد و 
مجبــور به تردد در فضــای بیرون از منزل 
است، حتماً داروهای خود و اسپری دارویی 
خود را همراه داشته باشد تا در صورت لزوم 
بتواند سریعاً استفاده کند. ضمن آنکه برای 
تردد از وســایل نقلیه عمومی استفاده کند 
و در صورتی که از وســیله شخصی استفاده 
می کند، حتماً شیشه خودرو باال باشد و کمتر 
در معرض هوای آلوده قرار بگیرد.وی افزود: 
سالمندان در این روزها، سعی کنند که درها 
و پنجره های منزل بســته باشــد و از غذای 
ســبک و کم حجم و همچنین شیر استفاده 
کنند و اگر بر اساس تجویز پزشک متخصص، 
محدودیــت مصرف مایعــات ندارند، حتماً 
روزی تقریباً دو لیتر مایعات شامل آب، آب 
میوه، چای کم رنگ و شیر مصرف کنند.وی 
همچنین گفت: سالمندان از ورزش کردن در 
فضــای باز و حتی پارک ها، خودداری کنند 
و برای انجام حرکات ورزشــی، از مکان های 
سربســته اســتفاده کرده و حتی االمکان از 
تــردد در خارج از منــزل بپرهیزند.دلبری 
افزود: اگر شــرایط هوای منطقه مســکونی 
ســالمندان به لحاظ کیفیت هوا، مناســب 
نیســت، در صورت امکان برای مدتی، محل 
اقامت و سکونت خود را به محل های مناسب 

منتقل کنند.

 کیفیت هوای تهران 
همچنان ناسالم

بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران عدم وزش باد مؤثر طی پنجشنبه )۲۵ 
فروردین ماه( هم زمان با آغاز تردد خودروها 
افزایــش غلظــت ذرات معلــق و برقراری 
وضعیت ناســالم برای گروه های حساس در 
بیشــتر مناطق پرتــردد را به دنبال خواهد 
داشت. شکل گیری تدریجی ناپایداری جوی 
و رشــد ابرناکی همراه با احتمال وزش باد 
نســبتاً شــدید در برخی ساعات بعدازظهر 
شــرایط مناسب برای پراکندگی آالینده ها 
را فراهم می کند. تداوم این شــرایط جوی 
تا شــامگاه پنجشنبه، کاهش غلظت ذرات 
معلق و برقراری وضعیت قابل  قبول در بیشتر 

مناطق را در پی خواهد داشت.

 ورود اتوبوس های جدید 
 با پیوست زیست محیطی 

به ناوگان اتوبوسرانی 
رییس کمیســیون حمل و نقل شورای شهر 
تهران با اشــاره بــه ورود اتوبوس های جدید 
به ناوگان اتوبوســرانی شــهر تهران در سال 
۱۴۰۱، تصریح کرد: پیوست زیست محیطی 
در واردات این دستگاه ها لحاظ خواهد شد و نه 
تنها شهرداری این موضوع را مورد توجه قرار 
داده بلکه بر اســاس مقرراتی که دولت مبنی 
بر اســتانداردهای اجباری زیســت محیطی 
مصــوب کرده، اگــر اتوبوس ها اســتاندارد 
نداشته باشند امکان ورود آن به کشور وجود 
نخواهد داشت.ســید جعفر تشکری هاشمی 
با تأکید بر اینکه بیشترین بودجه امسال شهر 
تهــران بــه حوزه حمل و نقل اختصاص داده 
شده است، اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به 
مالحظات، بودجه حمل و نقل نسبت به سایر 
ماموریت های شهرداری بیشترین اعتبارات را 
بــه خود اختصاص داد.وی با بیان اینکه این 
میــزان اعتبار برای رفع تمام نیازهای حوزه 
عمران و حمل و نقل کفایت نمی کند و فاصله 
زیادی با آن داریم، ابراز امیدواری کرد که به 
موازات بودجه شهرداری از بودجه دولت نیز 
اســتفاده شود تا این اعتبارات مکمل، بخش 

عمده ای از انتظارات را جبران کند.

خبر ویژه

سخنگوی وزارت آموزش  و پرورش با اشاره به اینکه شانزدهم اردیبهشت 
ماه »نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال 
۱۴۰۰ « را در پیش داریم، اظهار کرد: قرار است در این آزمون، ۳۴ هزار 
و ۸۱۵ نفر در آزمون وزارت آموزش و پرورش شرکت کرده و جذب شوند.  
صادق ســتاری فرد افزود: مجری برگزاری این آزمون ســازمان سنجش 
کشور است. سخنگوی وزارت آموزش  و پرورش با بیان اینکه با مشخص 
شــدن نتایج، امر گزینش و بررســی صالحیت های معلمی آغاز می شود، 
اظهار کرد: در تالش هستیم در تابستان، نسبت به برگزاری دوره آموزشی 

برای پذیرفته شــدگان در دانشــگاه فرهنگیان اقدام کنیم. پیش بینی و 
تالش ما این است که این گروه از معلمان بتوانند در مهرماه سال آینده 
وارد کالس های درس شــوند. ســتاری فرد اضافه کرد: با توجه به کمبود 
نیرویی که آموزش و پرورش دارد تمام تالشــش را به کار خواهد بســت 
تا روند جذب و آغاز دوره های آموزشــی با ســرعت بیشــتری انجام شود؛ 
ضمــن آنکــه ایــن آمادگی و امکان هم وجود دارد که اگر دوره ها به اتمام 
نرســیدند، معلمان جدیدالورود ضمن تدریس در کالس درس، موضوع 

تحصیل در دانشگاه را نیز دنبال کنند.

سخنگوی وزارت آموزش  و پرورش خبر داد؛

برگزاری آزمون استخدامی آموزش  و پرورش در ۱۶ اردیبهشت

کتاب در مصلی و نمایشگاه های بین المللی مخالفت پلیس با برگزاری نمایشگاه 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
گفت: ســال ۱۴۰۱ در شــرایطی آغاز شــد که 
مدارس و مراکز آموزشــی نیــز فعالیت خود را 
بــه شــکل حضوری آغاز کــرده بودند و همین 
موضــوع بــر روند ترافیک و به خصوص ترافیک 
صبحگاهی تأثیرگذار بود.سردار محمدحسین 
حمیدی با بیان اینکه در مدت باقی مانده از سال 
تحصیلی عدم اســتفاده از سرویس های مدارس 
از ســوی والدین و استفاده از خودروی شخصی 
برای رساندن فرزندانشان به مدارس قابل پیش 

بینی بود، افزود: اگر خانواده ها قصد رســاندن 
فرزندشان با خودروی شخصی را دارند از پارک 
یا توقف خودرو به شــکل دوبله یا حتی ســوبله 
در مقابــل مدارس پرهیــز کنند. حتما خودرو 
را در محلــی مجــاز پارک کــرده و مصافتی را 
نیــز بــا پای پیاده با فرزندشــان طی کنند تا او 
وارد مدرســه شود.حمیدی به موضوع برگزاری 
نمایشــگاه کتاب که به احتمال زیاد امســال به 
شکل حضوری برگزار خواهد شد نیز اشاره کرد 
و گفت: ما هیچ مشکلی با برپایی نمایشگاه های 

تخصصــی و عمومی نظیر نمایشــگاه کتاب و... 
نداریم. اتفاقا از برگزاری هر رویداد فرهنگی هم 
به شــدت استقبال می کنیم اما نباید برگزاری 
یک نمایشــگاه سبب ایجاد مزاحمت برای دیگر 
شهروندان شود و در روند ترافیک اخالل ایجاد 
کند.وی افزود: ما بارها در جلسات مختلف تأکید 
کردیم که باید برای مدیریت ترافیک و همچنین 
کاهــش آلودگی هــوا در زمان و محل برگزاری 
نمایشــگاه های پرمخاطب تجدید نظر صورت 
بگیرد و ما در ســال گذشــته نیز این موضوع را 

اعالم کردیم و قول هایی نیز به ما داده شــد.در 
همین راستا نیز همان طور که پیش از این اعالم 
کردیم پلیس راهور برای تأمین آرامش و امنیت 
مــردم و کاهش بار ترافیکی با برگزاری هر گونه 
نمایشگاه پرمخاطب از جمله نمایشگاه کتاب در 
محل هایی نظیر مصلی، نمایشگاه بین المللی و 
هر نقطه ای که برگزاری نمایشگاه سبب اخالل 
در ترافیک شهر تهران شود، مخالف است و الزم 
است که مسئوالن مربوطه چاره دیگری در این 

خصوص بیاندیشند.

گرفت میزان زاد و ولد در ماه های پایانی سال ۱400 نسبت به سال قبل  شتاب 
 سال گذشته یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۷۲ نوزاد در کشور متولد 
شــدند که در مقایســه با ســال ۱۳۹۹ از کاهش بســیار ناچیزی 
برخوردار بود و به این ترتیب روند کاهش موالید در ایران متوقف 
شد.بر اساس آمارهای رسمی موالید ۱۴۰۰ سازمان ثبت احوال، 
از مجموع متولدان ســال گذشــته ۵۷۱ هزار و ۲۵۶ پســر و ۵۳۴ 
هزار و ۸۱۶ دختر بودند که نسبت جنسی ۱۰۶.۸ را نشان می دهد. 
یعنی در مقابل تولد هر ۱۰۰ نوزاد دختر ۱۰۶.۸ نوزاد پسر به دنیا 
آمده اند.همچنین طی سال گذشته ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران 
گروه ســنی ۱۰ تا ۱۹ ســاله متولد شــدند که گروه سنی پرخطر 

محســوب می شوند. در همین حال ۱۴۷۴ نوزاد از مادرانی متولد 
شــده اند که خود بین ۱۰ تا ۱۴ ســال داشته اند.بنابراین گزارش، 
بیشــترین تولد از مادران گروه ســنی ۳۰ تا ۳۴ ســاله با مجموع 
۳۰۱ هزار و ۳۶۹ نوزاد به وقوع پیوســت. پس از آن مادران گروه 
ســنی ۲۵ تا ۲۹ بودند که در مجموع ۲۸۳ هزار و ۲۴۱ نوزاد به 
دنیا آوردند.مادران گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله نیز درمجموع ۱۹۶ 
هزار و ۴۰۲ نوزاد به دنیا آوردند.سال گذشته همچنین ۴۷ هزار و 
۵۹۸ هزار تولد از مادران گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله متولد شده اند 
که نســبت به ســال گذشته از افزایش ۷ درصدی برخوردار است.

در گروه ســنی ۴۵ تا ۴۹ ســاله نیز طی ســال گذشته ۳۷۵۶ زن 
صاحب فرزند شدند که میزان فرزندآوری این گروه پرخطر نسبت 
به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است. میزان فرزندآوری 
مادران گروه سنی ۵۰ تا ۵۴ ساله نیز در سال گذشته ۲۵۵ فرزند 
بوده اســت.بر اســاس جدول آماری ســازمان ثبت احوال، میزان 
زاد و ولد در ماه های پایانی ســال ۱۴۰۰ نســبت به ماه های پایانی 
سال ۱۳۹۹ در همه گروه های سنی شتاب گرفته است که به نظر 
می رســد تحت تأثیر سیاســت های تشویقی و امتیازات اقتصادی 

در نظر گرفته شده برای اقشار فقیر باشد.
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ویژه خبری | روزگار البرز

: شهردار کمالشهر

 اتخاذ تصمیمات عاجل برای بیمارستان کمالشهر 
در کمتر از48 ساعت پس از حضور ریاست جمهوری در البرز

اکبر حیدری: دکتر بهمنی در حاشیه بازدید استاندار البرز و فرماندار شهرستان کرج و هیئت همراه شامل مقامات عالی استان و ریاست 
واعضای شورای اسالمی از بیمارستان کمالشهر ضمن ابراز خرسندی از اقدام سریع مسولین در بررسی ورفع مشکالت این پروژه خدماتی 
گفت: حضور پر از خیرو برکت ریاست محترم جمهوری در استان و بازدید ایشان از پروژه های استانی و صدور دستورات الزم در راستای 

تسریع در بهره برداری این پروژه ها ،موجب دلگرمی مسئولین استانی گردید که با تالشی مضاعف در مسیر خدمت گام بردارند.
وی افزود:طی توافقات صورت گرفته ،مقرر گردید شــورای اســالمی وشــهرداری کمالشــهر مبلغ  ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )معادل ۵ 
میلیارد تومان( بصورت علی الحساب از طریق دانشگاه علوم پزشکی به پیمانکار بصورت امانت پرداخت نماید تا پیمانکار مربوطه نسبت 
به خرید میلگرد اقدام نماید. شــهردار کمالشــهر در ادامه افزود:با توجه به پیشــرفت حدوداً ده درصدی اســکلت بیمارستان مقرر گردید 
پیمانکار مربوطه از تاریخ ۲۱ فروردین ماه نســبت به شــروع  کاراقدام نمایدو در این روند به تبع با پیشــرفت فیزیکی اســکلت ساختمان 
پیمانکار موظف است نسبت به دیوارکشی آن اقدام الزم مبذول نماید. وی ادامه داد: در این جلسه مقرر گردید کار بدون وقفه و بصورت 
ویژه توسط پیمانکار ادامه یابد به ترتیبی که حداکثر اسکلت بیمارستان به متراژ ۱۲۰۰۰ مترمربع ظرف مدت شش ماه تکمیل گردد.

از دیگر مصوبات این جلسه میتوان به الزام برگزاری جلسه ای در محل بیمارستان بصورت هر ۱۵ روز یکبار و با هدف  اطالع مسئولین 
از روند پیشرفت امور و رفع مشکالت احتمالی اقدام گردد. گفتنی است در این جلسه مقرر گردید  شورای اسالمی و شهرداری کمالشهر 

نسبت به صدور پروانه ساختمانی بیمارستان کمالشهر ظرف مدت یکماه اقدام نماید.

بررسی وضعیت آب و فاضالب 
البرز در دیدار با معاون وزیر نیرو

اکبر حیدری : شرایط و وضعیت حال و آینده آب و فاضالب 
توسط مدیرعامل آبفای البرز و در دیدار با معاون آب و آبفای 

وزیر نیرو تشریح و بررسی شد.
در این دیدار که در حاشیه سفر ریاست جمهوری به البرز در 
قالب شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان برگزار 
شد، مهندس جوانبخت بیان داشت: موضوع آب شرب از 
دغدغه های اصلی دولت است زیرا مطالبات مردمی هیچگاه 
مطابق برنامه ریزی ها در تامین آب نبوده و از مدتها قبل 
نارضایتی از مدیریت منابع آب وجود داشته است. استان 
البرزهم استان جدید با زیرساخت های غیر کامل است و 
نســبتهای استاندارد در سطح کشورهم برهمین موضوع 

اذعان دارد.
وی افزود: با وجود مشــکالت زیاد و کمبود بارشــها در 
البــرز با عزم باال و پافشــاری می تــوان با توجه به بودجه 
ی مناســبی که برای ســال ۱۴۰۱ در حوزه ی آب دیده 
شده، برمشکالت غلبه کرد. بر اساس این گزارش مهندس 
مهدی زاده مدیرعامل آبفای البرز هم با ارایه ی گزارشی 
به تشــریح وضعیت آب و فاضالب پرداخت و گفت:آبفای 
البرز در راستای تسریع در استفاده از تخصیص های جدید 
آب شــرب ابالغی از محل دو ســد کرج و طالقان ،اقدام به 
احداث مدول ســوم تصفیه خانه آب شــماره ۲ نموده  در 
حال حاضر ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد  و پیش بینی 
می شود با بهره برداری از این پروژه در اوایل خرداد ماه با 
ظرفیت ۵۰۰ لیتر بر ثانیه و هزینه کرده ۶۰۰ میلیارد ریال 
، تاب آوری تاسیسات آبرسانی به کالنشهر کرج بطور قابل 
توجهی افزایش یابد. وی ادامه داد: همچنین پروژه ارتقاء 
تصفیه خانه آب شماره ۱  کرج با استفاده از فیلتر سرامیکی 
به ظرفیت ۱۰۰ لیتر برثانیه )از ۳۰۰ به ۴۰۰ لیتر برثانیه( 
با برآورد ۱۵۰ میلیارد ریال   در دســتور کار این شــرکت 
گرفته است که با بهره برداری از این دو پروژه، تخصیص 
های جدید مربوط به شهرهای کرج و فردیس محقق می 
شود. مهندس مهدی زاده افزود :با توجه به وابستگی قابل 
توجــه تولیــد و توزیع آب به پایداری جریان برق ،در حال 
حاضر پیگیر افزایش تخصیص آبهای سطحی تا سقف ۵۰ 
درصد تولید آب هســتیم که یکی ازمطالبات مهم استان 
بوده و در این راســتا احداث تصفیه خانه آب شــماره ۳ به 
ظرفیت ۶۰۰ لیتر بر ثانیه ظرف مدت سه سال در برنامه 

اجرایی آبفا ی البرز است.

 معاون حمل و نقل اداره کل 
 : راهداری و حمل ونقل جاده ای البرز

جابه جایی بیش از 10 میلیون تن 
کاال در البرز

اکبر حیدری : معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای البرز گفت: سال گذشته بیش 
از ۱۰میلیــون و۱۵۰هزار تن کاال طبق بارنامه های 
صادر شده از مبادی استان البرز جابه جا شده است.
میثم قدمی اظهارکرد: ســال گذشــته بیش از۱۰ 
میلیــون و۱۵۰هزار تن کاال طبق بارنامه های صادر 
شــده از مبادی اســتان به سایر نقاط کشور جابه جا 

شده است.
 وی با بیان اینکه ۸۶ شرکت حمل  و نقلی در این مدت 
جا به جایی کاالهای حمل شــده را برعهده داشتند، 
افزود: بیشترین کاالی جابه جایی از مبدا البرز شامل 
انواع ســیمان، موادغذایی، محصوالت کشــاورزی و 
کاالهــای فلزی بوده کــه این کاالها طی ۸۰۱ هزار 

سفر از مبدا استان البرز جابه جا شده است.
 این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹هزار و 
۷۶۱ راننده با استفاده از ۱۰هزار وسلیه نقلیه سنگین 
مشــغول فعالیت در بخش حمل و نقل کاال هستند، 
گفت: ســال گذشــته ۸۰۱ هزار و ۶۲۵ برگ بارنامه 

در این استان صادر شده است.
 قدمی در ادامه درباره میزان جابه جایی مســافر در 
این بازه زمانی توضیح داد و گفت: ســال گذشــته 
در مجمــوع یــک میلیــون و۱۳۰هزار مســافر در 
اســتان طی ۱۱۸هزار ســفر توســط ناوگان حمل 
و نقــل عمومــی جابه جا شــدند که ایــن تعداد در 
مقایســه بــا ســال ۹۹، از رشــد ۱۹ درصــدی در 
 تعداد مســافر و ۹ درصدی رشــد را در تعداد ســفر 

نشان می دهد.
 معــاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای البرز عنوان کرد: همچنین در ســال ۱۴۰۰ 
بیش از ۵۰ هزار خودرو سنگین به مراکز معاینه فنی 
البرز مراجعه کرده که این رقم در مقایسه با سال ۹۹، 

به میزان۶ درصد افزایش  داشته است.
 وی تصریــح کــرد: از تعــداد ۵۰ هزار خودرویی که 
بــه مراکــز مذکور مراجعه کردند، بیش از ۸۲ درصد 
خودرو موفق به اخذ معاینه فنی شده و خودروهای 

مردود سهم ۱۸ درصدی داشته اند.

ج:  شهردار کر

 شهرداری ها در توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر و تزریق روحیه نشاط 
و امید به شهروندان نقشی اساسی دارند

اکبر حیدری : مصطفی ســعیدی 
در حاشیه جشن روز فرهنگی کرج 
که در ســالن شهیدان نژاد فالح در 
حــال برگزاری اســت، اظهار کرد: 
بــا توجه به اینکــه در دوران دفاع 
مقدس شهرســتان کرج بیش از ۵ 
هزار شــهید را تقدیم نظام و انقالب 
کرده و همچنین به واســطه اینکه 
چندیــن ســال متوالی اســت که 
جشــنواره الله ها به میزبانی این کالنشــهر برگزار می شــود، الله به عنوان نماد روز فرهنگی 

کرج )۲۱ فروردین ماه( مشخص شده است.
وی ادامه داد: مدیریت شهری کرج امسال چهار برنامه ویژه برای روز فرهنگی کرج تدارک 

دیده که امشب اولین برنامه آن در تاالر شهیدان نژاد فالح در حال برگزاری است.
وی افزود: فردا )۲۱ فروردین ماه( هم شــاهد برگزاری مراســم این روز همزمان با برپایی 
هشــتمین جشــنواره الله ها از ســاعت ۲۱ تا ۲۳ در باغ گل های بوستان شهید چمران کرج 

با حضور مسئوالن و شهروندان و هنرمندان هستیم.
شــهردار کرج گفت: دو برنامه دیگر هم به مناســبت این روز در مهرشــهر و باغستان برگزار 

می شود تا همه شهروندان بتوانند از برنامه های روز فرهنگی کرج بهره ببرند.
سعیدی تجلیل از هنرمندان، پیشکسوتان، خانواده شهدا و ایثارگران را به عنوان جزئی از 

برنامه های روز فرهنگی کرج نام برد.
وی گفت: درصد هســتیم ســال آینده با برنامه ریزی بهتر، گام های جدی تری در راســتای 

ماندگار کردن روز فرهنگی کرج در اذهان عمومی برداریم.
شــهردار کرج با اشــاره به مدت زمان برگزاری جشــنواره الله ها در باغ گل های پارک شهید 
چمران ادامه داد: با توجه به شــیوع کرونا، امســال کاشــت الله ها کمی با تاخیر انجام شــد 
بنابراین پیش بینی می شــود تا ۱۰ روز آینده امکان بازدید عمومی از این جشــنواره وجود 

داشته باشد.
این مسئول افزود: شهرداری تالش می کند در این دوره عالوه بر انجام وظایف خدماتی، به 

عنوان دستگاهی با ماهیت اجتماعی و فرهنگی در ذهن شهروندان نهادینه شود.
سعیدی سیرائی توضیح داد: این رویکرد از سال گذشته با اجرای طرح  جمعه های جهادی 
آغاز شــده و در ســال جاری هم با برگزاری جشــن های رمضان، روز فرهنگی کرج و... ادامه 

خواهد داشت.
شــهردار کرج ادامه داد: امیدواریم با برگزاری مســتمر چنین برنامه هایی بتوانیم شــورو 
 نشــاط را به شــهر و شــهروندان تزریق و ایران کوچک را به ســمت توســعه همه جانبه 

سوق دهیم.

؛  ساحل مکسر

 تندیس باشكوه طبیعت جنوب 

مکسر، ســاحلی بکر و زیبا با مناظری چشم  نواز 
و دل  فریب در بندرلنگه استان هرمزگان است. 
صخره  های ســاحل خلیج فارس در این منطقه 
پس از میلیون  ها سال، بر اثر فرسایش حاصل از 
امواج دریا و باران  های شدید و طوفان به اشکال 
گوناگون درآمده  اند که بســیار جذاب و دیدنی  
هســتند؛ این منطقه برای گردشــگران بسیار 

جالب توجه است.
جاذبه های گردشگری منطقه

ساحل مکســر در منطقه  ای واقع شده که در 
فاصله چند کیلومتری آن می  توان جاذبه  های 
طبیعی بسیاری یافت. جاده  زیبای مقام  بستانو 
که مسیر دسترسی به  ساحل مکسر است، خود 
یکی از بی  نظیرترین جاده  های ساحلی ایران 
اســت. وقتی در این جاده به  سمت بندر مقام 
حرکت کنید، می  توانید در گردنه عشــاق در 
ارتفاع صخره، دریا را به نظاره بنشــینید. بندر 
صیادی مقــام دروازه  ورودی جزیــره الوان و 
جزیره شیدور )مارو( است. جزایری بی  نظیر و 
بکر با سواحلی زیبا و گونه  های جانوری خاص. 
همچنین به  سمت پارسیان که حرکت کنید، 
سواحل بی  نظیر و تنگه  ها و جاذبه  های زیادی 
برای دیدن انتظارتان را می  کشــند. از آنجا که 
مقام در گذشته مقر حکومت قبیله بنی حّماد 
بوده، تاکنون بقایایی از آثار و قلعه های آنان در 
گوشه و کنار این منطقه دیده می شود. آثار ارگ 
قدیمی در دهســتان وجود دارد که در دوران 

گذشته مقر حاکم بوده  است.

گردشگری

اجرای ۳0 نمایش خیابانی در 
مناطق مختلف شهر تهران

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۵ به مناسبت ماه 
مبارک رمضان، ویژه برنامه »شــکیبا« را با اجرای 

۳۰ نمایش خیابانی برگزار می کند.
 »شــکیبا« عنوان ویژه برنامه ای اســت که سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران به همت مدیریت 
فرهنگــی هنری منطقــه ۵ همزمان با ماه مبارک 
رمضان و در ذیل بسته برنامه مناسبتی »بر آستان 
جانان«، در قالب اجرای ۳۰ نمایش خیابانی از ۲۴ 
تا ۳۱ فروردین  در ســطح شــهر تهران و در محل 
فرهنگ ســراها و ایستگاه های مترو برگزار می کند.

نمایش های »صابر« به کارگردانی مجتبی خلیلی، 
»رهایم نکن« به کارگردانی حسنا قبادی، »انشای 
متولد ۸۴« به کارگردانی مهدی صالح یار، »اغما« به 
کارگردانی ابراهیم رحیمی، »صابرین« به کارگردانی 
مرتضی وکیلیان و »پیگرد« به کارگردانی شــهاب 
راحله به عنوان ۶ نمایش  منتخب »شکیبا«، طی ۳۰ 
اجرا در مناطق مختلف شهر تهران به اجرای میدانی 
می پردازند.مکان های روباز برگزاری این نمایش ها 
عبارتند از: فرهنگ سراهای خاوارن، عترت، تهران، 
باغ موزه قصر و فرهنگ سرای مترو )در ایستگاه های 
مختلف شهری( که با رعایت پروتکل های بهداشتی 
میزبــان عموم شــهروندان تهرانــی خواهند بود.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر از زمان و 
مکان برگزاری نمایش ها جهت تماشای حضوری، 
می تواننــد بــا شــماره ۴۴۰۵۸۹۰۰ )دبیرخانه 
»شکیبا« در فرهنگ سرای فردوس( تماس بگیرند.

 »موضوع چیه؟« در ایرانشهر
 به  روی صحنه رفت

 نمایــش »موضوع چیه؟« به طراحی آروند دشــت 
آرای و کارگردانــی ماریــن ون هولک که متن آن را 
صحرا رمضانیان نوشــته و محمد قدس آن را تهیه 
کرده است در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت.
نمایش فوق اثر تازه  کمپانی فیلم و هنرهای اجرایی 
»ویرگول« اســت که بعد از ۲ ســال از شیوع ویروس 
کرونــا و پس از اجرای »بداهه« اجرا می شــود. این 
نمایش حاصل کارگاه ایده تا اجرای آروند دشت آرای 
است.در خالصه داستان این اثر آمده است: »موضوع 
چیه؟ اجرایی است مشارکتی، که با حضور ۹ چهره 
جدید بازیگری تالش می کند با شیوه ای متفاوت آنها 
را به دنیای حرفه ای اجرا معرفی کند. این اجرا صرفاً با 
مشارکت و دخالت تماشاچیانش تکمیل می شود.«

ظهور زیر سویه جدید دیگری از امیکرون
وزارت بهداشت و سالمت آفریقا مایل است به عموم مردم اطالع دهد که 
دانشمندان در حال بررسی جهش های جدید کروناویروس شناسایی شده 
در بوتســوانا هســتند. در تجزیه و تحلیل و تایید بیشــتر، این جهش ها که 
تاکنون در چهار نفر در بوتسوانا شناسایی شده اند، به عنوان زیرسویه های 

جدیدی از سویه امیکرون معرفی می شوند.
 ۵.BA ۴ و.BA ایــن زیر مجموعه جدید در بوتســوانا به عنــوان امیکرون  

تعیین شده است.
در حــال حاضــر، چهار مورد مبتال برای جمع آوری اطالعات بیشــتر در 
مورد تاثیر بالقوه بر گســترش و شــدت بیماری تحت نظارت هســتند که 
شامل افراد مقیم و غیرمقیم بین ۳۰ تا ۵۰ سال است که دو نفر غیر مقیم 

هستند و سابقه سفر دارند.
ایــن وزارتخانه با همکاری ســایر ذی نفعان ازجملــه نهاد های منطقه ای 
و بین المللــی، همچنــان در حال بررســی ویژگی های این دودمان فرعی 
امیکرون است تا اطالعات و دانش بیشتری در مورد رفتار آن به دست آورد.
تاکنون هیچ نتیجه گیری در رابطه با اینکه آیا این مجموعه فرعی کشنده تر و 
قابل انتقال تر از سویه شناخته شده امیکرون است یا خیر، انجام نشده است.

به طور مشــابه، تحقیقات در مورد اینکه آیا واکســن های کووید-۱۹ علیه 
این زیرشاخه موثر هستند یا خیر ادامه دارد.

اگرچه جهش ویروس ها در حین انتشار از فردی به فرد دیگر معمول است، 
اما برخی از جهش ها مســئول نرخ باالی عفونت هســتند و باعث بیماری 

شدید می شوند. این امر می تواند به دلیل تغییرات در رفتار و ویژگی های 
ویروس باشد. هنگامی که این اتفاق رخ دهد، سویه جدید می تواند به عنوان 
یک ســویه نگران کننده )VOC( تعیین شــود. این تغییرات خاص جدید 
همیشه در معرض بررسی های بیشتر و تایید با جامعه علمی جهانی است.

در حال حاضر، این وزارتخانه از مردم می خواهد که وحشت نکنند بلکه به 
هوشیاری خود ادامه دهند. انتشار یافته های جدید تشویق افراد است که 
در صورت واجد شرایط بودن، واکسیناسیون و تزریق واکسن های تقویتی 
خود را انجام دهند.واکسیناســیون مهم اســت، زیرا در صورت ظهور سویه 
جدید کووید-۱۹ و موج جدیدی از عفونت ها ممکن اســت تاثیر آن برای 

افراد واکسینه نشده شدیدتر باشد.

دریچه علم

 ببینید مردم 
 با گرانی اینترنت 

چه کردند؟!
افزایش قیمت تعرفه 

اینترنت موبایل و حذف 
بسته های اینترنتی به صرفه 

توسط اپراتورها، سوژه 
انتشار كارتونی از مهدی 

عزیزی در خبرآنالین شد.

كارتون 

فرهنگ و هنر


