
به زودی دنیای جدیدی را شاهد خواهیم بود

روسیه، غرب و دو راهی انتخاب ما
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

    مــی تــوان بــه ضــرس قاطــع گفــت دنیــا بعد از حمله روســیه به اوکراین شــکل دیگری به خود 
خواهد گرفت. جنگ اوکراین نه تنها معادالت جهانی را تغییر می دهد بلکه فرم و شکل مناسبات 
را نیز تغییر خواهد داد. از حاال به بعد ما با دنیایی سر و کار داریم که دو بلوک دارد، بلوک غربی 

و امریکایی و بلوک روسی و چینی. کسانی هم که می گویند این بلوک بندی ها چون ایدئولوژی 
ندارد پس واهی است، در اشتباهند. چه کسی گفته که طرف روسی ایدئولوژی ندارد، ایدئولوژی 
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تهرانی ها حواسشان باشد؛ 

خ  خ افزایش نر افزایش نر
کرایه ها از امروزکرایه ها از امروز
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1401 اردیبهشــت   1 پنجشـــــــنبه     2086 پیاپــی:  30000 ریــالشمــــــــــاره  8 صفحــه تک شــماره:       2022 یــل  آپر  21     1443 19 رمضــان    

عضو کارگری شورایعالی کار:

 هیچ اصالحی 
 در مصوبه مزدی 

صورت نگرفته است
     جلسه فوری شورایعالی کار برگزار شد 
کــه در خبرهــا موضــوع آن را »اصــاح مــزد 

مصوب شده« اعام کردند...

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

اثرات رونق صادرات 
نفت طی چند ماه آینده 

نمایان می شود
     عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعتقاد به 
اینکه به زودی و طی چند ماه آینده اثرات رونق 
صــادرات نفــت در زندگی مردم نمایان خواهد 
شــد، خواســتار اصــاح سیاســت هــای پولــی 
و مالــی به منظــور جلوگیــری از افزایــش قیمــت 

کاالهای اساسی شد...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 33  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 بن ماهانه کارگری 
برابر با ۱۰ کیلو برنج!

3

 درج قیمت تولید کننده
و مصرف کننده از امروز

3

صنعت گردشگری گره 
بحران آب را باز می کند

4

ریزگرد ها دوباره میهمان 
تهران می شوند

7

 خلق پول توسط بانک ها 
عامل اصلی تورم

  عطا بهرامی
کارشناس مسائل اقتصادی

 رشد قیمت کاالهای اساسی در طول 
ماه های گذشته و به رغم کاهش کسری 
بودجه و کنترل استقراض دولت از بانک 
مرکزی باعث نارضایتی عمومی شده 
است. کارشناسان اقتصادی، تورم کشور را پولی و ناشی از رشد 
نقدینگی در ســال های اخیر می دانند، برخالف فشار رسانه ای 
که علیه دولت ها اســت، خلق نقدینگی در بانک ها و موسسات 
مالی کشور، عامل اصلی تورم در کشور است و سهم دولت بسیار 

کم و قابل گذشت است.
برخی می کوشند تا اینگونه وانمود کنند که علت اساسی و اصلی 
تورم موجود کشور، به دلیل خلق نقدینگی توسط دولت برای 
رفع و جبران کســری بودجه اســت؛ در حالی که این موضوع از 
اســاس غلط است، یعنی اطالعات اشتباهی در این موضوع در 

کشور جا افتاده است.
گفته میشود که دولت مسبب خلق نقدینگی و تورم ناشی از آن 
است. و به بحث کیفیت پول توجه نمیشود. وقتی دولت خلق 
پول می کند، چون پول خلق شده مستقیم صرف هزینه های 
جاری کشور می شود یعنی صرف پرداخت حقوق و دستمزدها 
یا هزینه های جاری دولت می شود پس تورمی ایجاد نمی کند، 
چرا که حقوق و دستمزد افزایش یافته تقاضا را در بازار افزایش 

می دهد، بنابراین چرخ های اقتصاد به حرکت در می آید.
 85 یا 87 درصد خلق پول کشور توسط نظام بانکی صورت می 
گیرد. خلق پول در نظام بانکی به این دلیل موجب تورم می شود، 
چرا که بانکها پول خلق شــده را صرف خرید دارایی هایی برای 
خود می کنند، دارایی هایی که برای ســود آوری و داللی کنار 
گذاشــته می شود، بنابراین در چرخه اقتصادی قرار نمی گیرد 
و بازار خرده فروشــی را که به تولید مرتبط می شــود تحریک 
نمی کنــد از ایــن جهت می توان گفت اصلی ترین مقصر ایجاد 

تورم ناشی از خلق پول، نظام بانکی کشور است.
درســت اســت دولت در هشت ماه گذشته خلق پولی از محل 
استقراض از بانک مرکزی نداشته است که البته به دلیل دسترسی 
قابل توجهی به منابع مالی مورد نیاز خود است؛ اما با این حال، 
نرخ تورم کاهش چشمگیری نداشته است. اگر نرخ تورم از باالی 
44 درصد به 40 درصد رسیده، ناشی از ثبات سیاسی و کاهش 
نسبی انتظارات تورمی است؛ بنابراین پیشران اصلی رشد نرخ 

تورم را باید به مفاسد نظام بانکی کشور ارتباط داد.
 در خصــوص نقــش بانک مرکــزی در تورم کنونی و معضالت 
مدیریت بانک مرکزی باید گفت  متاســفانه سالهاســت بانک 
مرکزی خط قرمزی برای خود تعریف کرده و بر آن پافشــاری 
می کند که در هیچ جای دنیا معمول نیســت. بانک مرکزی 
نســبت به اعالم ورشکســتی بانکها تعلل می کند و قطعا باید از 
این خط قرمز عبور کند تا اقتصاد سامان یابد. به نظر می رسد 
بانک مرکزی مساله ورشکستگی بانکها را به مثابه یک موضوع 
حیثیتی برای نظام جا انداخته که بســیار اشتباه است؛ چراکه 
در همه جای دنیا ورشکســتگی بانکها یک امر معمول اســت و 
دولت ها و بانک مرکزی از جیب مردم برای بانکهای ورشکسته 

هزینه نمی کنند.
به عنوان مثال در ســال 2008 در آمریکا بیش از 3 هزار بانک 
ورشکست شدند. اصوال بانکهای ناکارآمد باید اعالم ورشکستگی 
کنند و دولت ها نباید از ورشکستگی یک بنگاه ناکارآمد ناراحت 
شوند. در همه جای دنیا تولیدی ها و بنگاه های اقتصادی ناکارآمد 
کنــار می روند تــا بنگاه هایی با مدیریت های بهینه جایگزین 
آنها شوند. آنچه اهمیت دارد رضایت عموم مردم از سیاستهای 
اقتصادی و مدیریت اقتصادی اســت. متاســفانه تنها سه بانک 
کشــور اســتاندارد های مالی الزم را رعایت می کنند و بیش از 
بیست بانک سیاست پرخطری را دنبال می کنند. معوقات بیش 
از هشتاد درصدی بانکها نشان از مدیریت و نظارت ضعیف بانک 
مرکزی می دهد و چون بانک مرکزی به بانکها اجازه ورشکستگی 

نمی دهد تورم ایجاد می شود.
 بانک مرکزی تعهدات بانکهای ورشکسته را به دوش مردم می 
اندازد. مثال بانکی که 50 هزار میلیارد پول را نابود کرده، چون 
به سپرده گذار متعهد است، بانک مرکزی به این بانک برای پاس 
کردن تعهدات اجازه خلق پول می دهد. روندی که به افزایش 
تورم منجر می شــود. اینگونه اســت که در نظام بانکی ما روزی  
چهار هزار میلیارد تومان خلق پول صورت می گیرد که ارزش 
افزوده ای برای کشور ندارد. تا زمانی که نظام بانکی کشور کنترل 

نشود، تورم نیز کاهش نمی یابد.
متاســفانه شــواهد نشان می دهد تورم باال حفظ خواهد شد. 
روال عادی در دنیا بدین نحو اســت که بانکی که نتوانســته 
تعهدات خود را پاس کند، باید از بازار پول خود را تامین کند 
از بانکهای دیگر وام بگیرد. اگر وام ندادند اعالم ورشکستگی 
می کنند و جمع می شود. این روال در تمام کشورهایی که 
تورم های تک رقمی بســیار پایین دارند انجام می شــود، اما 
در ایــران چــون بانک مرکزی مایل به این کار نیســت روند 

افزایش تورم ادامه دارد.
از زمانی که بانکهای خصوصی ایجاد شدند، به صورت مطلق هیچ 
بانکی ورشکست نشده است. نظام بانکی فاسد تبعات بیشماری 
بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرده که نتیجه آن سقوط 
اخالق جامعه و افزایش آسیب های اجتماعی است. دولت باید 
با صالح قانون بانکی و بانک مرکزی، نظارت حاکمیتی خود را 
افزایش بدهد و مانع از ایجاد هرج ومرج از طرف بانک ها شــود. 
خلق پول در کشور باید براساس قاعده  باشد؛ در غیر این صورت 

تورم کاهش نمی یابد.
منبع: راهبرد معاصر

یادداشت

اینترنت برای این افراد  نباید گران شود!
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی، گفت: حدود 
20 تا 25 درصد مردم، 70 درصد شــبکه اینترنت را در 
اختیار دارند که آنها قشر مرفه جامعه تعریف می شوند و 
در همین راستا اگر قرار بر افزایش قیمت اینترنت است، 
به جای آنکه دانش آموزان، دانشــجویان، خبرنگاران و 
اقشــار ضعیف جامعه را درگیر کند، باید برای این قشــر 

لحاظ شود.
حجت االســالم علیرضا سلیمی پیرامون افزایش اخیر 
تعرفه های اینترنت توسط برخی اپراتورها، گفت: حدود 
4۱ درصــد مردم در مــاه تقریبا دو گیگابایت اینترنت 
مصرف می کنند که این تعداد توان مالی باالیی ندارند و 
گران کردن اینترنت برای این بخش، جز آسیب آورده ی 
دیگــری نــدارد و در معنایی دیگر می توان گفت که این 

قشر را از مصرف اینترنت محروم می کنند.
نماینــده مــردم محالت و دلیجان در مجلس ادامه داد: 
دانش آموزان، دانشجویان و پژوهشگران از این فضا برای 
افزایش ظرفیت های علمی خود اســتفاده می کنند و 
افزایش قیمت اینترنت حتما به عمق دانش آنها آسیب 

خواهد زد و باید برای آنها چاره اندیشی شود.
وی تاکید کرد: حدود 20 تا 25 درصد مردم، 70 درصد 
شــبکه اینترنت را در اختیار دارند که آنها قشــر مرفه 
جامعه تعریف می شــوند و در همین راســتا اگر قرار بر 
افزایش قیمت اینترنت است، به جای آنکه دانش آموزان، 
دانشجویان، خبرنگاران و اقشار ضعیف جامعه را درگیر 

کند، باید برای این قشر لحاظ شود.
ســلیمی بیان کرد: اپراتورها در ســالهای اخیر به دلیل 
عدم توانایی مالی نتوانســتند در زیرساخت ها سرمایه 
گذاری کنند و اکنون اگر با همین شــیوه دسترســی به 
اینترنت صورت گیرد، در نهایت با قطعی کامل اینترنت 

مواجه خواهیم شد.

اخبار كوتاه هم اندیشی سازنده مجلس و دولت برای چاره جویی مشکالت اقتصادی
بخش مهمی از انتقاد های نمایندگان به سخت تر شدن 
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است و از دولت و وزرا 
می خواهند که ضمن ارائه گزارش عملکرد در این مدت، 
برنامه های خود را شفاف اعالم کنند. البته نمایندگان 
تا کنون پنج طرح برای استیضاح وزرا داشته اند که به 

جایی نرسیده است.
 اگرچه شاید تصور عمومی بر این باشد که، چون دولت 
و مجلس از نظر سیاسی با یکدیگر همسو هستند، نباید 
اختالف نظری داشته باشند، تعامالت مجلس و دولت 
باعث این نشــده اســت که پارلمان از جایگاه نظارتی 
خــود بکاهد و نمایندگان مجلس در هفته های اخیر 
انتقاد های فراوانی درباره برخی وزرای دولت داشته اند.

اختالف نظر بین دو قوه طبیعی است
ناصر ایمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی اصولگرا، درباره 
اختالف نظر های بین دولت و مجلس گفت: قرار نیست 
که، چون دو قوه از نظر سیاسی همسو هستند، در همه 
موارد با هم هم نظر باشند. اختالف نظر بین این دو قوه 
وجود دارد و طبیعی هم هست. بیشتر شدن اختالف ها 
در هفته های اخیر به این مربوط است که عموما مجالس 
به دولتی که تازه شــروع به کار می کند، چند ماهی 
فرصت می دهند و بعد بر اساس لوایحی که ارائه می شود 
یا اقداماتی که دولت انجام می دهد، مجلس شروع به 

استفاده از ابزار های نظارتی خود می کند.
وی تصریــح کــرد: مجلس درباره عملکرد برخی وزرا 
نقد دارد و ممکن اســت که دســت به استیضاح بزند، 
درحالی که دولت با آن ها مشــکلی ندارد. به نظر من 
روابــط فعلی دولت و مجلــس کامال طبیعی و حتی 
شایســته قدردانی اســت. به هرحال زمانی می توان 
گفت مشــکل وجود دارد که مجلس قصد الپوشانی 
اشــکاالت کار دولت را داشته باشد یا برعکس. اکنون، 

اما مجلس، درست یا غلط، نسبت به اقدامات دولت و 
مدیران دولتی عکس العمل نشان می دهد و این خیلی 
خوب است و ثابت می کند که مجلس با وجود همسو 
بودن با دولت، اســتقالل خود را نشــان می دهد و بر 
اساس آن به اقدامات دولت عکس العمل نشان می دهد.
از ســوی دیگر عصر روز یکشنبه گذشته نیز نشست 
صمیمی دولت و مجلس، با محوریت حل مشــکالت 
اساســی مردم و تعامل و افزایش همکاری دو قوه به 
میزبانی قوه مجریه برگزار شد و رؤسای قوای مجریه 
و مقننــه، اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس و 

معاونان پارلمانی وزیران حضور داشتند.

 همراهی دو قوه 
برای رفع مشکالت معیشتی کشور است

در همین رابطه، مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون 
اجتماعــی مجلس، در گفتگو بــا »ایرنا« عنوان کرد: 
دومین نشست صمیمی بین دولت و مجلس در راستای 

تفاهم و تعامل بیشتر دو قوه که همواره مورد تأکید رهبر 
معظم انقالب بوده است، برگزار شد. بی شک این تعامل 
و همدلــی بین کارگزاران نظام و نمایندگان مجلس 
می تواند در تسریع خدمت رسانی، کاهش آالم مردم و 
کاهش مشکالت اقتصادی مؤثر باشد. مجلس در بعد 
نظارتی و قانون گذاری وظایف خود را انجام می دهد و 
در ارتباط با عملکرد نهاد های دولتی نظارت های خاص 

خود را اعمال می کند.
وی افزود: همراهی و هم صدایی بین دولت و مجلس 
برای رفع مشکالت معیشتی کشور در اولویت این دو قوه 
قرار دارد و این همراهی تا االن وجود داشته است. امروز 
باید بپذیریم که با توجه به مشکالت فراوان اقتصادی 
مردم ما حال و هوای زندگی شان خوب نیست، بیماری 
کرونا و شــرایط تحریمی، وضعیت نامطلوبی را برای 
اقتصاد کشــور رقم زده اســت که امیدواریم با تکیه بر 

توان داخلی بر این مشکالت غلبه کنیم.
نیمی از مشکالت را با همکاری دو قوه می توان رفع کرد

همچنین محسن کوهکن، نایب رئیس جبهه پیروان 
خط امام و رهبری، با اشــاره به مشــکالت اقتصادی 
متذکــر شــد: انتقاد ها بــه دولت دربــاره گرانی ها 
کتمان شدنی نیســت. معتقدم خألیی بین دولت و 
مجلس دیده می شــود و برای حل این موضوع باید 
همکاری خوبی بین دو قوه شــکل بگیرد تا حداقل 
روشن شود که دالیل گرانی به چه عواملی بر  می گردد. 
وی ادامه داد: ســاده نگری اســت کــه فکر کنیم با 
برکناری یا استیضاح یک یا دو وزیر، موضوع اقتصادی 
مدنظرمان حل می شود. اگر در جلسات مشترک بین 
دولت و مجلس مسائل ریشه یابی شوند و نمایندگان 
مجلس و دولتی ها بنا را بر همکاری بگذارند، معتقدم 
نیمی از مشــکالت حل شــدنی است. حاال اگر بعد از 
آن مشــخص شد ضعفی در حوزه مدیریت، نظارت، 
برنامه ریزی یا اجرا وجود دارد، مجلس بهتر می تواند 

با موضوع برخورد کند.

نظارت حق طبیعی مجلس است
همچنین ســخنگوی دولت در نشست خبری دیروز 
خود با اشــاره به زمزمه های اســتیضاح برخی وزرا در 
مجلس بیان کرد: نظارت حق طبیعی مجلس است. 
حین تعامل دولت و مجلس اختالف نظر کارشناسی هم 
امری طبیعی است. همه وزرا به صورت جهادی در حال 
اجرای برنامه های خود هستند. برخی اقدامات نیازمند 

زمان بلندمدت تری برای به نتیجه رسیدن است.
علی بهادری جهرمی درباره تعامل دولت و مجلس گفت: 
دولت و مجلس تعامل بسیار سازنده ای با هم دارند که 
نمود آن، جلســه چند روز پیش دولت و مجلس بود. 
همچنین وزرا بدون وقفه در مجلس حاضر می شوند 
و پاســخ گوی نمایندگان مجلس هستند و امیدواریم 

این تعامل به نتایج بسیار خوبی منجر شود.
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پایگاه خبری
گهی مزایده )حراج( گهی مزایده )حراج(آ آ

یاسر  احمدی-شهردار  بهشهر

شــهرداری بهشــهر در نظــر دارد )دســتگاه فــک کارخانــه ســنگ شــکن ( خود 
را از طریــق برگــزاری مزایــده )حــراج ( آنالیــن  ، بــا بهــره گیری از ســامانه ســتاد 

)www.setadiran.ir(  بصــورت الکترونیکــی واگذار نماید .
زمان بندی مزایده فوق به شرح ذیل می باشد :

دوم  نوبــت  و   1401/01/24 اول  نوبــت    : روزنامــه  نشــر  تاریــخ 
  1401 /02 /01

زمان انتشار در سایت :   1401/01/24
تاریــخ بازدیــد : 1401/01/24  الــی 1401/01/29 از ســاعت 11 صبــح الــی 

16 عصــر

زمان برگزاری : 1401/02/01 از ساعت 8 الی 11:00 
*** شــرکت کننــدگان مــی تواننــد 30 دقیقــه پــس از اتمــام زمــان مزایــده، 

آخریــن مبلــغ پیشــنهادی خــود را در ســامانه ســتاد ثبــت نماینــد . *** 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

1 - برگــزاری حــراج صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
مــی باشــد .

2 - کلیــه اطالعــات مــوارد حــراج شــامل مشــخصات مــورد حــراج در بــرد 
 اعــالن عمومــی ســامانه مزایــده ، قابــل مشــاهده ، بررســی و انتخــاب 

می باشد.

 نوبت دوم
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سیاست 2

خطر بی اعتباری در چند قدمی سازمان ملل
مقامات پیشین سازمان ملل در نامه ای به آنتونی گوترش دبیرکل این سازمان هشدار دادند اگر این نهاد نقش موثرتری 

در برقراری صلح در اوکراین ایفا نکند آینده و موجودیت آن در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
روزنامه گاردین نوشت: بیش از 200 نفر از مقامات ارشد سازمان ملل در این نامه به دبیرکل هشدار دادند که اگر خود او 
شخصا برای میانجی گری صلح در اوکراین اقدام نکند نه تنها اعتبار و آبرو  بلکه موجودیت سازمان ملل به خطر خواهد افتاد.
مقامات سابق سازمان ملل از جمله معاونان دبیرکل این سازمان از گوترش خواستند خود را آماده کند شخصا خطرات 
تضیمن صلح را بپذیرد. آنها گفتند به دلیل جنگ اوکراین توســط یکی از اعضای دائمی شــورای امنیت، موجودیت 

سازمان ملل تهدید می شود.
در این نامه آمده است: آنچه که ما و کل جامعه می خواهیم مشاهده کنیم، حضور سیاسی سازمان ملل و تعامل عمومی 
به همراه واکنش قابل توجه انسانی از سوی سازمان ملل به بحران اوکراین است. ما می خواهیم شاهد راهبردی شفاف 
برای برقراری دوباره صلح باشیم که این راهبرد با آتش بس مشروط و استفاده از ظرفیت سازمان ملل برای میانجی 

گری و حل درگیری ها است.
نویسندگان این نامه افزودند: این اقدامات می تواند شامل بازدید از مناطق درگیر، مذاکره با طرف های مخالف و حتی 
انتقال موقت دفتر دبیرکل به اروپا و نزدیک تر شدن به مذاکراتی که نیاز فوری به آن وجود دارد و نیز نشان دادن تالش 

سازمان ملل برای حل این بحران است.
گاردین نوشت نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر این که وظیفه میانجی گری در اوکراین را فعاالن دیگرای از ترکیه و 

فرانسه و اسرائیل گرفته تا اتریش برعهده گرفته اند.

در مقابل در جریان بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۱میالدی، »یو تانت« دبیرکل برمه ای سازمان ملل متحد که 
به تازگی منصوب شده بود، نقش مهمی در کاهش تنش و سپس میانجیگری درگیری بین روسیه و آمریکا ایفا کرد.

به طور ترتیب، در طول جنگ خلیج فارس، خاویر پرز دو کوئالر دبیر کل سازمان ملل، آمریکا را متقاعد کرد که با عراق 
مذاکره کند. در سال 2003 سازمان ملل کار میانجیگری را چنان جدی گرفت که سرجیو ویرا د ملو فرستاده ارشد 

این سازمان که در بغداد بسر می برد، در یک انفجار تروریستی در مقر سازمان ملل کشته شد.
نویسندگان این نامه از جمله جفری فلتمن، معاون سابق دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی بین سال های 20۱2 تا 
20۱8، اندرو گیلمور معاون سابق دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر بین سال های 20۱۶ تا 20۱۹، فرانز بومن 
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور مجمع عمومی تا سال 20۱5 و خوزه آنتونیو اوکمپو، معاون سابق دبیرکل سازمان 
ملل در امور اقتصادی و اجتماعی در این نامه نوشتند: ما تصمیم گرفت هایم نگرانی خود را به خاطر چالش موجودیتی 

که سازمان ملل در این نقطه عطف تاریخی با آن مواجه است ابراز کنیم.
منتقدان گوترش می گویند به دلیل دامنه اختالفات بین اعضای دائمی شــورای امنیت و رای گیری ها در مجمع 
عمومی که اختالفات عمیقی را شــامل اخراج روســیه از شــورای حقوق بشــر سازمان ملل نشان می دهد قدرت هیچ 

گونه حرکتی را ندارد.
حامیان گوترش چنین اســتدالل می کنند که او تا آنجایی که می تونســته در انتقاد از این  تهاجم غیرقابل توجیه و 

تأسف انگیز بدون به خطر انداختن نقش حرفه ای خود صریح بوده است.
نویسندگان این نامه از هر گونه دخالت گوترش در میانجی گری های پشت پرده ابراز بی اطالعی کردند.

یادداشت

رونمایی از 
دستاورد های 
جدید نیروی 

زمینی ارتش/ 
فارس

تدفین كشته های جنگ 
اوكراین در شهر  ایرپین 
در نزدیکی شهر  كی یف  
اوكراین/ رویترز

گزارش تصویری

به زودی دنیای جدیدی را شاهد خواهیم بود

روسیه، غرب و دو راهی انتخاب ما
 مــی توان به ضرس قاطع گفت دنیا بعد از 
حمله روســیه به اوکراین شکل دیگری به 
خود خواهد گرفت. جنگ اوکراین نه تنها 
معادالت جهانی را تغییر می دهد بلکه فرم 
و شــکل مناسبات را نیز تغییر خواهد داد. 
از حاال به بعد ما با دنیایی ســر و کار داریم 
که دو بلوک دارد، بلوک غربی و امریکایی 
و بلوک روسی و چینی. کسانی هم که می 
گویند این بلوک بندی ها چون ایدئولوژی 
ندارد پس واهی اســت، در اشتباهند. چه 
کســی گفته که طرف روســی ایدئولوژی 
ندارد، ایدئولوژی آن ملی گرایی و حمایت 
از جریــان های ملی گرا در ســطح جهان 
اســت. روسیه در تمامی کشورهای غربی 
از جریــان های ملی گرا حمایت قاطع می 
کند؛ در صربســتان از ملی گرایان صرب، 
در فرانســه از حزب راســت افراطی تحت 
رهبــری مارین لوپن، در ایاالت متحده از 
جریان جمهوریخواه تندروی تحت کنترل 
دونالد ترامپ، در مجارستان از حزب حاکم 
تحت رهبــری ویکتور اوربان، در انگلیس 
از حــزب یوکیــپ تحت کنتــرل نایجل 
فاراژ، در کشــورهای ســابق بلوک شرق و 
هم مرز با روســیه از روس تبارها و .... این 
حمایــت ها طوالنی اســت. در مقابل نیز 
کشــورهای غربی با ایدئولوژی لیبرالیسم 
و نئولیبرالیسم دموکراسی خواه خود قرار 

دارند.
در این میان کشــورهایی که متعلق به این 
دو بلوک نباشند باید دیر یا زود تکلیف خود 
را روشن کنند. مگر زمانی که چیزی شبیه 
جنبش عدم تعهدها به وجود بیاید که هنوز 
چیزی در افق دیده نمی شود و شاید بعدها، 
به وجود آید. تا آن موقع کشورها باید جبهه 

خود را مشخص کنند. 
معروف است وقتی که امریکا کارزار جنگ 

با تروریسم را در دوران جورج بوش پسر به 
راه انداخت و به افغانستان لشکرکشی کرد، 
رئیس جمهوری وقت امریکا به پاکســتانی 
ها پیام داد که باید تکلیف خود را روشــن 
کنند یا با تروریســم دوشادوش امریکا می 
جنگند یا باید منتظر بمانند امریکا به آنها 
حملــه کنــد و آنها را به صدها ســال قبل 
برگرداند! در آن موقع پاکســتان متهم بود 
کــه از طالبان و القاعده حمایت می کند و 
بیش از هر کشور در مظان اتهام همکاری با 
تروریسم بود، برای همین بیش از کشورها 
در این رابطه بر سر زبان ها بود. البته دیدیم 
همین سیاست را در برابر دیگر کشورهای 
جهــان نیــز پیش گرفت و با همین منطق 
به عراق حمله کرد و ایران و کره شمالی را 

محور شرارت نامید.
حاال هم کشورها باید روشن کنند که می 
خواهند در کدام بلوک باشــند، روســی – 

چینی یا غربی – امریکایی. البته هر کدام 
از این انتخاب ها هزینه های خود را خواهد 
داشت، چه کشورها در بلوک روسیه باشند 

چه در بلوک غرب.
دیر یا زود دنیا سراغ کشورهایی نظیر هند، 
ایران، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، 
مصــر، برزیل، آفریقــای جنوبی، ترکیه و 
خیلــی های دیگر خواهد رفــت تا از آنها 

بخواهد تکلیف خود را روشن کنند. 
حتی اگر روسیه بازنده نبرد اوکراین باشد 
هــم دنیا فورم جدیــدی را به خود خواهد 
دیــد. در این فورم برخورد با کشــورهای 
غیرهمســو با غرب احتماال تشدید خواهد 

شد.
در این میان هســتند کشورهایی که هنوز 
تالش می کنند روی بند هر دو کشــور راه 
برونــد یــا از این تنش به وجود آمده میان 
روسیه و غرب ماهی خود را صید کنند، اما 

بی شــک این بندبازی های نیز زیاد طول 
نخواهد کشــید و ســراغ آنها هم خواهند 
آمد. ترکیه فعال می تواند میزبان مذاکرات 
اوکراین و روسیه باشد و از تنش موجود بهره 
برداری کند، اما فردا روزی ناتو به سراغش 
خواهد آمد تا تکلیف خود را روشن کند که 
آیا می خواهد همچنان عضو فعال ناتو باشد 
یا می خواهد همراه روســیه شود و شریک 
آن بمانــد. یا هند فعال می تواند تنها نظاره 
گر بحران روســیه و اوکراین باشد، چرا که 
ایاالت متحده روی آن در رویارویی با چین 
حساب کرده و شکی نیست که چین متحد 
روسیه است. بنابراین دیر یا زود باید تکلیف 
خود را روشن کند. حتی کشورهای عربی 
که فعال برای ایاالت متحده به قول معروف 
طاقچه باال می گذارند و پاسخ تماس های 
جــو بایدن را نمــی دهند به زودی مجبور 
خواهند شــد میان روسیه و امریکا یکی را 

انتخاب کنند.
پاکستان نمونه روشنی از کشورهایی است 
کــه تالش کرد به راهــی برود که مغایر با 
انتخاب های جامعه غربی باشد. چون این 
کشور از همه شکننده تر است، برای همین 
قرعــه زودتر از همه به نام آن افتاد. عمران 
خان وقتی به روســیه رفت و به فشارهای 
امریکا بر ســر جنگ اوکراین اعتنا نکرد و 
بر اتحاد اســالم آباد – مســکو تاکید کرد، 
بــه نوعی به امریکایی ها فهماند انتخابش 
چیســت. این وضعیت دیر یا زود می تواند 
شــامل حال دیگر کشــورهای جهان هم 

بشود. 
و امــا بــرای ما، ایران، فرصت های مهمی 
بــه وجود آمده، از جملــه مهمترین این 
فرصت ها تامین انرژی جهانی اســت که 
مــی تواند ما را به بازیگری مهم در عرصه 
جهانی تبدیل کند، اگر دیپلماســی فعال 
و پویایی داشته باشیم، می توانیم در این 
حوزه نهایت استفاده را هم از جانب غرب 
ببریم و هم از جانب روســیه. بی شــک در 
این صورت می توانیم با برگه هایی که در 
اختیار داریم تالش های روســیه و جامعه 
جهانی برای این که ما را در برابر انتخاب 
هایش قرار دهد، به تعویق بیندازیم. در این 
میان باید مانع اصلی یعنی توافق هسته ای 
را هر چه سریعتر برداریم و تکلیف برجام 
را هر چه ســریعتر روشن کنیم تا بتوانیم 
ضمــن خروج از انزوا بــه جمع بازیگران 
عرصه جهانی بپیوندیم، در غیر این صورت 
فرصت ها یک به یک از دســت می روند 
و انتخــاب هــا روز به روز ســخت تر می 
شــوند و ما در برابر وضعیتی ســخت قرار 
می گیریم، در آن موقع چه بســا انتخابی 
نداشــته باشیم و مجبور شویم به انتخاب 

دیگران تن دهیم. 

خبر ویژه

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از فرصت های موجود و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در 
توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه، به معاون اول مأموریت داد با تشکیل کمیته ای، مشکالت و موانع حوزه تجارت 
را احصا و در کوتاه ترین زمان برای حل آنها تدبیر کنند. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در نشست هیأت 
دولت با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فرصت ها و چالش های روابط تجاری با کشورهای منطقه، 
وضعیت تجاری کشورمان را خوب توصیف و بر لزوم بهره مندی از فرصت های موجود و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش 
خصوصی در این عرصه تأکید کرد. رئیس جمهور سپس به معاون اول مأموریت داد با تشکیل کمیته ای با حضور مسئوالن 

ذیربط، مشکالت و موانع حوزه تجارت را احصا و در کوتاه ترین زمان برای حل آنها تدبیر کنند.
آیت اهلل رئیسی، پیگیری را رمز موفقیت دستگاه ها در انجام وظایف و مأموریت های شان دانست و تأکید کرد: مشکالت 

فقط با دستور دادن حل نمی شود، بلکه دستورات باید منجر به اقدام و عمل جدی شود.
رئیس جمهور همچنین با تأکید بر لزوم مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیالت بانکی به سوی تولید، گفت: خلق نقدینگی 

بدون مدیریت آن پیامدهای سوء اقتصادی دارد و تالش های خدمت گزاران عرصه اقتصاد را بی اثر می کند.
رئیســی در ادامه با محکوم کردن حمالت تروریســتی به چند مدرســه در کشــور افغانستان و تسلیت به خانواده های 
قربانیان این رخداد، مسئولیت این حوادث را عالوه بر تروریست ها، بر عهده کشورهایی دانست که در سال های گذشته 
به اسم تأمین امنیت، با مداخالت غیرمسئوالنه بیشترین نقش را در ناامن سازی و بی ثبات سازی افغانستان ایفا کرده اند.

رئیس دولت سیزدهم همچنین از هیأت حاکمه افغانستان خواست که با تمام توان برای جلوگیری از تکرار این دست 
حوادث که بیشترین قربانیان آن اطفال و دانش آموزان بی گناه هستند، بکوشد.

در نشست هیأت دولت صورت گرفت؛

مأموریت رئیسی به مخبر برای بررسی موانع تجارت با کشورهای منطقه

پیش بینی جدید

 بایدن سپاه را از لیست تحریم 
حذف می کند؟ 

پیش بینی جدیدخبرگزاری فرانسه، از عدم تمایل 
دولت آمریکا برای حذف نام ســپاه از فهرست سیاه 

خبر داد.
علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در 
امور ایران، به این خبرگزاری گفت: به نظر می رسد 
جــو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده، مصمم به 

حفظ نام سپاهدر لیست سیاه است.
 وی گفت: »هر طرف فقط امیدوار اســت که طرف 

مقابل اول چشمک بزند«.
واعظ گفت: حذف ســپاه از فهرست سیاه، بایدن را 
با انتقاد از ســوی جمهوری خواهان مواجه می کند 
ایــن هزینه سیاســی اســت که مــن فکر می کنم 

رئیس جمهور تمایلی به پرداخت آن ندارد.
وی پیش بینــی کــرد: جمهوری خواهان او را متهم 
می کننــد کــه اجازه داده ایران به یک کشــوری با 

پیشرفت هسته ای تحت نظارت او تبدیل شود.

 حربه تازه کاخ سفید
 علیه کرملین

آمریکا در ادامه اقدامات خود در راســتای فشــار بر 
روسیه و طبق درخواست ولودیمیر زلنسکی رییس 
جمهوری اوکراین، به دنبال اضافه کردن مســکو به 

فهرست کشورهای حامی تروریسم است.
اوایل هفته زلســنکی طی یک تماس تلفنی با جو 
بایدن رییس جمهوری آمریکا از وی درخواست کرد 
تا روســیه را به فهرست کشورهای حامی تروریسم 

اضافه کند.
به دنبال این درخواست ند پرایس سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در پاســخ به سوالی در خصوص قرار 
دادن روسیه در فهرست کشورهای حامی تروریسم 
گفــت:در حــال بررســی دقیق حقایــق و قوانین 
هســتیم. اگر این اختیار طبق قانون در دســترس 
باشــد، درصورت مناســب و موثر بودن آن را به کار 

خواهیم برد.
یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز به سی ان ان گفت 
کــه مقامــات وزارت خارجه آمریکا هر گونه ابزار در 
دســترس را برای مسئول دانستن روسیه در جنگ 
اوکراین از جمله احتمال قرار دادن روسیه در فهرست 
کشورهای حامی تروریسم را در دست بررسی دارد.
بــا اینحال این مقام افزود که فرایند این اقدام پیش 
از قرار دادن روســیه در فهرســت، چندین هفته به 

طول می انجامد.
در مقابل ماریا زاخارووا ســخنگوی وزارت خارجه 
روسیه با انتقاد شدید از اظهارات همتای آمریکایی 
خود مبنی بر طرح این مســاله اعالم کرد: این یک 
ایده فی البداهه است که نه قانون و نه حقایق از آن 
پشتیبانی نمی کنند. هیچ کس اصال در مورد واقعیت 
ها صحبت نمی کند، این مساله امروز برای فعالیت 
های اطالعاتی و تبلیغاتی واشنگتن انجام می شود.
آمریکا که به اعتقاد برخی کارشناسان و تحلیلگران 
از مقصران شروع جنگ در اوکراین است، از آغاز این 
واقعه به انحا مختلف از جمله اعمال تحریم بر روسیه 

فشار آورده است.
احتمال افزودن نام روســیه به فهرست کشورهای 
به اصطالح حامی تروریســم آمریکا در حالی است 
که واشــنگتن خود در زمینه حمایت از تروریســم 
اقدامات متعددی را از جمله ترور ســردار سلیمانی 
و پشــتیبانی از گروه های افراط گرا در خاورمیانه و 

آفریقا صورت داده است.

کستان   وزیر خارجه جدید پا
معرفی شد

حنا ربانی،  عضو حزب »مردم پاکستان«، به عنوان 
وزیر خارجه دولت جدید ائتالفی پاکستان منصوب 

شد.
»حنا ربانی«،  عضو حزب »مردم پاکستان« است که 
ســمت وزارت خارجه این کشور را در دوره کوتاهی 
بین ســال های 20۱۱ تا 20۱3 نیز بر عهده داشته 

است. 
کابینــه جدیــد ائتالفی پاکســتان سه شــنبه به 
نخست وزیری »شهباز شریف« در کاخ »پرزیدنسی«  

اسالم آباد سوگند یاد کرد.

 سازمان ملل 
خواهان کاهش تنش در قدس شد

ســازمان ملــل نگرانی شــدید خود را نســبت به 
رخدادهــای دو هفته گذشــته در قــدس و کرانه 

باختری ابراز کرد.
 به نقل از روسیا الیوم، تور وینسلند، فرستاده سازمان 
ملل در روند صلح خاورمیانه به تنش های روزافزون 
در قدس اشــاره کرد. وی تماس های »ســازنده« 
سازمان ملل و تمامی طرف های ذی ربط جهت آرام 

کردن اوضاع را ستود.
وی ادامه داد: در این زمان حســاس و در حالی که 
تنش ها شدید است، همچنان روزهای سختی انتظار 
ما را می کشــد و باید تمامی تالش ها جهت کاهش 
تنش ها مورد تشــویق قرار بگیرد، همچنین باید با 
اقدامات تحریک آمیز و انتشار اطالعات گمراه کننده 

و تحریک به خشونت به شدت مخالفت کرد.
این مسئول سازمان ملل از تمامی طرف ها خواست 
تا به مســئولیت های خود برای کاســتن تنش ها و 
آرام کردن شــرایط مناسب جهت برقراری آرامش 
و تضمیــن وضعیت کنونی در اماکن مقدس عمل 

کنند.

حاال که َلجه کالهش َکجه!
  وحید حاج سعیدی ، روزنامه نگار

شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسالمی که اتفاقاً 
بسیاری از کاندیداها در بحبوبه انتخابات از آن به شدت 
حمایت می کردند و مردم نیز خواستار اجرای آن هستند، 
امــروز بالذاتــه در مجلس هوا خواه فراوانی ندارد و در دو 
فرصت گذشته نمایندگان به آن روی خوش نداده و این 
طــرح رای نیاورد.) هر چند هنوز هم تعداد نمایندگانی 
کــه در مصاحبــه ها و در حوزه های انتخابیه خود از این 
طرح حمایت می کنند، خیلی بیشتر از تعداد مخالفان 
این طرح است و حال اینکه چرا این طرح در مجلس رای 

نمی آورد و اهلل و اعلم....(  
اما این روز ها داســتان شــفافیت وارد مرحله جدیدی 
شده است و در حالی که نمایندگان مجلس انقالبی در 
دو فرصت گذشته به آن رای ندادند ) آن هم فقط برای 
مشــخص شــدن رای موافق یا مخالف( در اقدامی دور 
اندیشانه خواستار اعمال شفافیت در همه دستگاه ها و 
نهاد ها شدند و در حالی که 25 طرح دو فوریتی در نوبت 
بررسی در صحن مجلس است، این طرح با رای باال مورد 

موافقت قرار گرفت.
این در حالی است که طرح شفافیت آراء نمایندگان که 
اصــالً دارای پیچیدگــی خاصی نبود و تنها بیانگر اعالم 
موافقت یا مخالفت نمایندگان در خصوص موارد مطروحه 
در مجلس بود، از ســوی نمایندگان مورد موافقت قرار 
نگرفت و حال نمایندگان دو فوریت طرحی موســع را 
تصویب کرده اند که قطعاً دارای پیچیدگی ها و الیه های 
امنیتی و غیر امنیتی متعددی است و بسیاری از دستگاه 

ها در برابر  آن مقاومت خواهند کرد. 
البته این که مردم بدانند در حیات خلوت ادارات و نهادهای 
دولتی مختلف چه می گذرد و یا مثاًل  چه کسانی مخالف 
وارادات خودرو هستند و یا چرا رتبه بندی فرهنگیان و 
نظام خدمات پرستاری فرهنگیان اجرا نمی شود و یا چه 
کسانی در صدد تغییر مربی موفق تیم ملی فوتبال هستند 
و اساساً چرا نمی توان با هیچ مافیایی در کشور مقابله کرد 
و قس علی هذا ... قطعاً پسندیده و مورد تائید همه مردم 
اســت ولی می توان حدس زد، تسری طرح شفافیت به 
هر سه قوه کشور با عنوان» طرح شفافیت قوای سه گانه 
دســتگاه های اجرایی و سایر نهادها« به دالیل مختلف 

زمان بر، فرسایشی و حتی غیر عملی باشد.
ای کاش نمایندگان مجلس در گام اول طرح شــفافیت 
آراء در مجلــس را تصویــب می کردند و خود در این امر 
پیشقدم می شدند بعد نسبت به تسری این مهم به سایر 

نهاد ها اقدام می کردند. 
به نظر می رسد این رویکرد » حاال که لَجه/ کالهش َکجه« 
و اگر آســیاب قرار است بچرخد باید برای همه بچرخد، 
نوعی فرار به جلو و تاکتیک هوشمندانه ای برای گریز از 
شفافیت است، چرا که نگارش طرحی چنان موسع که 
خواستار شفافیت در همه الیه های نهاد ها و دستگاه ها 
با ساختارهای متفاوت باشد، قطعاً بارها و بارها در فیلتر 

شورای نگهبان گیر خواهد کرد.

ح کرد:  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطر

 برخورد سلیقه ای ممیزهای مالیاتی 
با شرکت های دانش بنیان

عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: ممیزهای 
سازمان امور مالیاتی با برخورد سلیقه ای، بر اساس درک 
خودشان از قانون عمل می کنند، نه آنچه واقعیت دارد.

مهدی طغیانی گفت: برخی شرکت های دانش بنیان یا 
شرکت های دارای محصوالت نوآور باید از مالیات معاف 
شوند اما برخورد سلیقه ای باعث تحمیل بار مالی زیاد بر 

آنها تحمیل می شود.
کمیسیون اقتصادی مجلس می خواهد امسال گزارشی از 
همکاری دستگاه ها با شرکت های دانش بنیان و فعاالن 
این حوزه ارائه دهد؛ کارشناسان می گویند یکی از موانع 
بر سر مسیر فعالیت شرکت های دانش بنیان، همکاری 

نداشتن نظام اداری کشور با این حوزه است.

نماینده مجلس:

ح صیانت    نسخه اولیه طر
به شورای عالی فضای مجازی 

ارجاع شده  است
عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی گفت که نسخه اولیه طرح صیانت به 
شورای عالی فضای مجازی برای اعالم نظرات ارجاع داده 
شده است و بعد از اعالم نظرات آن ها هیئت رئیسه تصمیم 
می گیرد که این موضوع در یک کمیسیون تخصصی و یا 
یک کمیسیون مشترک جدید مورد بررسی قرار گیرد.

غالمرضــا نــوری قزلجه درباره وضعیت بررســی طرح 
صیانت در مجلس گفت: طرح صیانت از فضای مجازی 
به واسطه اشکاالت زیادش نمی توانست به قانون تبدیل 
شــود، مجلس هم اجازه این کار را نداد. لذا نســخه اولیه 
این طرح مربوط به مرداد ســال گذشته به شورای عالی 
فضای مجازی و دولت برای اعالم نظر ارجاع داده شد تا 

آن ها نظراتشان را اعالم کنند.
وی افــزود: طــرح صیانت به عنوان یک پایه به شــورای 
عالــی فضای مجازی رفته تا آن ها نظراتشــان را اعالم 
کنند. البته باز هم می گویم نسخه مربوط به مرداد سال 
گذشته ارجاع شده یعنی همان نسخه ای که مجلس رأی 
داد که طبق اصل 85 در یک کمیسیون مشترک مورد 
 بررسی قرار گیرد. سایر نسخه ها صرفا نظرات شخصی

 بود.

بین الملل

اخبار كوتاه
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3اقتصاد اقتصاد اخبار اقتصادی

 تامین غذای سه کشور بحرین، امارات و کویت 
با ضایعات بخش کشاورزی ایران؛ 

۳۰ میلیون تن دور ریز داریم
 در حالی که با وقوع جنگ بین روســیه و اوکراین 
تحلیــل گران پیش بینی کرده اند در صورت ادامه 
دار شــدن جنــگ بیــش از 45 میلیون نفر در دنیا 
دچار قحطی می شــوند در بســیاری از کشورهای 
توسعه نیافته یا در حال توسعه ضایعات محصوالت 
کشــاورزی خود مساله ای است که بر چالش های 
همراه با گرسنگی جهانی دامن می زند. به طوری 
که در ایران گفته می شود تا 35 درصد محصوالت 
کشــاورزی تبدیــل به ضایعات می شــود این در 
حالی اســت که با احتساب حجم تولید محصوالت 
کشاورزی در کشور این میزان ضایعات غذای حدود 

۱5 میلیون نفر محسوب می شود.
ضایعات ۳۵ درصدی از مزرعه تا سفره مردم

از مزرعه تا سفره مردم 30 تا 35 درصد از محصوالت 
کشاورزی کشور تبدیل به ضایعات می شود که به 
دلیل عدم آگاهی کشــاورزان و مجهز نبودن مزارع 
به تکنولوژی روز دنیا اســت.نکته قابل تامل اینکه 
ایران یکی از کشــورهایی است که بیشترین حجم 
ضایعات را در بخش کشاورزی دارد و عمدتا به دلیل 
عدم بهره مندی از تکنولوژی های روز دنیا است. به 
طوری که محمد رضایی کارشناس بخش کشاورزی 
به خبرنگار بازار می گوید: در ابتدا بد نیست بدانید که 
ما کشوری هستیم که باالترین ضایعات محصوالت 
کشاورزی را داریم؛ یعنی از زمین کشاورزی تا سفره 
مردم ضایعات ما بین 30 تا 35 درصد است.رضایی 
می افزاید: با توجه به اینکه کشاورز کم  سواد است 
و آمــوزش ندیده اســت به همیــن دلیل به عنوان 
مثال در حالی که به کشاورز توصیه می شود ۱۶0 
کیلوگــرم در هکتــار بذر گندم بریزد به صالح دید 
خود 200 کیلوگرم می ریزید؛ یعنی 40 کیلوگرم 
در هکتــار در همین ابتدای کار تبدیل به ضایعات 
می شــود.این فعال بخش خاطر نشــان می کند: از 
آن طرف از نظر تکنولوژی روز دنیا مجهز نیستیم و 
می بینیم که کمباین های ما ریزش دارد و این خود 
۱0 درصــد ضایعات را رقم می زند.رضایی تصریح 
می کند: مساله مهم بعدی این است که ماشین ها 
حمل گندم درزگیری نمی کنند و از چادر استفاده 
نمی کنند و به این ترتیب 3 تا 4 درصد هم در این 

مرحله ضایعات گندم رخ می دهد.
 حدود ۳۰ درصد نان طبخ شده 

تبدیل به دور ریز می شود
وی همچنین با بیان اینکه در انبارها، کارخانجات 
آرد، خبــازی هــا و در دیگر مراحل هم این تلفات 
را نیز داریم، می افزاید: این در حالی اســت که در 
غذای خانوارها هم ضایعات باالیی داریم؛ به طوری 
که درمورد محصولی مانند نان تقریبا 30 درصد آن 
تبدیل به دورریز می شود.رضایی می گوید: به این 
ترتیب می بینیم که از زمین تا سفره مردم بین 30 
تــا 35 درصــد ضایعات داریم که می  توانیم با ورود 
تکنولوژی و دانش به بخش کشاورزی این ضایعات 

را کاهش دهیم.
این فعال بخش کشــاورزی بــا تاکید بر اینکه 30 
میلیون تن ضایعات غذای ۱5 میلیون نفر جمعیت 
اســت که در ایران دور ریخته می شــود، می افزاید: 
این در حالی اســت که تنها محصول هدر نمی رود 
بلکه نیروی کار، آب، خاک، انرژی و همه دور ریخته 
می شــود و به عبارتی هدر می رود.گفتنی است بر 
اساس آخرین آمار منتشر شده در خصوص جمعیت 
کشــورهای مختلف در سال 2020 کشور بحرین 
جمعیتــی حدود یک میلیون و 700 هزار نفر دارد 
و یکی از کشــورهای کوچک جهان محســوب می 
شــود. بر اســاس این داده ها کویت نیز جمعیتی 4 
میلیون و 27۱ هزار نفری دارد و امارات متحده نیز 
۹ میلیــون و 8۹ هــزار نفر جمعیت دارد. به عبارت 
ســاده تر مجموع ســاکنان این سه کشور به حدود 
۱5 میلیون نفر می رسند. به این ترتیب کل حجم 
ضایعات بخش کشــاورزی و غذایی ایران با غذای 

مورد نیاز این سه کشور برابری می کند!

عضو کارگری شورایعالی کار:

هیچ اصالحی در مصوبه مزدی 
صورت نگرفته است

جلســه فوری شــورایعالی کار برگزار شــد که در 
خبرها موضوع آن را »اصالح مزد مصوب شــده« 
اعالم کردند. علی خدایی )عضو کارگری شورایعالی 
کار( در ارتباط با خروجی این نشست و مباحث آن 
گفت: در این نشســت مباحثی در خصوص اصالح 
مزِد مصوب شده از سوی شرکای اجتماعی مطرح 
شــد اما شــورایعالی کار با این اصالحات موافقت 
نکرد و هیچ اصالحی مصوب نشــد.وی افزود: مزد 
مصوب ۱40۱ که در جلسه شورایعالی کارِ نوزدهم 
اسفند سال قبل تصویب شد، به قوت خود باقیست؛ 
ابالغیه دســتمزد الزم االجراســت و هیچ تغییری 
نکرده است.خدایی با تاکید بر اینکه کارفرمایان باید 
مــزد مصــوب را تمام و کمال بپردازند، اضافه کرد: 
تکلیف کارفرمایان سراسر کشور پرداخت دستمزد 
کارگران براســاس مصوبه مزدی شــورایعالی کار 
است و هرنوع تخلف از این مصوبه، تخلف از قانون 
محســوب می شــود و حق پیگیری برای کارگران 
کشور محفوظ است.به گفته این نماینده کارگری، 
هیچ تغییری در ابالغیه دســتمزد ۱40۱ صورت 
نگرفته و شــورایعالی کار با اصالحات پیشنهادی، 
مخالفت کرده است بنابراین بایستی مزد کارگران 
براســاس مصوبه ی مزدی شــورایعالی کار که الزم 

االجراست، پرداخت شود.

گفت و گو

کارشناس مسائل اقتصادی پاسخ داد:

 دلیل موج گرانی های
 اخیر چیست؟

کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد، موضوع 
کلیدی که موجب شــوک افزایش قیمت مواد 
غذایی در ســال ۱40۱ خواهد شــد این است 
کــه قیمــت ارز نیما )که به صورت مداخله ای 
در شــرایط تحریم باال نگه داشته شده است( 
حــدود 50 درصد بیش از قیمت حقیقی دالر 
است. قیمت ارزی که جهت واردات مواد غذایی 
و کاال های اساســی تخصیص داده شده از یک 
قیمــت غیرواقعــی و باال برخوردار اســت که 
موجــب تحمیل تورم باال به اقتصاد و به مردم 
می شود و ســفره مردم را همچنان کوچک تر 

خواهد کرد.
 عواملــی نظیر حــذف ارز ترجیحی و افزایش 
عمومی ۱۱.7 برابری قیمت جهانی مواد غذایی 
و نهاده هــای دامی وارداتی نســبت به ســال 
۱3۹۶، افزایــش بین ۱0 تا ۱2 برابری قیمت 
مواد بســته بندی مواد غذایی )پالستیک ها و 
فلزات( نســبت به سال ۱3۹۶، افزایش قیمت 
مواد غذایی داخلی به تبع افزایش قیمت های 
جهانــی مــواد غذایی و مــواد اولیه صنعتی، 
افزایش 2.5 برابری مجموع مالیات های واردات 
و مصرف )3.38 درصد مالیات بر واردات و 2.۱4 
برابر مالیات بر مصرف( نسبت به سال ۱400 
و افزایش ســایر هزینه ها به ویژه صعود هزینه 
اجــاره مغازه، از جمله دالیل افزایش شــدید 
قیمت مواد غذایی در سال ۱40۱ خواهد بود.

وحید شــقاقی شــهری کارشــناس مسائل 
اقتصادی با بیان اینکه تورم و گرانی در بازار های 
کاالیی از چند دلیل نشات گرفته است، گفت: 
دلیل اول مرتبط با طول کشیدن و فرسایشی 
شدن مذاکرات هسته ای است، بسیاری انتظار 
داشتند تا قبل از انتهای سال گذشته مذاکرات 
به نتیجه برســد، اما با توجه به گره ای که در 
مذاکــرات افتاد، به تبــع آن انتظارات تورمی 
افزایــش یافــت و قیمت بســیاری از کاال ها و 

خدمات با رشد بسیار زیادی همراه شد.
وی افــزود: دلیــل دوم نیز به حقوق و عوارض 
گمرکی مربوط می شــود، بدین معنا که نرخ 
عوارض و حقوق گمرکی برخی از کاال ها از دالر 
4200 تومانی به دالر 23 هزار تومانی افزایش 
پیدا کرد که این موضوع هزینه واردات و تولید 
کاال ها را در کشــور بــا افزایش روبرو کرده، از 
ســوی دیگر دلیل سوم نیز به بالتکلیف بودن 
ارز 4200 تومانی مربوط می شود، در حالیکه 
اعالم شــده ارز ترجیحی حذف خواهد شد، اما 
تا امروز این مسئله هنوز تعیین تکلیف نشده و 
به طور کامل اجرایی نشده، به طور قطع اعالم 
حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کاال های 
اساســی موجبات افزایش قیمت ها در بازار را 

فراهم آورده است.
شــقاقی اظهار داشت: دلیل چهارم نیز مرتبط 
به تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت جهانی 
کاال های اساســی و کامودیتی ها اســت که به 
خاطر تورم جهانی است، در این رابطه واردات 
مــواد اولیه، کاال های واســطه ای و نهاده های 
دامی و کشاورزی گرانتر از قبل انجام می شود 
که این موضوع نشان دهنده آن است که تورم 
جهانــی که طی این مــدت به وجود آمده در 
اقتصاد ایران نیز تاثیرات خود را گذاشته است.
ایــن اقتصاددان اضافه کرد: اضافه برداشــت 
بانک ها و اســتقراض دولت از بانک مرکزی به 
عنوان دلیل پنجم مطرح است، دست آخر نیز 
افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران 
باعث شده که از ابتدای سال تاکنون ما با یک 
موج گرانی روبرو شویم، این افزایش دستمزد 
باعث باال رفتن هزینه های تولید شده که این 
موضــوع در افزایش قیمــت کاال ها و خدمات 

مختلف منعکس شده است.
شــقاقی ادامــه داد: تــا زمانی که مشــکالت 
اقتصادی به صورت ریشه ای حل و فصل نشود، 
وضعیت تورم و گرانی ها قابل کنترل نیســت، 
بلکه باید ریشــه مشــکالت شناسایی شود و با 
توجه به راهکار های علمی و منطقی معضالت 
را برطرف کرد، اینکه بخواهیم از طریق اقتصاد 
دســتوری و افزایش نظارت و بازرسی ها بازار 
را کنتــرل کرده و یا قیمت ها را کاهش دهیم، 
این موضوع نمی تواند مثمرثمر واقع شود و به 

نوعی جواب نیز نخواهد داد.
این اســتاد دانشگاه با اشــاره به اینکه اقتصاد 
ایران این روز ها با چالش های متعددی دست 
و پنجه نرم می کند، خاطرنشــان کرد: بحران 
صندوق های بازنشســتگی، عملکرد نامناسب 
نظام هــای مالیاتی، بانکــی و یارانه ای، بحران 
آب، افزایش ضریب جینی و بیشــتر شــدن 
شــکاف طبقاتی و...، همه چالش هایی هستند 
که اقتصاد ایران با آن ها روبرو است، برای حل 
آن ها نیز ما نیاز به اصالحات ساختاری و عمیق 
در عرصه اقتصاد کشور داریم و تازمانیکه این 
کار نیز انجام نشــود، به هیچ عنوان نمی توان 
انتظار داشــت که وضعیــت تغییر پیدا کند، 
بنابراین باید یک جراحی سخت اقتصادی در 

کشور انجام شود، تا این وضعیت تغییر کند.

با ۶ میلیون تومان حقوق کارگری می توان زندگی کرد؟

بن ماهانه کارگری برابر با ۱۰ کیلو برنج!
کمترین دســتمزد کارگران امســال پنج 
میلیــون و ۶80 هزار تومان اســت. 850 
هزار تومان بن اقالم مصرفی دارد که با آن 
فقط می توان ۱0 کیلو برنج خرید. از سوی 
دیگــر افزایش قیمت مســکن به گونه ای 
بــوده که 70 درصــد از هزینه خانوارها را 
به خود اختصاص می دهد. در همین حال 
فرماندار اردستان گفته که باید مراقب بود 
کــه افزایش حقوق کارگــران صرف مواد 

مخدر نشود.
کمترین حقوق کارگران امسال با افزایش 
حــدود 57 درصدی به حدود پنج میلیون 
و ۶80 هزار تومان رسید. اما آیا خانوارها با 

این مبلغ می توانند زندگی کنند؟
 هــر چه می گذرد وضعیت اقتصادی برای 
برخی از مردم ســخت تر می شــود. یکی از 
افزایش قیمت داروها و هزینه درمان گالیه 
دارد، آن یکــی از اجــاره خانه. یکی در پول 
جهیزیه مانده و آن یکی در پر کردن سفره. 
درآمدشان هم در حدی نیست که خودشان 
را بــا این افزاش قیمت هــا تطبیق دهند. 
درآمدی که به گفته وزیر راه و شهرسازی 

تا 70 درصد آن صرف مسکن می شود. 
با این حساب تنها یک میلیون و 700 هزار 
تومان بــرای حداقل بگیری های کارگری 

می ماند که با آن زندگی را بچرخانند.
کمترین دستمزد کارگران برای امسال 57 
درصد افزایش یافت. حاال قرار اســت پایه 
حقوق کارگران چهار میلیون و ۱7۹ هزار 
تومان باشــد. اگر بن اقالم مصرفی و حق 

مسکن را هم به آن اضافه کنید، برای یک 
خانــواده بدون فرزند و بدون ســابقه، پنج 
میلیون و ۶80 هزار تومان می شود. اما این 
میزان حقوق هم چندان گره ای از کار آنها 

باز نمی کند.
بن ماهانه کارگری برابر با ۱۰ کیلو برنج!

بن اقالم مصرفی برای حقوق کارگران 850 
هزار تومان اســت. ســوال اینجاست که با 
ایــن بن چقدر از ســبد غذایی را می توان 

تامین کرد؟
 بر اساس داده های مرکز آمار ایران متوسط 
قیمت یک کیلو برنج ایرانی در اسفند ۱400 
حدود 75 هزار تومان بود. بر این اســاس با 

بن کارگری، ماهانه تنها می توان حدود ۱0 
کیلــو برنج خرید. اگرچه در روزهای اخیر 
قیمــت برنج تا یک کیلو، ۱00 هزار تومان 

هم گزارش شد.
قیمت برخی مواد خوراکی در اسفند سال 
گذشته تا بیش از 50 درصد افزایش داشت. 
از میان آنها می توان به نخود، لوبیا، عدس، 
برنج و شکر اشاره کرد. وضعیتی که روی هم 
رفته موجب شد تا برخی از مواد خوراکی یا 
از سفره حذف شود یا به میزان استاندارد و 

مورد نیاز بدن استفاده نشود.
ســال گذشــته وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گزارشی منتشر کرد که بر اساس 

آن مردم در ســال ۹8 نســبت به سال ۹0 
کمتر لبنیات، برنج و گوشت خوردند.

حــاال افزایش چند برابری قیمت کاالهای 
خوراکی، همچنان امنیت غذایی را نشــانه 
گرفتــه اســت. پیش از ایــن جالل الدین 
میرزای رزاز، رئیس انجمن تغذیه ایران نیز 
گفته بود: »در این اوضاع اقتصادی کشور، 
یکی از حوزه هایی که به شدت آسیب دید، 
امنیت غذایی است. مصرف سرانه گوشت، 
لبنیات و این دست اقالمی که بسیار گران 
شدند، آسیب جدی دید. در این بین اقشار 

کم درآمد بیشترین آسیب را می بینند.«
بنابرایــن باید پولــی هم روی بن کارگری 

بگذارند تا بتوانند تنها بخشی از سبد غذایی 
را تامین کنند. اما تورم کار را سخت می کند.
یک میلیون و 700 خرج کدام سبد شود؟

در حــال حاضر تورم بیــش از 40 درصد 
است. گرانی در اغلب کاالها و خدمات هم 
روزافــزون. در همیــن حال آنطور که دی 
ماه سال گذشــته رستم قاسمی، وزیر راه 
و شهرســازی گفت به طور متوســط 48 
درصد هزینه خانوارها به مسکن اختصاص 
می یابد. البته این رقم در کالن شهرها بیش 

از ۶0 یا 70 درصد هم می رسد.
به عبارتی در شهری مثل تهران 30 درصد 
کمترین دســتمزد کارگــری، حدود یک 
میلیون و 700 هزار تومان می شود. با این 
میزان باید هزینه های بهداشــت و درمان، 
حمل و نقل و ســبد غذایی را بدهند. البته 
با نگاه خوشــبینانه و بدون در نظر گرفتن 

هزینه های دیگر زندگی.
این در حالی اســت که افزایش قیمت دارو 
در روزهای اخیر موجب نگرانی بسیاری از 
بیماران شــد. قیمت برخی از اقالم دارویی 

تا بیش از 50 درصد نیز افزایش داشت.
برخی چاره را در شــغل دوم یا ســوم 
می داننــد تا از پــس هزینه ها برآیند. 
در همیــن حــال اما به گــزارش ایرنا 
حمیدرضا تاملی، فرماندار اردســتان 
اصفهــان گفت کــه با توجه به افزایش 
حقوق کارگران از ابتدای ســال جاری 
بایــد مراقب بود ایــن پول برای خرید 

مواد مخدر هزینه نشود.

مجوز افزایش قیمت برای هیچ کاالیی صادر نشده است

درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده از امروز
اظهارنظر منتشــر شــده از رئیس ســازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان مبنی بر) کاهش یک شبه قیمت ها( منجر شد تا به سراغ 

او رفته و اصل ماجرا را جویا شویم.
 به چه دلیل دستور بازگشت یک شبه قیمت ها را صادر کردید؟

تابش: هر کسی الفبایی از اقتصاد بداند درک خواهد کرد که اقتصاد 
دستور پذیر نیست و یک شبه نمی توان قیمت ها را برگرداند.

مصاحبه ای که از من منتشــر شــد نمی دانم با چه دلیلی، دانســته یا 
ندانســته، از حرف های من بیرون آورده شــد و متاسفم که اعالم کنم 
هزینه ای برای حوزه بازرگانی ایجاد کرد و موجب دلنگرانی عده ای از 
هموطنانمان شد، اما من کل این مصاحبه و متن را تکذیب می کنم.
  قیمــت گذاری محصوالت مختلف در کشــوربه چه صورت 

است؟
 تابش: در کشــور دو نوع قیمت گذاری داریم که پیشــینی و پسینی 
هســتند. قیمت گذاری های پیشینی مشمول حداقل کاالهاست که 
بیشترین نقش را در سبد خانوار دارند. به استناد قوانین و رویه های 

موجود امروز 50 قلم کاال مشمول قیمت گذاری پیشینی است.
این 50 قلم مثل برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی، لبنیات، 

روغن موتور، لوازم خانگی و پوشک از این دست کاال ها هستند.
 فرایند افزایش قیمت کاالهای مشمول قیمت گذاری پیشنی 

به چه صورت است؟

تابــش: هر کســی از زینفعان ایــن کاال ها به دنبال تغییر قیمت آن 
باشند مشمول فرایندی است که در قانون تعریف شده است. فرایند 
به این صورت است که ابتدا مستنداتی که ثابت می کند قیمت آن ها 
نسبت به قبل تغییر کرده باید به سازمان حمایت تحویل بدهند تا 
ســازمان حمایت هم کارشناســی کرده قیمت آن را محاسبه کند. 
این کارشناســی قیمت باید در ســتاد تنظیم بازار کشوری مصوب 
شود و پس از ابالغ ستاد تنظیم بازار کشوری قیمت جدید قابلیت 

اجرا پیدا خواهد کرد.
  در صورت افزایش قیمت خود سرانه چه برخوردی با متخلفان 

خواهد شد؟
تابش: هر کسی برای تغییر قیمت روالی غیر از این طی کرده باشد 
مشمول بی قانونی شده است. به صاحبان زنجیره تامین و توزیع این 
کاال هــا توصیــه می کنیم روند افزایش قیمت را به صورت قانونی طی 
کنند.قبل از آن که موضوعات قضایی برای تولیدکنندگان ایجاد شود 
پیشنهاد می کنیم به قیمت های قبل بازگردند. اعتقاد ما این است که 
باید کار ها در فرآیند انجام شود به جای آن که به فکر بگیر و ببند باشیم. 
ممکن است کاال های آن ها مشمول همین میزان افزایش قیمت باشد، 
اما توصیه می کنیم این مسیر را برگردند و مسیر قانونی را طی کنند.
این صحبت ها )بازگشــت قیمت به قبل( بیشــتر متوجه همان استان 
و یکی از واحد های تولیدی در آنجا بود که باید مســیر قانونی را طی 

می کرد، اما کاهش قیمت نداد و پرونده آن به تعزیرات ارسال شد.
کســانی که برای افزایش قیمت مجوز نگرفتند مشــمول گرانفروشی 
می شــوند. یک واحد تولید پوشــک در جلسه با ما بود و این فرآیند را 

طی نکرده بود؛ من همانجا همین صحبت ها را اعالم کردم.
امســال مجوزی برای افزایش قیمت کاالهای مشمول قیمت 

گذاری پیشینی صادر شده است؟
تابش: اخیرا مستنداتی به ما داده اند و ما در حال بررسی مستندات 
آن ها هســتیم، اما برای این 50 قلم کاال هر کس افزایشــی داده باشد 

تخلف کرده و باید قیمت ها را به قیمت های سال قبل بازگرداند.
به دنبال آن هستیم مستندات ارائه شده را بررسی کرده و به جلسه 
ستاد تنظیم بازار برسانیم. فرآیند تعریف شده باید طی شود و همکاران 

ما در سازمان های صمت پیگیر این موضوع هستند. 
چــه زمانی قیمت تولیدکننده و مصرف کننده یکجا روی کاال 

درج خواهد شد؟
تابش:  امروز یکم اردیبهشــت ۱40۱، همه کاال های بســته بندی، 
مخصوصا کاال های خوراکی و غذایی، مشــمول درج قیمت همزمان 
تولیدکننده و مصرف کننده می شــوند که نخســتین اثر آن، شفافیت 
و شیشه ای کردن شبکه تامین و توزیع، قیمت و فرآیند است و حق 
مشتری یا مصرف کننده است که بداند، کاالیی که می خرد چه مسیر 

قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می کند.

دستورالعمل تسهیالت فرزندآوری به بانک ها ابالغ شد
بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شبکه بانکی دستورالعمل تسهیالت 
فرزندآوری را برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ کرد، بر این اساس بانک ها 
مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این بخشــنامه، 

موضوع را به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابالغ کنند.
 در این بخشــنامه صراحتاً تاکید شــده است،”بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران مکلف اســت از محل ۱00 درصد مانده ســپرده های 
قرض الحســنه و 50 درصد ســپرده های قرض الحســنه جاری شبکه 
بانکی، تسهیالت موضوع جزء )2( بند )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه 
ســال ۱40۱ کل کشــور را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل 

تأمین کند.

بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارســنجی متقاضیان، با أخذ ســفته از 
متقاضــی و یــا یک ضامن معتبر به پرداخت تســهیالت اقدام کنند. 
مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای 
عامل و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تأخیر 
در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع 

ذی صالح است.
بر این اساس برای فرزندانی که از سال ۱400 به بعد به دنیا آمده اند 
تســهیالت قرض الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول 200 میلیون 
ریال و به ازای فرزند دوم 400 میلیون ریال و به ازای فرزند سوم ۶00 
میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم 800 میلیون ریال و به ازای فرزند 

پنج به بعد ۱.000میلیون ریال.
در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشــتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق 
می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد. بانک مرکزی موظف اســت 
با همکاری ســازمان ثبت احوال کشــور ســامانه ای به منظور ثبت نام 
و مدیریت فرآیندهای پرداخت تســهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 

ایجاد کند.”
در پایان این بخشــنامه موکدا یادآور شــده است ترتیبی اتخاذ شود تا 
حداکثــر ظــرف مدت یک هفته از تاریخ وصــول این نامه، موضوع به 
واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابالغ و یک نسخه از ابالغیه 

مربوطه به این بانک ارسال شود.         

خبر ویژه

رییــس اتــاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه باید عملکرد ۱0 
سال گذشته اتاق بازرگانی مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد، گفت: 
تخلفات بســیار زیادی در اتاق بازرگانی ایران وجود دارد که باید به 
آنها رســیدگی شــود و مشکالت آن رفع شــود.مجیدرضا حریری با 
تاکید بر وجود تخلفات در اتاق بازرگانی،  صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران، اظهار داشــت: در ســه سال گذشته نسبت به مشکالت موجود 
اتاق بازرگانی نقدهایی را مطرح می کردیم، اما برای سکوت معترضان 

اقدامات مختلفی از جمله تهدید به ابطال کارت بازرگانی انجام می شد.
وی افزود: بنده نیز که خواســتار مقابله با تخلفات بودم و نســبت به 
وضعیت فعلی این بخش، نقد داشــتم به کمیســیون انضباطی برای 
پاســخگویی دعوت شــدم.حریری با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران 
باید در ســه مســئله مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: عملکرد ۱0 
ســال گذشــته این بخش باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد که با 
پیگیری های انجام شــده،  این طرح در صحن علنی مجلس تصویب 

شده است. وضع امروز اتاق بازرگانی باید تغییر کند و با ابطال انتخابات 
دروه قبلی، احکام اجرایی شود. آینده این نهاد نیز بسیار مورد اهمیت 
است که باید با تصویب اصالح قوانین اتاق به نتایج دلخواه دست یابیم 
که این اصالحیه در مجلس شــورای اســالمی در دست بررسی است.

وی تاکید کرد: نقدها یک دعوای شــخصی نیســت و بنده برای اثبات 
آن بعد از رســیدگی به وضعیت گذشــته، حال و آینده اتاق بازرگانی 

از تمام سمت های خود کناره گیری خواهم کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین 

تخلفات زیادی در اتاق بازرگانی  رخ داده که باید رسیدگی شود
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نفت و انرژی 4

آبی: کارشناس ارشد مدیریت منابع 

صنعت گردشگری گره بحران آب را باز می کند

كوتاه از انرژی

بین الملل

خداحافظی دانمارک با گاز 
تا ۸ سال دیگر

دانمارک تا ســال 2030 گاز طبیعی 
را به طور کامل کنار گذاشــته و تولید 
انرژی خورشــیدی و بادی فراساحلی 
را چهــار برابــر خواهــد کرد.مــت 
فردریکسن، نخســت وزیر دانمارک 
در دیــداری با رســانه ها در کپنهاگ 
گفت: دولــت یارانه هایی برای کمک 
به خانوارها برای تغییر سیســتمهای 
گرمایشــی خواهد داد تا پس از ســال 
2030 تنهــا از نیروی پاک اســتفاده 
شــود. این طرح در راســتای رهایی از 
وابستگی به انرژی روسیه و حمایت از 
عبور به سوی منابع انرژی پاک، دنبال 
خواهد شد.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
نخست وزیر دانمارک گفت: این کشور 
حوزه اســکاندیناوی موقتا تولید گاز 
طبیعــی خود را افزایش خواهد داد تا 
بــه اروپا برای رهایی از وابســتگی به 
گاز روسیه کمک کند اما برنامه هایش 
برای خاتمه تولید در بلندمدت تغییر 
نخواهد کرد. پس از اتمام کار تعمیراتی 
در میادیــن دریای شــمال، دانمارک 
از ســال آینده بــه خودکفایی در گاز 
طبیعی می رسد.کپنهاگ برای حذف 
گاز روســیه، در کوتاه مدت استخراج 
گاز طبیعی در میادین مجوزدار دریای 
شمال را افزایش می دهد. میدان تایرا  
بزرگتریــن میدان در بخش دانمارکی 
دریای شمال است اما در سال 20۱۹ 
برای بازتوســعه، تعطیل شــد. دولت 
دانمارک متعهد شــد هــر گونه مانع 
دولتــی را حذف کند تــا میدان تایرا 
بتوانــد هر چه ســریع تر گاز طبیعی 
تولید کند. شرکت توتال انرژیز فرانسه 
کــه تایــرا را اداره می کند، اعالم کرد 
انتظار دارد فعالیت این میدان اواســط 
ســال 2023 ازسرگرفته شود و روزانه 
معادل ۶0 هزار بشکه نفت تولید کند 
که دو سوم آن گاز خواهد بود.دانمارک 
همچنین می خواهد احتمال افزایش 
عرضه گاز دانمارک از طریق خط لوله 
گازی بالتیک پایت از نروژ به لهستان 

را بررسی کند.

گرانی نفت رشد اقتصادی 
عربستان را دو برابر می کند

صنــدوق بین المللی پول رشــد 7.۶ 
درصــدی را برای اقتصاد عربســتان 
سعودی در سال میالدی جاری پیش 
بینــی می کند و پیش بینی خود را به 
میزان 2.8 درصد باال برده اســت.این 
وام دهنده جهانی عمده این رشــد را 
بــه قیمتهای باالتر نفت نســبت داده 
و در عیــن حــال خاطرنشــان کرده 
اســت درآمدهای غیرنفتی این کشور 
رشــد بیشــتری پیدا خواهد کرد.در 
گــزارش دورنمای اقتصــادی جهان 
صندوق بین المللی پول آمده اســت: 
مــا برآوردمــان از نرخ رشــد اقتصاد 
عربســتان ســعودی را به میزان 2.8 
درصد بــاال بردیم که منعکس کننده 
افزایــش تولید نفــت مطابق با توافق 
اوپک پــالس و همچنین فراتر رفتن 
رشــد تولیــد غیرنفتــی از انتظارات 
اســت.طبق گزارش موسسه کپیتال 
اکونومیکــس، تولید نفت عربســتان 
ســعودی در مــارس به ۱0.3 میلیون 
بشــکه در روز رســید که رشد سال به 
سال 2۶.7 درصد داشت و سریع ترین 
نرخ رشــد برای این کشــور در حدود 
دو دهه گذشــته بود. همزمان جیمز 
ســوان اســتون، اقتصاددان کپیتال 
اکونومیکس نســبت به افزایش بیشتر 
تولیــد عربســتان ســعودی فراتر از 
اهــداف توافق شــده در اوپک پالس، 
خــوش بین مانده اســت.پیش بینی 
باالتــر کپیتال اکونومیکس از افزایش 
تولید عربســتان ســعودی در حالی 
اســت که در گزارش اخیر اوپک پیش 
بینی شــده است تقاضای جهانی برای 
نفــت حدود 480 هزار بشــکه در روز 
پایین تر از پیش بینی قبلی خواهد بود 
که ناشــی از رشد اقتصادی کندتر در 
پی حمله نظامی روســیه به اوکراین و 
محدودیتهای کرونایی در چین است. 
صندوق بین المللی پول همزمان با دو 
برابر کردن نرخ پیش بینی شده برای 
رشــد اقتصادی عربســتان سعودی، 
پیــش بینی نرخ رشــد اقتصاد جهان 
را از ۶.۱ درصــد در ســال 202۱ بــه 
3.۶ درصد در ســال 2022 و 2023 

تنزل داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

اثرات رونق صادرات نفت طی 
چند ماه آینده نمایان می شود

عضو کمیســیون انرژی مجلــس با اعتقاد به 
اینکــه به زودی و طــی چند ماه آینده اثرات 
رونــق صادرات نفــت در زندگی مردم نمایان 
خواهد شــد، خواســتار اصالح سیاست های 
پولــی و مالی به منظــور جلوگیری از افزایش 
قیمت کاالهای اساســی شد.موسی احمدی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا باوجود 
افزایــش فروش نفت، اثــر دالرهای نفتی در 
زندگی مردم ملموس نیست و شرایط سخت 
اقتصادی همچنان ادامه دارد، گفت: از آنجا که 
وضعیت صادرات نفت مطلوب شده و وزیر نفت 
نیز به این مهم اذعان داشته است انتظار است 
هرچه سریع تاثیر افزایش درآمدهای نفتی را 
در زندگی و معیشت مردم ببینیم، ضمن آنکه 
جنگ اوکراین با روســیه، اســتقبال از نفت و 
میعانات گازی ما را در دنیا به دنبال داشــته 
است.نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه 
در مجلس شــواری اســالمی ادامه داد: نحوه 
هزینه کــرد منابعــی که از طریق فروش نفت 
وارد کشــور می شود بسیار مهم است هرچند 
بخشــی از این درآمد صرف پرداخت دیون و 
قرض های دولت می شود اما معتقدم به زودی 
و طی چند ماه آینده اثرات رونق صادرات نفت 

در زندگی مردم نمایان خواهد شد. 

: نماینده مشگین شهر

نخستین نیروگاه زمین گرمایی 
ایران تابستان وارد مدار می شود

نماینــده مــردم مشگین شــهر در مجلس 
شــورای اسالمی گفت: بر اساس برنامه ریزی 
بعمــل آمده با وزارت نیرو برق نیروگاه زمین 
گرمایی مشگین شهر همزمان با پیک مصرف، 
تابستان امسال وارد مدار خواهد شد.محمود 
عباس زاده مشــگینی افزود: در جلســه ای با 
همایــون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی مشــکالت و موانع موجود در مســیر 
اجرای سریع پروژه زمین گرمایی مشگین شهر 
بررســی و تصمیمات عملیاتی و جدی برای 
اتمــام عملیات اجرایــی و بهره برداری از این 
پروژه اتخاذ شــد.نماینده مردم مشگین شهر 
در مجلس شــورای اســالمی افــزود: در این 
جلســه دستورات الزم برای شروع فوری کار 
صادر شــد.وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این 
نیروگاه، جمهوری اســالمی ایران به باشگاه 
معدود کشــورهای دارنده نیروگاه ژئوترمال 
خواهد پیوســت و ســبد تنوع انرژی کشــور 
تکمیل خواهد شــد و اساســا به همین دلیل 
این نیروگاه یک برند ملی است.همچنین سایر 
ظرفیت های این نیروگاه به عنوان نخســتین 
نیروگاه زمین گرمایی کشــور در زمینه های 
مختلف گردشــگری، علمی و اقتصادی مورد 
بررسی قرار گرفته و در آینده شاهد تبدیل این 
مکان به یکی از مراکز مهم تحقیقاتی ، صنعتی 
و اقتصادی کشــور خواهیم بود.با تکمیل این 
نیــروگاه زمینــه ایجاد ســایر صنایع جانبی 
مرتبــط با بخار داخل زمین از جمله کشــت 
گلخانه ای، مزارع پرورش ماهی و شهرک های 
گردشگری در شهرستان مشگین شهر فراهم 

خواهد شد.

با پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی و حمایت وزیر نفت؛

»شرط سن« از استخدام رسمی 
ایثارگران پیمانکاری حذف شد

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و 
 استخدامی وزارت نفت ضمن اشاره به پیشنهاد 
معافیت فرزند و همســر رزمنده و پدر، مادر، 
خواهر و برادر شــهید از شــرط سن در فرآیند 
استخدام رسمی این کارکنان از سوی معاون 
توســعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت، 
از موافقــت وزیر نفت و ابالغ این موضوع خبر 
داد.حمید حسین نژاد با اشاره به پیگیری های 
معاونت توســعه مدیریت و ســرمایه انسانی 
وزارت نفــت و حمایت های وزیر نفت ، گفت: 
پیش تر ابهام هایی در ابالغیه ســازمان اداری 
و استخدامی کشور درباره شرایط سنی برای 
فرآیند استخدام رسمی کارکنان مشمول بند 
»د« تبصره )20( قانون بودجه ۱400 مطرح 
بــود.وی افزود: با پیگیری های انجام شــده و 
نشســت های پرشمار و دو مرحله استعالم از 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشوری برای 
رفع ایرادهای مســائل شــروط ســنی، این 
پیشــنهاد از سوی معاونت توسعه مدیریت و 
ســرمایه انســانی وزارت نفت مطرح شد و با 
موافقــت و پیگیری وزیر نفت، پس از دریافت 
مجوز از ســازمان اداری استخدامی کشوری، 
ابالغ این موضوع در دســتور کار قرار گرفت.
مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و 
 اســتخدامی وزارت نفت ادامه داد: با توجه به 
تصویب موضوع اســتخدام رسمی ایثارگران 
مشــمول ماده2۱ قانون جامع خدمات رسانی 
به ایثارگران در قانون بودجه ســال ۱400 و 
تمدید در ســال ۱40۱، ابالغیه های الزم در 

وزارت نفت از سوی وزیر نفت صادر شد.

یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی معتقد است 
که از دیدگاه عملیاتی و با یک نگاه کالن به حل مساله 
آب، صنعت گردشگری از فروپاشی جغرافیایی ایران 
جلوگیری خواهد کرد. سازوکار این راهکار زیربنایی 
هم از این قرار اســت که با جذب ســاالنه چند ده 
میلیون نفر گردشــگر به کشــور، اقتصاد کشــور از 
مســیر توســعه بی رویه کشاورزی به سمت صنعت 
گردشــگری تغییر مسیر می دهد.داریوش مختاری 
، با بیان اینکه تعریف مسیر توسعه برای کشور ایران 
به ســبب داشــتن منابع غنی مواد کانی و معدنی، 
برخورداری از شرایط اقلیمی چهارفصل، واقع شدن 
در مسیرهای حمل و نقل بین المللی، دسترسی به 
آب های آزاد و صدها مزیت اقتصادی دیگر بســیار 
دشــوار بوده، با این حال، صورت یک ابر مشــکل و 
یک راهکار کلیدی بســیار روشن است؛ مشکلی به 
نام ابر بحران آب و راهکاری به نام توســعه صنعت 
گردشگری، گفت: در تفسیر و تبیین مشکل کم آبی 
و بی آبی می توان گفت که ایران کشوری چهارفصل 
اســت کــه با حدود ۱ میلیــون و 200 هزار هکتار 
کشاورزی در فضای باز، تعادل بوم شناختی پایداری 
در یک بازه زمانی 3000 ســاله پدید آورده بود.وی 
افــزود: در بازه زمانی ۱00 ســال اخیر، بکارگیری 
فن آوری  پمپ برای سرعت بخشیدن به بهره برداری 
از منابع آب زیرزمینی و فن آوری بتن برای ساخت 
نزدیــک به ۱000 ســد اضافی و ده ها هزار ســازه 
کوچک آبخیزداری، عمال جغرافیایی نیمه خشــک 
ایران را تا مرز فروپاشــی جغرافیایی رســانده است. 
از دیدگاه توسعه اقتصادی، ارتباط پسین و پیشین 
بخش هــای اقتصادی فعلی، یک زنجیره خطرناک 
توســعه نیافتگی را پدید آورده است.این کارشناس 
ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه به طوری که 
صنعت خودرو و بخش مسکن و کالن شهرها پی در 
پی توســعه می یابند و برای تامین مواد اولیه مورد 
نیاز این بخش  و صنایع مرتبط، به ناچار صنایع آب بر 
و بهره بــرداری از مواد کانی و معدنی توســعه داده 

می شــوند، اظهار کرد: توسعه بی رویه بخش مسکن 
و رشــد بی رویه کالنشهرها، یک زنجیره خطرناک 
به هم پیوسته پدید آورده اند که خروجی آن خالی 
از سکنه شــدن و فروپاشــی جغرافیایی ایران است.

مختاری با تاکید بر اینکه اساس مشکل از آنجا آغاز 
می شود که بخش مسکن و صنایع خودرو و صنایع 
پســین و پیشــین مرتبط با آن ها، منابع و امکانات 
دولــت و منابــع طبیعی و مــواد کانی و معدنی را به 
جــای حفاظت از آبخوان ها و توســعه گلخانه های 
کشــاورزی و فراهم  کردن زیرساخت های کوچک 
مقیاس در گردشگری و هزینه کرد اعتبارات دولت 
برای حفظ آثار و بناهای تاریخی، به ســمت توسعه 
صنایع آب بر و اجرای ابر پروژه های خطرناک انتقال 
آب هدایــت می کننــد. به ایــن ترتیب تهدیدهای 
اقتصادی جایگزین فرصت های اقتصادی می شوند 
و در همان حال جغرافیای ایران هر ســال یک گام 
جدی به فروپاشی نزدیک می شود.وی با بیان اینکه 
در تبیین بخش گردشگری می توان گفت این بخش 
اقتصــادی همانند یــک بخش محوری و زیربنایی، 
بحران آب را به میزان زیادی خنثی می کند؛ دقیقا 

همــان جایــی که یک بخش خدماتــی کم آب بر 
جایگزین بخش آب بر کشــاورزی می شــود، گفت: 
در همان حال، ضریب اشتغالزایی بخش گردشگری 
ده ها برابر صنایع خودرو و صنایع آب بر است. به ویژه 
در فن آوری های امروزین که بســیاری از صنایع به 
طور اتوماتیک و بدون نیاز به نیروی انسانی فعالیت 
می کنند.این کارشــناس ارشد مدیریت منابع آبی 
ادامه داد: گردشگری به مرور توسعه کشور را از یک 
وضعیت خطرناک توســعه  نیافتگی به مدار توسعه  
یافتگی پایدار جایگزین می کند. به طوری که صنایع 
آب بــر به مرور به حاشــیه می رونــد و روند خالی از 
سکنه شدن فالت ایران که با توسعه بی رویه صنایع 
آب بر و به دنبال توسعه بی رویه شهرها برای مصرف 
فرآورده های این صنایع، بخش عمده ظرف اقتصاد 
کشور را اشغال کرده اند با یک توسعه نرم و با شیب 

مالیم جایگزین خواهند شد.

کشاورزی آبی به حاشیه خواهد رفت
مختاری با بیان اینکه کشــاورزی آبی به حاشــیه 
خواهد رفت و از ظرفیت های شگفت انگیز گردشگری 

استفاده خواهد شد. به این ترتیب تا حدودی می توان 
یک جایگاه حداقلی برای حفظ صنایع آب بر و صنایع 
مواد کانی و معدنی پذیرفت. به طوری که توســعه 
صنایع آب بر در حد نیاز ســاخت صدها هتل و باغ 
ویال و متناسب با آمایش سرزمین باشد و در همان 
حال، از توســعه بی رویه بخش مســکن خودداری 
شود، گفت: در مرحله ی برنامه ریزی، الزم است این 
چارچوب تحلیلی مبتنی بر داده های دقیق باشد تا 
بتوان ضرایب نسبی بکارگیری نیروی کار، سرمایه و 
مدیریت را به درستی پیدا کرد و به کار گرفت.به گفته 
وی نیازهای بخش گردشگری به آب به طور عمده 
در تراز نیازهای ســاخت صدها هتل و مصارف آب 
شهری و روستایی خواهد بود که با بکارگیری هشت 
راهکار کاهش مصرف آب شهری و روستایی می توان 
مصــرف آب در ایــن بخش را کنترل کرد. در همان 
حال از محل مالیات های بخش خدمات گردشگری 
می توان اقدام به توسعه گلخانه ها و بهبود بهره وری 
منابع آب کرد.این کارشــناس ارشد مدیریت منابع 
آبــی با بیان اینکــه به این ترتیب دو گزینه کلی در 
مسیر توسعه اقتصادی کشور پیش رو داریم، گفت: 
مســیر فعلی که عبارت از توســعه کشاورزی آبی، 
توســعه صنایع آب بر، توسعه بی رویه بخش مسکن 
و ساخت ویال باغ ها و توسعه بی رویه صنعت ناکارآمد 
خودرو به منظور انباشت و شماره گذاری ساالنه چند 
صد هزار دســتگاه خودرو در کالن شــهرها است.  بر 
این اســاس طبق اظهارات این کار شناس، سازوکار 
این راهکار زیربنایی برای اینکه صنعت گردشگری 
گره بحران آب را باز کند از این قرار است که با جذب 
ساالنه چند ده میلیون نفر گردشگر به کشور، اقتصاد 
کشور از مسیر توسعه بی رویه کشاورزی و در مقیاس 
نزدیک به 8 میلیون هکتار کشاورزی آبی و توسعه 
ناکارآمد صنعت خودرو و صنایع ســنگین آب بَر به 
ســمت صنعت گردشگری تغییر مسیر می دهد و با 
کاهش بارگذاری بر  منابع آب، امکان گذار از کم آبی و 
بی آبی در قلمرو جغرافیایی ایران فراهم خواهد شد.

به گفته معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، 
در حال حاضر ۱0 هزار و 700 مگاوات برق در شــهرک ها تامین 
شــده و برای امســال و ســال آینده حدود 2500 مگاوات کسری 
وجــود دارد.  فتحعلــی محمدزاده ، با بیان اینکه ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران در حال انعقاد تفاهم نامه با 
وزارت نیــرو بــرای عملیاتی کردن بند )و( تبصره ۱5 قانون بودجه 
ســال ۱40۱ کل کشــور در خصوص تولید برق از طریق مولدهای 
تولید پراکنده و خود تامین اســت گفت: از این راه بخشــی از برق 
مورد نیاز واحدهای صنعتی تامین خواهد شد.به گفته وی عالوه بر 
مشوق های قانونی موجود در بند یاد شده، سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران هم مشوق هایی در زمینه واگذاری حق 
انتفاع از زمین برای استقرار این نوع فعالیت در داخل شهرک های 
صنعتــی در نظــر گرفته اند.معاون فنی ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتــی با بیان اینکه در حــال حاضر 732 مگاوات 
 )CHP( و مولدهای تولید پراکنده )DG( مولــد تولیــد خود تامین
در شــهرک های صنعتی نصب شــده، اظهار کرد: در حال حاضر 
۱0 هزار و 700 مگاوات برق در شــهرک ها تامین شــده و کســری 
ضــروری بــرق برای ســال های ۱40۱ و ۱402، با در نظر گرفتن 
بهره برداری از طرح های با پیشرفت فیزیکی باالی 50 درصد طی 
ســال جاری و ســال بعد و همچنین فعالیت واحدهای فعال فعلی 

2500 مگاوات اســت که بخشــی از آن از طریق CHP و DG قابل 
تامین اســت. معاون فنی ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران درباره پیش بینی احتمال اعمال خاموشــی برق در 
شــهرک های صنعتی نیز گفت: با توجه به اینکه عمده واحدهای 
صنعتی  داخل شــهرک های صنعتی واحدهای کوچک و متوســط 
هســتند که در مقابل قطعی برق به شــدت آسیب پذیر هستند، در 
حــال رایزنــی و برنامه یزی با مجموعه وزارت نیرو هســتیم که هر 
گونه اعمال محدودیت در مصرف برق با برنامه ریزی قبلی صورت 
گیرد تا واحدهای صنعتی مســتقر، آمادگی بیشتری داشته باشند 

و خسارت آن ها به حداقل ممکن برسد.

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی  :

کسری برق در شهرک های صنعتی  مشخص شد میزان 

خبر  ویژه

از ابتدای اردیبهشت ماه  محقق می شود 

 عدم تغییر تعرفه های آب و برق
کم مصرف  برای مشترکان 

بــر اســاس مصوبه 3 ســال پیــش هیات 
دولت قبل، از ابتدای اردیبهشــت هر سال، 
تعرفه آب و برق 7 درصد برای مشــترکان 
کم مصرف افزایش خواهد یافت اما آیا امسال 
این مصوبه با توجه به اعمال افزایش تعرفه 
آب و برق از بهمن پارســال اجرایی خواهد 
شــد؟ همچنین طبق بند الحاقی ۶ الیحه 
بودجــه ســال ۹7 نیز بر اســاس قوانین و 
مقــررات، اختیــار افزایش بهای آب، برق و 
گاز مصرفی به شــرکت های دولتی ذی ربط 
داده شــده است، اعمال افزایش تعرفه فقط 
به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط و تصویب 
هیئت وزیران امکان پذیر است.بر این اساس 
طبق مصوبه هیات وزیران وقت، هرساله از 
ابتدای اردیبهشت ماه هفت درصد به تعرفه 
برق مشــترکان کم مصــرف افزوده خواهد 
شــد.این میزان برای مشترکانی که رعایت 
الگوهای مصرف را نکنند، ۱۶ درصد عالوه 
بر 7 درصد خواهد بود. سال گذشته وزارت 
نیــرو طــرح تازه افزایــش تعرفه آب و برق  
برای مشــترکان پُرمصرف را به مرحله اجر 
در آورد.علی اکبر محرابیان وزیر نیرو درباره 
تعرفه هــای آب گفتــه بود: تعرفه آب بها در 
ســال ۱40۱ برای مشترکانی که طبق الگو 

مصــرف می کنند هیچ گونه تغییری نکرده 
امــا برای آن دســته از افــرادی که بیش از 
الگــو، مصــرف دارنــد به صــورت پلکانی 
مشمول افزایش قیمت می شود.پیش ازاین 
هم »مصطفی رجبی مشهدی« سخنگوی 
صنعت برق درباره تغییرات قبض های برق 
که بر اساس بند »ی« تبصره 8 قانون بودجه 
سال ۱400 از ابتدای بهمن ماه سال جاری 
اجرایــی شــد، گفت: بر اســاس این تغییر 
مشترکانی که مصرف آن ها کمتر از الگوی 
تعریف شــده بــرق مصرف کننــد از تعرفه 
یارانه ای برق برخوردار خواهند بود و تعرفه 
مشــترکانی که بیش از الگو مصرف داشته 
باشــند به صورت پلکانــی افزایش خواهد 
یافت.بر اساس  این خبر اکنون »محمد اله 
داد« معــاون هماهنگی توزیع توانیر اعالم 
کرد که تعرفه ها برای مشترکان کم مصرف 
و مشــترکانی که تا حد الگو مصرف دارند، 
تغییر نخواهد کرد.معاون هماهنگی توزیع 
توانیر در ادامه افزود: اما مشترکان پرمصرف 
در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف باید 
با دقت بیشــتری هزینه های خود را بررسی 
کننــد، زیــرا هزینه ها برای آن ها چند برابر 

خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد؛ 

 دعوت از شرکت های روس 
برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
خوراک در دســترس برای توســعه صنعت 
پتروشــیمی در ایــران را مزیتــی با اهمیت 
برشــمرد و گفــت: از شــرکت های روس 
دعــوت می کنــم از فرصت هــای مناســب 
برای ســرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 
ایران اســتفاده کنند.مرتضی شــاهمیرزایی 
طی نشســتی در حاشــیه بیســت و یکمین 
نمایشــگاه نفت، گاز و پتروشــیمی روسیه، 
برگزاری چنین رویدادهایی برای گســترش 
همکاری هــا ایران و روســیه را حائز اهمیت 
خواند.مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشیمی به حدود 5۶00 کیلومتر سواحل 
در شــمال و جنوب جمهوری اسالمی ایران 
اشــاره کرد و افزود: وجود بنادر پرشــمار در 
این سواحل، تبادل محصوالت و فعالیت های 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع 
را برای کشور فراهم و آسان کرده است.طبق 
اعــالم وزارت نفت، مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ادامه داد: ایران دارای بیش 
از ۱5۹ میلیارد بشــکه ذخایر نفتی و حدود 
33 تریلیــون مترمکعــب ذخایر گازی ایران 
اســت.  شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی با بیــان اینکه هم اکنون 

روزانــه یک میلیارد مترمکعب گاز از مخازن 
گازی برداشت می شود و ظرفیت تولید نفت 
خام ایران حدود 4 میلیون بشکه است، گفت: 
بخشی از این تولیدات به عنوان خوراک صنایع 
پتروشیمی ایران مصرف می شود.  مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی دسترسی به 
خــوراک فراوان به پشــتوانه این ذخایر نفت 
و گاز را برای توســعه صنعت پتروشــیمی در 
کشور ایران را مزیتی بی نظیر دانست و اظهار 
کرد: از شــرکت های حاضر در این نمایشگاه 
دعوت می کنم که از این فرصت های مناسب 
بــرای ســرمایه گذاری در پروژه های صنعت 
پتروشــیمی  و دیگر طرح های توسعه صنایع 
نفــت و گاز  اســتفاده کنند.کاظــم جاللی، 
سفیر ایران در روسیه نیز با حضور در پاویون 
شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی ایران در 
نمایشــگاه نفت و گاز روســیه، در نشست با 
مرتضــی شــاهمیرزایی، معاون وزیر نفت در 
امور پتروشــیمی و مدیران عامل شرکت های 
پتروشــیمی حاضر در نمایشــگاه نفت و گاز 
روسیه، ضمن اشاره به روابط خوب و سودمند 
دو کشور تأکید کرد: ایران و روسیه با داشتن 
ذخایر غنی و نفت و گاز فرصت مناســبی در 

توسعه همکاری ها در این بخش دارند.
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55بانک و بیمه
نشست مدیرامور شعب و مشاور 

بازاریابی با نمایندگان تهران

شــبکه فروش و بازاریابی بیمه میهن با شــبکه 
فــروش و نماینــدگان تهران بــا هدف تبیین 
سیاست ها و راهبردها و ایجاد تعامل و همفکری 
و تالش فراگیر برای تحقق اهداف و رشد و تعالی 

هرچه بیشتر این شرکت برگزار شد.
در این جلســه ســیدکاظم ملکوتی مشــاور 
مدیرعامــل در امــور بازاریابــی ضمن خوش 
آمدگویــی و قدردانی از تالش های نمایندگان 
در پیشــبرد امور شــرکت، سیاست ها و اهداف 
کالن مــد نظر شــرکت را در خصوص فعالیت 
حرفه ای نمایندگان و شبکه فروش بیمه تشریح 
و بر بهبود عملکرد و ارتقای جایگاه بیمه میهن 

در سال پیش رو تأکید کرد.
مشاور مدیرعامل در امور بازاریابی، نمایندگان 
را در صف مقدم ارتباط با مردم دانست و از آنان 
خواســت همواره با افزایش دانش و توان علمی 
و حرفــه ای خود، ضمــن تکریم بیمه گذاران، 
با برخورد خوش و مناســب بهترین مشــاوره و 
خدمــات را به مشــتریان ارائــه دهند و اهداف 
بیمــه میهــن را در مقطع پیش رو به طور کامل 

محقق سازند.
رحمت خسروی سرپرست مدیریت امور شعب، 
شبکه فروش و بازاریابی نیز به تشریح سیاست 
هــا و برنامه های جدید شــرکت و دیدگاهها و 
انتظارات خود از نمایندگان پرداخت. وی گفت 
سیاســت مدیریت ارشد و تیم جدید مدیریتی 
حمایــت همه جانبــه از نمایندگان و تقویت و 
توانمندسازی شبکه فروش با هدف برون رفت 

از وضعیت فعلی است.
سرپرســت مدیریت امور شعب و شبکه فروش 
مهمتریــن عوامــل موفقیت شــبکه فروش را 
هماهنگ بودن با مدیران ذیربط شعب و ستادی 
عنوان کرد و اجرای دقیق قوانین و مقررات بیمه 
ای و دستورالعمل های صادره از ستاد را اصول 
حرفه ای فروش دانست و بر رعایت کامل و دقیق 

آنها تأکید کرد.
وی همچنین در خصوص برنامه های آموزشی 
تدوین شــده برای شــبکه فروش در راستای 
ارتقا سطح دانش فنی و بازاریابی شبکه فروش 
توضیحاتــی ارائه کــرد و اطمینان داد با توجه 
به ظرفیت شــرکت و مشــتریان بالقوه ای که 
وجود دارد نمایندگان می توانند با رعایت اصول 
حرفه ای و همسویی با سیاستهای کالن شرکت 
به موفقیت های چشــمگیری در حوزه فروش 

دست یابند.
در ادامــه این نشســت، نمایندگان نیز به بیان 
نقطه نظرات و چالش ها پیش رو در تحقق اهداف 
ترســیم شده و برنامه های شرکت پرداختند و 
ضمن بیان خواســته های خود، رســیدگی و 

تأمین آنها را خواستار شدند.
در پایــان آقایــان ملکوتی و خســروی ضمن 
ارائــه راهکارهــا و رهنمودهای الزم جهت رفع 
مشــکالت و چالش های پیش روی نمایندگان، 
اظهار امیدواری کردند که با همدلی و همراهی 
آحاد کارکنان، بیمه میهن در دوره جدید شاهد 

توسعه و پیشرفت روزافزون باشد.

 تقدیر معاون رئیس جمهور 
 و رئیس بنیاد 

شهید انقالب اسالمی از معاون 
 مالی و اداری صندوق تامین 

خسارت های بدنی

محمد حســین فالحتکار معاون اداری و مالی 
صندوق تامین خســارت های بدنی از ســوی 

رئیس بنیاد شهید مورد تقدیر قرار گرفت.
دکتر ســید امیرحســین قاضی زاده هاشمی 
معــاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران در این تقدیرنامه که 22 اسفند 
به مناســبت »روز شهدا« تهیه شده خطاب به 
محمدحســین فالحتکار، معاون اداری و مالی 
صندوق تامین خسارت های بدنی آورده است؛ 
»تالش هایتان در راستای زنده نگه داشتن یاد و 
نام شهدای گرانمایه ستودنی و خدمت رسانی 
به خانواده معزز آنها در خور توجه و شایســته 
تقدیر است و به سبب پی گیری امور ایثارگران و 
ترویج فرهنگ ایثار ، جهاد و شهادت در صندوق 
تامین خسارت های بدنی نهایت تقدیر و تشکر 

را به عمل می آوردم.
در این دیدار حجت االسالم و المسلمین ثقفی 
مشــاور وزیر امور اقتصــادی و دارایی در امور 

ایثارگران نیز حضور داشتند.

اخبار

مشارکت بانک صادرات ایران 
در بیست و نهمین نمایشگاه 

بین المللی قرآن کریم

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با 
عنوان »قرآن؛ کتاب امید و آرامش« روز شنبه 27 
فروردین تا روز جمعه ۹ اردیبهشــت سال جاری 
با مشــارکت بانک صادرات ایران در مصلی بزرگ 

امام خمینی)ره( تهران برگزار می شود.
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با 
عنوان »قرآن؛ کتاب امید و آرامش« روز شنبه 27 
فروردین تا روز جمعه ۹ اردیبهشــت سال جاری 
با مشــارکت بانک صادرات ایران در مصلی بزرگ 

امام خمینی)ره( تهران برگزار می شود.
بانــک صادرات ایران به عنــوان تنها بانک عامل 
نمایشــگاه بین المللــی قرآن کریم با اســتقرار 
دســتگاه های خودپــرداز و اســتفاده از ظرفیت 
شــرکت پرداخت الکترونیک ســپهر تســهیل 
عملیات پرداخت و تراکنش ها در این نمایشــگاه 

را به عهده دارد.
تمامی غرفه دارانی که تاکنون فرم درخواست پایانه 
فروشــگاهی )pos( را تکمیل و ارســال کرده اند، 
پایانه های فروشگاهی برای آنها نصب و راه اندازی 
شــده اســت. ســایر غرفه دارانی نیز که تاکنون 
موفق به افتتاح حســاب یا تکمیل درخواســت 
این دستگاه ها نشده اند، می توانند تا روز یکشنبه 
28 فروردین به شــعب بانــک صادرات ایران و یا 
در ســاعات نمایشگاه به غرفه اجرایی این بانک و 
شــرکت پرداخت الکترونیک سپهر در نمایشگاه 
مراجعه و نســبت به افتتاح حســاب و درخواست 

پایانه فروشگاهی اقدام کنند.
بیســت و نهمیــن نمایشــگاه قرآن کریم از 27 
فروردیــن مصــادف با ۱4 ماه مبارک رمضان تا ۹ 
اردیبهشت ماه مصادف با 27 ماه مبارک رمضان، 

همه روزه از ساعت ۱7 تا 24 دایر است.

 بانک دی باید همواره از 
منافع ایثارگران دفاع کند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم 
با ابراز رضایت از عملکرد بانک دی در استان ایالم 
در خدمت به جامعه ایثارگری، بیان کرد: بانک دی 
باید همواره از منافع ایثارگران دفاع کند و به این 

قشر عزیز توجه ویژه ای داشته باشد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم 
در دیــدار بــا حق وردی نماینده بانک دی مرکز و 
رضا روان رئیس بانک دی شعبه استان ایالم ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بانک دی را عضوی 
از خانواده بنیاد برشمرد و گفت: بانک دی و بیمه 
دی از نظر حقوقی و حقیقی موسســات مستقلی 
هســتند ولی از آنجا که حجم زیادی از سهام این 
موسســات متعلق به ایثارگران است، بنیاد حامی 
آن ها اســت تا بتوانند به خوبی وظایف خود را به 
انجام رسانند.  اسدی با ابراز رضایت از عملکرد بانک 
دی در استان ایالم در خدمت به جامعه ایثارگری، 
بیان کرد: بانک دی باید همواره از منافع ایثارگران 
دفاع کند و به این قشر عزیز توجه ویژه ای داشته 
باشد.  مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
ایالم تعامل میان بنیاد و بانک دی را بســیار حائز 
اهمیت برشمرد و تاکید کرد: تکریم ارباب رجوع 
باید همواره در رأس امور بانک دی باشد، چرا که 
عمــده مراجعــان به این بانک از جامعه ایثارگری 

هستند.

اخبار

کید مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران بر ایجاد الگوی جدید قرض الحسنه  تأ
دکتر »ســید ســعید شمسی نژاد« با اشاره به انتظار دولت و حاکمیت 
از بانکداری قرض الحســنه، بر حرکت به ســمت بانکداری دیجیتال و 

ایجاد الگوی جدید قرض الحسنه تأکید کرد.
 مراســم تقدیر از »علیرضا پورحســین« مدیر ســابق شــعب استان 
آذربایجان غربی و معارفه »شــهاب تدین« مدیر جدید شــعب استان 
آذربایجان غربی با حضور دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، »احمدرضا کریمی« مشاور مدیرعامل 

و »یوسف نجدی« مدیر امور استان های بانک برگزار شد.
در این مراسم که با حضور رؤسا و معاونان شعب و رؤسای دوایر استان 
همراه بود، حکم تدین به وی اعطا و از زحمات پورحسین تقدیر شد.

زمان تحول در بانک قرض الحسنه مهر ایران فرا رسیده است
دکتر شمســی نژاد در این مراسم آمار عملکرد استان آذربایجان غربی 
را نشــانه تالش بی وقفه و در خور تحســین همکاران اســتان دانست و 
افزود: شاخص های عملکردی از همه جهات مثبت و قابل تقدیر است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه بانک های 

قرض الحســنه گفت: زمان تحول و جوانگرایی فرا رســیده و باید شاهد 
تحوالت مثبت باشــیم. شمســی نژاد در ادامه با اشاره به انتظار دولت 
و حاکمیت از بانکداری قرض الحســنه، بر حرکت به ســمت بانکداری 

دیجیتال و ایجاد الگوی جدید قرض الحسنه تأکید کرد.
انتظار رشد 300 درصدی منابع بانک در استان آذربایجان غربی

مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهر ایران با تأکیــد بر خدمات غیر 
حضوری و توسعه و تقویت تکنولوژی و فن آوری دیجیتال اعالم کرد: 

این رویه به هیچ عنوان به معنای تعدیل نیروی انسانی نیست و حتی 
در برخی حوزه ها جذب نیرو نیز خواهیم داشت.

وی همچنین در بازدید از 4 شعبه ارومیه، ضمن قدردانی از تالش های 
همکاران در شعبه ها، توسعه بازارهای جدید با توجه به افزایش سقف 
تسهیالت قرض الحسنه را خواستار شد و اعالم کرد: نباید به رشد ۱00 
درصد اکتفا کرد و با توجه به توانایی های موجود در استان آذربایجان 
غربی، از مدیریت شــعب این اســتان رشد 200 تا 300 درصدی منابع 
انتظار می رود. کریمی، مشــاور مدیرعامل نیز با اشــاره به تفاوت بانک 
قرض الحســنه مهر ایران با ســایر بانک ها، جنس بانک قرض الحسنه را 
متفاوت دانســت و همچنین بر جوانگرایی و اعتماد به جوانان در کنار 

استفاده از تجربیات صاحب نظران تأکید کرد.
نجدی مدیر امور اســتان های بانک نیز در این مراســم ضمن قدردانی 
از تالش هــای مدیریــت ســابق، همکاران بانک قرض الحســنه مهر 
 ایــران در اســتان آذربایجان غربــی را جزء بهتریــن کارکنان بانک 

در کشور دانست.

تعداد مخاطبین بانک ایران زمین، در مدار رشد
ســید محمد حســین اســتاد مدیر امور روابط عمومی این بانک، 
تجربه مشــتریان در عصر دیجیتال را حائز اهمیت دانســت و اظهار 
داشت: با رشد تکنولوژی مفهوم ارتباطات چه به لحاظ نحوه و چه 
به لحاظ اثر گذاری آن در ادامه فعالیت شــرکت ها و ســازمان ها 

دچار تغییر شده است.
مشــتری امروز برخالف گذشــته به دلیل استفاده از فضای آنالین 

همواره با شما مرتبط و همراه است.
اســتاد افزود: مخاطبین ما در شــبکه های اجتماعی در یک ســال 
گذشــته ۱5 برابــر شــده اند و ایــن یعنی اینکه ما بایــد با تجربه 
مشــتری همراه باشــیم. و تجربه جدیدی از ارائه خدمات، سرویس 

ها، پاسخگویی و پشتیبانی به مشتریان ارائه کنیم.
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، همراهی بیست و چهار ساعته 
با مشتریان را مزیت رقابتی این بانک دانست و افزود: ما سعی کرده 
ایم در کنار مشتریان باشیم. اگر مشتری مایل است از طریق شبکه 
های اجتماعی با ما ارتباط بگیرد یا با تلفن با کارشناسان ما ارتباط 

داشــته باشــید، این امکان امروز فراهم است و مشتریان بدون فوت 
وقت می توانند از هر طریقی که خودشان مایل باشند در طول 24 

ساعت با ما ارتباط داشته باشند.
استاد در ادامه با اشاره به بازگشایی حساب آنالین از طریق نرم افزار 

فراز بانک ایران زمین و تجربه ای که مشتری دیجیتال از این طریق 
به دســت می آورد گفت: مشــتری دیجیتال ابزار دیجیتال دارد، و 
انتظار دارد از طریق این ابزار بتواند سرویس پایداری دریافت کند 
و امروز برای مشــتریان بانک ایران زمین این امکان فراهم اســت 
کــه بــه راحتی همه امور خود را به صورت دیجیتال و بدون حضور 
در شــعب بانک انجام دهند و اگر هم مشــکلی ایجاد شــد با ارتباط 
دیجیتال این مشکل را حل کنند. این یعنی مفهوم تجربه مشتری 

دچار تغییر شده است.
وی با تاکید بر این نکته که ما همواره در حال یادگیری هســتیم 
گفــت: برندهــا هم در حال تجربه فضای جدید هســتند و گاهی 
تکنولوژی به قدری ســریع تغییر می کند که ما هم در مســیر باید 

با آن همراه شویم و خود را به روز کنیم.
استاد در پایان از مشتریان بانک ایران زمین خواست همواره تجربه 
خــود را بــا این بانک در میان بگذارند تا هم بانک و هم مشــتریان 

بتوانند از تجربه بهتری در مسیر بهره ببرند.

بازدید مدیرعامل بانک دی از شعب بازار آهن و شهرک راه آهن
علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی ضمن بازدید از شعب 
بازار آهن و شهرک راه آهن با همکاران و مشتریان این شعب 

دیدار و گفتگو کرد.
 علیرضا قیطاســی در بازدید از شــعبه بازار آهن و شهرک راه 
آهن با تقدیر از تالش همکاران در ارایه خدمات گسترده ،سریع 
همراه با تکریم به مشتریان بر اهمیت جذب منابع جدید برای 
بانک اشاره و تاکید کرد:با عنایت  به سیاست اعتباری و برنامه 
عملیاتی   ابالغی از کارکنان بانک انتظار داریم با همه توان در 
راستای ارتقای خدمات،جذب مشتریان و منابع جدید تالش 
کنند تا در پایان ســال شــاهد تحقق شعار سال در بانک دی 

باشیم.مدیرعامل بانک دی در جمع کارکنان این شعب هدف 
از بازدید و نظارت بر عملکرد شعب را افزایش کیفیت و بهره وری  
فعالیتهای بانک مطابق با اهداف و سیاست های ابالغی  دانست 
و افزود برای افزایش مهارت کارکنان بانک دی  آموزش مستمر 
از جمله برگزاری کالس های آموزشــی ویژه کارکنان درتمام 
امور  در دستور کار قرار گرفته است.بازدید از شعب بازار آهن و 
شهرک راه آهن فرصتی شد تاعالوه بر دیدار و گفتگو مستقیم 
با مشتریان،کارکنان و مدیران شعب در فضای صمیمی چهره 
به چهره با مدیرعامل بانک به گفتگو نشسته و مشکالت خود 

را در میان گذارند.

سفر استانی مدیر عامل جهت بازدید از شعبه بندرعباس به همراه 
جمعی از مدیران ارشد برگزار شد .

با توجه به دســتور مدیر عامل مبنی بر انجام ســفرها و بازیدهای 
اســتانی از شــعب و دیدار با نمایندگان اولین ســفر سال ۱40۱ با 
هدف شناسایی مشکالت شبکه فروش و توسعه رویکرد های جدید 
اســتراتژیک در ســال جدید در تاریخ 28/0۱/۱40۱ طی بازدید از 
شعبه بندر عباس با حضور دکتر مجید قلی پور مدیر عامل، دکتر 
داود الماسی عضو هیأت مدیره، دکتر هادی رئیس الذاکرین معاون 
فروش و بازاریابی، آقای مجید حبیبی سرپرســت معاونت فنی و 

آقای شریعت معاون مدیر امور شعب انجام پذیرفت .دراین بازدید 
ضمن مالقات مدیر عامل با کارکنان شعبه، جلسه ای جهت بررسی 
مســائل و دیدگاه های نمایندگان انجام گردید که در حوزه های 
مختلــف فنــی و بازاریابی تبادل نظر صورت گرفت .در ادامه دکتر 
قلی پورسیاســت جدید شــرکت در ســال جدید را اعالم و رئوس 
اهداف توســط ایشــان طرح گردید .از جمله دیگرموضوعات مهم 
مطرح شــده توســط وی، تاکید بر توســعه فروش بیمه های خرد، 
شناسایی اهداف فروش بیمه در استان هرمزگان، تاکید بر وصول 

مطالبات و توسعه ی شبکه فروش نمایندگان بود.

کرد مدیر عامل بیمه آرمان از شعبه بندرعباس بازدید 

خبر  ویژه

گهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱4۰۰ حوزه ثبتی ناحیه یک رشت آ
بــه اســتناد مــاده 12 قانــون ثبــت ومــاده 59 آئیــن نامــه قانــون ثبــت امالکــی کــه در ســه ماهــه 
چهــارم ســال 1400 ) دی-بهمن-اســفند( در حــوزه ثبتــی ناحیــه یــک رشــت قبــول تقاضــای ثبــت 
گردیــده اســت و منجــر بــه تنظیــم اظهارنامــه شــده اســت جهــت اطــالع عمــوم بــه شــرح ذیــل 
ــری در  ــادری چکوس ــری ق ــم کب ــام خان ــه ن ــالک 480/1 ب ــت: 1-پ ــش دو رش ــردد: بخ ــی گ ــی م آگه
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بمســاحت 123/83 مترمربــع واقــع در کــوی خمیــران کیــاب 
ــذا کســانی کــه بــه  خیابــان الکانــی صنــدوق عدالــت بــن بســت میرعســگری بخــش دو رشــت. ل
امــالک فــوق االشــاره اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی 
لغایــت 90 روز اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک رشــت ناحیــه 1 تســلیم و رســید 
ــا مطابــق دســتور مــاده 17 قانــون ثبــت چنانچــه نســبت بــه ملــک فــوق الذکــر  اخــذ نماینــد ضمن
قبــال اقامــه دعــوی شــده یــا در جریــان رســیدگی مــی باشــد طــرف دعــوی مــی بایســت ظــرف 90 
روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی گواهــی الزم از دادگاه مربوطــه مشــعر بــر دعــوی اخــذ و بــه ایــن 
اداره تســلیم نماینــد در غیراینصــورت حــق آنــان ســاقط خواهــد شــد و همچنیــن بــا توجــه بــه 
مــاده 86 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض مــی بایســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــا اخــذ رســید مراجعــه بــه محاکــم ذیصــالح قضایــی دادخواســت 
الزم تقدیــم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک ناحیــه یــک 
رشــت تســلیم کــه در غیراینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی تواننــد بــه دادگاه 
مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت وارائــه نماینــد و اداره نیــز بدون 
توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد نمــود و همچنیــن اعتــراض بــه 
حــدودو حقــوق ارتفاقــی طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت ظــرف 30 روز از تاریــخ تحدیــد حــدود پذیرفتــه 
ــخ انتشــار نوبــت دوم :1401/03/01  ــخ انتشــار نوبــت اول : 1401/02/01 تاری خواهــد شــد. تاری
ک ناحیه یک رشت اداره ثبت اسناد وامال

امکان ثبت، تایید و انتقال چک از طریق ارسال پیامک فراهم شد
مشــتریانی که برای ثبت، تایید و انتقال چک جدید به گوشــی 
هوشــمند دسترســی ندارند، از این پس می توانند این فرآیندها 

را از طریق ارسال پیامک انجام دهند.
 طی یکســال اخیر موضوع چک های جدید در ســطح گسترده 
ای اطالع رسانی شده و ارائه کنندگان و دریافت کنندگان چک 
هــای جدیــد ملزم به رعایت مراحــل ثبت ، تایید و انتقال چک 
ها در ســامانه های بانک مربوطه گردیده اند. با توجه به این که 
برخی مشتریان دسترسی به گوشی هوشمند ندارند، امکان ثبت، 

تایید و انتقال از طریق ارسال پیامک نیز فراهم گردیده است.
بر این اســاس مشــتریان بانک توســعه تعاون نیز می توانند با 
درج پیام به شــرح ذیل و ارســال آن از طریق پیامک به شــماره 
404070۱70۱ نســبت به ثبت چک صادره در سیســتم اقدام 

نمایند.

*3*شناســه /کد ملی صادر کننده*شناســه صیادی*تاریخ 
سررسید )8 رقم: چهار رقم سال، دو رقم ماه، دو رقم روز(* مبلغ 
به ریال )کمتر از ۱50000000(* شناسه/کد ملی گیرنده چک#

چنانچه دریافت کننده چک دسترسی به گوشی هوشمند ندارد 
نیز می تواند همزمان با دریافت برگه چک نیز اقالم اطالعاتی چک 
ثبت شده به نفع خود را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تایید 
اقالم ثبت شده در سامانه صیاد با اطالعات مندرج در متن برگه 
چک، مراتب تایید دریافت چک را از طریق پیامک اعالم کنند.

کد ملی صادر کننده* شناسه صیادی# *۵*شناسه/
سایر فرآیندهای چک جدید نیز از طریق پیامک قابل انجام می 
باشــد که به صورت کامل در راهنمای انجام فرآیندهای مرتبط 
با چک از طریق پیامک ذکر شــده اســت که از طریق لینک زیر، 

این راهنما قابل مطالعه است.
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مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون عنوان کرد؛

گاز مارون با احداث ساپورت های بتنی افزایش ایمنی خطوط لوله نفت و 
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیر عملیات 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از اجرای 
یک  پروژه بزرگ با ارزش بیش از 200 میلیارد 
ریال در راستای افزایش ایمنی شبکه خطوط 
لوله این شرکت از طریق نصب ساپورت های 
بتنی خبر داد.مهندس منصور ترکمان اسدی 
ضمن گرامیداشــت ایام ماه مبارک رمضان و 
تاکید بر نگرش آینده نگر با هدف پیشگیری 
و حذف ریســک نشــت آالینده ها یا انفجار و 
آتش ســوزی در خطوط لوله شرکت، گفت: 
ایمنی خطوط تضمین کننده جان همجواران 

تاسیســات و کارکنان شرکت عالوه بر تولید 
پایــدار نفت خام در چرخه اقتصادی کشــور 

اســت، بنابراین ایمن ســازی از طریق ایجاد 
فاصله ی اســتاندارد بین خطوط  و زمین با 
نصب ســاپورت های بتنی در دستور کار قرار 
گرفت.وی افزود: اســتحکام باال و جلوگیری 
از خوردگــی خطوط لولــه را می توان از اهم 
ویژگی هــای این ســاپورت ها برشــمرد که 
بــه صورت کامال علمی و با نظارت شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز مارون ساخته و نصب 
می شــوند.مدیرعملیات شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مارون نصب ساپورت زیر خط لوله 
۱2 اینچ جدید شــادگان، حدفاصل مجتمع 

های صنعتی شماره 3 و 4 این شرکت به طول 
۱7 کیلومتــر را اولیــن گام در اجرای پروژه 
دانســت و یادآور شــد: این خط با دبی حدود 
50 هزار بشکه در روز یکی از مهمترین خطوط 
انتقال شــرکت به شــمار می آید که تا کنون 
2 کیلومتر از آن به ساپورت های بتنی مجهز 
شده است.وی در پایان تاکید کرد که علیرغم 
ایمن بودن خطوط لوله شــرکت، همجواران 
محترم از نزدیک شدن به خطوط و انجام هر 
گونه فعالیت اجتناب نمایند تا موجبات بروز 

حوادث ناگوار فراهم نشود.

پیرامون تملک اراضی شرکت هلیکوپتری ایران؛

کره کرد شهردار کرج با  مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا مذا
البرز / اکبرحیدری 

شــهردار کرج در دیدار با مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا پیرامون ســاز و کار 
تملک و آزادســازی اراضی شرکت هلیکوپتری ایران که معارض احداث 
بخشی از بزرگراه شمالی می باشد، گفتگو و رایزنی کرد.شهردار کرج در 
راستای گره گشایی از پروژه بزرگراه شمالی و فراهم آوردن مقدمات ادامه 
عملیات اجرایی، با همراهی هیئتی در محل بنیاد تعاون ناجا حضور یافت 
و با سردار هابیل درویش مدیرعامل این بنیاد پیرامون تعامل در جهت 
تملک و آزادســازی بخشــی از اراضی شرکت هلیکوپتری ایران گفتگو و 
رایزنی نمود.مصطفی سعیدی با بیان اینکه پروژه بزرگراه شمالی بخشی 
از نقشــه راه دوره ششــم مدیریت شهری کرج در جهت کنترل ترافیک 
درون شهری و بهبود ترددها در مسیر تهران - کرج می باشد، اظهار کرد: 
یکی از عوامل ُکندی پروژه های بزرگ وجود معارضین اعم از زیرساخت 
های تاسیساتی یا اراضی تحت تملک شخصیت های حقیقی و حقوقی 
اســت که همین معضل دامنگیر بزرگراه در دســت احداث نیز گردیده و 
امیدواریم با همراهی دولت مردمی بتوانیم در راستای آزادسازی اراضی 
مــورد نیــاز اقدامات خوبی انجام دهیم.وی ادامه داد: شــهرداری کرج با 

حمایت های شــورای اســالمی شــهر و به جهت آنکه تکمیل بزرگراه 
شــمالی یکی از پروژه های اولویت دار شــهر می باشــد، آمادگی دارد 
تا طی توافقی خوب با بنیاد تعاون ناجا نســبت به آزادســازی بخشــی از 
اراضی متعلق به شرکت هلیکوپتری ایران وابسته به بنیاد تعاون نیروی 
انتظامی اقدام نماید تا با تحویل آن به پیمانکار، مقدمات ادامه عملیات 

اجرایی در بخش مهمی از پروژه مهیا گردد.ســعیدی خطاب به ســردار 
درویش گفت: ترافیک یکی از مشــکالت کالنشــهرها و همین طور کرج 
می باشــد که در ســفر اخیر ریاســت جمهوری اسالمی و اعضای هیئت 
دولت به استان نیز تصمیمات خوبی برای تکمیل پروژه های قطار شهری 
و بزرگــراه شــمالی اتخاذ گردیــد و در واقع این همراهی ها و تعامالت و 
خروجی جلسات در راستای خدمت رسانی به شهروندان و گره گشایی 
از مشکالت شهری است و از نگاه خوِب جنابعالی به این حوزه نیز کمال 
قدردانی را دارم.شــهردار کرج خاطر نشــان کرد: در واقع بزرگراه شمالی 
پروژه ای فراشــهری بوده و کارکردهای ملی دارد و ســاخِت آن از اساس 
بر دوش دولت بوده اســت لکن مدیریت شــهری کرج در جهت تعامل با 
دولت در شــرایط مشــکالت اقتصادی احداث آن را عهده دار گردیده اما 
ادامه کار منوط به همکاری نهادهایی همچون بنیاد تعاون ناجا می باشد 
تا معارضین پروژه آزادسازی و مرتفع گردد.یادآور می شود در ادامه این 
گفتگوها مقرر گردید تا مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا در ســفری به شــهر 
کرج و بازدید از اراضی مورد اشــاره، در خصوص نحوه تعامل در جهت 

تملک و آزادسازی آن مذاکرات جدی تر را داشته باشد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان: 

فتح خرمشهر قله  پیروزی ها و  نقطه عطف تاریخ دفاع مقدس بود
سمنان / گروه استان ها: »سالمی « گفت: فتح خرمشهر قله  پیروزی ها و  نقطه عطف تاریخ دفاع مقدس بود، 
ادامه داد: پس از آزادســازی خرمشــهر، معادله جنگ تحمیلی تغییر کند و دشــمن از حالت تهاجمی، حالت 
تدافعی به خود گرفت.ســرهنگ پاســدار» محمد حســن ســالمی«  مدیر کل حفظ آثار و نشر ارز شهای دفاع 
مقدس اســتان ســمنان در ســتاد بزرگداشــت  مناسبت های دفاع مقدس ومقاومت ۱40۱ با محوریت  برنامه 
های سوم خرداد که به ریاست  »احمد ریواده« معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان که پیش 
از ظهر امروز  با حضور  فرمانداران شهرستان ها  واعضا  ستاد بزرگداشت در سالن یادگار امام )ره(  استانداری 
ســمنان برگزار شــد اظهار داشــت:  بحمداهلل در سال گذشته و برکت تشکیل کارگروه های مناسبت های دفاع 
مقدس و مقاومت استان، تالش های خوبی در سطح استان انجام گرفت و امسال نیز با تغییرات اندکی که در 

کارگروهها  انجام شد انتظار تالش و مجاهدت بیشتری داریم .وی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده در 
43 مناسبت انقالب اسالمی، دفاع مقدس و مقاومت که مبنای تالش و برنامه ریزی در نشر و ترویج ارزش های 
انقالب و دفاع مقدس اســت، دســتورالعمل گرامیداشــت مناسبت های دفاع مقدس و مقاومت در سال ۱40۱ 
از ســوی اســتاندار ســمنان با هدف تبیین، ترویج و حفظ فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس، والیت مداری، 
مقاومت، ایثار و جهاد به کلیه های دستگا ها و نیرو های مسلح در سطح استان ابالغ شده است و انتظار داریم 
تمامی دســتگاه های اجرایی برنامه ریزی الزم را داشــته باشند.سالمی افزود: در شهرستان ها نیز کارگروه های 
مناســبت ها دفاع مقدس و مقاومت با تدبیر فرمانداران با الگوگیری از کارگروه های اســتانی تشــکیل دهند و 

در قالب این کارگروه ها چند برنامه شــاخص برنامه ریزی شود.

ح کرد؛ ج مطر یک عضو شورای شهر کر

افزایش ۲ برابری تقاطعات 
ج هوشمند در سطح شهر کر

البرز / فاطمه کیاحیرتی 
رئیس کمیســیون عمران، حمل و نقل شورای 
اســالمی شــهر کرج گفت: با پیگیری های به 
عمــل آمــده و تخصیص بودجه الزم در موضوع 
هوشــمند ســازی طی 4 ماه گذشــته تعداد 
تقاطعات هوشــمند دو برابر شده است.مسعود 
محمدی  اظهار داشــت: همه ما تجربه ایستادن 
پشت چراغ های قرمز طوالنی در سطح شهر را 
داشــته ایم در حالی که حجم ترافیک چهارراه 
ها به صورت یکسان نبوده ولی زمان بندی چراغ 
های راهنمایی یکســان است.رئیس کمیسیون 
عمران، حمل و نقل شــورای اسالمی شهر کرج 
تصریح کرد: این به معنی مصرف سوخت بیشتر، 
آلودگــی هوا، از دســت رفتن زمان مفید افراد، 
کالفگی و خســتگی و کاهش آسایش و کیفیت 
زندگی شــهروندان است.محمدی با بیان اینکه 
بهینه ســازی زمانبندی چراغ های راهنمایی و 
رانندگی در واقع یک بهینه ســازی چند هدفه 
است، افزود: تا کنون طرح هوشمند سازی در ۱۱ 
تقاطع هفت تیر، مصباح، میدان امام حسین )ع(، 
مادر، نبوت، گلزار، موالنا-بهارستان، پونه، شورا 
– بهشتی، پونه –حدادی، حدادی – بلوار گلزار 
اجرا شده است.وی یادآور شد: اجرا و نصب این 
تجهیــزات به کاهش تصادفات در محل تقاطع 
هــا، ایمنــی تردد عابرین پیــاده و افزایش نظم 

ترافیکی کمک می کند.

خبر۶

 
ح  سخنگوی صنعت برق استان اصفهان مطر

کرد؛

گشت خاموشی ها در  احتمال باز
روزهای گرم سال

اصفهان / گروه استان ها: سخنگوی صنعت برق 
اســتان اصفهان با بیــان اینکه اکنون برنامه ای 
برای اعمال خاموشی  مشترکان خانگی نداریم، 
گفــت: برنامــه مدیریت بار و مصــرف صنایع 
اصفهان از ابتدای اردیبهشــت ماه اجرا خواهد 
شــد.محمدرضا نوحی اظهار داشــت: اســتان 
اصفهان نزدیک به ۱500 مگاوات کمبود انرژی 
دارد کــه بایــد آن را با مدیریــت بار و مدیریت 
مصــرف صنایع جبران کرد.وی ادامه داد: اگر با 
صنایع توافق شــود هیچ گونه برنامه خاموشــی 
برای مشترکان خانگی در حال حاضر نداریم اما 
اگر مســائل دیگری مانند گرمای هوا و کمبود 
انرژی در سطح کشور به وجود آید آن زمان برنامه 
ریزی برای خاموشــی های خانگی نیز خواهیم 
داشت.ســخنگوی صنعت برق استان اصفهان 
با بیان اینکه روز گذشــته دراین باره جلســه ای 
در اســتان برگزار شــد، افزود: قرار اســت که تا 
پایــان هفته وزارت نیرو با وزارت صمت توافقی 
داشته باشند و برنامه آن به ادارات برق منطقه ای 
ارســال شــود.نوحی با بیان اینکه مدیریت بار و 
مصــرف بــرای صنایع بزرگ اســتان از ابتدای 
اردیبهشــت ماه سال جاری اعمال خواهد شد، 
خاطرنشــان کرد: اکنون هیچ برنامه خاموشی 
برای مشــترکان خانگی در دســتور کار نیست 
اما اگر مسائلی مانند گرمای شدید هوا، افزایش 
پیک مصرف و کمبود تولید داشــته باشــیم آن 
زمان برای اعمال خاموشــی مشترکان خانگی 

نیز برنامه ریزی خواهد شد

طی سال ۱400 محقق شد؛
واگذاری حدود 4 هزار اشــتراک رایگان گاز در 

استان خراسان جنوبی 

خراســان جنوبی / گروه اســتان ها: مدیرعامل 
شــرکت گاز استان خراســان جنوبی گفت: در 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و با هدف 
حمایت از اقشــار آســیب پذیر سال گذشته، 3 
هزار و ۹۱۶ اشتراک رایگان گاز به خانواده های 
تحت پوشش نهادهای حمایتی واگذار شد.سید 
محمود هاشــمی در تشــریح این خبر گفت: در 
راســتای اجــرای جزء )2( بنــد "چ" ماده 80 
قانون برنامه ششــم توسعه ، مددجویان محترم 
تحت حمایت کمیته امداد امام )ره( و ســازمان 
بهزیستی برای یکبار از پرداخت هزینه اشتراک 
گاز معاف هستند.وی با اشاره به واگذاری رایگان 
3 هزار و ۹۱۶ اشــتراک گاز طی ســال گذشته 
در اســتان افــزود: از این تعــداد 3 هزار و 53۱ 
اشــتراک مربوط بــه مددجویان کمیته امداد و 
385 مورد مربوط به مددجویان بهزیســتی می 
باشد.هاشــمی در ادامه تصریح کرد: متقاضیان 
محترم واجد الشــرایط می توانند با اخذ و ارائه 
تاییدیه الزم از دســتگاه های ذیصالح همچون 
کمیته امداد امام )ره( و سازمان بهزیستی برای 
درخواست انشعاب رایگان به ادارات گاز مراجعه 

نمایند.

در راستای تثبیت مالکیت دولت انجام شد؛

 اخذ اسناد تک برگ ۶۲۳ هکتار 
از اراضی ملی شهرستان شهررضا 

اصفهان / گروه استان ها:  غالمرضا سبزواری رئیس 
اداره راه و شهرســازی شهرستان شهرضاگفت: این 
شهرستان با مساحتی بالغ بر دو هزار و 820 کیلومتر 
و با 280 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و روستایی در 
کریدور شمال به جنوب و شرق و غرب کشور و در 
مجاورت استانهای فارس، چهار محال و بختیاری و 
کهکیلویه و بویر احمد واقع شده است لذا تسریع در 
اجرای پروژه ها و فعالیت های مرتبط با حوزه های راه، 
مســکن، شهرسازی و امالک این شهرستان بسیار 
مورد اهمیت است.  وی اظهار کرد: همسو با سیاست 
گذاری های معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و 
شهرســازی استان اصفهان و تالش و پیگیری های 
بعمل آمده اسناد تک برگ ۶23 هکتار از اراضی ملی 
این شهرستان در راستای تثبیت مالکیت دولت اخذ 
شد.  رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا 
با بیان اینکه یکی از اهداف این اقدام پیشــگیری از 
زمین خواری و جلوگیری از تصرفات اراضی ملی بوده 
عنوان کرد: در این راســتا  70 فقره ســند تک برگی 
اراضی دولتی این شهرستان اخذ شد.  وی ادامه داد: 
در راستای اجرای دقیق قانون حدنگار ۱3 فقره سند 
دفترچه ای اراضی ملی این شهرستان به به سند تک 
برگ تبدیل شــد.   ســبزواری با بیان اینکه این اداره 
در سال گذشته ۱4 فقره سند تک برگ در سامانه 
»ســادا« )سامانه ملی ثبت اسناد( ثبت کرده است 
اذعان داشت: با انجام استعالمات مربوطه حدود ۶85 
مورد به اداره ثبت اسناد و امالک، حدود 400 مورد به 
دفاتر اسناد رسمی و حدود ۱00 مورد به سایر ادارات 
پاسخ داده شده است.   وی درخصوص اقدامات بعمل 
آمده در حوزه واگذاری اراضی ملی تشریح کرد: 30 
فقره پرونده واگذاری الکترونیکی جدید تشکیل و به 
هیئت نمایندگی استان اصفهان ارسال شد همچنین 
هشت فقره قرارداد واگذاری در قالب مزایده و هفت 

فقره در قالب انفرادی منعقد شد.  

از سوی متخصصان  شرکت ملی حفاری ایران 
صورت گرفت؛

اجرای ۸۸۲ عملیات تخصصی روی 
چاه های نفت و گاز

خوزستان / گروه استان ها: متخصصان  شرکت ملی 
حفاری ایران در مدیریت خدمات ویژه در سال ۱400 
موفق به انجام 882 عملیات تخصصی نمودارگیری، 
چاه پیمایی، نمودارگیري ســطحي و مغزه گیری، 
عبور از جداره و حفاری جهت دار بر روی چاه های 
نفت و گاز شــدند.علی دقایقی مدیر خدمات ویژه 
شرکت روز شنبه )27 فروردین ۱40۱( در این باره 
توضیح داد: این عملیات ها در قالب خدمات یکپارچه 
فنــی به چاه هــای در حال بهره برداری و چاه های 
اکتشافي،  توسعه ای و توصیفی در مراحل تکمیل 
ارائه می شــود.وی گفــت: در این مدت ۱35 مورد 
عملیــات  نمودارگیری، 4۶8 مورد نمودارگیری از 
سیال حفاری، *24۶* مورد چاه پیمایی،  دو مورد 
عبور از جداره و ســه مورد عملیات مغزه گیری به 
میزان 558 متر به شــرکت های متقاضی و پروژه 
های کلید در دســت ارائه گردید.دقایقی افزود: در 
ســال گذشته همچنین 7 هزار و 73۶ متر حفاری 
افقی و جهت دار بر روی 30 حلقه چاه صورت گرفت 
که انجام آن از نظر ابزار و تجهیزات مورد نیاز و دانش 

فنی و تخصصی با اهمیت می باشد

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خوزستان عنوان کرد؛

 لزوم یکپارچه سازی عرضه 
میوه و تره بار بین بازار و میادین

خوزســتان / گروه اســتان هــا: مدیر کل هماهنگی 
اقتصادی اســتانداری خوزســتان گفت: در اهواز نیاز 
مبرم به یکپارچه ســازی عرضه میوه و تره بار داریم 
تــا میــوه و تره بار با کمترین تفاوت قیمت به دســت 
مردم برسد.دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار امروز 
ســه شــنبه 30 فروردین ماه ۱40۱،به ریاست سید 
سعید حسینی نژاد مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خوزستان و با حضور دستگاه های اجرایی 
مربوطه در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.مدیر 
کل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری بیان کرد: 
متاسفانه بر خالف سایر کالن شهرهای کشور در اهواز 
بــازار روز وجــود نــدارد تا مردم میوه و تره بار با قیمت 
مناسب تهیه کنند، تفاوت قیمت میوه و تره بار بین بازار 
و میادین میوه و تره بار بسیار زیاد است.حسینی نژاد 
با بیان ضرورت انجام کار کارشناسی جهت علت یابی 
عدم عرضه مناسب مرغ در استان بیان کرد: باید گزارش 
کاملی از مرغداری ها تهیه شود که چرا با وجود افزایش 
جوجه ریزی همچنان با کمبود مرغ در استان مواجه 
هستیم.مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خوزســتان اظهار داشت: به عنوان مثال در بهمن ماه 
پارســال ۶ میلیون و 300 هزار قطعه جوجه ریزی در 
استان انجام گرفت که با وجود تولید مازاد نیاز استان، 
همچنان با کمبود مرغ در استان مواجه بودیم و از سایر 
استان ها مرغ وارد خوزستان شد، باید مشخص شود 
این میزان مرغ تولید شده به کجا رفته است.در نشست 
تنظیم بازار استان که بصورت هفتگی برگزار می شود، 
سازمانهای مربوطه به بررسی و ارائه راهکار جهت حل 
مسائل و مشکالت مربوط به میوه و تره بار، مرغ کشتار 
روز و منجمد، بررسی مسائل و مشکالت کشتارگاههای 
دام و طیور اســتان، ممنوعیت حمل گندم از اســتان 
و مشــکالت مربوط به کمبود روغن و شــکر در سطح 

استان پرداختند.

استانها 6

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان خبر داد؛

برگزاری رزمایش سراسری وصول مطالبات در شرکت توزیع برق 
ســمنان / گروه اســتان ها: رزمایش سراســری وصول مطالبات 
مشــترکان برق، همزمان با سراســر کشــور، در اســتان سمنان 

برگزار شد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان 
با عنوان این خبر بیان کرد: به منظور اجرایی نمودن دستورالعمل 
شــرکت توانیر پیرامون وصول مطالبات معوق مشــترکان برق، 
همزمان با ســایر شــرکت های توزیع برق کشــور، این رزمایش با 
حضور 50 گروه عملیاتی از همکاران خدمات مشــترکین شرکت 

توزیع برق استان سمنان به اجرا در آمد.

محمدرضــا لشــکری گفت: همکاران حاضــر در این رزمایش، با 
رعایت شــأن و شــوکت و منزلت و کرامت مشــترکان و با نهایت 
احترام، موضوع مطالبات مشترکان بخشهای صنعتی، کشاورزی، 
اداری، تجاری و خانگی و عمومی را پیگیری نموده و بدهی معوق 
مشــترکان ســخت وصول به آنان اعالم گردیده و مقداری از بهای 
برق مصرفی معوق وصول شــد.وی تصریح کرد: در این رزمایش 
دو روزه، مامورین وصول مطالبات و نیروهای خدمات مشترکین 
این شــرکت، با مراجعه حضوری، تماس تلفنی و ارســال پیامک، 
مشترکان را به پرداخت بدهی بهای برق مصرفی ترغیب کردند.

مشهد / سمیرا رحمتی
شوشــتری مدیر کل آموزش و پرورش خراســان رضوی در حاشیه 
اجــالس مدیــران جدید االنتصاب آموزش و پرورش گفت : اولویت 
اصلی ما تجلی عدالت آموزشــی است.شوشتری مدیر کل آموزش 
و پــرورش خراســان رضوی گفت: اولویــت اصلی ما تجلی عدالت 
آموزشی است. با آغاز به کار دولت سیزدهم مسیر تحول و توسعه 
شتاب بیشتری گرفته، و با سرلوحه قرار دادن اصول دولت انقالبی 
از جمله پاکدستی، حفظ بیت المال و تکریم ارباب رجوع، می توان 
منتظر تجلی عدالت آموزشی در همه زمینه ها برای دانش آموزان 
این مرز و بوم بود.مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه 
داد : انقالب اســالمی بدون هیچ الگوی خاصی در ســطح جهان 
درخشــید و مدیریت و رهبری انقالبی باعث این تجلی و موفقیت 
گردید. به شکرانه اقتدار و امنیت موجود در ایران اسالمی مدیران 
باید به معنای واقعی شیفته خدمت باشند نه تشنه قدرت؛ چراکه 
همواره تمام اندیشه ها و نکات دینی ما در بردارنده این موضوع بوده 
و خدمتگزاری خالصانه به مردم باید اساسی ترین هدف ما باشد.وی 

با اشاره به لزوم بهینه سازی سرمایه ها و هزینه ها در پیشبرد امور 
به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، افزود : در شرایطی قرار داریم 
که ذخیره ســرمایه ها و اســتفاده صحیح از همه منابع از اولویت 
بسیار باالیی برخوردار است.شوشتری استفاده از ظرفیت شوراهای 

آمــوزش و پــرورش را امری مهم تلقی کرد که مدیران گرامی باید 
از جوانب مختلف این موضوع برای بهبود عملکرد منطقه و ناحیه 
خود بهره مند گردند.تکریم از خیرین مدرسه ساز و ظرفیت هایی 
کــه می توانــد با حضــور خیران نیک اندیش ایجــاد کرد، از دیگر 
ملزومات مدیریتی است که سید امیر شوشتری بدان اشاره کرد و 
افزود : منابع مالی در آموزش و پرورش بســیار محدود اســت و باید 
با بهره گیری از توان خیرین و افرادی که قصد همکاری با آموزش 
و پرورش دارند، درصدد رفع این خال برآمد.وی در حاشیه اجالس 
روسای جدید االانتصاب آموزش و پرورش خراسان رضوی با تاکید 
بر لزوم تکریم از خانواده های بابرکت شهدا و ایثارگر، پیگیری این 
مسئله را وظیفه یک مدیر انقالبی دانست و اذعان داشت: در کنار 
مســائل اخالقی و اعتقادی، اطالعات و آمار مدیریتی یک مســئول 
انقالبی باید دقیق و به روز باشد و همواره در حال مهارت آموزی و 
به روزرسانی این موارد در حوزه مدیریتی خود باشد. چراکه پایش 
این موضوع خود به خود به پیگیری و رســیدگی بیشــتر در امور ، و 

در نتیجه خروجی موفق تری منجر خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی:

اولویت اصلی ما تجلی عدالت آموزشی است

خبر  ویژه
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یادداشت

گردها به پایتخت تخریب سرزمینی عامل هجوم ریز

ریزگرد ها دوباره میهمان تهران می شوند
در حالــی که کشــور هفته های گذشــته 
درگیر مســئله ریزگردها بوده و هنوز آسمان 
کشــور نفسی تازه نکرده سازمان هواشناسی 
هشــدار داد که دوباره قرار اســت ریزگردها 
به کشور برســند. ریزگردها یکی از خطرات 
زیســت محیطی اســت که در یک دهه اخیر 
مناطقی از کشــور را درگیر خود کرده اســت 
و علی رغم برخی اقدامات انجام شــده توسط 
مسئوالن، همچنان این خطر جدی مناطقی 
از کشــور را تهدید می کند. باید به این نکته 
اشاره کنیم که بیشتر از یک دهه از تولد پدیده 
شومی به نام ریزگردها می گذرد؛ به راستی بعد 
از گذشــت یک دهه از زندگی در کنار ذرات 
ریزی که در مقابل هجوم گسترده آنها هستیم، 
چه باید کرد. کارشناسان حوزه محیط زیست 
در خصوص اثرات و نتایج ریزگردها بارها سخن 
گفته اند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز 
می گوید که بارها از طریق مجامع بین المللی 
بــرای جلوگیری از تــداوم ورود این ذرات ریز 
تالش کرده است؛ اما سؤال اصلی اینجاست، 
آیا اتفاق امیدوارکننده ای رخ داده اســت؟ این 
در حالی است که اثرات بی شمار گردوغبار بر 
روی سالمتی مردم موضوع بسیار مهمی است 
که در سال های اخیر هزینه های بسیاری را بر 
اهالی کشورمان تحمیل کرده است. ریزگردها 
در یک دهه اخیر اکثر اســتان های کشــور را 
درگیر خویش کرده اند تا بدین ترتیب سالمتی 
ایرانــی ها را با تبعاتی چون بیماری های حاد 
تنفسی، قلبی و عروقی دست به گریبان باشد. 
استان تهران نیز ازجمله استان هایی است که 
از تهدید این ریزگردها در امان نبوده و همواره 
چالش هجوم ریزگردها، تهران و مناطق شمالی 
کشور را تهدید می کرده است. به عبارت بهتر 
قرن جدید شمسی را در حالی شروع کردیم 
که عالوه بر کاهش بارندگی و خشکســالی 
ادامه دار، با پدیده ریزگردی مواجه هســتیم 
که خود را به پایتخت نشــینان تحمیل کرده 
است و سازمان هواشناسی اعالکم کرد که باز 
هم ریزگرد ها قرار است در پایان هفته مهمان 

کشــور در بسیاری از شهر های کشور  شوند.
ریزگردها مهمان ناخوانده ای هستند که باعث 
کاهش دید و افزایش میزان ســطح آلودگی 
در برخی از مناطق کشور می شوند. در همین 
رابطه هشــداری در ســطح زرد برای افزایش 
ریز گرد ها و ایجاد اختالل در تردد پرواز ها در 
برخی از شهر های کشور صادر شده است.فریبا 
گودرزی، کارشــناس هواشناسی گفت: ورود 
توده گرد و خاک در کشور های همسایه غربی 
و انتقال ذرات به کشور در اواخر این هفته باعث 
ایجاد کاهش کیفیت هوا و کاهش شعاع دید 
می شود.صادق ضیائیان، مدیرکل دفتر پیش 
بینی ســازمان هواشناسی گفت: ریزگرد ها 
در برخی از شــهر های غربی کشور هستند و 
درگیری اســتان تهران در این زمینه نسبت 
بــه هفته های قبل کمتر خواهد بود.به گفته 
مدیرکل دفتر پیش بینی سازمان هواشناسی 
علت ورود این ریزگرد ها کاهش میزان بارش 
و تشــدید خشکسالی است که کشور در این 
مدت درگیر آن بوده است.او می گوید: میزان 
بارش ها در فروردین، 80 درصد کاهش یافته و 

همین کاهش بارش ها زمینه ساز خشک شدن 
اراضی اطراف شهر ها شده است.

تشدید روند ورود ریزگرد ها به تهران
کبری رفیعی، کارشناس هواشناسی گفت: 
دیروز در نواحی غربی کشــور شــاهد ورود 
ریزگرد هــا و گــرد و غبــار بودیم که زمینه 
ســاز افزایش شــاخص آلودگی هوا در این 
مناطق از جمله آذربایجان شــرقی، اردبیل، 
آذربایجان غربی، کردســتان، کرمانشــاه، 
ایالم، لرستان، همدان، زنجان، قزوین، البرز، 
مرکزی، قم، خوزســتان شــد.به گفته وی، 
دیروز در ســاعات بعد از ظهر اســتان تهران 
درگیر وزش باد خواهد بود، اما امروز سرعت 
وزش باد تشدید می شود و ما شاهد افزایش 
شــاخص های آلودگی و تشــدید روند ورود 
ریزگرد ها هستیم؛ بنابراین توصیه می شود 
که مردم از قرار گرفتن در فضای باز به ویژه 
افراد آســیب پذیر، پرهیز کنند و از حرکات 
فیزیکی در فضای باز اجتناب کنند، همچنین 
باید تمهیدات الزم در خصوص پیشــگیری 

از خســارات احتمالی به تاسیسات حساس 
به گرد و خاک و احتیاط در ســفر های بین 
شــهری اتخاذ کنند.گفتنی است که دیروز 
گرد و غبار، بغداد و چند اســتان دیگر عراق 
را درنــورد و حــاال این توده گرد و خاک، وارد 

ایران شده است.

تخریب سرزمینی عامل هجوم ریزگردها 
به پایتخت

دکتر رضا شــهبازی، مدیرکل دفتر بررسی 
مخاطرات زمین شناسی و زیست محیطی 
ســازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشــور موضــوع گــرد و غبــار را همانند 
پدیده فرونشســت یک مساله چندوجهی 
و مؤلفه ای از تخریب ســرزمین دانســت و 
افزود: این پدیده ها، پیامدهای فرآیندهایی 
با نام »تخریب ســرزمینی« اســت؛ چرا که 
وقتی مؤلفه های شکل گیری یک سرزمین 
به هم می ریزد، ما را با یک شرایط جدیدی 
مواجه می کند که شاید قبال به این صورت 
تجربه نکرده  بودیم.وی پدیده گرد و غبار را 

پدیده ای دانســت که از زمین آغاز می شود 
و وقتــی وارد جو می شــود، نمی توان برای 
کاهش آن کاری را اجرایی کرد، اظهار کرد: 
ذرات گــرد و غبــار کمتر از 7 تا 8 میکرون و 
عمدتا کوچکتر از 2.5 میکرون هستند. این 
ذرات قابلیــت انتقال باال دارند؛ از این رو هر 
کاری را کــه بخواهیــم در رابطه با کنترل و 
مهار ریزگردها اجرایی کنیم، باید به خاطر 
داشته باشیم که باید محیط پیرامونی خود 
را بشناسیم و بدانیم که کدام مناطق قابلیت 
گســیل ریزگرد را دارند.شهبازی، مناطق 
مستعد ریزگرد را مناطقی توصیف کرد که 
مسطح هستند و جریان باد قابلیت جوالن 
در این مناطق را دارند، ضمن آنکه این مناطق 
از رسوبات ریزدانه پوشیده شده اند. شهبازی 
با ابراز تاسف از اینکه مرز چشمه های ریزگرد 
در حال افزایش است، یادآور شد: دست کم 
۱0 برابر مساحتی که در ایران چشمه ریزگرد 
داریم، این چشــمه ها در کشورهای اطراف 
ایــران نیز پراکنده شــده اند، به گونه ای که 
ایران تحت تاثیر ریزگردهای کشــورهایی 
مانند عراق، ســوریه، اردن، عربســتان و در 
برخــی مواقع کویت قــرار می گیرد و این 
همان پدیده ای اســت که از روز جمعه در 
کشور در حال تجربه آن هستیم. وی با بیان 
اینکه چشــمه های تولید گرد و غبار دقیقا 
در منطقه مشــترک در عراق، سوریه، اردن 
و شــمال عربســتان است که وارد جو شده 
است، اضافه کرد: عالوه بر این کشورها، ایران 
همچنین تحت تاثیر ریزگردهای کشورهای 
افغانستان، ترکمنستان و حتی بخش هایی از 
روسیه و آذربایجان است. وی تاکید کرد: بر 
این اساس باید اعالم شود که هر آنچه را که 
ما در داخل کشــور بخواهیم اجرایی کنیم، 
اگر با هماهنگی کشورهای پیرامونی نباشد و 
نتوانیم تعامل خوبی با آن ها برقرار کنیم، تنها 
۱0 درصد در کاهش آلودگی هوای ناشی از 
ریزگردها اثربخشی خواهد داشت و همچنان 
۹0 درصد اقدامات ما بی اثر باقی خواهد ماند.

7جامعه
 اختالل اضطراب اجتماعی 

و راه های درمانی آن
  محمدرضا یوسفی ، روانشناس

اختــالل اضطراب اجتماعی یک اختالل 
ناتوان کننده است و بسیاری از جنبه های 
زندگی فردی را مختل و کیفیت زندگی و 
عملکردش را به شکل چشمگیری کاهش 
می دهــد. عالمت های این اختالل غیراز 
چهره مضطرب که کاماًل مشــخص است؛ 
عالئم جســمی در فرد است، عالئمی که 
شامل سرخ شدن بدن به خصوص صورت 
فرد، عرق کردن زیاد، لرزش، تپش قلب، 
احساس دل آشوبی است. در بعضی موارد 
هــم فرد در موقعیت دچــار لکنت زبان 
می شــود. که در مورد نگرانی و ترس های 
شدید حمالت اضطرابی؛ این اتفاق ممکن 
اســت در فرد بیفتــد و حتی فرد آن قدر 
آســتانه تحملش پایین باشــد که از حال 
بــرود و غش کند و برای مدتی ارتباطش 
با دنیای بیرون قطع شــود. نشــانه دیگر 
این اســت که این افراد اصاًل از شــرکت 
کردن در گروه ها اســتقبال نمی کنند و از 
حضور داشتن در موقعیت های اجتماعی 
پرهیز و دوری می کنند. اختالل اضطراب 
اجتماعی نوعی اضطراب است که با ترس 
و دلهره شدید در موقعیت های اجتماعی 
شــناخته می شــود و حداقل بخشــی 
از فعالیت هــای روزمــره فــرد را مختل 
می کند.مبتالیــان به هــراس اجتماعی 
معمــوالً به خوددرمانــی روی می آورند. 
در این مواقع  درمان های روان پزشــکی 
و روان شــناختی خیلــی می تواند مؤثر 
باشد. تحقیقات نشان داده؛ رفتاردرمانی 
شــناختی به صورت فردی یا گروهی در 
درمــان اضطراب اجتماعی مؤثر اســت. 
این گروه از افراد شــاید معتقد باشــند 
این روش ها اثرگذار نیســت، اما ترکیب 
درمان های روان شناختی و روان درمانی 
و روان پزشــکی باهم در کنار تجویز دارو 
توســط روان پزشــک در بهبود حال فرد 
مضطرب کمک کننده و مفید اســت که 
بتوانــد اضطرابــش را در موقعیت های 
جمعــی کنتــرل کنــد و موجب هراس 
وی نشــود. این اختالل از لحاظ جسمی 
آســیب هایی به فرد وارد می کند و روی 
سیستم ایمنی اثرات نامطلوبی می گذارد. 
زمانی که یک بیمار دچار آسیب جسمی 
یا یک نقص ایمنی شــود، می تواند ناشی 
از عوامل مختلفی باشــد که دچار شــدن 
به اختالالت روان شــناختی هم در کنار 
آن می تواند به شــدت سیســتم ایمنی را 
ضعیف کرده و فرد را در معرض آسیب های 
جســمی دیگر قرار دهد. توجه شــود که 
کمبــود مهارت هــای اجتماعی تأثیر در 
ایجــاد این اختالل دارد؛ روش های فرزند 
پــروری که والدین بــرای تربیت کودک 
انتخــاب می کنند خیلی می تواند در بروز 
این اختالل مؤثر باشد. روش های برخورد 
والدیــن با فرزندان در ســنین کودکی یا 
نوجوانی بســیار مؤثر اســت و اینکه آیا 
خــود والدین مهارت هــای اجتماعی را 
یــاد گرفتــه و در زندگــی به کاربرده و 
بــه فرزندانشــان انتقــال داده اند یا نه از 
عواملی اســت که فرزندان در بزرگ سالی 
دچــار اعتمادبه نفس یا اختالل اضطراب 
اجتماعی می شوند. اگر کودک یا نوجوان 
در ســنین پایین تر مهارت های اجتماعی 
را آمــوزش ببیننــد و به صــورت عملی 
در انجام فعالیت هایشــان بــه کاربندند 
به راحتــی می تواننــد در برابــر هرگونه 
اختالالت روان شناختی ازجمله اضطراب 
اجتماعــی از خــود محافظت کنند و فرد 
موفق با اعتمادبه نفس باال باشــند. نکته 
بعدی این  است که این اختالل با هرگونه 
اختــالل می تواند همراه باشــد ازجمله 
اختالالتی چون وســواس، افســردگی 
و انــواع اضطراب هــا. یکــی از دالیل به 
وجــود آمــدن اختالل جمع هراســی 
می تواند ارثی و ژنتیکی باشــد و کمبود 
مهارت هــای اجتماعی نقش پررنگی در 
بروز این اختالل دارد. این اختالل شامل 
نشــانه های فیزیکی، رفتاری و اجتماعی 
اســت که در این گونه افــراد، اجتناب از 
قرار گرفتــن در موقعیت های اجتماعی 
دیده می شــود. مهم ترین راهکار درمانی 
اختالل اضطراب اجتماعی این اســت که 
این بیماری باید درمان شود و مراجعه به 
روانشناس و روان پزشک خط اول درمان 
اســت، کــه یکی از روش هــای درمانی؛ 
درمان »مواجهه ســازی فرد« اســت. در 
این روش فرد را با موقعیت های اجتماعی 
بیشــتر اما با تعــداد افراد کمتری مواجه 
می کنیم و اجازه می دهیم تا حدودی فرد 
اضطرابش را در آن موقعیت ها تجربه کند 
و با آن موقعیت ها آشــنا شــود تا بتواند 

موقعیت های بزرگ تری را تجربه کند.

 خدمت شبانه روزی 
 متروی تهران در شب های قدر 

اعالم شد
مدیرعامل شــرکت بهره برداری مترو تهران 
و حومــه گفت: متــرو در لیالی پربرکت قدر 
جهت تکریم شــب زنده داران و تسهیل تردد 
آنها به مســاجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی 
در خطوط درون شهری به صورت شبانه روزی 
فعال خواهد بود.به گفته مهدی شایسته اصل 
این سرویس دهی ویژه لیالی قدر، در خطوط 
۱، 2، 3، 4، ۶ و 7 از ساعت 22 تا 5:30 صبح 
روز بعد، به صورت پیوسته و با فاصله حرکت 
هر 30 دقیقه یک قطار انجام خواهد شد. در 
این ایام مترو در خط 5 )تهران - گلشــهر(، 
هشتگرد و خطوط انشعابی فرودگاه مهرآباد 
و فرودگاه امام خمینی )ره( خدمات رســانی 
شبانه ندارد.همانند شب نوزدهم ماه مبارک 
رمضــان، در شــب هــای  قــدر 2۱ )جمعه 
دوم اردیبهشــت( و 23 مــاه مبارک رمضان 
)یکشنبه چهارم اردیبهشت( سرویس دهی 
در خطوط درون شــهری، شبانه روزی انجام 

می شود.
 

یارانه کمک هزینه فرد دارای 
اختالل شنوایی چقدر است؟

سرپرســت مرکز توسعه پیشگیری سازمان 
بهزیستی کشــور گفت: یارانه کمک هزینه 
فرد دارای اختالل شــنوایی در بهزیســتی 
به طور متوســط معادل یک میلیون و 200 
هزار تومان اســت که اگر به موقع تشــخیص 
داده نشود برای سازمان حدود 504 میلیارد 
تومان هزینه دارد.فاطمه عباســی ادامه داد: 
اگر صرفا هزینه توانبخشــی این افراد را طی 
۱0 سال در نظر بگیریم، رقمی حدود 5040 
میلیارد تومان محاســبه می شود؛ همچنین 
اگــر هزینه مســتمری افراد را بــرای باقی 
عمر ۶0 ســال در نظر بگیریم حدود 8820 
میلیاردتومان می شود که در مجموع ۱3 هزار 
و 8۶0 میلیارد تومان بابت مستمری و یارانه 
توانبخشی برای این افراد باید محاسبه شود. 
درصورتــی که بودجه برنامــه غربالگری در 
این زمینه حدود 70 میلیاردتومان بود که با 
شناسایی به هنگام و انجام هزینه های مترتب، 
شــدت معلولیت شــنوایی را برای خانواده و 
دولت به شدت کاهش خواهد داد.وی با بیان 
اینکه افراد شناسایی شده فقط حداکثر به 5 
ســال خدمات توانبخشی نیاز دارند و هزینه 
یارانه آنها 2500 میلیارد تومان است، افزود: 
اگــر ایــن رقم را به اضافه 70 میلیارد تومانی 
کــه ســازمان هزینه کــرده در نظر بگیریم، 
اگر این افراد شناســایی شــوند، در مجموع 
25۹0 میلیاردتومان هزینه می کنیم؛ یعنی 
ســازمان با هزینه کرد 25۹0 میلیاردتومان 
حداقــل مبلغ ۱۱ هزار و 270 میلیاردتومان 
در هزینه های مستمر صرفه جویی کرده است.

وی یادآور شــد: این هزینه برای افراد با انواع 
اختالالت شنوایی وجود دارد اما با شناسایی 
به موقع در این برنامه و انجام مداخالت الزم 
جهت تجویز ســمعک، تربیت شــنیداری و 
گفتار درمانی، راه رســیدن به شــرایط افراد 
عادی جامعه مانند پذیرش در مهدها، مدارس 
عادی و الزم نداشتن رابط ناشنوایان را تسهیل 
خواهــد کرد و بــه تبع آن بار مالی خانواده و 

دولت به شدت کاهش پیدا می کند.

برگزاری آزمون استخدامی 
آموزش و پرورش 

وزیــر آمــوزش و پرورش گفت: پــس از ماه 
مبارک رمضان آزمون استخدامی برای جذب 
34 هزار نیروی جدید در بدنه آموزش و پرورش 
کشور برگزار می شود.یوسف نوری، همچنین 
بسیاری از اختالالت آموزشی و پرورشی پیش 
آمده در جامعه دانش آموزی را ناشی از تعطیلی 
آموزش حضوری پس از شیوع کرونا دانست و 
افزود: در حال حاضر برای پیشگیری و رفع افت 
آموزشی و پرورشی دانش آموزان، در مجموع 
540 هزار کالس درس مدارس کشــور برقرار 
است و ۹2 درصد دانش آموزان در آنها شرکت 

مستمر دارند.

برگزاری امتحانات دانش آموزان 
در ایام لیالی قدر ممنوع است

صادق ستاری فرد، سخنگوی وزارت آموزش 
و پــرورش اظهــار کرد: برگــزاری امتحانات 
دانش آمــوزان در روزهای بعــد از لیالی قدر 
ممنوع اســت و این موضوع به استان ها اعالم 
شــده است و مدارس باید توجه داشته باشند 
تا در این ایام امتحانی برگزار نشــود.قابل ذکر 
است، خانواده ها می توانند بی توجهی مدارس 
به این مصوبه را به واحد ارزیابی عملکرد مناطق 
آموزش و پرورش اطالع دهند تا متخلفان به 
کمیته تخلفات اداری ارجاع شــوند.از سوی 
دیگر برخی خانواده ها خواســتار لغو برگزاری 
امتحانــات میان ترم همزمــان با ماه رمضان 
هستند اما متاسفانه ممنوعیتی در این رابطه 

از سوی آموزش و پرورش اعالم نشده است.

خبر ویژه

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا گفت: 
در فضای مجازی تبلیغات متعددی در خصوص اخذ 
هزینــه و صدور گواهینامه بــدون طی فرآیند های 
قانونی مشــاهده می شود.سرهنگ احمد کرمی اسد 
گفت: با توجه به فرآیند سیستمی وهوشمند صدور 
گواهینامه های رانندگی امکان ورود و دسترسی افراد 
غیرمجاز به سامانه های این مرکز غیرممکن است.لذا 
هرگونه تبلیغ در فضای مجازی مبنی بر امکان صدور 
گواهینامه با داشتن سابقه در سیستم پلیس راهور 

غیرممکن است.وی افزود: تعدادی از جاعلین پس از 
اخذ بخشی از هزینه های مربوطه از افراد و طعمه های 
خود، خطوط ارتباطی خود را قطع و امکان دسترسی 
افــراد را غیرممکن می ســازند و تعدادی نیز با اخذ 
مدارک هویتی و شناســنامه ای اشخاص مبادرت به 
صدور و جعل گواهینامه با مشخصات سایرین نموده 
که در ســامانه های پلیس راهور فاقد سابقه واعتبار 
است.وی با تاکید بر اینکه دارندگان گواهینامه های 
رانندگی در بازه های زمانی مختلف نسبت به کنترل و 

بررسی سوابق تخلفاتی درج شده در سابقه گواهینامه 
خود اقدام کنند، افزود: در صورت مشــاهده هرگونه 
سابقه تخلف رانندگی که خودشان مرتکب نشده اند 
بــه مرکز اجرائیــات و مرکزصدور گواهینامه پلیس 
راهور مراجعه و پیگیری نمایند.وی افزود: اســتفاده 
از گواهینامه های فاقد سابقه وجعلی ضمن پیگیری 
قانونی و ارجاع مجرمین به مراجع ذی صالح قانونی 
به هنگام وقوع حوادث رانندگی مســتوجب تشدید 

مجازات خواهند شد.

گواهینامه های رانندگی باشید مراقب جاعلین 

کرد عربستان، تعداد نهایی زائران ایرانی در حج ۱۴۰۱ را اعالم 
معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت با 
اشــاره به آخرین برنامه ریزی ها و اقدامات حج 
تمتع ۱40۱، گفت: بر اســاس تازه ترین اعالم 
رســمی وزارت حج و عمره عربســتان، تعداد 
اختصــاص یافته به جمهوری اســالمی ایران 
در حــج امســال به میــزان 3۹ هزار و ۶35 نفر 
اســت.اکبر رضایی افزود: تعداد یاد شده شامل 
حجاج و عوامل اجرایی هســتند که همه ســاله 
به میزان سهمیه اولیه تعدادی افزایش می یافت 
که در ســال جاری نیز این درخواســت انجام 

خواهد شــد و علیرغم ضیق وقت برنامه ریزی 
بــرای اعزام میزان تخصیص یافته باســرعت و 
به طور جد انجام می شــود.رضایی همچنین به 
شــرایط اعالمی وزارت حج و عمره عربســتان 
مبنی بر پذیرش زائران در حج تمتع امســال، 
گفت: شرط پذیرش زائران زیر ۶5سال، تزریق 
کامل واکسیناسیون و داشتن تست منفی کرونا 
72 ساعت قبل از اعزام از جمله موارد مهم بوده 
که بر همین اســاس برنامه ریزی خواهیم کرد 
و از میان متقاضیانی که در ســال ۹۹ ثبت نام 

خود را انجام داده اند، بنابر اولویت آنان تا سقف 
سهمیه اقدام می کنیم.وی توصیه کرد: کسانی 
که علیرغم ثبت نام اولیه در ســال ۹۹ با توجه 
به شــرایط سنی تعیین شده سال جاری اجازه 
حضور در حج تمتع امســال را ندارند، به هیچ 
عنوان انصراف ندهند.به گفته وی، این انصراف و 
عودت دادن هزینه های واریزی و پایداری سند، 
به منزله انصراف از استفاده از امتیاز تثبیت نرخ 
ارز تعیین شده برای حجاج ثبت نامی سال ۹۹ 
اســت. بنابراین توصیه می شــود که به چنین 

اقدامــی مبادرت نکنند.رضایــی تصریح کرد: 
متقاضیانی که امســال مشرف نمی شوند امتیاز 
خــود را حفــظ کنند تا ســال آینده در اولویت 
تشــرف به ســرزمین وحی باشــند. در صورت 
انصراف وعودت مبالغ، این دســته از متقاضیان 
در رونــد عــادی و اولویت اولیه اعــزام ها قرار 
می گیرنــد.وی افــزود: متقاضیانی که تاکنون 
واکســن کرونای خود را بــه طور کامل تزریق 
نکرده اند در اســرع وقــت مبادرت به این مهم 
کنند تا در روند اعزام آنان مشکلی به وجود نیاید .

تهرانی ها حواسشان باشد؛ 

کرایه ها از امروز خ  افزایش نر
در بهمن ماه سال گذشته اعضای شورای شهر تهران الیحه ای را مصوب 
کردند که براســاس آن نرخ کرایه وســایل حمل و نقل عمومی یعنی 
مترو، اتوبوس و تاکســی افزایش می یابد که بر این اســاس به صورت 
میانگین نرخ بلیت و کرایه 25 درصد  از امروز افزایش می یابد.بر اساس 
مصوبه شورای شهر تهران مقرر شد که افزایش نرخ کرایه انواع تاکسی 
همچون اتوبوس در شهر تهران نیز در سال ۱40۱، به طور میانگین 25 
درصد و تا 35 سقف درصد نسبت به نرخ های پایه مصوب سال ۱400 
افزایش یابد.همچنین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی شهر تهران به طور 
متوسط 25 درصد در سال جاری افزایش می یابد؛ اما از آنجایی که در 

برخی خطوط مبلغ کرایه خرد و نامتناســب اســت مقرر شد که به آنها 
اجازه داده شــود که تا ســقف حداکثر 35 درصد افزایش کرایه داشته 
باشند همچنین در این میان نرخ کرایه خطوط مینی بوسرانی هم در 
ســال جدید  ۱.2 درصد نرخ کرایه خطوط اتوبوســرانی آنهم بر مبنای 
طول خطوط تعیین شــده اســت.در این میان شــورا با مصوبه خود به 
مترو اجازه داده است که نرخ بلیت خود را  برای سالجاری  25 درصد 
افزایش دهد  که  نرخ بلیت خط تک ســفره 2500تومان، بلیت تک 
سفره حومه)خط 5( ۱500 تومان، تک سفره هشتگرد 7500 تومان 
و  بلیت تک سفره فرودگاه امام خمینی۱2 هزار و 500 تومان خواهد 

بود. البته این مبالغ برای بلیت تک ســفره اســت و بلیت های مدت 
دار نیز براساس مبلغ پرداختی،  شارژ می شود.بر اساس این گزارش، 
همچنین بر اساس مصوبه شورای شهر تهران همچون سنوات گذشته 
برای اقشار خاص همچون خانواده شهدا، معلولین، جانبازان از تحفیف 
۱00 درصد و دانش آموزان و دانشــجویان از تخفیف 50 درصد بلیت 
مترو و اتوبوس در نظر گرفته شده است و برای  خبرنگارانی که طرح 
ترافیک استفاده نکنند نیز  کارت بلیت 400 هزار تومانی در نظر گرفته 
شده است و افراد باالی ۶5 سال دارای کارت منزلت هم از تخفیف ۹0 

درصد استفاده می کنند.
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آبشار سولک؛ 

آبشار زیبای پلکانی ارومیه 

آبشار ســولک که با نام های آبشار سولوک و 
آبشار سولیک نیز شناخته می شود، از دیدنی 
های ارومیه در روستای سولک، در فاصله 32 
کیلومتری غرب آن است و در تپه های سرسبز 
دامنه های کوه دره وش، در دره هفت کانی یا 
هفت چشــمه قرار دارد. با 7۶ متر ارتفاع، آب 
این آبشار از ذوب برف کوه های سلوک تامین 
می شود. کوه های ســلوک با قللی برف پوش، 
از ارتفاعات رشــته کوه زاگرس هستند که در 
تابستان ها نیز می توان پوشــش برف را روی 
آن ها مشــاهده کرد. برای دسترسی به آبشار 
اصلی باید حدود یک ســاعت از آبشــار اولیه 
کوهپیمایی کنید. روستای سولک که در دره 
های عمیق و تپه های سرسبز نوار مرزی ایران 
و ترکیه قرار گرفته بواســطه کوه هایی که تا 
اواسط تابستان اغلب پوشــیده از برف است و 
نیز چشمه ســارهای طبیعی که از دل کوه ها 
سرچشمه می گیرند، از مناطق دیدنی استان 
آذربایجان غربی است. کوه های این منطقه از 
سرچشمه های اصلی رود روضه چای هستند 
که بعد از طی مسافتی نسبتا طوالنی به دریاچه 
ارومیه می ریزد. روستای سولک در شهرستان 
ارومیه واقع شده و شــهرت آن بواسطه وجود 
آبشاری نسبتا بلند در انتهای این روستا است 
که در فصول پربــاران از کیلومترها دورتر نیز 
می توان آنرا تماشا کرد. در ضمن سولک یکی 
از مهمترین مســیرهای کوهنــوردی در این 
منطقه و محل مناسبی جهت ایجاد کمپ های 
سیاحتی و پناهگاه های کوهستانی است. آبشار 
سولک ارومیه در روستای سلوک در فاصله ی 
32 کیلومتری در غرب شهر ارومیه در تپه های 
سرسبز نوار مرزی ایران و ترکیه، در دامنه های 
کوه  دره رش قرار گرفته است. روستای سولک 
میان دو روستای دربند و انبی در منطقه موانا 
قرار دارد. دره زیبای منتهی به آبشار، دره هفت 
کانی یا هفت چشــمه نامیده می شود که آب 

روستا و آبشار آن را تامین می کند.
ارتفاع این آبشار تقریبا 7۶ متر است. آب آبشار 
از آب شدن برف کوه های منطقه که از رشته 
کوه های زاگرس اســت تامین می شــود. این 
کوه ها حتی در روزهای گرم تابســتان تقریبا 
پوشیده از برف هســتند. از جاذبه های آبشار 
مسیری است که آب به صورت پلکانی به سمت 
روستا جاری است. در ماه های گرم سال، آب 
آبشار برای مصارف کشاورزی از باالدست آن 
قطع شــده و نمای زیبای آبشــار را کم رنگ 
میکند ولی در فصل بهار زیبایی آبشار سولک 
در طبیعت موانا به اوج خود میرسد. طبیعت 
زیبای منطقه موانا بیشــتر متاثــر از زیرآبه 
های جاری از قله های ستاره لوند، دره وش و 

کوه های ترگور است.
آبشــار اصلی ایــن دره با حدود یک ســاعت 
کوهپیمایی در باالدســت آبشــار اولیه جلوه 
بیشتری دارد ولی مســافران و خانواده ها، به 
همان آبشار اولیه رضایت میدهند و از مواهب 

طبیعت آن لذت میبرند.
این منطقه در میان اهالی به سلوک و سولوک 
هم شناخته می شود. طبیعت دیدنی و زندگی 
ســاده و صمیمی و بی تکلف مردم آن موجب 
جذب گردشگران است. همه جای چراگاه های 
این روستا می توان اســبهایی که بدون زین و 
حفاظ برای خود در گوشه ای آزادانه در حال 
چرا هستند را تماشــا کرد. در سالهای اخیر 
برای تماشای آبشار معروف این روستا جایگاه 
و پارکینگ و دیگر امکانات نســبی نیز ایجاد 
شــده که به رونق اقتصادی روستا نیز کمک 

کرده است.
مسیر دسترسی

این آبشــار در فاصله حدود چهل کیلومتری 
غرب شهرستان ارومیه، در دامنه کوه دره رش 
در روستای ســولک قرار دارد. این روستا نیز 
میان دو روستای دربند و انبی در منطقه موانا 

واقع شده است.
وقتی که حرف از سفر به ارومیه زده می شود؛ 
ناخودآگاه ما دریاچه زیبای ارومیه را در ذهن 
خود تصور می کنیم. اما بهتر است به این نکته 
توجه نماییم که جاذبه های شهر ارومیه فقط 
به دریاچــه ارومیه ختم نمی شــوند. ارومیه 
مناطق طبیعی منحصر به فــرد زیبا و بکری 
دارد که قدمت برخی از آنها به بیش از 3 هزار 

سال پیش باز می گردد.

گردشگری

 فیلم هایی که در عید فطر 
کران می شوند ا

درحالی کــه مــاه رمضان بــه آخرین روزهای 
دهه دوم خود نزدیک می شود، شورای صنفی 
نمایش هنوز اسامی فیلم های اکران عیدفطر را 
اعالم نکرده است و پیش بینی ها نشان می دهد 

فقط 2 فیلم بخت اصلی نمایش هستند.
 براســاس ارزیابی ها، اکران عید فطر امســال 
برخالف ادوار گذشته، شامل 7 فیلم نمی شود 
و به احتمال قوی، محدود به 2 فیلم خواهد بود.

فیلم های المینور داریوش مهرجویی و انفرادی 
مســعود اطیابی، دو فیلمی خواهند بود که از 
چهارشــنبه هفته آینده و در قالب اکران فطر، 
جایگزیــن فیلم هــای قدغــن و گل به خودی 

خواهند شد.
پرســش اصلی این اســت که شــورای صنفی 
نمایــش چــرا در فاصله یک هفته مانده به آغاز 
اکران فطر، از انتشــار اسامی فیلم ها خودداری 

می کند؟
5 فیلم باقی مانده از اکران نوروز به دلیل از کف 
نیفتادن فروش، همچنان روی پرده می مانند و 
با توجه به ســرگروهی 7 سینما، 2 فیلم جدید 
راهی پرده می شوند. البته قرار است از امسال، 
یک گروه ســینمایی دیگر نیز به ســرگروه ها 
اضافه شود که در این صورت، تعداد آثار اکران 

فطر به 3 فیلم خواهد رسید.
اینکه شــورای صنفی نمایش، در اعالم رسمی 
اســامی فیلم های اکــران فطر محتاطانه عمل 
می کند، شــاید به عملکرد نوروزی ســازمان 

سینمایی بازگردد.
اتفاقــی کــه طی آن، شــورای صنفی نمایش 
به عنوان رســمی ترین نهــاد تعیین فیلم های 
اکران، اســامی فیلم های نوروز ۱40۱ را اعالم 
کرد و چند روز بعد، با ورود سازمان سینمایی، 
دو فیلم علفزار و المینور از این فهرست حذف 

شد.
به نظر می رسد به جز این مورد، دلیل دیگری 
در اعالم رســمی دو فیلم اکران عیدفطر وجود 
نداشته باشد. مورد مهمی که اگر تبدیل به رویه 
شــود، اثرات سوء بسیاری را در قدرت دادن به 
نیروهای خارج از ســینما، برای اعمال فشــار 

به سازمان سینمایی به همراه خواهد داشت.
هفت فیلم سینمایی )موقعیت مهدی، قدغن، 
شادروان، روز صفر، مرد بازنده، سگ بند و گل 
به خودی( از ۱8 اسفندماه )و زمانی کوتاه پس از 
آن( در سینماهای کشور به عنوان اکران نوروز 

۱40۱ معرفی شدند.
فیلم ســینمایی ســگ بند که اکران خود را از 
روز چهارشــنبه 25 اسفندماه آغاز کرده است، 
تاکنون 23 میلیارد و 732 میلیون تومان بلیت 
فروشــی کرده و 70۹ هزار نفر تماشاگر داشته 
اســت. این فیلم تا امــروز پرفروش ترین فیلم 

اکران نوروز ۱40۱ بوده است.
فیلم ســینمایی موقعیت مهدی که اکران خود 
را از روز چهارشــنبه ۱8 اســفندماه آغاز کرده 
است، تاکنون ۹ میلیارد و 42۹ میلیون تومان 
بلیت فروشی کرده و حدود 300 هزار تماشاگر 
به ســینماهای سراسر کشور آورده است. این 
فیلــم در جایگاه دوم فــروش فیلم های اکران 

نوروز ۱40۱ قرار گرفته است.
شــادروان که اکران خود را از روز چهارشــنبه 
25 اســفندماه آغاز کرده اســت، نزدیک به 8 
میلیارد تومان بلیت فروشی کرده و حدود 230 
هزار تماشاگر داشته است. این فیلم در جایگاه 
ســوم فروش فیلم های اکران نوروز ۱40۱ قرار 

گرفته است.
فیلم سینمایی مرد بازنده که اکران خود را از 
روز چهارشنبه 25 اسفندماه آغاز کرده است، 
تاکنون 5 میلیارد و ۱82 میلیون تومان بلیت 
فروشــی کرده و حدود ۱40 هزار تماشــاگر 
داشــته اســت. این فیلم در جایگاه چهارم 
فــروش فیلم های اکران نــوروز ۱40۱ قرار 

گرفته است.
روز صفر که اکران خود را از روز چهارشنبه 25 
اســفندماه آغاز کرده است، تاکنون ۶ میلیارد 
و 304 میلیــون تومان بلیت فروشــی کرده و 
حدود ۱۹0 هزار تماشــاگر داشــته است. این 
فیلــم در جایگاه پنجم فروش فیلم های اکران 

نوروز ۱40۱ قرار گرفته است.
فیلم ســینمایی گل به خودی که اکران خود 
را از روز چهارشــنبه ۱8 اســفندماه آغاز کرده 
است، تاکنون 533 میلیون تومان بلیت فروشی 
کرده و ۱7 هزار تماشاگر داشته است. این فیلم 
در جایگاه ششــم فروش فیلم های اکران نوروز 

۱40۱ قرار گرفته است.
قدغــن که اکــران خود را از روز چهارشــنبه 
۱8 اســفندماه آغاز کرده اســت، تاکنون 220 
میلیون تومان بلیت فروشــی کرده و حدود ۶ 
هزار تماشاگر داشته است. این فیلم در جایگاه 
آخــر فروش فیلم های اکران نوروز ۱40۱ قرار 

گرفته است.

کشف آنزیم مبهم و ناشناس عامل آلزایمر و پیری
پیری و آلزایمر دو پدیده ای هســتند که با یکدیگر مرتبط بوده و البته 
هنوز درمانی برای هیچ کدام از این مشــکالت کشــف نشــده است. به 
تازگی دانشمندان موفق به کشف آنزیمی شدند که در پیری و آلزایمر 
تاثیری به سزا دارد. دانشمندان معتقدند یک آنزیم کمتر مطالعه شده 
ممکن اســت کلید درک این موضوع باشــد که چرا افراد مسن از زوال 
شــناختی رنج برده و در نهایت به آلزایمر مبتال می شــوند. محققان 
دانشگاه آگوستا می گویند وجود بیشتر این آنزیم، نورون ها را سالم نگه 
می دارد.تحقیقات انجام شــده همچنین نشان می دهد که سطوح این 
آنزیم با افزایش سن کاهش یافته و این روند در بیماران مبتال به زوال 

عقل بیشتر است. به گزارش سیناپرس، به گفته پژوهشگران، این آنزیم 
HDAC۹ نام داشته و عضو گروهی از آنزیم ها است که تعیین می کنند 
دی ان ای انســان چقدر قدرت داشــته باشــد. این قدرت بر بیان ژن ها 
 HDAC۹ تأثیر می گذارد.با این حال، مطالعه جدید نشان می دهد که
نقــش مهمــی در نحوه ارتباط نورون ها ایفا می کند. ارتباط نورون ها بر 
توانایی فرد برای یادگیری و به خاطر سپردن تأثیر می گذارد.دکتر ژین 
یون لو )Xin-Yun Lu( سرپرست این تیم تحقیقاتی درباره موضوع فوق 
اعالم کرد: یافته های ما نشان می دهد انواع دیگری از این آنزیم در مغز 
انسان وجود دارد، اما دی ان ای ما HDAC۹ را به طور چشمگیری بیان 

می کند. عالوه بر این، نورون ها به طور انحصاری تحت تاثیر این آنزیم 
قرار داشته و این موضوع به طور ویژه در هیپو کامپ و قشر جلوی مغز 
و البتــه نواحــی مغزی که کلید یادگیری و حافظه هســتند و در برابر 

آلزایمر بسیار آسیب پذیر هستند، دیده می شود.
لو، محقق برجسته اتحاد تحقیقاتی دانشگاه جورجیا در علوم اعصاب 
است. وی در ادامه توضیحاتش گفت: ما باید بررسی کنیم که چرا این 
آنزیم در ســاختار عصبی افراد مبتال به آلزایمر کاهش یافته اســت. از 
ســوی دیگر باید دقیقا مشــخص شود که در هنگام کاهش این آنزیم، 

چه اتفاقی می افتد؟

دریچه علم

 تارا اتوماتیک 
 رکورد زد 

و از رو رفت!
در میان نوسان قیمت 

خودروهای مختلف در 
بازار، افزایش ۱۱ میلیون 

تومانی خودروی تارا 
اتوماتیک تنها در یک روز، 

سوژه كارتونی از مهدی 
عزیزی در خبرآنالین 

شد...

كارتون 

حذف مجری محبوب 
تلویزیون تایید شد!

محمدرضا خوشــرو، مدیر شبکه نسیم، 
حذف ســروش صحــت از اجرای برنامه 
»کتــاب بــاز« را تایید کرد و این امر را به 
تصمیم اتاق فکرهای این شبکه از صدا و 

سیما نسبت داد. 
مدیر شــبکه نســیم  در این باره توضیح 

داد: »طبیعتــا همــه  برندها و برنامه های 
ســرمایه های  ســازمان  پرمخاطــب 
صداوسیما هستند که هم برای حفظ شان 
برنامه ریزی خواهد شــد و هم برای ارتقاء 

فرمی و محتوایی شان.«
او افزود: »اتاق فکرهایی در شــبکه وجود 
دارنــد که تأمــالت را انجام می دهند که 
چگونــه فرم و محتوای برنامه ارتقاء پیدا 
کند تا در این دوره جدید که در سازمان 

هســتیم هم کیفیت برنامه بهتر شــود و 
هم از لحاظ محتوایی متفاوت تر باشــد. 
این تاخیرها و تأمالت به این دلیل اســت 
و هیچ اتفاقی برای هیچ کدام از برندهای 
ســازمان به ویژه برنامــه »کتاب باز« در 

شبکه نسیم نیفتاده است.«
مدیر شــبکه نســیم توضیح داد: »برنامه 
»کتاب باز« به جهت این که فصل گذشته 
220 قسمِت نفس گیر را داشته، در حال 

حاضر در دوره اســتراحت به سر می برد. 
حال در این تایم اســتراحت، اتفاقاتی هم 
در ســازمان صداوســیما افتاده مبنی بر 
دوره تحــول محتوایی که آن را در پیش 

داریم.«
خوشــرو درباره  همکاری این شــبکه با 
ســروش صحت نیز توضیــح داد: »یک 
برنامــه، مجموعه ای از عوامل را شــامل 
می شــود. آقای صحت هم در چند فصل 

از برنامه حضور داشتند و زحمات زیادی 
کشــیدند و در حال حاضر نیز در فضای 
آثار نمایشی مشغول کار هستند. ایشان از 
سرمایه های تلویزیون و سینما هستند و از 
نظر حضور شخِص ایشان مشکلی نیست؛ 
بلکه بحث به لحاظ فرمی و محتوایی است 
که بررسی هایی اتفاق می افتد که بتوانیم 
برنامه را با کیفیت بیشتر و محتوای غنی تر 

تولید کنیم.«

چاوشی در انتخاب ترانه بسیار سختگیر است
امید روزبه ترانه سرای جوانی که در اولین 
تجربه همکاری با محســن چاوشی ترانه 
قطعه »عدل موثق« را سروده است، درباره 

این همکاری توضیح داد.
محسن چاوشی خواننده، آهنگساز و ترانه 
ســرا 30 فروردین ۱40۱ بعد از پنج ماه 
ســکوت موسیقایی، تازه ترین قطعه خود 
را بــه نــام »عدل موثق« با ترانه ای از امید 

روزبه منتشر کرد.
قطعه »عدل موثق« با صدا و آهنگســازی 
محسن چاوشی، ترانه امید روزبه، تنظیم 
اشــکان عرب و میکس و مســتر مهدی 
کریمی در مدح امام علی )ع( در آســتانه 

شب های قدر منتشر شد.
عــادل روح نواز نوازنــده گیتار الکتریک 
بــار دیگر در قطعه »عــدل موثق« مانند 
قطعه هــای »آخرین اتوبــوس«، »کجا 
بودی«، »پســرم«، »پریشــان«، »عمو 
زنجیربــاف« و… با محســن چاوشــی 
همکاری کرده اســت. بهروز میرزایی هم 
در این قطعه نوازندگی گیتار آکوســتیک 
را برعهده دارد و امیرحسین کیان پور نیز 

پن فلوت و دودوک را نواخته است.
امیــد روزبــه ترانه ســرای قطعه »عدل 

موثــق درباره این قطعه و اولین همکاری 
با محســن چاوشــی گفت: قطعه »عدل 
موثق« اولین قطعه ای است که با همکاری 
من و محســن چاوشــی منتشر شده و به 
حضرت امیرالمومنین )ع( تقدیم شــده 
اســت. قبل تر با چند خواننده موســیقی 
پاپ همکاری کرده ام که خواننده های نام 

آشــنایی نیستند و البته خود من هم زیاد 
پیگیر اجرا شــدن ترانه ها و ســروده هایم 

توسط یک خواننده نبودم.
این ترانه ســرا در پاســخ به این سوال که 
آیا او خود را یک شــاعر آیینی می داند، 
توضیــح داد: معتقــدم که نمی توان یک 
چارچــوب کاری خاص را به یک هنرمند 

اطالق کرد و آن را صرفا شــاعر آیینی و 
یا عاشقانه معرفی کرد. یک اثر هنری در 
هر فضایی که منتشــر شود در ابتدا باید 
باورپذیر باشد و در نهایت بر جان مخاطب 
بنشیند، دیگر مهم نیست که ترانه سرا و یا 
خواننده به عنوان هنرمند آیینی شهرت 

دارد و یا عاشقانه.

روزبه با اشاره به اینکه در آینده همکاری های 
متفاوتی با محسن چاوشی خواهد داشت، 
بیان کرد: باتوجه به اینکه اولین همکاری 
من و محسن چاوشی با مدح امام علی )ع( 
همراه بود، قرار نیست که همکاری ما صرفا 
در این فضای محتوایی ادامه داشته باشد، 
بلکه قطعه های عاشقانه ای هم در زمان و 

موعد مشخص منتشر خواهند شد.
وی با بیان اینکه قالب ترانه »عدل موثق« 
ســه لختی است، اظهار کرد: هر فرمی در 
شــعر کالسیک، یک سری امکانات و یک 
ســری ســختی ها دارد. قالب شعری سه 
لختــی فرصت هایی را برای شــاعر ایجاد 
می کند که بتواند در وزن و بحر کوتاه، بدون 
نقص، مضمون مدنظر خود را به مخاطب 
منتقــل کند.روزبه در پایان با اشــاره به 
همکاری با محســن چاوشی گفت: نکته 
جالبی که در همکاری با محسن چاوشی 
متوجه شــدم، وسواس و سختگیری او در 
انتخاب ترانه اســت و اینکه به شدت برای 
شــعور مخاطب خود احترام قائل است و 
امیــدوارم کــه در آینده اتفاق های خوبی 
در انتظار طرفدارهای آثار موسیقایی این 

خواننده باشد.

چهره ها 

پرده نقره ای 

ترانه سرای قطعه »عدل موثق« :

فرهنگ و هنر


