
تیم اقتصادی دولت سیزدهم در وضعیت خاص

 از وعده های بزرگ تا خداحافظی زودهنگام
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   هر چند سخنگوی دولت اعالم کرده است خروج محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت 
ح می کنند که گام اول برای بازسازی  به درخواست وی بوده اما همچنان برخی این گمانه را مطر
و ترمیم تیم اقتصادی کابینه برداشــته شــد.   تیم اقتصادی کابینه ســیزدهم را باید تیمی ناهمگون 

با روسای متفاوت و مدعیان بزرگ دانست. در حالی که محسن رضایی، معاون اقتصادی کنونی 
رییس جمهوری در جریان انتخابات ســال 1400، در قامت کاندیدا وعده های اقتصادی بزرگی را 

ح و از بیمه زنان خانه دار و افزایش یارانه های نقدی سخن گفت...   || صفحه  صفحه 22  مطر

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا خبر داد؛ 

نگرانی از ورود مجدد دلتانگرانی از ورود مجدد دلتا

صفحه 7 

1401 اردیبهشــت   6 سه شـــــنبه     2089 پیاپــی:  8 صفحــه تک شــماره: 30000 ریــالشمــــــــــاره  یــل 2022      آپر  26 24 رمضــان 1443       

کید کرد؛ رئیسی تا

ضرورت تقویت روابط 
اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی ایران و نپال 

     رئیس جمهور پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی 
ایــران و نپــال را زمینــه مناســبی بــرای گســترش 
تعامــالت دو کشــور توصیــف و تصریــح کــرد: دو 
کشور می توانند با تکیه بر این پیشنیه غنی روابط 
خود را در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی 

  || صفحه  صفحه 22  توسعه دهند...

سخنگوی وزارت خارجه: 

تنفس طوالنی به نفع 
کرات نیست مذا

     ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: 
ایــران و اتحادیــه اروپا در این امر مشــترک 
بودنــد کــه ایــن طوالنــی شــدن تنفــس بــه 
نفع گفت وگوها نیســت و مناســب اســت 
کــه هرچــه زودتــر ایــن تنفس با یــک دیدار 
تــازه شــود و ایــن موضــوع در  حضــوری 

  || صفحه  صفحه 22  دستور کار است...
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 فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
ح جدول ذیل  ح جدول ذیل به شر به شر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

 نوبت اول

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای بــه شــرح جــدول ذیــل و برابــر مشــخصات فنــی پیوســت اســناد مناقصــه را 
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت 

عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز سه شنبه مورخ 1401/02/06

آخریت مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/02/18
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/02/29 

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب: روز شنبه مورخ 1401/02/31 ساعت 11 )یازده صبح( خواهد بود
تاریــخ تشــکیل جلســه افتتــاح پــاکات ج )پیشــنهاد قیمــت( پیشــنهاد دهنــدگان بــا ملحــوظ قــرار دادن زمــان جهــت بررســی مشــخصات فنــی پیشــنهاد دهنــدگان توســط 

رگانــی در جلســه گشــایش پــاکات الــف و ب بــه اطــاع شــرکت کننــدگان در مناقصــه خواهــد رســید.  کمیتــه فنــی باز
توضیــح: پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه تضمینهــای معتبــر )بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه( تهیــه و تســلیم 
ر در فراخــوان واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد  نمایــد و بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت مقــر

شــد. 

نوع اعتبار مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه )به ریال( موضوع مناقصه و شماره فراخوان شماره مناقصه 

منابع داخلی 666/000/000خرید انواع سرکابل حرارتی )شماره فراخوان 2001009003000028( 56-1401
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: ارومیه - بلوار ارتش - سربازان گمنام - ارتش شرکت توزیع نیری بروق استان تلفن 3110-044 داخلی 4339 

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

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

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
( و ســایت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجانغربــی و ســایت ملــی  ضمنــا فراخــوان مناقصــه در ســایت هــای اطــاع رســانی معامــات صنعــت بــرق )شــرکت توانیــر

مناقصــات بــه ترتیــب بــه آدرس هــای 
WWW.tavanir.org.ir ، WWW.aepd.ir ، Iets.Mporg.ir قابل مشاهده است. 

توضیح: سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
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 افزایش قیمت کاالها توسط صاحبان سرمایه تورم زاست
نه افزایش دستمزد

آدرس غلط »تورم«
   حســن صادقی، رئیس اتحادیه 

پیشکسوتان جامعه کارگری
تعیین حداقل دســتمزد یکی از 
سیاســت های اصولی در بازار کار 
اســت که در جهــت حمایت از 
نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت 
خرید و رفاه زندگی شاغالن، اتخاذ می شود. اینکه خاستگاه 
تعیین حداقل دستمزد از کجاست و چرا باید برای دستمزد، 
حداقلــی تعیین کرد، به تحوالت اجتماعی و اقتصادی که 
 طی بیش از یک قرن گذشته بازار کار شاهد آن بوده است،

 برمی گردد. 
در شــرایطی که نرخ بیکاری صعودی و رقابت برای یافتن 
کار و فرار از فشار هزینه ای زندگی افزایش می یابد، بیکاران 
مجبور می شــوند با حقوق اندک وارد بازار کار شــوند و این 
 موضــوع به گســترش فقر در بیــن خانواده های کارگران 

می انجامد. 
بــرای جلوگیری از اثرات نامطلوب دســتمزدهای پایین، 
دولت هــا با مشــارکت تشــکل های ذینفــع و با تصویب 
قوانینی مناســب، حداقل دســتمزد کارگــران را تعیین 
می کننــد. چنیــن اقدامــی در اکثر کشــورها مرســوم 
بــوده و راهــکاری اســت کــه از طریــق آن می تــوان تا 
 حــدودی از تضییــع حقوق کارگــران جلوگیری به عمل

 آورد. 
در روزهای اخیر حاشیه هایی در خصوص برگزاری مجدد 
جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در مصوبه افزایش 
دســتمزد کارگران در ســال ۱۴۰۱ مطرح شــده اســت. 
برخــی صاحبان کســب و کار و کارفرماهــا اعتقاد دارند، 
افزایــش ۵۷ درصــدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی ســایر 
ســطوح مزدی، بخش تولیدی و اقتصاد ایران را بیشــتر به 
چالش می کشــد. در این بین بازخوانی روند طی شــده در 
خصوص افزایش حداقل حقوق در سال جاری و تذکر چند 
 نکتــه مهــم در نوع جهت گیری دولت در این مقطع زمانی 

ضروری است. 
دولت باید توجه داشــته باشد که افزایش حداقل دستمزد 
براســاس قانون برنامه ششــم توسعه می بایست متناسب 
با تورم باشــد. تورمی که در پایان ســال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ 
درصــد نیــز عبور کرد. این در حالی اســت که فاصله قابل 
توجهی بین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با حداقل 
حقــوق مصوب در شــورایعالی کار وجــود دارد. بنابراین 
دلیلی برای کاهش همین حداقل دستمزد از سوی برخی 
 کارفرماهــا و کاهش مجدد قــدرت خرید کارگران وجود 

ندارد. 
دولت باید با حمایت از مصوبه شورایعالی کار پیرامون افزایش 
دستمزد در سال ۱۴۰۱ از افزایش فقر و نابرابری در کشور 
جلوگیری کند. چراکه یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل 
دســتمزد،  کاهش فقر در میــان کارگران کم درآمد بوده 
است تا از این طریق،  نیازهای اساسی شان را پوشش دهند.
 بــه ایــن دلیــل حداقل دســتمزد می تواند بــه عنوان 
 ابــزاری در مبــارزه بــا فقــر مــورد اســتفاده قــرار 
گیرد.  ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی از کارفرمایان 
اعالم نموده اند که مزد اعالمی توسط شورایعالی کار، موجی 
از تعدیل نیروی کار را به همراه خواهد داشت! در پاسخ به 
این ابهام و شــایعه باید گفت که، ســهم دستمزد در هزینه 
تمام شــده کاالها حسب اظهارات مقامات رسمی، زیر ۱۰ 
درصد می باشــد و این دیدگاه و تفکر کارفرمایان پیرامون 
تعدیل نیروی کار، پروژه ای نخ نما شده است که سالهاست 

تکرار می کنند. 
کارفرمایان باید توجه داشــته باشــند که افزایش دستمزد 
کارگر نه تنها ســبب تعدیل نیروی کار نخواهد شــد، بلکه 
سبب افزایش توان مالی جامعه کارگری و به دنبال آن سبب 

افزایش تقاضا و بالطبع رونق تولید خواهد شد. 
برخی صاحبان سرمایه معتقدند که افزایش حداقل دستمزد 
کارگران ســبب تورم خواهد شــد. باید توجه داشت که این 
میــزان افزایش دســتمزد در ســال ۱۴۰۱، متأثر از تورم 
حاصل در ســال گذشته بوده است. یعنی همین صاحبان 
سرمایه با افزایش قیمت کاالهای خود در سال قبل، سبب 
افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران شده است. 
بنابرایــن می تــوان نتیجه گرفت که افزایش قیمت کاالها 
توســط صاحبان سرمایه، ســبب افزایش تورم شده است. 
تورمی که صاحبان ســرمایه یکــی از ذی نفعان اصلی آن 
در سالهای اخیر بوده اند. افزایش شکاف طبقاتی به خوبی 
موید این ادعاست که هرچند بخش های بزرگی از جامعه با 
چالش های مختلف رو به رو شده اند، اما بسیاری از صاحبان 
کســب و کار ذی نفع این شــرایط تورمی هســتند. در این 
بین تنها بخشی از این منافع تورم در قالب مصوبه افزایش 
حقوق به کارگران منتقل می شود و الباقی آن نیز به جیب 
ذی نفعان واریز می گردد. از ســوی دیگر دولت باید ضمن 
پافشاری بر مصوبه شورای عالی کار، بر مباحثی مثل تهدید 

اخراج کارگران نظارت جدی داشته باشند. 
الزم اســت مؤکداً از دولت محترم و مردمی بخواهیم تا به 
عنوان یک رکن اصلی در شورایعالی کار، تمام قد از مصوبه 
شورایعالی کار دفاع نماید و مانع سود حداکثری کارفرمایان و 
صاحبان سرمایه به واسطه افزایش تورم و همچنین استثمار 

کارگران توسط آنان شود. 
منبع: ایلنا

یادداشت

قیمت نان تحت ِتأثیر سه عامل

گران می  شود؟ نان 
شــمارش معکوس برای گرانی نان درحالی آغاز 
شــده که فشــار تورمی، با انتقاد مقامات دولت 
سیزدهم و حتی شخص رئیس جمهوری مواجه 

شده است.
نان گران می شــود؟ پاسخ بسیاری از نمایندگان 
مجلس و کارشناســان اقتصادی به این ســؤال تا 
پایان اسفند ماه سال گذشته منفی بود اما ماجرا 
آنجا پیچیده شد که قیمت خرید تضمینی گندم 
افزایش یافت و آرد نیز به واسطه رشد قیمت خرید 
تضمینی گندم با افزایش قیمت مواجه می شود.

افزایــش نــرخ گندم متعاقباً تأثیری مســتقیم 
بــر قیمت محصوالت وابســته ازجمله آرد، نان، 
ماکارونی، بیسکوئیت، کیک و… خواهد گذاشت.
پیش از این البته حرف و حدیث هایی درباره تغییر 
مکانیزم پرداخت یارانه نان در فضای رســانه ای 

منتشر شده بود.
سال گذشته بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
سیدمسعود میرکاظمی خبر از تصمیم دولت برای 
تخصیص کارت نان به شهروندان داد. خیلی زودتر 
از آنچــه پیش بینی می شــد این خبر با تکذیب 
مقامات روبه رو گردید و حتی روابط عمومی این 
سازمان نیز خبری دراین خصوص منتشر کرد که 
قرار نیســت کارت نان تخصیص یابد. بااین حال، 
زنجــان به عنوان پایلوت اجرای طرح جدید نان 
انتخاب شــد و در نتیجه شمارش معکوس برای 

تغییر معادالت در عرصه نان آغاز شد.
قیمت خرید تضمینی گندم باال رفت

گرچــه رئیس بنیاد ملــی گندم کاران اعالم کرد 
افزایــش قیمت خرید تضمینی گندم تأثیری بر 
قیمــت نان و آرد نمی گــذارد، اما پس از همین 
تصمیــم، قیمت گندم بــرای صنف و صنعت از 
۲۷۰۰ تومان به دوازده هزار تومان رســید. حال 
بررسی ها نشــان از افزایش حداقل ۵۷ درصدی 
قیمت آرد دارد. عضو شورای عالی قیمت گذاری 
گندم دراین خصوص گفته است: نرخ آرد در بازار 
تغییر محسوسی کرده و این وظیفه دستگاه های 
نظارتی اســت که دراین زمینه ورود کنند. هنوز 
گندمــی که کیلویی یازده هزار و پانصد تومان از 
گندم کاران خریداری شــده تبدیل به آرد نشده؛ 
ازاین رو، نباید شــاهد افزایش بی رویه قیمت آرد 
در بازار باشــیم. علیقلی ایمانی، با اشاره به دالیل 
افزایش نرخ آرد صنف و صنعت، گفت: چند نوع 
آرد در بــازار موجــود اســت؛ آرد نوع اول آرد نرخ 
دولتی است و به خبازان داده می شود که تغییری 
در نرخ این آرد ایجاد نشده است. قیمت این آرد 
برمبنای گندم کیلویی 66۵ تومان تعیین می شود؛ 
آرد نوع دوم آرد نانوایان نیمه آزاد است که قیمت 
این آرد برمبنای گندم کیلویی نهصد تومان معین 

می شود.

وی بــا بیان اینکــه آرد صنف و صنعت برمبنای 
گندم دو هزار و هفتصد تومانی محاسبه می شود، 
خاطرنشان کرد: دولت بعد از افزایش نرخ تضمینی 
گنــدم به این نتیجه رســید که تولیدکنندگان 
ماکارونــی گنــدم کیلویی دو هــزار و هفتصد 
تومــان خریداری و اقدام به صادرات آن می کند؛ 
به عبارت دیگــر صنف و صنعــت از دولت یارانه 
می گیــرد و اقــدام به صادرات محصول می کنند 
امــا از یارانه ای که پرداخت می کنند چیزی عاید 
دولت و مردم نمی شــود؛ ازاین رو، شــورای عالی 
قیمت گذاری گندم تصمیم گرفت که این صنف 

را از شمول دریافت یارانه گندم خارج کند.
نان صنعتی چقدر گران می شود؟

رئیس اتحادیه نان های صنعتی اعالم کرده است 
قیمت هر کیلوگرم آرد برای تولید نان صنعتی به 

شانزده هزار تومان خواهد رسید.
محسن لزومیان دراین خصوص گفت: در نتیجه 
قیمت هر عدد نان صنعتی بدون در نظر گرفتن 
سایر هزینه های مؤثر در قسمت تمام شده تولید، 

دست کم تا سه برابر خواهد شد.
وی پیش بینــی کــرد؛ حداکثر تا هفته آینده اثر 
ایــن افزایش قیمت خــود را با گرانی  نان در بازار 

نشان دهد.
لزومیــان بــا تأکید بر اینکــه افزایش قیمت نان 
صنعتی با شرایط اقتصادی مردم همگام نیست، 
پیش بینی کرد: تقاضای نان صنعتی در کشــور 
به شــکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت. وی 
تصریح کرد: با توجه به عدم توان رقابت نان صنعتی 
با نان سنتی تعطیلی واحدهای نان صنعتی قطعی 
خواهد بود و این به معنی از دست رفت سرمایه های 
کالنی است که بخش عمده آن از طریق وام های 

بانکی تأمین شده است.
نان سنتی گران می شود؟

جعفــر قادری، عضو کمیســیون تلفیق بودجه 
پیــش از ایــن تأکید کرده بود در ســال ۱۴۰۱ 
قیمــت نــان با نرخ قبلی از کارت نان تخصیصی 
به مردم کسر می شود، ولی به نانوا قیمت جدید 
پرداخت خواهد شــد. گفته های وی مؤید نوعی 
ســهمیه بندی برای نان بود اما در نهایت روشن 
نشــد تکلیف بهای نان چه خواهد بود. حاال اما 
به نظر می ســد قیمت نان تحت ِتأثیر ســه اتفاق 
مهم قرار دارد: اول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آن 
هم به صورت نیم بند و غیرشفاف و دوم افزایش 
قیمت خرید تصمینی گندم. سومین مسئله اما 
رشد بهای جهانی گندم تحت ِتأثیر جنگ روسیه 
و اوکراین است. هرچه هست باید پذیرفت قیمت 
نان در آســتانه تغییر قرار دارد و به زودی بهای 
این کاالی اساسی در نان خورترین کشور جهان 

افزایش خواهد یافت.
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سیاست 2

مقامات ارمنستان در مراسم 
صدوهفتمین سالگرد نسل 

کشی ارامنه از سوی عثمانی ها 
/ ایروان/ خبرگزاری فرانسه

نطق پیروزی »امانوئل 
ماکرون« در جمع 
هوادارانش پس از اعالم 
پیروزی او در انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه/ 
رویترز

گزارش تصویری

تیم اقتصادی دولت سیزدهم در وضعیت خاص

از وعده های بزرگ تا خداحافظی زودهنگام
هر چند ســخنگوی دولــت اعالم کرده 
اســت خروج محسن رضایی از کمیسیون 
اقتصادی دولت به درخواست وی بوده اما 
همچنان برخی این گمانه را مطرح می کنند 
کــه گام اول برای بازســازی و ترمیم تیم 

اقتصادی کابینه برداشته شد. 
 تیم اقتصادی کابینه سیزدهم را باید تیمی 
ناهمگون با روســای متفــاوت و مدعیان 

بزرگ دانست.
در حالــی که محســن رضایــی، معاون 
اقتصــادی کنونی رییــس جمهوری در 
جریــان انتخابات ســال ۱۴۰۰، در قامت 
کاندیــدا وعده های اقتصــادی بزرگی را 
مطــرح و از بیمــه زنان خانه دار و افزایش 
یارانه های نقدی ســخن گفت. این نامزد 
انتخابات ریاســت جمهوری همچنین در 
بحث تامین مســکن گفت: هر زوج جوان 
بــا ۱۰ درصد آورده و ۹۰ درصد وام بانکی 
با اقساط ۴۰ تا ۵۰ ساله می توانند صاحب 
خانه شوند. زمین این طرح هم ارزان قیمت 
یــا رایگان در اختیــار این زوج ها در طرح 
نهضت خانه سازی ایرانیان قرار می گیرد و 
با اجرای این ســه طرح، بخش عظیمی از 
معیشــت از روی دوش مردم برداشته می 
شود. اما حاال از ترکیب تیم اقتصادی کابینه 
بیرون رفته اســت تا روشن شود فعال وزنه 

سنگین در دستان محمد مخبر است .

فرمانده چه کسی است؟
وقتی محســن رضایی بــه عنوان معاون 

اقتصادی دولت معرفی شــد، بسیاری وی 
را فرمانده تیم اقتصادی کابینه دانســتند 
اما محمد مخبر چنین حکمی را از رییس 
جمهــوری دریافــت کرد تــا دوگانه ای 
مهم اینجا شــکل گیرد. این اما پایان کار 
نبــود . در ترکیب تیــم اقتصادی کابینه 
نام هایی به چشــم می خــورد که همگی 
مدعــی فرماندهی تیــم اقتصادی بودند. 
شــاید مسعود میرکاظمی را بتوان یکی از 
مهمترین مدعیان در این عرصه دانست .

وی کــه پیــش از این در دولت نهم و دهم 
، ســکان دار وزارت بازرگانی و وزارت نفت 

بود، حاال در قامت رییس ســازمان برنامه 
و بودجــه برنامه هایی ویژه را برای اصالح 
ساختار اقتصادی مطرح می کند که البته 
تطابق چندانی با اهداف و برنامه های تعریف 
شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی 

ندارد.

 درخواست شخصی 
یا اختالفات ساختاری؟

احســان خاندوزی نیز که برای اولین بار 
ردای وزارت را بر تن کرده، پیش از این در 
قامت کارشناس و نماینده مجلس، منتقد 

جدی دولت دوازدهم تلقی می شــد اما در 
این دوره کاری که تجربه سکانداری وزارت 
مهمی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی 
را در کارنامه کاری خود جای داده اســت، 
هنوز نتوانسته اقدامی موثر و جدی در این 

عرصه به نمایش بگذارد.
عدم ســامان یافتن وضعیت بورس، تداوم 
رشــد تــورم در کنار دفــاع مقامات این 
وزارتخانــه از وضعیت موجود و انتشــار 
گزارش هــای عریض و طویل در خصوص 
موفقیــت در عرصــه مهار تــورم و بهبود 
حکمرانــی همگــی ، انتقاداتی جدی را 

متوجه این وزارتخانه کرده است.
در کنار این چهار نفر، حجت اهلل عبدالملکی، 
که پیش از رسیدن به اتاق وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در قامت تئوریسینی منتقد 
دولت پیشین حضور داشت، نیز داعیه آن را 
دارد که در عرصه اقتصاد می تواند موجبات 

تغییر را رقم بزند.
حاال حتی خبرگزاری اصولگرای فارس نیز 
در گزارش هایــی ایــن ادعا را مطرح کرده 
است که اختالف مخبر و رضایی موجبات 
خــروج رضایــی از تیم اقتصادی کابینه را 

رقم زده است.
بی تردید این همه ماجرا نیست . شاید فشار 
افکار عمومی بر دولت و مطالبه چرایی عدم 
تحقق شعارهای بلندپروازنه در خردادماه 
سال ۱۴۰۰ سبب شده است، دولت پا در 
وادی ترمیم تیم اقتصادی کابینه بگذارد. 
خصوصــا آنکه طرح اســتیضاح دو وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی جدی تر از گذشته مطرح 

است .
برخی کارشناســان بر ایــن اعتقادند که 
دولت سیزدهم حاال در آستانه یک سالگی 
ورودش به پاستور ضرورت یک اصالح در 
عرصه اقتصاد را درک کرده اســت. آیا این 
ضرورت موجبات خــروج بلندپروازان از 
کابینه را فراهم می کند و به شــکل گیری 
انسجام بیشتر منجر می شود یا طرفداران 
شعارهای بزرگ جای پای سفت تری را از 
آن خود می کنند . باید منتظر ماند و دید.

خبر ویژه

رئیس جمهور پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی ایران و نپال را زمینه مناسبی برای گسترش تعامالت دو کشور 
توصیف و تصریح کرد: دو کشور می توانند با تکیه بر این پیشنیه غنی روابط خود را در زمینه های مختلف سیاسی 

و اقتصادی توسعه دهند.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در مراسم دریافت استوارنامه »تاپاس آدیکاری« سفیر آکردیته جمهوری فدرال 
دمکراتیک نپال با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تمدنی میان کشورهای آسیایی از جمله ایران و نپال گفت: دو 
کشور می توانند ارتباطات و تعامالت خود را با تکیه بر پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی خود در زمینه های مختلف 

سیاسی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی گسترش دهند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و نپال همواره روابط خوب و دوســتانه ای داشــته اند، افزود: امروز قدرت های 
سلطه طلب غربی تمرکز تهاجم فرهنگی خود را بر داشته های فرهنگی غنی کشورهای غیرغربی قرار داده اند و 
لذا ضرورت دارد برای صیانت از فرهنگ و تمدن خود از جمله در زمینه حقوق بشر، بیش از پیش تالش کنیم.

»تاپاس آدیکاری« سفیر آکردیته جمهوری فدرال دمکراتیک نپال نیز در این مراسم با ابراز عالقه مندی کشورش 
برای ارتقای هر چه بیشــتر روابط و تعامالت با جمهوری اســالمی ایران اظهار داشــت: دو کشــور از اشتراکات و 
نزدیکی های فرهنگی زیادی برخوردارند به طوری که در زبان نپالی صدها واژه و کلمه فارسی وجود دارد و باید 

از این زمینه های مناسب فرهنگی برای توسعه روابط در عرصه های مختلف استفاده کنیم.

کید کرد؛ رئیسی تا

ضرورت تقویت روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و نپال

توضیحات کمیسیون اصل نود درباره 
چرایی ممنوعیت واردات آیفون

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی به 
ارائه توضیحاتی درباره علت ممنوعیت واردات کاالهای 

لوکس همچون گوشی برند اپل پرداخت.
علــی خضریان در خصوص موضوع ممنوعیت واردات 
کاالهای لوکس در کمیسیون اصل نود مجلس گفت: 
در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع 
ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کاالهای اساسی 
و دارو دچار مشــکالتی هســتیم، منطقی نیست که ما 
بــرای واردات کاالها و ازجمله گوشــی های لوکس ارز 

نیمایی مصرف کنیم.
وی افزود: ســال گذشــته حدود سه میلیارد دالر برای 
دارو ارز اختصاص پیدا کرده اســت. در حالی که تنها 
برای واردات گوشــی های لوکس نزدیک یک میلیارد 
دالر ارز نیمایی مصرف شده و حتما اختصاص این حجم 
ارز برای کاالهای لوکس به نفع کشــور نیســت و در این 
جهت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سال گذشته به 

کمیسیون دعوت شد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس ادامه داد: وزیر صمت در این جلسه وعده داده 
اســت که این موضوع را بررســی و در ستاد تنظیم بازار 
تصمیم الزم را اتخاذ کنند. آنچه مطالبه کمیسیون اصل 
نود است عدم اختصاص ارز نیمایی به کاالهای لوکس 
در مرحله اول و ســپس بررســی ضرورت ورود اینگونه 
کاالها حتی با ارز غیر دولتی در شرایط کمبود ارز است.

عضو هیات رییســه کمیســیون اصل نود تصریح کرد: 
موضــوع ممانعت از اختصــاص ارز نیمایی به کاالهای 
لوکس و همچنین گوشی های لوکس، مختص یک کاال 
یا نشــان خاص نیســت؛ بلکه در هر شرکتی می تواند 
بخشی از محصوالت لوکس و بخشی غیر لوکس باشد 
که می بایســت مصادیق آن توسط دولت با معیارهای 

دقیق و شفاف تعیین شود.
خضریان افزود: براســاس بررسی ها حدود چهار درصد 
بازار تلفن همراه در اختیار این کاالها است. اما ۲۵ درصد 
ارز صرف واردات آن می شود و اختصاص ارز نیمایی به 
گوشی هایی که مورد استفاده کمتر از ۵ درصد از جامعه 
است، ضرورتی ندارد و باید دولت در این خصوص تصمیم 

بگیرد و اقدام جدی کند.
وی در پایان تاکید کرد: دغدغه کمیسیون اصل نود این 
اســت که در شرایط جنگ اقتصادی، یارانه ای از جیب 
عموم مردم صرف واردات کاالهای لوکس و غیر ضرور 
نشــود. باید توجه داشــت مبلغی که بعضا در هر کاالی 
لوکس به عنوان یارانه ارز نیمایی اختصاص پیدا می کند، 
با کل یارانه پرداختی به یک ایرانی در چند سال برابری 
می کند؛ و در شرایط فعلی اقتصادی چنین اقدامی حتماً 

به مصلحت عمومی نیست و به ضرر مردم عزیز است.

نماینده مجلس: 

 دست هایی در 
 کندی سرعت اینترنت 

و افزایش قیمت آن وجود دارد
نماینــده مردم خرم آباد در مجلس، گفت: تذکر کتبی 
خطــاب به وزیر ارتباطات ثبت کردم که چرا ســرعت 
اینترنت کم شده و حاال هم قیمت ها افزایش پیدا کرده 
اســت، ممکن اســت دست هایی وجود داشته باشد در 
مدیریــت میانــی وزارت ارتباطات که بخواهند به این 
مسائل دامن بزنند، با توجه به بقایایی که از دولت قبل 
وجود دارد و بخواهند کارشــکنی کنند، من این مساله 

را منتفی نمی دانم.
مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد، در رابطه با 
گرانی های اینترنت، گفت: امروزه خیلی از فعالیت های 
مردم در زمینه مشاغل شــان و یا ارتباطات اجتماعی و 
حتی کار های علمی و پروژه های تحقیقاتی محققان و 
دانشــگاه های ما در حوزه های مختلف بر بســتر فضای 
مجازی انجام می شود و نیازمند اینترنت است. همینطور 
در شــرکت های دانش بنیان نیز بســیاری از خدمات یا 

نیاز های این شرکت ها نیز به اینترنت وابسته است.
وی افزود: به هرحال کفه ترازوی فعالیت ها به ســمت 
اســتفاده از اینترنت در حال ســنگین شدن است و این 
مساله می طلبد که دولت در این قسمت اهتمام ویژه ای 

داشته باشد.
ویس کرمــی ادامــه داد: ما بــرای اقتصاد همانطور که 
معتقدیــم بایــد راه ها و راه آهن و ... را گســترش دهیم 
تا حمل ونقل بهبود پیدا کرده و به رشــد اقتصاد کمک 
کند، باید توجه کنیم که سرعت و کیفیت اینترنت هم 
حکم یک زیرساخت را برای بخش زیادی از فعالیت های 
اقتصادی، فرهنگی، علمی و ... کشــور دارد؛ بنابراین ما 
حتمــا ایــن را به عنوان مطالبه از دولت محترم داریم و 
این مطرح شده است و به وزیر محترم هم گوشزد شده 
است که چرا این مساله در حال رقم خوردن است. البته 
جا دارد که تاکید کنم این مساله گرانی هیچ ارتباطی به 

طرح موسوم به صیانت ندارد.
عضو کمیســیون مشترک طرح صیانت از فضای 
مجازی در پاســخ به اینکه »اینترنت در ماه های 
گذشــته وضعیت خوبی نداشــته است، در اسفند 
مــاه همزمان با تصویب صیانت کند بوده و اکنون 
نیز گران شــده اســت«، عنوان کرد: اتفاقا من در 
آن زمان هم تذکر کتبی خطاب به وزیر ارتباطات 
ثبت کردم که چرا سرعت اینترنت کم شده و حاال 
هم قیمت ها افزایش پیدا کرده است، ممکن است 
دســت هایی وجود داشته باشد در مدیریت میانی 
وزارت ارتباطات که بخواهند به این مسائل دامن 
بزننــد، بــا توجه به بقایایی که از دولت قبل وجود 
دارد و بخواهند کارشــکنی کنند، من این مســاله 

را منتفی نمی دانم.
وی ادامه داد: موضوع صیانت و یا تنظیم مقررات هنوز 
در مرحله قانون گذاری اســت و اصال این طرح تصویب 

نشده است.

سخنرانی بایدن درباره نسل کشی ارامنه؛ 

کنش نشان داد ترکیه وا
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر رویداد ۲۴ آوریل سال 
۱۹۱۵ را »نسل کشی ارامنه« خواند و ترکیه هم به این 

موضع گیری رئیس جمهوری آمریکا اعتراض کرد.
به گزارش تارنمای کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریــکا طی این بیانیه عنوان کرد: در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ 
میالدی مقامات عثمانی رهبران و روشــنفکران جامعه 
ارمنی را دستگیر کردند. این نسل کشی یکی از بدترین 

شرارت و قساوت ها در قرن بیستم بود.
کاخ ســفید در ادامه این بیانیه نوشــت: ما امروز یاد یک 
و نیــم میلیــون ارمنی را که اخراج و قتل عام شــده اند، 
گرامی می داریم. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت: 
مــا تعهد خود را برای هوشــیاری در برابر تأثیر ُمخرب 
نفرت در همه اشکال را بازگو می کنیم. در همین حال 
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به 
اظهارات جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در خصوص 
حوادث ســال ۱۹۱۵ در توئیتر نوشت: استفاده از کلمه 
»نسل کشــی« برای وقایع ســال ۱۹۱۵ با انگیزه های 
سیاســی توســط همین افراد بدون حکم دادگاه صالح، 
بارزترین مصداق ریاکاری آنها است. چاووش اوغلو تاکید 
کرد: برخی از رهبران غربی اخیرا استدالل کرده اند که 
»نسل کشی« تنها با تصمیم دادگاه قابل تشخیص است. 
این در حالی اســت که بایدن سال گذشته اولین رئیس 
جمهوری تاریخ آمریکا بود که رویداد ۲۴ آوریل را نسل 
کشــی ارامنه خواند که واکنش تند ترکیه را به دنبال 
داشت. پس از اولین واکنش بایدن نسبت به این رویداد 
در ســال گذشــته بود که - شبکه خبری  ان بی سی نیوز  
طی گزارشی نوشت: آمریکا با به رسمیت شناختن نسل 
کشی ارامنه قصد دارد از آن به عنوان اهرمی برای اصالح 
برخی رفتارهای آنکارا و روابط نزدیک آن با مســکو که 
سبب خشم واشنگتن است، بهره ببرد. ترکیه بارها عبارت 
نسل کشــی ارامنه را رد کرده است. کشتار ارامنه در ۲۴ 

آوریل ۱۹۱۵ و در دوران حکومت عثمانی رخ داد.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی:

 ایران در حال گذار 
 از سخت ترین تحریم های 

تاریخ روابط بین الملل است
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری ضمن تأکید بر 
تعمیق روابط با همسایگان گفت: ایران اکنون در حال گذار 

از سخت ترین تحریم های تاریخ روابط بین الملل است.
علی اکبر والیتی به باز شــدن مســیر تازه همکاری های 
بین المللی با دیپلماســی فعال انرژی اشاره و اظهار کرد: 
تحــوالت اخیر در عرصه بین المللی و منطقه ای و تالش 
کشــور برای لغو تحریم ها و اقبال بعضی از کشورها برای 
ایجــاد ارتبــاط به ویژه در حوزه اقتصادی و از جمله انرژی 
و خریــد نفت، می تواند ضمن تقویت دیپلماســی فعال 
انرژی، زمینه های جدیدی را در توسعه و تعمیق روابط دو 
و چندجانبه فراهم و چشم انداز مناسب تری را در این باره 
برای ایران ترسیم کند. وی با اشاره به همکاری کشورهای 
تحریم شده برای استفاده از ظرفیت ها و مزیت های مشترک 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران اکنون در حال گذار از  
سخت ترین تحریم های تاریخ روابط بین الملل است. مشاور 
امور بین الملل مقام معظم رهبری تأکید کرد: تحریم های 
ظالمانــه علیــه ملت بزرگ ایران برخــی محدودیت ها 
همچون مقدار فروش نفت، دسترســی به سیستم های 
مالی بین المللی، محدودیت  در مسیر نقل و انتقال منابع 
مالی و... را به دنبال داشته، اما روابط به ویژه با کشورهایی 
که با چنین محدودیت هایی روبه رو هستند می تواند توسعه 
و تعمیق یابد کما اینکه ایران خود را محدود نکرده است. 
والیتی افزود: ایران در مجموع با ۱۵ کشور دارای مرزهای 
خاکی و آبی است که فرصت ها و زمینه های ارزشمندی را 
برای کشور به دنبال داشته که می تواند روزبه روز توسعه یابد 
و از این رو سیاست تعمیق روابط با همسایگان در بازگشایی 

زمینه های جدید بسیار مؤثر است.

سخنگوی وزارت خارجه: 
کرات نیست تنفس طوالنی به نفع مذا

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران و اتحادیه اروپا در این امر مشترک بودند که این طوالنی شدن تنفس به نفع 
گفت وگوها نیست و مناسب است که هرچه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری تازه شود و این موضوع در دستور 
کار است. سعید خطیب زاده در نشست مطبوعاتی هفتگی خود، ضمن گرامیداشت روز قدس در آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان گفت: امیدواریم راهپیمایی روز قدس که از سوی  امام خمینی )ره( بنیان گذاشته شد، توسط ملل 

آزاده و ملت مسلمان در کشورهای آزاده باشکوه تر از هر سال برگزار شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد بازگشت هیات های مذاکره کننده به مذاکرات، اظهار کرد: در 
گفت وگوها آنچه که مربوط به ایران، اتحادیه اروپا، روسیه و چین بوده تمام شده است. هماهنگ کننده گفت وگوها، 
آنچه را که باقی مانده بین ایران و ایاالت متحده را از طریق خود در حال پیش بردن اســت. البته هر دو طرف ایران 
و اتحادیه اروپا یعنی آقای امیرعبداللهیان و آقای بورل، در این امر مشــترک بودند که  طوالنی شــدن تنفس به نفع 

گفت وگوها نیست و مناسب است که هرچه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری تازه شود.

وی تصریح کرد: هنوز تصمیمی در خصوص اینکه این دیدار در کجا انجام شود و در چه سطحی باشد گرفته نشده ولی در 
دستور کار است آنچه که مهم است این است که این گفت وگو ها از روزی که تنفس برقرار شده متوقف نشده و ادامه دارد.

دوره پنجم گفتگوهای ایران و عربستان برگزار شد 
خطیب زاده در پاســخ به ســوالی درمورد دور پنجم گفت وگوهای ایران و عربســتان در بغداد، تصریح کرد: دوره پنجم 
گفتگوهای ایران و عربستان سعودی با تالش هایی که  دولت عراق انجام داده بود و همچنین تمهیدات و مساعدت هایی 

که دولت عمان انجام داد در روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: گفت وگوها در چارچوب هایی که از قبل پیش بینی شده بود رو به جلو است. 
در این دیدار تمام موارد به صورت جدی مورد گفت وگوها قرار گرفت. می توان گفت که اگر این گفت وگوها به سطح 
سیاسی درجه یک ارتقاء پیدا کند می توان انتظار داشت که به سرعت شاهد پیشرفته جدی در حوزه های مختلف 

مورد گفت وگو در چارچوب این مذاکرات باشیم.

اخبار کوتاه

بین الملل

گهی مناقصات عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصات عمومی یک مرحله ای  آ  آ
به شــماره ) به شــماره ) 5۰۰15۰۰1//14۰114۰1( ، )( ، )5۰۰25۰۰2//14۰114۰1( ( 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان در نظــر دارد بــه اســتناد مــاده 12 آئیــن نامــه معامــات شــرکتهای ســهامی آب و فاضــاب شــهری و اســتانی پــروژه زیــر را بــه شــرکتهای واجــد شــرایط 
بــا اطاعــات عمومــی مشــروحه ذیــل از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد : 

تاریخ و ساعت 
کات گشایش پا

مهلت فروش 
اسناد مناقصه

 برآورد تقریبی 
) ریال(

نوع و مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه )ریال( محل فروش اسناد عنوان مناقصه شماره مناقصه

1401/02/25
ساعت 11:00

1401/02/04 لغایت
1401/02/11 11/334/512/500 470/040/000 مدیریت امور قراردادها وصول مطالبات آبفا شوشتر 1401/5001

1401/02/25
ساعت 12:00

1401/02/04 لغایت
1401/02/11 41/294/099/840 1/368/830/000 مدیریت امور قراردادها قرائت و توزیع قبوض آبفا دزفول 1401/5002

وش اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد : نشانی و محل فر
ــن  ــا تلف ــور قرارداده ــت ام ــتان - مدیری ــتان خوزس ــاب اس ــرکت آب و فاض ــارس ش ــه اول کیانپ ــواز - فلک اه

 061-33366191
آخرین مهلت تحویل پاکت های مناقصه تا ساعت 10:00 همان روز گشایش پاکت ها می باشد . 

 محــل تحویــل پاکتهــای مناقصــه : اهــواز - کیانپــارس فلکــه اول شــرکت آب و فاضــاب خوزســتان طبقــه 
پنجــم دفتــر مدیریــت حراســت و امــور محرمانــه .

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکت ها بامانع است.
 0105064202003 ســیبا  بــه  ریــال   200/000 مبلــغ  بــه  واریــزی  فیــش  مناقصــه  اســناد  خریــد  جهــت 
خوزســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  بنــام   ، ملــی  بانــک  شــعب  اهــواز-  اســترداد(   )غیرقابــل 

واریز نمایند.
هزینه دو نوبت درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

ر در  بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا مشــروط و مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مهلــت مقــر
فراخــوان واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

داشــتن گواهــی نامــه تعییــن صاحیــت اداره کار و رفــاه اجتماعــی کــه در راســتای اجــرای مصوبــه شــماره 
باشــد. مــورخ 81/9/5 صــادر گردیــده  38326/ت 27506 

داشــتن گواهــی نامــه تاییــد صاحیــت ایمنــی اداره کار و رفــاه اجتماعــی کــه در راســتای اجــرای مصوبــه شــماره 
135943/ت 27506ه مــورخ 10/15/ 97صــادر گردیده باشــد . 

پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده تضمینهــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب 
ــز  ــید واری ــا رس ــه ی ــورد ضمانتنام ــب م ــه و حس ــرکت تهی ــه ش ــی در وج ــی تضمین ــک بانک ــا چ ــز و ی ــرکت واری ش
وجــه یــا چــک تضمیــن شــده بانکــی را ضمیمــه پیشــنهاد بــه شــرکت تســلیم نمایــد . ضمنــا مطالبــات قطعــی 
تاییــد و بلوکــه شــده اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی نــزد شــرکت میتوانــد بعنــوان تضمیــن شــرکت در مناقصــه 

مــورد قبــول واقــع گــردد .
ر ، چــک شــخصی و نظایــر آن ترتیــب اثــر  بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده یــا ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــر

داده نخواهــد شــد .
جهــت برگــزاری مناقصــه وصــول مطالبــات و قرائــت و توضیــح قبــوض مطابــق نامــه شــماره 114673-13 مــورخ 

1399/10/17 تنهــا ارائــه گواهــی تعییــن صاحیــت اداره کار اکتفــا مــی نمایــد .

 نوبت دوم
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3اقتصاد اقتصاد گزارش

واردات آیفون ممنوع می شود؟
 در روز هــای گذشــته اخبــاری مبنی بــر ممنوعیــت 
گرچه از  واردات گوشــی های آیفون مطرح شــد که ا
سوی انجمن وارد کنند گان موبایل تایید نشده و 
این انجمن اعالم کرد تنها از نظر تامین منابع ارزی 
گوشــی های بــاالی ۶۰۰ د الری آن هــم بــه صــورت 
مقطعی، مشکالتی وجود دارد، اما همین اخبار به 
الن بازار دامن زده اســت و اقدام به  ســودجویی دال

گران کردن گوشی های آیفون کرد ه اند.
از این رو انجمن واردکنندگان موبایل، در بیانیه ای 
اشــاره کــرده اســت: در پــی بــاال گرفتــن زمزمه هایی 
مبنی بر ایجاد ممنوعیت های جدید برای واردات 
برخــی موبایل هــا و انتشــار اخبــار ضــد و نقیــض از 
برخی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و ایجاد 
التهــاب در بــازار تلفن همــراه، انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلت و لوازم جانبی الزم می داند به منظور 
شفاف ســازی، موضــع رســمی خــود را دربــاره موارد 

مطروحه اعالم کند.
پیش از هر چیز آنچه که برای این انجمن اهمیت 
دارد، دفاع از حقوق قانونی و مطالبه خواسته های 
کــه بــر این  زنجیــره تأمیــن تلفــن همــراه اســت. چرا
باور اســت شــبکه ارزشــمند تأمین و توزیع موبایل 
توانسته در سخت ترین سال های اقتصادی کشور 
بــا وجــود نامالیمــات و تحریم هــای ناجوانمردانــه 
ایســتادگی کنــد و همــواره ایــن کاالی ضــروری را در 
روز هــای اپیدمــی کرونــا کــه مــردم ایــران بــرای امور 
آموزشــی و درمانــی نیــاز مبــرم بــه آن داشــته اند را 
تامین کند. آنچه که مســلم اســت در مقطع کنونی 
بــا مشــکالت عدیده ای در تأمیــن منابع ارزی روبرو 
هستیم. از سویی چالش های متعددی پیش روی 
بازرگانــان جهــت بازگردانــدن ارز و واردات کاال هــای 
ضروری به کشــور اســت؛ لذا الزم اســت تا با همدلی 
و اهتمــام بــه جمیــع امــور از ایــن گــذر بــه ســالمت 
عبــور کنیــم. الزم بــه ذکــر اســت که طی این ســال ها 
تعامالت سازنده ای با ذی نفعان دولتی داشته ایم 
و به عنــوان طــرف مشــورتی همــواره راهکار هــای 
برون رفــت از بحــران و پیامد هــای تصمیمــات را بــه 

گوش سیاست گذاران و برنامه ریزان رسانده ایم.
گشایی مجدد تاالر دوم پرچمدار ها   با باز

به بازار بازخواهند گشت
بــه عنــوان مثــال در خصــوص مصوبه اخیــر کارگروه 
صادراتــی  ارز  تهاتــر  بــه  کــه  ارزی  سیاســت های 
، گیاهان دارویی، زعفران، شــیالت و میوه  خشــکبار
و تره بــار بــا واردات موبایل هــای بــاالی ۶۰۰ دالر 
اشــاره دارد نیــز بــه عنــوان طــرف مشــورتی همــواره 
نگرانی هــای خــود را مطــرح کــرده و طرف دولتی نیز 
بــه دنبــال رفــع موانع و بهینه ســازی فرآیند اجرایی 

این مصوبه است.
اختــالل در رونــد تأمیــن ارز در تــاالر دوم نیمــا که به 
منظــور عرضــه ارز مــورد نیــاز واردات موبایل هــای 
بــاالی ۶۰۰ دالر راه انــدازی شــده اســت منجــر بــه 
مشــکالت عدیــده ای بــرای بازرگانــان در ترخیص و 
تأمیــن موبایل هــای پرچمــدار مورد نیاز بازار شــده 
است که با خبر های مثبتی که شنیده ایم به زودی 
تــاالر دوم بازگشــایی خواهــد شــد و آرامــش دوبــاره 
بــه بــازار موبایــل بــاز خواهــد گشــت. امیدواریــم بــا 
تصمیماتی که گرفته خواهد شد هم تعهدات ارزی 
صادرکنندگان محقق شود و هم بازار موبایل تأمین 

و تکنولوژی روز دنیا در دسترس مردم قرار گیرد.
در مــورد خبــر ممنوعیــت واردات آیفــون کــه ایــن 
روز هــا مصرف کننــده را نگــران و بــازار را ملتهب کرده 
اســت بایــد اعــالم کنیــم، ایــن بحــث سال هاســت 
کــه مطــرح می شــود و اهــداف مختلفــی از مطــرح 
شــدن ایــن ممنوعیــت دنبــال می شــود. بــا ایــن 
وجــود ذی نفعــان دولتــی همــواره در حــال تبییــن 
راه حل هایــی جایگزیــن بــرای ایــن نــوع طرح های 
پیشنهادی بوده و هستند. ما نیز به عنوان انجمنی 
تخصصــی همــواره آمادگــی خود را بــرای همکاری و 
ارائه تجربیات در جهت یافتن روش های جایگزین 
به جای ممنوعیت به تصمیم سازان اعالم کرده ایم. 
کنــون هیــچ مشــورت و گفتگویی در خصوص  امــا تا
طــرح ممنوعیــت آیفــون بــا ایــن انجمــن صــورت 
نگرفتــه اســت. از ایــن رو الزم می دانیــم بــه منظــور 
تنویــر افــکار عمومی و حمایت از زنجیره گران بهای 
تأمین و عرضه موبایل در کشور نگرانی های خود را 
در خصوص هر نوع ممنوعیتی در این حوزه اعالم 

کنیم.
 در پس هر ممنوعیتی فساد 
و انحصار ایجاد خواهد شد

نخســت اینکه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 
و لوازم جانبی به عنوان یک تشــکل صنفی برآمده 
از خواســته ی بازرگانــان و فعالیــن اقتصــادی بر این 
باور است که در پس هر ممنوعیتی فساد و انحصار 
ایجاد خواهد شد و تنها راه جلوگیری از ورود به این 

ورطه توسعه اقتصاد آزاد است.
بدون شک طرح ممنوعیت واردات آیفون به ۵۰۰۰ 
واحــد صنفــی کــه تنهــا در زمینــه عرضــه و خدمات 
لطمــات  می کننــد  فعالیــت  آیفــون  محصــوالت 
جبران ناپذیــر خواهــد زد. چــرا که هر یک از این 
واحد هــای صنفــی به طور متوســط چهار اشــتغال 
مســتقیم و ۴۰ اشــتغال غیرمستقیم ایجاد کرده اند 
و قطــع کــردن زنجیــره تامیــن منجربــه تعطیلــی و 
بیکاری گســترده در این واحد های صنفی خواهد 
شــد؛ لــذا مطــرح کــردن ایــن دســت ممنوعیت هــا 
گر اجراشیی نشود نیز التهابی جدی در این  حتی ا
شــبکه به وجود خواهد آورد.از ســویی بیش از ۲۰۰ 
شرکت فعال در حوزه واردات نیز همه یا بخشی 
از واردات خــود را معطــوف محصوالت اپل کرده اند 
و بــا ســرمایه گذاری بســیار زیــاد در ایــن حوزه عالوه 
بــر تامیــن و عرضــه، خدمــات پــس از فــروش به 

مصرف کننده ایرانی ارائه می د هند.

گزارش

این گروه نمی گذارند گوشت ارزان شود

 قیمت گوشت در ترکیه از ایران 
ارزان تر است

رییــس شــورای تامیــن کننــدگان دام بــا بیــان 
اینکــه بــازار گوشــت قرمــز کشــور تامین اســت 
و کمبــودی نــدارد، گفــت: بــا توجــه بــه مــازاد 
ایــن  کاهــش قیمــت  زنــده و  جمعیــت دام 
محصــول، امــا همچنان شــاهد گران فروشــی 
گوشــت قرمــز هســتیم کــه ایــن موضــوع گــران 

فروشی است و منطقی نیست.
منصــور پوریــان درباره وضعیت فعلی بازار دام 
، افزود: دولت ســیزدهم از  زنده و گوشــت قرمز
ابتــدای فعالیــت خود برای حمایت از مصرف 
 ، کننــدگان و متعــادل شــدن بازار گوشــت قرمز
بــا ممنوعیــت صــادرات دام زنــده، واردات ۱۰ 
هزارتــن گوشــت قرمــز و خریــد حمایتــی دام 
توســط شــرکت پشــتیبانی امور دام اقدام کرد، 
الن و واسطه گران در این صنعت  اما وجود دال

اجازه کاهش قیمت ها را نمی دهد.
وی بــا بیــان اینکــه بــازار کشــور از گوشــت قرمز 
تامیــن اســت، اضافــه کــرد: طبق گــزارش های 
جهــاد  وزارت  دام  امــور  معاونــت  موجــود 
کشاورزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای 
کنــون در کشــور بیــش از ۷۱ میلیون  اســالمی ا
راس جمعیت دامی ســبک گوســفندی و بزی 

و ۳۵۰ هزار راس گوساله آماده کشتار داریم.
رییــس شــورای تامیــن کننــدگان دام اظهــار 
داشــت: قیمــت هــر کیلوگــرم بــره نــر کشــتاری 
چاق ۶۷ هزار تومان، بره نر کشــتاری الغر ۶۳ 
هزار تومان، بره گوسفند ماده، میش، قوچ، بز 
و بزغاله بین ۵۰ تا ۶۰ هزارتومان است. قیمت 
گوشت قرمز در بازار تفاوت چندانی پیدا نکرده 
و همچنان شــاهد عرضه خودســرانه گوشــت 
قرمز با نرخ های متفاوت در قصابی ها هستیم 
به طوری که قیمت ها در هر قصابی به مبالغ 

متفاوت عرضه می شود.
کیــد بــر اینکــه قیمت گوشــت قرمز در  وی بــا تا
بــازار کشــورهای اطراف مــا مانند ترکیه ارزان تر 
کنــون قیمــت گوشــت قرمــز در  اســت، افــزود: ا
تهــران از نــرخ کشــورهای اطــراف مــا بیشــتر 
است؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم گوشت 
گوســفندی کیفــی در ترکیــه کمتــر از ۲۰۰ هــزار 

تومان به فروش می رسد.
رییــس شــورای تامین کننــدگان دام افزود: در 
حــال حاضــر دامپــروران و دامداران با مشــکل 
جــدی خشکســالی و کــم آبی، نبــود نقدینگی 
گــذاری، افزایــش قیمــت  کاهــش ســرمایه  و 
نهاده هــای دامــی و کمبــود علوفــه و عــوارض 
گمرکــی صــادرات دام روبــرو هســتند؛ بنابراین 
هرچه سریع تر باید دام های خود را به فروش 
برســانند، ایــن درحالــی اســت کــه در بحــث 
خرید حمایتی دام زنده از دامداران عشایری 
و روســتایی، شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــه 
تنهایــی قــادر بــه خرید این میزان دام نیســت 

و باید تدبیری اندیشیده شود.
کنون روسیه به عنوان  پوریان با اشاره به اینکه ا
بزرگ ترین مصرف کننده گوشت برزیلی است، 
گفت: این کشور خودش صادرکننده دام زنده 
و گوشــت اســت، اما با اعمال عوارض روی دام 
و گوشــت توانســت با پرداخت سوبســید بازار 
گوشت را به ثبات برساند؛ بنابراین دولت باید 
بــا مدیریــت صحیــح در واردات و صادرات بازار 

داخلی این محصول را تثبیت کند.

 70 درصد جمعیت دامی کشور 
ضعیف شده است

رییــس شــورای تامیــن کننــدگان دام گفــت: از 
کنــون نزدیــک ۷۰ درصــد  پاییــز ســال ۱۴۰۰ تا

جمعیت دامی ضعیف شده است.
وی اظهــار داشــت: بــا توجه بــه وضعیت مازاد 
جمعیــت دامی کشــور، دامپــروران با دام های 
ضعیــف کــه مشــتری در کشــور نــدارد، روبــرو 
هســتند کــه دولــت بایــد در ایــن خصــوص بــا 
رفــع ممنوعیــت صادرات چاره ای بیندیشــد، 
زیــرا تنهــا متضررین این بخش تولیدکنندگان 

عشایری، روستایی و دامپروران هستند.
پوریان دامپروری را حلقه واسط تولید و عرضه 
دانست و ادامه داد: دامپروران به عنوان حلقه 
واســط بــا ســرمایه گــذاری دام هــای ضعیف را 
خریــداری و پــس از پرواربنــدی آن را بــه بــازار 
عرضــه می کننــد. ایــن در همــه کشــورها حتی 
کشورهای واردکننده مرسوم است؛ زیرا دامی 
کــه از ایــران صــادر می شــود بعــد از ۴ تــا ۵ مــاه 
پرواربنــدی کشــتار می شــود. ادامــه ایــن روند 
در کشــور می توانــد موجــب حذف پرواربندی 

از صنعت دامی کشور شود.
وی بــا بیــان اینکــه در رکــود تورمــی هســتیم و 
هیچ گونــه تقاضایــی در بازار دام داخلی وجود 
نــدارد، گفــت: بنابرایــن انتظــار مــی رود دولت 
بــا مدیریــت دقیــق بتوانــد بــا رفــع ممنوعیــت 
کنون عمال  صــادرات بــازار را متعادل کند، زیرا ا
۱۰ هزار تن گوشت گوسفندی معادل ۵۰۰ هزار 
راس گوســفند وارد کشــور می شــود، بنابراین 
بایــد بــرای تعــادل ایــن بازار ۳۰۰ هــزار راس دام 

زنده از چرخه مصرف داخلی خارج شود.

 افزایش قیمت کاال های اصلی نوزادان در تضاد با سیاست فرزندآوری

بازی پوشک و شیرخشک در زمین ارز ترجیحی
 »شــیر خشــک ۲۲ هــزار تومانــی شــده ۳۵ 
هزار تومان و پوشــک ۳۰ هزار تومانی شــده 
اســت ۱۲۷ هزار تومان و هیچ تصوری دیگر 
ندارم باید برای دو قلوهایم چه بکنم.« این 
سخنان مادری است که دو پسر دو قلو دارد 
و هزینه های سرسام آور تهیه شیر و پوشک 

او را بیشتر از همیشه آزار می دهد.
»شــیر های خشــک در یــک ســال ســه بــار 
گران شده اند و از اندازه آنان نیز مدام کم و 
کمتر می شــود. قوطی شــیر های خشک در 
ابتــدا پــر بود، اما همزمــان با افزایش قیمت 
آنــان تــا یــک پنجم از قوطی نیز خالی شــده 
است«. این نیز بخشی از سخنان مادری با 
یک دختر دو ســاله اســت که می گوید تهیه 
پوشک هر روز سخت تر می شود و از سوی 
دیگر از تعداد پوشک ها و حجم شیر خشک 
داخل قوطی ها نیز کاهش یافته است. مادر 
دیگــری نیــز می گویــد روز هایــی هســت کــه 
مدل خاصی از پوشک اصال در داروخانه ها 
یافت نمی شــود و پدری که در داروخانه به 
دنبال شیرخشک رژیمی است نیز می گوید 
کــه حــاال و فعــال بــا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت 
شیرخشــک را پیــدا می کنیــم، امــا روز هایی 
بود که حتی نمی توانستیم برای کودکمان 
شیرخشــک را تهیه کنیم چرا که اصال مدل 
خاصی الزم بود که در داروخانه ها نبود و من 

تمام شهر را زیر پا گذاشتم.
بــه ســراغ دو داروخانــه دیگــر نیــز مــی روم و با 
خانواده هــا کــه حــرف می زنــم بســیاری گلــه 
مشــابه را تکــرار می کننــد و پــدری برایــم از دو 
روز مرخصــی گرفتــن و تــالش بــرای یافتــن 
شیرخشــک خاصــی بــرای کودکــش ســخن 
کــه خبــر خریــدن  می گویــد. در روز هایــی 
سیمســونی از ترکیه توســط مریم قالیباف، 
دختــر محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس 
شــبکه های  اصلــی  خبــر  تقریبــا  وقــت 
اجتماعی اســت و ســخن از ۲۰ بســته بزرگ 
رسیده به فرودگاه از ترکیه حکایت می کند، 
شــنیدن گالیه های مردمی که به دنبال دو 
کاالی اصلی برای کودکانشان هستند بیش 

از همیشه شاید تکان دهنده است.
این در حالی است که بحران های اقتصادی 
حاال بیشتر از همیشه خود را به رخ کشیده 
است و تقریبا کمتر خانواده ایرانی است که 
ایــن روز هــا با مشــکالت اقتصادی دســت و 
پنجه نرم نکند و از گرانی مدام مواد غذایی 
و کاال های اساســی تابحران مســکن و اجاره 
بهــا شــریان حیــات خانــواده ایرانی را هدف 

گرفته است.

سایه بحران بر سر پوشک و شیرخشک
تــورم بــر همــه ابعاد زندگی شــهروندان تاثیر 
کاســته  پــول  ارزش  از  روز  هــر  و  گذاشــته 
می شود و به طبع آن قیمت اغلب کاال های 
ضــروری و غیرضــروری )کــه در حــال حــذف 
از زندگــی شــهروندان اســت( چندیــن برابــر 
می شــود. بســیاری از شــهروندان هــر چنــد 
کــه در روز هــای پرتالطــم بــازار ارز و ســکه، 
بــرای خــود زمزمــه می کردند که طال و ســکه 
و ارز بخشــی از زندگی آنان نیســت، اما کمی 
بعــد دریافتنــد افزایــش قیمــت ایــن کاال هــا 
در نهایــت منجــر بــه بحران جــدی در ارکان 
زندگی آنان و از جمله تهیه کاال های اساسی 

خواهد شد.
تاثیــری کــه حــاال از قیمــت برنج و گوشــت تا 
کمتریــن تفریــح هــم، چــون ســینما رفتــن و 
مســکن را تحت تاثیر خود قرار داده اســت. 
در همیــن شــرایط و در حالــی کــه دولــت و 
مســوالن امــر هــر روز بــر طبــل فرزنــد آوری 
خــودرو،  وعــده  و  می کوبنــد  شــهروندان 
سهام و زمین به مادران با دو فرزند و بیشتر 
می دهنــد کــه بــه نظــر می رســد حداقــل دو 
کنــون تهیــه دو کاالی اصلــی بــرای نوزادان  ا
و کــودکان بــا مشــکالت جدی مواجه شــده 
اســت. دو کاالیی که خانواده هر نوزادی در 
ابتــدای تولــد بــرای تهیه آن باید اقدام کند؛ 

پوشک و شیرخشک!
پوشک هم نجومی شد

ایــن در حالــی اســت کــه حداقــل در یــک 
ســال گذشــته بار هــا وعــده داده شــد کــه 
فکری برای قیمت پوشــک در بازار خواهد 
شــد، اما در این بازار آشــفته نه تنها قیمت 

پوشک کاهش پیدا نکرد، بلکه شاهد ورود 
پوشــک های احتکار شــده به بازار و عرضه 
بــا نرخ هــای جدیــد بودیــم و به ایــن ترتیب 
بــود کــه تاریــخ تولیــد و قیمــت درج شــده بر 
روی بســیاری از پوشــک های داخــل بــازار 
مربــوط بــه ماه هــا قبــل اســت، امــا با قیمت 
جدیــد )تقریبــًا ٢ برابــر( به مشــتریان عرضه 
می شوند. به عنوان مثال یک بسته پوشک 
٢۴ عــددی ســایز ۶ بــا تاریــخ تولیــد تیرماه و 
قیمــت ٧٢ هــزار تومــان در پاییز ســال ۱۴۰۰ 
بــا نــرخ ۱٢۰ تــا ۱٣٢ هــزار تومان به مشــتریان 
عرضه شد. یا پوشک پمپرز ۴۰۰ هزار تومانی 
تــا پریمــای ۴۴۰ تومانــی و پوشــک بارلــی ۴ 
عــددِی ۵٣۰ هــزار تومانــی را نیــز می توان در 
این بازار ردگیری کرد! جهش ۲۰۰ درصدی 

قیمت شیرخشک
اما مساله پوشک حاال تنها یکی از مشکالت 
موجــود برای خانواده هــای ایرانی صاحب 
فرزند است. مشکل دیگر مساله شیرخشک 
اســت. افزایــش قیمــت شیرخشــک در کنار 
مســاله کاهش عرضه برخی مدل های این 
کاالی مهــم بــرای خانواده های دارای نوزاد 
بحرانــی بــرای پــدران و مــادران محســوب 
می شــود. قیمــت شــیر خشــک در ایــران بــا 
ثبت جهش ۱۳۰ تا ۲۰۰ درصدی نســبت به 
ســال گذشــته، رکورد های جدیدی بر جای 
گذاشــت. بــه نظــر می رســد بحــران جهانــی 
شــیر خشــک حاال به ایران رســیده اســت. 
چنانکــه برخــی از فعــاالن صنفــی احتمــال 
را دور  کارخانجــات شیرخشــک  تعطیلــی 
از ذهــن نمی داننــد. قیمــت شــیر خشــک 
کــه تــا ســال گذشــته در محــدوده ۲۰ تــا ۳۰ 

هزار تومان قرار داشــت، در ســال جدید به 
۶۰ تــا ۷۰ هــزار تومــان نیــز رســیده اســت. در 
ایــن بیــن شیرخشــک های ارزان تــر ۲۰۰ و 
شیرخشک های گران تر بیش از ۱۳۰ درصد 
کرده انــد. از ســوی دیگــر،  تــورم را تجربــه 
تولیدکننــدگان نیــز در وضعیــت چنــدان 
مناسبی قرار ندارند و برخی از آن ها در آستانه 
تعطیلــی قــرار گرفته انــد. یــک قوطــی شــیر 
خشک ارزان بچه این روز ها در داروخانه ها 
بین ۳۰ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان قیمت 
دارد، امــا انــواع شیرخشــک های خارجــی 
مثــل نســتله بعضــا تــا ۱۷۰ هــزار تومــان هــم 
فروختــه می شــوند.این شــرایط در حالــی 
اســت کــه گفتــه می شــود افزایــش قیمــت 
شــیر خشــک تنها مربوط به ایران نیســت و 
پاندمی کرونا تامین مواد اولیه این محصول 
را بــا مشــکالت جــدی مواجــه ســاخته و 
کنــون بــا بحــران شــیر  بســیاری از کشــور ها ا
خشک مواجه هستند. برای مثال می توان 
به ایاالت متحده آمریکا اشــاره کرد که برای 
مدیریت این بحران به ســهمیه بندی شــیر 
خشــک روی آورده اســت. به نظر می رســد 
در ایــران عــالوه بــر کرونا، مــواردی همچون 
تحریــم، تــورم داخلــی، سیاســت های ارزی 
و افزایــش هزینه هــای تولید بر رکوردشــکنی 
قیمــت شــیر خشــک نیــز موثــر بوده اند.در 
همین زمینه رئیس انجمن تولیدکنندگان 
شیر خشک به بهار گفته است که: »در حال 
حاضــر ارز تنهــا بــه مــاده اولیه داخل قوطی 
تعلــق می گیــرد. در واقــع بــرای تهیه قوطی، 
مقوا، ملزومات بســته بندی، ماشــین آالت 
و تعمیر و نگهداری خطوط هیچ گونه ارزی 

تخصیص نمی یابد. این ها همه هزینه های 
مهمی هستند که به هر ترتیب روی قیمت 
هانــی  می شــوند.  اعمــال  خشــک  شــیر 
تحویــل زاده دربــاره دلیــل افزایــش قیمــت 
شیر خشک توضیح داد: نرخ این محصول 
کنون به صورت رسمی  از تیر سال گذشته تا
کــه افزایــش قیمــت  افزایشــی نداشــت. چرا
بایــد توســط ســازمان های حمایــت و غذا و 
دارو تائیــد شــود. ایــن در حالــی اســت کــه با 

افزایش قیمت ها موافقت نشد.«
از ســوی دیگــر رئیس انجمن تولیدکنندگان 
شــیر خشــک صنعتــی نیــز به ایلنا خبــر داده 
اســت که: »شــیر خشــک پایه نوزاد از ســوی 
وزارت بهداشــت و درمــان تاییدیــه گرفتــه، 
امــا ایــن شــیر با ارز ترجیحــی به کارخانه های 
شــیر خشــک نــوزاد تحویــل داده نمی شــد و 
کارخانه ها باید این شــیر را با ارز نیما و یا با ارز 
آزاد خریــداری کنند.«هــم چنین در ماه های 
اخیــر بار هــا خبر هــا از بحــران و نبــود انواعی از 
کــز فــروش  شیرخشــک در داروخانه هــا و مرا
حکایت داشت. بر اساس این خبر ها برخی 
از مدل های شیرخشــک نــوزادان که مربوط 
به گروه های حساس تر بود یا نایاب شده یا با 
قیمت هایی خارج از عرف فروخته می شدند.
از ســوی دیگر خطر حذف ارز ترجیحی حاال 
بیــش از همیشــه مســاله واردات مــواد اولیــه 
شیرخشــک های ایرانی را تهدید می کند. در 
همین حال باید توجه کرد که باالرفتن هزینه 
بچه داری و فرزند آوری از همان ابتدای تولد 
نــوزاد، عاملــی مهــم در کاهش انگیزه زوج ها 
بــه فرزنــدآوری محســوب می شــود و بــر نرخ 
جمعیــت اثرگــذار اســت. خانواده هــا بایــد 
در ابتــدا بتواننــد ســرپناه امــن و امکان تهیه 
امکانــات اولیــه زندگــی را داشــته باشــند و از 
امکان تهیه ملزومات اولیه نوزاد خود مطئن 
باشند تا انگیزه الزم برای فرزند آوری را پیدا 
کنند. بســته های تشــویقی برای فرزنداوری 
در شــرایط فعلــی، تقریبــا بــه شــدت ضعیف 
کارآمد هســتند و از همین رو شــاید الزم  و نا
اســت نظــارت بــر تولیدکننــدگان این عرصه 
افزایــش یابــد تــا انگیزه هــا بــرای فرزنــدآوری 
خانواده ها نیز بیشتر شود.همه ایرانی ها که 
هیچ، این روز ها حتی طبقه متوسط در هم 
شکســته ایــران نیــز نمی توانند، چون دختر 
رئیس مجلس برای تهیه سیســمونی راهی 
ترکیه شوند، و خرید از برند ها را در دستور کار 
قرار دهند و بهتر است قانون گذاران بیشتر 
از توجه به شــرایط خاص اطرافیانشــان، به 

کثریت جامعه توجه کنند. وضعیت ا

رونمایی از الیه پنهان فهرست ابربدهکاران بانکی

که از جیب 80میلیون ایرانی پرداخت می شود رانتی 
بررســی ها نشــان می دهــد، از محــل بازتوزیع رانــت بازپرداخت ریالی 
وام های ارزی میلیونها ایرانی متضرر شده اند. به صورت کلی هرگونه 
ایجاد شــرایط برای تعویق بازپرداخت تســهیالت جدای از فشــار به 
شبکه بانکی نوعی توزیع رانت در فضای اقتصادی کشور محسوب 
، با نــوع جدیدی  می شــود.در ســالهای اخیــر سیســتم بانکــی کشــور
از فضــای توزیــع رانــت در موضــوع پرداخت و بازپرداخت تســهیالت 
مواجــه شــده اســت، بــر ایــن اســاس دولت، مجلس یــا نهادهایی نیز 
که به هر نحو قصد حمایت از تولید داخلی را دارند، به اسم حمایت 
از واحــد تولیــدی، شــرایط بازپرداخت به نرخهــای زمان دریافت وام 
و تســهیالت را فراهم می کنند، به عنوان مثال فرض کنید یک واحد 
تولیــدی بدهــکار بــه شــبکه بانکــی کــه شــاید نام آن در صدر لیســت 
ابربدهــکاران بانکــی خــود نمایــی می کنــد،  به هر دلیلــی بدهی های 
خود را به شبکه بانکی تسویه نکرده است، به اسم حمایت از تولید 
یک شــورایی تشــکیل می شــود و می گویند که "نگاه کنیم این فرد در 
چه مقطعی وام ارزی گرفته است، براساس قیمت ارز در همان مقطع 
بیایــد و معــادل ریالــی آن را بــه شــبکه بانکی پرداخت کند."در چنین 
شــرایطی فرد به ســرعت پرداخت وام را انجام می دهد چرا که به طور 
مثال از وام برای واردات ماشین آالت استفاده کرده است و ارزش آنها 

گر جریمه دیرکرد پرداخت  چند برابر شده است، در این حالت حتی ا
وام را در نظر بگیریم باز هم بازپرداخت وام از جهش نرخ ارز عقب تر 
اســت،با توجه به این مســئله، همه شــرایط به نفع شــخصی خواهد 
کنــون بازپرداخــت آن را  بــود کــه وام ارزی دریافتــه کــرده اســت و هم ا
به صورت ریالی انجام می دهد، در واقع این بانک ها هستند که ضرر 
می کنند و منابع کشــور به هدر می رود.در شــرایط فعلی، به گونه ای 
رفتار می شــود که افراد خوش حســاب که اقســاط ریالی و ارزی خود 
را به موقــع پرداخــت کردنــد نیــز به عدم پرداخت تشــویق می شــوند 
که می توانند بازپرداخت وام خود را پنج سال به تعویق بیندازند  چرا

و پس از آن وام را با نرخ های همان پنج سال قبل پرداخت کنند، این 
مســئله نوعی رانت است.بخشــی از بدهکاران بانکی، وام های ارزی 
دریافت کرده اند و با استفاده از شرایطی که به آن اشاره شد، می گویند 
"شما بیایید معادل ریالی آن زمان را که وام دریافت شده است اعالم 
کنید، تا ما به صورت یکجا پرداخت کنیم."، یا اینکه بانک ها رفته اند 
وثیقه ها را به اجرا گذاشته  اند و مثًال یک کارخانه ای را به تملک خود 
درآورده اند اما امروز گفته می شــود که به اســم حمایت از تولید این 
ک باید به قیمت همان پنج سال قبل به فروش برسد اما به ازای  امال
آن بهره دریافت کنند. هدف اصلی حمایت از تولید است اما بخشی 
از این حمایت ها توســط این افراد به نوعی سوءاســتفاده از شــرایط 
تبدیل می شود. در وضعیت فعلی که دائمًا به روی ضرورت حمایت 
کید می شود، جدا کردن افرادی که از منابع محدود ارزی  از تولید تأ
موجــود در کشــور این چنین سوءاســتفاده می کننــد کار پیچیده ای 
است.دســتگاه های مســئول باید در این موارد توجه الزم را داشــته 
باشــند. بحث بازپرداخت ریالی وام های ارزی مســئله ای اســت که 
به منافع عموم مردم گره خورده اســت و نباید به ســادگی از کنار آن 
گذشت، از این جهت الزم است سختگیری های بیشتری انجام شود 

تا هرچه سریعتر جلوی این نوع از توزیع رانت گرفته شود.

خبر ویژه

معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی طــی اطالعیــه ای 
گذاری مســکن به خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشــتر را اعالم  جزئیات وا
کرد. اطالعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شرح 
زیر است؛» با توجه به تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
گــذاری زمیــن یــا واحــد مســکونی به خانوارها پــس از تولد  در خصــوص وا
فرزند سوم و بیشتر، به اطالع می رساند متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند 
ســوم یا بیشــتر آنها بعد از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ باشــد، می توانند با مراجعه 
http/:saman.mrud. بــه ســامانه طرح هــای حمایتی مســکن بــه آدرس

ir در بخــش نــوع سرپرســتی بــا انتخــاب گزینه "قانــون حمایت از خانواده 

و جوانــی جمعیــت" نســبت بــه ثبت نــام اقدام کنند.بدیهی اســت پس از 
ثبت نــام از متقاضیــان، در صــورت واجــد شــرایط بــودن متقاضــی، ســایر 
اقدامات الزم حسب ضوابط و مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.« 
اواخر هفته گذشته نیز بانک مرکزی  طی بخشنامه ای دستورالعمل وام 
قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن به خانوارهای دارای فرزند سوم 
را با یک شرط ابالغ کرده بود.در بخشنامه بانک مرکزی که براساس جزء 
)۳( بند )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به بانک های 
عامل مسکن، تجارت، صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک 
ابــالغ شــده، آمــده اســت:»بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران مکلف 

اســت از محــل ۱۰۰ درصــد مانــده ســپرده های قرض الحســنه و ۵۰ درصــد 
ســپرده های قرض الحســنه جاری شــبکه بانکی، تسهیالت موضوع جزء 
)۳( بند )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور  را با اولویت 
نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند. بانک ها مکلفند مبتنی بر 
اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر 
به پرداخت تسهیالت اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند 
به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و همه مدیران و کارکنان ذی ربط 
است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و 

قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.

معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داد:

واگذاری مسکن به خانوارهای دارای ۳ فرزند
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نفت و انرژی 4

دکتر مهدی قمشی؛ استاد آب:

نباید آب را مثل نفت تلقی کرد

کوتاه از انرژی

بین الملل

نفت ابوظبی جایگزین 
 نفت روسیه 

در اروپا می شود
بــرای نخســتین بــار در دو ســال 
گذشــته، یک زیرمجموعه شــرکت 
توتال نفتکشــی را برای بارگیری نفت 
ابوظبــی به مقصــد اروپا در اوایل مه، 
کرایه کرده است.آمار کشتیرانی نشان 
داد شرکت CSSSA  که بازوی حمل و 
نقل شرکت توتال انرژیز است، نفتکش 
سوئزماکس "مسکو اسپریت" را برای 
بارگیــری یــک میلیون بشــکه نفت 
موربــان از بندر جبل الظنه در امارات 
متحــده عربی به مقصد انگلیس برای 
اول تا ســوم مه کرایه کرده است.آمار 
رفینیتیو آیکان نشــان داد: نفت داس 
ابوظبی آخرین بار در مه ســال ۲۰۲۰ 
به مقصد ایتالیا بارگیری شــد.پنجره 
آربیتــراژ بــرای نفــت خاورمیانه به 
مقصد اروپا پس از این گشوده شد که 
خریداران اروپایی در واکنش به حمله 
مسکو به اوکراین، از خرید نفت روسیه 
خودداری کردند.محموله های بیشتر 
گرید نفتــی ابوظبی )موربان، داس و 
آپرزاکــوم( در ماه هــای آینده به اروپا 
روانه خواهند شــد تا کمبود ناشــی از 
حذف نفت روســیه را جبران کنند. به 
گفته معامله گــران، اتحادیه اروپا در 
حال آماده ســازی تحریمهای بیشتر 
علیه نفت روسیه است و احتماال بخشی 
از عرضه نفتی که به آسیا انجام می شود 
را جذب می کند.یک معامله گر گفت: 
جریان تجارت جهان در حال بازتنظیم 
بــرای منعکس کــردن تغییرات در 
عرضه نفت روســیه اســت.بر اساس 
گــزارش رویترز، روســیه بزرگترین 
صادرکننــده نفت به اروپاســت و ۲6 
درصــد از نفت وارد شــده به اتحادیه 

اروپا در سال ۲۰۲۰ را تامین کرد.

 قیمت گاز در اروپا 
افزایش یافت

قیمت گاز طبیعی در اروپا همزمان با 
محدود شــدن جریان گاز خط لوله به 
این منطقه و پیش بینی هوای خنک تر 
در دو هفتــه آینــده، افزایــش یافت. 
قیمت پایه معامالت گاز اروپا حداکثر 
۴.۵ درصــد افزایش یافت. ســفارش 
برای گاز روسیه که از اوکراین ترانزیت 
می شود، باالتر از سطح روز یکشنبه بود 
اما همچنان پایین تر از ســطحی است 
که اوایل آوریل مشاهده شد. عرضه از 
سوی نروژ قرار است افزایش پیدا کند 
امــا به دلیل کارهای تعمیراتی، حدود 
۱۰ درصد پایین میانگین ماه گذشته 
ماند.شرکت گازپروم اعالم کرد ارسال 
گاز طبیعــی به اروپا از طریق اوکراین 
مطابق با درخواست مشتریان اروپایی 
انجام می شــود. درخواستها برای ۲۵ 
آوریــل به 6۸.۴ میلیون متر رســید 
کــه باالتر از ۵۱.۷ میلیون متر مکعب 
در ۲۴ آوریــل بود.بــازار همچنین با 
تشــدید ریســک اختالالت عرضه به 
دلیل تحریمهای جدید علیه روســیه 
بر ســر حمله به اوکراین روبروســت 
و وکالی اتحادیــه اروپــا مــی گویند 
تقاضای مســکو بــرای پرداخت گاز 
بــه روبل، تحریمهــا را نقض می کند. 
والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهور 
روسیه هشــدار داد در صورت محقق 
نشــدن شرایطی که خواستار آن شده 
اســت، عرضه گاز به مشتریان اروپایی 
ممکن است قطع شــود.نایب رئیس 
کمیســیون اروپا به تایمز لندن گفت: 
اتحادیــه اروپا در حــال آماده کردن 
تحریمهــا علیه واردات نفت روســیه 
اســت. اما مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا اظهار کرد: کشــورهای 
عضو هنــوز درباره ضــرورت تحریم 
کامل نفت و گاز روسیه در واکنش به 
جنگ در اوکراین به نتیجه نرســیده 
اند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، بهای 
معامالت گاز ماه آتی در اروپا ســاعت 
هشت و ۴۵ دقیقه صبح روز دوشنبه به 
وقت محلی در آمستردام ۹۹.۱۰ یورو 
به ازای هر مگاوات ســاعت بود. قیمت 
گاز روز جمعــه برای ســومین هفته 
متوالی کاهش پیــدا کرده بود. بهای 
معامــالت گاز در انگلیس ۰.۹ درصد 
افزایش داشت. نایب رئیس کمیسیون 
اروپا به تایمز لندن گفت: اتحادیه اروپا 
در حــال آماده کــردن تحریمها علیه 

واردات نفت روسیه است.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات 
مشترکان شرکت برق :

تعرفه برق مشترکان تحت پوشش 
نهادهای حمایتی رایگان می شود

مدیــرکل دفتــر مدیریت مصــرف و خدمات 
مشترکان شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
ایران گفت: مشترکان تحت پوشش سازمان های 
حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی در صورت 
کاهش مصرف برق تا ۵۰ درصد الگوی مصرف 
استان محل اقامت خود، مشمول تعرفه رایگان 
برق خواهند شــد.عبداالمیر یاقوتی افزود: البته 
الگوی مصرف متناســب با دوران گرم یا ســرد و 
نیز اقلیم هر اســتان تعیین شده است.وی ادامه 
داد: مقــرر بود کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی اطالعات مربوط به مشترکان 
تحت پوشش خود برای استفاده آن ها از تعرفه 
بــرق رایــگان را به توانیر ارســال کنند که این 
اطالعات ناقص ارسال شــده بود و شناســایی 
مشــترکان به راحتــی ممکــن نبود.مدیرکل 
هوشمند ســازی و فناوری نوین شرکت توانیر 
گفت: تالش بر این اســت که با شناســایی این 
مشــترکان و صحت ســنجی اطالعات ارسالی 
اقدام الزم برای بهره مندی افراد شناسایی شــده 
از بــرق رایگان صــورت گیرد.یاقوتی ادامه داد: 
سازمان بهزیستی اطالعات مربوط به ۴۵۰ هزار 
مشــترک را در قالب یک ســی دی به شــرکت 
توانیر ارســال کرده اســت که ۷۰ تا ۸۰ هزار 
مورد از این اطالعات قابل شناســایی نیســت.
وی افــزود: از بهمن ماه ۱۴۰۰ آئین نامه مربوط 
بــه اعمال تعرفه رایگان ابالغ شــده که تاکنون 
اطالعــات ۸۰۰ هزار مشــترک دریافت شــده 
اســت.مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات 
مشترکین شرکت توانیر گفت: الگوی مصرف در 
مناطق عادی در ماه های غیر گرم ۲۰۰ کیلووات 
ســاعت و در ماه های گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت 
اســت و در استان های گرمسیر یک در ماه های 
گرم ۳ هزار کیلووات ساعت، گرمسیر ۲, ۲۰۰۰ 
کیلووات ســاعت، گرمسیر سه، ۵۰۰ کیلووات 
ســاعت است.به گزارش ایرنا، پیش تر مصطفی 
رجبی مشــهدی سخنگوی صنعت برق درباره 
تغییرات قبض های برق که بر اســاس بند »ی« 
تبصــره ۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ از ابتدای 
بهمن ماه ســال گذشته اجرایی شد، اعالم کرده 
بود که بر اساس این تغییر مشترکانی که مصرف 
آن ها کمتر از الگوی تعریف شــده برق مصرف 
کننــد از تعرفه یارانه ای برق برخوردار خواهند 
بود و تعرفه مشــترکانی که بیش از الگو مصرف 
داشــته باشند به صورت پلکانی افزایش خواهد 
یافت.وی ادامه داد: به عبارتی دیگر مشــترکانی 
کــه بیش تــر از الگو مصرف کنند، متناســب با 
این افزایش از یارانه آن ها کاســته خواهد شــد. 
همچنین درصورتی که مصرف مشــترکانی که 
تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند 
کمتر از نصف الگوی تعیین شده باشد تعرفه آن ها 
رایگان خواهد بود.مدیرعامل شــرکت مدیریت 
شــبکه برق ایران افــزود: درواقع این تغییرات 
شــامل حال ۲۵ درصد از مشترکان می شود که 
حــدود ۹ درصــد از آن ها نیز کمی بیش از الگو 
مصــرف دارنــد که باکمی کاهــش در مصرف، 
می توانند مصرف خود را به کمتر از الگوی تعریف 
شده برساند؛ درواقع می توان گفت صورتحساب 

۷۵ درصد از مشترکان تغییری نکرده است.

مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین 
توانیر خبر داد؛

اقساطی شدن نصب کنتور های 
هوشمند برق، به شرط تعویض 

کنتور های قدیمی
مدیرکل هوشمندســازی و فناوری های نوین 
توانیر گفت: اقســاطی شدن نصب کنتور های 
هوشــمند برق، فقط برای تعویض کنتور های 
قدیمی امکان پذیر است. هادی مدقق گفت: از 
سال گذشته هر متقاضی جدیدی که مشترک 
برق شــده، نصب کنتور هوشــمند نیز برای آن 
صورت گرفته و آن چه که اعالم شد مشترکان 
می توانند به صورت اقســاطی کنتور هوشمند 
دریافت کنند، مربوط به تعویض کنتور اســت؛ 
یعنی، کنتور های الکترومکانیکی و قدیمی دارند 
و تمایل به هوشمندسازی دارند که امکان ثبت 
درخواست آن ها در سامانه برق من فراهم شده 
است.به گفته او، امکان قانونی پرداخت اقساطی 
هزینه هوشمندســازی این گروه از مشترکان، 
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وجود 
دارد؛ یعنی هر مشترکی که شرکت های توزیع، 
تعویض کنتور های برق آن ها را انجام می دهند، 
می تواند به صورت تقســیطی، طی بازه زمانی 
حداکثر ۲۴ ماهه هزینه نصب کنتور را پرداخت 
کند؛ اما مشــترکی که توانایی بیشتری داشته 
باشــد، قاعدتــا بازه زمانی کمتــری برای او در 
نظر گرفته می شــود.مدیرکل هوشمندسازی و 
فناوری هــای نوین توانیر همچنین تاکید کرد 
که اگر شــرکت های برق برای اقســاطی شدن 
تعویــض کنتور با مشــترکی همکاری نکردند، 
می تواند از طریق اپلیکیشــن برق من، شــماره 
۱۲۱ و نهایتاً بخش بازرســی، با شــرکت توانیر 
ارتباط بگیرد و موضوع را منتقل کند؛ اما چون 
قانــون اســت، اصوالً همه شــرکت ها قانون را 

رعایت می کند.

یک اســتاد آب با بیان اینکه ایران بیش 
از ۹۰ درصد منابع آبی کشــور را مصرف 
می کنــد، گفــت: از نظر شــاخص های 
مختلف و بین المللی، کشور ایران دچار 
تنش آبی اســت و در هر شــرایطی چه 
ترســالی، خشکسالی و یا شرایط نرمال، 
ما با تنش آبی مواجه هستیم و وارد این 
مرحله شــده ایم.دکتر مهدی قمشی با 
اشاره به تفاوت شرایط تنش خشکسالی 
و تنش آبی اظهار کرد: تنش خشکسالی، 
موقتی اســت و تا زمانی که بارش ها کم 
است با این تنش مواجه هستیم اما تنش 
آبی به این معنا اســت که حتی اگر آورد 
رودخانه ها و بارش ها نرمال باشــد بازهم 
کمبود آب داریم و با تنش مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه به طور کلی کشور ایران 
با تنش آبی مواجه است، افزود: در کشور 
با تنش آبی مواجه هســتیم اما امســال 
تنش خشکسالی هم داریم زیرا بارش ها 
به آن شــکلی که انتظار داشتیم محقق 
نشــده و آورد رودخانه ها بســیار پایین 
بوده اســت.عضو هیات علمی گروه آب 
دانشــگاه شهید چمران اهواز برای تنش 
آبــی معیارهایــی در دنیا وجود دارد که 
براســاس آن می تــوان میزان تنش آبی 
یک کشــور را اندازه گیــری کرد، گفت: 
اگر پارامترهایی که برای مشخص کردن 
میزان تنش آبی در نظر گرفته می شــود 
نشان دهند که کشوری دچار تنش آبی 
اســت دیگر فرقی ندارد که آن ســال با 
خشکســالی یا ترسالی مواجه هستیم و 
آن کشــور تنش آبی دارد.قمشی ادامه 
داد: از نظر شــاخص های مختلف و بین 
المللی، کشور ایران دچار تنش آبی است 
و در هر شرایطی چه ترسالی، خشکسالی 
و یا شرایط نرمال، ما با تنش آبی مواجه 
هســتیم و وارد این مرحله شده ایم.وی 
با اشــاره به یکی از شــاخص های تعیین 

کننده تنش آبی، افزود: براساس شاخص 
"فالکن مارک"، اگر نســبت آب شیرین 
قابل اســتحصال متوســط در کشور به 
جمعیت کشور از عدد ۱۷۰۰ مترمکعب 
کمتر باشد آن کشور وارد تنش آبی شده 
اســت. در کشور ایران ساالنه به صورت 
متوســط ۱۰۰ میلیارد متر مکعب حجم 
آب شــیرین قابل اســتحصال داریم که 
با احتســاب جمعیت ۸۵ میلیون نفری، 
شــاخص فالکن مــارک در ایران عددی 
کمتر ۱۲۰۰ مترمکعب خواهد شــد که 
بیانگر تنش آبی اســت.این اســتاد آب 
گفت: بر این اســاس اگر عدد شــاخص 
فالکن مارک، کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب 
شود، کشور وارد تنش شدید آبی خواهد 
شــد و ایران به این مرحله بسیار نزدیک 
است و باید به جدیت به این مساله توجه 
داشــت. حتی باید توجه داشــت که اگر 
این شــاخص به عــددی کمتر از ۵۰۰ 
مترمکعب برســد کشــور با فقر و بحران 

آبی مواجه خواهد شد.

 به تنش شدید آبی 
بسیار نزدیک هستیم

قمشــی بــا بیان اینکه ایــران اکنون در 
مرحلــه تنــش آبی قرار دارد و به مرحله 
تنش شــدید آبی بســیار نزدیک است، 
ادامــه داد: این مســاله هیچ ارتباطی با 
بحث خشکســالی، ترســالی و یا شرایط 
نرمــال ندارد و به شــاخص هایی مرتبط 
اســت که به وضــوح وضعیت را برای ما 
تشــریح می کنند.وی با اشــاره به یکی 
دیگر از شــاخص های نشان دهنده تنش 
آبی عنوان کرد: شــاخص پایداری منابع 
آبی که یکی از شاخص های اصلی تعیین 
کننده تنش آبی توسط سازمان ملل است 
یکی دیگر از معیارهایی اســت که نشان 
می دهد کشــور ایران در وضعیت تنش 
شــدید آبی قرار دارد؛ در این شــاخص 
نســبت آب شــیرین قابل اســتحصال 

متوســط در کشــور به میــزان مصرف 
منابع آبی، تعیین کننده وضعیت است.

ایران بیش از 90 درصد از منابع آبی 
کشور را مصرف می کند

عضــو هیات علمی گروه آب دانشــگاه 
شــهید چمــران اهواز گفت: بر اســاس 
شاخص پایداری منابع آبی، کشورهایی 
کــه ۲۰ درصد منابع آبی خود را مصرف 
می کننــد وضعیــت خوبــی دارنــد و 
کشــورهایی که تا ۴۰ درصد منابع آبی 
را مصــرف می کنند وضعیت قابل قبولی 
دارند. براساس این شاخص مصرف بیش 
از ۴۰ درصد از منابع آبی، کشــور را وارد 
تنش آبی می کند و این در حالی اســت 
که ایران بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی 
کشــور را مصرف می کند.قمشی افزود: 
براســاس شاخص پایداری منابع آبی که 
مورد تایید ســازمان ملل است، ایران در 

وضعیت تنش شدید آبی قرار دارد.

نباید آب را مثل نفت تلقی کرد
وی با بیان اینکه مدیران ارشد و تصمیم 
گیران باید شاخص های رسمی مربوط 
به منابع آبی را به رسمیت بشناسند و به 
عنوان مالک و معیاری برای تصمیمات 
خود قرار دهند، ادامه داد: مدیران نباید 
آب را مثــل نفــت تلقی کنند که باید تا 
قطره آخر مصرف شــود. این تصور که 
از آب مثل نفت اســتفاده شــود بسیار 
نادرســت و غلط اســت و باید اصالح 
شــود.این استاد دانشــگاه گفت: آب 
یک پارامتر زیســت محیطی اســت و 
وظیفــه اکولوژیــک دارد و باید وظیفه 
اول و اصلی آن به خوبی انجام شــود و 
سپس از آن برای دیگر مصارف استفاده 
کنیم. مــا نباید وظیفه اصلی رودخانه 
و آب هــای زیرزمینــی را برهم بزنیم 
زیرا حفظ اکولوژیک و محیط زیســت 
آبی دارای اهمیت است.قمشــی ادامه 
داد: مــا تا حــدودی می توانیم از آب ها 
اســتفاده کنیم که مشخص کننده این 
حــد، همان معیــار پایداری منابع آبی 
ســازمان ملل است. باید در مصرف آب 
در کشور معیار داشته باشیم و نمی شود 
به شــکلی کار کنیم کــه تا قطره آخر 
آب را مصــرف کنیــم. در ایرانی که ما 
حدود ۹۰ درصد از منابع آبی را مصرف 
می کنیم، باید به شــکلی عمل شود که 
فقط حدود ۴۰ درصد منابع را استفاده 
کنیم و به باقی منابع آبی اجازه دهیم تا 
وظیفــه اکولوژیک خود را انجام دهند.
وی افزود: اگر همانند شــرایط فعلی از 
منابع آبی اســتفاده کنیم قطعا شــاهد 
افزایش ریزگردها در کشور خواهیم بود. 
همچنین تاالب ها خشک تر می شوند، 
زیســت آب ها و رودخانه ها با وضعیت 
بحرانی مواجه می شــوند و شاهد ورود 

آب دریا به رودخانه ها خواهیم بود.

چندی پیش وزیر نفت درباره نزدیک شــدن مصرف روزانه بنزین 
به ظرفیت پاالیش کشــور هشــدار داد؛ موضوعی که شائبه واردات 
بنزیــن را بــار دیگر مطرح کرد.جواد اوجی  اعالم کرد: صنعت نفت 
پارسال در مجموع ۴۳ میلیارد دالر درآمد داشته است، اگر مصرف 
سوخت کشور را در بخش های مختلف نصف کنیم، می توان ساالنه 
۱۵۰ میلیــارد دالر بــه دولت تحویل داد.بــه گفته وی، روزانه ۹۲ 
میلیون لیتر سوخت مایع در کشور مصرف می شود که در صورت 
اجرای طرح های بهینه سازی مصرف سوخت می تواند درآمد خوبی 
از محل صادرات این محصوالت نصیب کشور شود.با این وجود اما 
جلیل ســاالری - معاون وزیر نفت  - در اســفندماه سال گذشته با 

صراحت آن را رد کرد و گفت: موضوعی در مورد بنزین نوروزی مطرح 
نشده است و هیچ برنامه ای برای واردات بنزین نیز وجود ندارد.وی 
درباره ظرفیت صادراتی ایران با توجه به بحران سوخت اروپا گفت: 
هم اکنون ظرفیت هایی در بحث صادرات فرآورده ایجاد شــده، اما 
تمرکز ما در این بحث بر تأمین نیاز داخل کشــور و ذخیره ســازی 
مطمئن به ویژه در فصول سرد سال.عبدالرضا امینی - مدیر سابق 
پروژه کارت هوشــمند ســوخت - نیز درباره احتمال واردات بنزین 
گفــت: مصــرف بنزین در ســالها و ماه های اخیــر مخصوصا بعد از 
فروکش کردن بیماری کووید ۱۹ روند افزایشی چشمگیری داشته 
اما قطعا در کوتاه مدت واردکننده بنزین نخواهیم شد. در شرایط 

کنونی و در چند سال اخیر ایران در حوزه بنزین خودکفا شده است، 
محصوالت پاالیشــگاه بندرعباس و پایشــگاه میعانات گازی خلیج 
فارس به چرخه تولید اضافه شده و مقداری هم صادر می شود و به 
نظر نمی رســد در کوتاه مدت واردکننده بنزین شــویم.وی با اشاره 
به لزوم صرفه جویی مصرف ســوخت از ســوی مردم، گفت: در چند 
ســال اخیر پاالیشــگاه جدیدی ساخته نشده است و عمال ساخت 
پاالیشگاه های جدید جزو سیاست دولت های گذشته نبوده و غیر 
از دو پاالیشگاه، پاالیشگاه های قدیمی نیز بازسازی و بهینه سازی 
نشده اند و اگر به همین روال پیش برویم، در درازمدت قطعا با این 

روند افزایشی مصرف، واردکننده بنزین نیز خواهیم شد .

کارشناسان  چه می گویند :

واردات بنزین چقدر نزدیک است؟

خبر  ویژه

کو در تهران:  سفیر با

آذربایجان   سطح روابط ایران و 
در دولت رئیسی افزایش یافته است

سفیر آذربایجان در ایران از سفر معاون وزیر 
خارجه ایران به این کشــور در روزهای آتی 
خبر داد و گفت: هم چنین در ماه آینده معاون 
نخست وزیر آذربایجان به ایران سفر می کند.
علی علیزاده درباره آخرین تحوالت و ســطح 
روابط سیاسی و دیپلماتیک میان ایران تهران 
ـ باکو گفت: ســطح روابط ایران و آذربایجان 
همان طــور که رییس جمهور گفتند به ویژه 
در زمان ریاست جمهوری آقای رییسی ارتقاء 
یافته. در مالقات هایی صمیمی و دوستانه ای 
که دو رییس جمهور در عشــق آباد داشتند، 
دو طــرف اعالم کردند که روابط دو کشــور 
به مرحله جدیدی وارد شــده اســت. طبق 
دســتور رهبران دو کشور تمام زیرساخت ها 
و بخش های مربوطه برای تحکیم روابط اقدام 
کردنــد و روابط ســیر صعودی دارد.علیزاده 
درباره اجرای قرادادهای مشــترک دو جانبه 
و چندجانبــه تصریــح کــرد: در مدت زمان 
کوتاهــی بعد از مالقــات دو رییس جمهور، 
چند تفاهم مشــترک بین دو  کشــور امضا 
شــده اســت که یکی از آنها، قرارداد انتقال 
سوآپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان است 

که از خاک ایران می گذرد.ســفیر آذربایجان 
در ایــران تصریح کرد: بعد از امضای قرارداد، 
از ماه ژانویه کار شروع شده و به خوبی پیش 
می رود.در هفتم آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور سید 
ابراهیم رئیســی و الهام علی اف در حاشــیه 
اجــالس اکو قراردادی ســه جانبه توســط 
وزرای نفت دو کشــور امضا شد که بر اساس 
آن قرار اســت ســاالنه یک و نیم تا ۲ میلیارد 
متر مکعب گاز از ترکمنســتان به جمهوری 
آذربایجان ایران انتقال یابد. سفیر آذربایجان 
ادامــه داد: دومین قرارداد مشــترک ایران و 
آذربایجــان ایجاد منطقــه اقتصادی زنگزور 
شــرقی بود. هم چنیــن ایجاد ارتباطات بین 
منطقه اقتصادی زنگزور شــرقی و نخجوان 
بــا عبور از اراضی ایــران از دیگر تفاهم های 
مشترکی است که در حال پیگیری است.وی 
با بیان این که این تعامالت نمایان گر آن است 
که روابط دو کشور رو به جلو و در حال توسعه 
است افزود: در سال های گذشته گردش مالی 
میان دو کشور ۳۰ درصد افزایش یافته است 
و در شــروع ســال جدید این میزان در حال 

ارتقا است.

 مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی تهران 
خبر داد؛ 

آبی در تهران خطر بی 
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی و برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران، از 
کاهــش ۲6۹ میلیون متــر مکعبی ذخایر آب 
ســدهای پنجگانه اســتان تهران و همچنین 
کاهــش ۲۵ درصــدی میــزان بارندگی ها در 
مقایســه با سال آبی گذشــته خبر داد.محمد 
شــهریاری با بیان اینکه حجم ذخایر سدهای 
تامیــن کننده آب شــرب اســتان تهران، در 
حال حاضر ۵۰۰ میلیون مترمکعب اســت که 
در مقایســه با مقدار ۷۷۰ میلیون مترمکعبی 
روز مشــابه سال گذشته، حدود ۲6۹ میلیون 
مترمکعب کاهش را نشان می دهد، اظهار کرد: 
میــزان بــارش از ابتدای ســال جاری تاکنون 
تنهــا حدود ۱۱.۲ میلی متــر بوده که این آمار 
کاهش ۷6 درصدی بارش را نسبت به متوسط 
بلندمدت نشــان می دهد.وی افزود: از ابتدای 
سال آبی جاری تاکنون، تنها ۱6۱.۲ میلی متر 
باران باریده است، درحالی که این آمار در مدت 
مشــابه سال گذشته ۲۱۵ میلی متر بوده است 
و این امر یعنی ما با کاهش حدود ۲۵ درصدی 
بارندگی ها از ابتدای ســال  آبی تاکنون مواجه 
هستیم.مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی 

و برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران، با بیان 
اینکه متوسط مخزن نرمال برای سدهای تهران 
در انتهای فروردین ماه در شــرایط نرمال  آب 
و هوایی، ۸۳۸ میلیون مترمکعب بوده اســت، 
افــزود: اگــر بخواهیم ذخیــره ۵۰۰ میلیون 
مترمکعبــی فعلی ســدهای پنجگانه تهران را 
با میزان متوســط مخزن نرمال مقایسه کنیم، 
کاهش ۳۳۸ میلیون مترمکعبی را نســبت به 
ذخایر سدها در سال های نرمال شاهد هستیم. 
وی درباره آخرین وضعیت سدهای مورد بهره 
برداری شرکت آب منطقه ای تهران تا پایان روز 
یک شــنبه چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ 
یادآور شــد: حجم آب سد امیرکبیر حدود ۹۰ 
میلیــون مترمکعب اســت در حالــی که این 
میزان در روز مشابه سال گذشته ۱6۸ میلیون 
مترمکعب بوده اســت. حجم آب سد طالقان از 
۳۲۱ میلیون مترمکعب در ســال گذشــته به 
۲۲۵ میلیون مترمکعب رسیده است.  شهریاری 
خاطرنشــان کرد: برای عبور از شرایط کم آبی 
و تامین آب شرب پایدار به ویژه در فصول گرم 
ســال، همراهی و همکاری مردم و مســئوالن 

امری اجتناب  ناپذیر و مهم است .
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55بانک و بیمه
اخبار

سرعت و دقت در انجام امور 
اعتباری مشتریان سرلوحه 
 اقدامات حوزه اعتبارات 

قرار گیرد
 مدیرعامل بانک دی در 
نشســت هم اندیشی با 
روســا و کارشناســان 
حــوزه اعتبارات این بانک، ســرعت و دقت در 
انجام امور اعتباری مشتریان را دو اصل مهم و 

سرلوحه فعالیت حوزه اعتباری دانست.
 علیرضا قیطاسی مدیر عامل بانک دی، در جلسه 
با روســا و کارشناسان حوزه اعتباری خواستار 
تحــول در فرآیندهــا و روندهای اجرایی حوزه 
اعتبارات با رویکرد رعایت حداکثری بهداشــت 
اعتباری و تسریع در پاسخگویی به درخواست 

مشتریان برای اخذ تسهیالت شد.
مدیرعامل بانک دی با اشــاره به اهمیت حوزه 
اعتبــارات در چرخه حیات و ســودآوری بانک 
بــر عملکرد منســجم و یکپارچــه حوزه های 
اعتبارات، بررســی طرح هــا، نظارت و وصول 
مطالبات تأکید کرد و گفت: اقدامات منسجم، 
منظم و دقیق حوزه های اعتباری تعیین کننده 
حرکت هماهنگ شعب بانک در زمینه پرداخت 
تسهیالت به مشتریان است و برای تقویت این 
حوزه اداره نظارت با هدف نظم بخشی و تسریع 
اجرای دقیق مصوبه های اعتباری تشکیل شده 

است.
وی با برشــمردن معیارهای اساســی اعطای 
تســهیالت، ادارات اعتبارات، بررســی طرح ها 
،نظارت برتسهیالت و وصول مطالبات را مجری 
نظارت هــای قبل، حین مصرف و بعد از اعطای 
تســهیالت دانست و گفت: در حوزه اعتبارات، 
اصل بر برگشت سرمایه است تا چرخه نقدینگی 
برای ایجاد ســودآوری و حمایت هر چه بیشتر 
از واحدهای تولیدی و کســب و کارها به ویژه در 
ســال » تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین« 

جریان یابد.
مدیرعامل بانک دی با بیان این که کارشناسان 
اعتبــاری باید نقش مشــاوری امیــن را برای 
مشــتریان داشته باشــند یادآور شد: فعالیت 
اعتبــاری همراه با ریســک اعتباری اســت و 
کارشناسان این حوزه برای به حداقل رساندن 
ریســک اعتباری باید آگاهی و تسلط خود را از 
دســتورالعمل های اعتباری افزایش دهند و به 
همین منظور برای توانمندســازی کارشناسان 
ایــن حوزه باید بخشــنامه خوانی های منظم با 
هدف تســلط کامل بر دستورالعمل ها و شرکت 
در دوره های آموزشــی مرتبط در دســتور کار 

قرار گیرد.

کرد: کید  مدیرعامل بیمه میهن تأ

پیشرفت میهن در گرو پویایی و نفوذ بیشتر در بازار و تولید حق بیمه است
در نشســت مدیرعامــل و اعضای هیأت عامل بیمه 
میهن با رؤســا و سرپرســتان شــعب که به صورت 
ویدیو کنفرانس و مجازی برگزار شــد، سیاســت ها، 
راهبردها و برنامه عملیاتی ســالجاری این شــرکت 
برای مدیران شــعب سراســر کشور تبیین و تشریح 
گردید. به گزارش  “فرازنیوز”  در این جلسه که مشاور 
مدیرعامل در امور بازاریابی و مدیر امور شــعب نیز 
حضور داشــتند، رسول آریان پور مدیرعامل ضمن 
تبریک سال نو و ایام مبارک ماه رمضان به همکاران 
وآرزوی قبولی طاعات و بهرگیری از فیوضات شــب 
هــای قــدر و همچنین قدردانی از همراهی و تالش 
های همکاران در پیشــبرد امور شــرکت، به تشریح 
سیاســت ها، راهبردها و برنامه عملیاتی ســالجاری 
شرکت در حوزه های مختلف پرداخت و برای رشد 
و پیشرفت مجموعه توجه به راهبردها، اجرای دقیق 
برنامه های تکلیفی و پویایی و نفوذ هرچه بیشتر در 

بازار بیمه را خواستار شد. 
رسول آریان پور ضمن تأکید بر انسجام و هم افزایی 
و تــالش مضاعــف و فراگیر برای بهبــود عملکرد، 
شناسایی منابع جدید، تحقق اهداف و رشد و تعالی 
هر بیشــتر شرکت؛ گفت اصل مهم در شرایط فعلی 
برای همه ما این است که بدنبال پیشرفت و توسعه 
بیمــه میهن باشــیم که یکــی از راه های آن فروش 
متوازن و تولید حق بیمه اســت. وی از همه دســت 
اندرکاران و مسئوالن شعب و شبکه فروش خواست 
برای دســتیابی به اهداف و پیشرفت مجموعه، تمام 
تــوان و ظرفیت خود را به منظور شناســایی بازار و 
بازاریابی و اســتفاده از پتانسیل ها و فضاهای بالقوه 
مناطق متبوع برای جذب پرتفوی متوازن و سودآور 
و افزایش ســهم خود از بازار، بکارگیرند. مدیرعامل 
بیمــه میهن بــا بیان این موضوع کــه چاره کار در 
وضعیت فعلی اتفاق معجزه آســا نیســت و راه عالج 

آن ورودی و تولید حق بیمه اســت، گفت: هر چقدر 
تولید حق بیمه بیشتر و مطلوب تر باشد؛ مجموعه، 
مانده و خروجی مطلوب تری خواهد داشت و تعادل 
حفظ خواهد شــد و این موضوع الزم اســت در همه 
بخــش ها بویژه در شــبکه فــروش یک اصل تلقی و 
نهادینه شود. وی توازن در فروش و توزیع متناسب 
ریســک را مورد تأکید قــرار داد وگفت برای تأمین 
نقدینگی شرکت، ضروری است فعالیت ها بر احیای 
ســهم شــرکت از بازارهای سودده متمرکز باشد و و 
رؤســا و سرپرستان شــعب با محور قراردادن چشم 
انداز و برنامه ها در هر زمینه ای، متناسب با شرایط 

منطقه اهداف راهبردی را محقق ســازند. آریان پور 
افــزود اجرای ایــن برنامه ها با وضعیت قبلی مقدور 
نیســت و نیازمند همت، پشــتکار، تالش مضاعف و 
نگرش جدید در کارکردها متناســب با شــرایط روز 
و مراودات ســازنده اســت؛ ولذا مدیران ستادی نیز 
الزم اســت مراودات و ارتباطات ســازنده، مستمر و 
منطقی با واحدهای اجرایی و بویژه با ســهامداران و 
بیمه گذاران راهبردی داشته باشند. مدیرعامل بیمه 
میهن بار دیگر خاطر نشان ساخت که رویکرد ما در 
وضعیت و شــرایط فعلی داشــتن صبر، اخالق و عزم 
راسخ در اداره امور شرکت است و این خصایص باید 

به منظور حفظ کیان شرکت و جذب بیمه گذاران، 
محور عملکرد و مراودات درون سازمانی قرار بگیرد 
و رســالت همه ما نیز رعایت و حفظ این خصلت ها 
در تمامی فرایندهای کاری اســت. وی همچنین از 
شعب و شبکه نمایندگان خواست با افزایش دانش و 
توان فنی و حرفه ای خود، مشتری مداری و نیازهای 
مشــتری را مورد توجه قرار دهند و با رعایت اخالق 
حرفه ای و روش های کارآمد به ارائه خدمات بپردازند 
و زمینه پیشرفت بیمه میهن را در سطح کشور بیش 
از پیش فراهم سازند. مدیرعامل بیمه میهن در پایان 
افزایش سرمایه شرکت را از تکالیف و الزامات قانونی 
دانســت و از برگزاری مجمع عمومی برای افزایش 
ســرمایه در اواخر اردیبهشت ســالجاری خبر داد. 
در این جلســه همچنین بر حفظ توازن در فروش و 
پرتفوی ســال جاری، توزیع متناسب ریسک، توجه 
به ســودآوری پرتفوهای جذب شده، سیاست خرده 
فروشــی، اقدامات موثر در امر ریکاوری و وصول به 
موقع مطالبات جاری و تعامل مطلوب با شرکت های 
بیمه و بیمه گذاران راهبردی از جمله بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی، تأکید گردید. اعضای هیات عامل 
و معاونان فنی و مالی،اقتصادی و توســعه ســرمایه 
انســانی نیز به طرح مباحث و مســائل حوزه مربوط 
به خود و شــرکت پرداختند و انتظارات و خواســته 
های خود را از واحدهای اجرایی برای پیشــبرد امور 
شــرکت بیان کردند. در ادامه این نشســت، رؤسا و 
سرپرستان شعب هم به طرح نیازها و مسائل شعبه 
متبــوع و بیان نقطه نظــرات و چالش ها پیش رو در 
حوزه کاری خود پرداختند و مدیرعامل ضمن ارائه 
راهکارها و رهنمودهای الزم جهت رفع مشکالت و 
چالش هــای پیش رو، اظهار امیدواری کرد که بیمه 
میهــن بــا همدلی و همراهی و تــالش فراگیر همه 
کارکنان، شاهد توسعه و پیشرفت روزافزون باشد.

اخبار

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

برابــر رای شــماره 140060318603000247 مــورخ 1401/01/16 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
عینعلــی عبدالــه زاده خاکیانــی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه 330 صــادره از صومعــه ســرا درقریــه خســبخ درشــش دانــگ 
اعیــان یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 18.57  مترمربــع پــاك فرعــی 23158 از اصلــی 12 مفــروز و مجــزی 
شــده از پــاك 2028 و 2029 و 2032 متصــل بهــم از اصلــی 12 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقای یوســف چینی 
چیــان محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت 
دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یك مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود 
را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

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

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

برابــر رای شــماره 140060318603012060 مــورخ 1400/10/29 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
ســعید خانجانــی فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 63 صــادره ازلنگــرود درقریــه پیلــه داربــن درشــش دانــگ یــك قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 634.72 مترمربــع پــاك فرعــی2512 از اصلــی58 مفــروز و مجــزی شــده از پاك 
30 باقیمانــده از اصلــی 58 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی خانــم کلثــوم رجــب زاده محــرز گردیــده اســت. 
.لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/22 ونوبــت دوم:1401/02/06
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

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

برابــر رای شــماره 140060318002003681 مــورخ 1400/11/11 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك انزلــی تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای 
عیــوض بابائــی ایلوانــق فرزنــد محــرم بــه شــماره شناســنامه 223 کدملــی 1638100055 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل 
بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 148/16 مترمربــع در قســمتی از  پــاك 1 فرعــی از 305 اصلــی بخــش 7 گیــان حوزه ثبــت ملک انزلی 
کــه شــماره پــاک فرعــی 135 بــرای آن در نظرگرفتــه شــده اســت.محرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.ضمنا صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه 

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد .تاریــخ انتشــارنوبت اول:1401/02/06 ونوبــت دوم:1401/02/20
عباس نوروزی-رئیس ثبت اسناد وامالك بندرانزلی

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

برابــر رای شــماره 140060318603013478 مــورخ 1400/11/27 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
خلیــل یونســی فرزنــد غــام بــه شــماره شناســنامه 59 صــادره ازصومعــه ســرا درقریــه آجــی بیشــه درشــش دانــگ یــك قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 20.52 مترمربــع پــاك فرعــی2405 از اصلــی91 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 
86 از اصلــی 91 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای صفرعلــی محمــدی مژدهــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دومــاه اعتراض خــود را به 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/22 ونوبــت دوم:1401/02/06
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

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

برابــر رای شــماره 140060318603014135 مــورخ 1400/12/14 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
مصطفــی منصــوری فرزنــد علــی نقــی بــه شــماره شناســنامه 328 صــادره از زنجــان درقریــه کماکــول درشــش دانــگ یك قطعه 
زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 108.84 مترمربــع پــاك فرعــی 179 از اصلــی 76 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 
29 از اصلــی 76 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای هدایــت همتــی طرازکوهــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دومــاه اعتراض خــود را به 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

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

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

برابــر رای شــماره 140060318021001189 مــورخ 1400/11/19 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــك کوچصفهان تصرفــات مالکانه و بامعــارض متقاضی 
آقــای غامرضــا محســن پوررودبارکــی فرزنــد گداعلــی بــه شــماره شناســنامه 2010 صــادره ازرشــت در ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 564.99 مترمربــع پــاك 555 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 17 فرعــی از 43 
اصلــی واقــع در قریــه رودبارکــی پردســر خریــداری از مالــك رســمی آقــای گداعلــی محســن پــور محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/22 دوشــنبه ونوبــت دوم:1401/02/06 ســه شــنبه
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

مفقودی
ســفید  رنــگ  بــه   132 ســایپا  ســواری  مالکیــت  شناســنامه 
روغنــی مــدل 1390 بــه شــماره انتظامــی 559 ب 63-ایــران 
شاســی  شــماره  بــه   4223947 موتــور  شــماره  بــه   46
S5420090055437 متعلــق بــه طاهــره ســعیدی کیاســرائی 
فرزنــد محمدحســین مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

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

برابــر رای شــماره 140060318603014123 مــورخ 1400/12/14 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
مصطفــی منصــوری فرزنــد علــی نقــی بــه شــماره شناســنامه 328 صــادره از زنجــان درقریــه کماکــول درشــش دانــگ یك قطعه 
زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 695.77  مترمربــع پــاك فرعــی 178 از اصلــی 76 مفــروز و مجــزی شــده از پــاك 
29 از اصلــی 76 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای هدایــت همتــی طرازکوهــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دومــاه اعتراض خــود را به 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

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

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان پــاک ثبتــی 417 فرعــی از 122 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 12 
فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در ربــاط کریــم شــاهد شــهر بلــوار شــهدا میــدان امام خمینــی)ره( کوچه شــهیدان پورقاســمی کوچه 
شــهید پرویــز بیــات پــاک 13 را آقــای اکبــر میرزایــی محجــوب را تقاضــا نمــوده کــه آگهی هــای نوبتــی بامعــارض ســپری شــده لــذا 
ــح  ــاعت 11 صب ــک ( س ــد و ی ــزار و چهارص ــاه یکه ــرداد م ــم خ ــنبه 1401/03/01 ) یک ــرای روز یکش ــور ب ــاک مذک ــدود پ ــد ح تحدی
تعییــن و در محــل عملیــات تحدیــد حــدود شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بدین وســیله از مالــک یــا مالکیــن مجــاور و اصحــاب 
حقــوق دعــوت بعمــل می آیــد تــا چنانچــه حــق و حقوقــی از جهــت حقــوق ارتفاقــی بــرای خــود قایــل هســتند میتوانند مســتندا برابر 
تبصــره 2 مــاده واحــده موضــوع مــواد 16 و 20 قانــون ثبــت مصــوب 1373/03/25 شــورای اســامی پرونــده هــای معترضــی 
دادخواســت واخواهــی خــود را از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظرف مدت 30 روز دادخواســت اعتراض خــود را به اداره 
ثبــت اســناد و امــاک محــل و یــا در همــان تاریــخ ظــرف مــدت یکمــاه بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی آن را بــه ایــن 
اداره ارائــه نمائیــد در غیــر اینصــورت و پــس از ســپری شــدن مــدت یکمــاه و عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت برابــر مقــررات 

نســبت بــه صــدور ســند بــه نــام متقاضــی اقــدام مینمایــد.      تاریــخ انتشــار 1401/02/06
کریم ک شهرستان رباط   بابک احمدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امال

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312        66915268 

خبر ویژه

دیدار مدیرعامل بانک دی با تعدادی از ســهامدارانمدیرعامل بانک دی در نشســتی مشــترک با تعدادی از ســهامداران این بانک به تشریح وضعیت 
فعلی و برنامه های آتی بانک پرداخت.

مدیرعامل بانک دی در نشستی مشترک با تعدادی از سهامداران این بانک به تشریح وضعیت فعلی و برنامه های آتی بانک پرداخت.
به گزارش خریدار به نقل از روابط عمومی بانک دی، علیرضا قیطاســی در این نشســت، ضمن گفت وگو با ســهامداران به بیان عملکرد و اقدامات 

هیئت مدیره در دوره جدید مدیریتی پرداخت و در جریان دغدغه ها و دیدگاه های سهامداران قرار گرفت.
گفتنی است، در این نشست که چند ساعت به طول انجامید مباحثی پیرامون سهام بانک دی مطرح شد و سهامداران درباره موضوعات مختلف 

با مدیرعامل بانک دی به تبادل نظر پرداختند.

دیدار مدیرعامل بانک دی با تعدادی از سهامداران

 بانک شهر 
دعوت به همکاری می نماید

ثبــت نــام از داوطلبــان شــرکت در آزمون 
استخدامی بانک شهر از یکشنبه ۴ اردیبهشت 
ماه آغاز شد. به نقل از روابط عمومی، بانک شهر 
بــه منظــور تامین و تکمیل بخشــی از نیروی 
انســانی مورد نیاز شعب خود در سمت بانکدار 
)متصــدی دریافت و پرداخت – تحویلدار(، بر 

اساس ضوابط، مقررات و آیین ]…[
ثبــت نــام از داوطلبــان شــرکت در آزمون 
استخدامی بانک شهر از یکشنبه ۴ اردیبهشت 

ماه( آغاز شد.
به نقل از روابط عمومی، بانک شــهر به منظور 
تامین و تکمیل بخشــی از نیروی انسانی مورد 
نیاز شــعب خود در ســمت بانکدار )متصدی 
دریافــت و پرداخــت – تحویلدار(، بر اســاس 
ضوابــط، مقررات و آییــن نامه داخلی خود، از 
بیــن متقاضیان مرد و زن واجد شــرایط، پس 
از کســب موفقیــت در آزمــون کتبی و اعالم 
پذیرفتگان چند برابر ظرفیت، با انجام مصاحبه 
های تخصصی، عمومی و طی مراحل اداری، در 
نهایــت تعــداد ۱۳۰ نفر با انعقاد قرارداد خرید 
خدمــت با مدت معین و بیمه و بازنشســتگی 

تامین اجتماعی به کارگیری می کند.
افــرادی که در آزمون کتبــی موفقیت الزم را 
کسب کنند، برای انجام مصاحبه های عمومی 

و تخصصی دعوت خواهند شد.
بدیهی اســت صرفــا موفقیت در آزمون کتبی 
حقی برای داوطلب جهت اســتخدام در بانک 
ایجــاد نخواهند کرد و پــس از تکمیل تمامی 
مراحل شامل مصاحبه های تخصصی، رفتاری، 
ارزیابی شایستگی ها و نتایج استعالمات، برابر 
ضوابط داخلی بانک نفرات حائز شرایط با لحاظ 
تعداد مورد نیاز شناسایی و دعوت خواهند شد.

داوطلبان شــرکت در آزمون استخدامی بانک 
شــهر برای کســب اطالعات بیشتر و آگاهی از 
 https://hrtc.ir :شــرایط می توانند به نشــانی

مراجعه کنند.

خانه بانک و بیمه

ایجاد فرآیند سیستماتیک 
 جمع آوری اطالعات مزیتی 

 برای سنجش نیازهای مشتریان 
بانک ایران زمین است

 مفهــوم کلمــه “تجربه 
مشتری” یکی از مفاهیمی 
اســت کــه در کســب و 
کارهای امروزی از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت. 
تجربه مشتری نتیجه ی درک مشتری از تعامل 
با یک کســب و کار یا ســازمان است. می توان 
گفــت از زمانی که یک فــرد به عنوان مراجعه 
کننده یا درخواســت کننده خدمات وارد یک 
کسب و کار، سازمان یا فضای مجازی و اینترنت 
می شــود، تا زمانی که تعامل بین مشــتری و 
مجموعه به پایان می رســد، این مفهوم شــکل 

می گیرد.
مجتبی شــیروانی قائم مقام بانک ایران زمین 
خلق یک تجربه مشتری موثر، عالی و لذت بخش 
را از ویژگــی هــای این بانک بیان کرد و گفت: 
در دنیــای امروز مبنــای رقابت با دیگر فعاالن 
اقتصادی براساس میزان رضایت و کسب تجربه 

مطلوب مشتریان سنجیده می شود.
شیروانی افزود: بانک ایران زمین با ایجاد فرآیند 
سیستماتیک جمع آوری اطالعات مشتریان از 
طرق مختلف همچون شــعب، سامانه مدیریت 
خدمــات فنــاوری اطالعات، مرکــز ارتباط با 
مشــتریان که به صورت شبانه روز پاسخگوی 
مشتریان هســتند، توانست سالیق مختلف را 
بسنجد و با توجه به نیازهای مشتریان خدمات 

متمایز و جدید طراحی و ارائه دهد.
قائــم مقام بانک ایران زمین ایجاد تغییرات در 
ساختار و خدمات هر سازمان را اقدامی سخت 
بیــان کــرد و گفت: هر تغییری با بازخوردهای 
متفاوت از درون و بیرون مجموعه مواجه است 
و بانــک در ایــن مدت با پشــتکار و تالش همه 
همــکاران توانســت این چالــش را با موفقیت 
پشت سر بگذارد و وارد مرحله جدیدی در حوزه 
خدمــات بانکی که همــان بانکداری دیجیتال 

است شود.
شــیروانی خاطرنشــان کرد: با بررســی های 
صــورت گرفتــه در حوزه خدمــات دیجیتال، 
میزان “تالش مشتری” کاهش داشته است. با 
توجه به شــاخص های تالش مشتری می توان 
فهمید که مشتریان کمترین تالش فیزیکی را 
برای دریافت خدمات در کمترین زمان داشته 
انــد و برای انجام امــور بانکی خود مثل انتقال 
وجه یا افتتاح حساب، کمترین تالش ذهنی را 
صــرف کرده اند که در نهایت موجب رضایت و 

تجربه موثر مشتریان شده است.

 حرکت توسعه ای بانک توسعه تعاون 
بر پایه دانش و تجربه استوار است

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در نشست اندیشه ورزی، 
حرکت توسعه ای بانک را بر پایه دانش و تجربه استوار دانست.

سید باقر فتاحی، رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در دومین 
نشســت تخصصی از سلسله نشســت های اندیشه ورزی ضمن 
استقبال از استمرار نشست های اندیشه ورز با تسهیلگری نخبگان 
بانکی و دانشگاهی، گفت: نشست های علمی ثمرات مطلوبی در 

مسیر سیاستگذاری بانک دارد.
رییس هیات مدیره بانک تاکید کرد: شایسته است محورهای طراحی نشست ها بر دغدغه های مردمی نظام 
بانکی و بانک توســعه تعاون متمرکز گردد و با هم اندیشــی نخبگان بانکی دانشــگاهی، مســیر ارایه خدمات 

هدفمند به جامعه هدف تعاونگران و آحاد مردم هموارتر شود.
فتاحی گفت: نظام بانکی تسهیلگر حیات اقتصادی و توسعه کشور است و نقش توام جامعه و دولت در مسیر 

توسعه با اهمیت است.
فتاحی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون طی چند سال اخیر در اقدامات توسعه ای و حمایت از تعاونی 
ها و کارآفرینان فعالیت های متنوعی صورت داده است و نقش آفرینی بانک در طرح های ملی می تواند به 
عنوان یکی از الگوهای فعالیت توسعه ای در کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، که دانش و تجربه اساتید 

و خبرگان علمی می تواند در اثربخشی اقدامات بانک موثر واقع شود.
در ادامه جلســه، مســعود عالمی عضو هیات علمی و اســتادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشــگاه عالمه 
طباطبایی؛ ســخنران نشســت به تبیین الگوی مطلوب توســعه ایران با تمرکز به ســه بعد اقتصاد، مردم و 

بانکداری پرداخت.
وی در تشریح الگوی مطلوب توسعه تصریح کرد: در کشور ظرفیت و متخصصان خوب و شایسته در حوزه 
های مختلف وجود دارد، لکن در هم افزایی و همگرایی برای توسعه کشور مشکل وجود دارد و این موضوع 

سبب ابهام و سردرگمی در حرکت به سوی توسعه کشور می شود.
رییس موسسه تحقیقات جمعیت کشور در ادامه افزود: در الگوی مطلوب توسعه ایران، مردم منبع توسعه 

محسوب می شوند و دولت باید موانع توسعه را از پیش پای مردم بردارد.
وی ضمن مرور ابعاد تاریخی توسعه در ایران گفت توسعه در ایران اساسا" توسط مردم)جامعه(رخ داده است 

و دولت از مسیر قانون گذاری موانع توسعه را از پیش روی مردم برداشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در ترسیم نقش بانک ها در الگوی مطلوب توسعه ایران گفت: بانک 
ها باید در میان دوگانه مردم)منبع توسعه( و دولت)تسهیلگر توسعه( بار توسعه را بر دوش مردم بگذارند و 
سیاست تجهیز و تخصیص منابع خود را با محوریت مردم و در حوزه حل مسایل عمومی کشور ترسیم نمایند.

وی افزود بانک توسعه تعاون باید منابع مالی را به گونه ای به تعاونیها تخصیص دهد که منجر به حل مسایل 
عمومی کشور مانند اشتغال شود. عصار زاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون ضمن تاکید بر نقش دوگانه 
مردم و دولت در مسیر توسعه کشور گفت گرچه نقش ملت ها در توسعه پررنگ و برجسته است، لکن نباید 

از برنامه ریزی برای توسعه کشور و برنامه محوری غافل شد.
عضو هیات مدیره بانک افزود در عصر اطالعات و دنیای دیجیتال، با بهره جستن از داده های عظیم و متنوع 

می توان با مدل سازی و ترسیم نقشه راه مبتنی بر واقعیت ها، برنامه توسعه کشور را پیش برد.
وی گفت: توازن میان ملت و دولت و برنامه محوری با مطالعات عمیق ، مدل سازی و با رویکرد میان رشته 

ای مسیر توسعه ایران را هموارتر خواهد نمود.
محمد جعفر ایرانی، عضو هیات مدیره بانک گفت: در دوگانه دولت و مردم در مســیر توســعه کشــور هر دو 

نقش با اهمیتی دارند.
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان خوزستان:

500 مگاوات به ظرفیت شبکه برق استان خوزستان اضافه می شود  
خوزستان / گروه استان ها: مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای خوزســتان 
گفت: برای جبران بخشــی از افزایش 
مصرف برق در تابســتان، شرکت فجر 
انــرژی خلیــج فارس بیــش از ۵۰۰ 
مگاوات به شــبکه سراســری تحویل 
می دهد.محمود دشــت بزرگ اظهار 
کرد: با توجه به خشکســالی به وجود 
آمــده کــه تاثیر عمــده ای در تولید 
نیروگاه های برق آبی اســتان خواهد 
داشت، از نیروگاه های خارج از صنعت 
برق )بخش خصوصی( خواسته شد تا 
مازاد انرژی تولیدی خود را به شــبکه 

سراســری تحویل دهنــد.وی افزود: 
به مانند ســال های قبل شرکت فجر 

انــرژی خلیج فارس طــی توافقی با 
شــرکت مدیریت شبکه برق ایران، از 

ابتدای خرداد تا پایان شهریور بیش از 
۵۰۰ مگاوات به شبکه برق خوزستان 
تزریق خواهد کرد.مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: 
ایــن ۵۰۰ مــگاوات از طریق خطوط 
و پســت بــرق ۴۰۰ کیلوولت اصلی 
ماهشهر، به شــبکه سراسری تزریق 
خواهد شــد.وی بیان کرد: این میزان 
انرژی کمــک خواهد کرد تا در پیک 
مصرف برق تابستان، شبکه از پایداری 
بیشــتری برخوردار شود.مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان با 
تشــکر از همکاری شرکت فجر انرژی 

خلیــج فارس برای تزریق مازاد انرژی 
تولیدی خود به شــبکه سراســری، 
گفــت: بــا توجه به نزدیک شــدن به 
شــروع ماه های اوج مصــرف برق، از 
سایر شرکت ها و نیروگاه های خارج از 
صنعت برق نیز خواسته می شود تا طی 
قــراردادی توافقی مازاد برق تولیدی 
خود را به شــبکه سراســری تحویل 
دهند.دشــت بزرگ اضافه کرد: تالش 
می شــود با وارد کــردن نیروگاه های 
جدیــد به مدار و برنامه های مدیریت 
مصرفــی و همــکاری مشــترکین، 

تابستان آرامتری سپری شود.

کرد: آموزش و پرورش اظهار  رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت 

لزوم همکاری همگانی برای اجرای سند تحول بنیادین
 مشهد / سمیرا رحمتی

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه 
مشــارکت های مردمی آموزش و پرورش 
گفت : ســند تحــول بنیادین آموزش و 
پرورش از اسناد باالدستی به منظور ایجاد 
تحول اساســی در نظــام تعلیم و تربیت 
اســت که برای اجرا به همکاری همگانی 
نیــاز دارد تا تعلیــم و تربیت تراز انقالب 
اســالمی شکل بگیرد .احمد محمود زاده 
در دیدار با آیت ا... ســید مصباح عاملی 
مدیــر حــوزه علمیه خراســان رضوی، 
بــا تأکید بر لزوم همــکاری و هم افزایی 
بیشــتر بیــن حوزه علمیــه و آموزش و 
پرورش به منظــور انجام اقدامات دقیق 
برای پیوند معنویات با مســائل درســی، 
افزود : توسعه فعالیت های »بنیاد علمی 
تربیتــی روح اهلل« در آمــوزش و پرورش 
اســتان های خراسان می تواند از طریق 
گسترش مدارس پیش حوزوی در مشهد 
و شهرستانها انجام پذیرد .غالمرضا نیک 
پــور رئیــس اداره مــدارس غیردولتی و 
توســعه مشــارکت های مردمی استان 
خراسان رضوی نیز در این دیدار با اشاره 
به نقش بی بدیل حوزه و آموزش و پرورش 
در شــکل گیری نسلی انقالبی و جهادی 

گفت : تشکیل کارگروه های ویژه بررسی 
چگونگی نقــش آفرینی مبلغان حوزوی 
در آموزش و پرورش اعم از اخذ ســهمیه 
مدارس طرح امین یک ، طرح سابق خرید 
خدمات آموزشــی و نیز ارتقاء مهارت ها 
و توانمندی هــای روحانیــون شــاغل و 
ســرباز طلبه آموزش و پرورش از طریق 

مرکز آموزش مهارت ها و مدرســه عالی 
تربیــت حوزه علمیه خراســان، از جمله 
طرح هایی اســت که در نشست مشترک 
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش و اداره 
کل آمــوزش و پرورش خراســان رضوی 
بــا مدیر حــوزه های علمیه خراســان 
رضوی مطرح شــد.افزودن چند رشــته 

در زمینــه الهیات و علوم انســانی نیز از 
جمله مباحثی بود که نیکپور بدان اشاره 
داشت و افزود : توسعه این گونه موارد نیاز 
بــه هماهنگی هایی بین هر دو نهاد دارد 
تا شــاهد بروز همکاری ها و فعالیت های 
بیشــتر در این زمینه مهم باشیم.رئیس 
اداره مدارس غیر دولتی خراسان رضوی 

ادامــه داد : تجلیــل از معلمان آموزش و 
پرورش در هفته گرامیداشت مقام معلم، 
توســط مدیران مدارس علمیه خراسان 
در مشــهد و شهرســتان های استان نیز 
از دیگر مواردی بود که در این نشســت 
مطرح گردید.حجت االسالم والمسلمین 
حســین کندری، معــاون آموزش حوزه 
علمیــه خراســان نیز در ایــن دیدار به 
مســئله تقدم تربیت و تزکیه بر آموزش 
و تعلیم اشــاره کرد و تربیت نســل جوان 
و هدایت به ســمت معارف اســالمی را از 
دغدغه های مدیر حوزه علمیه خراســان 
حجت االســالم  ادامــه،  برشــمرد.در 
والمســلمین ســیدابوالفضل کاظمی، 
مســئول حــوزه مدیریت حــوزه علمیه 
خراســان، با اشاره به اینکه مدرسه عالی 
تربیــت نیز در راســتای امور تربیتی راه 
اندازی شــده اســت، به مدارس معراج و 
معارج که برنامه ای تخصصی برای تربیت 
مربــی کودک و نوجــوان از میان طالب 
ســطح ۲ به باال دارد، اشــاره و اظهار کرد: 
ایــن مدارس با ۸ رویکرد کار می کند که 
یکی از رویکردهای آن انیمیشن است که 
امروز حتی از برخی رسانه های کشورهای 

اروپایی سفارش کار دارند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

شهردار گرگان:

فرصت زیادی برای خدمت رسانی 
به شهروندان نداریم

گلســتان / گروه استان ها: شهردار گرگان گفت: 
برای خدمت رســانی به شهروندان زمان ما زیاد 
نیست و باید از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.
مهندس محمدرضا ســبطی در مسجد حضرت 
ابوالفضــل )ع( محله کیانشــهر اظهار داشــت: 
نیازهای محالت مانند نیازهای بدن انسان است 
و می دانیم بی نظمی در بدن مشــکالتی را برای 
انسان ایجاد می کند.سبطی افزود: الزمه مدیریت 
شهری شامل شهرداری و شورای شهر این است 
که ردپای تفکر بر همه تصمیماتش حاکم باشد. 
انشــاءاهلل با نگاه مسجدمحوری بتوانیم اتفاقات 
خوبی در حوزه محالت رقم بزنیم.وی با اشــاره 
به اقدامات جهادی و منحصر به فرد شــهرداری 
گرگان گفت: برای خدمت رســانی شایســته در 
حوزه پاسخگویی به مراجعین مرکز »پیشخوان 
خدمــت« را ایجاد کردیــم و با رویکرد جهادی 
و مطابق با فرمــان مانع زدایی رهبری، اقدامات 
جدی بعمل می آوریم.شــهردار گرگان تصریح 
کرد: ۴۰ دســتگاه اتوبوس لوکس خریداری شد 
که اززمان تاسیس سازمان حمل و نقل طی بیش 
از ۲۰ سال اخیر بی سابقه بوده است سبطی بیان 
کرد: با نگاهی که در شــورای ششــم در راستای 
تســهیل در حمل و نقل عمومی باکیفیت وجود 
دارد، اتوبوس هــای فرســوده را از رده خــارج و 
اتوبوس هــای جدیــد را جایگزین می کنیم.وی 
ادامــه داد: رقــم ۲۰۰ میلیــارد از مجموع ۲۴۰ 
میلیــارد تومــان مبلــغ خریــداری اتوبوس از 
ســازمان شــهرداری های کشــور اخذ کردیم و 
بخش کمتری از منابع مالی ما اســتفاده شــده 
است.شــهردار گرگان با تاکید بر رعایت عدالت 
در تمــام نقاط شــهر بیان کــرد: برقراری توازن 
در عدالــت عمرانــی و حوزه های مختلف الزمه 
دسترســی به شاخصه های شهر و محله اسالمی 
است.محمدرضا سبطی با اشاره به منطقه شمال 
شــهر گفت: پارک خطــی در حال احداث جزو 
زیباتریــن پارک های خطی شــهر خواهد بود و 
مراجعین بسیاری از همه نقاط سطح شهر خواهد 
داشت.ســبطی خاطرنشــان کرد: زمان برای ما 
بســیار حائز اهمیت اســت و در راستای خدمت 
رسانی وقت چندانی نداریم و امسال باید اتفاقات 

مبارکی را رقم  بزنیم.

طی مراسمی با حضور مسئوالن شهرستان 
کردکوی انجام شد؛

بهره برداری از پروژه گازرسانی 
به 8 خانوار مستمند در روستای 

باالجاده کردکوی 
گلستان / گروه استان ها: طی مراسمی با حضور 
مســئولین  شهرستان کردکوی پروژه گازرسانی 
به هشت خانوار مستمند و بی بضاعت  روستای 
باالجاده  به بهره برداری رسید.در این مراسم که 
اعضای اســتانداری، فرماندار کردکوی ، فرمانده 
ســپاه، امــام جمعه کردکوی، رئیــس اداره گاز 
ورؤســای تعدادی از ادارات شهرســتان و تنی 
چند از اهالی روســتای باالجاده حضور داشتند 
، گاز تعداد ۸ خانوار مستمند که با همت خیرین 
گرامی انجام شــده بود افتتاح گردیده و به جمع 
مصرف کنندگان گازطبیعی شهرســتان اضافه 
شدند.شــایان ذکر است در این مراسم همچنین 
از زحمات رحمان مقدم رئیس اداره گازکردکوی 
با اهداء لوح ســپاس به نحو شایســته ای  تجلیل 

بعمل آمد

شهردار اهواز:

 افتتاح پروژه ها بهانه ای 
 برای ارتباط مستقیم

 و تعامل با شهروندان است
خوزســتان / گروه اســتان ها: رضا امینی شهردار 
اهــواز در جمع مدیران شــهری عنــوان کرد: ما 
در شــهر اهــواز هفت ورودی داریــم و به دنبال 
زیباسازی و نوسازی آنها هستیم و پروژه های بسیار 
دیگری نیز در دست اقدام داریم.وی افزود: مناطق 
چندگانه اهواز باید در هر هفته یک پروژه شاخص 
برای افتتاح داشــته باشند.  ما باید تالش کنیم تا 
نگاه مردم به مجموعه شهرداری اهواز مثبت باشد.
شهردار اهواز  علت برگزاری افتتاحیه پروژه ها در 
شــهر اهواز را در ابتدا ارتباط مســتقیم با مردم و 
سپس ایجاد فضای گفتگو بین مجموعه شهرداری 
و شــهروندان دانست و ادامه داد: شهرداری اهواز 
بــه دنبال این اســت تا کلیه پــروژه های برزمین 
مانده در این شــهر را به ســرانجام برساند. ما باید 
به هر بهانه ای که شده به مناطق محروم برویم و 
از نظــرات مردم الگو بگیریم.امینی گفت: افتتاح 
پروژه های مختلف باعث می شود تا حس رقابت 
در بین شــهرداران مناطق چندگانه ایجاد شود و 
به صورت کلی همه این موارد باعث می شود تا کم 
کم قطار توسعه شهر اهواز به حرکت در بیاید.وی 
گفت: مشاهده حضوری مشکالت مردم باعث می 
شود تا با اولویت بندی مناسب به دنبال پیگیری 

پروژه های کوچک و بزرگ باشیم.

 مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

 ممانعت از خاموشی 
در تابستان با رعایت الگوی 

مصرف محقق می شود
اصفهان / گروه استان ها: مدیر دفتر مدیریت 
مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان در مورد 
ســاعت پیک مصرف اظهار داشت: بسیاری از 
شــهروندان از این ســاعت بی اطالع هستند 
و شــیوه مصرف شــان در ساعات ۱۳ الی ۱6 
ســبب افزایش بار مصرف می شود.وی تاکید 
کــرد: در صورت مدیریــت ۲۱6 مگاوات در 
سال ۱۴۰۰، می توانستیم منجر به خاموشی 
نشویم که متاسفانه به دلیل گرمای زودرس، 
نیروگاه های در حال تعمیر و دیر وارد شــدن 
نیروگاه ها به مدار شاهد خاموشی بودیم.وی 
با بیان اینکه ۷۷ درصد مشــترکین شــرکت 
توزیــع برق اصفهان خانگی هســتند که ۳۵ 
درصــد مصرف شــبکه را بــه خود اختصاص 
داده اند، افزود: یک درصد مشــترکین مربوط 
به بخش صنعت اســت که  ۲۸ درصد مصرف 
شــبکه را دارند..مدیــر دفتر مدیریت مصرف 
شــرکت توزیع برق اصفهان در ادامه به عدم 
تعادل بین تولید و مصرف برق در کشور، تأکید 
کرد: باید به ســمت انرژی های تجدیدپذیر و 
نیروگاه های تولیــد پراکنده برای تولید برق 
برویم.وی خاطرنشــان کرد: در بخش مصرف 
خانگــی نیازمند به فرهنگســازی و آموزش 
در خصوص ســاعات پیک مصرف هســتیم 
تا بتوانیم با مدیریت مصرف مانع خاموشــی 
شــویم.وی یادآور شد:مشترکین خانگی می 
تواننــد با نصــب اپ برق من و انتخاب گزینه 
پلــی مصــرف از ۵ درصد پــاداش در هزینه 
بــرق مصرفی بهره ببرند. در بخش صنعتی و 
کشاورزی نیز در صورت مصرف کمتر از میزان 
مشــخص شده، قبض برق آن ها صفر و حتی 
پــاداش تعلق مــی گیرد.مدیردفترمدیریت 
مصرف شــرکت توزیع بــرق اصفهان اظهار 
داشــت: به همه مشــترکین پیامک ارســال 
کردیم که اگر مصرف را رعایت کنید مشمول 
پاداش خواهید شد، اما متاسفانه در برخی از 
ادارات و بیمارســتان ها نسبت به این موضوع 
بــی توجهی می شــود.صالحی با بیان اینکه 
باید فرکانس شبکه گسترده توزیع برق حفظ 
شود افزود: این فرکانس باید حدود ۵۰ هرتز 
باشــد و دو تا ســه دهم کمتر شــود، رله های 
فرکانســی به صورت خودکار از مدار خارج و 
ســبب خاموشی شود.وی اضافه کرد: در این 
مــورد و برای مدیریت مصرف با مشــترکین 
تفاهــم نامــه امضا کرده ایم که میزان مصرف 
شــان را متناسب با میزان خرید بار از شرکت 
مدیریت کنند. در این بین کســانی که تفاهم 
نامــه امضا نمی کنند در اولویت قطع برق در 
زمان اوج مصرف هستند و اولویت دوم کسانی 
هستند که تفاهمنامه را امضا می کنند ولی به 
آن عمــل نمی کنند.صالحی تاکید کرد: بحث 
خاموشی ها هنوز مشخص نیست، ولی شرکت 
های برق با پیشفرض، جدول خاموشی را آماده 
می کنند تا در صورت بروز مشکل آماده باشند.

کسین خوزستان  در بازدید از شرکت فوالد ا
ح شد؛  مطر

کسین از تامین کنندگان  فوالد ا
اصلی مواد اولیه سازه های 

فوالدی در منطقه است
خوزســتان / گروه اســتان ها: دوشنبه اعضای 
انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان ســازه 
های فوالدی کشــور با حضور در شــرکت فوالد 
اکسین خوزستان از خط تولید این شرکت بازدید 
کردنــد.در حاشــیه این بازدیــد حامد ضیایی 
رئیــس هیئت مدیــره انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان ســازه های فوالدی در گفتگو با 
خبرنــگار روابــط عمومی در معرفی این انجمن 
گفت: انجمن ســازه های فوالدی ایران با هدف 
گــردآوری اعضای این صنف در ایران تشــکیل 
شده است و خدا را شکر توانسته با همدلی و جمع 
آوری نظرات و پیشــنهادات همه هم صنفی ها 
در ایران که حدود 6۰۰ شرکت هستند و حدود 
۵۰ هزار شــغل ایجاد کــرده اند در خودکفایی 
تولید و صادرات کشــور ســهم بسزایی داشته 
اند.ضیایــی در ادامــه به همکاری این انجمن با 
فوالد اکسین اشاره کرد و افزود: در راستای تهیه 
مــواد خام تولیدکننــدگان این صنعت امروز از 
شــرکت فوالد اکسین خوزستان بازدید داشتیم 
که فوالد اکســین از تولید کنندگان اصلی و از 
افتخارات صنعت کشــور است و محصوالتش را 
در بســیاری از کارخانجــات اعضا مصرف کرده 
ایم و می توان گفت فوالد اکسین یکی از تولید 
کنندگان اصلی مواد اولیه محصوالت سازه های 
فوالدی در منطقه اســت.وی گفت: در جلســه 
امروز به توافقات خوبی با فوالد اکســین رسیده 
ایم و امیدواریم در ســال جدید که بنام تولید ، 
دانش بنیان ، اشــتغال آفرین نامگذاری شــده 
همکاری موثری داشــته باشــیم و با تفاهم نامه 
ای که قرار شد با شرکت فوالد اکسین خوزستان 
انجام شــود امیدوار هســتیم بهتر از گذشته از 
محصوالت فوالد اکســین در صنعت سازه های 

فوالدی استفاده کنیم.

استانها 6

کرمانشاه: آبفای استان  معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 

کرمانشاه اجرا می شود مدیریت فشار شبکه آب در 5 شهر استان 
کرمانشــاه / گروه اســتان ها: معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب اســتان کرمانشــاه از اجرای برنامه مدیریت فشار شبکه آب در 
پنج شــهر اســتان به منظور جلوگیری از هدررفت چشمگیر آب خبر داد. 
یوســف اســماعیلی گفت: صحنه، هرسین، کنگاور، سنقر و کلیایی و تازه 
آباد شــهرهایی هســتند که به صورت نمونه مطالعاتی برای اجرای برنامه 
مدیریت فشــار شــبکه آب در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: برنامه 
فشارســنجی شــبکه آب به منظور تعدیل فشار شبکه توزیع آب، کاهش 
تعداد حوادث، جلوگیری از هدررفت آب و تهیه نقشــه ازبیلت شــبکه 
در بســتر GlS، در حال اجراست.اســماعیلی خاطرنشــان کرد: با نصب 
میانگین ۱۳ دســتگاه فلومتر التراســونیک بر روی شبکه های آب رسانی 
شــهرها و نصب دســتگاه دبی سنج پرتابل در خروجی مخازن ذخیره آب 

آنها جهت محاسبه دبی خروجی مخازن ، با شناسایی نقاط ضعف و قوت 
شبکه از هدررفت چشمگیر آب در هر شهر جلوگیری به عمل آمد.معاون 
بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب کرمانشاه با اشاره به کاهش 
نزوالت آسمانی در بهار امسال افزود: با توجه به شرایط موجود شناسایی 
عوامل تاثیرگذار بر مصرف بی رویه آب و ارائه الگوی مناسب مصرف باید 
مورد توجه قرار گیرد.طبق اعالم سازمان هواشناسی کرمانشاه، میانگین 
بارش های ســال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اســتان نسبت به سال زراعی قبل 
۱۵ درصد و نســبت به دوره بلند مدت ۳۷ درصد کاهش داشــته اســت.

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۵ 
روستا است.این استان ۵۴۰ هزار مشترک آب دارد که از این تعداد بیش 
از ۳۰۰ هزار مشترک مربوط به کالنشهر یک میلیون نفری کرمانشاه است.  

اصفهان / گروه استان ها: مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت 
عامل ذوب آهن اصفهان به همراه تنی چند از مدیران، سرپرستان و 
کارشناسان شرکت در کارگاه های پیرامونی کارخانه حضور یافتند 
و ضمن بازدید میدانی از محیط و مناطق کارگاهی با تالشــگران 
ایــن بخش ها دیــدار  و گفتگو کردند.ایــن بازدید با هدف تجهیز 
کارگاه هــای پیرامونی کارخانه، از جملــه ایجاد و راه اندازی مرکز 
تعمیرگاهــی ولوهــای صنعت فوالد و خطوط تولید شــرکت های 
صنعتی در کالس و فشــارهای مختلف که یکی از نیازهای روزانه 
و مهم این کارخانه بزرگ صنعتی و سایر شرکت ها و صنایع کشور 
می باشد، انجام شد.مهندس رخصتی در این دیدار ضمن قدردانی 
از زحمات تالشــگران شــرکت که با همت بلند و با تکیه بر توان و 
تجربه کارگران و دانش فنی متخصصان داخلی به دســتاوردها و 
رکوردهــای متعدد دســت یافتند، گفــت: باید با تمام توان از همه 
ظرفیت های این کارخانه عظیم اســتفاده کنیم تا بتوانیم نیازهای 

خود را از داخل تامین و وابستگی کمتری به خارج از شرکت داشته 
باشیم.وی هدف از این دیدار را بازدید میدانی از کارگاه های معطل 
مانده شرکت دانست و افزود: زمان آن رسیده است که با استفاده از 

تجربیات موفق متخصصان شرکت در تعمیرات ولو ها، کارگاه های 
رها شده یا کارگاه هایی که به صورت کامل به کارگرفته نشده اند، 
به طور موثر، فعال شــوند تا یک مرکز تعمیرگاهی ملی ولو ایجاد 
کنیم. این مرکز عالوه بر رفع نیاز شرکت بزرگ ذوب آهن اصفهان 
به ســایر صنایع و شــرکت های کشور نیز خدمات ارائه خواهد داد.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان بر جانمایی این کارگاه 
و آغــاز عملیــات آن به قید فوریت با به کارگیری تمام ظرفیت های 
موجود در شرکت تاکید کرد و گفت: با توجه به ضرورت و نیاز شرکت 
و ســایر صنایع کشــور،  تحریم های ناعادالنه و لزوم صرفه جویی و 
اســتفاده از دانــش متخصصان داخلی، وجــود چنین مرکزی در 
صنایع کشور بیش از پیش احساس می شود که انشاهلل با راه اندازی 
این مرکز نیازهای خود را رفع خواهیم کرد و همچون همیشه دانش 
فنی خود را نیز برای توسعه علم و صنعت کشور در اختیار صنایع 

دیگر قرار خواهیم داد

سرپرست مدیریت عامل شرکت ذوب آهن اصفهان خبر داد؛

ایجاد مرکز ملی تعمیرات َولوهای صنعتی در ذوب آهن اصفهان

خبر  ویژه
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کوتاه از جامعه

کرونا تا کنون پنج جهش ژنتیکی خطرناک 
شامل آلفا، بتا، گاما، دلتا و اُمیکرون داشته 
و اُمیکرون جدیدترین نســخه جهش یافته 
این ویروس اســت.این در حالی اســت که 
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت، در هفته 
۱۱۳ همه گیری کووید ۱۹ در کشور، میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی، همچنان 
پایین و به میزان ۵۱.۸۱ درصد بوده اســت 
که با این شرایط می توان این چنین تعبیر 
کرد که در حال ســقوط آزاد برای کنترل 
کرونا هستیم و تنها راه نجات از این سقوط 
و کنترل این پدیده شــوم، رعایت پروتکل 

های بهداشتی است.

BA2 سویه غالب کرونا در ایران
دکتر حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی 
کشوری مقابله با کرونا درباره وضعیت کرونا 
در کشور، گفت: آنچه که در حال حاضر در 
کشــورمان اتفاق افتاده، این است که مانند 
تمامی کشورها ما هم از نظر میزان بستری 
و هم از نظر میزان مرگ و میر ناشی از کرونا 
یک شیب نزولی را داریم که تقریبا به صورت 
خطی درآمده اســت. به طوری که منحنی 
کــه به صورت صعودی باال رفته بود، اکنون 
پایین آمده و به صورت خطی درآمده است. 
بنابراین در حال حاضر در تمام کشــورهای 
دنیا، میزان بستری و مرگ ومیر تقریبا سیر 
نزولی داشــته و حتی در کشورهایی مانند 
چین و هنگ کنگ که میزان موارد باال رفته 
بود نیز شــاهد سیر نزولی هستیم. کشور ما 
هم از ســایر کشــورها مستثنی نیست.وی 
گفــت: در مطالعه اخیری که در کشــور ما 
انجام شــد، سویه  غالبی که در کشور وجود 
دارد، بیش از ۸۱ درصد زیر ســویه BA۲ از 
خانواده اُمیکرون است. بنابراین آن سویه ای 
که انتظار داشتیم که ممکن است منجر به 
ایجاد پیک جدیدی شود، فعال چنین  نشد 
و موج جدیدی را از BA۲ در کشورمان شاهد 

نبودیم.

نگرانی از ورود مجدد دلتا به کشور
جماعتی درباره پیش بینی ها از روند کووید 
۱۹ در کشورمان طی هفته های آتی، گفت: 
با توجه به شرایطی که در حال حاضر دیده 

می شــود، اگر با مشــکل جدید و زیر سویه 
جدیدی در کشورهای دیگر برخورد نکنیم، 
 به نظر می رسد که در ماه های آینده حداقل 
تا فصول ســرد، خیلی با پیک مهم و موج 
جدیــدی برخورد نکنیم. اگرچه یک جای 
نگرانی وجود دارد؛ آن هم اینکه گفته شده 
که تقریبا هنوز در برخی کشورهای اطراف ما 
مانند ترکیه سه درصد سویه در گردش شان 
دلتا است، شاید این جای نگرانی را بگذارد 
کــه با توجه بــه رفت وآمدها و مراوداتی که 
بین کشــور ما و کشورهای اطراف از جمله 
ترکیه اســت، ممکن اســت که دوباره دلتا 
بیاید و منجر به ایجاد زیرســویه هایی مانند 
XD و XF شــود، اما واقعیت این اســت که 
هنــوز چنین چیــزی را تجربه نکردیم و از 
آنجایی که در کشــورهای دیگر هم با پیک 
جدیدی مواجه نشدند، به نظر نمی رسد که 
حداقل در فصل تابســتان با مشکل جدی 
مواجه شویم. بر این اساس مانند پیش بینی 
که در سایر کشورهای دنیا مطرح شده،   اگر 

قرار باشد با پیکی مواجه شویم، ممکن است 
در فصول سرد، یعنی در پاییز و زمستان باشد 
و با موجی از ویروس کرونا با زیرســویه های 
دیگر مواجه شــویم، اما به نظر نمی رسد که 
حداقــل تا چند ماه آینــده با موج جدید و 

جدی مواجه باشیم.

امکانات ایران در شناسایی زیرسویه های 
ترکیبی کرونا

وی درباره وضعیت شناسایی زیرسویه های 
XD و XF در کشور، گفت: شناسایی این زیر 
سویه ها بر اساس ژن سکوئنسینگ است که 
خوشــبختانه در کشور ما دستگاه هایی که 
بتوانیم  با اســتفاده از آنها، ویروس ها را از 
نظر ژنتیکی بررســی کنیم، وجود دارد که 
به صورت فعال در حال ارزیابی هستند. بر 
این اساس اگر زیرسویه های ترکیبی مانند 
XE، XD،   XF یا زیر سویه های دیگری که 
ممکن است به صورت ترکیبی وجود بیایند، 
اگر ببینیم که با مشــکل و پیک جدیدی 

مواجهیــم، به ســرعت می توانیم ارزیابی 
کرده و مشــخص کنیم که چه زیرسویه ای 
اســت. بنابراین جای نگرانــی در این باره 
وجــود ندارد. زیرا اگر بــا تهدید جدیدی 
مواجه شــویم، با دستگاه هایی که داریم و 
با ارزیابی ژنی می توانیم این بررسی ها را به 
سرعت در کشورمان انجام دهیم.جماعتی 
درباره احتمــال افزایش موارد بیماری در 
کشــور باتوجه به سفرهای نوروزی و دید و 
بازدیدها، گفت: اگر تعطیالت، رفت و آمدها 
و مسافرت ها می خواست مشکل جدی را در 
میزان بستری و مرگ ومیر ایجاد کند، شاید 
تاکنون می توانســت خودش را به صورت 
چشــمگیری نشان دهد. اگرچه طی یکی 
دو هفتــه قبل مختصــری افزایش میزان 
مراجعین ســرپایی و به دنبال آن مقداری 
افزایش بســتری را داشــتیم، اما باتوجه به 
اینکه روند افزایشــی ادامه پیدا نکرد و سیر 
صعودی ایجاد نشد، به نظر نمی رسد که با 

موج جدید مواجه باشیم.

گشایی مدارس بر وضعیت کرونا  تاثیر باز
در کشور

وی درباره تاثیر بازگشــایی مدارس بر روند 
بیماری در کشــور نیز گفت: باید شــرایط 
مختلف را در نظر بگیریم؛ شــرایطی مانند 
واکسیناســیون که انجام شــد، به ویژه در 
کودکان و دستورالعملی که به تمامی کارکنان 
مدارس داده شــد تا واکسیناسیون شان را 
کامل کنند، رعایت پروتکل های بهداشتی 
و اینکه تعداد زیادی از افراد در کشــور ما به 
ویروس کرونا مبتال شدند و ایمنی ذاتی که در 
بدن افراد ایجاد شد، باعث شد که حداقل در 
هفته های بعد از بازگشایی مدارس، خیلی آثار 
چشمگیری در جامعه نبینیم و امیدواریم که 
مشکل جدی در رابطه با بازگشایی مدارس 

در جامعه دیده نشود.

کسیناسیون تان را تكمیل  ماسک بزنید وا
کنید

وی افزود: در کشــور ما هم علی رغم اینکه 
میزان افراد مبتال و بستری کاهش پیدا کرده 
که جای خوشــحالی دارد، اما یک نگرانی 
هــم کــه وجود دارد و ممکن اســت از نظر 
اپیدمیولوژی مورد نظر قرار بگیرد، این است 
که RE ما هنوز به یک و زیر یک نرسیده است 
که به این معناست که احتمال اینکه ویروس 
در گردش باشد و با هر اقدامی اعم از ترکیب 
ویروس ها یا اقداماتی که می تواند منجر به 
چرخش بیشتر ویروس شود، ممکن است در 
کشور ما ایجاد خطر کند. بنابراین توصیه ما 
این است که برای جلوگیری از مساله باتوجه 
به اینکه RE ما به یک و زیر یک نرسیده است، 
وی افزود: مردم همانطور که ســازمان های 
علمی دنیا و ســازمان بهداشت جهانی هم 
مطرح کرده، باید پروتکل های بهداشــتی و 
تزریق واکسن و تکمیل واکسیناسیون را با 
جدیــت تمام پیش برند.وی افزود: در حال 
حاضر کاهش میزان بســتری و مرگ ومیر، 
باعث شــده عده ای در رعایت پروتکل های 
بهداشــتی سهل انگاری کنند که با توجه به 
اینکــه RE ما در ویروس اُمیکرون به یک و 
زیر یک نرسیده، می تواند خطرناک باشد و 
منجر به نگرانی هایی در اختالل در کنترل 

پاندمی در کشور شود. 

7جامعه
نگرانی در خصوص اعمال 

کسی  خ های جدید کرایه تا نر
وجود ندارد

معــاون نظارت و امور مناطق ســازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهر 
تهران از اجرایی شدن افزایش نرخ کرایه 
تاکســی ها از روز نخست اردیبهشت ماه 
خبــر داد و اظهار کرد: برای جلوگیری از 
ســر درگمی مسافران و نیز تضییع حق 
تاکســیران و مســافران، فرآیند توزیع و 
الصــاق برچســب های تعبیه شــده در 
خصوص افزایش نرخ کرایه تاکســی ها 
در کلیــه تابلوهــای خطوط و پایانه های 
تاکســیرانی در کوتاه ترین زمان ممکن 
صورت پذیرفت. وحید ســرلک با اشاره 
به اینکه فرآیند نصب برچسب های بارکد 
دار دو بعــدی )۳ بــر چســب( در داخل 
تاکسی های خطی در حال انجام است و 
برچســب های جدید عالوه بر اعالم نرخ 
کرایــه از قابلیــت پوشــش دادن دیگر 
خدمات هم برخوردار اســت، اظهار کرد: 
مســافران می توانند با اسکن بارکدهای 
برچسب تعبیه شده داخل خودرو، عالوه 
بر اطالع از میزان کرایه و پرداخت آن، به 
خدمات دیگری نظیر مشاهده اطالعات 
راننده تاکســی، امکان ثبت پیام تقدیر و 
تشکر، انتقاد و پیشنهاد و دیگر موضوعات 
در نظر گرفته شــده بــه این منظور نیز 
دسترسی داشته باشند. معاون نظارت و 
امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهر تهران در ادامه با تاکید بر 
این نکته که برچسب های جدید مقدمه 
تحقق نرخ شناور و پرداخت الکترونیکی 
را فراهم می آورد، از شــهروندان تهرانی 
درخواســت کرد تا در صورت مشــاهده 
تاکســی های خطی فاقد این برچسب ها 
با ســامانه ۱۸۸۸ تماس گرفته و اینگونه 
موارد را به سازمان تاکسیرانی شهر تهران 

اعالم کنند. 

 کالهبرداری سیار 
با فروش تن ماهی

رئیــس پلیس فتای پایتخت اظهار کرد: 
تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتای 
تهــران بزرگ مراجعه و مدعی شــدند 
مبالغــی به صورت غیرمجاز از حســاب 
آنان برداشــت شده است.سرهنگ داود 
معظمــی گــودرزی گفت: پــس از اخذ 
اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع 
در دســتور کار قرار گرفت و کارشناسان 
پلیــس فتا پایتخت تحقیقات خود را در 
این زمینه آغاز کردند.در تحقیقات اولیه 
کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص 
شد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید 
از یک تن ماهی فروش ســیار در تهران 
حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر 
مــورد کالهبرداری قــرار گرفته اند.وی 
افزود: افســران پلیــس فتا تهران بزرگ 
در مرحلــه تحقیقــات پرونده مجرمین 
را شناســایی و دستگیر کردند.متهمین 
پــس از انتقــال به پلیس فتا و مواجهه با 
شــکات پرونده و مستندات جمع آوری 
شــده توســط پلیس به کالهبرداری از 
بیــش از ۲۹ نفــر با ایــن روش به ارزش 
ریالــی حدود هفت میلیارد ریال اعتراف 
کردنــد و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه 
خود برداشــتند.وی افزود: شــهروندان 
جهت پیشــگیری از ســرقت به صورت 
اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد 
کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً 

انجام دهند .

شرط مدرک دکتری برای 
استاد معلمی حذف شد

رئیس کمیســیون آموزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس با اشــاره به طی شــدن 
مراحــل نهایی تدوین آیین نامه اجرایی 
قانون رتبه بندی معلمان، گفت: تا به امروز 
بیشــتر مســائلی که مد نظر معلمان در 
آیین نامه رتبه بندی بود، رفع شده است.
یکی از مسائلی که در آخرین اصالح آیین 
نامه رتبه بندی معلمان مورد بازنگری قرار 
گرفت، این بود که برای اســتاد معلمی، 
شــرط دکتری برداشته شود. همچنین 
در آخرین اصالح آیین نامه تأکید شــده 
آخرین مدرک معلمان لحاظ شده و حق 
و حقوق آنها پرداخت شــود که معاونت 
قوانیــن مجلس نیز تأکید داشــت باید 
این مدارک جدید معلمان اعمال شــود.

علیرضــا منادی ســفیدان افزود:  انتظار 
داریم نهایتا یک آیین نامه کامل و جامع با 
لحاظ کامل منافع معلمان تدوین و روانه 

صحن هیأت دولت شود. 

پایان مناقشه تعرفه های 
پزشکی با تصمیم دولت

افزایش تعرفه های پزشــکی که هر سال در 
زمان تعیین تکلیف مورد مناقشــه اســت، 
در ســال ۱۴۰۱ نیز سازمان نظام پزشکی 
افزایش 6۰ درصدی تعرفه ها را پیشــنهاد 
داد کــه مورد تایید وزارت بهداشــت نبود 
و در نهایــت دولــت این پرونده را بســت و 
کلیات تعرفه های ســالمت و میزان رشــد 
آن در ســال ۱۴۰۱ در جلسه روز یکشنبه 
)چهارم اردیبهشت( هیات دولت به ریاست 
آیت ا... سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور 
بررسی و به تصویب رسید.دولت با تصویب 
افزایــش تعرفه هــا در بخش دولتی به طور 
متوسط ۱۹.۵ درصد و در بخش خصوصی 
۲۴ درصد، موضوع تعرفه های پزشــکی در 
ســال ۱۴۰۱ را تعییــن تکلیف کرد.تعرفه 
های پزشــکی براســاس قانون در شورای 
عالی بیمه ســالمت تعیین و برای تصویب 
در هیات دولت به ســازمان برنامه و بودجه 
ارائه می شــود. این تعرفه ها مجموعه ای از 
توافق سازمان های بیمه گر، وزارت بهداشت 
و سازمان نظام پزشکی است که در نهایت 
در جلسه هیات دولت به تصویب می رسد. 
چــون 6۰ درصــد هزینه هــای درمانی از 
جیب مردم پرداخت می شــود، افزایش 6۰ 
درصدی تعرفه ها تا حدودی منطقی به نظر 
نمی رسید زیرا مردم در این زمینه بسیار در 
تنگنا قرار می گرفتند و شــاید برخی دیگر 
توان مراجعه به پزشــک متخصص یا  حتی 
عمومی را هم نداشتند.بهرام عین الهی وزیر 
بهداشت، نیز درباره پیشنهاد نظام پزشکی 
گفت: تعرفه های پزشکی جدید پیشنهادی 
و منتشرشــده اخیر از سوی سازمان نظام 
پزشکی، مورد تایید وزارت بهداشت نیست.
وی ادامه داد: تعرفه های پزشکی را شورای 
عالی بیمه سالمت تعیین می کند که این کار 
در دی ماه سال گذشته انجام و مصوبه آن 
به ســازمان برنامه و بودجه ارسال می شود 
و پس از آن در هیات دولت مصوب و ابالغ 
می شــود. سازمان نظام پزشــکی یکی از 
اعضای شــورای عالی بیمه ســالمت است 
و تعرفه پیشــنهادی این شورا را در دی ماه 
امضا و تایید کرده اســت.حال قرار اســت 
پــس از این همه مناقشــه جدول افزایش 
تعرفه های پزشکی از سوی وزارت بهداشت 
تهیــه و ابالغ شــود تــا در نهایت در بخش 
دولتی به طور متوســط ۱۹.۵ درصد و در 
بخش خصوصی ۲۴ درصد رشــد داشــته 
باشــد یعنی حدود ۴۰ درصد کمتر از رقم 
پیشــنهادی ســازمان نظام پزشکی است. 
چــون مصوبه الزم االجرا اســت راهی جز 
اجــرای آن در بخــش دولتی و خصوصی 

نیست .

فرایند ثبت درخواست برای 
تغییر حوزه امتحانی کنکور 

کارشناسی  ارشد آغاز شد
متقاضیــان ثبت نــام کننــده در آزمون 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ که 
محل تحصیل و اقامت آنان متفاوت اســت 
و حــوزه امتحانی خــود را با توجه به محل 
اقامــت خود تعیین کــرده اند، در صورت 
تمایــل نســبت به تغییر حــوزه امتحانی 
خود به شــهر محل تحصیــل اقدام کنند. 
این دســته از داوطلبان باید از روز دوشنبه 
پنجم اردیبهشــت ماه تا روز چهارشــنبه 
هفتــم اردیبهشــت ماه به ســامانه جامع 
آزمون کارشناســی ارشــد در درگاه اطالع 
رســانی سازمان ســنجش آموزش کشور 
به نشــانی www.sanjesh.org مراجعه و 
با وارد کردن شــماره پرونده، کد ملی و کد 
پیگیری، نســبت بــه تغییر حوزه امتحانی 

خود اقدام کنند.

بخشنامه نقل و انتقال 
فرهنگیان تغییر کرد

وزیر آموزش و پرورش درباره بخشنامه نقل 
و انتقــال فرهنگیان گفت: تغییراتی در این 
بخشــنامه ایجاد شده است مانند تغییراتی 
بــرای افراد ایثارگر و افرادی که تازه ازدواج 
کرده اند.یوســف نوری افزود: سنوات را در 
برخــی از مــوارد تقلیل داده ایــم،  نقل و 
انتقاالت در تمامی دستگاه ها مبتنی بر نیاز 
و عدم نیاز اســت در آموزش و پرورش اگر 
این امر را آزاد کنیم مناطق کم برخوردار از 
معلم خالی می شوند و باید معلمان را از بین 
افرادی که تربیت معلم نرفته اند و یا دارای 
رشــته غیر مرتبط هستند، جذب کنیم که 
این امر برای دانش آموزان این مناطق ظلم 
است، بنابراین بخشی از این بخشنامه ترمیم 
شده است.نوری همچنین درباره پرداخت 
حق التدریس فروردین همکاران فرهنگی، 
گفــت: پیگیــر این امر هســتیم و این حق 
الزحمه پرداخت می شــود همچنین اضافه 
کاری ســرایداران در اردیبهشت به همراه 

اضافه کار فروردین پرداخت می شود.

کنند مدارس غیردولتی می توانند شهریه ثابت را یک جا دریافت 
رئیــس ســازمان مدارس و مراکــز غیردولتی و 
توسعه مشــارکت های مردمی در مورد افزایش 
هزینــه ثبت نام در مــدارس غیردولتی، گفت: 
هنــوز هیچ افزایش قیمتــی در مدارس نداریم 
و الگوی تعیین شــهریه مدارس را به اســتان ها 
اعالم کرده ایم که براساس دوره تحصیلی، سطح 
آموزشی و پرورشی، برنامه ها و فعالیت های فوق 
برنامه، فضای فیزیکی، تجهیزات و شرایط منطقه 
و حتی نرخ تورمی که رسما اعالم می شود، تعیین 
شــده است.احمد محمودزاده افزود: مدارس در 

حال پر کردن مدارکی هســتند که ما ارســال 
کردیم، این مدارک در شــورای نظارت منطقه 
تصویب می شــود و از آنجا به اســتان و از استان 
به دســت ما می رســد و در نهایت ما کف و سقف 
شهریه را مشخص می کنیم. اگر مدرسه ای پیش 
ثبت نام انجام می دهد، باید متناســب با شهریه 
سال گذشته پیش ثبت نام انجام شود و به محض 
اینکه شهریه جدید تصویب شد، متناسب با آن 
برای سال تحصیلی آینده برنامه ریزی کند. این 
ثبت نام به صورت علی الحســاب اســت و بعد از 

تصویب شــهریه جدید باید ادامه روند را انجام 
دهند.مالک ما شهریه ثابت و شهریه فوق برنامه 
درسی است. اینکه مدرسه ای استخر استاندارد، 
سالن ورزشی خاص، آموزش زبان و ... را دارد، این 
موارد جزو شهریه های ما نیستند و خانواده ها در 
مورد آن با مدارس به توافق می رســند. بنابراین 
شــهریه به آن چیزی می گوییم که شهریه ثابت 
و فوق برنامه درسی را شامل می شود و بقیه جزو 
فعالیت های مکمل مدرسه است که با همکاری 
و رضایــت خانواده ها پرداخت می شــود و باید 

ایــن دو بحــث را از هم جــدا کنیم.وی در مورد 
اینکــه آیا مدارس می تواننــد در پیش ثبت نام 
از خانواده بخواهند کل شــهریه ثابت را یک جا 
بپردازند یا باید امکان پرداخِت اقســاطی برای 
اولیا فراهم باشــد، گفت: بله مدارس می توانند و 
باالخره این هزینه باید پرداخت شــود. اما ما از 
موسســان مدارس غیردولتی خواهش می کنیم 
تــاب آوری مــردم و بحث اقتصــادی را درنظر 
بگیرنــد.وی افزود:  بیشــتر این توافق بین اولیا 

و مدرسه صورت می گیرد. 

سازمان هواشناسی هشدار داد؛

کشور گرد و غبار به  ورود دوباره 
ســازمان هواشناســی با صدور هشــدار نارنجی رنگ از  نفوذ گرد و 
غبار و کاهش کیفیت هوا همراه با کاهش شعاع دید تا چهارشنبه 

)۷ اردیبهشت(خبر داد.
این شــرایط جوی امروز سه شــنبه در خوزســتان و بوشهر و روز 
چهارشنبه در خوزستان و ایالم مورد انتظار است و افزایش شاخص 
کیفیــت هــوا، کاهــش دید، اختالل در تردد و آســیب به صنایع 
حســاس به گرد و خاک را به دنبال دارد.ســازمان هواشناسی برای 
جلوگیری از صدمات و آســیب های احتمالی اجتناب از حضور در 
فضای باز برای تمام گروه ها، اجتناب از ســفرهای بین شــهری و 
مدیریــت در جهــت نگهداری از صنایع را توصیه می کند.در ادامه 

این هشــدار ســازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ از نفوذ 
گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا همراه با کاهش دید تا چهارشنبه 
در برخی دیگر از اســتان ها خبر داد.این شــرایط جوی که کاهش 
کیفیت هوا، کاهش دید و احتمال آســیب به صنایع حســاس به 
گرد و خاک را همراه دارد امروز سه شــنبه در ایالم و کرمانشــاه 
و روز چهارشــنبه در بوشــهر و لرستان پیش بینی می کند.سازمان 
هواشناسی در این شرایط خودداری از حضور در فضای باز به ویژه 
برای گروه های حســاس، پرهیز از حرکات ورزشــی و فیزیکی در 
فضای باز و احتیاط در ســفرهای بین شــهری را توصیه می کند.بر 
اســاس این گزارش، در هشــدار نارنجی  رنگ سازمان هواشناسی 

پیش بینی می شود که پدیده ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته 
باشــد و خســارت های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای 
آماده باش دستگاه های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت زا 
صادر می شــود. هشــدار زرد رنگ به معنای این است که پدیده ای 
جوی رخ خواهد داد که ممکن اســت در ســفرها و انجام کارهای 
روزمــره اختالالتــی را ایجاد کند. این هشــدار برای آگاهی مردم 
صادر می شــود تا بتوانند آمادگی الزم را برای مواجهه با پدیده ای 
جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. 
از سوی دیگر مسئوالن نیز در جریان این هشدارها قرار می گیرند 

تا اگر الزم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

سرپرســت دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در سال ۱۴۰۰ 
برای نخستین بار کاهش نرخ رشد جمعیت متوقف شد و این امید 
را زنده کرد که رشــد جمعیت ایران به ســمت صفر و منفی شــدن 
نرود.حســام الدین عالمه افزود: اکنون میانگین سنی جمعیت ۳۳ 

سال است که بهترین سن باروری است. 
پیش بینی می شــد در ســال ۱۴۳۰ رشــد جمعیت متوقف شده و 
بعد از آن منفی شود اما با این روند با گذشت ۱۰ سال ممکن است 
رشــد جمعیت دیگر متوقف نشود.وی با یادآوری پیش بینی توقف 
نرخ رشــد جمعیت ایران در ســال ۱۴۳۰، گفت: نرخ رشد جمعیت 
ایــران حاصــل مابه تفاوت تعداد موالید منهــای تعداد افراد فوت 

شــده در یک ســال تقسیم بر جمعیت ســال قبل است.وی گفت: 
طبق پیش بینی های قبلی تا ســال ۱۴۲۵، جمعیت بین ۱۵ تا 6۵ 
سال کشور بیشتر از دو سوم جمعیت است اما ممکن است پنجره 
جمعیتی چند ســال زودتر از این زمان، بســته شــود.عالمه افزود: 
احتمال بســته شــدن پنجره جمعیتی به دو دلیل اتفاق می افتد. 
نخست به علت افزایش سن امید به زندگی و بیشتر شدن جمعیت 
ســالمندان اســت. دلیل دوم هم این اســت که اگر سیاست های 
تشــویقی جمعیت اثر کند، موالید در ســال های آینده ۱۵ ســال 
طول می کشد که وارد سن کار شوند بنابراین ممکن است پنجره 

جمعیتی زودتر بسته شود.

خ رشد جمعیت متوقف شد کاهش نر

خبر  ویژه

کرونا خبر داد؛  کشوری مقابله با  کمیته علمی  دبیر 

نگرانی از ورود مجدد دلتا
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دره گردو ؛ لمس نزدیک بهار در 
ک  منطقه نمونه گردشگری ارا

دره گردو یک منطقه نمونه گردشــگری است 
که با وســعت ۱۰۰ هکتار در جنوب شهر اراک 
قرار دارد و از آب و هوای مناسب، طبیعت بکر و 
مسیر دسترسی آسان برخوردار است. روزانه و 
مخصوصا جمعه  ها و روزهای تعطیل این مکان 
محل تفریح صدها ورزشــکار و خانواده اراکی 
است. دره گردو در نزدیکی کوه سرخه قرار دارد 
و در سال ۱۳۸۵ خورشیدی توسط هیئت دولت 
به عنوان منطقه نمونه گردشگری تصویب شد. 
این دره دارای رودخانه، آبشار، درختان و تنوع 
گیاهی زیاد است که این منطقه را به یک مکان 

مناسب برای عکسبرداری تبدیل می  کند.
در جهت جنوبی شــهر اراک و در دامنه رشته 
کوه زاگرس منطقه گردشــگری و دره گردو به 
طول چندین کیلومتر در محدوده کوه ســرخه 
امتداد دارد و رودخانه فصلی و چشــمه آبی در 
باالدست و چندین آبگیر و بند در دل این جاذبه 
زیبای طبیعت وجود دارد. اینجا از قدیم بیشتر 
به خاطر درختان گردوی موجود در اواسط دره 
به نام گردو نامیده شده است. مسیر ورود به این 
منطقه از انتهای شهرک گردو و جنب بیمارستان 
تامین اجتماعی از بلوار طبیعت آغاز و به میدان 
کوهنورد می رســد که از اینجا چندین مسیر 
کوهنوردی و یک مســیر در امتداد دره وجود 
دارد. در دامنه غربی پیست موتور سواری )موتور 
کراس( و در باال دســت و ابتدای دامنه آالچیق 
های متعدد تعبیه شــده که بــرای کمپینگ 
مناسب است. در روبروی پیست یکی از قله های 
مرتفع واقع شــده که مقبره و یادمان شــهدای 
گمنام در آن احداث شده اســت. در ارتفاعات 
مقابل آن سایت پروازی گالیدر واقع شده که یکی 
از محل های شناخته شــده ورزش های هوایی 
در کشور است. در چند ســال گذشته به همت 
مسئولین شــهری چند پارکینگ، چراغ های 
روشن کننده مسیر و احداث تاسیسات و امکانات 
رفاهی در دستور کار قرار گرفته که باعث رونق 
پیش از پیش این منطقــه  در روزهای تعطیل 
و جمعه از ساعات نیمه شــب و ابتدای بامداد تا 
انتهای روز شده اســت. این منطقه مورد عالقه 
طبیعت گردان و طبیعت دوستان و دوستداران 
ورزش های هوایی و کوهنوردان است. فضایی پر 
از آرامش در کنار چشمه های داخل کوه سرخه 
را میتوانید تجربه کنید. رودخانه این دره بسیار 
زیبا و طویل بوده و در برخی قســمت  های این 
رودخانه ســنگ فرش  های زیبایی وجود دارد. 
کنار این رودخانه مکان دل  انگیزی برای صرف 
غذا با خانواده اســت. اگر تصمیم به کوهنوردی 
نداریــد میتوانید از اســتراحت و پیاده روی در 
این منطقه لذت ببرید. وجود دره ها، چشمه ها 
و حیوانات مختلف و پوشش گیاهی کوهها، این 
منطقه را زیباتر کرده اســت. دره گردوی اراک 
جاده  های بســیار زیادی دارد که به روستاهای 
اطراف این دره می  رسند. در این روستاها باغ و 
درختان گردوی زیادی وجود دارد که بسیار زیبا 
و قدیمی هستند. پیست  های این دره نیز مناسب 
دویدن و دوچرخه ســواری بوده کــه برخی از 
اردوهای ورزشی نیز در این دره برگزار می  شود. 
این دره فضای باز زیادی دارد که همین امر باعث 
شده تا باد به خوبی در این منطقه وزش داشته 
باشــد. وزش باد، این مکان را برای بادبادک هوا 
کردن مناسب کرده و کودکان و افراد بزرگسال 
می  توانند در این منطقه تفریح خوب و مفرحی 

را تجربه کنند.
این دره پل  های بزرگی بــه طول ۵ تا ۱۵ متر 
دارد کــه از روی رودخانه دره گــردوی اراک 
می  گذرند. نمای اطراف این پل  ها بسیار زیبا 
بــوده و در صورتی که رودخانه پر آب باشــد، 
صدای زیبای گذر آب به گوش می  رســد که 
بسیار لذت بخش است. پل  های این دره فلزی 
هستند و شــما می  توانید همراه با خوانواده از 
روی آنها گذر کرده و خاطرات خوبی برای خود 
بسازید. زیر این پل  ها سنگ نماهاس شیب دار 
وجود دارد که آب را به ســمت پایین هدایت 
کرده و نمای بســیار زیبایی را خلق می  کند. 
در فصل زمســتان و بهار در ارتفاعات این دره 
گیاهان خاص و کمیابی رشــد می  کند که آن 
گیاهان را در هر جایی نمی  توان یافت. در کنار 
رودخانه این دره نیز گل  های زیبایی رشد می 
 کند. سرسبز بودن این دره برای عکسبرداری 
مناسب است و کسانی که به عکس برداری از 
طبیعت عالقه  مند هســتند، در این دره می  

توانند سوژه  های خوبی پیدا کنند.

گردشگری

 کنکور الکترونیکی 
کن! و مافیای مداد پا

  به قلم وحید حاج سعیدی
آقا این حکایت کنکور هم شــده مثل حکایت 
توقف شماره گذاری خودروهای غیراستاندارد 
و رتبه بندی فرهنگیان که دولت با یک دست 
پس می زند و با پا پیش می کشــد! یعنی هم 
دوســت دارند کنکور حذف شود و هم دوست 
دارنــد پــا برجا بماند... از یک طرف ســخن از 
ضرورت حذف کنکور سخن به میان می آورند 
و از همان طرف هم یک بهانه جدید برای حفظ 

آن می تراشند!
این هفته هم تازه دوســتان یادشــان آماده که 
بایــد مــداد و پاکــن را از کنکور حذف کنند و 
کنکــور را بــه روز کنند! ظاهــراً مافیای مداد 
پاکن نتوانســته اند ســبیل دوستان را چرب 
کنند یا چربی دســت مافیای تبلت و دستگاه 
های هوشــمند زیاد بوده اســت! اصل داستان 

را خودتان بخوانید.
ســازمان ســنجش آموزش کشور با همکاری 
شرکت های دانش بنیان، نسبت به الکترونیکی 
کردن آزمون سراســری و ایجاد مراکز آزمون 

هوشمند برای سال ۱۴۰۳ اقدام می کند.
در ایــن زمینه، عبدالرســول پورعباس درباره 
دســتگاه های هوشــمندی که در این آزمون 
مورد اســتفاده قرار می گیرند، اظهار داشــت: 
در آزمون سراســری ســال ۱۴۰۳ از دستگاه 
های هوشمندی نظیر کامپیوتر، تلفن همراه و 

تبلت استفاده می شود.
یادش بخیر ...کنکور هم کنکور های قدیم... 
باور بفرمائید کنکور در گذشته برای خودش 
کبکبــه و دبدبــه ای داشــت و در زمره یکی 
از خوان های هفتگانه جوانان به حساب می 
آمــد. از تکمیــل فرم ثبت نام گرفته که باید 
بــدون تاخوردگی و قلم خوردگی با خودکار 
مشکی انجام می شد، تا گرفتن کارت شرکت 
در جلسه که یک نصف روز باید در صف می 
ایســتادیم و باقی داســتان ... اما امروز این 
امــورات در کمتر از چنــد دقیقه انجام می 
شــوند! یاد »علی کنکــوری« ها هم به خیر 
... البته اگر این »علی کنکوری« ها در عصر 
حاضر به این عنوان مفختر می شــدند، آنها 
را »ســردار آزمون« خطاب می کردند ولی 
چه کنیم که دوران طالیی آنها نیز ســپری 
شــده اســت. این جماعت که به مدد شرکت 
در ادوار مختلف کنکور، کوله باری از تجربه 
به همراه داشــتند، همه ساله قبل از ورود به 
جلسه اطالعات ذی قیمتی به کنکور اولی ها 
ارائــه می کردند که در هیچ کالس کنکوری 
نظیــر آن یافت نمی شــد. امــا االن از یال و 
کوپــال غول کنکــور فقط دمش باقی مانده 
اســت که آن هم در حال کنده شــدن است. 
آش آنقدر شــور شــده است که اگر تا دو سه 
ســال قبل برای قبولی در دانشــگاه دستکم 
شــرکت در آزمون و نوشــتن اسم روی برگه 
الزامــی بــود، االن حتی نیازی به ثبت نام در 
کنکور و شرکت در جلسه هم نیست و هر وقت 
ِهرتان کشــید و هوس کردید ادامه تحصیل 
بدهید، می توانید بدون شــرکت در مرحله 
مقدماتــی و گروهی از گــروه صعود کرده و 
وارد مرحله حذفی شــوید و با پر کردن فرم 
تعیین رشــته، شانس خود را برای قبولی در 
یکی از دانشــگاه های معتبر کشــور امتحان 
کنید! اما این به معنای ضرورت حذف کنکور 
نیســت و کنکور باید سر جایش باشد. یعنی 
اگر درهای تمام دانشــگاه ها باز باشــند و هر 
دانشــگاه چند هزار صندلی خالی هم داشته 

باشد ، کنکور نباید حذف شود!  
البته ما به شــخصه از آزمون و ارزشــیابی دل 
خوشــی نداریــم و معتقدیم برگزاری امتحان 
نوعی توهین به شــعور دانش آموز و دانشــجو 
محســوب می شود. در واقع امتحان یعنی این 
که ما شک داریــم تو چیــزی از درس فهمیده 
باشی! اما از آنجا که دوستان در سازمان عریض 
و طویل کنکور و مافیای کنکور با حذف کنکور 
دچار لطمات عدیده و گســترده اقتصادی می 
شوند و ممکن است بالیی سر خودشان یا مردم 
بیاورند، پیشنهاد می شود در ازای حذف کنکور 
دانشگاه ها، چند کنکور جدید ابداع کنیم. مثاًل 
کنکور ازدواج ،کنکور طالق، کنکور گواهینامه 
رانندگی، کنکوراســتخدام و .... با این رویکرد 
عالوه بر شکســته شــدن شــاخ غول کنکور و 
عادی شــدن این آزمون برای خلق اهلل، زمینه 
اشــتغال برای عده ای از مدیران بازنشســته و 
کســب درآمدهای  چند هزار میلیاردی نوین 

برای عده ای دیگر فراهم می شود! 

قرص کرونای فایزر مجوز جهانی گرفت
 ســازمان بهداشــت جهانی )WHO( اعالم کرد قرص ضد ویروس کووید ۱۹ 
پکســلووید )Paxlovid( فایزر را برای بیماران مبتال به اشــکال خفیف تر این 
بیماری که همچنان در معرض خطر باالی بســتری شــدن در بیمارســتان 

هستند، به شدت توصیه می کند.
داروی ضدویروســی خوراکــی فایزر )ترکیبی از قرص هــای نیرماترولویر و 
ریتوناویر( برای بیماران مبتال به کووید ۱۹ غیرشدید که در معرض باالترین 
خطر ابتال به بیماری شــدید و بســتری شــدن در بیمارستان هستند، مانند 
بیماران واکســینه نشــده، مســن یا مبتال به سرکوب سیستم ایمنی به شدت 

توصیه می شود.
توصیه این ســازمان بر اســاس داده های جدید از ۲ کارآزمایی تصادفی سازی 

و کنترل شــده شــامل ۳۰۷۸ بیمار است. داده ها نشان می دهد خطر بستری 
شــدن در بیمارســتان به دنبال این درمان تا ۸۵ درصد کاهش می یابد و در 
گروه پرخطر )بیش از ۱۰ درصد خطر بستری شدن در بیمارستان( به معنای 

۸۴ بستری کمتر در هر ۱۰۰۰ بیمار است.
این ســازمان توصیه می کند فایزر قیمت گذاری و معامالت خود را شــفاف تر 
کنــد و دامنــه جغرافیایی مجــوز خود را با ثبت اختراع دارو ها افزایش دهد تا 
تولیدکنندگان ژنریک بیشــتری تولید دارو را آغاز کرده و آن را ســریع تر و با 

قیمت های مقرون به صرفه در دسترس قرار دهند.
ســازمان بهداشــت جهانی این دارو را به جای رمدسیویر، قرص مولنوپیراویر 

مرک و همچنین آنتی بادی های مونوکلونال توصیه کرده است.

بیماران باید مصرف قرص های پکســلووید خود را در عرض پنج روز پس از 
شــروع عالئم شــروع کنند.همچنین سازمان بهداشت توصیه خود را در مورد 
رمدسیویر، داروی ضد ویروسی دیگر بیماری کووید نی به روزرسانی کرده است.
پیش از این سازمان بهداشت جهانی استفاده از رمدسیویر را در همه بیماران 
کووید بدون توجه به شدت بیماری پیشنهاد نکرده بود، زیرا مجموع شواهد 
در آن زمان تاثیر کمی بر مرگ ومیر نشان می داد یا هیچ تاثیری نداشت. پس 
از انتشار داده های جدید از یک کارآزمایی بالینی که در مورد نتیجه پذیرش 
در بیمارســتان اســت، ســازمان بهداشت جهانی توصیه خود را به روز کرده و 
اکنون استفاده از رمدسیویر را در بیماران مبتال به کووید ۱۹ خفیف یا متوسط 

که در معرض خطر باالی بستری هستند، پیشنهاد می کند.

دریچه علم

محمود جعفری: کارگردان های خوب ما معلوم نیست کجا هستند
 بازیگــر ســریال »پدرســاالر«، گفــت: 
کارگردان هــای خوب ما معلوم نیســت کجا 
هســتند و کارگردان های کــم تجربه امروز 
میدان دار شده اند؛ بودجه ها هم ضعیف است و 
دست تهیه کنندگان برای آوردن کارگردانان 

و نویسندگان قوی بسته است
محمود جعفری بازیگر فیلم سینمایی قدغن 
که این روزها در حال اکران است اظهار داشت: 
زمانی که مشغول کار در سریال پالک ۱۳ بودم 
آقای حســین فرحبخش برای نقشی در فیلم 
قدغن با من تماس گرفت. توافق کردیم و قرار 
شد که برای این نقش به کاشان برویم و در راه 
آهنگی را برای من پخش کرد و گفت شعر را 
حفظ کن چرا که نقشی در فیلم قدغن داری 
که کمانچه می زند و این ملودی را می خواند.

وی ادامه داد: ترانه ای معروف بود که تا کاشان 
آن را تمریــن کردیــم. من نواختن کمانچه را 
بلد نبودم و در زمان فیلمبرداری کســی بود 
که کمانچه می زد و من حرکات دســت او را 

تکرار کردم.
بازیگــر فیلم ســینمایی طلســم )داریوش 
فرهنگ ۱۳6۵( تصریح کرد: برای ســال ها با 
حســین فرح بخش کار نکرده بودم؛ به قدری 
دست و دلباز بودند و خدماتی که به بازیگران 
ارائه می دادند برایم حیرت انگیز بود که باور 
نمی کردــم یک تهیه کنندــه تا به این اندازه 
به بازیگران توجه داشــته باشــد و این یکی از 

خاطرات خوب من شد.
وی در توضیح نقش خود در فیلم ســینمایی 
قدغن یادآور شــد: نقــش من در فیلم قدغن 
پدری است که اعتیاد دارد. اهل موسیقی است. 
می خوانــد و می نوازد و دختری دارد که چند 

خواستگار دارد که با هم رقابت دارند.
 ضعف فیلم نامه های سینما 
و تلویزیون حیرت انگیز است

بازیگر فیلم ســینمایی درخونگاه )ســیاوش 
اســعدی ۱۳۹6( اظهار داشت: این مدت پس 
از فیلم سینمایی درخونگاه به دلیل کارهای 

ســریالی مشــغله ام زیاد بود و به همین دلیل 
فیلم ســینمایی بازی نکرده ام. البته در این 
مدت فیلم های سینمایی به من پیشنهاد شده 
است اما به دلیل عدم زمان کافی نتوانسته ام 
حضــور پیدا کنم. در فیلم غدقن هم به دلیل 
این که نقش زمان کوتاهی را الزم داشــت در 

آن حضور پیدا کردم.
وی تاکید کرد: حقیقت این است که نوشته ها 
و فیلمنامه هایــی که در ســینما و تلویزیون 
وجود دارد هرگز من را راضی نکرده اســت، 
این نوشــته ها به قدری ضعیف هســتند که 
حیرت انگیز اســت؛ در حالی که در مملکت 
خودمان نویسندگان خوب زیاد داریم که کم 
کار هستند و شاید به آنها برای نوشتن رجوع 
نمی شود. جعفری گفت: در همه آثاری که در 
چند ســال اخیر بازی کرده ام تالش کردم تا 
با اندک اســتعدادی که دارم نقشم را درست 
کنم وگرنه نوشته ها بسیار ضعیف هستند. به 

همین دلیل بینندگان هم افت کرده است.
وی ادامه داد: ســال ها قبل ســریالی مانند 
پدرســاالر را داشــتیم که هنــوز هم وقتی 

تلویزیون پخش می کند بیننده دارد اما امروز 
سریال ها کم دیده می شوند چرا که نوشته ها 

و فیلمنامه ها بسیار ضعیف هستند.
 کارگردان های خوب ما 

معلوم نیست کجا هستند
بازیگر سریال پدرساالر )اکبر خواجویی ۱۳۷۲-

۷۳( اظهار داشــت: کارگردان های خوب ما 
معلوم نیســت کجا هستند و کارگردان های 
کم تجربه امروز میدان دار شــده اند؛ بودجه ها 
هم ضعیف است و دست تهیه کنندگان برای 
آوردن کارگردانان و نویســندگان قوی بسته 
است. ضمن این که کرونا هم در دو سال اخیر 

تولیدات ما را ضعیف کرد.
وی افزود: دهه 6۰ و ۷۰ کارگردان های ما دوران 
دستیاری یک و دو را گذرانده بودند اما امروز 
کارگردانان این مراحل را نگذرانده اند؛ بالفاصه 
یک فیلم، تله فیلم یا فیلم کوتاه می ســازند و 
شروع به کار می کنند؛ یعنی تجربه شان را در 
کار حرفــه ای انجام می دهند به جای این که 
دســتیاری کنند، یاد بگیرند و بعد کار کنند. 
این مشکل اساسی ماست و البته که بسیاری از 

بازیگران هم این گونه هستند و دوره بازیگری 
را نمی گذرانند.

جعفــری خاطرنشــان کــرد: در دــوران ما 
دانشگاهی بود که می رفتیم و درس بازیگری 
و کارگردانی را می خواندیم اما امروز می بینیم 
که بســیاری در آموزشگاه ها دوره ای کوتاه را 
می گذرانند و بر اســاس رابطه ای که با تهیه 
کنندــگان و یــا کارگردانان دارند نقشــی را 

می گیرند و مشغول بازی می شوند.
وی تاکیــد کرد: این افراد یک شــبه بازیگر و 
کارگردان می شوند و همه اینها باعث می شود 
که کارها ضعیف باشند. مشکل ما در مخاطب 
اســت وقتی سریال ها یا سینمای ما مخاطب 
ندــارد یک جــای کار می لنگد و این نشــان 
می دهــد که تولیدات جذابیات کافی را برای 

مخاطب را ندارد.
بازیگــر ســریال روزی روزگاری )امــراهلل 
احمدجور ۱۳۷۰-۷۱( تاکید کرد: در شــبکه 
های خانگی به دلیل این که سرمایه گذار تالش 
می کند سرمایه اش بازگردد آثار می سازد که 
مخاطب داشته باشد و بتوانند فروش کند اما 

تلویزیون چون از طریق تولیدات فروشی ندارد، 
حساسیتی هم در این زمینه ندارد.

وی تصریح کرد: من باید نقش را دوست داشته 
باشم تا بازی کنم و کوچک و بزرگی آن مهم 
نیست. در این سال ها همه نوع نقش )کمدی و 
جدی و تلخ و شیرین( را بازی کرده ام ولی آن 
چیزی که برایم مهم است این است که نقشی 

را که بازی نکرده ام را بازی کنم.
 نسل ما نسلی است که تقدسی 

برای صحنه قائل بودند
بازیگر فیلم ســینمایی دختری با کفش های 
کتای )رسول صدرعاملی ۱۳۷۷( در پاسخ به 
این پرسش که چه عقیده ای نسبت به حواشی 
اخیر و بیانیه زنان در مورد خشونت علیه زنان 
دارد، اظهار داشــت: حقیقتا در این رابطه ها 
نبودــه ام و اطالعــی از آن ندارم. این اواخر که 

این موضوع را شنیدم تعجب کردم.
وی ادامــه داد: شــاید کســانی مشــکالتی 
داشته اند ولی کسانی که من با آنها در رابطه 
بودــه ام، چنین نبوده انــد. البته این که من 
ندیدــه ام مالک بودن یا نبودن آن نیســت، 
شاید بوده است. جعفری یادآور شد: نسل ما 
نسلی است که تقدسی برای صحنه قائل بودند 
و مانند گود زورخانه صحنه را می بوسیدند و باال 
می رفتند و به همین دلیل کار و حرفه ما پاکی 
و راســتی داشت، ما شاگرد این نسل بودیم و 
پیشکســوتان ما این را به ما یاد داده بودند؛ 
دلیل دیگر هم که شــاهد چنین موضوعاتی 
نبودم شاید این بوده که من در سنی هستیم 
که کسی اجازه بروز چنین رفتارهایی را جلوی 
ما به خود نمی دهد و به نوعی به احترام ما چنین 

برخوردهایی وجود نداشته است.
وی خاطرنشــان کرد: نســل جدید تکلیفش 
مشــخص نیســت و نمی دانید که او بر اساس 
رابطه بازی می کند؟ یا تحصیل کرده اســت؟ 
ولی با اطمینان می توان بگویم که بچه هایی که 
از تئاتر به تلویزیون و سینما می آیند آدم های 

شرافتمندی هستند.

چهره ها 
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