
شروط جدید برای واردات

فرش قرمز زیر پای وارد کننده ها پهن شد

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

   تا پیش از این سقف واردات براساس میانگین دو سال واردات یک واردکننده تعیین 
می شــده اســت امــا در شــیوه جدیــد هــر صادرکننــده ای کــه نســبت به ســال گذشــته، از 
صادرات بیشــتری برخوردار باشــد، از شــرط ســقف و ســابقه معاف خواهد بود.  حدود 

یک ماه قبل مصوبه ای از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید که 
براساس یکی از بندهای آن سابقه به عنوان عاملی که سقف واردات را محدود می کرد 
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جمعیت سالمندی با شتاب در حال افزایش است 

پای نهادن ایران پای نهادن ایران 
به سن سالخوردگیبه سن سالخوردگی
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امیرعبداللهیان:

 از رسیدن به توافق 
خوب دور نشده ایم

     با گذشت چندین هفته از زمان توقف 
کــرات هســته ای ایــران و قدرت هــای  مذا
پایــداری  بــر  جهانــی، همچنــان طرفیــن 
بــر مواضــع خــود در زمینــه ابعــاد و گســتره 
گام هایی که می توانند برای احیای برجام 

کید دارند... بردارند، تا

نماینده نجف آباد :

اینترنت باید ارزان شود
     نماینده نجف آباد در مجلس شــورای 
کیــد بــر لــزوم در دســترس  اســامی بــا تا
بــودن اینترنــت بــا حداقــل قیمــت، گفــت: 
متاســفانه ماننــد صنعــت خودروســازی 
که به نوعی انحصار ایجاد شــده اســت در 
زمینه اینترنت نیز در حال حرکت به سمت 

انحصار هستیم...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 گرانی تلفن همراه 
در راه است

3

نحوه پوشش بیمه  رایگان 
سه دهک پایین درآمدی 

اعالم شد
7

کرات  خطوط قرمز در مذا
رعایت شده است

2

 زنگ خطر کم آبی 
به صدا در آمد

4

انتخابات سرنوشت ساز
  علی ظریف، کارشناس مسائل سیاسی 

بر اســاس اعالم نتایج نهایی دور نخســت انتخابات ریاســت 
جمهوری فرانسه، »امانوئل مکرون« و مارین لوپن موفق شدند 
بــه دور دوم راه یابنــد. مکرون نامزد حزب میانه »جمهوری به 
پیش« با کسب 6 / 27 درصد آراء و مارین لوپِن از حزب راست 
افراطی »اجتماع ملی« با کســب 23/4 درصد آراء پیروز دور 
نخست انتخابات معرفی شدند.رقابت سرنوشت ساز میان این دو 
چهره مطرح فرانسوی روز چهارم اردیبهشت برگزار خواهد شد.
نتیجــه دور اول انتخابات با وجودیکه غافلگیر کننده نبود، اما 
پیام مهمی داشته است. راهیابی نامزدی از جناح راست افراطی 
تنها با اختالف چهار درصد نسبت به نامزدی از جریان میانه 
به دور دوم نشــانگر تغییر نگرش شــهروندان فرانسوی  است و 
این پیام را داشت که راست افراطی هر روز قدرتمند تر می شود 
و ناامیدی فرانســوی ها از احزاب ســنتی در این کشور عمیق و 

تامل برانگیز است.
پس از اعالم رسمی نتایج دور اول انتخابات، دانشجویان برخی 
از دانشــگاه های فرانســه از جمله سوربن را اشغال کردند و روز 
بعد هزاران تظاهرکننده فرانســوی در پاریس و دیگر شهر ها، 
علیه حزب راستگرای افراطی به خیابان ها آمدند. این تظاهرات 
گسترده به درخواست چند اتحادیه و انجمن پس از اعالم نتایج 
دور نخســت ریاست جمهوری فرانسه و راهیابی مارین لوپن، 
نامزد راست افراطی به دور دوم انتخابات برپا شد. در برخی از 

شهر ها این تظاهرات به تقابل پلیس و مردم انجامید.
راست افراطی و اتحادیه اروپا:

نکتــه مهــم اینکه اگر مکرون در دور دوم انتخابات ریاســت 
جمهوری فرانســه شکســت بخورد، جناح راســت افراطی 
می توانــد در راس اتحادیــه اروپا قــرار گیرد، که اکثر رهبران 
این اتحادیه در مورد آن بیمناک هستند. حضور لوپن در کاخ 
ریاست جمهوری کابوسی برای اتحادیه اروپاست. کارشناسان 
می گویند این اتفاق پیامد های زیادی بر عملکرد فعلی اتحادیه 
اروپا در پی خواهد داشت. قدرت یافتن راست افراطی نه تنها به 
ارزش های دموکراتیک و قوانین تجاری بلوک آسیب می رساند، 
بلکه جبهه مشترک اتحادیه اروپا و تحریم ها را در واکنش به 

جنگ روسیه در اوکراین تهدید می کند.
»ژان کلود پیریس«، مشــاور حقوقی شورای اروپا می گوید:» 
پیروزی لوپن به مثابه یک »زلزله« خواهد بود. او طرفدار نوعی 
میهن پرستی اقتصادی توام با کمک های دولتی است که مغایر 

با قوانین بازار واحد است«.
ســال گذشــت خانم لوپن در سفر به مجارســتان با انتقاد از 
سیاســت های کنونی اتحادیه اروپا، این نهاد را به »بی رحمی 
ایدئولوژیک« متهم کرد و یادآور شــده که چنین رویکردی 
حاکمیت کشور ها را تهدید می کند. مجارستان در استقبال از 
مارین لوپن به مثابه پذیرایی از یک مقام بلند پایه دولتی عمل 
کرد؛ رهبر راست افراطی فرانسه با اسکورت ویژه به ساختمان 
دفتر نخست وزیری آمد و شخص »ویکتور اوربان« روی فرش 

قرمز از او استقبال کرد.
روزنامه محلی »اوئســت فرانس« در گزارشــی این ســوال را 
مطرح ســاخت که آیا روســیه کارزار تبلیغاتی لوپن رو تامین 
مالی می کند؟ جواب خیر اســت. این بار تامین کننده مالی 
کارزار انتخاباتی او مجارستان است. رادیو و تلویزیون خصوصی 
فرانسه )آر. ت. ال( در اوایل ماه فوریه اعالم کرد که لوپن پس از 
آنکه حزبش با امتناع ده ها بانک های فرانسوی و اروپا برای وام 
مواجه شد، ۱۰ میلیون 6۰۰ هزار یورو از یک بانک مجارستانی 
وام گرفت. به نوشته روزنامه »ال لیبراسیون« این وام از بانکی 
متعلق به یکی از نزدیکان اوربان تخصیص یافته اســت. البته 
)آر. ت. ال( که امروز نیز احتمال تامین مالی غیر مستقیم لوپن 
را توسط روسیه و در پوشش وام مجارستان منتفی نمی داند.

نفی اروپا گرایی:
فقدان تعهد لوپن به اروپاگرایی موضوعی اســت که رهبران 
اروپا را نگران می کند و این نامزد انتخابات ریاســت جمهوری 
فرانسه در جدیدترین اظهار نظر در مصاحبه ای مخالفت خود 
با تحریم های اعمالی علیه روسیه در زمینه صادرات انرژی ابراز 
داشته و گفت: فرانسه باید بهای گزافی برای این محدودیت ها 

پرداخت کند.
گــزارش مرکز اصالحات اروپایی نشــان می دهد که چگونه 
لوپن می تواند همان مسیری را طی کند که »ویکتور اوربان«، 
نخســت وزیر مجارســتان و »ماتئوس موراویسکی« نخست 
وزیر لهســتان طی کردند و موانعی برای بروکســل ایجاد کند 
تا تصمیم گیری های سخت اتحادیه اروپا را کندتر کند. در این 
گزارش تاکید شــده اســت: تفاوت آنجاست که فرانسه... برای 

اتحادیه اروپا ضروری است.
کاندیدای ریاســت جمهوری جناح راســت افراطی فرانســه 
همچنین به هوادارانش وعده داده است در صورت پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری اتحادیه اروپا را با نهادی اصالح شده 
جایگزین کند. لوپن که خواهان نزدیک شدن راهبردی ناتو و 
روسیه است همچنین وعده داد فرانسه را از ساختار فرماندهی 
ناتو خارج ساخته تا از منفعت ملی این کشور محافظت کرده و 
نگذارد فرانسه به درگیری های کشور های دیگر کشیده شود.

اما نگاه های بدبینانه تری نیز سپهر سیاسی فرانسه وجود دارد. 
»اریک دوپون مورتی«، وزیر دادگســتری فرانسه در گفتگو با 
شبکه تلویزیونی )ب. اف. ام( فرانسه تصریح کرد: لوپن با روسیه 
در ارتباط است و قصد دارد با کشور های دیگری نیز اتحاد برقرار 
و »فرگزیت« )خروج فرانسه از اتحادیه اروپا( را پیاده کند. در 
صورتی که وی در انتخابات پیروز شود و اهداف خود از جمله 
خروج از اتحادیه اروپا و منطقه یورو را عملی کند، اقتصاد فرانسه 

فرو خواهد پاشید...
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دادستان دیوان محاسبات:
هزار میلیارد تومان با احکام دیوان 

گشت محاسبات به خزانه باز
دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: بر اساس 
احکام صادره دیوان در ســال گذشته )۱4۰۰(، هزار 
میلیارد تومان به خزانه بازگشت و این مبالغ وصولی 

نسبت به سال ۱3۹۹ دو برابر شده است.
علی کامیار دادســتان دیوان محاســبات با اشاره به 
عملکرد دادسرای دیوان محاسبات، مهمترین عامل 
رشد رسیدگی ها را در اولویت بندی پرونده های مهم 
و نظارت مستمر بر کار شعب دادیاری دانست و افزود: 
اولویت بندی ها و نظارت های مستمر موجب کاهش 
زمان رسیدگی به پرونده ها و پرهیز از اطاله رسیدگی ها 

در دیوان شد.
دادســتان دیوان محاســبات تصریح کرد: در ســال 
۱4۰۰ تعــداد ۱۸۱6 فقــره گــزارش تخلف، اعم از 
گزارش بخش های فنی و حسابرســی دیوان با توجه 
به تفریغ سال ۱3۹۹، گزارش مردمی و گزارش مراجع 
رسمی، دریافت و به شعب دادیاری جهت رسیدگی 

ارجاع شده است.
وی اظهــار کرد: در بخش اجرای احکام دادســرا 
نیز، تعداد 32۵ پرونده تعیین تکلیف شــده و آرا 
قطعــی آنها شــامل مجازات های اداری و جبران 
ضــرر و زیــان و یا انجام تکالیف مقرر مســئوالن 

اجرایی شده است.
کامیار مبلغ وصولی و واریز به خزانه ناشــی از اجرای 
احکام را در مجموع هزار میلیارد تومان اعالم و تصریح 
کرد: مبالغ وصولی نسبت به سال ۱3۹۹ در سال ۱4۰۰ 
دو برابر شده است، همچنین وصول ۱3 هزار میلیارد 
تومان از حقوق معوقه معادن از دیگر اقدامات دادسرای 
دیوان محاسبات است که ناشی از رسیدگی به تَرک 

فعل دستگاه مربوطه بوده است.
وی تاکیــد کرد: رســیدگی و صدور دادخواســت 
در خصــوص واردات غیرقانونــی 3۰۰ دســتگاه 
خــودرو هایلوکــس دوکابین، خصوصی ســازی و 
واگذاری شــرکت های دولتی به بخش خصوصی، 
قراردادهــا در حوزه نفــت و انرژی و میادین نفتی 
در قالب چندین پرونده، استقرار 23 سامانه دولت 
الکترونیک، رســیدگی به موضوع توزیع نهاده های 
دامی با ارز ترجیحی و.... از دیگر فعالیت های دادسرا 

در سال گذشته بوده است.
دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین گفت: آرا 
صادره از سوی هیأت های مستشاری این نهاد نظارتی 
در سال ۱4۰۰ نسبت به سال ۱3۹۹ رشد چشم گیری 
داشــته است. بیشــترین میزان آن مربوط به انفصال 
موقت از خدمت که رشــد ۵ برابری داشــته و در کنار 
آن انفصال دائم از خدمت ۱7۵ درصد، کسر حقوق و 
مزایا ۱۵۸ درصد، جبران ضرر و زیان و خسارت وارده 
3۰ درصد و توبیخ با درج در پرونده اســتخدامی 2۹ 

درصد رشد داشته است.

اخبار كوتاه هند، گرجستان را جایگزین بندر چابهار برای انتقال بار به روسیه کرد

گرجستان جا ماند ایران باز هم از 
یک رســانه هندی نوشــته است که؛ طی هفته گذشته، 
ده ها کانتینر مملو از برنج، چای، قهوه و غذاهای دریایی 
از مبدا هند و از طریق بنادر گرجستان به روسیه ارسال 
شده اند و می توان گفت که هندوستان مسیر دسترسی 
دریایی جایگزین برای ارســال محموله های تجاری به 

سمت روسیه را پیدا کرده است.
 اسفند ماه سال گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه 
هند انتقال محموله های گندم اهدایی به افغانستان را از 

مسیر پاکستان از سر می گیرد.
این تصمیم از ســوی هندوستان در شرایطی اتخاذ شد 
که پس از توافق چابهار بین ایران، هند و افغانستان قرار 
شــده بود، محموالت ترانزیتی و گندم اهدایی از مبدا 
هندوســتان از طریق بندر چابهار به افغانستان منتقل 
شــوند چنانکه در ســال ۱3۹۹ و تا پیش از به قدرت 
رسیدن طالبان در افغانستان، حدود 7۵۰۰۰ تن گندم 
اهدایی از مبدا بندر کاندالی هند با 324۵ کانتینر در قالب 
۱۰ پارتی با کشتی های مختلف در بندر شهید بهشتی 
چابهــار تخلیــه و با حمل جاده ای از طریق مرز میلک به 

افغانستان ارسال شده بود.
اما پس از وقفه ای در ارسال این محموله ها، هند تصمیم 
گرفت ارسال محموله های اهدایی خود را مجددا از طریق 

پاکستان شروع کند. 
این تنها اقدام هندوستان برای دور زدن بندر چابهار )که 
یک شرکت هندی راهبری آن را در دست دارد(، نیست 
چرا که از هفته گذشــته هند ارسال محموله های مورد 
نیاز روسیه را نیز از مسیر بنادر گرجستان آغاز کرده است.
در حالی مسئوالن کشورمان انتظار دارند با تداوم بحران 
مسکو - کی یِف، مقدار ترانزیت کاال از مبدا هندوستان 
به روسیه از مسیر ایران رشد کند و درآمدهای ترانزیتی 
و اشتغال ناشی از آن افزایش پیدا کند، اما منابع خبری 
هند اعالم کرده اند ترانزیت کاالهای هندی به ســمت 

روسیه از مسیر گرجستان شروع شده است.
 یک رسانه هندی )سایت خبری ایندیا سی ترید نیوز( 
چنین نوشته که؛ طی هفته گذشته، ده ها کانتینر مملو 
از برنــج، چای، قهــوه و غذاهای دریایی از مبدا هند و از 
طریق بنادر گرجستان به روسیه ارسال شده اند و می توان 

گفت که هندوستان مسیر دسترسی دریایی جایگزین 
برای ارسال محموله های تجاری به سمت روسیه را پیدا 

کرده است.
پس از آنکه خطوط کشتیرانی بزرگ بین المللی جهان 
تردد به بنادر روســیه را متوقف کرده اند و تجارت بین 
روسیه و اکثر کشورها متوقف شد، دولت هند کمیته ای 
به ریاست آنیل دیولی، مدیر اجرایی انجمن ملی مالکان 
کشتی هند را تشکیل داد که به بازرگانان هندی کمک 
کند تا راه های دسترســی به شــیوه های حمل و نقل 

جایگزین را بیابند.
گزارش ها حاکی از آن است که پس از آنکه دو بانک روسی 
امکان انجام پرداخت ها به روپیه و روبل را فراهم ساختند، 

هند بار دیگر ارسال کاال به روسیه را آغاز کرده است.
بعد از 24 فوریه و در پی حمله روسیه به اوکراین و خالی 
شدن تدریجی قفسه های فروشگاه های روسی، این اولین 
باری اســت که کاال به شــکل گسترده از هند به روسیه 

صادر می شوند.
 Alfa و Sberbank به گفته تاجران هندی، بانک های

Bank، تجارت دوجانبه بین روســیه و هندوســتان را 
تسهیل می کنند.

 مقامات هر دو کشــور طرح هایی را در مورد چگونگی 
شــروع مجدد تجارت و پرداخت ها به ویژه بر پایه روپیه 

و روبل، ارائه کرده اند.
هندوســتان یکی از متحدان بزرگ روســیه محسوب 
می شود که از زمان آغاز جنگ و اعمال تحریم های مختلف 
سیاسی و اقتصادی غربی ها علیه روسیه، روابط نزدیک 
خود را با مسکو حفظ کرده و اکنون نفت خام روسیه را 

با قیمت ارزان تر از بازار، از مسکو می خرد.
آجــی ســاهای، مدیــر کل و مدیر عامل فدراســیون 
سازمان های صادراتی هند، گفت که معامالت با روسیه از 
طریق بانک روسی "Sberbank" صورت می پذیرد.
همچنین آشوین شاه، یکی از صادرکنندگان برنج، گفت: 
هفته گذشته 6۰ کانتینر که هر کدام شامل 22 تن برنج 

بوده اند، به روسیه صادر کرده ایم.
وی افزود که پرداخت های این معامله از طریق "آلفا بانک" 

روسیه و بانک هندی "ماهاراشترا" انجام شده است.

مدودف:

اروپایکهفتههمبدونگازروسیهدوامنمیآورد
معاون شورای امنیت ملی روسیه که زمانی هم نخست وزیر و رئیس جمهوری روسیه بود، گفت که اروپا 

بدون گاز روسیه حتی یک هفته هم دوام نمی آورد.
کمیسیون اروپا گفت، شرکت های اتحادیه اروپا احتماال بتوانند بدون گرفتار شدن در تحریم های این 
نهاد علیه مسکو، حسابی در گازپروم بنک برای پرداخت هزینه گاز روسیه با استفاده از شرایط پرداخت 

جدیدی که مسکو ایجاد کرده است، باز کنند.
در همین رابطه دیمیتری مدودف، معاون شــورای امنیت ملی روســیه در کانال تلگرام خود نوشــت: ما 
ارزش سازگاری و یکپارچگی شرکای اروپایی مان را ارزیابی می کنیم. به خصوص با توجه به این واقعیت 
که طبق داده های اخیر صندوق بین المللی پول، اروپا قادر نخواهد بود تا بیشتر از شش ماه بدون گاز ما 

دوام آورد که البته در واقع این امر یک هفته هم نخواهد بود.
به دنبال حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه و اقدام برخی از کشورهای غربی و متحدانشان در اعمال 
تحریم های ســختگیرانه علیه مســکو، روســیه تصمیم گرفت تا برخی از “کشورهای غیردوست” را به 

پرداخت هزینه گازش به روبل، واحد پول روسیه وادار کند.
دیمیتری مدودف که پیشتر رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه هم بود، قبال تحریم های “غیرقانونی” 
غرب را مایه تخریب نظام حقوق بین المللی دانسته بود. مدودف گفته بود: اقدامات بی سابقه کنونی از نظر 
وسعت، گستردگی و درجه بدبینی و اعمال نفوذ غیرقانونی باعث فروپاشی بیشتر همه نهادهای بین المللی، 

از جمله مهمترین آنها سازمان ملل و بی اعتنایی کامل به هنجارهای حقوق بین الملل خواهد شد.

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری
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سیاست 2

امیرعبداللهیان:

ازرسیدنبهتوافقخوبدورنشدهایم
با گذشت چندین هفته از زمان توقف مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های 
جهانی، همچنان طرفین بر پایداری بر مواضع خود در زمینه ابعاد و گستره 

گام هایی که می توانند برای احیای برجام بردارند، تاکید دارند.
با وجود اینکه پس از سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به تهران و واشنگتن دیگر هیچ رایزنی رسمی میان دو طرف صورت نگرفته، 
حاال اخبار غیررســمی از ادامه تالش های مورا و اتحادیه اروپا برای نزدیکی 
مواضع طرفین به یکدیگر خبر می دهد. خبرگزاری فارس در گزارشی به اشاره 
به این موضوع تاکید کرده که همچنان مورا بین ایران و آمریکا پیام هایی را 

رد و بدل می کند.
این رســانه البته در ادامه می گوید که مقام های جمهوری اســالمی ایران در 
ایــن پیغام هــا همواره تاکید دارند که نمی خواهنــد از خطوط قرمز خود در 
گفتگو ها عبور کنند. خطوط قرمزی که در هفته های اخیر روشن شده یکی از 

مهم ترین آن ها مسئله خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی 
ایاالت متحده آمریکا است. مقام های جمهوری اسالمی بار ها اعالم کرده اند 
که نمی توانند توافقی را بپذیرند که موضوع خروج سپاه از این فهرست را مد 

نظر قرار ندهد.
مســاله انتقال پیام میان تهران و واشــنگتن از سوی مقام های آمریکایی نیز 
تایید شــده و ســخنگوی وزارت خارجه این کشور تایید کرده که انریکه مورا 
پیام هایی میان ایران و آمریکا برای نزدیک تر کردن دیدگاه های طرفین منتقل 
می کند. با این حال، اما رویکرد دولت ایاالت متحده آمریکا در قبال مســئله 
حصول توافق با ایران و به ویژه در مســئله خروج ســپاه پاســداران از فهرست 
سازمان های تروریستی تندتر شده و افزایش مخالفت ها و همچنین فشار هایی 
که اسرائیل وارد می کند سبب شده این موضوع به یکی از موارد چالش برانگیز 

میان طرفین بدل شود.

وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه 
برخالف فضای حاکم بر مذاکرات هسته ای تاکید کرده که همچنان امید به 
حصول توافق وجود دارد. آقای امیرعبداللهیان با بیان اینکه مسیر دیپلماسی 
به خوبی کار می کند و »از رســیدن به توافق خوب و پایدار دور نشــده ایم« 
تصریــح کــرده کــه ایران نه به زیاده خواهی ها توجه دارد و نه از خطوط قرمز 

خود عقب نشینی می کند.
با این حال احتماال خود امیرعبداللهیان هم به خوبی می داند که گذشت زمان 
در شــرایط کنونی نمی تواند به ســود حصول توافق باشد و با توجه به شرایط 
پیچیده ای که در حال حاضر پیرامون این پرونده شــکل گرفته و همچنین 
اثرگذاری تحوالت سیاســی بر موضوع هسته ای ایران، استمرار این وضعیت 

امید ها برای حصول به توافق را کاهش دهد.
منبع:  اقتصاد24

یادداشت

ساختمان های مسکونی ویران 
شده در شهر »بورودیانکا« 

UPI /تنش بین نیروهای اوكراین
اسراییلی و فلسطینی ها در 
محوطه مسجد االقصی در 
شهر قدس/ خبرگزاری 
آناتولی

گزارش تصویری

اختالف افکنی بین مذاهب اسالمی، اصول اصلی انگلیس است

سناریو شیعه کشی در افغانستان
با شکست نظام سلطه برای ایجاد اختالف 
بین شــیعه، سنی، افغان و ایران و شکست 
پروژه ایران هراســی در افغانستان و افغان 
هراسی در ایران با ایجاد دوگانگی و ریختن 
خــون اقلیت های مختلف تالش کردند تا 
اختالفــات قومی، قبیلــه ای و مذهبی در 

افغانستان را افزایش دهد.
 روز سی ام فروردین براساس اخباری که از 
منابع خبری کابل اعالم شده بود مشخص 
شد در یک عملیات انتحاری به مدرسه ای 
در کابل حدود 2۵ نفر به شهادت رسیدند 
و تعداد زیادی مجروح شدند. این در حالی 
است که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این 

حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است.
به گفته کارشناسان، این انفجار باید از ابعاد 
مختلف مورد بررسی قرار بگیرد؛ اینکه چرا 
این انفجارها در گذشــته و اکنون در غرب 
کابــل و بین جامعه شــیعه اتفاق می افتد 
باید مشــخص شــود. این در حالی اســت 
که در گذشــته هم مشابه این موضع را در 
بیمارســتان زنان و مدرسه دختران شاهد 

بودیم.
این موضوع اولویت اول جریاناتی که اکنون 
در افغانستان مداخله می کنند برای برخورد 
با هزاره ها و شــیعیان در افغانستان است، 
همچنیــن بی کیفیتی و ناتوانی طالبان در 
تأمین امنیت مردم افغانســتان را نشــان 
می دهد. اگر بپذیریم که طالبان به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در این انفجار نقشی 
نداشتند، اساســاً روندها در افغانستان به 
ویژه در سایه حضور جریان طالبان در رأس 
قدرت، میل به پاکسازی قومی دارد، یعنی 
بعد از هزاره ها این تحرکات را در خصوص 

تاجیک ها و ازبک ها نیز شاهد بودیم.
به نظر می رسد با این روند سرزمین پشتون 
از افغانســتان رشد کند و موجودیت اقوام 
غیرفــارس عماًل از آن عبور کند. همچنین 
پیامد این اتفاق و اتفاقات مشــابه موجب 
می شــود رونــد فروپاشــی اجتماعــی 

افغانســتان تسریع شود؛ یعنی در شرایط 
کنونی مردمی که فرزندانشــان در ســن 
پیش از دانشــگاه به این فرجام می رســند 
دلبســتگی و باقی ماندن در افغانســتان را 

بی مورد می دانند.
افغانستان طی سال های گذشته در جنگ 
و مبــارزه بوده اســت، اکنــون نیز طالبان 
مســئولیت حفظ امنیت افغانســتان را بر 
عهــده دارد و قطعاً بــروز چنین اقدامات 
تروریســتی در مناطــق شــیعه نشــین 
افغانســتان برای این گــروه وجهه خوبی 

نخواهد داشت.
ایده جنگ مذهبی یکی از مهم ترین اهداف 
آمریکا بوده که طی سال های گذشته سعی 
کرده اســت در بســیاری از کشورها اجرا 
کند. از این رو به نظر می رسد داعش مهره 
واشــنگتن در افغانستان بوده که به خوبی 
می تواند در راستای منافع نظام سلطه گام 

بردارد.
براســاس اخبــار اعالم شــده این حمله 
انتحــاری در مدرســه ای در منطقه هزاره 

نشــین کابل در ماه مبــارک رمضان قلب 
جهان اسالم را به درد آورده به گونه ای اهل 
تســنن و تشــیع در سراسر جهان اسالم با 
اعالم بیانیه ای انزجار خود را نسبت به این 
اقدام شــنیع اعالم کردند همچنین انتقاد 
شــدید رهبران سیاسی افغانستان و خشم 
جهانی را علیه تروریســت ها بر انگیخت و 
واکنش شدید آنها را به همراه داشته است.

اختالف افکنی بین مذاهب اسالمی، 
اصول اصلی انگلیس است

سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل 
خاورمیانه، در خصوص انفجار مدرســه ای 
در کابل اظهار می کند: با شکستی که نظام 
ســلطه، همبستگان و همکاران آن ها برای 
ایجاد اختالف بین شــیعه، ســنی، افغان و 
ایران در هفته های اخیر با آن روبه رو شــد 
و نتوانســت پروژه سنگین عملیات روانی- 
رسانه ای ایران هراسی در افغانستان و افغان 
هراســی در ایران را پیاده کند و به نتیجه 
مطلوب برسد به همان شیوه قبلی خود که 

ایجاد دوگانگی با ریختن خون اقلیت های 
مختلف و یا انفجاراتی که گاهی در مساجد 
اهل سنت و گاهی در مدارس و مساجد اهل 
شــیعه عراق از قبل طراحی شده بود روی 
آورد و تالش خود را بر این معطوف کرد که 
بتواند شرایطی را پدید آورد که اختالفات 
قومی، قبیله ای و مذهبی در افغانســتان را 

افزایش دهد.
وی ادامه می دهد: البته این پروژه هیچگاه 
از دســتور کار نظــام ســلطه و گروه های 
تروریســتی نیابتــی او یعنی داعش خارج 
نشده و به نظر می رسد علی رغم اینکه این 
ســناریو در مواقع متعدد در نقاط مختلف 
جهان اسالم و به ویژه طی هشت ماه گذشته 
در افغانستان با شکست های جدی مواجه 
شــده امــا با این حال هنــوز هم تنها امید 
نظام ســلطه و تروریســت های منتسب و 
مورد حمایت آن ها و تروریســت هایی که 
حامیان آن ها نظام سلطه و در راس آن رژیم 
صهیونیستی و آمریکا است هنوز هم دست 

از این پروژه برنداشته و نخواهند داشت.

ایــن کارشــناس مســائل خاورمیانــه با 
بیــان اینکــه بعد از اقــدام ناجوانمردانه و 
دلخــراش در کابــل کــه در آن بالغ بر 2۵ 
نفــر از کودکان مظلوم کــه برای آموزش 
و دســت آمــوزی در این مدرســه حضور 
داشــتند به شهادت رسیدند و تعداد قابل 
توجهی مجروح شدند، تصریح می کند: اما 
بســیاری از مجامع مذهبی اهل تسنن در 
نقاط مختلف جهان اســالم با بیانیه هایی 
انزجار خود را نسبت به این حرکت و ایجاد 
جنــگ طایفه ای و مذهبی در افغانســتان 

اعالم کردند.
وی اضافه می کند: حال سوال این است آیا 
با وجود مخالفت جدی علما، فرهیختگان و 
اندیشمندان جهان اهل تسنن باز هم نظام 
ســلطه و گروه های تروریستی موجود که 
فرزندان نظام ســلطه، رژیم صهیونیستی 
و آمریکا هســتند دســت از این اقدامات 

برخواهند داشت یا خیر؟
صدرالحسینی می گوید: تجربه حدود 3۰۰ 
ســاله نشان داده که مساله اختالف افکنی 
بین مذاهب اســالمی در جهان اســالم از 
اصــول اصلی و فراموش نشــدنی انگلیس 
بــود، اکنون هم با اســتفاده از درس هایی 
که رژیم صهیونیســتی و آمریکا از انگلیس 
دریافت کردند این رژیم ها نیز همچنان بر 
موضوعــی به نام اختالف افکنی و تحکیم 
پایه های حاکمیت خود و تحکیم حضور و 

نفس نامشروع خود خواهند دمید.
وی خاطــر نشــان می کند: وظیفه عاقالن 
مذهبی شیعه و سنی این است که روزبه روز 
تفاهم و تعامالت خود را بیشتر کرده و اجازه 
ندهنــد که مکتب هایــی به عنوان مکاتب 
تکفیری از این مذاهب رشد و نمو پیدا کنند 
تا بدین شکل اهالی هر دو مذهب بتوانند به 
زندگی خود ادامه دهند. که البته این اقدام 
موثر فرهنگی مغایرتی با تقویت مســائل 
امنیتــی و برخورد بــا گروه ها، جریانات و 

تفکرات تکفیری نخواهد داشت.

خبر ویژه

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: اگر قرار است توافقی انجام شود، حتماً باید توافق خوبی باشد و 
برای ما انتفاع اقتصادی داشته باشد.

محمد رشیدی با تاکید بر اینکه تیم مذاکره کننده کشورمان خطوط قرمز نظام را در مذاکرات رعایت کرده اند، 
اظهار داشت: مطمئن باشید که مذاکره کنندگان ما با دقت مذاکرات را دنبال می کنند.

وی بیان کرد: همچنین تیم نظارتی که برای مسائل هسته ای وجود دارد، به صورت جدی روند مذاکرات را رصد 
می کند تا حقوقی از ملت ایران پایمال نشود. اگر قرار است توافقی انجام شود، حتماً باید توافق خوبی باشد و برای 

ما انتفاع اقتصادی داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره شاخص های توافق خوب، گفت: توافق خوب از نظر ما آن است 

که حقوق هســته ای ما پایمال نشــود و دســتاوردهای هسته ای کشورمان از بین نرود. راستی آزمایی لغو تحریم ها 
حق جمهوری اســالمی ایران اســت، باید منافع اقتصادی برای ایران تأمین شــود و تحریم ها باید به صورت جدی 

برداشته شود و نه روی کاغذ.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی متذکر شد: اتفاقاتی که در دوره های قبل و در جریان مذاکرات رخ 
داد، دیگر نباید اتفاق بیفتد. مذاکرات االن به صورت جدی انجام می شود و تمام تالش تیم مذاکره کننده ایران این است 
که مذاکرات با رعایت خطوط قرمز نظام و تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری انجام شود و توافق خوبی صورت گیرد.
رشیدی تاکید کرد: مبنای ما در مذاکرات، بی اعتمادی به طرف غربی است چرا که ما از طرف مقابل عدم پایبندی 

به توافق را دیدیم. باید راستی آزمایی انجام شود و باید همه تحریم ها برداشته شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی: 

کرات رعایت شده است خطوط قرمز در مذا

کرات ایران و عربستان پنجمین دور مذا
پنجمین دور گفت وگو میان نمایندگان عالی جمهوری 
اســالمی ایران و عربســتان سعودی در بغداد پایتخت 

عراق برگزار شد.
در پنجمیــن دور گفت وگــو میــان نمایندگان عالی 
جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی که در بغداد 
پایتخت عراق برگزار شد، چشم انداز روشن تری نسبت 
به از سرگیری روابط میان دو کشور ترسیم شده است.

مسئولین عالی عراق و سلطنت عمان نقش موثری در 
شکل گیری جلسات مشترک میان نمایندگان تهران و 

ریاض داشته اند.
در جریان پنج دور گفت وگو های صریح انجام شده، در 
مورد چالش های اصلی در مسیر از سرگیری روابط دو 

کشور تبادل نظر شده است.
مقامات ارشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران و 
رئیس سرویس اطالعاتی عربستان به عنوان نمایندگان 

تام االختیار دو کشور در جلسات شرکت کرده اند.
اگرچه هنوز اخبار رسمی در مورد محتوای آخرین دور 
گفتگو ها و توافقات احتمالی منتشر نشده، اما اطالعات 
رسیده به نورنیوز حاکی است که فضای مثبت نشست 
اخیر امیدواری ها برای گام نهادن دو کشور در مسیر از 

سر گیری روابط را افزایش داده است.
با توجه به شکل گیری فضای مفاهمه و گفت وگو های 
سازنده میان نمایندگان دو کشور، پیش بینی می شود 
در آینده نزدیک زمینه برگزاری جلسه مشترک میان 
وزرای خارجه جمهوری اســالمی ایران و عربســتان 

سعودی فراهم شود.
پیش از این خبرگزاری اسپوتنیک نیز به نقل از یک منبع 
آگاه از برگزاری دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان در 

بغداد خبر داده بود.

نماینده مجلس: 

ح شفافیت آرا بار  نگرانیم که طر
دیگر در مجلس رد شود

نماینده مرودشت در مجلس گفت: با توجه به اینکه طرح 
شفافیت آرای نمایندگان برای تصویب، نیازمند 2سوم 
آرای نمایندگان است، این نگرانی وجود دارد که این طرح 
بار دیگر حائز حدنصاب برای رای آوری در مجلس نشود.

جالل رشــیدی کوچی نماینده مرودشــت در مجلس 
شــورای اسالمی، درباره احتمال به حاشیه رفتن طرح 
شفافیت آرای نمایندگان پس از تصویب دو فوریت طرح 
شــفافیت قوای 3گانه در صحن مجلس گفت: بنده از 
پیشگامان شفافیت آرای نمایندگان بودم منتها منتقدان 
و مخالفان این طرح یک ســری ایرادات درســتی  به آن 
می گرفتند مبنی بر اینکه در صورت تصویب آن آزادی 

عمل نمایندگان  ذبح می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه در ماده 4 طرح شفافیت 
قوای 3گانه تاکید شده است که شفافیت باید شامل 
تمامی شــوراهای فعال در کشــور از جمله شوراهای 
شــهر و روســتا و مجلس شــورای اسالمی شود این 
مســئله می تواند دغدغه نمایندگان مخالف شفافیت 

آرا را مرتفع کند. 
نماینده مرودشت در مجلس خاطرنشان کرد: البته ماده 
4 ایــن طرح یک مغایرت قابل توجه با قانون اساســی 
دارد کــه عبارت اســت از اینکه   آیین نامه محرمانگی 
و غیرعلنی بودن جلســات هر کدام از نهادها و شــوراها  
پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطالع عموم خواهد 
رســید که این ایراد نیز می تواند در قالب پیشــنهاداتی 
که نمایندگان در زمان بررســی طرح در صحن مطرح 

می کنند، اصالح شود. 
 رشــیدی کوچی گفت: به نظر می رســد از آنجا که  این 
نگرانی وجود داشت که در صورت بررسی مجدد طرح 
شفافیت آرای نمایندگان در صحن،  حد نصاب 2سوم  
برای تصویب این طرح بدست نیاید،  طرح شفافیت در 
قوای 3گانه مطرح شد تا این بار  با مرتفع شدن ایرادات 
مخالفان طرح شــفافیت آرای نمایندگان، شفافیت در 
مجلس که مطالبه مردم از مجلس یازدهم بوده نیز به 

سرانجام مطلوب برسد. 

حمله ترامپ به بایدن:

 ایران دیگر از ما نمی ترسد
رئیس جمهوری ســابق آمریکا گفت: چین دیگر به ما 
احترام نمی گذارد، ایران دیگر از ما نمی ترسد، و روسیه 
با حمله وحشتناک خود به اوکراین نشان داد که رهبران 
ما چقدر ضعیف هستند. آن ها )روسیه( هرگز در دولت 

ترامپ این کار را انجام نمی دادند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ســابق آمریکا با انتقاد 
از سیاســت های جو بایدن رییس جمهوری دموکرات 
کنونی کشورش و بیان اینکه در خطرناک ترین دوره در 
تاریخ آمریکا قرار داریم گفت: ایران دیگر از ما نمی ترسد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری جمهوریخواه و تندروی 
ســابق آمریکا در ســخنانی در برنامه بنیاد هریتیج در 
ایالت فلوریدا هشدار داد که بایدن با سیاست های خود 
از جمله خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی بگرام 
در افغانستان که به عقیده او، آمریکا می توانست از این 
پایگاه برای نظارت بر برنامه هســته ای چین استفاده 
کند، آمریکا را در برابر دشمنانش آسیب پذیرتر کرده 

است.
رئیس جمهوری ســابق آمریکا افزود: چین دیگر به ما 
احترام نمی گذارد، ایران دیگر از ما نمی ترسد، و روسیه 
با حمله وحشتناک خود به اوکراین نشان داد که رهبران 
ما چقدر ضعیف هستند. آن ها )روسیه( هرگز در دولت 

ترامپ این کار را انجام نمی دادند.
ترامپ خاطرنشان کرد که او نیز قصد داشت از افغانستان 
خارج شود، اما نحوه خروج بایدن از این کشور، آمریکا 
را تحقیر کرد.کشور ما در افغانستان تحقیر شده است، 
سربازان ما در این کشور کشته شدند، ما گروگان های 
آمریکایی را رها کردیم و تجهیزات نظامی آمریکا را در 

این کشور گذاشتیم. ما تسلیم شدیم.

انتخابات سرنوشت ساز
ادامه از صفحه اول:

هر چند مارین لوپن می گوید که به دنبال خروج فرانسه از 
اتحادیه اروپا به سبک »برگزیت« نیست، اما از جایگزینی 
اتحادیــه کنونــی با اتحادی از ملت هــای اروپایی دفاع 
می کند. بســیاری از تحلیلگران بر این باور هســتند که 
چنین سیاستی در عمل به معنای »فرگزیت« یا خروج 

فرانسه از اتحادیه اروپا خواهد بود.
همسویی با روسیه:

مارین لوپن در این سال ها پیوند های نزدیکی با کرملین 
ایجاد کرده اســت. او در تالش قبلی خود برای پیروزی 
در انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه در سال 2۰۱7، 
خواستار برقراری روابط امنیتی قوی با مسکو برای مبارزه 
مشترک با گروه های اسالمی رادیکال شد. او همچنین 
متعهد اســت کریمه، شبه جزیره ای که روسیه در سال 
2۰۱4 از اوکراین ضمیمه کرد، را به عنوان بخشــی از 

روسیه به رسمیت بشناسد.
با وجودیکه لوپن می گوید تهاجم روسیه به اوکراین نظر 
او در مورد »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه را تا 
حدی تغییر داده است، اما نمی توان اشتراکات فکری میان 
این دو رهبر سیاسی را نادیده گرفت. مارین لوپن حمله 
نظامی روســیه به اوکراین را محکوم کرده اســت، اما در 
عین تاکید می کند که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه پس از جنگ اوکراین می تواند به یکی از شرکای 
فرانسه تبدیل شود. مارین لوپن در همین راستا از ایجاد 
روابط نزدیک بین ناتو و روسیه دفاع می کند. وی هفته 
گذشــته در نشســتی خبری گفت: من به محض اینکه 
جنگ روسیه و اوکراین به پایان برسد و مناقشه با معاهده 
صلح حل و فصل شــود خواســتار اجرای طرح نزدیکی 

راهبردی بین ناتو و روسیه خواهم شد.
لمان: اختالف راهبردی با آ

مارین لوپن معتقد اســت دو کشــور فرانســه و آلمان 
»اختالف هــای راهبردی« با یکدیگر دارند. او در همین 
راستا خواستار پایان برنامه های نظامی مشترک فرانسه و 
آلمان شده است. به نظر می رسد پیروزی لوپن همگرایی 
راهبردی میان پاریس و برلین را با چالشی جدی مواجه 
کند. نامزد حزب راست افراطی »اجتماع ملی« یکی از 
اختالف های »راهبردی« کشورش با آلمان را »سیاست 

ضدهسته ای« این کشور دانست.
عدالت اجتماعی:

با گذشت زمان و کسب تجارب مبتنی بر انتخابات ادوار 
گذشــته، مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی متوجه 
شد که برای موفقیت در سازوکار های مبتنی بر روند های 
دموکراتیک باید برچسب راست افراطی را از حزب خود 
پــاک کنــد. با این حال در پس ذهن این سیاســتمدار 
فرانسوی اندیشــه های مبتنی بر راست گرایی افراطی 
همچنان اصالت دارند. او در این دوره از انتخابات رویکرد 
دیگری انتخاب کرد و بر نیاز فرانسه به یک قدرت جایگزین 
تاکید کرد و از کلیۀ کسانی که در دور اول به امانوئل مکرون 
رای نداده اند خواست در دور دوم انتخابات به وی بپیوندند 
و میان دو نگرش کاماًل متضاد راه او را که خواستار »عدالت 

اجتماعی« است برگزینند.
نابرابری و وضعیت بد اقتصادی فرانسه هم در سال های 
گذشــته از مهمترین دغدغه های رای دهندگان است. 
همین مساله سبب شد موضوعاتی چون: افزایش قدرت 
خرید، اشــتغال جوانان، کاهش مالیات، افزایش حقوق 
بازنشســتگی و کاهش سن آن، پرداخت پاداش ساالنه 
بــه کارمنــدان و کارگران و پرداخت حقوق به جوانان و 
دانشــجویان بخشی از شــعار ها و وعده های نامزد های 
انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه باشد و هر دو نامزد 
انتخاباتی تالش دارند بهره برداری الزم را از این مســاله 
داشته باشند. با این حال نارضایتی بسیار گسترده است. 
بسیاری از مردم امیدی به تغییر وضعیت ندارند و مردم 
فرانســه تاکید کردند که »نه مکرون و نه لوپن« قادر به 
بهبود وضعیت اجتماعی کشور و برقراری عدالت نیستند.

کالم آخر
در دو هفته اخیر هدف هر دو کاندیدا بســیج نیرو ها در 
آخرین مرحله این رقابت و همچنین مجاب کردن کسانی 
بود که هنوز تصمیم نگرفته اند در انتخابات به چه کسی 
رای دهند و یا به طور کلی برای شرکت در انتخابات مردد 
هستند. آمار ها نشان می دهد نزدیک به ۱3 میلیون نفر 
از واجدان شرایط رای در انتخابات در دور نخست اصال 
شرکت نکردند. بر اساس اعالم مقامات فرانسوی در دور 
نخســت انتخابات ریاست جمهوری ۱2 میلیون و ۸۰۰ 
هزار نفر که واجد شــرایط رای بودند از شــرکت در این 

رویداد سیاسی امتناع کردند.
حمایت ها از مکرون گســترده اســت و نامزد های جناح 
چپ، چون »یانیک ژادو« )سبزها(، »آن ایدالگو« )حزب 
سوسیالیســت( و »فابین روسل« )حزب کمونیست( از 
طرفداران خود خواســتند در دور دوم رأی شــان را برای 
مکرون به صندوق بریزند. حتی »ژان لوک مالنشون« )از 
جناح چپ تندرو فرانسه تسلیم ناپذیر( که پس از مکرون 
و لوپن بیشترین آراء را به خود اختصاص داده، خواستار 
انتخاب مکرون شده است. اما مساله به این سادگی نیست 
و آراء »اریک زمور« را می توان از همین حاال برای مارین 
لوپن محاســبه کرد و پیش بینی می شــود نیمی از آراء 

مالنشون هم جذب کاندیدای راست افراطی شود.
به نظر می رســد سرنوشــت دور دوم انتخابات بویژه در 
دســت رای دهندگان چپ اســت که بر اساس آراء دور 
اول برای شش نامزد این جناح، حدود یک سوم کل رای 
دهندگان را تشکیل می دهند. هر چند تردیدی نیست 
که شماری از آن ها بسوی حزب راست افراطی کشیده 
خواهند شد، اما امانوئل مکرون نیز که برای پیروزی خود 

به آراء آنان نیاز دارد.
منبع : خبرگزاری صدا و سیما

اخبار كوتاه



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

یکشنبه 4 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 222087 رمضان 1443   24 آپریل 2022

3اقتصاد اقتصاد اخبار اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی :

شرط گواهی سوء پیشینه از 
مجوزهای کسب وکار حذف شد

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شرط گواهی 
سوء پیشینه از بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کسب 
و کار حذف شــد و بسیاری از افرادی که مرتکب 
جرمی شــده و پس از طی دوره زندان به آغوش 
جامعــه بازمی گردند، مــی توانند از این فرصت 
برای کســب مجوز و اشتغال استفاده کنند. سید 
احسان خاندوزی همزمان با شب سالروز شهادت 
مــوالی متقیان حضرت علــی )ع(، با حضور در 
کانون اصالح و تربیت اســتان تهران از این مرکز 

بازدید و با مددجویان آن گفتگو کرد.
وزیــر اقتصــاد در این بازدید کــه حیات اللهی 
مدیــرکل زندان های اســتانهای تهران نیز وی 
را همراهــی مــی کرد، طی ســخنانی در جمع 
نوجوانــان مددجــوی کانون اصالح و تربیت، از 
کمــک های نقدی وزارت اقتصاد به افرادی که 
بــرای اولیــن بار به این کانون آمده و حد جرائم 
آنها نیز زیاد نیســت خبر داد و اظهارداشت: من 
نماینــده ای را از طــرف وزارت اقتصاد به عنوان 
رابــط اختصاصی وزارتخانه با کانون تعیین می 
کنــم، تا بتوانیم هر چه ســریع تــر هماهنگی 
هــای الزم را در ایــن ارتباط به عمل آوریم.وزیر 
اقتصاد با قول مســاعد در خصوص کمک برای 
تأمین بخشی از هزینه های مورد نیاز برای رفع 
نیازمنــدی های کانون اصــالح و تربیت اظهار 
داشــت: در همین ارتباط خبر های خوشــی را 
تا عید ســعید فطر خواهید شــنید.وی در ادامه 
خطــاب به مددجویــان کانون اصالح و تربیت، 
با بیان اینکه نباید کار را برای خود تمام شــده 
فرض کنند و در همین نقطه توقف نمایند، گفت: 
حضور در کانون نباید باعث این تصور شود که در 
همین سطح متوقف بمانید، بلکه باید از فرصت 
هایی که در ادامه توســط خداوند به شما اعطاء 
می شــود، نهایت استفاده  را ببرید و انسان های 
مفیدی باشید که جامعه به شما افتخار کند.سید 
احســان خاندوزی گفت: مسئله بلند مدتی که 
باید در فکر و ذهن خود اصالح کنید این است که 
از میان همین جمع می شود به نقطه ای رسید 
که جامعه و اطرافیان به شما افتخار کنند، کما 
اینکــه مصادیق زیادی داریم، افرادی را از میان 
جمــع های ایــن چنینی که مرتکب خطا هایی 
نیز شــده بودند اما با پــی بردن به قابلیت های 
خود، به دســت آورد های درخشانی رسیده اند.
وی همچنین با توصیه مددجویان کانون اصالح 
و تربیــت به آموختن فن و حرفه های مورد نیاز 
جامعه، این امر را نیز در جذب هر چه سریع تر 
و بازگشــت موفق تر آنها به دامان جامعه بسیار 
مؤثر عنوان کرد.وزیر اقتصاد همچنین به مصوبه 
ای سال گذشته هیئت مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت : 
شرط گواهی سوء پیشینه از بیش از ۹۰ درصد 
مجوزهای کســب و کار حذف شــد و بسیاری از 
افــرادی که مرتکب جرمی شــده و پس از طی 
دوره زنــدان به آغوش جامعه بازمی گردند، می 
توانند از این فرصت برای کسب مجوز و اشتغال 
اســتفاده کنند.خاندوزی با تعبیر روزه داری به 
آزمونــی الهی به منظور تقویت توانایی انســان 
برای کنترل و مهار هوا و هوس های نفســانی، 
اظهار داشــت: درسی که شما می توانید از روزه 
داری در مــاه مبــارک. رمضان برای ایام پس از 
خروج از کانون بگیرید، این است که اگر در برابر 
خواســته های دل خود ایستادگی کنید، حتماً 

به رستگاری و موفقیت دست خواهید یافت.

گران از چرخه بازار  حذف سودا
وظیفه دولت است

مشاور اسبق نظام صنفی کشاورزی تورم، هزینه 
های باالی تولید و سوداگری را علت اصلی گرانی 

اقالم اساسی اعالم کرد.
ســید جعفر حســینی گفت: با توجه به افزایش 
هزینه های تولید همچون نهاده، ماشــین آالت، 
نیــروی کارگــر و حمل و نقل نوســانات قیمت 

محصوالت کشاورزی امری طبیعی است.
بــه گفته او، ریشــه اصلی افزایــش قیمت اقالم 
اساسی و محصوالت کشاورزی تورم است که در 
صــورت مهــار و کنترل تورم، قیمت اقالم هم به 
ثبات می رسد.حسینی می گوید: گرچه بخشی از 
گرانی ها به سوداگری باز می گردد، اما هیچ وقت 
مسئوالن جلوی این امر را نگرفتند.این کارشناس 
کشاورزی اتخاذ تصمیمات خلق الساعه در زمینه 
صادرات، کمبود نظارت بر سودهای عمده فروشی 
تا خرده فروشــی و موضوعاتی از قبیل اعتصاب 
کامیون داران را علت گرانی ها اعالم کرده است.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که اختالف 
قیمــت از مزرعه تا بازار ۵ برابر اســت. به عنوان 
مثال قیمت کنونی گوجه فرنگی سرمزرعه 4 هزار 
تومان اســت، در حالی که با نرخ 2۰ هزار تومان 
به دست مصرف کننده می رسد که مشاور اسبق 
نظام صنفی کشاورزی سوداگری و رانت را علت 

اصلی این موضوع می داند.
مسئوالن نظام صنفی کشاورزی عرضه مستقیم 
کاال، کوتاه شدن دست واسطه و دالالن و واگذاری 
امور به تشکل های اتاق اصناف کشاورزی را راهکار 
کنترل قیمت اقالم اساســی در بازار می دانند و 
معتقدنــد که حذف واســطه ها و دالالن وظیفه 

اصلی دولت است.

گزارش

مرکز آمار ایران؛

خ تورم بعد از یک سال   نر
به زیر 4۰ درصد رسید

نرخ تورم ســاالنه فروردین ماه ۱4۰۱ برای 
خانوارهای کشــور به 3۹.2 درصد رســیده 
است. آخرین بار که نرخ تورم زیر 4۰ درصد 
بــود مربوط به فروردین ۱4۰۰ با عدد 3۸.۹ 

درصد می شود.
 مرکز آمار ایران تغییرات شــاخص قیمت 
مصــرف کننــده در فروردین ماه ۱4۰۱ را 
اعالم کرد که نشان می دهد نرخ تورم ساالنه 
منتهی به فروردین ماه بعد از یک ســال به 
زیر 4۰ درصد )3۹.2 درصد( رسیده است. 
آخریــن بار که نرخ تورم زیر 4۰ درصد بود 
مربــوط به فروردیــن ۱4۰۰ با عدد 3۸.۹ 

درصد می شود.
خ تورم ساالنه   کاهش نر

خانوارهای کشور
منظــور از نــرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر 
میانگین اعداد شــاخص قیمت در یک سال 
منتهی به ماه جاری، نســبت به دوره مشابه 
قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه فروردین ماه 
۱4۰۱ برای خانوارهای کشور به 3۹.2 درصد 
رســیده که نســبت به همین اطالع در ماه 
قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
هم چنین نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای 
شــهری و روستایی به ترتیب 3۸.7 درصد و 
4۱.6 درصد است که برای خانوارهای شهری 
۱.۰ واحــد درصد کاهش و برای خانوارهای 
روســتایی ۱.2 واحد درصد کاهش داشــته 

است.
خ تورم نقطه ای   افزایش نر

خانوارهای کشور
منظــور از نرخ تــورم نقطه ای، درصد تغییر 
عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال 
قبل است. نرخ تورم نقطه ای در فروردین ماه 
۱4۰۱ به عدد 3۵.6 درصد رســیده اســت؛ 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 3۵.6 
درصد بیشتر از فروردین ۱4۰۰ برای خرید 
یــک »مجموعه کاالها و خدمات یکســان« 

هزینه کرده اند.
نــرخ تورم نقطــه ای فروردین ماه ۱4۰۱ در 
مقایســه با ماه قبل ۰.۹ واحد درصد افزایش 
یافته اســت. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات« با 
افزایــش 2.7 واحد درصدی به 43.4 درصد 
و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با 
کاهــش ۰.۱ واحد درصدی به 3۱.3 درصد 

رسیده است.
ایــن در حالی اســت که نــرخ تورم نقطه ای 
برای خانوارهای شــهری 3۵.2 درصد است 
که نســبت بــه ماه قبــل ۰, 7 واحد درصد 
افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روســتایی 37.2 درصد بوده که 
نســبت به ماه قبل ۱.4 واحد درصد افزایش 

داشته است.
خ تورم ماهانه   افزایش نر

خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ 
تــورم ماهانه فروردین ۱4۰۱ به 3.3 درصد 
رســیده که در مقایســه با همین اطالع در 
مــاه قبل، 2.۰ واحد درصد افزایش داشــته 
اســت. تورم ماهانه بــرای گروه های عمده 
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات« و 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 

4.۹ درصد و 2.۵ درصد بوده است.
ایــن در حالی اســت که نــرخ تورم ماهانه 
برای خانوارهای شــهری 3.2 درصد است 
کــه نســبت به ماه قبــل 2.۰ واحد درصد 
افزایش داشــته اســت. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی 4.۰ درصد بوده 
کــه نســبت به ماه قبــل 2.4 واحد درصد 

افزایش داشته است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به گروه »میوه و خشــکبار«، 
گروه »ســبزیجات« )گوجه فرنگی، خیار و 
بادمجان( و گروه »قند و شــکر و شــیرینی« 
)قند، شــکر و نبات( اســت. در گروه عمده 
»کاالهــای غیرخوراکــی و خدمات« گروه 
»هتل و رستوران« )هزینه اقامت در هتل(، 
گروه »کاالها و خدمات متفرقه« )حق بیمه 
اتومبیل ســواری و گــرم طالی ۱۸ عیار( و 
گروه »حمل و نقل« )انواع خودرو و تعمیرات 
آن( بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه 

قبل داشته اند.
 درصد تغییرات شاخص قیمت 

 در دهک های هزینه ای کل کشور 
در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در فروردین 
ماه ۱4۰۱ برای دهک های مختلف هزینه ای 
از 3۸.۱ درصد برای دهک نهم تا 4۱.7 درصد 

برای دهک اول است.

شروطجدیدبرایواردات

فرش قرمز زیر پای وارد کننده ها پهن شد
تا پیش از این سقف واردات براساس میانگین 
دو سال واردات یک واردکننده تعیین می شده 
است اما در شیوه جدید هر صادرکننده ای که 
نســبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری 
برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف 

خواهد بود.
 حدود یک ماه قبل مصوبه ای از ســوی ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید 
که براساس یکی از بندهای آن سابقه به عنوان 
عاملی که ســقف واردات را محدود می کرد 

حذف شد.
در واقع تا پیش از این سقف واردات براساس 
میانگین دو ســال واردات یــک واردکننده 
تعیین می شــده است اما در شیوه جدید هر 
صادرکننده ای که نسبت به سال گذشته، از 
صادرات بیشــتری برخوردار باشد، از شرط 

سقف و سابقه معاف خواهد بود.
براســاس این مصوبه که اواخر اســفند ماه 
از ســوی معاون اقتصــادی رئیس جمهور 
بــه وزارت صنعــت، معدن و تجــارت ابالغ 
شــد، اعتبارسنجی جایگزین سابقه واردات 

گردیده است.
پــس از ابالغ این مصوبــه و در فروردین ماه 
ســال جاری مدیرکل دفتر مقررات صادرات 
و واردات این وزارتخانه، دســتور داده اســت 
در راســتای جایگزینی سابقه واردکنندگان 
براساس نظـــام رتبـه بنـــدی اعتباری در 
سامانه اعتبارسنجی و رتبـه بنـــدی، سابقه 
واردات برای کلیه ردیف تعرفه ها در ســامانه 

جامع تجارت حذف گردد.
بــا وجود پیگیری های متعــدد، وزارت خانه 
مســئول نســبت به رفع ابهام در خصوص 
تغییراتــی کــه ممکن اســت جایگزینی 
اعتبارســنجی به جای سابقه واردات داشته 

باشد اقدام نکرده است، با این حال بررسی های 
انجام شده نشان داد که حداقل ۹ شاخص برای 
اعتبارسنجی واردکنندگان در نظر گرفته شده 
است. هر کدام از این شاخص های اصلی شامل 

چندین زیرشاخه بخش مختلف هستند.
بررسی 9 شاخص اعتبارسنجی

اطالعات پایه به عنوان اولین بخش شــامل 
زیرشــاخه هایی از جملــه شــاخص های 
مســئولیت پذیری، شــاخص های مالــی و 
شاخص های کسب وکار کمی و کیفی است.

وضعیــت مدیران نیز شــامل مواردی مانند 
تجربــه کاری اعضای هیئت مدیره و مدیران 
ارشــد و گواهی دوره های تخصصی اعضای 

هیئت مدیره و مدیران ارشد است.
الزم به ذکر است که نظام مدیریتی به عنوان 
سومین شــاخص، دارای زیرمجموعه هایی 
نظیر نوع و ترکیب مالکیت، نظامنامه کیفیت، 

گواهینامه هــا و اســتانداردها و جوایز معتبر 
است، همچنین استقرار حاکمیت شرکتی، 
مدیریت زنجیره ارزش، برنامه ریزی بلندمدت 
و توجه به تحقیق و توسعه از جمله مواردی 
اســت که در خصوص شاخص برنامه ریزی 

راهبردی مورد توجه قرار گرفته است.
در بحث وضعیت تولید نیز معیارهایی نظیر 
میزان تولید، راندمان تولید )نسبت تولید به 
ظرفیت اســمی(، تنوع تولید، سهم دانش و 
فناوری در تولید و ترکیب ارزش افزوده ذکر 

شده است.
شاخص دیگری که به عنوان یکی از معیارهای 
اعتبارســنجی در نظر گرفته شده وضعیت 
اشــتغال اســت که در آن تعداد افراد شاغل، 
سطح تحصیالت افراد شاغل، تخصص افراد 
شاغل، تجربه افراد شاعل و درآمد سرانه افراد 

شاغل در نظر گرفته شده است.

وضعیــت بهــره وری نیز مــواردی از جمله 
بهــره وری ســرمایه و رقابت پذیــر در آن، 
بهــره وری انرژی و رقابت پذیــری در آن و 
بهــره وری نیروی کار و رقابت پذیری در آن 
را شامل می شود. تشکل گرایی، فعالیت های 
عام المنفعــه و محرومیت زدایی شــاخص 
هشــتمی اســت که برای اعتبارسنجی در 

نظر گرفته شده است،
این شــاخص شامل زیرمجموعه هایی مانند 
عضویــت در انجمن هــای خیریــه، میزان 
فعالیت های عام المنفعه، ســرمایه گذاری در 
مناطق محروم، توســعه مسئولیت پذیری 
اجتماعــی و عضویت و مشــارکت فعال در 
اتحادیه هــا و تشــکل های صنفــی، هیئت 
نماینــدگان، کمیســیون های تخصصی و 

اتاق های مشترک است.
آخرین شاخص نیز رونق موضوع فعالیت است 

که بحث پیش بینی رونق موضوع فعالیت در 
آینــده در آن مورد توجه قرار گرفته اســت.
شــاخص هایی که از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در نظر گرفته شــده اســت، 
در ظاهر کامالً درســت و قابل توجیه به نظر 
می رســد اما تغییر این شــیوه عماًل منجر به 
حذف ســقف واردات و نامحدود شــدن آن 
خواهد شد چرا که تنها عاملی که تا پیش از 
این آن را محدود می کرد )سابقه واردکننده( 
کنار گذاشته خواهد شد.همان طور که اشاره 
شد برخی از شاخص های تعیین شده شامل 
تشــکل گرایی، فعالیت هــای عام المنفعه و 

محرومیت زدایی است.
این که بحث های اجتماعی در اعتبارسنجی 
دیده شــود بــه خودی خود اقــدام خوبی 
اســت اما قطعاً در مورد یک واردکننده این 
شاخص های پایه ای به خصوص شاخص های 
مالی و بحث گردش حســاب واردکنندگان 
است که باید معیار اصلی اعتبارسنجی باشد 
در غیر این صورت ممکن است بستری برای 
سوءاســتفاده برخی افــراد در جهت ثبت 
سفارشــهای مازاد بر نیــاز و خارج از قاعده 

فراهم شود.
به عقیده برخی از کارشناسان نتیجه این اتفاق 
و حذف دفعی نظام سابقه واردات که هزینه 
قابل توجهی برای پیاده ســازی آن شده بود، 
در نهایت منجر به افزایش ثبت ســفارش ها و 
در نهایت واردات بی رویه خواهد شد. موضوع 
زمانی روشــن تر می شود که بدانیم، مصوبه 
قبلی هیئت وزیران که سقف واردات را محدود 
می کرد در ســال ۱3۹7 و در شرایط تنگنای 
ارزی کشــور به تصویب رسیده بود، شاید تا 
حدودی این موضوع منجر به کنترل تقاضای 

وارداتی در کشور شد.

مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی:

کاال هستند ج قیمت واردات بر روی  واردکنندگان، مکلف به در
مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: واردکنندگان مکلف به 
درج هم زمان قیمت وارداتی و قیمت مصرف کننده بر روی کاالها هستند.

 مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره تکالیف واردکنندگان کاال 
در اجرای طرح خرید شفاف که بر اساس آن تولیدکنندگان مکلف به درج 
قیمت های تولیدی خود روی انواع کاال هســتند، گفت: در این طرح همه 
تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند که دو نوع قیمت را روی کاال 
درج کنند؛ یکی قیمت تولیدکننده و یا واردکننده و یکی هم حداکثر قیمت 

مصرف کننده که تفاوتی هم برای شرکت های تولیدی یا وارداتی ندارد.
»محسن حسینلویی« یادآور شد: قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که 
از سال ۱3۸۸ مصوب و ابالغ شده و تفکیکی بین تولید کننده و وارد کننده 
قائل نشــده اســت، بنابراین همه کاالها چه تولید داخل و چه کاالهایی که 
وارداتی هستند، مکلف به درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده هستند.

وی ادامه داد: در کاالهای وارداتی، قیمت واردکننده درج می شــود که در 

این قیمت، مالیات بر ارزش افزوده و ســود وارد کننده نیز لحاظ شــده و 
ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی نیز به آن اضافه شده و حداکثر 
قیمت مصرف کننده روی کاال درج می شــود و عرضه کنندگان می توانند 
پایین تــر از حداکثر قیمــت مصرف کننده با یکدیگر رقابت کردهو کاالی 

خود را به فروش برسانند.
مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد کاالهای وارداتی بیان 
کرد: روی کاال قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده درج می شود 

و خرده فروشان مکلف هستند که در این بازه قیمتی کاال را عرضه کنند.
وی در مورد روند اطالع از اصالت کاال و شناسه آن برای خریداران، توضیح 
داد: این موضوع بســتگی به نوع و ماهیت کاال دارد، برای مثال خریداران 
موبایل و تبلت می توانند از ســامانه گارانتی که موجود اســت، اســتعالم 
بگیرند تا هم از اصالت کاال مطمئن شــوند و هم از قاچاق بودن یا وارداتی 

بودن آن خبردار شوند.
حســینلویی با بیان این که کاالی بدون شناسه، قاچاق محسوب می شود، 

اعالم کرد: خریداران در صورت مشاهده کاالی قاچاق، موارد را به شماره 
۱24 اعالم کنند تا سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اقدام کنند.

اعالم کاالهایی که مشمول مرحله پنجم طرح خرید شفاف نمی شوند
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در مورد کاالهایی که در مرحله 
پنجم طرح خرید شفاف مشمول درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده 
نخواهند شــد نیز گفت: اقالم دارویی و پزشــکی، گوشت، مرغ، تخم مرغ، 
شــکر، برنج، انواع صنایع دســتی، مواد اولیه و کاالهای واسطه ای غیر قابل 
عرضه به مصرف کننده نهایی، البســه، پارچه و پوشــاک، طال، جواهر، زیور 
آالت، محصوالت کشاورزی غیر بسته بندی و فله، محصوالت بورسی، انواع 
قطعات و ابزار و لوازم غیر بسته بندی، مصالح ساختمانی غیرقابل بسته بندی، 
لوازم التحریر غیر قابل بسته بندی، کاالهای صنفی که در محل تولید عرضه 

می شوند مانند آش و حلیم و… در این مرحله شامل طرح نمی شوند.
وی افزود: همه موارد یاد شده، جزو موارد استثنا در مرحله پنجم هستند و 

برخی از آن ها در مرحله ششم به این طرح افزوده خواهند شد.

آرامش قبل از طوفان در بازار موبایل

گرانی تلفن همراه در راه است
با ادامه انتقادها از واردات گوشــی های باالی 6۰۰ دالر، اعضای کمیســیون 
اصل ۹۰ مجلس وعده داده اند تا نیمه اول سال ۱4۰۱ واردات آیفون ممنوع 
شود. طرح تهاتر ارز خشکبار و موبایل که از سال گذشته هم مطرح شده بود 
، از فروردین ماه ســال جاری آغاز شــد. هرچند واردکنندگان موبایل عنوان 
کردند که برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز اســت، اما 
در عین حال، اعالم شد که در بلندمدت قیمت تمام شده کاالها اثر افزایشی 
حدود هشت تا ۱2 درصدی خواهد داشت. زیرا نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز 
آزاد است که هزینه های کارمزد هم به آن اضافه می شود.از طرف دیگر طبق 
گزارش های گمرک، در سال گذشته در مجموع 4.2 میلیارد دالر گوشی از 
مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۱.3 میلیارد دالر به گوشی های 

باالی 6۰۰ دالر اختصاص دارد که 32.2 درصد ارزش کل واردات گوشــی 
را دربرمی گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی های باالی 6۰۰ 
دالر فقط 6.2 درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته 
از مجموع ۱7.7 میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه برای باالی 
6۰۰ دالر بوده است.البته موضوع ممنوعیت واردات گوشی های باالتر از 3۰۰ 
یورو از تابســتان ســال ۱3۹۹ به عنوان راه حلی برای مشکل واردات و کمبود 
گوشــی مطرح شــد و با جنجال هایی که این خبر به پا کرد و حتی با گران 
شدن گوشی های پرچمدار هم گره خورد. هرچند همان زمان هم در مقطعی 
واردکنندگان مدعی بودند گوشــی 3۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی گیرد و 
واردکننده رسمی نمی تواند این گوشی ها را وارد کند، تا اینکه در الیحه بودجه 

۱4۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی باالی 
6۰۰ دالر را ۱2 درصد تعیین کردند.اکنون اما به نظر می رســد تصمیمات 
جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشی های باالی 6۰۰ دالر و در صدر آنها 
برند اپل گرفته شــده  اســت. پس از آن، طبق گزارش انجمن واردکنندگان 
موبایل، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در جواب پیگیری های این 
گزارش، وعده دادند تا در نیمه اول سال ۱4۰۱ واردات آیفون ممنوع شود. 
علی خضریان - ســخنگوی کمیســیون اصل ۹۰ مجلس - در این باره اظهار 
کرده است: طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته ایم، قرار است 
تا نیمســال اول ســال ۱4۰۱، با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات 

محصوالت این برند گرفته و اجرای این طرح کامل شود.

خبر ویژه

نماینده نجف آباد در مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر 
لزوم در دســترس بودن اینترنت با حداقل قیمت، گفت: 
متاسفانه مانند صنعت خودروسازی که به نوعی انحصار 
ایجاد شــده اســت در زمینه اینترنت نیز در حال حرکت 

به سمت انحصار هستیم.
ابوالفضــل ابوترابی دربــاره افزایش بهای اینترنت با بیان 
اینکه »امروز اینترنت و فضای مجازی بخشــی از زندگی 
مردم را تشکیل می دهد«، اظهار کرد: در دنیای امروز به 

نوعی اینترنت با معیشت مردم همتراز شده است بنابراین 
بایــد هــم کیفیت اینترنت را باال ببریم و هم قیمت آن را 
تــا حــدی که می توانیم کاهش دهیم.وی با تاکید بر لزوم 
در دســترس بودن اینترنت با حداقل قیمت خاطر نشان 
کرد: باید ســرمایه گذاران بزرگی مانند بنیاد مستضعفان 
که نگاهی ملی دارند، به حوزه ســرمایه گذاری در زمینه 
زیرســاخت فضای مجازی وارد شــوند. متاسفانه مانند 
صنعت خودروسازی که به نوعی انحصار ایجاد شده است 

در زمینه اینترنت نیز در حال حرکت به ســمت انحصار 
هســتیم؛ اگر انحصار ایجاد شــد، کیفیت ارایه خدمات 
اینترنت کاهش و قیمت افزایش خواهد یافت.این نماینده 
مجلــس در پایــان با تاکید بر اینکه موضوع افزایش بهای 
اینترنت هیچ ربطی به طرح صیانت ندارد، گفت: از اینکه 
افزایش بهای اعمال شده بر اساس ضوابط قانونی بوده یا 
نه اطالعی ندارم اما قطعاً کمیســیون مربوطه در مجلس 

در این زمینه پیگیری های الزم را انجام خواهد داد.

نماینده نجف آباد :

اینترنت باید ارزان شود
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نفت و انرژی 4

کشور کشت در  لزوم تغییر الگوی 

زنگ خطر کم آبی به صدا در آمد 

خبر ویژه

بین الملل

 تصفیه آب 
با روشی مشابه فناوری 
سلول های خورشیدی

پژوهشــگران آلمانی ســعی دارند تا با 
الهــام گرفتــن از فناوری ســلول های 
خورشــیدی، بــه تصفیــه کارآمد آب 
بپردازنــد. ریزآالینده هــای موجود در 
آب اغلــب هورمون هایی هســتند که 
در محیــط تجمــع می کننــد و ممکن 
اســت اثرات منفی بر انسان و حیوانات 
داشــته باشند. پژوهشــگران  مؤسسه 
فناوری کارلســروهه  )KIT( و  مؤسسه 
 )IOM(  مهندســی ســطح الیب نیتس
در آلمــان، اکنــون فرآینــدی را برای 
تخریب فتوکاتالیســتی این آالینده ها 
هنگام عبور از غشــاهای پلیمری ابداع 
کرده انــد. تابش نور، به بروز یک واکنش 
شــیمیایی می انجامــد کــه در نتیجه 
آن، هورمون هــای اســتروئیدی روی 
غشــاهای پوشیده شــده با دی اکسید 
تیتانیوم تجزیه می شوند.در هر جایی که 
انسان ها زندگی می کنند، هورمون هایی 
مورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. این 
هورمون هــا در مــوارد گوناگونی مانند 
داروهای ضد بارداری یا مواد کشاورزی 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و به 
فاضالب وارد می شــوند. هورمون های 
استروئیدی مانند هورمون های جنسی 
و کورتیکواســتروئیدها ممکن است در 
محیــط تجمع کننــد و تأثیر منفی بر 
انســان ها و حیوانات بگذارند، زیرا رشد 
رفتــاری و بــاروری را مختل می کنند. 
به عنوان نمونه، هورمون های جنســی 
ممکن اســت باعث شــوند کــه ماهی 
نــر، ویژگی های جنســی ماهی ماده را 
داشــته باشــد. بنابراین مهم است که 
هورمون هــا پیش از این که دوباره وارد 
چرخه آب طبیعی شــوند که از آن آب 
آشــامیدنی اســتخراج می شود، همراه 
با ســایر ریزآالینده ها از پســاب حذف 
شوند.پروفســور  آندریا آیریس شــفر از 
پژوهشگران این پروژه گفت: تامین آب 
آشــامیدنی سالم در حال حاضر یکی از 
مهم تریــن چالش ها در سراســر جهان 
اســت. ریزآالینده ها تهدید بزرگی برای 
آینده ما به شــمار می روند، زیرا باروری 
و عملکرد مغز ما را مختل می کنند.شفر 
سال ها فرآوری آب با نانوفیلتراسیون را 
بررســی کرده است. برای این منظور، از 
غشــاهای پلیمری بــا منافذی به اندازه 
نانومتر اســتفاده می شود. با وجود این، 
نانوفیلتراسیون به فشار باال و در نتیجه، 
انــرژی زیادی نیــاز دارد. عالوه بر این، 
ریزآالینده ها ممکن اســت در غشــای 
پلیمری تجمع کنند و به تدریج وارد آب 
تصفیه شــده شوند. حتی اگر آالینده ها 
به طور کامل جدا شــوند، ممکن اســت 
جریانی از آالینده های متمرکز به وجود 
بیاید و به تصفیه بیشتر نیاز داشته باشد. 
پژوهشــگران اکنون در نظر دارند که با 
کاهش زمان مورد نیاز و انرژی مصرفی، 

فناوری خود را بهبود ببخشند.

کامی   تکرار نا
برای طالی سیاه

قیمــت نفت در معامــالت بازار جهانی 
تحت تاثیر چشــم انداز افزایش نرخ های 
بهره، رشــد اقتصادی جهانی ضعیف تر 
و قرنطینــه کوویــد ۱۹ در چیــن که 
تقاضــا برای ســوخت را متاثر خواهند 
کــرد، کاهش یافت و حدود پنج درصد 
کاهش هفتگی را به ثبت رســاند.بهای 
معامــالت نفــت برنت یــک دالر و 6۸ 
ســنت معادل ۱.6 درصد کاهش یافت 
و در ۱۰6 دالر و 6۵ ســنت در هر بشکه 
بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با یک دالر و 72 سنت 
معادل ۱.7 درصد کاهش، در ۱۰2 دالر و 
هفت ســنت در هر بشکه بسته شد.نفت 
برنت ماه میالدی گذشــته تا مرز ۱3۹ 
دالر در هر بشــکه صعــود کرده بود که 
باالتریــن قیمت از ســال 2۰۰۸ بود اما 
هر دو شاخص هفته گذشته تحت تاثیر 
نگرانیها پیرامون تقاضا برای ســوخت، 
حدود پنج درصد ریزش کردند.صندوق 
بین المللی پول هفته گذشته پیش بینی 
خود از نرخ رشــد اقتصاد جهان در سال 
2۰22 را پاییــن برد و یک مقام این وام 
دهنده جهانی هشدار داد: اگر کشورهای 
غربی تحریمهای خود علیه روســیه به 
تالفی جنگ در اوکراین را توسعه دهند 
و قیمتهای انرژی افزایش بیشتری پیدا 
کننــد، این دورنما تنزل بیشــتری پیدا 

خواهد کرد.

با اتمام مهلت قانونی صندوق توسعه؛ 

 مجوزهای پتروپاالیشگاه ها 
ابالغ نشد

یکــی از مهمترین قوانین صنعت نفت که در 
ســال های گذشــته به تصویب رسیده است، 
قانــون  حمایت از صنایع پایین دســتی نفت 
و میعانــات گازی با ســرمایه گذاری مردمی  
معــروف به قانون پتروپاالیشــگاه ها اســت.
این قانون که به منظور تســهیل تأمین مالی 
پتروپاالیشــگاه ها و افزایش مشارکت بخش 
خصوصــی و مردمی در پروژه ای نفتی تیرماه 
۹۸ در مجلس تصویب و دی ماه همان سال نیز 
توسط رئیس جمهور وقت ابالغ شد. با این حال 
هنوز هم برخی مجوزهای این قانون، از جمله 
مجوزهای مربوط به تنفس خوراک که بایستی 
از سمت هیأت امنای صندوق توسعه ملی ابالغ 
شود، ابالغ نشده است و همین موضوع موجب 
کندی پیشرفت طرح های پتروپاالیشی شده 
است.الزم به توضیح است تنفس خوراک یعنی 
پاالیشــگاه پس از بهره برداری هزینه خوراک 
نفت خام ورودی را پرداخت نمی کند و از سهم 
صندوق توســعه پرداخت می شود، تا آنجایی 
که کل هزینه سرمایه گذاری آن پروژه برگشت 
داده شــود. سپس این مبلغ به صورت یک وام 
۸ ساله با سود چهار درصد به صندوق توسعه 
ملی بازگشــت داده می شود.تنفس خوراک 
موجب کاهش دوره بازگشــت هزینه سرمایه 
گذاری شــده در طول دوره ســاخت از حدود 
۱۰ سال به یک سال می شود و از همین جهت 
برای سرمایه گذاران به شدت مهم است.ابالغ 
مجوزهــای مذکــور در دولت دوازدهم انجام 
نشد و پس از شروع دولت سیزدهم با توجه به 
اینکه افزایش ظرفیت پاالیشی و پتروپاالیشی 
کشــور یکی از برنامه های اصلی وزارت نفت 
دولت ســیزدهم بود انتظار می رفت تعلل های 
گذشته صورت نگیرد و در اولین جلسه هیأت 
امنای صندوق این مجوزها ابالغ شود که باز هم 
ایــن اتفاق نیافتاد.)توضیح اینکه هیأت امنای 
صندوف توســعه متشــکل از رئیس جمهور، 
رئیس ســازمان برنامه بودجه، وزرای اقتصاد، 
کار، تعــاون، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس 
اتــاق بازرگانی و تعاون، دو نفر از نماینده های 
مجلس و دادستان کل کشور است و هر چند 
ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد(.به منظور 
تســریع در ابالغ مجوزهای صندوق توســعه 
ملــی، مجلس شــورای اســالمی در جریان 
بررسی قانون بودجه ۱4۰۱ در بند  ر  تبصره 
یک، تأکید کرد که مجوزهای تنفس خوراک 
طرح هایی که دارای موافقت اصولی از وزارت 
نفت هســتند، حداکثر تا  یکم اردیبهشــت  
ابالغ شــود.روزهای گذشــته این مهلت هم 
گذشــت و این قانون مهــم، همچنان درگیر 
بروکراســی های اداری میان مسئولین است.
نکته جالب اینجاســت که برخی مســئولین 
مجدداً موضوع کســب اجــازه از مقام معظم 
رهبــری را مطرح کرده انــد و علت این تعلل 
را در مرحله کســب تنفیذ از ایشان می دانند. 
این در حالی اســت که تاکنون این قانون سه 
بار مورد تأکید رهبری قرار گرفته است.مورد 
اول مربوط به زمانی بود که برای مطرح شدن 
این قانون در صحن علنی مجلس دهم نیاز به 
اذن رهبری وجود داشت، زیرا قرار بود تنفس 
خوراک به پاالیشگاه ها از سهم صندوق توسعه 
ملی پرداخت شود. در این راستا رئیس سابق 
مجلس شورای اسالمی این موضوع را خدمت 
ایشــان طرح کــرد و در کمتر یک هفته اذن 
ایشان در این باره صادر شد.پس از آن پس از 
تصویب این قانون در مجلس و تأیید شــورای 
نگهبان، رهبر انقالب آبان ماه ۹۸ در سخنرانی 
خــود در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران 
با تاکید بر ضرورت تســریع در اجرای قانون 
پتروپاالیشــگاه ها گفتند:  یک قانونی )قانون 
پتروپاالیشــگاه ها( اخیراً در زمینه ی صنایِع 
پایین دســتِی نفت و گاز تصویب شــده است. 
این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در 
مجلس تصویب می شود ولی اجرایی نمی شود؛ 
یعنی آئین نامه های الزم تهیه نمی شود، همین 
طور می ماند. باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ 
بایــد دنبال بکنند که ایــن کار انجام بگیرد.  
همچنیــن  رهبری در بیانــات اخیر خود در 
دیدار تولیدکننــدگان و فعاالن اقتصادی در 
۱۰ بهمن ماه امســال مجدداً بر اجرای قانون 
پتروپاالیشگاه ها تاکید کرده و فرمودند:  صنایع 
مهــم در حول و حوش خودشــان می توانند 
یک زنجیره ای از صنایع اشتغال آفرین، صنایع 
پایین دســتی که غالباً هم اشتغال آفرین است 
بــه وجود بیاورند. مثــاًل حاال در ذیل صنعت 
نفت، این صنایع پایین دستی انبوهی که وجود 
دارد که یک نمونه اش همین پتروپاالیشگاه ها 
اســت که قانونش هم در مجلس در ســال ۹۸ 
تصویب شد و به دولت وقت هم ابالغ شد؛ منتها 
متأّسفانه دنبال گیری نشده، باید دنبال گیری 
بشود. اینها، هم سرمایه های متوسط مردم را 
وارد میدان اشتغال می کند، هم اشتغال آفرین 
است ناگفته نماند وزیر نفت در ماه های گذشته 
اهتمام ویژه ای به پتروپاالیشــگاه های مذکور 
داشــتند و در همین زمینــه تاکنون دوبار با 
سرمایه گذاران منتخب جلسه داشته و بناست 

این جلسه ها هر سه ماه یک بار تکرار شود. 

یک کارشناس حوزه آب با اشاره به بحران کم آبی در 
کشور تاکید کرد: الزم است به سرعت با تغییر پارادایم 
و بــا بهره گیری از همه ظرفیت های ملی اعم از بخش 
خصوصی ، دانشگاه ها و خبرگان علمی ، جوامع محلی 
و به دور از نگاه سیاســی و حزبی برای مقابله جدی با 
بحران پیش رو آماده شــویم.علیرضا شریعت با اشاره 
بــه اینکه ایــران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در یک 
محیط خشــک و نیمه خشــک قرار گرفته و منابع آب 
محدودی داشــته اســت و خواهد داشت، اظهار کرد: 
باید پذیرفت که مشکل کشورمان خشکسالی نیست 
و منابع آبی محدود اســت و این ما هســتیم که باید به 
جای تقابل با این وضعیت، خود را با شــرایط اقلیمی 
و محدویت های آب ســازگار کنیم.وی افزود: نباید به 
بارانــی  که در برخی مقاطع تقریبا مناســب می بارد، 
دلخوش باشیم و در مواقعی که با کاهش میزان بارش 
مواجه می شــویم زانوی غم بغــل بگیریم؛ کما اینکه 
پیشینیان ما با انجام اقداماتی همچون احداث قنات و 
کشت محصوالت کم آب بر و متناسب با اقلیم منطقه  
به استقبال این شرایط رفته و به نوعی خود را با اقلیم 
خشــک و نیمه خشک سازگار کرده بودند.وی با بیان 
اینکه متاسفانه طی دهه های اخیر با انجام اقدامات به 
اصطالح توســعه ای و بدون توجه به محدودیت های 
منابع آب، محیط زیست کشور را با بحران شدید آبی 
مواجه کرده ایم،اظهار کرد: هر چند که بســیاری هم 
رشد جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف آب شرب ، 
کشاورزی و صنعت را به عنوان عوامل اصلی بروز بحران 
کمبود آب معرفی می کنند ولی با نگاهی به کشورهای 
دیگر منطقه که تقریبا شــرایط اقلیمی مشابه و شاید 
بدتری نسبت به ما دارند، متوجه می شویم که با انجام 
اقدامات و برنامه ریزی دقیق  کارشناســی و سیاســت 
گذاری درســت، همزمان با توسعه، مشکالت کم آبی 

خود را مدیریت کرده اند.

تبدیل کمبود آب به بحران اصلی با مصرف 
۷2درصد از منابع آبی تجدیدپذیر

وی با اشــاره به اینکه بر اســاس آمارها و شاخص های 
بین المللی هر کشــوری که بیش از 4۰ درصد منابع 
 تجدیدپذیر خود را مصرف کند با بحران کم آبی مواجه 
می شود، گفت: ما بیش از 72 درصد منابع آب تجدید 
پذیر خود را مصرف کرده ایم  و این موضوع نشان دهنده 
حکمرانی غلط در زمینه آب است و بحران تامین آب 
کــه تــا همین دو دهه اخیر بــه عنوان دومین بحران 

پیش روی کشــور مطرح بود. امروزه  به بحران اصلی 
کشــور تبدیل شده است و اعتراضات پراکنده ای که 
به ویژه در یکی دو ســال اخیر در استان های اصفهان 
، خوزســتان، یزد  و ..  رخ داده  مبین همین مطلب 
اســت با نگاهی به آمار و ارقام نگران کننده نزوالت 
جوی در سال آبی ۱4۰۰ و ۱4۰۱ و میزان ذخائر آب 
سدهای اصلی کشور به ویژه سدهای استان های دچار 
تنش آبی  کشــور اعم از تهران، خوزســتان، اصفهان 
و خراســان متوجه می شــویم که دیگر با این شــیوه 
سیاست گذاری  قادر به مقابله با بحران های اجتماعی و 
سیاسی نیستیم و الزم است به سرعت با تغییر پارادایم 
و با بهره گیری از همه ظرفیت های ملی اعم از بخش 
خصوصی ، دانشگاه ها و خبرگان علمی ، جوامع محلی 
و به دور از نگاه سیاسی و حزبی برای مقابله جدی با 
بحران پیش رو آماده شــویم.دبیر اجرایی فدراسیون 
صنعت آب ایران با اشاره به اینکه تغییر اقلیم مختص 
یک یا دو کشــور و یا فقط کشــور ما نیســت و تقریبا 
همه کشــورهای دنیا با این مشــکل مواجه هستند و 
خاورمیانه و آفریقا به دلیل ویژگی منطقه ای ،خیلی 
بیشتر از دیگر مناطق دنیا از این شرایط تاثیر گرفته اند، 

اظهار کرد: آینده متعلق به کشورهایی است که خود 
را برای ســازگاری با شرایط جدید مهیا کرده اند. کما 
اینکه ظرف همین چند ســال اخیر شــاهد اقداماتی 
همچون ایجاد ســازه های عظیم روی رودخانه های 
مرزی در بعضی کشــورها هســتیم که از ورود آب به 
کشور مجاور جلوگیری کرده است تا بتوانند با استفاده 
از این حربه ضمن استفاده تمام و کمال از منابع آب 
موجود خود در مســیر توســعه ، از این ظرفیت برای 
امتیاز گیری های سیاسی نیز استفاده کنند.وی ادامه 
داد: در همین ارتباط می توان به اقدامات کشور ترکیه 
در ایجاد ســازه های عظیم و جلوگیری از ورود آب به 
دجلــه و فرات و .. اشــاره کــرد که تبعات این اقدام را 
امروزه در کشــور خودمان، عراق، سوریه و... مشاهده 
می کنیــم که عالوه بر نابودی مزارع کشــاورزی این 
کشورها موجبات ایجاد ریزگردهای بسیار شدید در 

این کشورها شده است .

تغییر الگوی کشت در دستور کار قرار گیرد
شــریعت با اشــاره به این که »تغییرالگوی کشت« 
عنوان یکی از مهمترین اقدامات برای ســازگاری با 

کم آبی اســت، گفت: تغییر الگوی کشت موضوعی 
است که از مدت ها پیش در دستور کار متولیان بخش 
آب قرار گرفته اســت ولی متاســفانه در مقاطعی و 
به محض بارش نســبتا مناسب به فراموشی سپرده 
شده است به طوری که امروزه به یک شوخی و مزاح 
تبدیل شــده اســت. هر چند که با توجه به شرایط 
اقلیمی،  گریزی از آن نیســت و دیر یا زود که صد 
البته همین امروز هم دیر است باید این کار به طور 
جدی در دستور کار همه مسئوالن و مردم قرار گیرد 
.البته  »تغییرالگوی کشــت« به هیچ وجه به صورت 
دســتوری قابل انجام  نیســت و نیاز به بستر سازی 
دارد که مهمترین آن اعتماد ســازی بین مسئوالن 
و کشاورزان است، در مرحله بعدی باید پذیرفت که 
کشاورز طی سال ها و با توجه به شرایط اقتصادی و 
معیشتی به سمت کشت محصوالتی رفته است که 
هم بازار مناسب و هم درآمد و سود تضمین شده ای 
داشــته و هم  دانش و تجربه آن را به دســت آورده 
اســت اما این محصول تولیدی بســیار آب بر است. 
لذا این موارد هم به عدم همکاری کشــاورز با تغییر 

الگوی کشت دامن می زند.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان شرکت توانیر گفت: برای سال ۱4۰۰ با بیمه دی 
قرارداد منعقد شد، تا کنون نزدیک ۹3 هزار پرونده ثبت شده است و سه ماهه اول سال قبل که تقریبا 
۱7 درصد خسارت مربوط به آن دوره بود را تا ۱۵ اسفند ماه پرداخت کردیم.عبداالمیر یاقوتی  با اشاره 
به آخرین وضعیت بیمه برق، با بیان اینکه جحم پرونده ها زیاد و منابع مالی برای این حوزه محدود 
اســت، اظهار کرد: برای ســه ماه اول ســال ۱4۰۰ مبلغی نزدیک به 2۰ میلیارد برای این مساله لحاظ 
شــد که هفت میلیارد آن پرداخت و ســند مابقی صادر شــده اما اکثر شماره شباهای دریافتی اشتباه 
بوده که همین مساله مشکالتی را برای پرداخت ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه مهم ترین چالشی 
که االن با آن مواجه هســتیم شــماره شــبا دریافتی مشترکان بوده، دو سوم از پرونده هایی که تکمیل 
شده در این مرحله متوقف مانده چراکه شماره شبا ارسال شده اشتباه است، تاکید کرد: زمان بندی 

بعدی روی سه ماهه دوم  که 6 ماه اول سال است خواهد بود، این مدت ۹۰ درصد پرونده ها را شامل 
می شود، برای این موضوع نیز از اسفند ماه مراحل اولیه آغاز شد، بیمه تعداد گروه های ارزیابی کننده 
را بسیار بیشتر کرد و باتوجه به شناختی که از شرایط موجود پیدا کرده است بسیار بهتر و سریع تر 
عمــل می کنــد لــذا انتظار داریم که ســه ماهه دوم را تا پایان تیرماه تمــام کنیم.وی ادامه داد: طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته قصد داریم در مرداد ماه سایر پرونده ها که شامل ۱۰ هزار پرونده است را 
به اتمام برسانیم.یاقوتی با بیان اینکه در شرایط کنونی ۱۰۰ تومان در ماه به ازای هر مشترک خانگی 
و ۱۰۰۰ تومان به ازای هر مشترک تجاری و ۵۰ تومان نیز از هر مشترک خانگی روستایی برای این 
مســاله اخذ می شــود، گفت: در مجموع حدود ۸۸ میلیارد از این طریق بدســت می آید که مالیات بر 

ارزش افزوده، سهم بیمه و مواردی از این قبیل از این مبلغ کسر می شود.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان شرکت توانیر  خبر داد ؛

آخرین وضعیت پرداخت خسارت برقی

خبر  ویژه

تحلیلگران برآورد کردند؛

گاز روسیه   کاهش یک سوم از صادرات 
به اروپا

تحلیلگــران برآورد کردند فروش گاز طبیعی 
شرکت گازپروم روسیه به اروپا از حدود ۱۵۰ 
میلیارد متر مکعب در سال 2۰2۱ ممکن است 
امسال به میزان 4۰ تا 4۵ میلیارد متر مکعب 
کاهش پیدا کند. تحلیلگران به رویترز گفتند: 
عزم اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی گازی 
بــه روســیه و تالش این بلــوک برای افزایش 
واردات LNG و همچنین درخواســت پوتین 
بــرای پرداخت پول خرید گاز به روبل، ممکن 
اســت باعث شــود شــرکت دولتی گازپروم 
حدود یک ســوم از حجم صادرات گاز خود به 
اروپا را در ســال 2۰22 از دســت دهد.سرگی 
گاپیتونوف از مرکز انرژی  مدرســه مدیریت 
اســکول کوو  مســکو به رویترز گفت: فروش 
گاز طبیعی شــرکت گازپروم به اروپا از حدود 
۱۵۰ میلیارد متر مکعب در سال 2۰2۱ ممکن 
اســت امســال به میزان 4۰ تا 4۵ میلیارد متر 
مکعب کاهش پیدا کند.ســیندر کنوتســون، 
مدیــر تحقیقات بازار گاز شــرکت تحقیقاتی 
ریستاد انرژی اظهار کرد: صادرات گاز روسیه 
ممکن اســت کاهش بیشــتری پیدا کند زیرا 

اتحادیه اروپا به دنبال آن است هر چه سریعتر 
هر اندازه که می تواند حجم خرید گاز روسیه 
را کاهش دهد و همزمان روســیه ممکن است 
به دلیل اختالف بر ســر برنامه پرداخت پول 
گاز بــه روبــل، عرضه گاز را قطع کند. بعالوه، 
جنگ روسیه در اوکراین ممکن است با آسیب 
دیدن زیرســاختها، مســیر ترانزیت خط لوله 
گاز از طریــق اوکراین را مختل کند.والدیمیر 
پوتین، ماه گذشــته دســتور داد کشورهای 
غیردوســت باید پول خرید گاز روســیه را به 
روبل پرداخت کنند.روســیه مهلت 3۱ مارس 
را برای کشــورهای متخاصم از جمله آمریکا، 
همــه اعضای اتحادیه اروپا، ســوئیس، کانادا، 
نروژ، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری دیگر تعیین 
کرده بود تا پرداخت پول گاز طبیعی به روبل 
را آغاز کنند.اتحادیه اروپا درخواست پرداخت 
پوتین به روبل را رد کرد اما روسیه عرضه گاز 
بــه اروپــا را بعد از اول آوریل قطع نکرد زیرا به 
درآمد گاز وابســته است و موعد پرداخت پول 
گازی که بعد از اول آوریل تحویل داده شــده 
است، تا اواخر آوریل یا اوایل مه سر نمی رسد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

کشورهای همسایه به سوخت و   
گازی و نفتی ما نیاز دارند فرآورده های 

ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی گفت :جمهوری اســالمی با حدود ۱۵ 
کشــور دنیا هم مرز اســت که این فرصت بسیار 
ارزنده ای برای بهبود دیپلماســی اقتصادی دولت 
است. اما متاسفانه در دولت های گذشته به جای 
استفاده از این ظرفیت، نگاه ها به سمت کشورهای 
غربی و دور از ایران بود و به کشــورهای همســایه 

توجه کمتری شد.
مصطفــی نخعی افزود: دولت قبل از دیپلماســی 
اقتصــادی با کشــورهای همســایه غفلت کرد، 
جمهوری اسالمی اشتراکات فرهنگی و اجتماعی 
زیــادی با کشــورهای همســایه دارد و برآورده 
می شود، بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای 
همسایه، حدود هزار میلیارد دالر برای کشور سود 
دهی ایجاد کند.نماینده مردم نهبندان و سربیشه با 
بیان اینکه دولت این معضل را به درستی شناسایی 
کرده و در پی حل آن است، گفت: دولت سیزدهم 
ارتباطات خوبی را با کشورهای همسایه آغاز کرده 
اســت و این رویه می تواند ادامه داشــته باشد. چرا 
که جمهوری اســالمی مزیت های نسبی در انرژی 
دارد و بیشــتر کشورهای همسایه مصرف کننده 

انرژی هســتند و به ســوخت، فرآورده های گازی 
و نفتــی ما نیــاز دارند.این نماینده مجلس با بیان 
اینکه توســعه روابط مســتمر و پایدار در دستور 
کارتیم دیپلماســی اقتصادی دولت است، افزود: 
البته دیپلماســی اقتصادی بخشی از دیپلماسی 
کلی دولت در بخش های مختلف است. به عبارتی 
وقتی دیپلماســی کشور در بخش های سیاسی، 
فرهنگی و ... با دیگر کشورها تقویت شود، همزمان 
دیپلماســی اقتصادی دولــت هم فعال تر خواهد 
شــد.نخعی تاکید کرد: دراین موضوع نقش بخش 
خصوصی بســیار حائز اهمیت اســت و باید از فضا 
و فرصت فراهم شــده بخش خصوصی به بهترین 
شــکلی استفاده کند. بر همین اساس باید بخش 
خصوصی نسبت به تقویت بخش های مختلف خود 
و به روز شدن اقدام کند تا زمینه فعالیت بین المللی 
و رقابت با کشورهای مختلف فراهم شود.وی یادآور 
شد: در مواردی هم ارتباط مناسب با دیگر کشورها 
فراهم بوده ولی بخش خصوصی نتوانسته است به 
درستی از این فرصت استفاده کند. زیرا توانمندی 
الزم برای رقابت را نداشته است و لزوم تقویت بخش 

خصوصی بیش از پیش احساس می شود.
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55بانک و بیمه
خبر چهارم

 اخذ مجوز قبولی اتکایی 
در هجدهمین سال متوالی

شــرکت بیمه ملت توانســت با اخذ مجوز قبولی 
اتکایی در هجدهمین سال متوالی خود همچنان 
بــه عنوان با ســابقه تریــن ،پیشــرفته ترین و 
تخصصی ترین شــرکت بیمه خصوصی در عرصه 

قبولی اتکایی شناخته شود.
این شرکت در سال گذشته ضمن کسب باالترین 
ســطح توانگری مالی در میان شــرکت های بیمه 
خصوصــی با افزایش ظرفیت قبولی خود و ارتقاء 
سیســتم های نرم افرازی در راســتای مدیریت 
اطالعات بیمه های اتکایی قدم بزرگی برداشــته 
و این نشــان از ثبات قدم و اســتواری این شرکت 
در مســیر موفقیت های خود است. همان طور که 
اهمیت مدیریت اطالعات و تحلیل داده های اماری 
تصمیم ســاز بر هیچ کسب وکاری در دنیای امروز 
پوشــیده نیست، شرکت بیمه ملت نیز در همین 
راستا موفق به طراحی و راه اندازی نرم افزار قبولی 
اتکایی جدید مطابق با استانداردهای بین المللی 

در سال ۱4۰۰ شد.
بدون شک این دستاوردها تکه های پازلی هستند 
که با قرارگرفتن در کنار هم یک سازمان توانمند، 
بــا ثبات، یادگیرنده و مشــتری مدار را به تصویر 

می کشند.

توسط گروه مالی گردشگری انجام شد؛ 

 توزیع ۱۰ هزار بسته سبد کاال 
 برای اطعام روزه داران 

مناطق کمتر برخوردار آغاز شد

به مناســبت ماه مبارک رمضــان با هدف اطعام 
۱۰۰هــزار هموطنــان روزه دار و مومن مناطق 
کمتر برخوردار کشــور، گروه مالی گردشــگری 
نســبت به تامین ۱۰ هزار بسته سبد مواد غذایی 
اقدام کرده که توسط بنیاد نیکوکاری یاس توزیع 

آغاز شده است.
گروه مالی گردشگری برای تهیه بسته های کمک 
معیشــتی و اطعام ۱۰۰ هــزار نفر از روزه داران و 
مومنــان مناطق کمتر برخــوردار، به راه اندازی 
پویش ” ســفره مهر” در ماه مبارک رمضان اقدام 

کرد.
در اجرای پویش “ســفره مهر” ابتدا قرار بود ۱۰۰ 
هزار پرس غذای گرم بین روزه داران توزیع شــود 
اما با توجه به شرایط کرونا و رعایت پروتکل های 
بهداشتی، مقرر شد این کمک ها به صورت بسته 
هــای خوراکی و غذایی آمــاده و بین خانواده ها 

توزیع شود.
ارزش هر کدام از بســته های مواد غذایی حدود 
۱۰ میلیون ریال اســت و عالوه بر آن به برخی از 

خانوارها بن نقدی نیز اهدا می شود.
در پویــش ” ســفره مهر ” عــالوه بر کمک های 
مدیران و کارکنان گروه مالی گردشــگری و بانک 
گردشگری و همچنین شرکت های تابعه، شماری 
از هموطنان نیز در این امر خداپسندانه مشارکت 

کردند.
یــادآور می شــود: پیش از ایــن نیز گروه مالی 
گردشــگری از زمان شــیوع کرونــا تاکنون ده 
ها هزار بســته معیشــتی را در راســتای کمک 
های مومنانه بین اقشــار آســیب دیده از کرونا 
و همچنین نیازمندان مناطق مختلف کشــور از 
طریــق بنیاد یاس توزیع کرده اســت. خانواده 
بــزرگ گروه مالی گردشــگری رســیدگی به 
وضعیت نیازمندان و محرومان جامعه را همواره 
دغدغــه خــود می داند و عــالوه بر ماه مبارک 
رمضان در ایام ســال به مناســبت های مختلف 

در امور خیریه مشــارکت کرده اند.
بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی)س(، خیریه ای 
مستقل با مجوز از سازمان بهزیستی کشور است. 
این موسسه غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیرتجاری 
به منظور خدمت رســانی به اقشــار آسیب پذیر 

جامعه در حوزه های مختلف فعالیت می کند.
بنیــاد نیکــوکاری یاس وابســته به گــروه مالی 

گردشگری از سال ۱3۹3 تاسیس شده است.

اخبار

 پیام تبریک مدیرعامل 
بانک سپه به مناسبت سالروز 

تأسیس سپاه

مدیــر عامــل بانک ســپه فرا رســیدن دوم 
اردیبهشــت سالروز تأســیس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی را بــه فرماندهان و کارکنان 

سلحشور این نهاد مقدس تبریک گفت.
متن پیام مدیر عامل بانک ســپه بدین شــرح 

است :
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دوم اردیبهشــت ماه هر ســال یادآور رویداد 
مهمی در تاریخ پرفراز و نشیب انقالب اسالمی 
است. در چنین روزی در سال ۱3۵۸ در حالی 
که هنوز مدت کوتاهی از پیروزی شــکوهمند 
انقالب اســالمی و اســتقرار نظــام جمهوری 
اسالمی ایران و تشکیل هسته های اولیه سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی با تدبیر حکیمانه و 
دوراندیشانه رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت 
امام خمینی)ره( ســپری نشده بود، با تصویب 
اساسنامه این نهاد انقالبی و مردمی در شورای 
عالی انقالب، سپاه پاسداران به عنوان یکی از 
نهادهای قانونی و ســازمان های برخاســته از 
متن انقالب و مردم در ســاختار نظام اسالمی 

تثبیت شد.
بنیانگــذار فقید جمهوری اســالمی ایران در 
وصف این نیروی مردمی و پیشــتاز در میدان 
های نیاز انقالب و کشــور فرمودند »اگر سپاه 
نبود کشــور هم نبود« و اینک با گذشــت 44 
سال از آن روزها در شرایطی این روز فرخنده 
را گرامــی می داریم که تحت تدابیر و منویات 
حکیمانــه و خردمندانه رهبر معظم انقالب و 
فرماندهی معظم کل قوا و حضور قدرتمندانه و 
باصالبت سپاه پاسداران انقالب اسالمی وسایر 
نیروهای مســلح و نیز جامعه اطالعاتی کشور، 
فتنه ها و دسیسه های زنجیره ای نظام سلطه 
و استکبار و صهیونیسم  بین الملل علیه ایران 
اســالمی و جبهه مقاومــت منطقه پی در پی 
ناکام و با شکست های خفت باری مواجه شده 
و برخالف آمال و آرزوهای شــیطانی اردوگاه 
دشــمنان، این ایران عزیز و مقتدر است که به 
عنوان یکی از بازیگران اصلی در هندسه قدرت 
منطقه راهبردی غرب آسیا قد برافراشته است.
خدای بزرگ را شــاکریم که ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی عالوه بر ســربلندی و کسب 
افتخــارات بســیار بزرگ در حــوزه دفاعی و 
امنیتی، در میدان خدمت رسانی به مردم ایران 
در عرصه های مختلف هم خوش درخشیده و 
در صحنــه حوادث و بالیای طبیعی در ســال 
های اخیر و موســم درگیری کشــور با پدیده 
های ســیل، زلزله و بیماری منحوس کرونا با 
حضــور به موقع و مؤثــر خود در صحنه های 
نیاز، آســیب ها را به حداقل رسانده و بسیاری 

از مردم گرفتار را نجات داده است.
در ایــن رهگذر ‘بانک ســپه’ بــه عنوان یکی 
از طالیه داران ســنگر اقتصادی کشور افتخار 
دارد در زمره یاری دهندگان نیروهای مسلح، 
ظرفیــت هــا و توانمندی های تخصصی خود 
را پشــتیبان مســیر پرافتخار و امنیت افزای 
پاســداران انقالب برای دفاع از ملت و مملکت 
اسالمی قرار دهد و در سالی که با تدبیر رهبر 
عظیم الشــان انقالب اســالمی به عنوان سال 
“تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین” نامگذاری 
شده، بویژه از فعالیت های دانش بنیان این نهاد 

انقالبی و مردمی حمایت کند.
اینجانــب به نمایندگی از خانواده بزرگ بانک 
سپه با تعظیم به مقام شامخ شهیدان همیشه 
جاوید سپاه پاسداران انقالب اسالمی و به ویژه 
سردار دلها سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی 
و تبریک این روز خجسته به آحاد فرماندهان 
و کارکنان دالور و سلحشــور این نهاد مقدس، 
دوام توفیق و سربلندی آنان در تحقق رسالت 
و مأموریت های خطیر فرارو به ویژه در صیانت 
از عمق راهبردی و نفوذ معنوی ایران اسالمی 
در منطقه و بلکه در جغرافیای بشــریت را از 

درگاه خداوند متعال طلب می کنم.
دکتر آیت اله ابراهیمی
مدیرعامل بانک سپه

گسترش و بهینه سازی دوره های آموزشی شرکت بیمه نوین
شرکت بیمه نوین با توجه به استراتژی های کالن خود مبنی بر ارتقاء و 
توانمندسازی نیروی انسانی و شبکه فروش و نقش آن در رضایتمندی 
مشــتریان، گســترش و بهینه سازی دوره های آموزشی را مد نظر قرار 

داده است.
این شــرکت پس از بسترســازی ارائه آموزش مجازی در دوران کرونا، 
اقــدام به تولید محتوای آموزشــی بــا تکیه بر ظرفیت های همکاران و 
اســتادان متخصص بیمه و بازاریابی کرده اســت که نتیجه آن تهیه و 

انتشار۱2۰ ساعت محتوای آموزشی در سال ۱4۰۰است.
ســال گذشــته بیمه نوین بیش از ۸2 هزار ســاعت دوره آموزشی را به 
صورت ترکیب حضوری و مجازی برای چهار گروه مدیران، نمایندگان، 
کارشناســان ســتاد و شــعب با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی، 

اجرایی کرد.
مهم ترین دوره ها و کارگاه های آموزش مجازی برگزار شــده توســط 
اداره آموزش بیمه نوین در این مدت شــامل دوره های صدور در کلیه 
رشته های بیمه، خسارت و بازدید بدنه بیمه های اتومبیل، کارگا ه های 

بازاریابی و فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری و دوره های آشنایی 
با طرح های اختصاصی این شرکت مانند اتوپالس و مجتمع مسکونی 

بوده اند.
دوره های مدیران عصر دیجیتال، برگزاری الیوهای آموزشی اینستاگرام 
برای نمایندگان شــرکت، مجازی شدن آزمون های مجوزهای صدور 
رشته های فنی و آزمون حدود اختیارات بیمه های مسئولیت از دیگر 
اقدامات مهم بیمه نوین با در نظر داشتن توانمندسازی نیروی انسانی 
بر اساس نیازهای روز بازار و روش های جدید خدمت رسانی بوده است.

همچنین دوره پودمانی جانشــین پروری و دوره های آموزشــی ویژه 
مدیران از جمله اســتراتژی هایی اســت که برای ســال جاری در بیمه 

نوین برنامه ریزی شده اند.
گفتنی اســت، با هدف بهره گیری از ظرفیت علمی و ایجاد انگیزه در 
جهــت مطالعات میدانی کاربردی بر روی موضوعات روز صنعت بیمه 
در میان کارکنان و شبکه فروش، همایش های علمی-پژوهشی نیز در 
کنار دوره  های آموزشی در سال گذشته در بیمه نوین اجرایی شده اند.

اخبار

آئین نامه اجرا گهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱8  آ
زنــد علــی اکبــر بــه شــماره ملــی 0050454854 بعنــوان احــدی از  خانــم شــهربانو پناهــی خمامــی فر
ورثــه مرحــوم اســمعیل پناهــی خمامــی بــه اســتناد ســند ازدواج بــه شــماره 12831 مورخــه 1385/09/14 
ــج  ــی و پن تعــداد یکصــد و چهــل و یــک ســکه تمــام بهــارآزادی بــه خانــم خدیجــه کاس مقــدم خواجکین
درصــد نیمعشــر اجرایــی بــه دولــت بدهــکار مــی باشــد کــه بــه علــت عــدم پرداخــت بدهــی منجــر بــه 
صــدور اجرائیــه کالســه 140100015 گردیــده چــون شــما در آدرس مــورد تعرفــه شناســایی نگردیــده و 
بســتانکار نیــز نتوانســته آدرس دقیــق شــما را معرفــی نمایــد لــذا بــه تقاضــای ذینفــع طبــق مــاده 18 آئیــن 
نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه مذکــور یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد کــه 
ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ انتشــار اجرائیــه ابــالغ شــده محســوب وعملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت 

و آگهــی دیگــری منتشــر نخواهــد شــد. تاریــخ انتشــار:1401/02/04
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی خمام-محمد رجب پور دموچالی

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره140060318021001261 مــورخ 400/12/09 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
ازرشــت  صــادره   961 شناســنامه  شــماره  بــه  غالمحســن  زنــد  فر کدوســرائی  کریمــی  عــذرا  خانــم  متقاضــی  بالمعــارض 
درششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 1164.84 مترمربــع پــالك 112 مفــروز و مجــزی شــده از پــالك 1 فرعــی 
ز گردیــده اســت.  از 6 اصلــی واقــع در قریــه کدوســرا خریــداری از مالــك رســمی آقــای غالمحســن کریمــی کدوســرائی محــر
.لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــنبه ــت دوم:1401/02/04 یکش ــنبه ونوب ــت اول :1401/01/20 ش ــار نوب ــد.تاریخ انتش ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای  گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره140060318021001262 مــورخ 400/12/09 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
زنــد غالمعلــی بــه شــماره شناســنامه 800 صــادره از کوچصفهــان  آقــای یحیــی شــاکر فرشــمی فر بالمعــارض متقاضــی 
درششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه و انبــاری بــه مســاحت 1656.19 مترمربــع پــالك 42 مفــروز و مجــزی شــده از 6 
ز گردیــده اســت.  فرعــی  از 16 اصلــی واقــع در قریــه فرشــم خریــداری از مالــك رســمی آقــای غالمعلــی شــاکر فرشــمی محــر
.لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/20 شــنبه ونوبــت دوم:1401/02/04 یکشــنبه
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 
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پوشش امداد خودروی بیمه تجارت نو رونمایی شد
بیمه تجارت نو در راســتای توســعه خدمات شــرکت، تالش کرده تا خدمات بدیع و 
متنــوع از جملــه اپ دریافت خدمات، بازدید آنالین بیمه های بدنه و ارزیابی آنالین 

خسارت را ارائه کند، یکی از جدیدترین های آنها پوشش امداد خودرو است. 
در صورتیکه آسیب خودرو به نحوی باشد که امکان جابجایی آن نباشد، امدادرسانان 
این شرکت مانند تمام شرکت های بزرگ بیمه دنیا برای ارائه خدمات به خودروی 
خسارت دیده، در محل حادثه حاضرشده و خودرو را تا تعمیرگاه حمل می نمایند، 
چنانچه خودرو دارای سرنشین باشد نیز توسط تاکسی های اینترنتی به اولین شهر 

منتقل خواهند شد.
وحید دانش کیا، سرپرست بیمه های اتومبیل شرکت بیمه تجارت نو بابیان مطلب 
فــوق در خصــوص تغییرات قوانین و آیین نامه های بیمه های خودرو گفت: قوانین و 
آیین نامه ها در سال گذشته تغییر خاصی نداشته و قانون شخص ثالث مصوب سال 

۹۵ و آیین نامه های سال های بعد کماکان در حال اجرا و بهینه سازی است.
او در خصوص صدور الحاقیه افزایش تعهدات در سال جاری گفت: بیمه نامه هایی که تاریخ شروع آنها 
ســال ۱4۰۰ اســت نیاز به الحاقیه ندارند اما با توجه به تاخیر در اعالم دیه برای ســال جدید بیمه نامه 
هایی که از ۰۱/۰۱/۱4۰۱ تا ۰۸/۰۱/۱4۰۱ شــروع شــده اند اجبارا با تعهدات ســال قبل صادر شــده 
و دارندگان بیمه نامه های فوق بایســتی به منظور دریافت الحاقیه افزایش تعهدات به شــرکت بیمه 

مراجعه و الحاقیه افزایش تعهدات اخذ نمایند.
دانش کیا در مورد نســبت افزایش حق بیمه با تعهدات اظهار کرد: افزایش دیه و حق بیمه به نســبت 
مســاوی افزایش نیافته اســت، در ســال ۱3۹۹ دیه حدود 4۵ درصد افزایش یافت اما تعرفه ها حدود 
3۸ درصد اضافه شــد که هفت درصد تفاوت اصطالحا تخفیف کرونایی اعالم شــد. در ســال جاری نیز 
2۵ درصــد افزایــش دیــه رخ داد ولــی حق بیمه ها 2۱ درصد افزایش یافت که از دالیل اصلی آن توجه 
مسئوالن ذیربط به قدرت خرید شهروندان و تشویق به خرید بیمه نامه است. دانش کیا در برابر این 

پرســش که بیمه تجارت نو برای بیمه شــخص ثالث و بدنه برای ترغیب مشــتریان 
برای دریافت بیمه نامه شــرکت چه اقداماتی انجام داده اســت، پاســخ داد: در سال 
۱4۰۱ تالش شــده عالوه بر طرح های پرداخت اقســاطی خصوصا طرح وام-بیمه 
)پرداخت اقســاط ۱2ماهه تا ســقف ۱۰ میلیون تومان(، خدمات بیشتر و متنوع تر 

به بهترین شکل ارائه شود. 
دانش کیا در مورد خدمات جدید بیمه تجارت نو گفت: از اقدامات جدید شــرکت 
پوشش امداد است. اگر حادثه ای رخ دهد به روش های مختلف ازجمله اپ شرکت 
یا تماس با شــماره ۹6۹۹۰ اعالم خســارت شــده و در صورت نیاز درخواست امداد 
می شــود. درصورت غیرقابل حرکت بودن خودرو، خودرو تا تعمیرگاه حمل و در 
صورت داشــتن سرنشــین نیز امداد بیمه تجارت نو سرنشــینان خودرو را به اولین 
شهر منتقل می نمایند. وحید دانش کیا، سرپرست بیمه های اتومبیل شرکت بیمه 
تجارت نو در خصوص خرید بیمه بدنه برای خودروهای نامتعارف تصریح و توصیه کرد: در سال ۱4۰۱ 
دیه در ماه حرام ۸۰۰ میلیون تومان تعیین شــده که بر اســاس قانون حداقل تعهدات برای خســارت 
مالی 2۰ میلیون تومان و طبق ماده هشت قانون بیمه شخص ثالث قیمت خودروی متعارف حداکثر 

4۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
برای مثال خودرویی را در نظر بگیرید که به یک خودرو ســواری )مثال ســراتو( برخورد می کند در 
حالیکه راننده ســراتو غیرمقصر اســت و ســپر و چراغ عقب آن آسیب دیده، چون قیمت سراتو از 4۰۰ 
میلیون تومان بیشــتر اســت خودروی نامتعارف محســوب می گردد بنابراین طبق قانون خسارتی که 
به وی تعلق می گیرد خســارت وارد بر ســپر عقب و چراغ خودروی متعارف )مثال دنا( اســت و الباقی 
خسارت بعهده مالک سراتو است و مقصر هیچ تعهدی نسبت به جبران آن ندارد. در این حالت الباقی 
خســارت با داشــتن بیمه بدنه بیمه تجارت نو قابل جبران اســت. لذا به دارندگان این خودروها اکیدا 

توصیه می گردد جهت اطمینان خاطر بیمه بدنه ابتیاع نمایند.

مدیرعامل بیمه رازی: 

شبکه نمایندگی بیمه ها، ریشه های درخت تنومند 8۰ ساله صنعت بیمه هستند
مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه رویکرد بیمه رازی، حمایت 
جدی از شبکه نمایندگی است، گفت: شبکه نمایندگی و شعب، 

ریشه های درخت تنومند ۸۰ ساله صنعت بیمه هستند.
دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی در ســی و ســومین 
جلســه ) اولین قســمت از فصل دوم( سه شنبه های پاسخگویی 
با بیان اینکه ســال ۱4۰۰ ســال عطف بیمه رازی است، گفت: 
با همراهی همکاران و شــبکه فــروش اتفاقات قابل توجهی در 

سال ۱4۰۰ رخ داد.
او ادامه داد: در روزهای ابتدایی سال گذشته شرکت با چالش های 
متعددی همراه بود که با ترسیم نقشه راه مدون، مسیر مشخصی 
پیش روی شرکت قرار گرفت و اصالحات قابل قبولی در ساختار 

شرکت رخ داد.
مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: میزان درآمد شرکت در 
سال ۱4۰۰ با رشد 6۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱3۹۹ 
همراه بود و این در حالی است که در سال گذشته ترکیب پرتفوی 

شرکت اصالح شد و پرتفوهای زیان ده از شرکت خارج شد.
جباری یادآور شــد: در ســال ۱4۰۰ با کاهش طول مدت زمان 
پرداخت خسارت، ۱۱ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت شده 
و تمام خسارت های معوق سنوات گذشته به طور کامل به بیمه 

گذاران پرداخت شده است.
او با تاکید بر اینکه بیمه رازی معتبر و پاســخگو اســت، گفت: 
بــا وجــود آنکه در ســال ۱4۰۰ شــرکت بیمــه رازی به تمام 
تعهدات خود عمل کرده، اما شــاخص نســبت خســارت بیمه 
رازی از معــدل صنعــت کمتر بوده و این مهم نشــان دهنده آن 
 اســت که بیمه رازی در پذیرش ریســک بســیار مدیریت شده 

عمل می کند.
مدیرعامل بیمه رازی افزود: در سال گذشته بیمه رازی افزایش 
سرمایه 7۰۰ درصدی را به ثبت رساند که بعد از این اتفاق مجوز 

قبولی اتکایی نیز برای شرکت بیمه رازی صادر شد.
جباری در رابطه با فعالیت شعب، گفت: با تاکید بر پنج چرخش 
اســتراتژیک به ویژه استراتژی شــعبه محوری، عملکرد شعب 
رشــد قابل توجهی داشــت و در کنار آن تصمیم بر آن شد تا 3۰ 

شعبه جدید در کشور ایجاد شود تا حوزه فعالیت 
نمایندگان و حجم صدور بیمه های خرد بیش از 

گذشته رشد داشته باشد.
او در رابطــه بــا جایگاه نمایندگان و تاثیر فعالیت 
شرکت های استارت آپی در صنعت بیمه بیان کرد: 
یکی از مهم ترین استراتژی های بیمه رازی شعبه 
محوری و نماینده محوری اســت که بیمه رازی 
به این اســتراتژی اعتقاد ویژه ای دارد و در کالم 
ســاده می توان گفت نمایندگان و شــبکه فروش 
ریشــه های درخت تنومند ۸۰ ساله صنعت بیمه 

هستند.
مدیرعامــل بیمــه رازی تصریح کــرد: بیمه رازی در قدم اول به 
دنبال توانمند ســازی شــعب است و پس از آن به دنبال توانمند 
ســازی شــبکه فروش به ویژه نمایندگان اســت و در این زمینه 

عزم جدی وجود دارد.
جبــاری ادامــه داد: تفکر حاکم بر بیمه رازی بر آن اســت که از 
محصوالت شــرکت های استارت آپی استقبال و حمایت خواهد 
کرد اما این حمایت در راســتای رشــد صنعت بیمه و نمایندگان 
بیمه رازی اســت، در حال حاضر فعالیت برخی از شــرکت ها 
مخالف حقوق نمایندگان است که این موضوع مورد تائید بیمه 

رازی نیست.
او خاطرنشــان کرد: در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در کشــور 
2٫7 اســت که 7۵ تا ۸۰ درصد حق بیمه تولیدی توســط شبکه 
فروش اســت که این موضوع به معنای تاثیر قابل توجه شــبکه 
فروش در معرفی خدمات صنعت بیمه اســت و شــبکه فروش 

را به عنوان یکی رکن اساسی در این صنعت معرفی می کند.
جباری در پاسخ به این سوال که فرآیند پرداخت سود مشارکت 
در منافــع بــرای نمایندگان به چه صورتی خواهد بود، گفت: در 
ابتدای سال ۱4۰۰ این سود مشارکت پرداخت شد و در روزهای 
آینده با تعیین میزان سود مشارکت در منافع، مبلغ تعیین شده 

به حساب نمایندگان پرداخت خواهد شد.
مدیرعامــل بیمــه رازی همچنین در رابطه بــا پرداخت وام به 

نماینــدگان، تاکیــد کرد: شــرکت در زمینه 
حمایت از نمایندگان در راســتای خرید دفتر 
بیمه برنامه مشخصی دارد که با توجه به تامین 
نقدینگی در شــرکت این موضــوع عملیاتی 

خواهد شد.
جباری تاکید کرد: در سال ۱4۰۱ بیمه رازی 
بــا قــدرت ویژه در بازار فعــال خواهد بود و از 
شــبکه فروش برای حضــور پرقدرت در بازار 
حمایــت ویــژه ای صورت خواهد گرفت اما در 
ایــن زمینه باید تمام ارکان ســازمان به بیمه 

گذاران پاسخگو باشند.
او با اشــاره به اینکه بنگاه های اقتصادی و ســازمان های دولتی و 
خصوصی اعتماد ویژه ای به بیمه رازی دارند، ادامه داد: شــبکه 
فروش و ستاد با همراهی یکدیگر از ابتدای سال جاری پرقدرت 
عمل کرده و در فروردین ماه که نیمی از آن در تعطیالت نوروز 

بود 3۰ درصد حق بیمه سال ۱3۹۹ را تولید کرده است.
مدیرعامــل بیمــه رازی در ادامه در رابطه با فعالیت بیمه رازی 
در ســال ۱4۰۱ گفت: ســال جاری برای بیمه رازی بسیار ویژه 
اســت و بیمه رازی باید با همراهی تک تک افراد خانواده خود 
رشــد قابل توجهی در بازار داشــته باشــند و از سوی دیگر ستاد 
تمام ابزارهای مورد نیاز ارکان های بیمه رازی را در اختیار آن ها 

قرار خواهد داد.
جباری تصریح کرد: در ســال ۱4۰۱ باید ترکیب متوازن پرتفو 
در تمام استان ها و شهرها ایجاد شود که در این زمینه دوره های 
آموزشی و همراهی ستاد در نظر گرفته شده است و در این زمینه 
توجه ویژه ای به بیمه های آتش سوزی، عمر و باربری شده است.
او بهتریــن تبلیــغ در صنعت بیمه را ارزیابی و پرداخت به موقع 
خســارت دانســت و گفت: در سال های گذشته ضریب خسارت 
بیمــه رازی بســیار بــاال بوده که در ســال ۱4۰۰ این موضوع 
رفع شــده و در ســال ۱4۰۱ فرآیند کاهش ضریب خسارت در 
 دستور کار قرار گرفته که یکی از این راهکارها پرداخت به موقع 

خسارت است.
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دبیر جامعه جراحان ایران  در استان خراسان رضوی:

گر هزینه خدمات سالمت پرداخت نشود  ا
، مرگ در جامعه گسترش می یابد به جای فقر

مشهد / محمد رضا رحمتی 
عضو هیات مدیره نظام پزشــکی مشــهد 
و نایــب رئیس انجمــن جراحان عمومی 
خراســان رضــوی گفــت : همان طور که 
مریض جز تحمل درد و رنج، نباید دغدغه 
دیگری داشته باشد، پزشک هم جز درمان 
مریض و بازگرداندن سالمت او، نباید دغدغه 
دیگری داشــته باشــد. وقتی این دو را کنار 
هم بگذاریم، وضعیت سالمت مردم اصالح 
می شــود. غالمرضا زمانی افزود: در قانون 
آمده که تعرفه خدمات ســالمت هر سال 
باید براســاس تورم به روز شــود و محاسبه 
آن عبارت از هزینه تمام شده به اضافه یک 
ســود قابل قبول که بتوان براساس آن یک 
معیشت قابل قبول برای پزشک ایجاد کرد 
که دغدغه مسائل اقتصادی را نداشته باشد. 
وی در خصوص راهکارهای جبرانی برخی 
پزشکان در مواجهه با مسائل مالی بیان داشت 
: برخی پزشکان به سمت خدمات زیبایی که 
تعرفه های آن آزاد و توافقی است، سوق پیدا 
کنند و در واقع رسالت اصلی پزشکی را رها 
کنند. نایب رئیس انجمن جراحان عمومی 
خراسان رضوی رضوی تصریح کرد: راه های 
جبرانی دیگری هم وجود دارد. مثال ممکن 
اســت پزشک شــغل خود را رها کرده و به 
مشاغل دیگر روی بیاورد ،همچنین ممکن 
است روش های دیگری را انتخاب کند. مثال 
به جای اینکه در یک ســاعت، 4 بیمار را به 
دقــت ویزیت کنــد، ۱۰ بیمار را ببیند و به 
جای وقت گذاشــتن روی معاینه، استفاده 
از پاراکلینیــک رواج پیــدا کند. از نظر وی 
کســانی که اصرار می کنند تعرفه را پایین 
نگه دارند، با ســالمت مردم بازی می کنند: 
وزیر رفاه، جمله جالبی گفته که اگر تعرفه ها 
را افزایش دهیم، فقر در بین مردم گسترش 
پیــدا می کند. من می خواهم این جمله را 
اصــالح کنم. اگر بخواهیم اصرار کنیم که 
هزینه تمام شده را نپردازیم، فقر که چه عرض 
کنم، مرگ را گسترش می دهیم.زمانی ادامه 
داد : نمی توان فقط دغدغه بیمار را در نظر 
گرفت اما به پزشک بی توجه بود. پزشک با 
هــزار دغدغه نمی تواند فقط دغدغه درمان 
و ســالمت مریض را داشــته باشد. پزشک 
هم مثل بقیه انســان ها، یک انسان است و 

نیازهای خود را دارد و اگر بخواهد خدمتی 
انجــام دهد، ایــن خدمت متضمن برخی 
هزینه هاســت که باید پرداخت شود. وی 
افزود: این یک اصل است که اگر کسی خالف 
اینها را بگوید، یعنی از اصول اولیه اقتصاد به 
دور اســت. این انسان می تواند وزیر، رئیس 
جمهور، قانون گذار، یا یک فرد عادی باشد، 
هیچ تفاوتی نمی کند. بنابراین پرداختن به 
ســایر مسائل، فرافکنی و ورود به سیاست 
است و اهدافی غیر از سالمت و منافع مردم 
را دنبال می کند. این در قانون دیده شــده 
است. عضو هیات مدیره نظام پزشکی مشهد 
تصریح داشت :یک جنبه پزشکی تدافعی، 
مسئولیتی و جنبه دوم آن، اقتصادی است. 
یعنی اینکه از نظر اقتصادی ممکن است که 
پذیرش بیماران صرفه نداشته باشد. در هر 
صورت ممکن است که با روش های مختلف، 
کمیت را جایگزین کیفیت کنند. در نهایت 
به هم ریختگی اتفاق خواهد افتاد و این به 
هم ریختگی باعث خواهد شــد که تعداد 
پزشک با کار موثر درمان و سالمت ریزش 
پیدا کند، حتی اگر ظرفیت ها را ده برابر کنند.

غالمرضــا زمانی در خصوص نقش بیمه ها 
در این بین گفت: درواقع علت اصلی اینکه 
وضعیت اقتصاد سالمت در کشور به اینجا 
رسیده، بیمه های ناکارآمد هستند. در همه 

دنیا بیمه یک ابزار اســت تا رابط تخصصی 
و حلقه ارتباطی شــود بیــن ارائه دهنده و 
گیرنــده خدمــت. در خیلی از جاهای دنیا 
پزشک مســتقیما با بیمار خود در ارتباط 
است و خدمت خوب ارائه می دهد و ممکن 
است که تعیین قیمت هم انجام دهد. برای 
اینکه این سیستم را یکنواخت کنند، یک 
رابط تخصصی بین اینها می گذارند که اوال 
فسادی شکل نگیرد، ثانیا خدمات به صورت 
تخصصــی خریداری شــود. پس بنابراین 
بیمــه ای که این مســئولیت را برای ارائه 
خدمت به عهده گرفته، اوال باید تخصصی و 
ثانیا کارآمد باشد. یعنی هم توان اقتصادی 
داشته باشد و هم علم. بیمه های ما در این 
زمینه مشکل دارند. توان اقتصادی بیمه به 
علت ناکارآمدی پایین اســت و نمی تواند 
هزینه ها را تامین کند. شــاید هم مقاصد 
دیگــری دارد و هزینه ها را به جاهای دیگر 
منتقل می کند که در این صورت به سالمت 
مــردم بی توجهی کرده و ارزش کمی برای 
سالمت مردم قائل شده است. خود نیز دائم به 
پشت مردم پناه می برد که مردم ندارند و فقیر 
هستند و شما باید این خدمات را ارزان ارائه 
دهید. در حالی که بیمه باید بگوید که مردم 
مورد حمایت من هستند، شما باید خدمات 
با کیفیت به مردم بدهید و پول مناســب با 

آن را هم دریافت کنید. اینجا می شود بین 
پزشــک و بیمه چانه زنی صورت گیرد، اما 
اینکــه بخواهد تمام قوانین اقتصادی را زیر 
پــا بگذارد و بگوید چون من نمی توانم این 
خدمات را ارائه دهم، پس شــما هم باید از 
بعد اقتصادی قضیه بگذرید و خدمت بدون 
کیفیت و به هر فرمی ارائه دهید. کمااینکه 
وقتی تعرفه واقعی خدمت پرداخت نشود، آن 
خدمت به شکل خودکار بی کیفیت می شود 
و این داســتان بیمه های ماست. وی تاکید 
کرد: جامعه پزشــکی نباید تحت تاثیر قرار 
بگیرد. کمااینکه اگر جامعه پزشکی هم قرار 
باشد به هر بادی بلرزد، شرایط بدتر می شود. 
جامعه پزشــکی زحمت زیادی کشــیده 
و رســالت ســالمت مردم را به عهده دارد و 
نباید در این موارد جا خالی کند. ویکی از راه ها 
این است که موارد قانونی را از طریق سازمان 
نظام پزشــکی، قوه های قضاییه و مقننه به 
جــد پیگیری کنند تــا بتوانند وضعیت را 
اصالح کنند.دبیر انجمن جراحان عمومی 
خراسان رضوی ادامه داد : اگر قانون معیوب 
یا جای ناسالمی هست، آن را اصالح کنند. 
این وظیفه را سازمان نظام پزشکی کل کشور 
و شورای عالی نظام پزشکی به عهده دارند 
و باید با همکاری وزارت بهداشت پیگیری 
کنند و در برنامه درازمدت و میان مدت آنها 

قرار گیرد. اما در کوتاه مدت هم نبایســتی 
اجازه دهند که وضعیت به ســمت وخامت 
پیش رود و ما دچار کالپس شــویم ومردم 
سرگردان شــوند و به سمت پزشکی های 
مختلف موجود در جامعه که سو ء استفاده 
کننده است، بروند. ما در قبال آنها مسئولیت 
داریم. وی افزود : یکی از این راه های جبرانی 
گردشــگری ســالمت اســت. ما در کنار 
گردشگری سالمت می توانیم درآمدهایی 
داشته باشیم تا به مردم خود خدماتی بدهیم، 
فرصت پیدا کنیم و شرایط را اصالح کنیم. راه 
دوم هم که به نظر اجتناب ناپذیر می آید، این 
است که خیلی از پزشکان ما ازجمله پزشکان 
نسخه نویس و عمومی و خیلی از جراحانی که 
کار زیبایی نمی کنند و بیشتر کارهای درمانی 
انجام می دهند، ممکن است به گردشگری 
ســالمت دسترسی نداشــته باشند.  اینها 
باید تعرفه ای باالتر از آنچه که هســت و آن 
چیزی که انجمن ها به صورت کارشناسی 
می دهند اما با مقداری چشم پوشی و سختی 
همانند تاب آوری و از خود گذشتگی قبلی 
خود، االن به نســبت کمتری هزینه کنند 
و تخفیف بیشــتری اعمال کنند و به قول 
معروف هوای بعضی از مردم را بیشتر داشته 
باشند. نایب رئیس انجمن جراحان عمومی 
خراسان رضوی در خاتمه یاد آور شد:توصیه 
من به عنوان دلســوز سالمت این است که 
اگر کسی واقعا دلسوز مردم وسالمتی آنها  
هســت  در بررسی ها آن فردی را به عنوان 
متخلف اعالم کند که از آن سقف تعرفه ای 
که انجمن ها به عنوان هزینه تمام شده اعالم 
کردند، فراتر رود. چون به منزله حفظ، دوام و 
بقای سیستم سالمت است و نمی توان اسم 
آن را تخلف گذاشت.دلیل دوم این است که 
قانون بیمه خدمات درمانی به تمام و کمال 
اجرا نمی شود و زمانی که یک قانون را نصفه 
نیمه اجرا کنیم، همین وضعیت را شــاهد 
خواهیم بود. بنابراین پیشنهاد من این است 
که به بازرسین و کسانی که در سیستم های 
نظارتی دخالت دارند گوشــزد شود که اگر 
بخواهنــد همان قانون موجود را به صورت 
نیمه کاره اجرا و برخورد کنند، ممکن است 
که نتایج خیلی خوبی نداشــته باشــد و در 

نهایت دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها
در راستای حفاظت از محیط  زیست صورت گرفت؛

استفاده بهینه از سرباره های 
شرکت فوالد مبارکه در 

پروژه های راه سازی و جاده ای

اصفهان / گروه اســتان هــا: رحیم خلقی 
رئیــس واحد حمــل و فراوری ســرباره 
شــرکت فوالد مبارکــه با بیان اینکه بیش 
از ۵۰ میلیــون تــن ســرباره در مجاورت 
کارخانه های فوالدسازی انباشت می شود، 
اظهار کرد: ســرباره عالوه بر اینکه ضرری 
بــرای محیط زیســت ندارد، بلکــه از آن 
می تــوان به عنوان یــک محصول جانبی 
مانند اســاس و زیراســاس و باالست ریلی 
و بلــوکاژ و پرکننــده جاده هــا و پل هــا و 
خصوصا در صنعت سیمان و در پروژه های 
راه ســازی و جاده ای استفاده کرد.رئیس 
واحد حمل و فراوری سرباره شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشــان کرد: در سال ۱3۹7 
کارگروهــی با عنوان کارگروه ســرباره به 
جهت شناسایی روش های جهت استفاده 
از سرباره در پروژه های راه سازی، جاده ای، 
ریلی و... در مجموعه ایمیدرو و با محوریت 
شــرکت ملی فوالد ایران و همکاری مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی وزارت 
راه تشــکیل شــد.وی با بیان اینکه فوالد 
مبارکه نقش پررنگ و بســزایی در تشکیل 
کارگروه سرباره داشته است، اذعان داشت: 
طی ســال های اخیر جلســات متعددی 
همــراه با انجام آزمایش هــای مختلف بر 
روی نمونه های ســرباره انجام پذیرفت. در 
کشــور ما علی رغم مطالعات و پروژه های 
متعــدد پیرامــون این موضــوع، به دلیل 
عــدم ارائه ضوابــط و معیارهای الزم برای 
کنتــرل کیفی طراحی و اجرا، درخصوص 
این مســئله خأل قانونی وجود داشت و این 
موضوع عملیاتی نشــد.وی ابراز داشت: در 
این دســتورالعمل و راهنما که طی 3 سال 
بر اساس آزمایش های متعدد انجام گرفت، 
ضمن ارائه مشــخصات فنی و ویژگی های 
انواع مصالح سرباره ای، معیارهای پذیرش 
و آزمون های کنترل کیفی و مالحظات الزم 
برای طراحی و اجرا با مصالح سرباره فوالد 
جهت اســتفاده در پروژه های راه ســازی و 
جاده ای ارائه شده است.رئیس واحد حمل 
و فراوری ســرباره شــرکت فوالد مبارکه 
تأکید کرد: با تدوین این راهنما، جلســات 
فنی و کارشناســی به منظور درج در ردیف 
فهرســت بهای راه، با هدف کاربردی شدن 
ســرمایه های فوالدســازی در پروژه های 
راه ســازی و جاده ای پیگیــری و در ادامه 
با بررســی و مذاکرات فنی کارشناســی با 
اعضــای کمیته راهبردی نشــریه ۱۰۱، 
جامعه مهندســی تولیدکنندگان فوالد و 
جمعــی از صاحب نظران امــور نظام فنی 
و اجرایــی، برای نخســتین بار ردیف های 
مربوط به تهیه و استفاده از مصالح سرباره 
فوالد به عنوان مصالح اســاس و زیراساس 
راه در فهرســت بهای واحد پایه رشــته راه 
و راه آهــن و باند فرودگاه ســال ۱4۰۱ در 

فصل های ۱4 و 2۰ تعریف شده است.

در شرکت نفت و گاز آغاجاری محقق شد؛

ثبت رکورد جدید استحصال 
نفت توسط دستگاه های 

فرآورش سیار 
مدیر عامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
آغاجاری از برداشــت بیش ۱۹۱ هزار بشکه 
نفت توسط دستگاه های تفکیک گر سیار در  
ســال ۱4۰۰ خبر داد.مهندس پژمان قضائی 
پــور با اعالم ایــن خبر عنوان کرد: به منظور 
پیشگیري از آلودگي هاي زیست محیطي در 
سال گذشــته بیش از ۱۹۱6۰۰ بشکه نفت 
توســط دستگاه هاي فرآورش سیار MOS و 
MOT اســتحصال گردید.مهنــدس قضائی 
پــور بیان کرد :  عملیات اســتحصال نفت از 
طریق دســتگاه های تفکیک گر سیار نقش 
بســیار حائز اهمیتــی در کاهش حجم نفت 
ســوزانده شده، جلوگیری از آلودگی محیط 
زیســت، جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی، 
افزایش تولید و اعمال دقت بیشــتر در اتخاذ 
تصمیم مقتضی جهت توسعه میادین، انجام 
عملیات در راســتای بهره برداری به موقع از 
چاه و طراحی تســهیالت فرآورش مناســب 
میــدان را دارد.وی افزود : با تالش همکاران 
عملیاتی و فنی این میزان استحصال نسبت به 
سال ۹۹ بیش از 4۱ درصد افزایش داشته که 
این اقدام رکورد جدیدی در شرکت آغاجاری 

محسوب می گردد.

عضو شورای شهر اصفهان تشریح کرد؛

ثبت 2۰ اقدام شاخص در 
 کارنامه شورای ششم اصفهان

طی ۷ ماه
اصفهان / گروه اســتان ها: سخنگوی شورای 
اسالمی شهر اصفهان 2۰ اقدام شاخص شورای 
ششم اصفهان در هفت ماه گذشته را تشریح 
کرد.علی صالحی با اشاره به 2۰ اقدام شاخص 
شــورای ششم اصفهان در هفت ماه گذشته، 
اظهار کرد: تصویب و اجرای طرح شفافیت و 
ارتقای سالمت اداری، تصویب طرح دبیرخانه 
فرهنگی زاینده، تاکید بر نوســازی و افزایش 
نــاوگان و موافقــت با خرید ۱73 دســتگاه 
اتوبوس در روند برنامه شــورای ششــم بوده 
است.وی با بیان اینکه طی چهار سال گذشته 
حدود ۱۹۹ اتوبوس برای ناوگان حمل ونقل 
شــهری فراهم شــده و این در حالی است که 
در شــش ماهه فعالیت شورای ششم حدود 
۱73 اتوبوس خریداری شــده اســت، افزود: 
عملی شــدن محله محوری نیز با اختصاص 
بودجــه ۱۱۰۰ میلیــاردی و ورود عملیاتی 
بــرای محرومیت زدایی محالت مد نظر قرار 
دارد.سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: مسئله آلودگی هوا که کنترل و 
رفع آن به ویژه در راستای سالمت شهروندان 
حائز اهمیت خواهد بود و در این زمینه بودجه 
4۵۰۰ میلیــاردی برای حوزه حمل ونقل در 
نظر گرفته شــده است، همچنین راه اندازی 
سامانه ســوت زنی، برخورد با دریافت وجوه 
غیرمصوب از شــهروندان در قالب اجباری به 
نام توافق و همیاری یا اسامی مشابه از دیگر 
اقدامات شــورای ششم اصفهان در هفت ماه 
سال گذشته بوده است.وی با تاکید بر اینکه 
موافقت با انعقاد قرارداد ۵۹۰ میلیون یورویی 
با بزرگترین مجموعه ریلی جنوب غرب آسیا 
برای تســریع در بهره برداری خط دو مترو با 
شیوه نوین تأمین مالی بوده را در کارنامه هفت 
ماهه خود دارد، گفت: روند اصالح ساختاری 
بودجه، اصالح متمم و تفریغ بودجه، نیز آغاز 
شده است، همچنین پیگیری موضوع مبارزه 
با فســاد و داللی نیز در هفت ماهه گذشــته 
منجر به ۵۰ برخورد و دســتگیری چند باند 

متخلف در سال گذشته شده است.

استانها 6
خبر ویژه

البرز / راضیه دارابی 
مراسم تودیع و معارفه معاون فنی و اجرایی و دو تن دیگر از مدیران شرکت 
عمران شهر جدید هشتگرد)مهستان( برگزار شد.در این مراسم که با حضور 
مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره،  معاونین و مدیران شرکت عمران برگزار 
شد   مهندس قنبری مدیر عامل شرکت عمران ضمن اشاره به فرمایشات 
رهبــر کبیر انقــالب و مقام معظم رهبری در خصوص همراهی و همدلی 
در خدمــت بــه جامعه گفت از موفقیــت این مجموعه همدلی و همراهی 
بدون چشــم داشــت به پست و مقام در راستای خدمت صادقانه به جامعه 

اســت  افزود:  قبول مســئولیت در نظام جمهوری اســالمی موضوع بسیار 
مهمی اســت که قبول مســئولیت می کند دم در یک را دشــوار می گذارد 
که در انجام آن اگر کوتاهی کند خیانت محســوب می شــود.*در پایان از 
تالشهای مجتبی مدیر رنحبر معاون فنی و اجرایی، عبداله منطقی کیا مدیر 
مسکن مهر و خانم سبک خیز سرپرست فناوری و اطالعات  تجلیل شد و  
حســین دارابی بعنوان سرپرســت جدید معاون فنی و اجرایی، محمدرضا 
باقری بعنوان سرپرســت امور هماهنگی مســکن مهر و خانم مجد بعنوان 

سرپرست فناوری و اطالعات شرکت عمران  معرفی شدند.

 برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاون فنی 
و اجرایی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 

گهـی  مناقصه عمومی   گهـی  مناقصه عمومی   آ  آ
گهی 11--14011401     گهی کــد  آ کــد  آ

امور قراردادها وروابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

ــاز  ــور پشــت تراکتــوری مــورد نی ز توســط دســتگاه رتیوات ــری پیمانــکار حــذف علفهــای هــر ســازمان ســیما،منظر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری کــرج در نظــر دارد نســبت بــه   بکارگی
ــکاری هــای پیرامــون شــهر ) مرکــز رادیــو بعثــت (  را از طریــق  واگــذاری بصــورت مناقصــه عمومــی  بــه اشــخاص حقوقــی  اقــدام  نمایــد. جنگل

مبلغ اولیه  ریالموضوع  مناقصه ردیف

کتوری مورد نیاز جنگلکاری های پیرامون شهر ) مرکز رادیویی بعثت ( ۱ 4/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بکارگیری پیمانکار حذف علفهای هرز توسط دستگاه رتیواتور پشت ترا

عمومــی  درمناقصــه   شــرکت  مــدارک  اخــذ  جهــت  اســت  موظــف  متقاضــی   -1
ســایت آدرس  بــه    ) ایــران  ســتاد   ( دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه   بــه 

http://www.setadiran.ir   مراجعه نماید .
2- شرایط متقاضی : 

 اشــخاص حقوقــی  :  کــد اقتصــادی - ایمنــی کار و   گواهــی  ارزش  افــزوده) قبــل از انعقــاد 
قــرارداد  ارائــه نماینــد درغیــر اینصــورت ســپرده شــرکت درمناقصــه بــه  نفــع ســازمان 
ضبــط خواهــد شــد(- آگهــی تاســیس-آخرین تغییــرات )روزنامــه رســمی(  و ســایر مــدارك 
ثبتــی-   اساســنامه مرتبــط یــا گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری رتبــه 5 کشــاورزی  یــا برگــه 

صالحیــت از اداره کارواموراجتماعــی یامجــوز ســازمان نظــام مهندســی  الزامــی میباشــد.
 3- ســپرده شــرکت در  مناقصــه بــه مبلــغ220/000/000 ریــال  بــه یکــی از روشــهای 

ذیــل ارائــه گــردد: 
- ضمانتنامــه بانکــی معــادل مبلــغ فــوق ، کــه بــه مــدت ســه مــاه اعتبــار داشــته و قابــل 
تمدیــد باشــد. ) شناســه ملــی 14000287942 ، کــد اقتصــادی 411367759917  ، کــد 

پســتی  3134851965  (
- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر 

4- برنــدگان نفــر اول و دوم مناقصــه  هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده 
آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد .

قبــول  یــا  رد  در  کــرج  شــهرداری  شــهری  ســبز  فضــای  و  منظــر  ســیما،  ســازمان   -5
اســت. مختــار  پیشــنهادات 

6-   هزینـه چاپ آگهـی  به عهده برنـده مناقصه  میباشد .
7- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .

خواهــد  محاســبه  شــمول  درصــورت  قوانیــن  مطابــق  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات   -8
گردیــد. 

9-مبلــغ 10%  کل پیشــنهادی وجــه نقــد یــا ضمانــت نامــه بانکــی بعنــوان ســپرده حســن 
انجــام تعهــدات ازبرنــده اخــذ خواهــد شــد.

10- تاریخ انتشار درسامانه از مورخ 1401/2/4 به مدت 4 روز .
11- مهلت زمانی دریافت اسناد درسایت تا ساعت 30: 14 مورخ 1401/2/14

12- مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت 30 : 14 مورخ 1401/2/26
13- زمان بازگشایی درسایت ساعت 10 صبح مورخ 1401/2/27 

گهی مناقصات عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصات عمومی یک مرحله ای  آ  آ
به شــماره ) به شــماره ) 50015001//14011401( ، )( ، )50025002//14011401( ( 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان در نظــر دارد بــه اســتناد مــاده 12 آئیــن نامــه معامــالت شــرکتهای ســهامی آب و فاضــالب شــهری و اســتانی پــروژه زیــر را بــه شــرکتهای واجــد شــرایط 
بــا اطالعــات 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

۱4۰۱/۰2/25
ساعت ۱۱:۰۰

۱4۰۱/۰2/۰4 لغایت
۱4۰۱/۰2/۱۱ ۱۱/334/5۱2/5۰۰ 4۷۰/۰4۰/۰۰۰ مدیریت امور قراردادها وصول مطالبات آبفا شوشتر ۱4۰۱/5۰۰۱

۱4۰۱/۰2/25
ساعت ۱2:۰۰

۱4۰۱/۰2/۰4 لغایت
۱4۰۱/۰2/۱۱ 4۱/294/۰99/84۰ ۱/368/83۰/۰۰۰ مدیریت امور قراردادها قرائت و توزیع قبوض آبفا دزفول ۱4۰۱/5۰۰2

وش اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد : نشانی و محل فر
ــن  ــا تلف ــور قرارداده ــت ام ــتان - مدیری ــتان خوزس ــالب 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 فاضــالب خوزســتان طبقــه 
پنجــم دفتــر مدیریــت حراســت و امــور محرمانــه .

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکت ها بالمانع است.
 0105064202003 ســیبا  بــه  ریــال   200/000 مبلــغ  بــه  واریــزی  فیــش  مناقصــه  اســناد  خریــد  جهــت 
خوزســتان  فاضــالب  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 صالحیــت 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 صالحیــت 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
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ویژه از جامعه

گزارش

جمعیت سالمندی با شتاب در حال افزایش است 

پای نهادن ایران به سن سالخوردگی
ســالمندی دورانی اســت که همه آن را 
تجربــه خواهیم کرد اما اینکه شــنیده 
می شود که براساس آمارها زنگ خطر 2 
برابر شدن جمعیت سالمند در ایران زده 
شده است، خود نوعی هشدار بیشتر برای 
همه ماست چون در آینده ای نه چندان 
دور جمعیت سالمند کشور روند افزایشی 
خواهد داشت.براساس اطالعات موجود 
سرعت رشــد جمعیت ســالمندی در 
کشــور ایران بســیار باال است؛ به طوری 
که اکنون ۱۰ درصد جمعیت فعلی ایران 
را ســالمندان تشــکیل می دهند که در 
2۰ ســال آینده این میزان ســالمند در 
کشــور به 3۰ درصــد افزایش می یابد. 
حســام الدین عالمه رییــس دبیرخانه 
شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور 
نیــز می گوید: پیش بینی ها براســاس 
ســناریوهای جمعیتــی این اســت که 
از ســال  ۱3۹۸ تــا ۱423 یعنــی طی 
23 ســال جمعیت سالمند ایران دو برابر 
می شــود و به 2۰  درصد می رســد. وی 
معتقد اســت، جمعیت سالمندی ایران 
با شــتاب ادامه پیــدا می کند به طوری 
که جمعیت سالمندی در سال  ۱43۵ از 
یک ســوم جمعیت کشور عبور می کند و 
این  یک زنگ هشــدار است، پس باید به 
رصد ویژگی های جمعیتی در حال تغییر 
جامعه توجه داشت تا بتوان با برنامه ریزی 
بهترین زیرســاخت ها را برای مواجهه با 
تغییرات جمعیتی به وجود آورد.بر اساس 
این گزارش، هر گاه در جامعه ای حداقل 
7۰ درصد از جمعیت در بازه ســنی ۱۵ 
تا 64 سال )سنین فعالیت و کار( باشند، 
در اصطــالح آن جامعه در فرصت پنجره 
جمعیت تعریف می شود، پنجره جمعیت 
فرصتی طالیی برای اصالح ساختارهای 
جمعیتی و همچنین رشــد و پیشــرفت 
علمــی و اقتصــادی جامعه محســوب 
می شــود. بر اســاس نظر کارشناســان 
ایــران تا حدود ۱4۱۵ در فرصت پنجره 
جمعیت است و از حدود 2۰ سال آینده 
با بســته شــدن پنجره جمعیت روبه رو 

خواهــد شــد و در حال حاضر از فرصت 
بالقوه پنجره جمعیت در مســیر رشد و 
پیشــرفت استفاده نشده و مراحل رشد 
اقتصادی را طی نکرده اســت. بر اساس 
آمارهــا، در 3۰ ســال آینده بیش از 3۰ 
درصد از جمعیت ایران در گروه ســنی 
باالی 6۰ ســال قرار می گیرند و در واقع 
کشــورایران به سمت سالخوردگی و پیر 
شدن پیش می رود. این در حد یک آمار 
و اطالعات اســت، وقتی به آینده ایران 
در 2۰ تــا 3۰ آینــده فکر می کنیم این 
نگرانی ها بیشتر می شود چون پیرشدن 
جمعیت کشور اثرات منفی دارد که باید 
بــرای آنها فکری اساســی کرد، اگرچه 
فرزنــدآوری و افزایــش نــرخ باروری و 
ازدواج جوانــان مهمترین راهکارهایی 
اســت که ارایه می شود اما همه اینها در 
حــد حرف باقی می مانــد چون نه برای 
جوانان فرصت شــغلی و بســتر ازدواج 
فراهم است و نه برای والدین که بتوانند 
برای فرزندآوری تشویق شوند. حدود سه 
دهه  اســت که نرخ رشد جمعیت کشور 
روند نزولی دارد و این نرخ در سال ۱3۹۸ 
به کمتر از یک درصد رسید و در سال های 

نه چنــدان دور به صفر می رســد و این 
موضوع بســیار خطرناک است. براساس 
آمارها، حد بهینه جمعیت ســالمند بین 
6 تا 7 درصد جمعیت کشــور است و اگر 
نســبت جمعیت سالمند کشوری بیش 
 از حــد مطلوب باشــد، کشــور گرفتار 
آســیب های جدی اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی خواهد شد.

 سالمندی می تواند به یک بحران 
در جامعه تبدیل شود

به همین منظور حســن موسوی چلک، 
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران 
گفت: در حال حاضر کشور ایران در مرحله 
پنجــره جمعیتی قرار دارد اما اگر برای 
این موضوع در آینده تدبیر نکنیم به طور 
یقین ســالمندی می تواند به یک بحران 
در جامعه تبدیل شود.وی اظهار داشت: 
اکنــون در مرحله پنجره جمعیتی قرار 
داریم و معموال کشورهایی که مدیریت 
هوشــمندی دارند پنجــره جمعیتی را 
بــه یک فرصت برای جهش و توســعه 
اقتصــادی تبدیل می کنند و طبیعتا به 
دنبال آن بسترسازی برای اقدامات دیگر 

از جمله تشــکیل خانواده از جمله این 
برنامه هــای مهم در این عرصه جمعیتی 
اســت. ما از این فرصــت نمی توانیم به 
خوبــی اســتفاده کنیم و بــا روندی که 
جلــو می رود، در آینده اگر تدبیر نکنیم 
سالمندی می تواند تبدیل به یک بحران 
در جامعه شود.رییس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران معتقد است: ضمن اینکه 
بخشــی از این موضوع به سیاست های 
3۰ ســال قبل در کشور برمی گردد که 
اعالم شد فرزند کمتر زندگی بهتر، وقتی 
جایزه برای کنترل جمعیت به خانواده ها 
داده می شد این نتیجه آن سیاست های 
گذشــته اســت چون برخی مواقع آثار 
سیاست ها در لحظه مشخص نمی شود 
بلکــه در بلندمدت می تــوان نتایج آن 
را مشــاهده کــرد. وی در ادامه با بیان 
اینکــه کاهش آمار ازدواج به عنوان یک 
مشکل برای جلوگیری از رشد جمعیت 
به شــمار می رود، تصریح کرد: در حال 
حاضــر کاهش آمار ازدواج در جامعه به 
عنوان دغدغه ای جدی برای مســئوالن 
اجرایی و متولی کشــور اســت و در یک 
مقطعــی بــه دنبال این بودند که ســن 

ازدواج را افزایــش دهنــد با وجود اینکه 
کلیات آن در مجلس تصویب شــده بود 
اما پس از آن این موضوع در مجلس رد 
می شود. موسوی چلک ادامه داد: اکنون 
دغدغه های جــدی در این زمینه برای 
افزایش جمعیت فعال کشور وجود دارد 
و از آن طرف هم دغدغه مسئوالن برای 
افزایش جمعیت هم یک حرف درستی 
است چون ترکیب سنی جمعیت کشور 
به سمت سالمندی با شیب زیاد حرکت 
می کند و ما هنوز در پنجره جمعیتی قرار 
داریم. وی اظهار داشت: اکنون حدود ۸ 
تا ۹ درصد جمعیت ایران سالمند است 
که متاسفانه در چند سال آینده به ازای 
هر سه نفر، یک نفر از جمعیت به باالی 
6۰ سال می رسد که باید برای گذر از این 
مرحله برنامه ریزی جدی داشت. رییس 
انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح 
کــرد: به همین دلیل برای تســهیل در 
سازوکارهای تشکیل خانواده، پرداخت 
تســهیالت بــه عنوان یــک موضوع در 
دســتور کار قرار گرفته شــده است تا از 
این طریق رغبت بیشتری برای تشکیل 
خانواده به ویژه در جوانان مشاهده شود. 
وی خاطر نشــان کرد: اکنون سیاســت 
کلی خانواده وسیاست کلی جمعیت در 
ایران موجود است، همه این سیاست ها 
در همین راســتا است که بستری برای 
افزایش جمعیت فراهم شــود به همین 
منظور سیاست های تشویقی در راستای 
افزایش جمعیت تدوین شــده اســت و 
یکی از راههایی که شــاید به اســتدالل 
مســئوالن کشوری در راستای افزایش 
جمعیــت می تواند کمــک کند ازدواج 
در ســنین پایین اســت که این هم یک 
استراتژی است. موسوی چلک استفاده 
از شــرایط پنجره جمعیتی را در کشور 
بســیار مفید و موثر دانســت و گفت: در 
چنین شرایطی می توانیم برای جهش و 
توسعه در کشور از این فرصت به خوبی 
اســتفاده کنیم کــه امیدواریم در این 
زمینه نیز تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

7جامعه
 نظر آتش نشانی درباره 

»تک شماره« شدن 
تلفن های امدادی 

چیست؟
تعدد شــماره تماس هــای اضطراری 
چالش هــای خاص خود را دارد که در 
بســیاری از کشورها برای رفع آن تنها 
یک شــماره تماس بــرای این منظور 
درنظر گرفته شــده است، حاال مدتی 
است که پس از کش و قوس های فراوان 
در ایران زمزمه هایی از اجرای این طرح 
به گوش می رســد.هفته گذشــته بود 
کــه رئیس مرکــز عملیات اضطراری 
ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شــهر تهران از آغــاز پروژه راه اندازی 
مرکــز اعزام و شــماره تمــاس واحد 
امدادی مشــترک خبر داد. پروژه ای 
که اجرای آن از آذرماه ســال ۱4۰۰، 
در نخســتین جلسه ســتاد مدیریت 
بحــران کالنشــهر تهران که در دولت 
سیزدهم برگزار شد به تصویب رسید.از 
پروژه راه اندازی شماره تلفن واحد برای 
دستگاه های امدادی، به عنوان یکی از 
پروژه های کالنشهر تهران یاد می شود 
که طبق نظر برخی از مســئوالن قرار 
است به صورت پایلوت در شهر تهران 
بــه اجــرا درآید و پس از اینکه موانع و 
چالش هــای اصلی و فرآیند اجرای آن 
تســهیل شد، در سراسر کشور توسعه 
پیــدا کنــد و به بهره برداری برســد.
ســازمان مدیریت بحران شهر تهران 
اعالم کرده است در صورتی که حمایت 
های الزم از این طرح انجام شود مدت 
زمان تقریبی اجرای آن دو سال خواهد 
بود که شــش ماه اولیه صرف بررسی 
تحربیات داخلی و بین المللی، بررسی و 
یکسان سازی رویه اقدامات دستگاه ها 
و... خواهد گذشت.سید جالل ملکی، 
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شهر تهران در این باره 
گفــت: قطعا راه اندازی شــماره تلفن 
واحد برای دســتگاه های امدادی الزم 
اســت و در بسیاری از کشورهای دنیا 
نیز انجام شــده است چرا که در برخی 
از کشــورها نیروهایشان یکی هستند 
و یک شماره هم برای کارهای امدادی 
درنظر گرفته شده است، به طوری که 
با یک تلفن به ســرعت می توان وقوع 
یک حادثه را اطالع رســانی کرد و از 
این طریق اقدامات موازی دســتگاه ها 
در هنگام حوادث کاهش پیدا می کند. 
در این شرایط دیگر نیاز نیست فردی 
که در محل حادثه حضور دارد چند بار 
با چند ســازمان امدادی تماس بگیرد.
ملکی افزود: مردمی که در محل حادثه 
حضور دارند نه وقت این کار را دارند و 
نه به دلیل استرس می توانند موقعیت 
را مدیریــت کننــد. یکی از دالیلی که 
مردم را به اشــتباه می اندازد و مثال به 
جــای تماس با ۱۱۵ بــا ۱2۵ تماس 
مــی گیرند یا بالعکــس همین تعدد 
شماره تماس ســازمان های امدادی 
اســت. به گفته وی، در این طرح یک 
شماره تماس واحد برای دستگاه های 
امــدادی در نظر می گیرند و اپراتوری 
که پاســخگوی تماس است بر حسب 
تجربه و دانش متوجه می شود که باید 
چــه دســتگاه هایی را به محل حادثه 
اعــزام کند. بــه نظر مــن راه اندازی 
شــماره تلفن واحد برای دستگاه های 
امدادی الزم اســت و باید انجام شود، 
امــا قطعا چالش هایــی در این زمینه 
وجود خواهد داشــت چرا که طرحی 
که قرار اســت تغییراتی اساسی ایجاد 
کنــد نیاز به پایه گذاری دارد.ملکی در 
عین حال با تاکید بر اینکه فکر نمی کنم 
زیرساخت های این طرح آماده باشد، 
اضافه کرد:  دقیقا مشــخص نیســت 
که کدام ســازمان متولی این کار می 
شــود؟  آیا از خود سازمان های امدادی 
یــک ســازمان را مرجع قرار می دهند 
یا بناســت ســازمان جدیدی تشکیل 
شود؟ آیا اپراتورها آموزش های الزم را 
خواهند دید و تخصص الزم را دارند یا 
به دست می آورند و می توانند جنس و 
نوع حوادث را از یکدیگر تفکیک کنند؟  
اگر نهادی تشــکیل شود کجا مستقر 
می شــود و چه تلفنی به آن اختصاص 
داده می شود؟ تکلیف دیگر شماره های 
امدادی چه خواهد شــد؟ ملکی ادامه 
داد:  قطعا چالش و مشکالتی را در پیش 
خواهیم داشت که باید برای همه این ها 

برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.

 الیحه تأمین امنیت بانوان 
در برابر خشونت در کمیسیون 

اجتماعی است
عضو فراکســیون زنــان و خانواده مجلس 
دربــاره آخرین وضعیــت الیحه »صیانت، 
کرامــت و تأمیــن امنیت بانــوان در برابر 
خشــونت«، گف: این الیحه در کمیسیون 
اجتماعــی مجلس اســت و بایــد در این 
کمیسیون در دستور کار قرار گیرد.فاطمه 
محمدبیگــی افزود: پیش از این نمایندگان 
درگیر بررســی بودجه ۱4۰۱ دولت بودند 
و به ســه شــیفت بر بودجه متمرکز بودیم 
همچنین بعد از بودجه چند طرح در مجلس 
بررســی شــده و هنوز نوبت به این الیحه 
نرسیده اســت.وی افزود: فراکسیون زنان 
مجلس شورای اسالمی به دنبال این است 
که نوبت بررســی الیحه »صیانت، کرامت 
و تأمین امنیت بانوان در برابر خشــونت« 
تســریع شــود.وی گفت: به نظر بنده این 
الیحه بایــد در کمیســیون های مختلف 
تخصصی مجلس بررسی شود و الزم است 
عالوه بر کمیســیون اجتماعی، کمیسیون 
بهداشــت، فرهنگی و حقوقی بر روی این 

الیحه با دقت نظر بیشتری کار کنند.

شاخص های جدید تعیین 
شهریه مدارس اعالم شد

معــاون وزیر آموزش وپرورش ضمن اعالم 
این خبر که پیش ثبت نام مدارس غیردولتی 
از قبل عید آغاز شده و مدارس مجاز به انجام 
آن هستند؛ درباره شاخص ها و زمان تعیین 
شــهریه مدارس غیردولتی گفت: تا زمان 
ابالغ شهریه جدید، مالک دریافت شهریه 
ســال آتی به صورت علی الحساب، شهریه 
ســال جاری است. هر ســاله نرخ شهریه 
مدارس غیردولتی در ســامانه مشارکت ها  
درج می شود و اولیاء می توانند از آن مطلع 
شوند، ضمن آنکه شهریه در زمان ثبت نام 
ها در تابلویی نصب و در معرض دید عموم 
قــرار می گیرد.احمد محمــودزاده درباره 
زمان اعالم شــهریه مــدارس غیردولتی 
برای ســال تحصیلی آتی نیز گفت: شیوه 
نامه تعیین شــهریه مشــخص و از چندی 
پیش برای همه استان ها ارسال شده است. 
مدارس موظف به تکمیل فرم های ارسالی 
از ســوی سازمان هســتند؛ که یک بخش 
ســخت افزاری و بخــش دیگر نرم افزاری 
اســت.محمودزاده ادامه داد: بخش سخت 
افزاری مربوط به مواردی از این قبیل است 
که مساحت مدرسه چقدر است، چه میزان 
اجــاره بها می پردازد و یا چند معلم جذب 
کرده انــد. بخش دیگر که برای اولین بار به 
آن ورود پیدا کرده ایم به اجرای سند تحول 
بنیادیــن و رویکردهای فرهنگی، تربیتی و 
موفقیت های آموزشــی و پرورشی باز می 
گردد. شــاخص هایی برای این امر تعیین 
کرده ایــم و از این پس حدود 3۵ درصد از 
کل شــهریه تعیین شده برای یک مدرسه 
به این موضوع اختصاص می یابد.وی با بیان 
اینکه مدرســه ای می توانــد از این امتیاز 
استفاده کند که نتایج مثبتی در این زمینه 
کسب کرده باشد گفت: سقف و کف شهریه 
مدارس غیردولتی مشــخص نشده است؛ 

مدارس در حال تکمیل فرم ها هستند.

33 میلیون نفر دوز سوم 
کسن کرونا را نزده اند وا

رئیــس مرکز مدیریــت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت گفت: تاکنون بیش از 2۰۰ 
میلیون دوز واکســن در کشــور تأمین شده 
که 4۱ میلیون دوز آن از منابع تولید داخل 
بوده اســت. همچنین بیش از ۱4۸ میلیون 
دوز تزریق واکسن کووید ۱۹ در کشور انجام 
شده و پوشش واکسیناسیون نوبت اول و دوم 
برای گروه ســنی باالی ۱2 ســال به ترتیب 
۹۱.2 درصد و ۸3 درصد اســت و پوشــش 
نوبت ســوم در گروه ســنی باالی ۱۸ سال 
43.7 درصد بوده اســت.محمدمهدی گویا 
افزود: در حال حاضر 6 تولید کننده داخلی 
واکســن مجوز مصــرف دریافت کرده اند و 
واردات واکســن کوویــد ۱۹ از آبان ۱4۰۰ 
متوقف شــده است، به منظور رفع نیاز افراد 
برای ســفرهای بین المللی ماهانه مقادیری 
واکســن آسترازنکا در قالب واکسن اهدایی 
وارد شده و امکان صادرات واکسن های تولید 
داخل در دســت اقدام و پیگیری است.وی، 
عدم قطعیت در مورد اثربخشی واکسن های 
موجود علیه ســویه هــای احتمالی آینده، 
ضرورت تحقیق در مورد تولید واکسن های 
ترکیبی و جدید و کاهش مشــارکت مردم 
به نحوی که هنوز در ســنین باالی ۵ ســال 
افــرادی تأخیــر در مراجعه دارند را از جمله 
چالش هــای فعلی برنامه واکسیناســیون 
دانســت و گفت: متأســفانه ۱4 میلیون نفر 
در کشور دوز اول واکسن کرونا، 2۱ میلیون 
نفر دوز دوم و 33 میلیون نفر دوز سوم کرونا 

را دریافت نکرده اند.

خبر ویژه

ســخنگوی وزارت آمــوزش و پرورش به تفاوت هــای آنچه در الیحه رتبه بندی 
معلمان تدوین شده با آنچه در قانون رتبه بندی معلمان تصویب شده پرداخت 
و گفت: در الیحه رتبه بندی، معلمان شاغل در پست های اداری مشمول نبودند 
ولی در قانون شامل همه معلمان می شود.در الیحه، عنوان رتبه ها وجود نداشت 
فقط اعداد رتبه وجود داشت ولی در قانون عنوان رتبه ها اضافه شده است.صادق 
ســتاری فرد افزود: در الیحه درصد افزایش حقوق  2۵ درصد میانگین ولی در 
قانون 4۵ تا ۹۰درصد است.وی با بیان اینکه در الیحه حداقل سنوات مشمولین 
2 سال بوده و نومعلمان حذف می شدند، گفت: در الیحه فاصله کسب هر رتبه 

6 ســال ولی در قانون به  ۵ ســال تغییر یافته اســت.وی افزود: در قانون، سنوات 
ارفاقی برای معلمان عشــایری، روســتایی، استثنایی، نخبگان و ابتدایی به ازای 
هر سال خدمت، 3 ماه کسر می شود.وی افزود: در الیحه برای رتبه 4 و۵ حداقل 
ســابقه 2۰و 26 ســال ولی در قانون  ۱۵ و  2۱ ســال خدمت پیش بینی شــده 
اســت.وی افزود: در الیحه محدودیت از طریق ســهمیه بندی شامل حداقل 3۰ 
درصد رتبه یک، حداقل 2۵ درصد رتبه 2، حداکثر 2۰ درصد رتبه 3، حداکثر 
۱۵ درصد رتبه 4 و حداکثر ۱۰ درصد رتبه ۵ اســت اما در قانون ســهمیه بندی 
نیست.وی افزود: تکلیف قانون به شروع رتبه بندی از 3۱شهریور ۱4۰۰ است. 

تفاوت الیحه با قانون رتبه بندی معلمان چیست؟

نحوه پوشش بیمه  رایگان سه دهک پایین درآمدی اعالم شد
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
گفت: حدود 6 میلیون نفر بیمه نشــده در کشــور 
وجود دارند، البته آمارها کامال قطعی نیست. پیش 
از این هم افراد فاقد بیمه، جهت پوشــش بیمه ای 
طی چندین نوبت فراخوان شدند. براساس بند الف 
ماده 7۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور و آئین نامه 
اجرایی آن، کلیه شهروندان فاقد بیمه پایه، جهت 
برقراری پوشــش بیمه پایه ســالمت می توانند با 
مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری شهروندی 
ســازمان بیمه سالمت و یا دفاتر پیشخوان دولت 

طرف قراردادمان، نســبت بــه بیمه کردن خود و 
خانواده شان اقدام کنند.دکتر مهدی رضایی افزود: 
بر اســاس بند د تبصره ۱4 قانون بودجه ۱4۰۱، 
افراد فاقد بیمه پایه ســه دهک پایین درآمدی، به 
صــورت رایگان و بــدون پرداخت حق بیمه تحت 
پوشــش قرار می گیرنــد.وی افزود: افراد متقاضی 
اســتفاده از یارانه دولت جهت حق ســرانه بیمه از 
پایگاه  اطالعات رفاه ایرانیان، استعالم می شوند و 
براساس استعالم انجام شده در یکی از دهک های 
درآمدی تعریف می شــوند. یارانه دولت بســته به 

دهک درآمدی تعیین شده به متقاضی تعلق خواهد 
گرفت.رضایی درباره زمان مورد نیاز برای استعالم 
دهک درآمدی متقاضیان بیمه رایگان، گفت: قانون 
اعالم کرده است که ارزیابی وسع 3 دهک درآمدی 
باید ظرف دو هفته انجام و به ما اعالم شود. همچنین 
طبق بودجه مشخص، مبلغ 6 هزار میلیارد تومان 
اعتبــار برای بیمه رایگان در نظر گرفته ایم.رضایی 
افزود: سه دهک درآمدی پایین درآمدشان پایین تر 
از 4۰ درصد حداقل حقوق و دســتمزد اســت  که 
رایگان بیمه می شوند. در دوران کرونا موقتا قانون 

ارزیابی وســع اعمال نشــد تا افراد از پوشش بیمه 
خارج نشوند.وی همچنین گفت: طبق قانون قبلی 
دهک 4 می بایســت ۵۰ درصد حق بیمه و دهک 
۵ به بعد هم می بایســت ۱۰۰ درصد حق بیمه را 
پرداخت کنند. بیمه ســالمت در راستای اینکه به 
مردم فشار کمتری وارد شود، پیشنهاد اصالح این 
آیین نامه را به هیئت دولت داده  اســت. پیشــنهاد 
ما این بوده اســت که دهک های بیشــتری شامل 
بیمه رایگان شــوند و در نهایت به صورت پلکانی 

حق بیمه افزایش یابد.

ایران از امروز بارانی می شود 
رئیــس مرکــز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با بیان 
اینکه بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی طی امروز در 
استان های سمنان، اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، گلستان و شرق مازندران رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق 
و وزش باد شــدید رخ می دهد، اظهار کرد: در برخی نقاط وزش باد شــدید 
همراه با خیزش گردوخاک یا رویداد تگرگ اســت.صادق ضیاییان افزود: 
امروز )4 اردیبهشت( در خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سواحل دریای 
خزر، اردبیل و ارتفاعات کرمان بارش پراکنده رخ می دهد و به تدریج با ورود 
سامانه بارشی از غرب کشور در برخی مناطق غرب و جنوب غرب کشور، 

دامنه هــای جنوبــی البــرز در قزوین، البرز و تهران و غرب اصفهان رگبار و 
رعد و برق پیش بینی می شود.به گفته وی، دوشنبه )۵ اردیبهشت( بارش 
در شــمال غرب، غرب و بخش هایی از جنوب غرب ادامه خواهد داشــت 
همچنین در این روز در سواحل دریای خزر نیز بارش خفیف باران و گاهی 
وزش باد شدید رخ می دهد.وی افزود: سه شنبه )6 اردیبهشت( بارش عالوه 
بر نوار غربی استان های سمنان، تهران، البرز، قزوین سواحل دریای خزر، 
نیمه غربی اصفهان و شمال فارس را نیز در برخواهد گرفت. در استان های 
کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، لرستان، ارتفاعات 
شمال خوزستان، جنوب استان های همدان، زنجان و قزوین، شرق تهران و 

غرب مازندران بارش شدت خواهد داشت.وی با بیان اینکه چهارشنبه )7 
اردیبهشت( بارش در غرب کشور تضعیف می شود و در شمال غرب و نوار 
شمالی کشور به شکل رگبار پراکنده ادامه خواهد داشت، گفت: شنبه در 
جنوب، مرکز، شرق و شمال شرق، یکشنبه و دوشنبه در شمال شرق و شرق 
وزش باد نسبتا شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی 
می شــود.وی افزود: آســمان تهران امروز )4 اردیبهشت  ماه( کمی ابری از 
بعدازظهر به تدریج ابری اوایل شب وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعد 
و برق و طی  روز دوشــنبه )۵ اردیبهشــت ماه( نیمه ابری از بعدازظهر ابری 

گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.
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السبلنگاه ماسال؛ 

به هم نشینی ابرها بروید 

اُلََسِبلَنگاه  ییالق و روستایی در ارتفاعات ماسال 
است. این منطقه چشم و چراغ ییالق های این 
شهر اســت و جایگاه ویژه و محبوبی در میان 
ییالق های اطراف ماســال دارد. مردم ماسال 
هر بهار و تابستان کوچ خود را از شهر، به این 

منطقه می آورند.
ییالق ماسال از مناطق بی نظیر ایران است و 
اولســبلنگاه از بهترین مقاصد اکوتوریسم در 
ایران محسوب می  شــود. غروب در ارتفاعات 
اولسبالنگاه بسیار خیال  انگیز و زیبا است. در 
این منطقه ییالقی بهترین لحظات حضور در 
طبیعت را به یادگار خواهید برد، در ارتفاعات 
آن حضور در دل آسمان و بودن روی زمین را 

بطور هم زمان تجربه خواهید کرد.
اولســبلنگاه )Olasbelanga( منطقــه و 
روستایی ییالقی بر فراز شهر ماسال در غرب 
گیالن اســت. ییالق دلفریب اولسبلنگاه، در 
ارتفاع ۱۸۰۰ متری از ســطح دریا قرار دارد.

روستای اولسبلنگاه این منطقه شکل قدیمی 
خود را حفظ کرده اســت و از هجوم امروزی 
سنگ ها و ســیمان ها به روستا در امان مانده 
و هنوز با خانه های چوبی و تخته ای و ســقف 

های رنگارنگ خود دلبری می کند.
برای خیلی از مــا، زندگی در روســتا، لمس 
زندگی در کنار حیوانات، بیدارشدن با صدای 
پرندگان و چشم انداز ســبز مراتع و درختان، 
خوردن غذاهای محلی و گرم شــدن با هیزم، 
بیشتر به رویا می ماند. خانه های چوبی روستا 
که گاه با هیزم و گاه با کپسول های کوچک گاز 
گرم می شوند، آبی که از چشمه می خورند و 
مسیرهای پاکوبی که جای کوچه ها و خیابان 
های شهر را می گیرد، همان آرامشی است که 

طبیعت و روستا به ما هدیه می دهند.
اگر شب در روستا باشید و یا صبح خیلی زود 
خود را به اولسبلنگاه برسانید، خود را غرق در 
دریایی از مه خواهید یافت. در اولســبلنگاه 
به جهت ارتفاع زیاد این روســتا از ســطح 
دریا، صبح خیلی زود ممکن اســت باالتر از 
ابرها قرار بگیرید و فرشــی از جنس ابر زیر 

پایتان باشد.
اگر مســیری که تا روســتا آمده اید را ادامه 
بدهیــد، ارتفاعات آالله و ییالق ســوئه چاله 
پیش روی شماســت. آنجا از ابرها باال و باالتر 
می روید، بنای یادبــود میرزاکوچک خان در 
روستای گیلوان را پشت سر گذاشته و به سوی 
شــهر خلخال حرکت کنید. این مســیر سی 
کیلومتری با پانزده کیلومتر جاده خاکی می 
تواند لذت شما از این سفر را به نهایت برساند 
و مسیر وسوســه انگیز خلخال به اسالم را در 

بازگشت پیش پای  تان بگذارد.
صدای رودخانه خالکایی که از قله مرتفع شاه 
معلم سرچشــمه گرفته است و تا نیمه مسیر، 
شما را در جاده همراهی می کند، برای طبیعت 
گیالن صدای زندگی است و لمس خنکای آب 

آن لذت سفر را چند برابر می کند.
آب و هوای منطقه

ییالق اولســبلنگاه بــه دلیــل قرارگیری در 
ارتفاعات گیالن آب و هوایی معتدل و مرطوب 
دارد که شــب ها و صبح های زود بسیار سرد 
است. گرمای تابستان که زندگی را در ماسال 
سخت می کند، مردم این شــهر را به سمت 
خنکا ی ییالق می کشاند. در گرمای تابستان 
نیز شبهای این منطقه بســیار خنک است و 
به لباس یا پوشــش گرم نیاز خواهید داشت. 
زمستان های اولسبلنگاه بسیار سخت و سرد 
اســت و رفتن به آنجا به ویژه با خانواده کاری 

بسیار خطرناک و مشکل ساز است.
فعالیت های مناسب در اولسبلنگاه

پیاده روی بین مردم روستا و خانه های چوبی 
آنها و در کنار گاوها و گوسفندهایی که در حال 
چرا هستند، می تواند حس ناب طبیعت را در 
شــما زنده کند. البته برای پیاده روی و کوه 
نوردی گزینه های دیگری نیز وجود دارد، می 
توانید با ماشین یا پای پیاده به سمت ارتفاعات 
آالله بروید و در آنجا نیز از طبیعت کوهستانی 

لذت ببرید.
اســب ها، حیواناتی که عصای دســت مردم 
روستا هستند و در قدیم مرکب راه شان بوده 
اند، امروزه راهی برای کسب درآمد نیز هستند. 
می توانید در روستا لحظاتی نیز از سوار شدن 
بر اسب لذت ببرید و ســوار بر اسب را تجربه 

کنید.

گردشگری

 نقش کلیدی زنان
 در »نوبت لیلی«

نوبــت لیلــی یک مجموعــۀ نمایش خانگی به 
نویســندگی مهدی شیرزاد، سروش چیت ساز 
و روح اهلل حجازی و کارگردانی و تهیه کنندگی 
روح اهلل حجــازی محصول ســال ۱4۰۱ ایران 
اســت که از پلتفرم نماوا پخش می شــود. این 
اولین سریال به کارگردانی این کارگردان است 
و به صورت اختصاصی از نماوا پخش می شــود. 
لیلــی از طریق کتابی مرمــوز درمی یابد که او 
و خانــواده اش تاکنــون در زمــان و مکان های 
بسیاری زیسته اند و اکنون »نوبت لیلی« است 
تا با رمزگشایی از کتاب و یافتن تابلوی ارزشمند 
نیاکانش دست به انتخابی بزند که به تمام این 
زندگی های زیسته معنا بدهد روحی و همسرش 
همایون، در آستانه برگزاری مراسم عقد دختر 
بزرگشــان هســتند که همه چیز با یک حادثه 
پیش بینی نشده متوقف می شود. حادثه ای که 
خود زمینه ســاز تصمیمات و حوادث بعدی در 

داستان است…
»نوبت لیلی« یک درامای معمایی-فلسفی 

با رویکرد جهان بینانه است
پی رنگ اصلی داستان، روایتی ساده و یک خطی 
از داســتان زندگی یک شازده بانوی قاجاری در 
زمان حال اســت که درگیر روزمرگی های ساده 
اســت. در عین حالی که باور و خرافات تحمیلی 
گذشته که از عقبه تاج دارش به او رسیده بر سر 
او، باورها و زندگی اش سایه بلندی افکنده است.
روایت با نیم نگاهی به حکایت شــهر مدهوشان 
هفت پیکــر نظامــی کــه در آن قومی در عزای 
بهشت گم شده سیاه پوشند، بر وجود جهان های 
موازی و گم گشــتگی انسان به واسطه انتخاب و 
تصمیم هایی که در میان این جهان ها می گیرد، 
تاکید دارد.روح اهلل حجازی یک فیلم ســاز مولف 
است. او همواره سراغ موضوعاتی می رود که رنگ 
و بوی شخصی-اجتماعی دارند. اکثر فیلم هایش 
شخصیت محورند و دغدغه جهان بینی، نوع نگاه 
و عکس العمل هــای شــخصیت ها در ارتباط با 
ســوژه و موقعیت فراهم آمده، از اهمیت خاصی 
برخوردارند. از نمونه فیلم های این فیلمســاز که 
جهان بینی و رفتار شــخصیت براساس موضوع 
محیط اســت، می توان بــه فیلم های »زندگی 
مشترک آقای محمودی و بانو«، »مرگ ماهی«، 
»روشن« و… اشاره کرد.مهم ترین شاخصه آثار 
حجازی، فراهم ســازی موقعیت زمانی و مکانی 
خاص برای شخصیت و اتصال آن به مخاطب و به 
قلب موقعیت آفرینش شده با ایجاد حس خالقه 
تامــل و همذات پنداری مخاطب در آن موقعیت 
خاص اســت و این دقیقا همان تاکید فیلمســاز 
اســت بر تعدد رفتار و جهان بینی انســان ها که 
می تواند روایت های مختلفی را با تفاسیر متعدد 
رقــم بزند.تیتراژ فیلم با مونولوگ لیلی که اصل 
مجموعه به نام اوست آغاز می شود. مونولوگی که 
زندگی را با کلماتی خاص شرح می دهد و نوع قرار 
گرفتن کلمات در کنار هم نیز می تواند تفاسیر و 
تعابیــر مختلفی از معنای زندگی را رقم بزند.هر 
نگاه یک خانه را می ســازد و در پایان بی نهایت 
خانه با بی نهایت جهان بینی از نگاه ناظر اصلی در 
کنارهم به سان پنجره های کندوی عسل نمایان 
می شود.روایت »نوبت لیلی« با وجود تمرکز باال 
در طراحــی صحنه و اســتفاده کاربردی از ابزار 
و لوکیشــن اساســا روایتی دیالوگ محور و متن 
مدار اســت. تصاویر بر پایه اندیشــه هایی که بر 
زبان جاری می شــود شکل می گیرند و الیه های 
مخفــی درام در میان همین دیالوگ های کوتاه 

و موثر است که عیان می شوند.
حضور سایه وار مردان

زن در قصه »نوبت لیلی« نقشی کلیدی، تعیین 
کننــده و مهم دارد. نقش عاشــق ، مادر، ناجی 
، معجزه گــر و…از گذشــته دور و حکایت عمه 
بلقیــس که روحش در جان یک قالی زنده ماند 
تــا حضــور پر رنگ روحی، نــوه خاندان قجری 
بلقیــس که امــروز در جای جــای تصمیمات 
مهــم و راهبردی زندگــی اش حرف اول و آخر 
از آن اوســت و در ادامــه لیلی که کنجکاوی ها 
و جســتجوگری هایش در کشف رازهای مگو و 
اتفاقات پنهان و کشف خرافات یا رازهای حقیقی 
همه آغازی اســت بر پایانــی که به ظاهر اتفاق 
افتاده، اما جایی دیگر در قالبی دیگر ادامه یافته و 
همچنان در جریان است.گرچه هنوز در دفتر اول 
از این روایت هستیم، اما باید گفت در همین دفتر 
اول، مردان، تاثیرگذاری ناچیزی را رقم می زنند. 
از داماد قصه که شــروع کنیم خرافاتی و بزدل 
است تا پدر)همایون(که منفعل و بی عرضه و در 
نقش همسر بی وفا است. وکیلش دزد و کالهبردار 
و…و گویا این حضور سایه وار مردان، برای قوت 
بخشــی و پــر رنگ کردن حضــور موثر زنان در 
قصه، ادامه دار باشد. در اصل راوی قصه های مهم، 
زنان مهم داســتان هستند. همان گونه که راوی 
قصه های بهرام شــاه هفت پیکر، زنان محبوس 
در هفت گنبد بودند و از همان جا داستان هایی 

معنوی و فلسفی را روایت می کردند.

عمرطوالنیباخوردنشامدرساعت۷عصر!
 مطالعه ای تازه نشــان می دهد که صرف شــام در ساعت 7 
عصر ممکن است به شما کمک کند عمری طوالنی تر داشته 
باشــید.همانطور که پیش تر می دانســتید عوامل مرتبط با 
سبک زندگی مانند میزان ورزش روزانه و هم چنین مدت 
خواب شبانه بر سالمت شما تاثیر می گذارند و حتی ممکن 
است بر طول عمر شما تاثیرگذار باشند.بر اساس مطالعه ای 
تازه که نتیجه آن در مجله Frontiers in Nutrition منتشر 
شده اکنون شواهدی وجود دارند که نشان می دهند کسانی 
که شــام را زودتر صرف می کنند ممکن اســت برای مدت 
زمانی طوالنی تر زندگی کنند.این پژوهش بر روی جمعیت 

الکوئیال اســتانی در منطقه آبروزو در ایتالیا صورت گرفته 
است. این منطقه دارای جمعیت باالیی از افراد مسن )بین 
۹۰ تا ۹۹ ســاله( و افراد ۱۰۰ ســاله اســت. در این پژوهش 
6۸ فرد ۹۰ ســاله تا صد ســاله مورد بررسی قرار گرفته اند. 
پژوهشگران دریافتند که آنان زودتر از سایرین معموال در 
حدود ســاعت 7:۱۵ عصر هر شــب شام خورده اند.پس از 
کاوش در یافته های پژوهشگران آنان هم چنین خاطرنشان 
کردند که این گروه از رژیم غذایی حاوی کالری فشرده ای 
پیــروی می کردند )آنان از زمان شــام تــا ناهار روز بعد به 
مدت ۱7.۵ ساعت کالری کمی دریافت می کردند(.به طور 

کلی پاســخ دهندگان در نظرسنجی مقادیر زیادی غالت، 
سبزیجات، میوه ها و حبوبات مصرف می کردند. در مقابل، 
آنان مقادیر کم گوشــت، گوشــت فرآوری شده و تخم مرغ 
و مقدار کمی شــیرینی مصرف می کردند. آن ها هم چنین 
فعالیت بدنی خود را با کار در زمین های شــان ادامه داده 
بودند.پژوهشگران این بررسی افزوده اند:”نتایج ما اهمیت 
کاهش روزانه محدودیت کالری، ممانعت از استرس پس از 
غذای شبانه و بهینه سازی پاسخ متابولیک مرتبط با مصرف 
زیــاد غذا های گیاهــی و فعالیت بدنی برای طول عمر صد 

ساله های آبروزو را تایید می کند”.

دریچه علم

چرا صداوسیما، هنرمندان و مجری های موفقش را اخراج می کند؟
ماجــرا از جایــی شــروع شــد کــه 
سیدعبدالجواد موســوی، یادداشتی در 
خبرآنالین منتشــر کــرد و درباره برنامه 
»کتاب باز« چنین نوشــت: »ظاهرا هفت، 
هشــت ماهی است که برنامه »کتاب باز« 
پخش نمی شود و آن طور که من شنیده ام، 
به تواتر و از قول آدم های مورد اطمینان، 
مشــکل برنامه، سروش صحت است. گیر 
داده اند به سروش صحت و باز آن طور که 
دوســتان می گویند سروش صحت متهم 
است به روشنفکری و دوستان می خواهند 
به جای ایشان کسی مثل آقای یامین پور 
را جایگزیــن کننــد که در زمره نیروهای 
ارزشــی محسوب می شــود.«برای اینکه 
متوجه شــویم چــرا »کتاب باز« پخش 
نمی شــود و چــرا قرار اســت ســروش 
صحت تغییر کند و آیا مشــکل از برنامه 
اســت یا از مجری با محمدرضا رضاییان، 
تهیه کننده کار تماس گرفتیم و در پاسخ 
این جمله را شــنیدیم: »اگر می خواهید 
دربــاره »کتاب بــاز« ســوال بپرســید، 
گفت وگــو نمی کنم!« اما اگر همان اتهام 
احتمالی مطرح شــده از ســوی موسوی؛ 
»روشــنفکر بودن سروش صحت« را در 
نظر بگیریم، رضاییان در سال ۹۵، زمانی 
که امیرحســین صدیق مجری برنامه بود، 
در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا اعالم کرد: 
»ایــن برنامه ادعای روشــنفکری ندارد و 
برای مخاطب عام ساخته شده است.«اما 
چرا سروش صحت پس از چند سال اجرای 
»کتاب باز« از این برنامه کنار گذاشته شد؟ 
و آیــا جرمش ترویــج کتاب خوانی بود؟ 
مخاطبان تلویزیون که بسیاری شــان به 
واسطه ساختار حرفه ای این برنامه، تنوع 
و جذابیــت آن و اجرای بی تکلف صحت، 
جـذب ایـن برنامه می شوند، از این طریق 
با کتاب ارتباط می گیرند و به عالیق خود 
در زمینه کتاب خوانی نزدیک می شــوند. 

این امر را می تــوان موفقیت »کتاب باز« 
و ســروش صحت دانســت که در فصول 

متوالی، تداوم داشته است.«
 جمالتی تکراری 

و سرنوشتی مشابه عادل فردوسی پور 
برای سروش صحت

این سرنوشــت دقیقا همان چیزی بود که 
بــرای عادل فردوســی پور هم رقم خورد. 
جمالتــی که همان ابتدا در اســفند ۹۸ 
پــس از تعطیلی ناگهانــی برنامه »نود« 
شــنیدیم. »عادل فردوســی پور دوست 
و همــکار ماســت و در دیگــر بخش هــا 
می تواند فعالیت داشته باشد«. اما تفاوت 
اصلی »نود« با »کتاب باز« این بود که آن 
برنامه کال تعطیل شد و عادل فردوسی پور 
هم نه تنها دیگر نتوانســت یا نخواســت! 
در بخش های دیگر از جمله گزارشــگری 
فعالیــت کند و در شــبکه نمایش خانگی 
هم ســر راهش ســنگ  انداختنــد. این 
ســنگ اندازی ها تــا جایی ادامه پیدا کرد 
که وقتی فردوســی پور می خواست برنامه 

»۹۹« را بــه شــبکه نمایش خانگی ببرد 
با بهانه های عجیبی مواجه شــد و کارش 
مشکل پیدا کرد.در حال حاضر هم هر مدیر 
و همچنین رییس ســازمان صداوســیما 
هــر بار کــه به تلویزیــون می آیند اولین 
وعده شان بازگشــت دوباره فردوسی پور 
اســت. به طــور مثال پیمــان جبلی در 
پاســخ به ســوالی در مورد بازگشت عادل 
فردوســی پور به برنامه های صداوســیما 
گفــت: »تلویزیون ترکیبی از فکر و ایده و 
هنر و زیبایی و ظرفیت های انســانی است 
و در قالب های مختلف، هنرمند، هنرپیشه 
و مجــری و عوامل دیگر از ســرمایه های 
سازمان هستند و از هر کدام باید به بهترین 
شــکل ممکن اســتفاده کرد که این پازل 
زیبا شکل بگیرد هیچ ظرفیتی را در دوره 
جدید هدر نمی دهیم و از تمام ظرفیت ها 
تــا حد امکان صیانت می کنیم و بهره مند 
می شــویم. اینکه در موردهای مشخصی 
که اســم بردید قبال هم  گفته بودم تمام 
ســرمایه های انسانی ما برای ما ارزشمند 

هســتند و جایشان در رسانه ملی همیشه 
باز خواهــد بود.«این وعده در حالی داده 
شد که نه تنها عادل فردوسی پور بازنگشت 
که پای ســروش صحــت هم از تلویزیون 

بریده شد.
توانایی تلویزیون در کنار گذاشتن 
مخاطب و حذف مجریان محبوب

شاید بتوان گفت صداوسیما بیش از آن که 
در ســاخت برنامه جدید و جذب مخاطب 
توانایی داشــته باشــد، در چهره سوزی 
و دفــع مخاطــب مهــارت دارد. پیش از 
سروش صحت و عادل فردوسی پور، ایرج 
طهماســب و برنامه »کاله قرمزی« حذف 
شــدند. برنامه ای که مخاطبان، ســالیان 
ســال، نوروز خود را با آن سر می کردند تا 
چند سال پیش که ناگهان »کاله قرمزی« 
دیگر روی آنتن نیامد و کســی هم خیلی 
دقیــق متوجــه علت اصلی ماجرا نشــد.

محمد لقمانیان هم که عروســک گردان 
ایــن مجموعه بود درباره این مســئله که 
برنامــه »کاله قرمــزی« در زمان پخش 

مشکل پخش یا سانسور داشته یا نه، گفت: 
»سانســور که همیشه وجود دارد اما من 
چیزی به خاطر ندارم، ما جز عوامل بودیم 
و از پشت صحنه خیلی اطالعی نداشتیم. 
اصول کار حرفه ای همین است که عوامل 

از همه ماجراها باخبر نباشند.«
در نهایت هم ایرج طهماسب دید که دیگر 
جایی برای بازگشت به خانه قدیمی خود 
یعنــی تلویزیون ندارد، به همین دلیل به 
سمت ساخت برنامه »مهمونی« در شبکه 
نمایــش خانگی رفت که اتفاقا مخاطبان 
زیادی هم دارد. اما نکته اصلی ماجرا این 
اســت که این برنامــه از تلویزیون پخش 
نمی شــود تا در اختیار همه اقشار جامعه 
قرار بگیرد و ممکن است بسیاری از افراد 
به خاطر هزینــه عضویت در پلتفرم های 
شــبکه نمایش خانگی، به تماشــای آن 

ننشینند.
عالقه تلویزیون به چهره کشی

پس از گذشــت این همه ســال و حذف 
دست کم ســه مجری و برنامه محبوب 
از تلویزیون این ســوال پیش می آید که 
چرا تلویزیون عالقه دارد به جای جذب 
مخاطب و ســاخت برنامه های متنوع تر 
بــرای کشــف اســتعدادهای بیش تر، 
داشــته های خــود را هم از بین ببرد. به 
جز عادل فردوسی پور چه کسی می تواند 
»نــود« را بــا آن میزان از جذابیت روی 
آنتن ببرد؟ یا چه کســی به جز ســروش 
صحــت می توانــد با متانــت و صبوری 
فرهنگ کتاب خوانی را ترویج دهد؟ و از 
همه مهم تر چه کســی به جز طهماسب 
می توانــد با چند عروســک از مخاطب 
کودک گرفته تا بزرگســال را کنار هم، 
پــای تلویزیون نگــه دارد؟آقای جبلی 
شما بگویید اگر حذف این مجریان و این 
اندیشه ها، فرصت سوزی، چهره سوزی و 
مخاطب سوزی نیست، پس چه نام دارد؟

چهره ها 

 مراسم احیا شب بیست و یکم - مسجد مقدس جمکران/ منبع : ایسنا

عکس روز 

پرده نقره ای


