
گره در کار توافق وین!
  جاللخوشچهره

کارشناسسیاسیواقتصادی
ناگهان »سرگئی الورف« فرسنگ ها دور 
از وین، سنگی را در مسیر به سختی هموار 
شده مذاکرات نزدیک به توافق میان ایران 

و طرف هایش پرتاب کرد.
وزیر امورخارجه روســیه که اکنون کشــورش در هزارتوی بحران 
اوکراین گرفتار آمده، شــرط مســکو برای قبول توافق  را تضمین 
واشنگتن در حفظ موقع اقتصادی کشورش در پسا توافق به رغم 
تحریم های شدید و تند امریکا و شریکانش در جامعه بین المللی 
علیه روسیه اعالم کرد. الورف خطاب به دولت ایاالت متحده گفت: 
» مــا ضمانــت کتبی می خواهیم که تحریم ها بر ســر اوکراین، به 
هیچ شکل به حق ما برای تجارت آزاد و کامل، همکاری اقتصادی 
و ســرمایه گذاری و همکاری نظامی – فنی با جمهوری اســالمی 
لطمه وارد نکند.« طرفه اینکه رئیس دیپلماسی روسیه لزوم دادن 
تضمین یاد شده را متوجه تنها واشنگتن کرده و به صراحت اعالم 
کرد که » آنتونی بلینکن« همتای امریکایی او می تواند در این باره 
پای ضمانت را امضاء کند. این در حالی بود که »علی باقری کنی« 
رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی کمی پیش از این و در بازگشت 
از تهران به وین با خوش بینی گفت؛ مذاکرات فشــرده هفته های 
اخیر ایران و امریکا  توافق را بیش از هر زمان نزدیک کرده است. 

اگرچه تهران واکنش صریحی در موضع  یکباره مسکو ابراز نکرده و 
کوشیده  آن را -حداقل در حال حاضر-  موضوع در دست بررسی 
و ارزیابی، به گونه تعدیل شده نگه دارد ولی نمی توان پیش شرط 
اعالم شــده را در اندازه یک مانع و به تعبیری »ســنگ اندازی « در 
مسیر تالش برای ایجاد توافق، آن هم در دقایق پایانی مذاکرات به 
حساب نیاورد. اما آیا اعالم چنین پیش شرطی و یا اقدامی شبیه به 
آن با توجه به جنگ جاری در اوکراین، امری غافلگیر کننده است؟ 
یا می شد با شروع اقدام نظامی روسیه در اوکراین و واکنش گسترده  
ناتو و خاصه امریکا به این اقدام، استفاده روسیه را از برگ های در 
اختیارش پیش بینی کرد. از این رو با شــروع جنگ در اوکراین، 

نخستین توجه ناظران به سرنوشت مذاکرات وین جلب شد؛...  
ادامه در صفحه 2

کره کننده ای عملگرایادداشت علی باقری؛ از منتقد برجام تا مذا

آخرین زورآزمایی ها در ایستگاه پایانی وین

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

کرات وین به گوش می رسد،     در حالیکه خبرهای ضد و نقیضی در مورد موفقیت یا شکست مذا
کرات به ایستگاه پایانی خود رسیده است و طرف های اصلی  یک چیز قطعی است و اینکه قطار مذا
گر آنچه  کره مشغول آخرین زورآزمایی برای بیشینه کردن ستانده های خود از حریف هستند. ا مذا

کنون از محتوای توافق احتمالی در وین درز پیدا کرده درست باشد، می توان گفت تیم علی باقری  تا
کنی درمجموع عملکرد قابل قبولی در حوزه احیاء برجام، بازگرداندن آمریکا به توافق و رفع تحریم ها 

کثری دستاوردهای هسته ای داشته است...   || صفحه  صفحه 22  و هم زمان حفظ حدا

بودجه ۱۴۰۱ زیر فشار شدید مالی رفت 

حاتم بخشی از جیب مردمحاتم بخشی از جیب مردم
صفحه 3 
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وزیرکشورتاکیدکرد:

کسن  تزریق ۲ ُدز وا
ک سفرهای نوروزی مال

     وزیر کشور گفت: در حال حاضر تزریق 
کســن در ســامانه بــرای ســفرهای  ۲ ُدز وا
ک عمــل اســت امــا در ســتاد  نــوروزی مــا
کیــد شــد کــه تزریق ُدز ســوم  ملــی کرونــا تا

کسن مورد توجه قرار گیرد... وا

رئیسجمهوردراجالسیهرسمیخبرگانرهبری:

نگرانی برای تامین 
کاالهای اساسی نداریم

     آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه 
دولــت بــه دنبــال توســعه روابــط با همه 
کرات رفع تحریم  کشــورها اســت، به مذا
هــا در ویــن اشــاره کــرد و افــزود: از هیــچ 
یک از خطوط قرمز عقب نشینی نکرده 

و نخواهیم کرد...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 خطر بیماری  هلندی
در بازار نفت

4

حداقل حقوق کارگران تا 
21 اسفند نهایی می شود

3

معلمان از روز اول ورود 
 به کالس درس

رتبه بندی خواهند شد
7

 بازگشت کوپن در نبود 
زیر ساخت های اطالعاتی

3

گهی مزایده شماره 283283/ن /ن  گهی مزایده شماره آ آ

اداره کل تدارکات و پشت یبان ی  راه آهن ج.ا.ا

www. شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران  در نظــر دارد نســبت بــه برگــزاری مزایــده  ازطر یــق ســامانه تــدارکات الکترون یــک ی دولــت )ســتاد( بــه نشــان ی
setadiran.ir بــه شــرح زیــر اقــدام نمایــد . مزایــده گــران  موظفنــد بــرا ی شــرکت درمزایــده نســبت بــه ثبــت نــام درســا یت مذکــور و در یافــت گــواه ی امضــاء الکترون یــک ی 

اقــدام نما ینــد.الزم بــه ذکراســت کل یــه مراحــل برگــزار ی مزایــده از انتشــار آگهــی تــا انتخــاب برنــده ازطر یــق ســا یت مزبــور انجــام م ی گــردد.    
۱-شماره مزا یده  :  283/ن

۲- موضوع مزا یده : اجاره غرفه )فروشگاه( هایپرمارکت ایستگاه راه آهن مشهد
 3- مهلت خر ید اسناد : حداکثر تا ساعت 14  روز شنبه مورخ 1400/12/28  

ژانتیــن- ابتدای بلوار نلســون  ۴-مهلــت بارگــذاری اســناد و  محــل تحو یــل پ یشــنهاد : حداکثــر تــا ســاعت 9 صبــح روز دوشــنبه مــورخ  1401/1/15 بــه نشــان ی میــدان آر
مانــدال- ســاختمان شــهدا ی راه آهــن- طبقــه دوم شــرق ی- اداره کل تدارکات و پشــت یبان ی  

 5-م یزان سپرده شرکت در مزا یده : مبلغ) 594.000.000 ( ر یال .
6-ضمانتنامه های شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست سه ماه از تاریخ تحویل اسناد اعتبار داشته و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد . 

7- زمان تشك یل جلسه مزا یده و قرائت پ یشنهادها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/1/15 بنشان ی فوق الذکر.
8-   فراخوان مزایده  فوق از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطاع رسان ی م یگردد.

9- ارائــه کپــی برابــر اصــل مجــوز یــا پروانــه فعالیــت  بهره بــرداری از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و یــا وزارت تعــاون  و یــا از ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و یــا اداره 
کل تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی بــرای  فروشــگاههای بــزرگ چنــد منظــوره  الزامــی مــی باشــد. 

شــا یان ذکراســت در یافــت اســناد صرفــًا م یبا یســت ازطر یــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت) ســتاد( صــورت پذ یــرد. در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل و ابهــام بــا 
شــماره 1456 ) پشــتیبانی ســامانه ســتاد ( تمــاس حاصــل نماینــد.

                                                                       
گهی: ۱۲87976 شناسه آ

شماره میم الف : ۴۱68

 نوبت دوم

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ
شماره های شماره های 227227، ، 228228 و  و 229229 سال  سال 14001400  

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

بدینوســیله پیــرو انتشــار آگهــی فراخــوان هــای نوبــت اول و نوبــت دوم مناقصــات ذیــل مهلــت دریافــت اســناد در ســامانه ســتاد ایــران و همچنیــن مهلــت تســلیم پیشــنهادات و روز 
بازگشــایی پــاکات مناقصــات بــه شــرح منــدرج در ذیــل جــدول و صاحیــت الزم پیمانــکاری اصــاح مــی یابــد. 

ج شماره فراخوان ردیف   موضوع مناقصه و شماره مندر
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

مبلغ سپرده تضمین شرکت در 
مبلغ برآورد اولیه )ریال( مدت اجرای کار مناقصه )ریال( 

نگهداری و تعمیرات شبکه آب نصب انشعاب و قرائت کنتور منطقه ۱۲۲7
5999679۱۲۱۲۱۱999358۲۴۲ورزقان به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۰3۰۰۰۲77

نگهداری و تعمیرات شبکه آب، نصب انشعاب و قرائت کنتور امور ۲۲۲8
خ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۱6۴63۲۰۰3۱۱۲3۲9۲6۴۰۰6۲۰آذرشهر به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۰3۰۰۰۲78 مور

نگهداری شبکه و توسعه و نصب انشعاب فاضالب امور آب و 3۲۲9
خ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۲3۴583۰۰۰۱۲۴69۱66۰۰۰۰فاضالب آذرشهر به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۰3۰۰۰۲79 مور

 نوبت دوم

از محــل اعتبــارات غیــر عمرانــی و از طریــق مناقصــه )عمومــی( در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی بــه 
پیمانــکار دارای واجــد شــرایط و دارای رتبــه آب یــا تاسیســات و تجهیــزات یــا دارای صاحیــت بهــره 
بــرداری از شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور متناســب بــا ظرفیــت کاری و رشــته کاری واگــذار 
www. نمایــد کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

setadiran.ir انجــام خواهــد شــد بدیهــی اســت هزینــه آگهــی از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد. 
داده  اثــر  ترتیــب  مطلقــا  مخــدوش  مشــروط  امضــا  فاقــد  پیشــنهادهای  بــه   الــف( 

نخواهد شد. 
ب( سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است 

ج( پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ 
ــا  ــز و حســب مفــاد اســناد مناقصــه ضمانــت نامــه ی مذکــور را بــه حســاب بانکــی شــرکت واری

رســید واریــز وجــه را بــه صــورت اصــل در وقــت مقــرر در اســناد بــه کارفرمــا تســلیم نمایــد بــه 
پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ســپرده هــای مخــدوش ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر چــک و 

نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 19 مورخه 1400/12/26

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 1401/1/16
مورخــه  10صبــح  ســاعت  ایــران  ســتاد  ســامانه  در  پیشــنهادات  بازگشــایی  تاریــخ  و  زمــان 

1401/1/16
www.abfaazarbaijan.ir سایت
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پایگاه خبری

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد "عملیــات اجرایــی معماری 
داخلــی و تاسیســات الکتریکــی و مکانیکــی تــاالر پــارک کــودک " خــود را واقــع در شــهر 
ســیرجان کیلومتــر 30 جــاده شــیراز از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد 
شــرایط و دارای گواهینامــه صاحیــت پیمانــکاری بــا رتبــه حداقــل 3 در رشــته ابنیــه 
و رتبــه حداقــل 4 در رشــته تأسیســات )توأمــأ(  از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
کشــور واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان می تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس 
الکترونیکــیWWW.GEG.IR  مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه 
ــد . مهلــت تحویــل  ــود نماین زیابــی تأمیــن کننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانل ار
الــی 14 روز چهارشــنبه مــــورخ 1401/1/17 در محــــل دفترکمیســیون  پــاکات ســاعت 9 
معـــامات مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل 
اجــرای موضــوع مناقصــه روز دوشــنبه مــورخ 1400/12/23 مقــرر شــده اســت و الزامــی 
ــنهادات  ــك از پیش ــر ی ــا رد ه ــول ی ــر در قب ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــد. ش ــی باش م

ــار می باشــد. ــران خســارت مخت ــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جب بــدون نی

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ
شمارهشماره9292//14001400/ع/ع

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی 

شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی

 نوبت اول

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

مناقصــات در ســامانه تاریــخ 1400/12/18 مــی باشــد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 12 مورخ 1400/12/18 تا ساعت 15 مورخ 1400/12/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت 15 مورخ 1401/01/14 
کات: طبق جدول زیر  گشایی پا زمان باز

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
 – ارومیــه تلفــن 33489626  – پــل قویــون خیابــان شــهید باقــری جــاده ســیر شــهرک فنــاوری الکترونیــک و صنایــع غذایــی  ارومیــه  آدرس: 

23489609 فاکــس   33489616
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 

آذربایجان غربی  لیست مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی 

عنوان فهرست پروژه ردیف 
بها 

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال( 

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال( 

محل 
تامین 
اعتبار 

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه 

آخرین مهلت تسلیم 
پیشنهاد 

زمان 
گشایی  باز

کات  پا

۱

تجدید مناقصه 
اجرای عملیات 

کی زیر سازی  خا
کانال  گذاری  جدول 
آسفالت معابر  سنگی 

فاز توسعه ناحیه 
 صنعتی 

قره ضیا الدین 

فهرست بهای 
تجمیع شده راه 
باند فرودگاه و 

 زیرسازی
راه آهن ۱۴۰۰

از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱8داخلی ۲9/758/95۴/63۴۱/۴87/9۴7/73۱
تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲8

خ  تا ساعت ۱5 مور
۱۴۰۱/۰۱/۱۴

ساعت 
خ  ۱۴:۰۰ مور

۱۴۰۱/۰۱/۱5

شناسه آگهی 1288886
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سیاست 2

وزیرکشورتاکیدکرد:

تزریق ۲ ُدز واکسن مالک سفرهای نوروزی
وزیر کشور گفت: در حال حاضر تزریق ۲ ُدز واکسن در سامانه برای سفرهای نوروزی مالک عمل است اما در ستاد ملی 
کرونا تاکید شد که تزریق ُدز سوم واکسن مورد توجه قرار گیرد.  احمد وحیدی در پایان جلسه قرارگاه ستاد ملی مقابله 
با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه چند موضوع مورد بررسی قرار گرفت که نخستین آن بررسی آثار روانی 
و آسیب های اجتماعی ناشی از کرونا ویروس بود. موضوع مهمی که به قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا سپرده شده 
بود تا اختالالت روانی و آسیبهای اجتماعی ناشی از کرونا بررسی شود و در همین راستا نیز گزارشی توسط سازمان 
روانشناسی در جلسه ارائه شد. وی ادامه داد: در این جلسه در خصوص سفرهای داخلی و خارجی در ایام پیش رو نیز 
بحث و بررسی شد و تذکراتی در حوزه حمل و نقل و اماکن اقامتی و اصناف داده شد تا رعایت پروتکلها ، کنترل تجمعات 
و دریافت کیو آر کد توسط اصناف به خوبی محقق شود. در سفرهای خارجی تزریق واکسن و داشتن گواهی تست پی 
سی آر برای ورود و خروج و نحوه مراقبت ها الزم است که تاکید شد این کنترلها در مبادی ورودی و خروجی محقق 
شود. وحیدی تاکید کرد: باید مراقبت کرد تا از این حوزه دچار آسیب نشویم و در مورد سفرهای نوروزی نیز برای اینکه 
کار مسافرین سخت نشود پالک ماشین مالک عمل قرار گرفته است ولی اگر فردی بخواهد ماشین خود را در اختیار 
فرد دیگری قرار دهد این مراقبت را باید داشته باشند که افراد واکسن تزریق کرده باشند و دچار بیماری نباشند. بی 

تردید کنترل پالک و همه سرنشینان حتی برای خود مسافران زمان بر و هزینه بر خواهد بود؛ لذا بهتر است خودشان 
در این زمینه مراقبتهای الزم را داشته باشند. وحیدی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد ُدزهای واکسن تزریق شده 
برای سفرهای نوروزی گفت: در حال حاضر سامانه براساس تزریق حتما ۲ ُدز واکسن اجرایی شده است اما در ستاد 
ملی بحث شده که تزریق ُدز سوم مورد تاکید قرار بگیرد و بعضا در برخی سفرهای خارجی ممکن است تزریق سه ُدز به 
صورت اجباری کنترل شود ولی در حال حاضر در سامانه اجباری برای تزریق ُدز سوم اعمال نشده و تزریق دو ُدز مالک 
عمل است اما تاکید و درخواست می کنیم که شهروندان نسبت به تزریق ُدز سوم اقدام کنند چرا که فردی که سه ماه 
از تزریق ُدز دوم واکسن گذشته باشد حفاظت و آنتی بادی در بدن وی پایین آمده و بهتر است ُدز سوم را تزریق کند.

وی تاکید کرد: ســتاد ملی کرونا با نگاه اینکه رفاه و آســایش ســفر ایجاد شــود محدودیتهای خاصی اعمال نکرده اما با 
توجه به اینکه سالمت مسافران از اهمیت بسزائی برخوردار است باید ضوابط به طور دقیق رعایت شود و جریمه هایی 
نیز برای عدم رعایت ضوابط پیش بینی شده است اما امیدواریم با دقت شهروندان این موضوع پیش نیاید و خواهش 
می کنیم که خود مردم برای ســالمت خود و افرادی که با آنها در ارتباط هســتند تزریق واکســن و رعایت پروتکلهای 

بهداشتی را در دستور کار قرار دهند.

یادداشت

کمک به خروج 
شهروندان 

غیرنظامی از شهر 
»ایرپین« در حومه 

شهر کی یف 
اوکراین/ رویترز و 

آناتولی

نهمین اجالس پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری به 
ریاست آیت اهلل احمد جنتی در 
ساختمان مجلس قدیم برگزار 
شد/ مهر

گزارش تصویری

کره کننده ای عملگرا علی باقری؛ از منتقد برجام تا مذا

آخرین زورآزمایی ها در ایستگاه پایانی وین
در حالیکــه خبرهای ضد و نقیضی در مورد 
موفقیت یا شکســت مذاکرات وین به گوش 
می رســد، یک چیز قطعی است و اینکه قطار 
مذاکرات به ایستگاه پایانی خود رسیده است 
و طرف های اصلی مذاکره مشــغول آخرین 
زورآزمایی برای بیشــینه کردن ستانده های 

خود از حریف هستند.
اگر آنچه تاکنون از محتوای توافق احتمالی 
در وین درز پیدا کرده درست باشد، می توان 
گفت تیم علی باقری کنی درمجموع عملکرد 
قابل قبولی در حوزه احیاء برجام، بازگرداندن 
آمریــکا بــه توافق و رفع تحریم ها و هم زمان 
حفظ حداکثری دســتاوردهای هســته ای 

داشته است. 
با این همه باید تحلیل دقیق تر محتوایی توافق 
احتمالــی را به آینده و زمانی که متن کامل 
چنیــن توافق محتملی در اختیار عموم قرار 
می گیرد واگذار کرد اما بر اســاس شنیده ها 
می توان خوش بین بود که رفع تحریم برخی 
از مهم تریــن بنگاه های اقتصادی کشــور از 
همان روز نخست توافق، قطعی است و بدین 
ترتیب یکی از مطالبات و شروط کشور، یعنی 
برداشــتن گام اول از سوی طرف عهدشکن، 

محقق می شود. 
همچنیــن به نظر می رســد تیــم مذاکره 
کننــده ایران موفق شــده تــا مانع تخریب 
ســانتریفیوژهای نسل جدید و پیشرفته ای 
شود که طی سه سال گذشته در دولت سابق 
تولید و به کارگیری شــد و توانســت ایران را 
در عیــن نابــاوری و برغم تبلیغات دروغین 
مخالفیــن دولت کــه مدعی نابودی صنعت 
هســته ای کشــور شده بودند، با یک جهش 
هسته ای چشمگیر مواجه کند. بر این اساس 
ایران می تواند همه این سانتریفیوژها را سالم 

و بدون دستکاری نگهداری کند. 
تا همین جا به نظر می رسد علی باقری کنی 
که پیش از این به عنوان یار و همراه نزدیک 
ســعید جلیلی در زمان تصدی مســئولیت 
شــورایعالی امنیت ملــی،  تجربه مذاکرات 
هســته ای ســال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را در 

کارنامه خود دارد، این بار با رویکردی متفاوت 
و با دیدگاهی عملگرایانه سکان مذاکرات را در 
دســت و هدایت کرده است. شاید به همین 
دلیل است که سعید جلیلی اکنون در جایگاه 
یکی از صریح ترین منتقدان روش مذاکراتی 

علی باقری قرار گرفته است. 
فــارغ از اینکه نهایتا ظرف چند روز آینده، با 
چه وضعیتی در مذاکرات مواجه خواهیم شد، 
و اینکــه آیا آنچه به عنوان محصول نهایی به 
دست می آید چقدر با پخت وپز تیم مذاکراتی 
قبلی به ریاست عباس عراقچی تفاوت دارد، از 
هم اکنون می توان گفت که علی باقری کنی 
با این موفقیت جلوه جدیدی از کنش گری 
سیاسی را که شاید بتوان به آن »اصول گرایی 
عمل گرایانه« گفت از خود به نمایش گذاشته 

است. 
 باقری کنی که تا پیش از جانشــینی عباس 
عراقچــی، در کنار ســعید جلیلی یکی از نه 
منتقــدان جدی برجام، بلکــه از مخالفین 
جدی آن محسوب می شد و اظهارات تندی 
در ایــن خصوص مطرح کرده بود، به محض 
پذیرش مســئولیت پیگیری مذاکرات، خود 

را با الزامات این مسئولیت تطبیق داد و این 
شــجاعت را داشــت که به مسیر عقالنیت  و 

تحصیل منافع ملی بازگردد. 
آنچه از همان ابتدا باقری کنی مذاکره کننده 
ارشــد ایران را از باقری کنی مخالف برجام 
متمایز کرد، شــیوه عمل گرایانه و حرفه ای 
وی در چیدن تیم مذاکره کننده بود. برخالف 
ادعای بی اساس اخیر یکی از مخالفین مشهور 
برجام و مذاکره، باقری کنی ظرف مدت زمان 
نســبتاً کوتاهی از زمــان انتصاب در جایگاه 
معاونــت سیاســی وزارت خارجــه تا ورود 
عملــی به مذاکرات، بررســی همه جانبه ای 
بــرای انتخاب اعضــای تیم خود انجام داد و 
با طیف گسترده ای از کارشناسان و مدیران 
مجرب از وزارت خارجه و دیگر دستگاه های 
حاکمیتی رایزنی کرد. نتیجه این رایزنی ها، 
دست چین نمودن مجموعه ای از کارشناسان 
و مذاکره کنندگان مجرب و حرفه ای بود که 
بــه اذعان ناظران بی طــرف در کارآمدی و 
توانمندی حرفه ای آن ها و هم  زمان دارا بودن 
شرایط و خصوصیات عمومی موردنظر باقری 

کنی تردیدی نیست. 

در صــورت نهایی شــدن توافــق، می توان 
ادعــا کرد باقری کنی بــا بهره گیری از این 
تیم که برخی از آن ها تجربه مشــارکت در 
برخــی از مهم ترین عرصه های دیپلماتیک 
کشــور را داشته اند، موفق شده است طرف 
۳ ماه گذشــته ضمن مدیریت موفق فرآیند 
پیچیده مذاکرات، دســتاورد قابل قبولی در 
هــر دو حــوزه رفع تحریم هــا و حفاظت از 
دســتاوردهای هسته ای، برای کشور کسب 
کنــد و از ایــن  رو نقد غیرمنصفانه و حمله به 
او و تیم همراهش از ســوی برخی مخالفین 
داخلی مذاکره و برجام غیرســازنده و خالف 

منافع ملی کشور است. 
دگردیســی ســریع باقری کنی از منتقد و 
مخالفی صریح اللهجــه به مذاکره کننده ای 
مســئول، عمل گرا، انتقادپذیر و تطبیق پذیر 
بــا اصــول حرفــه ای، ضمن اینکــه جلوه 
جدیــدی از اصولگرایــی معتدل و عمل گرا 
بــا مبنا قراردادن منافع ملــی و فرا رفتن از 
خط کشــی های جناحــی را به منصه ظهور 
رسانده است، نشان دهنده این حقیقت است 
که راه مواجهه با مشــکالت کالن کشــور در 

عرصه سیاست خارجی مستلزم روشن بینی، 
واقع بینی، شایسته ساالری و نگاه حرفه ای و 

غیرشعاری به مسائل است. 
علی باقری کنی در سه ماه گذشته حضور و 
نمایش رسانه ای بسیار اندکی داشته و صبر 
و متانت مثال زدنی در برابر انتقادات شــدید 
از طیف همفکر و نیز طعنه ها و شماتت های 
جناح سیاســی رقیب که خــود زمانی زیر 
فشــارهایی به مراتب شدیدتر از این بود، به 

خرج داده است. 
در مجمــوع برآینــد این رویکــرد، تمرکز 
حرفــه ای بر مســئولیت و پرهیــز از درگیر 
شدن در حواشی بی پایان رسانه ای و سیاسی 
بوده اســت. به نظر می رسد ادامه این مسیر، 
تضمین کننده موفقیت کشور در مذاکرات و 

تأمین منافع ملی ایران خواهد بود. 
طرفــداران و حامیــان دولــت و تیــم 
مذاکره کننده قبل که نزدیک به هشت سال 
زیر شــدیدترین فشارها و حمالت رسانه ای 
و زخم زبان هــا و تهمت های طیف مخالف و 
بعضاً تندرو بودند و با بی مهری گسترده ای 
مواجه بودند اکنون دو راه در پیش دارند. یا 
مسیر لجبازی و تالفی جویی را انتخاب کنند 
که قطعاً خالف منافع ملی اســت و نه تنها 
مشــکلی را حل نمی کند بلکه صرفاً فضای 
سیاســی داخلی را متشنج کرده و خوراکی 
برای رســانه های معاند فراهم می ســازد. 
مسیر دوم، »عبور کریمانه« ازآنچه گذشته 
و حرکت امیدوارانه به جلو و حمایت از مسیر 
عقالنی و تحصیل منافع ملی است که باقری 

در مذاکرات پیش گرفته است. 
به هر جهت حصول توافقی خوب و گره گشا 
برای کشــور، قطعاً محک و میزان مناسبی 
برای سنجش کارآمدی وزارت خارجه دولت 
جدید در عرصه سیاست خارجی خواهد بود 
که آثار و نشــانه ها و پیام های آن در ســایر 
حوزه های زیست بوم سیاست و حکمرانی در 
ایران به سرعت و وضوح بازتاب خواهد یافت 
و برای دوستداران ایران و منافع ملی همین 

است که اهمیت دارد.

خبر ویژه

آیت اهلل رئیسی با اشاره به اینکه دولت به دنبال توسعه روابط با همه کشورها است، به مذاکرات رفع تحریم ها در وین 
اشاره کرد و افزود: از هیچ یک از خطوط قرمز عقب نشینی نکرده و نخواهیم کرد.

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در اجالســیه رسمی مجلس خبرگان رهبری با تشریح اقدامات دولت در 
کاهش قابل توجه آمار مرگ و میر کرونایی، نگرانی از وضعیت ذخایر کاالهای اساســی را دیگر دغدغه دولت در آغاز 
فعالیت خود عنوان کرد و گفت: دولت پس از برطرف کردن نگرانی ذخایر کاالهای اساســی، بر رفع کســری بودجه و 

کنترل نقدینگی تمرکز کرد و در این زمینه نیز موفقیت های خوبی به دست آورد.
رئیسی افزود: الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری بودجه و با در نظر گرفتن تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تنظیم 
شد، در حالی که در سال های گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از یک درصد و حدود ۴ دهم درصد بوده است.

رئیس جمهور با طرح این ســوال که آیا امکان تحقق هدف رشــد ۸ درصدی اقتصادی وجود دارد، یا نه؟ اظهار داشــت: 
براساس سند بودجه ۱۴۰۱ اگر هزینه ها کنترل، درآمدها افزایش و جریان نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، تحقق 
این هدف دور از دســترس نیســت. وی در تشــریح چگونگی تحقق رشــد اقتصادی ۸ درصدی، گفت: با دو گام افزایش 
سرمایه گذاری و افزایش بهره وری قدم در مسیر تحقق این هدف گذاشته ایم. دولت توانسته شرکتهای بزرگ را برای اجرای 
۴۸ پروژه بزرگ با بیش از ۱۷ میلیارد دالر اعتبار پای کار بیاورد و از سوی دیگر مقرر شده بانک ها نیز به جای فعالیت 
در عرصه هایی مثل خرید ملک، طال و ارز و فعالیت های غیرمولد مشابه سرمایه هایشان را به طرف تولید هدایت کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: به طور طبیعی وقتی شرکت های بزرگ و بانک ها در اقتصاد و تولید مولد فعال شوند، بخش 
خصوصی نیز به افزایش حضور در این عرصه ترغیب می شود.

رئیسجمهوردراجالسیهرسمیخبرگانرهبری:

کاالهای اساسی نداریم نگرانی برای تامین 

گره در کار توافق وین!
ادامه از صفحه اول:

 اینکه آیا منازعات جاری بر مســیر مذاکرات وین ســایه 
خواهد انداخت؟ پی آیند آن چه خواهد بود؟ طرف های 

مذاکرات برای حفظ نتایج چه خواهند کرد؟ 
شرط مسکو برای قبول توافق در وین با سه منظور اعالم 
شده است: نخست؛ درحالی که ناتو و به ویژه امریکا برای 
منکوب کردن روسیه دراوکراین، از همه برگ های خود 
بهره گرفته اند، بدیهی اســت که مســکو نیز بخواهد از 
برگ های در اختیار خود اســتفاده مطلوب کند. هدف 
مســکو کنترل و ســرانجام ایجاد فرصتی است برای در 
اختیار گرفتن مدیریت اوضاعی که رفته رفته چشم انداز 
نامعلومی در روابط روسیه با جامعه جهانی پیدا می کند. 
دوم؛ دغدغه مســکو و به تبع آن چین، حفظ موقعیت 
انحصاری خود در اقتصاد ایران پســا توافق است. مسکو 
براین تصور است که توافق وین به  تغییر رویکرد تهران به 
سوی موازنه مثبت در روابط خارجی خود با جامعه جهانی 
بینجامد. در این صورت مســکو ممکن اســت موقعیت 
کنونی خود را در ایران از دست بدهد. این درحالی است که 
تحریم های گسترده علیه روسیه، می تواند برای شریکان 
تجاری آن اعم از ایران و دیگر کشــورها، دشــواری های 

زیادی ایجاد کند. 
سوم؛ مسکو با اعالم پیش شرط خود به تعبیری، مذاکرات 
وین را در گرو تعدیل شــدن مواضع غرب کرده و به این 
ترتیب می خواهد مذاکرات را وجه المعامله کاســتن از 
حلقه تنگ فشارهایی کند که اقتصاد، سیاست و اعتبار 
روسیه را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق 

در تنگنای بی سابقه فرو برده است.
»آنتونی بلینگتون« اندکی پس از اظهارات الورف،  موضع 
واشــنگتن را در رد پیش شرط همتای روس خود اعالم 
کــرد. حال این تهران اســت که باید تصمیم بگیرد که 
چه واکنشی را در این باره بروز دهد. سطح شراکت های 
ایران و روسیه آیا در اندازه ای هست که بتوان آن را اتحاد 
استراتژیک خواند؟ آیا برخی همدلی های مسکو با تهران 
را می توان در چارچوب روابط اســتراتژیک تفسیر کرد؟ 
آیا تهران قایل به شــرط مســکو به عنوان متغیری تأثیر 
گذار در فرایند پایانی مذاکرات وین است؟ آیا تهران وضع 
حاضر را فرصتی برای ایجاد موقعیت های از دست رفته 
در بازار جهانی نفت و گاز به شــمار می آورد؟ موقعیتی 
کــه پیش از این روســیه در غیبــت ایران در بازار نفت و 
گاز، بیشترین بهره را از آن برد. ایجاد موقعیت به نسبت 
انحصاری بازر انرژی توانسته است حداقل ۶۰۰ میلیارد 
دالر برای مسکو ذخیره ارزی فراهم کند. پکن چه اندازه 
با پیش شــرط مسکو همراه خواهد بود؟ سرانجام اینکه 
طرف های غربی برای کســب توافقی که انجام آن را در 
وضع بی ثبات کنونی اروپا لحظه شماری می کنند، چه 
ابتکاری در آســتین دارند؟ وزیر امور خارجه روســیه در 
آخرین ساعات مذاکرات کشدار وین که به نظر می رسد 
به ایستگاه توافق نزدیک شده، شرطی را اعالم کرده  که به 
وضوح منافع انحصاری این کشور را در بردارد. آیا ایستگاه 
توافق باز هم دور شده است؟ همه چیز به اراده و ابتکار دیگر 

اعضای گروه مذاکره کننده در وین گره خورده است...
منبع: خبر آنالین

درخواستمعاونسازمانحجازمردم

به مرز عراق نروید!
صحبت اهلل رحمانی، معاون عتبات سازمان حج و زیارت 
با تاکید بر این که مرز زمینی عراق برای زائران ایرانی باز 
نیست و ویزای زمینی لغو نشده است، از مردم درخواست 
کرد تا عملی شدن وعده عراق برای بازگشایی مرزهای 

زمینی، فعال به سمت این مرزها نروند.
همزمان با اعیاد شــعبانیه، برخی با تصور بازگشــایی 
مرزهای زمینی به ســمت ایــن مرزها حرکت کرده اند 
کــه معــاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور تاکید کرد 
که این مرزها همچنان بســته اســت و ویزای دو کشور 
هم در مرزهای زمینی هنوز لغو نشده است. سیدمجید 
میراحمدی گفته: تصور بر این بوده که روادید تردد زمینی 
بین دو کشــور لغو شــده است، اما تاکنون چنین اتفاقی 
نیافتاده و همچنان سفر زیارتی به عتبات عالیات عراق 

از مرزهای زمینی ناممکن است.
ایران و عراق از آبان ماه امسال در توافقی ویزای دو کشور 
را فقط برای سفرهای هوایی لغو کردند و سازمان حج و 
زیارت نیز فقط از طریق مرزهای هوایی زائران را به عتبات 
عالیات اعزام می کند. هرچند، ایرج مسجدی، سفیر ایران 
در عراق چندی پیش خبر داده بود که مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر عراق قول داده اســت از ماه شعبان برابر با 
۱۳ اسفندماه ویزای زمینی نیز لغو شود و همین، انگیزه 
حرکت برخی برای حرکت به سمت مرزهای زمینی شده 
اســت. ســازمان حج و زیارت نیز با آن که برای سفرهای 
نوروزی از زائرانی که متقاضی ســفرهای زمینی بودند 
ثبت نام کرده بود، اما تصریح کرده است: عراق جز وعده 
شــفاهی، تاکنون هیچ اقدام عملی و مکاتبه رســمی در 
این باره نداشــته اســت و فعال سفرهای عتبات عالیات 
عراق از مسیر هوایی انجام می شود. او گفت: فقط اعالم 
شــده ممکن اســت در نیمه شعبان، عراقی ها مرز را باز 
کنند. بنابراین از هموطنان می خواهیم تا زمانی که قول 
داده اند و آن را عملی می کنند فعال کسی سمت مرزهای 
زمینی عراق نرود. معاون عتبات ســازمان حج و زیارت 
همچنین اظهار کرد: امکانات و زیرساخت در نقاط مرزی 
چندان مناسب نیست، مردم اگر به سمت مرزها بروند 
هم خودشــان اذیت می شــوند و هم فعال تا وعده ای که 
دولت عراق داده اســت، خبری از باز شــدن مرز زمینی 

عراق نیست.

گاممثبتمجلس؛

حقوق نمایندگان شفاف می شود
مجلس شــورای اســالمی خود را مکلف کرد که حقوق 
نمایندگان و مدیران مجلس برای نظارت عموم مردم ، 
به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی 
کشور قرار داده شود. در جلسه علنی با الحاق یک جزء به 
بند )الف( تبصره ۲۰ این الیحه با ۲۰۰ رأی موافق، ۱۴ 
رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده 

حاضر در صحن موافقت کردند.
احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان پیشــنهاد دهنده 
جــزء الحاقی مذکور گفــت: مجلس انقالبی در طول 
دو ســال فعالیت خود کارهای بزرگی انجام داد، کما 
اینکه قانون راهبردی رفع تحریم ها که امروز مذاکره 
کننــدگان در وین براســاس آن با قــدرت در مقابل 
مســتکبران ایســتاده اند و از حقوق ملت دفاع می 
کنند، همچنین قانون جهش تولید مسکن در راستای 
تولید ساالنه یک میلیون مسکن به تصویب رسید که 
دولــت اجرای آن را شــروع کــرده و قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، قانون مالیات بر خانه های 
لوکس و قانون تســهیل در فضای کســب و کار، ایجاد 
اشتغال و کارهای بزرگ از جمله قوانین مهمی است 

که در این دوره از مجلس به تصویب رسیده است.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم یادآور شد: علی رغم 
اینکه مجلس انقالبی تا ساعت ۲۲ و ۳۰ به بررسی الیحه 
بودجه می پردازد، اما مخالفان مجلس کارشکنی کرده و 
سعی می کنند مجلس را به حاشیه ببرند، چرا که نمی 
خواهند مجلس در رســیدگی به مشکالت مردم موفق 
باشد، اما مردم واقف هستند که نمایندگان چه در حوزه 
انتخابیه و چه در صحن، برای رفع مشکالت آنها تالش 
می کنند، لذا امروز مخالفان مســئله حقوق نمایندگان 
را نیز بهانه کرده اند تا دوباره مجلس را به حاشیه ببرند.

قالیبافدرصحنمجلس:

دولت و مجلس قرارداد و حقوق کارکنان 
دولت را ساماندهی می کنند

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: اولویت دولت و 
مجلس ساماندهی وضعیت قرارداد و دریافتی کارکنان 

دولت است.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: در زمینه قراردادهای کارکنان دولت و میزان 
حقوق و دریافتی آنان بی عدالتی هایی وجود دارد و همه 

ما کاماًل به این مساله واقف هستیم.
وی بیان کرد: این مســاله فقط مربوط به کارکنان 
یک وزارتخانه نیســت بلکه در همه دســتگاه ها و 
وزارتخانه ها دیده می شود و بارها مشاهده کرده ایم 
یک کارمند رســمی حقوق بیشتری از یک کارمند 
شــرکتی دریافــت می کنــد در حالی که هر دو کار 

مشابهی انجام می دهند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: متأسفانه 
می بینیم که یک کارمند از لحاظ تخصص، تحصیالت و 
اثرگذاری نقش ویژه ای دارد اما حقوق کمتری دریافت 
می کنــد و بر این اســاس حتماً بایــد وضعیت قرارداد و 
دریافتی کارکنان ســاماندهی شود و این موضوع جدی 

در اولویت دولت و مجلس است.
قالیباف ادامه داد: مجلس شورای اسالمی طرحی با بیش 
از ۱۸۰ امضا برای ساماندهی وضعیت قرارداد و دریافتی 
کارکنــان دولــت دارد و عالوه بر این رئیس جمهور هم 
به ســازمان امور استخدامی دستور داده به این موضوع 

ورود کند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: ساماندهی 
وضعیت قرارداد و دریافتی کارکنان دولت به یک قانون 
محکم و جامع نیاز دارد و مجلس شــورای اســالمی این 
موضوع را با اولویت دنبال خواهد کرد. این موضوع نباید 
در الیحه بودجه که قانونی یک ساله است تعیین تکلیف 
شود و ما باید یک قانون جامع و دائمی برای آن به تصویب 

برسانیم.

 دومین ماهواره نظامی ایران 
به فضا پرتاب شد

دومیــن ماهــواره نظامی ایران با نام نور-۲ توســط 
ماهواره بر قاصد نیروی هوافضای ســپاه به فضا پرتاب 
و با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت. 
ایــن دومین ماهواره نظامی ایران اســت که در مدار 
نزدیــک زمین )LEO( قــرار می گیرد؛ پیش از این 
ماهواره نور در سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی و به وسیله ماهواره بر سه 
مرحله ای و سوخت ترکیبی قاصد به فضا پرتاب شده 
بود و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین تزریق شــده بود 
که کماکان در مدار زمین قرار دارد. با پرتاب ماهواره 
نور-۲، جمهوری اســالمی ایــران اکنون صاحب دو 

ماهواره نظامی در مدار نزدیک زمین است.

هشدار ربیعی درباره پیامدهای 
 اجتماعی شوک 

حذف ارز ترجیحی
ربیعی نسبت به تصمیم مجلس در رابطه با ارز ترجیحی 
واکنش نشــان داد و تاکید کزد: اگر حذف ارز ترجیحی 
درست هم باشد، توان نهادهای مجری و آمادگی اجتماعی 
در تحمل شوک ناشی از این تصمیم، محل نگرانی است. 
علی ربیعی در توئیتر خود با اشاره به تصمیم مجلس در 
رابطه با ارز ترجیحی نوشت: درستی تصمیم، نهادهای 
مجری و زمینه پذیرش اجتماعی، سه مولفه ی کلیدی 
سیاستگذاری است. اگر حذف ارز ترجیحی درست هم 
باشــد، تــوان نهادهای مجــری و آمادگی اجتماعی در 
تحمل شــوک ناشی از این تصمیم، محل نگرانی است.

در سیاست هایی که جامعه را متاثر می سازد، وزن ابعاد 
اجتماعی کمتر از منطق اقتصادی نیست.

اخبار کوتاه

خبر روز
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3اقتصاد گزارش

رییساتاقبازرگانیتهران:

تورم بزرگ ترین تهدید اقتصاد 
ایران است

رییــس اتاق بازرگانــی تهران می گوید با وجود 
آنکه نرخ تورم در ماه های گذشته قدری کاهشی 
شده اما همچنان این شاخص بزرگترین تهدید 

پیش روی اقتصاد ایران است.
 مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان 
اتــاق بازرگانی تهــران اظهار کرد: تورم منتهی 
بــه بهمــن ۱۴۰۰ با یک درصد کاهش به ۴۱.۴ 
درصد رســیده اســت، اگر چه خوشبختانه نرخ 
تورم ســاالنه روند کاهشــی خودش را در چند 
ماه گذشــته حفظ کرده، اما هم چنان بسیار باال 
و هنوز بیشتر از ۴۰ درصد است. البته به دلیل 
سیاست های انبساط پولی در دیگر کشورها به 
دلیل کاهش آثار همه گیری کرونا، تورم در دیگر 
کشــورها هم در ماه های گذشــته رو به افزایش 
بــوده اســت. تا جایی که برابــر گزارش رویترز 
تورم ســاالنه منتهی به ژانویه ۲۰۲۲ در آمریکا 
در مقایسه با دوره مشابه ۷.۵ درصد رشد داشته 
اســت و برای هشتمین ماه متوالی تورم آمریکا 
به ۵ درصد رســیده و پیش بینی می شــود که با 
افزایش نرخ بهره از ســوی فدرال رزرو روبه رو 
باشــیم که اگر این اتفــاق بیفتد، روی اقتصاد 

جهان نیز اثر می گذارد.
او در ادامه به تورم ترکیه هم اشاره کرد و گفت: 
تورم ترکیه هم با رســیدن به نرخ ۵۴.۴ درصد 
بــه یک رکورد رســیده و باالترین نرخ خود در 
۲۰ ســال گذشته را ثبت کرده است. همچنین 
طبــق ارزیابی هــای اولیه اداره آمار اروپا قیمت 
انرژی نســبت به ژانویه ســال گذشــته ۲۸.۶ 
درصد افزایش داشته که عددی بی سابقه است 
و شاخص تورم در حوزه یورو را به رکورد جدیدی 
رسانده است. قیمت کاالها و خدمات در این ماه 
در اتحادیه اروپا افزایش ۵.۱ درصدی داشــته 
که این باالترین شــاخص تورم از ســال ۱۳۹۹ 
یعنی از زمان تغییر سیاســت اقتصادی اروپا به 

یورو بوده است.
رییس اتاق تهران در ادامه به بررســی مباحث 
اقتصادی کشور پرداخت و گفت: حجم تجارت 
خارجی کشــور در ۱۱ ماه گذشــته ۹۰ میلیارد 
دالر بوده که نســبت به سال گذشته ۳۸ درصد 
رشــد داشته اســت. طبق این آمار هم صادرات 
و هم واردات در ماه های گذشــته رشــد کرده 
اســت. هم چنین حجم ترانزیت کاال در مســیر 
ایران به ۱۲ میلیون تن رســیده که نســبت به 
ســال قبل ۷۰ درصد رشــد داشته است. البته 
اگرچه این رشــد قابل توجه بوده اما نســبت به 
جایگاه ایران و موقعیت جغرافیایی کشــور ما، 

رقم بسیار پایینی است.
خوانســاری افزود: باتوجه به اینکه کشــور ما با 
۸ کشــور محصور در خشــکی همسایه است، 
موقعیت منحصر به فردی دارد و می تواند هاب 
هم دریایی و هوایی منطقه باشد و هم به شاهراه 
شرق به غرب و جنوب به شمال تبدیل شود. با این 
حال متاسفانه در دهه های اخیر از این ظرفیت 
غافل بوده ایم و می بینیم مســیرهایی که برای 
تجارت بین المللی طراحی می شود، مانند ابتکار 
کمربند-جاده، اغلب ایران را دور زده می زنند و 
در کریدورهای هوایی، زمینی و حتی مسیرهای 
انتقــال نفت و گاز هم کشــور مــا را نمی بینند. 
ایــران موقعیــت جغرافیایی ویژه ای دارد و این 
فرصــت، عالوه بر موقعیت مهم اســتراتژیک و 
سوق الجیشی، می تواند برای کشور درآمدهای 

ارزی بسیار زیادی داشته باشد.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت هایش به 
اثرات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین پرداخت 
و گفت: در کنار این تحوالت که به آنها اشــاره 
کردم، هفته گذشته شاهد بروز درگیری و جنگ 
بین روســیه و اوکراین بودیم که اثرات بســیار 
زیادی در اقتصاد جهان داشته و خواهد داشت. 
هنوز اثر همه گیری کرونا بر اقتصاد جهان تمام 
نشده، جنگ روسیه و اوکراین شرایط اقتصادی 
دنیا را با بحرانی تازه مواجه کرده است. تاکنون 
قیمــت نفت، گاز، انــرژی، فلزات، گندم، ذرت، 
روغن آفتابگردان و هزینه های حمل ونقل و بیمه 

نوسان کرده و افزایش یافته است.
او گفــت: صــادرات کاالیی )بــدون نفت خام( 
ایران به کشــور روســیه در ۱۱ ماهه گذشــته 
۵۳۹ میلیــون دالر و صــادرات به اوکراین ۶۷ 
میلیــون دالر بوده اســت. در مقابل واردات ما 
از روســیه یک میلیــارد و ۴۵ میلیون دالر و از 
اوکرایــن حــدود ۱۱۲ میلیون دالر طی همین 
بازه زمانی بوده است. به طور طبیعی باتوجه به 
تحوالت اخیر و محدودیت هایی که بر اثر جنگ 
برای تجارت با این دو کشــور به وجود می آید، 
بایــد به فکر جایگزینی برای واردات و صادرات 

از این دو کشور باشیم.
خوانســاری ادامه داد: این دو کشــور حدود ۲۹ 
درصــد از صادرات گندم، ۱۹ درصد از صادرات 
ذرت و ۸۰ درصــد صــادرات روغن آفتابگردان 
جهان را به خود اختصاص داده اند. کارشناسان 
سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد 
)فائو( معتقدند شرایط حاضر باعث ایجاد ناامنی 
در بــازار جهانی غــذا به خصوص در خاورمیانه 
خواهد شد زیرا کشورهای خاورمیانه ۷۰ درصد 
نیــاز غالت خود را از روســیه و اوکراین تامین 
می کننــد و با طوالنی شــدن جنگ این اثرات 

بسیار بیشتر و جدی تر خواهد شد.

تحلیل

پیشبینیروندشاخصبورس
درسال1401

 ضرر سهامداران 
جبران خواهد شد؟

یک کارشــناس بازار سرمایه گفت: هنوز در 
بازار سرمایه نقدینگی به میزان رشد متوازن 
وجود ندارد. به این معنا که در مقطعی یک 
رشد کوتاه مدت ۵ تا ۱۰ درصدی را در این 

سهم متصور هستیم.
 کارشــناس بازار ســرمایه با اشاره به دلیل 
رشد شاخص کل بورس طی روزهای گذشته 
اظهار داشت: روند رو به رشد شرکت ها در بازار 
ســرمایه از مقطعی شروع شد که بارقه های 
امیدی در مورد توافق برجام به وجود آمد اما 
اولیــن موضوعی که خیلی جلب توجه کرد، 
این بود که برای شــروع شــرکت هایی که از 
کاهش نرخ ارز منتفع می شدند در روزهای 
اول رشــد را تجربه کردند. اما پس از آن  با 
توجــه به افزایــش قیمت جهانی  کامادیتی 
هــا، نقدینگی  به شــرکت های کامودیتی و 

پاالیشی ها سوییچ شد. 
وی افزود: این خصوصیت نشان می دهد که 
هنــوز در بازار ســرمایه نقدینگی به میزان 
رشــد متوازن وجود نــدارد. به این معنا که 
در مقطعــی یک رشــد کوتاه مدت ۵ تا ۱۰ 
درصدی را در این ســهم متصور هستیم اما 
بعد از آن سهامداران از آن سهم یا گروه  به 
سهم هاو گروههای دیگری سوییچ می کنند 
که از نظرشان جا مانده اند و دوباره یک رشد 
۵ تا ۱۰ درصدی در گروه جدید و اصالح در 

گروه قبل  را شاهد خواهیم بود. 
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این 
موضوع برای این اســت که حجم پول قابل 
توجه برای رشــد متوازن بازار وجود ندارد. 
طبیعتاً تا وقتیکه حجم نقدینگی زیادی در 
بازار جذب نشود، ما نمی توانیم سیگنال قابل 

توجهی ببینیم.
او ادامه داد: بسیاری از سهم ها در واقع روزهای 
اول و دوم رشد می کنند و و در روز روز سوم با 
عرضه قابل توجه روند سهم منفی می شود. 
گروه خودرویی و حمل و نقل و بانکی مصداق 
این اتفاق بودند که بعد روندشان منفی شد 
و بازار روی پاالیشــی ها سوییچ کرد. سپس 
دو روز پاالیشــی ها مثبت بودند و آخر وقت 
روز شــانزدهم اسفند صف های خرید روی 
پاالیشــی ها عرضه شد و علی رغم رشد غیر 
قابل تصور جهانی نفت ، مشخص نیست که 
پاالیشی ها مثبت بمانند. معتمدنیا با اشاره به 
اینکه زمانی که روند بدین صورت است به این 
معنا است که همچنان در بازار پول برای رشد 
کلــی وجود ندارد، گفت: بنابراین نمی توان 
امید داشت که در کوتاه مدت بازار یک رشد 
متوازن داشــته باشد. من فکر می کنم هنوز 
بــازار در مورد برجــام ابهام دارد، زمانی که 
برجــام اتفاق بیفتد، بــازار می تواند تحلیل 

درستی در خصوص صنایع داشته باشد.
وی افزود: به نظر می رسد در آینده به دلیل 
اینکــه قابل پیش بینی اســت که بازارهای 
دیگر دچار رکود شــوند، بازار سرمایه برای 
ســرمایه گذاری جذاب تر خواهد بود. ما در 
کشــوری زندگی می کنیم که همیشــه در 
سیکل های مشخص تورم های قابل توجهی 
اتفاق می افتد. در کشوری که این اتفاق عادی 
و نهادینه شده است، بورس هم به تبعیت از 
تورم  می تواند رشدهای قابل توجهی داشته 

باشد.
معتمدنیا خاطرنشان کرد: قطعا در این دوره 
برخی ضررهایی که سهامداران متحمل شده 
بودند، جبران می شــود اما نمی توان انتظار 
داشــته باشند که کلیه شــرکتها بتوانند به 
ســقف تاریخی ۱۳۹۹ خود برســند . قطعا 
بــازار کف های قبلــی را در بلندمدت و طی 
هدف گذاری دو ســاله پــس خواهد گرفت 
اما به این معنی نیســت همه افرادی که در 
ســهم های مختلف متضرر شدند، می توانند 
به نقطه ســر به سر یا ســود برسند؛ چراکه 
شــاخص یک عدد متوازن با همه ســهم ها 
نیســت. برخی ســهم ها عماًل وزن بیشتری 
روی شاخص دارند و یک سری کمتر. اکثرا 
سهم هایی که افت شدید داشتند، سهم هایی 
بودند که تأثیر کمتری بر شاخص داشتند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر من 
در شرایط فعلی سقف شاخص یک میلیون 
و چهارصد و پنجاه هزار واحد اســت اما باید 
توجه داشــت که نقدینگی جدیدی به بازار 
نیامده است. پیشتر هم به علت خوش بینی 
فعاالن بازار، شــاهد رشــد در بازار سرمایه 
بودیم. اینکه شاخص دفعه قبل هم رشد کرد 
به علت خوش بینی فعاالن بازار سرمایه بود؛ 
وگرنه پولی از بیرون بازار وارد نشده بود. االن 
نیز به اعتقاد من همین اتفاق افتاده اســت. 
بنابراین ســقف کوتــاه مدتی که به صورت 
خوشــبینانه می توانیم در نظر بگیریم همان 
یــک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار واحد 

است.

موج تورمی جدید؛ اولین عیدی دولت به مردم

بازگشت کوپن در نبود زیرساخت های اطالعاتی
 دولت از همان ابتدا نتوانست گرانی کاالی 
اساسی را مهار کند و همواره بدنبال راهی 
برای کنترل قیمت ها می باشد، اما هیچ یک 

از اقدامات حمایتی را به نتیجه نرساند.
حــاال حــذف ارز دولتی مورد توجه دولت 
ســیزدهم است. مســئوالن سعی دارند با 
بازگشت کوپن کاهش تبعات منفی حذف 
چنین ارزی بر معیشــت مردم را کمرنگ 

نشان دهند.
تب و تاب دولت ســیزدهم برای بازگشت 
کاالبرگ به اقتصاد فروکش نکرد، تا جایی 
کــه مجلس در مصوبه ای تازه با حذف ارز 
ترجیحی در بودجه ســال آینده به صورت 
مشروط موافقت کرده که شرط این اقدام 
ارایه کاالبــرگ الکترونیک )کوپن( برای 
جبــران افزایش احتمالی قیمت کاال های 

اساسی اعالم شده است.
در همین رابطه کامران ندری کارشــناس 
اقتصادی در پاسخ به این سوال که بازگشت 
کاالبــرگ چه تبعاتی در اقتصاد به همراه 
دارد، گفت: حذف ارز دولتی یک ضرورت 
اســت، امــا کارشناســان و صاحبنظران 
همــواره تأکید داشــتند کــه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باید تدریجی حذف شــود چراکه 
هنوز بســتر الزم بــرای حذف یکپارچه و 

ضربتی آن فراهم نیست.
وی ادامــه داد: ســال ها دولت منابع ارزی 
حاصل از فروش نفت را با قیمتی پایین تر 
از قیمت بازار به وارد کنندگان می فروشد 
که در ادامه این مسیر کاال های اساسی وارد 
کشور شده و با حاشیه سود معین در اختیار 

واحد های تولیدی و مردم قرارمی گیرد.
وی تصریح داشت: هدف اصلی دولت از این 
اقــدام، همان کاهش و ثبات قیمت کاالی 
اساسی می باشد. اما امروز به دالیل مختلف 
ایــن اقدام معکوس عمل می کند و قیمت 
کاال های اساسی روند صعودی را بدون هیچ 

توقفی در پیش گرفته است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر 

اینکه زمــان زیادی از دوره کوپنی کردن 
ارزاق اساســی می گذرد؛ گفت: ارایه کاال 
برگ در آن زمان مورد سوء استفاده برخی 
و گرو هایی قرار گرفت که فســاد در توزیع 
کاال های اساسی و کوپن فروشی را به وجود 

آورد.
ندری ادامه داد: دولت به دلیل انحراف ارز 
۴۲۰۰ تومانی و نرسیدن کاال های اساسی 
قیمت پایین به دست مردم، به فکر حذف 
ارز دولتی افتاد. اما این سوال مطرح می شود 
که برای طرح جایگزینی، چون ارایه کوپن 

زیر ساخت ها فراهم است؟!
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به این 
موضــوع که مردم به توان پایین دولت در 
مهار قیمت کاال های اساســی بی اعتماد 
می باشند و همزمان حذف ارز ترجیحی هم 
به عنوان یک مصوبه قابل اجرا شده، گفت: 
عدم شــفافیت در اجرای چنین مصوبه ای 
)ارایــه کاالبرگ( هدف اصلی دولت یعنی 
تعــادل در توزیع کاال های اساســی ارزان 

قیمت به مردم را زیر سوال می برد.

وی تصریح داشــت: هنوزپس از گذشــت 
۱۳ سال از پرداخت یارانه نقدی به مردم، 
زیر ساخت اطالعات افراد به وجود نیامده 
اســت. دولــت بانک اطالعاتــی جامع از 
وضعیت خانوار ها ندارد. حتی پس از حذف 
کوپــن و دقیقاً زمانی که ایران به ســمت 
پرداخت یارانه نقدی رفت، ایران فاقد بانک 
اطالعاتی خانوار بود. هنوز بانک اطالعاتی 
از اینکه چه افرادی مشمول دریافت یارانه 
نقدی می شوند و چه افرادی مشمول این 

پرداخت نمی شوند، وجود ندارد.
به گفته ندری؛ چطور و با چه اطالعاتی قصد 
ارایــه کاال برگ به خانوار ها دارند! آیا آقای 
رئیسی قصد دارد ابتدا زیر ساخت های طرح 
را فراهم کند و بعد ارایه کوپن را اجرا کند 
و کاال بــرگ را در اختیــار مردم قرار بدهد! 
این ها موارد مهمی است که تا کنون برای 

مردم شفاف سازی نشده است.
این کارشــناس اقتصادی در ادامه تأکید 
داشــت: ســال ۱۴۰۱ با یک مصوبه مبهم 
اجرایی آغاز می شــود و تا کنون توضیحی 

در خصــوص چگونگی اجرای این مصوبه 
از ســوی دولت و مجلس ارائه نشــده و با 
مردم در این خصوص و قبل از اجرا صحبت 

نمی کنند.
وی تصریح داشت: نکته قابل توجه این است 
که اگر برنامه ریزی ها دقیق و کارشناسی 
شــده نباشد در نهایت هزینه های مصرف 
شــده در اجرای چنین مصوبه ای را مردم 
باید بپردازند. این به معنی پرداخت تاوان 
بی مسئولیتی و بی تدبیری دولت است! چرا 
که طبق تجربه های گذشــته در این زمان 
نه مجلس نه دولت هیچ کدام پاســخگوی 
انتخاب راه اشــتباه نخواهند بود و ســطح 
نارضایتی هــای مردم در ســطح کشــور 

افزایش پیدا خواهد کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در پاسخ به 
این ســوال که در صورت نبود زیر ساخت 
الزم جهــت اجــرای چنین مصوبه ای چه 
تبعاتی به اقتصاد کشورآسیب می رساند؛ 
گفت: این مصوبه آثار تبعات منفی را قطعاً 
خواهد داشــت. واردات کاال های اساسی با 

افزایــش ۶ برابری نرخ ارز در ســال آینده 
مواجه خواهد شــد. تورم افزایش کاال های 
اساسی ناشی ازحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
جایگزینــی ارز نیمایی زنگ خطری برای 
شــکل گیری موج جدید تورم در اقتصاد 

است.
ندری تأکید داشت: از سوی دیگر افزایش 
قیمت جهانی کاال های اساســی به دنبال 
جنــگ روســیه و اوکراین تبعات منفی و 
ســنگینی را به اقتصاد کشــور ها به ویژه 
ایران تحمیل می کند. به طور مثال اوکراین 
بزرگترین تولید کننده روغن آفتابگردان، 
امروز درگیر جنگ می باشد همین مسئله 
قیمــت روغن در ســطح بــازار جهانی را 

افزایش داده است.
نــدری گفت: درصد افزایش قیمت روغن، 
گوشت و تخم مرغ و سایر کاال های اساسی 
هنوز مشخص نیست، اما گرانی آن در سال 

۱۴۰۱ قطعی است!
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش 
قیمــت کاال های اساســی بــر روی تورم 
عمومی داخل کشور تأثیر گذار است. همه 
کاال ها تحت تأثیر گرانی کاال های اساسی 
قرار می گیرند. از این رو موج تورمی جدید 
در سال ۱۴۰۱ به وجود خواهد آمد و آثار 
مخرب خود را بر روی سرمایه گذاری و رشد 
اقتصادی را خواهد گرفت و کنترل کردن 

این موج خیلی سخت تر است.
وی تصریح داشــت: دولت ســیزدهم در 
ایــن ۸ ماه کارنامه موفقی درمهار کنترل 
تورم نداشته و با حذف ارز ترجیحی اقدام 
به شــوک تورمی دیگر به اقتصاد کشــور 

می کند.
نــدری در پایان تأکید داشــت: اگر هدف 
دولت حمایت از مردم است بهتر می باشد 
با اقدامات اساسی مانع گرانی همه کاال ها 
شــود در غیر این صورت ارایه کوپن تنها 
برای تهیه چند قلم از کاالی اساسی راهکار 

سنجیده و منطقی در اقتصاد نیست.
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حاتم بخشی از جیب مردم
به نظر می رسد تصمیمات عجیب و غریب مجلس، آن 
هم در شرایطی که اقتصاد کشور با کسری شدید بودجه 
روبه رو اســت، ســال آینده دولت را زیر بار فشــار مالی 
شدید خواهد برد. این در شرایطی است که بارها از زبان 
نمایندگان هشدار داده می شد که میزان کسری بودجه 
وحشــتناک است. در همین راستا، مرکز پژوهش های 
مجلس نیز چندی پیش در گزارشی اعالم کرد که کسری 
بوجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰  هزار میلیارد تومان خواهد 
بود.تصمیماتی چون افزایش وام ازدواج، افزایش ۳ برابری 
یارانه ها، وام فرزندآوری، از آن دســته تصمیماتی است 
که بار مالی زیادی را متوجه بودجه ســال آینده خواهد 
گرفت؛ اتفاقی که در ابتدا با فشار به بانک ها و در نهایت 

تورم سفره خانوار روبه رو خواهد شد.
وام ازدواج ۱5۰ میلیون تومان شد

مجلس در حالی وام ازدواج را در بودجه سال آینده 
افزایش داده که مبلغ وام ازدواج در ســال ۱۴۰۰، 
برای افراد زیر ۲۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان و برای 
افراد باالی ۲۵ سال، ۷۰ میلیون تومان بود.براساس 
مصوبه اخیر مجلس برای بودجه ســال ۱۴۰۱، وام 
ازدواج زوج های جوان در سال آینده ۱۵۰ میلیون 
تومان شد.طبق این مصوبه، تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج بــرای هریــک از زوج هایی که تاریخ ازدواج 
آنها بعد از یکم فروردین ۱۳۹۷ بوده، ۱۲۰ میلیون 
تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج 
ســال و زوجه های زیر ۲۳ ســال نیز ۱۵۰ میلیون 

تومان خواهد بود.

وام فرزندآوری اضافه شد
تسهیالت تکلیفی دیگری که به بانک ها در سال آینده 
تحمیل خواهد شد، وام قرض الحسنه فرزندآوری است. 
براساس مصوبه مجلس، وام قرض الحسنه فرزندآوری به 
ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰ 
میلیون تومان، به ازای فرزند ســوم ۶۰ میلیون تومان، 
بــه ازای فرزنــد چهارم ۸۰ میلیون تومان، به ازای فرزند 
پنج و به بعد ۱۰۰ میلیون تومان شد. در این میان، برای 
تولد فرزندان دوقلو و بیشــتر به ازای هر فرزند یک وام 

تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می شود.
یارانه نقدی 3 برابر می شود؟

افزایش ۳ برابری یارانه کم درآمد، مصوبه دیگری اســت 
کــه بار مالی تــازه ای روی بودجه ۱۴۰۱ ایجاد خواهد 
کرد. بر این اساس، نمایندگان مجلس، شرایط افزایش 
۳ برابــری یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا 

چهارم دارای حداقل ۳ فرزند تحت تکفل که هیچ کدام 
از والدین در دستگاه های مذکور ماده ۲۹ قانون برنامه 

ششم توسعه ایران شاغل نیستند را مشخص کردند.
براســاس بند )ب( تبصره ۱۴ ماده واحده الیحه بودجه 
۱۴۰۱ کل کشــور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف 
ســه)۳( ماه پس از ابالغ این قانون، ضمن دهک بندی 
درآمدی تمامی خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص ها 
و اطالعات و داده های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به 
حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد 
اقدام نماید، شناسایی و دهک بندی توسط وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی انجام می گیرد.ســه دهک باالی 
درآمدی نســبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های 
دهــک هــای اول تا چهارم دارای حداقل ۳ فرزند تحت 

تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاه های مذکور ماده 
۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ایران شاغل نمی باشند، به 
میزان ۳ برابر یارانه مصوب سایرین دریافت کنند.سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام 

افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام کند.
 تسهیالت ۲۰۰ میلیونی مسکن برای خانواده های 

با فرزند سوم
طبق مصوبه اخیر مجلس، وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن 
برای خانواده های با فرزند سوم در نظر گرفته خواهد شد. 
براســاس این مصوبه، تســهیالت قرض الحســنه ودیعه 
یا خرید یا ســاخت مســکن )بنا به درخواســت خانواده( 
بــا بازپرداخت حداکثر ۲۰ ســاله برای خانواده های فاقد 
مسکن که درسال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر 
شده یا می شوند، به میزان ۲۰۰ میلیون تومان اقدام کند.

حقوق سربازان تغییر کرد
در همین حال میزان حقوق سربازان نیز طبق مصوبه ای 
افزایش یافت که جزییات آن به این شــرح اســت: »در 
اجــرای ماده)۴۹( قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق 
سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی 
حداقــل شــصت درصد)۶۰ درصد(، حقوق ســربازان 
وظیفــه مجرد مشــغول در مناطــق عملیاتی حداقل 
هفتــاد و پنــج درصــد)۷۵ درصد( و حقوق ســربازان 
متاهل نوددرصد)۹۰ درصد( حداقل دریافتی کارکنان 
نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری 
تعیین می شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصیالت 
 و درجات آنان توســط ســتاد کل نیروهای مسلح تهیه

 می شود.«

خبر ویژه

معــاون روابط کار وزارت تعاون گفت: حداقل حقوق 
کارگران تا ۲۱ اسفندماه در شورای عالی کار تعیین 

می شود.
علی حســین رعیتی فرددر پاســخ به این ســؤال که 
در جلســه شــورای عالی کار چه مواردی مطرح شد، 
گفت: در جلســه شب گذشــته گرچه توافق حاصل 
نشــد، اما شــاخص های مختلف اقتصادی و کارگری 

مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: هفتمین جلســه شــورای عالی کار شــب 
گذشته برگزار شد. فردا چهارشنبه هم جلسه دیگری 
از شورای عالی کار برگزار می شود و هفته آینده هم 
جلســه خواهد بود و باید تا ۲۱ اســفند ماه به نتیجه 
نهایی برســیم. معاون روابط کار در مورد اینکه نظر 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات شورای 
عالی کار چیســت، گفــت: هنوز بین نظر کارگران و 
کارفرمایــان اختالف زیادی وجــود دارد. کارگران 

تاکید می کنند ســبد معیشت کارگری تامین شود و 
کارفرمایان هم تاکید دارند دستمزد کارگران حداکثر 
در حد تورم رشد کند، ولی باالخره توافق حاصل می 
شــود و باید حداکثر تا ۲۱ اسفندماه مذاکرات نهایی 
شود. رعیتی فرد گفت: نمایندگان هر گروه به راحتی 
از مواضــع خود کوتــاه نمی آیند و ما به عنوان دولت 
طرف هیچ کدام از گروه ها نیســتیم و سعی می کنیم 

تعادل بین دو گروه ایجاد کنیم.

معاونروابطکاروزارتتعاون:

حداقل حقوق کارگران تا ۲1 اسفند نهایی می شود
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نفت و انرژی 4

احتمال  صنعت زدایی از اقتصاد در پی افزایش درآمدهای نفتی وجود دارد 

خطر بیماری  هلندی  در بازار نفت 

کوتاه از انرژی

بین الملل

آیا انزوای روسیه به نفع 
نفت ونزوئال می شود؟

حمله روســیه به اوکراین ممکن است 
فرصتی را برای ونزوئال فراهم کند که به 
دنبال آن بود تا بایدن را برای کاهش یا 
لغو تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت 
این کشــور متقاعد کند.همچنان که 
کشورها در سراسر جهان تحریم هایی 
را علیــه روســیه اعــالم می کننــد و 
غول هــای نفتی از پروژه های روســی 
خارج می شــوند، عرضــه نفت جهان 
بــه طور غیر قابل اجتنابی کاهش پیدا 
خواهد کرد. ســوال این اســت که چه 
میزان از این کمبود عرضه می تواند در 
کوتاه مدت جبران شــود زیرا تقاضای 
جهانی باال مانده اســت. ونزوئال که در 
سال ۲۰۱۳ بیش از سه میلیون بشکه 
در روز نفت تولید می کرد، پتانسیل آن 
را دارد که نفت بیشتری از میزان فعلی 
برای جهــان فراهم کند. این حقیقت 
از نــگاه دولت بایــدن دور نمانده و در 
روزهای اخیر گزارش هایی از دیدارهای 
میان مقامات آمریکایی و ونزوئالیی در 
کاراکاس در خصــوص عرضه بیشــتر 
نفــت ونزوئال به بازار منتشــر شــده 
است. نیکوالس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئــال، در اظهاراتی که اوایل فوریه 
از تلویزیون پخش شــد اعالم کرد اگر 
همه تحریم ها - پولی مالی و بانکی علیه 
ونزوئال لغو شوند- ونزوئال فردای آن روز 
به بدهکارانش جواب خواهد داد. قیمت 
نفت طی سال میالدی گذشته که تقاضا 
پس از سرگذاشــتن اوج بحران پاندمی 
ویروس کرونا رشــد کرد، افزایش قابل 
توجهــی پیدا کرد. قیمت های نفت روز 
یکشنبه به دلیل نگرانی از اینکه آمریکا 
و متحدان اروپایی واشــنگتن واردات 
نفت روســیه را ممنوع خواهند کرد، از 
مرز ۱۳۰ دالر در هر بشــکه عبور کرد. 
اگر بایدن بخواهد از افزایش قیمت های 
ســوخت در آمریکا جلوگیری کرده و 
تورم را پیش از انتخابات میان دوره ای 
کنگــره مهار کنــد، در آن صورت پیدا 
کردن عرضه بیشــتر نفت یک اولویت 
کلیدی خواهــد بود. آمریکا در دوران 
ریاســت جمهــوری ترامپ در ســال 
۲۰۱۹ تحریم هایــی را علیــه صنعت 
نفــت ونزوئال معرفــی کرد تا مادورو را 
برای ترک قدرت تحت فشار قرار دهد. 
با وجــود اینکه تحریم ها به قوت خود 
باقی مانده اند، مادورو موقعیت خود را 
بــه عنوان رئیس جمهور ونزوئال حفظ 

کرده است. 
در ایــن بیــن اقتصاد ونزوئال از کاهش 
درآمدهای نفتی آســیب شــدیدی را 
متحمل شــده است.در این بین، چین 
برای در جســتجوی نفت ارزان مسیر 
تجــاری خود با ونزوئــال را دوباره آغاز 
کرده اســت. تصور مــی رود این غول 
آســیایی مجموعا ۳۲۴ میلیون بشکه 
نفت از ایران و ونزوئال در ســال ۲۰۲۱ 
خریداری کرده که ۵۳ درصد افزایش در 
مقایسه با سال ۲۰۲۰ داشته و باالترین 
میزان از سال ۲۰۱۸ است. این واردات 
با انتخاب مسیرهای پیچیده و استفاده 
از نفت کش هایــی که برای اجتناب از 
شناســایی شدن فرستنده های خود را  
غیرفعال کرده اند انجام شــده است. اما 
این همکاری در ماه های اخیر آشکارتر 
شــده و به نظر می رسد چین به عواقب 
احتمالی نادیــده گرفتن تحریم های 
آمریــکا علیه ونزوئــال اهمیتی نداده 
اســت.تصور می رود در ســال ۲۰۲۱ 
ونزوئال تولید نفت خود را در مقایسه با 
ســال ۲۰۲۰ دو برابر افزایش داد و در 
موقعیت مناســبی برای افزایش بیشتر 
تولیــد نفت خــود به منظــور تامین 
تقاضای جهانی قرار گرفته است. بعالوه 
بسیاری استدالل می کنند تحریم ها به 
هــدف مورد نظر برای براندازی مادورو 
از قــدرت دســت پیــدا نکرده اند و در 
عــوض ونزوئال را دچار رکود اقتصادی 
کرده و میلیون ها نفر را به فقر کشانده 
و میلیون هــا نفــر دیگر را آواره کردند.
اگرچه هنوز تحریم های واضحی علیه 
نفت روســیه معرفی نشده اند، بسیاری 
از شرکت ها به تحریم های خودخواسته 
بــرای حمایت از اوکراین در این جنگ 
مبــادرت کرده انــد. هر دو شــرکت 
بریتیش پترولیوم و اکســون موبیل ماه 
میالدی جاری روابط خود با روســیه را 
قطــع کرده و میلیاردها دالر دارایی را 
پشت سر گذاشتند. ممکن است زمان 
زیــادی ببرد تا آمریکا تحریم های خود 

علیه روسیه را اعالم کند .

نفت معاوناموربینالمللوبازرگانیوزیر
تأکیدکرد؛

ضرورت گسترش همکاری ایران 
و روسیه در بخش انرژی

معــاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با 
تأکید بر گسترش روابط ایران و روسیه در بخش 
انرژی گفت: ایران و روسیه با همکاری یکدیگر 
و بعضی دیگر از کشــورهای بزرگ می توانند 
معادالتی تازه در حوزه اقتصاد بین الملل رقم 
بزنند.احمد اســدزاده در  نشست هماهنگی 
کمیســیون مشــترک اقتصــادی همکاری 
تجاری، اقتصادی ایران و روسیه ، اظهار کرد: 
امیدواریــم در دور تــازه همکاری ها بتوانیم 
بــا روســیه فضاهایی تــازه در همکاری های 
دوجانبه بــاز کنیم.وی با بیان اینکه به دنبال 
نهایی کردن متن پیش نویس تفاهم با روسیه 
هســتیم، تصریح کرد: در دور جدید برگزاری 
کمیسیون مشترک اقتصادی با روسیه تالش 
می کنیم مسائل را با نظم، جدیت و به صورت 
هدفمند دنبال کنیم، به طوری که ان شــاءاهلل 
در چند ســال آینده شــاهد رشد ملموسی در 
سطح روابط اقتصادی دوجانبه باشیم.معاون 
امــور بین الملــل و بازرگانی وزیر نفت با بیان 
اینکه هم اکنون صادرات کشور به روسیه ۵۰۰ 
میلیون دالر و واردات یک میلیارد دالر اســت 
که این معادله متناســب با روابط دو کشــور 
نیســت و باید متوازن شــود، افزود: ایران در 
بخــش نفــت و گاز آماده همکاری با روســیه 
اســت  و دو کشــور می توانند همکاری های 
ســازنده، بلندمدت و راهبردی در این حوزه 
داشــته باشند.وی تأکید کرد: ایران و روسیه 
ظرفیت های بسیار باالیی به لحاظ ذخایر نفت 
و گاز و موقعیت ژئوپلتیکی دارند و با همکاری 
یکدیگــر و بعضی دیگر از کشــورهای بزرگ 
می توانند معادالت جدیدی را در حوزه اقتصاد 
بین الملل رقم بزنند.بر اساس گزارش معاونت 
امور بین الملــل و بازرگانی وزارت نفت، پیرو 
مصوبه هیئت وزیران در واگذاری مســئولیت 
کمیسیون مشترک اقتصادی با روسیه به وزیر 
نفت و پس از سفر رئیس جمهوری به روسیه 
مقرر شــد مقدمات برگزاری شــانزدهمین 
نشست کمیســیون مشترک با روسیه انجام 
شــود. ذیل کمیسیون مشــترک اقتصادی با 
روســیه  ۱۹ کارگروه تعریف شــده است که 
گســتره متنوعی از فعالیت ها را در حوزه های 
انــرژی، حمل ونقل، علــم و فناوری و... در بر 

می گیرد

موسسهتحقیقاتآبوزارتنیرواعالمکرد:

 کاهش ۲۱ درصدی 
 سطح یخچال های کشور 

در یک دهه گذشته
 موسســه تحقیقات آب وزارت نیرو اعالم کرد: 
مقایســه مجموع مساحت یخچال های کشور 
در ســال ۱۴۰۰ با مساحت یخچال ها در یک 
دهه گذشــته )مساحت یخچال های ایران در 
ســال ۹۲ نزدیک به ۴۲ کیلومتر مربع برآورد 
شــده اســت( حاکی از آن است که حدود ۲۱ 
درصد ) ۹ کیلومترمربع( از سطح یخچال های 
طبیعی کشــور کاسته شــده است.بر اساس 
جدیدترین مطالعات انجام شــده در موسسه 
تحقیقات آب در سال ۱۴۰۰، هم اکنون بیش 
از ۱۱ منطقه یخچالی در کشور شناسایی شده 
که مساحت آن ها حدود ۳۴.۷۲ کیلومتر مربع 
است.اســتان های با دارا بودن مازندران ۳۶.۷ 
درصد، چهارمحــال و بختیاری۲۳.۷ درصد، 
اردبیل ۱۹.۲ درصد و لرســتان ۹.۸ درصد از 
کل پهنه های یخچالی کشور، بیشترین سهم 
را از این منبع ارزشمند آبی برخوردار هستند. 
مقایســه مجموع مساحت یخچال های کشور 
در ســال ۱۴۰۰ با مساحت یخچال ها در یک 
دهه گذشــته حاکی از آن است که حدود ۲۱ 
درصد ) ۹ کیلومترمربع( از سطح یخچال های 
طبیعی کشــور کاسته شده است.از این مقدار 
حدود چهار کیلومترمربع از مساحت یخ های 
آشــکار و پنج کیلومترمربع از ســطح مناطق 
واریزه ای کاســته شده اســت. اگرچه سطح 
یخچال های طبیعی موجود در کشور نسبت به 
بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی بسیار 
ناچیز محسوب می  شود، اما همین مقدار نیز 
منبع ارزشــمندی از منظر منابع آبی و به ویژه 
از جنبه پایشگرهای تغییرات اقلیمی محسوب 
می شــود. اهمیت این موضوع به خصوص در 
آن اســت که یخچال های طبیعی موجود در 
کشــور جزو معدود یخچال هایی است که در 
عرض های جغرافیایی پایین و در شــرایط آب 
و هوایی خشــک و نیمه خشــک قرار گرفته 
اســت که به واسطه ارتقاعات رشته  کوه های 
زاگرس و البرز تشکیل شده اند.از جمله اقدام 
هــای اخیر انجام شــده در خصوص مطالعه 
روند تغییرات یخچال های طبیعی می  توان به 
تعریف پروژه ای با عنوان »عکسبرداری هوایی 
از یخچال علم کوه و ارزیابی تغییرات ارتفاعی 
و ســطحی آن در فاصله ســال های ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۹« اشــاره کرد که هدف اصلی آن ادامه 
فرآیند پایــش وضعیت یخچال های طبیعی 
کشــور به منظور ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و 

گرمایش جهانی بر آن ها بوده است.

از روزهای گذشــته رکورد ۱۴ ساله قیمت نفت 
شکســته شد و هر بشــکه نفت در آستانه ۱۳۰ 
دالری قرار گرفت.هرچند آخرین باری که نفت 
این قیمت را در دنیا تجربه کرده بود، سال ۲۰۰۸ 
بود، ولی رکورد درآمد نفتی ایران در ســال ۹۰ 
با رقم ۱۱۳ میلیون دالر خورده شد. میزانی که 
به گفته رســتم قاسمی، وزیر نفت وقت، رکورد 
دار درآمــد نفتی در تاریخ جمهوری اســالمی 

نام گرفت. 
هرچند پس از آن سال در سال ۹۱ با وجود باال 
بــودن قیمت نفت، به دلیل تشــدید تحریم ها، 
درآمد نفتــی ۴۴ درصد کاهش پیدا کرد.هنوز 
میــزان دقیقــی از فروش و درآمــد نفتی ایران 
در ســال جاری مشخص نیست ولی مسئولین 
وزارت نفت و بانک مرکزی از افزایش چشمگیر 
درآمدهــای نفتــی و ذخایر ارزش کشــور خبر 
داده اند.بــا وجود اینکه افزایش درآمدهای نفتی 
در ظاهــر یک اتفــاق مثبت برای هر اقتصاد هر 
کشوری است، ولی کارشناسان اقتصادی نسبت 
بــه بــروز پدیده و خطری به نــام صنعت زدایی 
یا بیماری هلندی در اقتصاد هشــدار می دهند.
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی اســت که 
تــالش می کند رابطه بین اســتفاده بی رویه از 
منابــع طبیعــی )معادن نفت و گاز، طال و نظایر 
آن( و رکــود ناشــی از آن را در بخــش صنعت 
داخلی توضیح دهد. واژه ای که اولین بار در سال 
۱۹۷۷ توســط مجله اکونومیست برای توصیف 
رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشــف گاز 
طبیعی در دهه ۱۹۶۰ به کار گرفته شد.به زبان 
ســاده، این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد 
یک کشــور بر اثر عوامل فصلی )درآمد هنگفت 
و ناگهانی نفت در یک دوره( به صورت ناگهانی 
افزایش می یابد و دولت به عنوان متولی اقتصاد 
هــم بــا تصور دائمی بودن ایــن درآمد آن را در 
جامعه تزریق می کنند. درآمد کشــور زیاد شده 
و پول هم به جامعه منتقل می شود. این تزریق 

پول به جامعه منجر به افزایش نقدینگی، افزایش 
درآمدها و در نهایت افزایش تقاضا برای مصرف 
کاالهای مختلف می شود و اگر این افزایش تقاضا 
به صورت ناگهانی انجام شــود، عرضه جوابگوی 
تقاضــا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم 
می خــورد، در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد.

در ایــن صورت، دولت بــا دخالت در بازار برای 
ســرکوب قیمت ها وارد عمل می شود و از سوی 
دیگر، با افزایش واردات سعی در ایجاد تعادل در 
بازار عرضه و تقاضا می کند. این رویه در مدت نه 
چندان زیادی، باعث می شود هزینه تولید کاالها 
در داخــل افزایش یابــد و بخش صنعت امکان 
رقابت با کاالهای وارداتی را نداشته باشد که به 

این فرایند »صنعت زدایی« هم گفته می شود.

تعیین قیمت ارز مناسب برای صنعت زدایی
در همیــن رابطــه، مجید شــاکری می گوید: 
هنگامــی که پایه تورمی و هزینه ها در کشــور 
افزایش پیدا می کند، اما با فروش گسترده نفت 
قیمت ارز پایین نگه داشــته می شــود کم کم 

واردات به صرفه تر از تولید می شــود و صنعت 
زدایی رخ می دهد. البته الزم به توضیح اســت 
که اصطالح بیماری هلندی برای کشورهایی به 
کار می رود که در یک دوره کوتاهی درآمد ارزی 
سرشاری پیدا می کنند و برای همه کشورهایی 
که درآمد ارزی دارند، از جمله کشورهای نفتی 
که درآمد طوالنی مدت نفت دارند باید احتیاط 
شــود. ولی به طور کلی می توان گفت نرخ ارز از 
یــک حدی که پایین تــر میاید می تواند مانع از 

موفقیت برخی محصوالت صنعتی شود.
شاکری در پاسخ به این سوال که چگونه می توان 
از صنعت زدایی در اقتصاد کشور پس از افزایش 
درآمدهای نفتی جلوگیری کرد، تصریح می کند: 
در قــدم اول باید ببینیم چه قیمتی می خواهیم 
بــرای ارز بگذاریم. پس از مدت ها بانک مرکزی 
ایــن اختیار را به دســت میاورد کــه بتواند در 
کوتاه مدت خودش کنترل کننده نرخ ارز باشد.
وی اضافه می کند: با توجه به اینکه می دانیم پس 
از توافــق تقاضای واردات قابل توجهی خواهیم 
داشــت و پــس از آن مجــدداً احتمال افزایش 

قیمت ها وجود دارد بانک مرکزی باید یک کف 
قیمتــی بــرای ارز تعیین کند و از آن دفاع کند 
تــا در بلندمــدت بتواند قیمت ها را کنترل کند.
شــاکری اضافه می کند: ضمنــاً برای حفظ آن 
حداقلی از تشــکیل ســرمایه ثابتی که با هدف 
صــادرات و بــه دلیل ارز گران ایجاد شــده و اثر 
»جی« آن، یعنی آن فاصله ای که میان افزایش 
نرخ ارز و بهبود صادرات، گذشــته اســت، الزم 
اســت قیمت ارز از یک حدی پایین تر نیاید.این 
کارشــناس اقتصادی ادامه می دهد: نکته بعدی 
این است که ما هرچند نمی توانیم بودجه ارزی 
را از ریالــی بــه طور کامل جدا کنیم، ولی رفتن 
به این ســمت قابل توجه اســت و یک فرایندی 
خواهد داشــت. البته این اقدام اینگونه نیســت 
که با یک شرکت داخلی یا خارجی نفت را تهاتر 
کنیم، زیرا آن هم چون در سرانجام هزینه کردی 
ریالی دارد، باید به ریال تبدیل شــود و موضوع 
فرقی نمی کند.شــاکری تصریح می کند: نکته 
ســوم این اســت که حتی اگر به هیچکدام از 
این موارد توجه نشــود، اگر خروجی توافق این 
شــود که شما می خواهید ۲۰ میلیارد دالر نفت 
بفروشــید، این معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
پایه پولی است که از بازار جمع می شود و تقریباً 
به اندازه کل بازار بین بانکی اســت.وی در پایان 
با تأکید بر لزوم سرمایه گذاری در زیرساخت ها 
به منظور عدم وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به 
نفت گفت: ما باید به جای توسعه متوازن، بدین 
معنا که تمام کشور به یک اندازه توسعه یابد از 
کریدورهای توسعه ای بهره بگیریم.الزم به ذکر 
اســت توسعه زیرساخت های صنعت نفت و گاز 
کشور، به طوری که کشور را از وابستگی به خام 
فروشی نفت کم کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت و در این شــرایط ارزی نباید از آن چشم 
پوشــی شود. اقدامی که می تواند راهبرد کشور 
را از دور زدن تحریم ها در آینده به خنثی سازی 

تحریم ها در آینده تبدیل کند.

طی ۵۰ ســال برداشــت از منابع آب زیرزمینی سبب شده است 
کــه بیــش از ۱۳۰ میلیارد متر مکعــب از ذخایر آب زیرزمینی 
کاســته شــود. افت ســطح آب زیرزمینــی پیامدهای مخربی 
مانند خشــک شــدن رودخانه ها و تاالب ها، از بین رفتن پوشش 
گیاهی، افزایش گرد و خاک، نشســت زمین، ایجاد فروچاله ها 
 و شــکاف های طوالنی در دشــت ها و شور شدن آب زیرزمینی را 

به دنبال دارد.
نشســت زمین عالوه بر خسارت هایی که به زیرساخت ها و ابنیه 
وارد می کند، خسارت جبران ناپذیری برای آبخوان ها دارد، چرا 
که نشست زمین به  معنی پرشدن حفره های خالی بین دانه های 
خاک و از بین رفتن ظرفیت ذخیره آب در آبخوان است و دیگر 

امکان ذخیره آب در ســفره آب زیرزمینی وجود نخواهد داشت.
درحال حاضر نشســت زمین در دشــت ورامین ۳۶ سانتیمتر در 
ســال گزارش شــده و در دشت کبودرآهنگ ۲۵ فروچاله با ابعاد 
چند ۱۰ متری ایجاد شده است. پدیده شور شدن آب زیرزمینی 
در اغلب دشــت های کشور و به ویژه در دشت های فالت مرکزی 
وجود دارد و در مناطقی برای اســتفاده از آب زیرزمینی نیاز به 
تجهیزات آب شــیرین کن است.تمامی این موارد نشان می دهد 
که برداشــت از منابع آب زیرزمینی بیش از اندازه بوده اســت و 
با وجود همه این پیامدها این اضافه برداشــت ها همچنان ادامه 
دارد.  با توجه به مخاطرات ناشــی از کســری مخزن، طرح احیا 
و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی در سال ۱۳۹۳ تصویب و از 

همان سال اجرای آن شروع شد. به نحوی که عملکرد آن از سال 
۱۳۹۴ تا پایان ســال ۱۳۹۹ و همچنین فعالیت های باقیمانده 
در طول ســال های برنامه ششم توسعه و اقدامات باقیمانده آتی 
در جدول شــماره ۱ ارائه شــده است. محدودیت های موجود در 
کشور نشان می دهد، امکان تحقق کلیه اهداف پیش بینی شده 
با این روند فراهم نیست.لذا اهم برنامه های طرح برای سال های 
باقیمانده برنامه ششم توسعه )۱۴۰۰(، استقرار حدود ۹۲۰ گروه 
گشت و بازرسی، اتمام آماربرداری سراسری مرحله سوم و تهیه 
بیالن منابع آب محدوده های مطالعاتی، اســتمرار فعالیت های 
اطالع رســانی و فرهنگ سازی، پیاده ســازی الگوی مشارکتی 

مدیریت منابع آب زیرزمینی در دشت های پایلوت است. 

برداشتهایبیرویهازمنابعآبیادامهدارد

خطر جدی اتمام منابع آب های زیرزمینی

خبر  ویژه

دبیرکلاوپک:

اوپک روی وقایع تاثیرگذار بر قیمت 
کنترل ندارد نفت 

دبیرکل اوپک اعالم کرد اوپک روی وقایعی 
که به افزایش قیمتهای جهانی نفت منتهی 
شــده اند، کنترلی ندارد و ظرفیت کافی در 
ســطح جهانی برای بجران از دســت رفتن 
عرضه روسیه وجود ندارد.محمد بارکیندو، 
دبیــرکل اوپــک در کنفرانس ســراویک 
هیوســتون گفت: ظرفیت کافی در ســطح 
جهانی وجود ندارد تا جایگزین هفت میلیون 
بشــکه در روز صادرات روسیه شود.روسیه 
بــا صادرات حدود هفت میلیون بشــکه در 
روز معــادل هفت درصــد از عرضه جهانی، 
بزرگتریــن صادرکننده نفت و فرآورده های 
نفتی جهان است.وی گفت: ما کنترلی روی 
وقایــع و مســائل ژئوپلیتیکی نداریم و این 
مســئله روی روند بازار تاثیر می گذارد. من 
از چند سخنران کنفرانس سراویک شنیدم 
کــه می گفتند وضعیــت فعلی بازار ممکن 
است باعث نابودی تقاضا شود. هر چند چنین 
مسئله ای ممکن است وجود داشته باشد اما 
بخش دیگر این معادله اهمیت بیشتری دارد 
و آن هم عقب ماندن رشــد عرضه از تقاضا 
است.دبیرکل اوپک در خصوص این که چرا 
اوپک و متحدانش در نشست هفته گذشته 

محدودیت عرضه را به یکباره پایان ندادند، 
گفت: تحوالت بازارهای نفت از زمان نشست 
دوم مارس این گروه اتفاق افتاده است. باید 
دید در نشســت بعدی چه اتفاقی روی می 
دهد.اوپــک و متحدانــش در آخرین دیدار 
خــود که دوم مارس برگزار شــد، به برنامه 
افزایــش تدریجی تولیــد در آوریل پایبند 
ماندند و بحران اوکراین را در مذاکراتشــان 
نادیــده گرفتند.منابــع آگاه با بیان این که 
سیاستهای اوپک پالس ارتباطی با افزایش 
قیمتهای نفت ندارد، احتمال افزایش عرضه 
جهانی این گروه که شامل روسیه و عربستان 
سعودی است را اندک شمردند.قیمت نفت 
روز دوشــنبه در بحبوحــه کمبود عرضه و 
مذاکرات آمریکا و روســیه برای ممنوعیت 
واردات روســیه، بــه باالترین حد از ســال 
۲۰۰۸ صعــود کرد.یکــی از این منابع آگاه 
گفت: مشــکل این اســت که شرایط فعلی 
بازار ارتباطی با سیاســتهای اوپک نداشته و 
ارتباطی با کمبود عرضه ندارد. ما همه دلیل 
قیمت فعلی را می دانیم. اوپک یا اوپک پالس 
با دالیلی که قیمتها را به سطوح فعلی رسانده 

اند، ارتباطی ندارند.

داد؛ مدیرعاملشرکتملیمهندسیوساختماننفتایرانخبر

احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی با 
گذاری ۱۱.5 میلیار دالر سرمایه 

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان 
نفــت ایران با تشــریح سیاســت های دولت 
ســیزدهم و به ویژه وزارت نفت در توســعه 
ظرفیت های پاالیشــی کشــور به جای خام 
فروشــی گفــت: بالغ بــر ۱۶.۵ میلیارد یورو 
پــروژه جدید تعریــف کردیم. فرهاد احمدی 
در نشســتی خبری با بیان اینکه با اختصاص 
حدود ۱۸ میلیارد دالر به طرح های پاالیشی، 
پتروپاالیشــی و خطوط فــراورده های نفتی 
گام های بلند و استوار صنعت نفت در توسعه 
ظرفیت های پاالیشــی برداشــته شده است، 
گفت: عزم جدی مدیران صنعت نفت، شتاب 
بخشی به توسعه زیرساخت های این صنعت به 
ویژه در بخش پایین دستی است و برای تحقق 
این برنامه، طرح های احداث پتروپاالیشــگاه 
جدید شهید سلیمانی در بندرعباس، احداث 
پاالیشگاه نفت خوزستان و همچنین تکمیل 
طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان 
در دســتور کار این شــرکت قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: برآورد اولیه برای احداث پترو 
پاالیشگاه شهید سلیمانی ۱۱.۵ میلیارد دالر 
براورد شــده اســت، جهت تأمین منابع مالی 
ایــن پروژه از روش های مختلف از جمله اخذ 

فاینانس، منابع مالی بانک ها، جذب ســرمایه 
مردمــی بهره گیری خواهیم کــرد.او افزود: 
تمام ســعی مان بر این است که با به کارگیری 
حداکثری از توان  سازندگان داخلی و حمایت 
از تولیــد داخلی، ضمن کاهش وابســتگی به 
بیگانگان به توســعه صنایــع داخلی و ایجاد 
اشــتغال کمک کنیم.وی اظهار کرد: احداث 
پاالیشــگاه خوزســتان با بــرآورد اولیه ۴.۵ 
میلیارد دالر از دیگر طرح های مهمی اســت 
که در این دولت احیا گردیده و در سال ۱۴۰۱ 
عملیات طراحی و اجرایی آن آغاز خواهد شد.  
احمدی تصریح کرد: با بهره برداری از مرحله 
اول طرح توســعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه 
آبادان که به منظور ارتقاء کیفیت محصوالت 
تولیدی و نوســازی پاالیشگاه است، عملیات 
تکمیلی این پروژه را آغاز خواهیم کرد. میزان 
ســرمایه الزم جهت بخش تکمیلی این طرح 
حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو است.
احمــدی گفــت: با یک برنامه ریزی منظم در 
طی شش ماهه گذشته، تمامی طرح های در 
دســت اقدام را فعــال کرده ایم که از مجموع 
۳۵ طرح ســنواتی ۲۶ طرح و پروژه را خاتمه 

و تسویه حساب کرده ایم 
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55بانک و بیمه
داد: عضوهیاتمدیرهبانککارآفرینخبر

ابراز تمایل شرکتهای نفتی برای 
همکاری با بانک کارآفرین

عضــو هیات مدیره بانــک کارآفرین، برآیند 
حضور این بانک در ســومین دوره نمایشگاه 
پتروشــیمی کیش را مثبت ارزیابی کرد و از 
تمایل شرکت های حوزه پتروشیمی، نفت و 
پاالیــش برای عقد قــرارداد همکاری با این 

بانک خبر داد.
مهــدی سیف علیشــاهی بــا بیــان اینکه 
نمایشــگاه هایی نظیر پتروشیمی کیش به 
دلیــل تخصصی بــودن، بهترین محل برای 
برقــراری ارتبــاط شــرکت ها، پیمانکارها، 
بانک ها و بیمه ها با یکدیگر اســت،گفت:»با 
شــرکت در ایــن رویدادها می توان در زمان 
بسیار کمتری با شرکت های مورد نظر جلسه 
برگزار کرد و به تفاهم و همکاری رسید.عمده 
شرکت هایی که در نمایشگاه حضور داشتند، 
به نوعی پرچم دار حوزه خودشــان محسوب 
می شــوند و درصنایع مادر کشور تاثیرگذار 
هســتند.همین موضوع ریسک همکاری با 

آنها را برای بانک  کمتر می کند.«
عضــو هیات مدیــره بانــک کارآفریــن به 
سفارشی سازی خدمات برای شرکت ها اشاره 
کرد و افزود: »در این قبیل سیمنارها می توان 
خدمات بانکی را با توجه به نیاز هر شرکت، در 
یک بسته ویژه تعریف کرد تا امکان دریافت 
بهتر و بیشــتر خدمات به شــکل آسان برای 

شرکت ها فراهم شود.«
سیف علیشاهی با بیان اینکه بانک کارآفرین 
طی ۳ روز برگزاری نمایشــگاه، بیش از ۱۰ 
جلسه با شرکت های مختلف حوزه نفت، گاز و 
پتروشیمی داشت، گفت: »جلسات در فضای 
مثبتــی برگزار شــد و به تفاهمات ضمنی و 
شــفاهی با برخی شرکت ها رسیدیم. حوزه 
فعالیت آنها از نفت و گاز گرفته تا پتروشیمی 
و پاالیش و … را شــامل می شــود و هرکدام با 
توجه به نوع فعالیت شــان، نیازهای متفاوتی 
هــم دارند. از جمله می توان به درخواســت 
تســهیالت، ضمانت نامه ، اعتبارات اسنادی، 
انجــام امورات ارزی مثل حواله جات ارزی ، 

صرافی و… اشاره کرد.«
وی بــه برقــراری تفاهم نامه اولیه با برخی از 
شــرکت ها اشــاره و تاکیدکرد:»نکته مهم، 
پیگیــری این تفاهمات ضمنی و شــفاهی 
اســت به نحوی که بالفاصله بعد از اتمام کار 

نمایشگاه بتوان وارد فاز اجرایی شد.«
در جلسات برگزارشده، تفاهمات اولیه برای 
ارائه انواع خدمات بانکی انجام شــده اســت 
که سیف علیشاهی درباره آن گفت: »بانک ها 
بایــد مجموعــه ای از خدمــات را به عنوان 
ســوپرمارکت مالی به شرکت های تولیدی 
ارائه بدهند و در کنار ارائه انواع خدمات بانکی 
باید به سمت لیزینگ و بیمه رفت؛ به خصوص 
لیزینگ که می تواند عالوه بر رفع بسیاری از 
مشکالت واحدهای تولیدی، منافع بیشتری 
را هم نصیب شــرکتها کند. نتیجه این اتفاق 
هــم ارائه تخفیفات بیشــتر و کاهش هزینه 
دریافت خدمات برای شرکت هاســت. ما هم 
بــه عنوان بانک کارآفرین در همین مســیر 
حرکت کردیم و پیشنهادهایی را در جلسات 

ارائه دادیم.«
در نمایشــگاه کیش، بانک هــای مختلفی 
حضــور داشــتند و هرکدام ســعی کردند 
براســاس نقاط قوت خود با شــرکت ها وارد 

مذاکره شوند.
سیف علیشاهی با بیان اینکه یکی از مزیت های 
مهم بانک کارآفرین، بازبودن ســوئیفت این 
بانک است، گفت:»این مزیت باعث می شود 
ما در بحث تحریم ها با مشــکالت مشــابه در 
سایر بانک ها مواجه نباشیم و بتوانیم خدمات 
بین المللــی ارزان تــر و بهتری را در اختیار 

شرکت ها قرار بدهیم.«
عضــو هیات مدیره بــرای بهره برداری بهتر 
از نمایشــگاه هایی مانند پتروشیمی کیش، 
پیشــنهاد راه اندازی ســامانه ای برای ثبت 
درخواست های شــرکت ها و امکان بررسی 
آن از سوی بانک ها را ارائه کرد و گفت: »در 
این ســامانه، شرکت ها درخواست هایشان را 
ثبت می کنند و بانک ها نیز در صورت توانایی 
ارائه خدمات و پوشــش آنها، اعالم آمادگی 
می کننــد. نتیجه اینکه خروجی کار به یک 
قرارداد رســمی ختم می شــود به نحوی که 
می توان بالفاصله بعد از اتمام کار نمایشگاه، 

وارد فاز اجرایی شد.«
ســومین دوره نمایشگاه و همایش حمایت 
از ســاخت داخل در صنعت پتروشــیمی با 
نگاه ویژه به صنعت پاالیش و پتروپاالیش با 
حضور ۳۵۰ شــرکت، بانک و بنگاه اقتصادی 
از دوم اسفندماه سال جاری به مدت ۳ روز در 
محل نمایشگاه های جزیره کیش برگزار شد 
و بانک کارآفرین حضور موثری در آن داشت.

اخبار

برای توسعه به تغییر رویه های 
موجود نیازمندیم

همایش بررسی عملکرد 
اداره امور شــعب استان 
سیســتان و بلوچستان با 
حضــور عضو هیأت عامل 
و معاون شعب بانک ملی 
ایران ، رئیس اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، 
رئیس اداره امور شعب استان و دیگر مسئوالن 

برگزار شد.
در این جلســه حســن مونســان عضو هیأت 
عامــل ضمن تقدیر از عملکرد مثبت این اداره 
امور شــعب در طرح تالش ملی گفت: شــعبی 
می توانند به موفقیت برسند که به تغییر رویه ها 
، تغییر تفکر ، آغاز حرکت و توسعه باور داشته 
باشــند و با برنامه ریزی و اســتراتژی درست به 

سمت دست یابی به هدف گام بردارند.
در ادامه این نشست حسن کاظمی رئیس اداره 
امور شــعب اســتان به ارائه گزارشی از عملکرد 

اداره امور شعب پرداخت .
همچنین عضو هیات عامل در این ســفر ضمن 
مالقات با مشتریان ویژه ، از شرکت ها ، کارخانه 

ها و برخی شعب استان نیز بازدید کرد.

افزایش 79 درصدی تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج در موسسه 

اعتباری ملل
 موسســه اعتباری 
ملــل درراســتای 
مســئولیت  ایفای 
اجتماعی نسبت به 
پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به زوجین اقدام می نماید.
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج در موسسه 
اعتباری ملل در ۱۱ ماه ســال جاری از لحاظ 
تعداد بیش از ۷۹ درصد و از لحاظ مبلغ۲۹۰۰ 
درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد 

داشته است .
گفتنی اســت موسسه اعتباری ملل، از ابتدای 
سال جاری تا پایان بهمن ماه تعداد ۳۵۶۱ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۶۲۹/ 
۹۶۰/ ۲ میلیــون ریــال به متقاضیان پرداخت 

نمود.
ح تشویقی ویژه وصول  اجرای طر
مطالبات مشکوک الوصول پست 

بانک ایران
طرح ویژه وصول مطالبات مشــکوک الوصول 
بــا مانده بدهی کمتــر از یک میلیارد ریال و با 
هدف تشــویق بدهکاران بانکی برای پرداخت 
معوقات تا پایان ســال جاری در پســت بانک 

ایران اجرا می  شود.
 این طرح ویژه که به پیشنهاد معاونت اعتباری 
و بین الملل به تصویب هیات مدیره بانک رسیده 
اســت، با هدف کنترل و کاهش مطالبات غیر 
جاری، ایفای مســئولیت های اجتماعی، کمک 
به اقشــار آســیب پذیر و واحدهــای تولیدی 
مشــمول و جلوگیری از تحمیــل هزینه های 

مضاعف به مشتریان و بانک اجرا می شود.
اجــرای ایــن طرح برای مبالغ تا ســقف ۵۰۰ 
میلیــون ریال در اختیار ارکان وصول مطالبات 
شــعبه قرار دارد و بدهی بیش از این مبلغ و تا 
سقف یک میلیارد ریال در اختیار کمیته وصول 

مطالبات استان ها و مناطق تهران است.
تمامــی بدهکارانی کــه مجموع بدهی اصل، 
سود و جریمه کمتر از یک میلیارد ریال و در 
طبقه بندی مشــکوک الوصول باشد، گیرنده 
تسهیالت علیه بانک در محاکم قضایی طرح 
دعوی نکرده باشــد یا در صورت شــکایت از 
بانک، با اعالم رضایت پرونده مختومه شــده 
باشــد و بدهکارانی که تســهیالت را خارج از 
موضوع قرارداد مصرف نکرده یا بدون اجازه از 
بانک تسهیالت به دیگری واگذار نشده باشد، 

مشمول این طرح هستند.

بانک توسعه تعاون در چرخه تأمین مالی زنجیره ای قرار گرفت
بانک توســعه تعاون با وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت بــرای تأمین مالی 

زنجیره ای تفاهم نامه امضا کرد.
ســید باقر فتاحی در سخنانی پیش از 
مراســم امضای تفاهم نامه که با حضور 
ســید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت برگزار شــد، گفت: 
۶۰ درصد پورتفوی تســهیالت بانک 
توسعه تعاون به بخش صنعت و معدن 

اختصاص دارد.
وی افزود: یکی از پیش نیازهای اجرای 
طــرح بزرگ تأمین مالــی زنجیره ای 
وجــود اســناد الکترونیــک همچون 

صورتحساب الکترونیک است.
فتاحــی ادامــه داد: بــا راه انــدازی و 
عملیاتی شــدن سامانه جامع تجارت 
مشکل فاکتورهای صوری تا حدودی 

حل شده است.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
تصریح کرد: راه اندازی ســامانه جامع 
تجــارت )افق( به افزایش شــفافیت و 
کارایــی منابع در نظــام بانکی کمک 

مؤثری می کند.
وی بیــان کــرد: بانک توســعه تعاون 

زیرســاخت های مناسبی برای اجرای 
طرح هــای نوین بانکــی دارد. بر این 
اســاس از ابتدای ســال آینده سفته 
الکترونیــک و بــرات الکترونیــک در 
بانک توسعه تعاون عملیاتی می شود.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 

تأکیــد کرد: تأمین مالی زنجیره ای به 
دلیل آثار اقتصادی به واســطه کمک 
بــه تخصیص کارا و هموار منابع مالی 
می تواند به میزان قابل توجهی به ثبات 

مالی اقتصاد کمک کند.
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت نیز در 

این مراســم گفت: پرداخت تسهیالت 
بر اســاس صورتحساب سامانه جامع 
تجــارت از انحــراف و هدر رفت منابع 

جلوگیری می کند.
رضــا فاطمی امیــن افــزود: از نظام 
بانکــی که در اجرای طرح تأمین مالی 

زنجیره ای همکاری خوبی داشته است 
صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.

وی ادامــه داد: پرداخت تســهیالت 
در قالــب زنجیــره ای هزینه فرصت را 

به شدت کاهش می دهد.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: امیدوارم 
بــا اجرای طرح تأمین مالی زنجیره ای 
مشکالت سرمایه در گردش و سرمایه 

ثابت بخش تولید را حل کند.
در انتهای این مراسم تفاهم نامه تأمین 
مالی زنجیره ای با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به امضای رئیس هیات 
مدیره بانک توسعه تعاون، مدیرعامل 
بانک آینده، مدیرعامل بانک کشاورزی 
با سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی 
و محیــط کســب وکار وزارت صنعت، 

معدن و تجارت رسید.
گفتنــی اســت، گام اول طرح تأمین 
مالــی زنجیــره ای کــه در این هفت 
بانــک آغــاز گردیده، شــامل صنایع 
لوازم یدکی و قطعات مصرفی خودرو، 
لوازم خانگــی، صنایع پایین دســتی 
 پتروشــیمی، صنایع فلــزی، مصالح 

ساختمانی است.

اخبار

کید رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران بر ارائه خدمات بهینه به مشتریان تا
رئیــس و اعضای هیــات مدیره بانک 
ملی ایران در جریان بازدید از شــعبه 
میرداماد، عملکرد ســالیانه شــعبه را 
بررســی کردند و ضمن تاکید بر لزوم 
افزایش سودآوری و جذب منابع جدید 
در جهــت تحقق اهداف تعیین بانک، 
خواستار تالش حداکثری برای تکریم 
و ارائه خدمات بهینه به مشــتریان در 

روزهای پایانی سال شدند.
در این بازدید عباس شــفیعی رئیس 
هیــات مدیــره بانــک ملی ایــران با 
همکاران و مشتریان صمیمانه به گفت 
و گو نشست و از همکاران خواست در 
فرصت باقی مانده تا پایان سال، توجه 
بیشتری در راستای تحقق اهداف بانک 

داشته باشند.
وی با تاکید بر چابک سازی شعب بانک 
تصریح کرد: جذب منابع ارزان قیمت 
و درآمدهای غیر مشــاع در مدت باقی 
مانــده تا پایان ســال جاری و افزایش 
درآمدهای بانک در راستای سودآوری 
از دیگر موارد مهمی اســت که باید به 

آن توجه شود.
ناصر شــاهباز در ایــن بازدید، تعیین 
تکلیــف مطالبات معــوق را از الزامات 
بانک خواند و افزود: در روزهای پایانی 
ســال باید وصول مطالبــات معوق و 
کاهش نســبت مطالبات غیرجاری به 
تســهیالت )NPL( مــورد توجه ویژه 

قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت رضایت 
مشــتریان در شــعب بانک بر توجه به 
ســودآوری به عنوان یکی از مهم ترین 

سیاست های مالی تاکید کرد.
شاهباز همچنین توجه به فعالیت های 
اعتباری و پرداخت تسهیالت مورد نیاز 
به مشتریان در شعب بانک را در راستای 
ارتقای خدمات به مشتریان و مراجعه 

کنندگان دانست.
ســید فرید موسوی عضو دیگر هیات 
مدیــره بانک ملی ایران در این بازدید 
با تاکید بر ارائه تسهیالت ارزی و ریالی، 
گشــایش اعتبارات اسنادی داخلی و 
خارجی و انــواع خدمات بانکداری به 

واحد های صنعتی و تولیدی بزرگ در 
شــعبه، خواستار حمایت از واحدهای 

تولیدی کوچک و متوسط شد.
موســوی افزود: پرداخت تســهیالت 
در شــعب بانک با توجه به طرح های 
مختلــف اعتبــاری بانــک من جمله 
طــرح صدف، تام، نیــکان و … زمینه 
ارتقای خدمات به مشتریان و مراجعه 
کنندگان را افزایش می دهد و می تواند 
ابزاری برای تعامل، جذب مشــتریان 

و یک فرصت جهت ســودآوری بیشتر 
باشد.

وی در ادامه بر لزوم جذب منابع ارزان 
قیمت و توســعه بانکداری الکترونیک 

در شعب بانک تاکید کرد.
علــی موســوی زاده عضو دیگر هیات 
مدیــره بانک ملی ایران در این بازدید 
اظهارداشت: همه باید در جهت افزایش 
درآمد و ســودآوری و اعتالی نام بانک 

ملی ایران گام برداریم.

وی بــا تاکیــد بر اینکه همــکاران با 
مدیریــت صحیح هزینه ها و درآمدها 
می توانند بانک را در رسیدن به اهداف 
یاری کنند، گفــت: مدیریت هزینه و 
انضبــاط مالی در افزایش منابع بانکی 

تاثیر بسزایی دارد.
موســوی زاده با اشاره به اهمیت توجه 
مسئوالن واحدها به مقوله سود و زیان 
تصریح کــرد: تبدیل دارایی های غیر 
مولد و راکد به مولد از جمله سیاســت 

های محوری بانک ملی ایران است.
اعضــای هیات مدیره بانک ملی ایران 
ضمــن بازدیــد از بخش های مختلف 
شعبه میرداماد و گفت و گوی صمیمانه 
با مدیران و کارکنان شعبه، در جریان 
آخریــن وضعیت این بخــش ها قرار 
گرفتند و در ادامه از تالش های روســا 
و کارکنان این شعبه قدردانی کردند.

فائق جواهر کالم رئیس شعبه میرداماد 
نیز در این بازدید، گزارشی از عملکرد 
شــعبه در زمینه جــذب منابع، نحوه 

مصارف و… ارائه کرد.

رئیس شــعبه یزد بانک توســعه صادرات ایران گفت: این شــعبه از 
بانک، نزدیک به ۴ هزار میلیارد ریال تســهیالت به تولیدکنندگان 
صادرات محور اســتان یزد اختصاص داده که در مقایســه با ســال 

گذشته رشد ۶۸ درصدی را تجربه کرده است.
مجید غفوری منش با اشــاره به ســهم ۷۰ درصدی شــعبه یزد از 
صادرکنندگان نمونه اســتانی در فهرســت مشتریان بانک، اظهار 
داشــت: حوزه صنعت بیشــترین سهم را از تسهیالت بانک توسعه 
صادرات به خود اختصاص داده اســت؛ عمده پروژه های صنعتی 
استان در حوزه هایی نظیر تولید کاشی و سرامیک، انواع محصوالت 
و مقاطع فوالدی، هیدروکربن، انواع لوله پروفیل و نایلون و همچنین 

کیسه فریزر فعال هستند.
وی از رشــد ۵۲ درصدی اعطای اعتبار اســنادی داخلی ریالی در 
شــعبه یــزد خبر داد و گفت: بیــش از ۱۰۰۰ میلیون ریال اعتبار 

اســنادی داخلی ریالی طی ده ماهه اول ســال جاری در این بانک 
صادر شــده، این در حالی اســت که ســال گذشته در این محدوده 
زمانی، صدوراعتبار اســنادی وارداتی از شــعبه، نزدیک به ۷۰۰ 

میلیون ریال بوده است.
به گفته غفوری منش، عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه، 

عمده مقاصد صادراتی محصوالت صنعتی استان یزد هستند.
رئیس شــعبه یزد بانک توســعه صادرات ایران در ادامه به مشارکت 
فعال شعبه در بازاریابی، برگزاری نشست های تخصصی اشاره کرد 
و گفت: حد فاصل ســال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نشســت های تخصصی 
مختلفی با هدف معرفی خدمات و تسهیالت بانک توسعه صادرات 
با حضور کارشناسان شعبه، مشتریان بانک و صنعتگران و همچنین 
تولیدکنندگان استان برگزار شده و برنامه ریزی برای ارتباط بیشتر 

با فعاالن اقتصادی استان در دستور کاراست.

رشد 68 درصدی در اعطای تسهیالت ریالی در استان یزد

خبر  ویژه

گهی فقدان سند مالکیت  آ
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ثبتــی شــماره 1 فعــی از 3836 اصلــی بخــش یــک 
شــاهرود در دفتــر امــاک جلــد 187 صفحــه 94 ذیــل ثبــت 27005 بــه نــام آقــای 
مهــدی بــای صــادر و تســلیم گردیــده اســت ســپس طــی یــک مــورد بیــع قطعــی بــه 
ــند  ــی س ــخ 1392/12/22 ط ــان در تاری ــه ایش ــد ک ــل ش ــان منتق ــه عبداللهی ــم حبیب خان
بــور را بــه خانــم هــا  صلــح خیــاری شــماره 153988 تنظیمــی دفتــر 6 شــاهرود ملــک مز
ــح نمــود  ــزان 2 دانــگ صل نســرین و آزاده و فضیلــت همگــی طبســی هــر کــدام بــه می
)بــا حــق فســخ و اســتیفا منافــع مــادام العمــر مصالــح( ســپس مصالــح بــا ارائــه دو بــرگ 
فــرم استشــهادیه تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه علــت جابجایــی را نمــوده 
اســت لــذا برابــر تبصــره یــک مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یکبــار در یکــی 
از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی تــا هــر کــس نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
اعتــراض دارد و یــا ســند مالکیــت در دســت وی مــی باشــد و یــا مدعــی انجــام معاملــه 
ای اســت مراتــب را حداکثــر ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــی کتبــا بــه اداره 
ثبــت اســناد  امــاک شــاهرود اعــام نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مهلــت 
قانونــی اعتــراض ســند مالکیــت المثنــی وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد شــماره چاپــی 

ــد.  ــی باش ــه ای 268816 م ــند دفترچ س
ک شهرستان شاهرود تاریخ امتشار: 1400/12/18 رئیس ثبت اسناد و امال

شناسه آگهی 1287709

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه  آ
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 140060316001004199 مــورخ 1400/10/12 هیــات اول/دوم موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای مــراد کرمیــان 
فرزند حســین بشــماره شناســنامه 482 کدملی 3253408701  صادره از صحنه در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 125 مترمربــع در محــدوده اراضــی پــاک 357 و358 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس مســکن خیابــان گلســتان کــوی گلســتان 5 – 
جنوبــی ســوم خریــداری از مالــک رســمی آقــای هیــکل عزیــزی نوکانــی محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/02   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/18

2778/م الف/12

برگزاری جلسه ممیزی مدیریت ریسک شرکت بیمه آرمان
جلسه ممیزی مدیریت ریسک شرکت بیمه آرمان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ در ساختمان مرکزی بیمه آرمان 
با حضور آقای دکتر مجید قلی پور مدیر عامل، و اعضای کمیته ریسک و اکچوئری، آقایان دکترعسگر معزی 
معاون فنی بیمه های اموال و مســئولیت، دکتر بهنام شــهریار سرپرســت مدیریت ریسک و اکچوئری، دکتر 
آرش زارع طلب سرپرست مدیریت طرح و توسعه و دبیر کمیته ریسک و اکچوئری و همچنین آقای دکتر 
محمود اســعد ســامانی مدیر کل مرکز توســعه مدیریت ریسک و همراهانشان برگزار شد.  این جلسه توسط 
مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی، به منظور ارزیابی وضعیت سیستم مدیریت ریسک بیمه آرمان 
از منظر حاکمیتی و بررسی سطح بلوغ ریسک آن از طریق الگو تشکیل شد. جناب آقای دکتر مجید قلی پور 
مدیرعامل شــرکت، ضمن تشــکر از حضور تیم ارزیابی، اقدامات کالن انجام شــده در زمینه استقرار سیستم 
مدیریت ریسک سازمانی )ERM(، در دو سال گذشته را تشریح کردند. ایشان بیان فرمودند که واحد مدیریت 
ریسک در سال ۱۳۹۸ با بکارگیری کارکنان خبره در حوزه مدیریت ریسک، اکچوئری، مالی و بیمه، با یک 
رویکرد کاربردی و برنامه اجرایی مشــخص شــروع به کار نمود. همچنین ایشــان مهمترین ویژگی سیستم 
مدیریت ریسک شرکت بیمه آرمان را تعهد عملی هیئت مدیره و مدیر عامل به نظرات واحد کمیته ریسک 
و اکچوئری باالخص در پذیرش ریسک های بزرگ برشمردند. در ادامه دکتر محمود اسعد سامانی، ضمن 
بیان اهمیت مدیریت ریسک در نظام حکمرانی سازمانی، فرآیند و شیوه ارزیابی توسط مرکز را تشریح و یکی 
از اهداف مرکز را توسعه متوازن سیستم های برنامه ریزی و کسب و کار به همراه سیستم مدیریت ریسک 
بیان نمودند. در چارچوب معیارهای موردنظر و چک لیست های این مرکز، سیستم مدیریت ریسک بیمه 

آرمان بررسی شد و با طرح سواالت به صورت تعاملی، پاسخ های الزم اخذ گردید.
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کرمانشاه: کل مدیریت بحران استان  مدیر 

زلزله، سیل و خشکسالی مهمترین بحران های احتمالی کرمانشاه هستند
کرمانشــاه / گــروه اســتان هــا: امیر 
ظهرابــی مدیرکل مدیریــت بحران 
اســتان کرمانشــاه در نشست خبری 
اظهــار کــرد: در این زمینــه به چند 
عامــل مهــم نیــاز داریم کــه یکی از 
آنها اطالع رســانی بــه موقوع و ایجاد 
جریان اطالع رســانی صحیح و دقیق 
اســت.مدیرکل مدیریت بحران استان 
کرمانشاه استفاده از ظرفیت مردمی و 
خصوصا NGOها را عامل دیگر دانست  
و عنوان کرد: به عالوه ارائه آموزش های 
عمومــی و تخصصی به مردم نیز نقش 
بســزایی دارد.ظهرابی ادامه داد: یک 
عامل دیگــر در نظر گرفتن تمهیدات 
مقابلــه ای از جملــه برپایی مانورهای 
آمادگی در برابر بحران اســت.وی یکی 
دیگــر از مواردی کــه برای جلوگیری 
از بحران نیاز اســت را شناسایی نقاط 
آسیب پذیر و چاره اندیشی برای پاسخ 
به این آســیب ها دانســت و ادامه داد: 
برای شناســیی نقاط آســیب زا سند  
کاهش خطر پذیری اســتان کرمانشاه  
در ســال گذشته تدوین شد که اکنون 
در مرکز در حال بررســی نهایی است.
وی افزود: برای پاسخ درست به آسیب 
ها نیز  سند آمادگی و پاسخ  در دست 

تدوین اســت که تدوین آن در مراحل 
نهایــی قرار دارد.وی یکی از مهمترین 
ایــن آمادگی ها را برای ســیالب ها و 
بارش های شــدید احتمالی اعالم کرد 
و یادآور شــد: اگرچــه پیش بینی های 
بلندمدت هواشناســی بارش هایی در 
حد نرمال را برای اســفند و بهار اعالم 
کــرده، امــا ممکن اســت بارش های 

شــدید نقطه ای را داشته باشیم که در 
مناطقی باعث بروز ســیالب شــود و از 
همین رو باید آمادگی کافی را داشــته 
باشیم.مدیرکل مدیریت بحران استان 
خاطرنشــان کرد: در همین راســتا با 
همــکاری شــرکت آب منطقــه ای از 
شــهریورماه کار الیروبی رودخانه های 
مهم اســتان آغاز شده که از مهمترین 

این رودخانه ها می توان به راوند اسالم 
آبادغرب، گاماســیاب کنگاور، الوند و 
... اشــاره کرد.ظهرابی تنگ کنشت را 
یکــی از مهمترین نقاطی دانســت که 
هر ســال با بارندگی های شدید دچار 
مشــکل می شــد و ادامه داد: از همین 
رو بــا همکاری شــرکت آب منطقه ای 
۳۵۰ متر دیوار در محدوده این رودخانه 

احدث شد.موضوع دیگری که ظهرابی 
به آن اشــاره کرد تداوم خشکســالی و 
پیامدهای آن در کرمانشــاه با توجه به 
کاهش بارندگی ها بود و ادامه داد: این 
امــر تبعات متعــددی دارد که یکی از 
مهمترین آنها احتمال شروع زودهنگام 
آتش ســوزی ها خصوصــا در مناطق 
گرمســیر است.وی با بیان اینکه آتش 
سوزی ها معموال در خرداد و تیرماه آغاز 
می شود، یادآور شد: این احتمال وجود 
دارد که آغاز آتش سوزی ها در مناطق 
گرمســیر را در اردیبهشت ماه داشته 
باشیم.ظهرابی تاکید کرد: به عالوه در 
زمینه تجهیــزات مورد نیاز برای اطفا 
حریق نیز کارهای خوبی صورت گرفته 
و مــواردی ماننــد آتش کوب و ... تاحد 
امکان در اختیار دهیاری ها قرار گرفته 
اســت.مدیرکل مدیریت بحران استان 
کرمانشاه یکی از مهمترین مواردی که 
باید در اعمال خاموشی ها مد نظر قرار 
گیرد را اطالع رســانی به مردم دانست 
و عنــوان کرد: مکاتبات الزم را در این 
زمینــه خواهیم داشــت.ظهرابی ابراز 
امیــدواری کرد با تکمیــل این طرح، 
دیگر برای تابســتان سال آینده مشکل 
شدید آب در کرمانشاه نداشته باشیم.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

کلبنیادشهیدوامورایثارگراناستانگلستان: مدیر

ایثار زیباترین خصیصه انسانی است

گلستان / گروه استان ها: مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران اســتان گلستان عنوان کرد: ایثار 
از واالترین خصایل انسانی است و جانبازان این 
خصیصــه واال را بــا اهدای جــان خویش در راه 
خداوند معنایی دیگر بخشیدند. اسرافیل وزیری 
در دیدار جانباز ۷۰ درصد  ابراهیم ممشلی  ضمن 
تبریک به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل )ع( 
و روز جانبــاز گفــت:  جانبازان با الگو گرفتن از 
علمــدار کربال در تمام عرصه های و میدان های 
مبــارزه در کنــار آرمان های امام راحل و اهداف 
واالی انقالب ایســتاده اند و ما مدیون شــهدا و 
ایثارگران هســتیم و تالش می کنیم با خدمت 
خالصانه پاسخگوی ازخودگذشتگی این عزیزان 
باشــم.وی با اشاره به سال ها مجروحیت جانباز 
گرانقدر ممشــلی و تحمل این همه درد و رنج و 
روحیه خوب ایشــان افزود: استقامت جانبازان 
درراه دفاع از ارزش های اسالمی جز با یاری ذات 
اقــدس باری تعالــی امکان پذیر نبود و امیدوارم 
کــه نتیجه این ســلوک درراه حــق قرب الهی 
باشــد.وزیری تصریح کرد: ماندگاری بسیاری از 
اعتقــادات و باورهای دینــی در طول تاریخ، با 
پاک باختگــی جانبازان و ایثارگران بوده اســت 
و بــه جرات می تــوان گفت این عزیزان آیه های 

ایثار را معنی کرده اند.

معاونفروشوخدماتمشترکانشرکت
توزیعبرقاصفهاناظهارکرد:

سهولت دسترسی به خدمات برق 
از طریق نرم افزار  برق من  

اصفهان / گروه اســتان ها: مهــرداد جنتیان در 
نشســتی با خبرنگاران با موضوع تشــریح  برنامه 
کاربــردی بــرق من  اظهار کرد: به موازات اجرای 
طرح تحول دیجیتال در صنعت برق، گفت: رفاه 
هموطنان و سهولت دسترسی به خدمات، امکان 
ارائه تمامی خدمات در حوزه برق به مشــترکان 
بصورت غیرحضوری در دســتور کار قرار گرفت.

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع 
برق اصفهان با بیان آنکه در سراســر کشــور همه 
خدمات فروش و پس از فروش بصورت الکترونیکی 
و از طریق  نرم افزار کاربردی برق من  انجام می 
گیرد، افزود: خدمات قابل ارائه در این نرم افزار به 
چهار دسته تقسیم می شوند که شامل خدمات 
صورت حساب، خدمات مشترکان، شبکه برق و 
مدیریت مصرف است.وی با اشاره به اینکه تاکنون 
۲۵درصد مشترکان در شهر اصفهان،  نرم افزار برق 
من  را نصب کرده اند، اظهار کرد: تشویق متقاضیان 
و مشترکان جهت استفاده و بهره مندی از نرم افزار 
کاربردی برق من، از رویکردهای شــرکت توزیع 
برق شهرســتان اصفهان اســت و در این زمینه، 
شــرکت برق اقدام به تعریف بسته های تشویقی 

برای مشترکان خود نموده است.

ج: شهردارکر

مدیریت شهری در خط مقدم 
خدمت به مردم قرار دارد

البرز / گروه اســتان ها:  شــهردار کرج در جمع 
فرماندهان و اعضاء شورای حوزه بسیج این نهاد 
گفت که مدیریت شهری با توجه به تنوع وظایف 
و خدمات در خط مقدم خدمت رســانی به مردم 
قرار دارد.مصطفی ســعیدی در آیین گردهمایی 
فرماندهان، مشاوران و اعضاء شورای حوزه هشت 
بسیج حضرت سیدالشهداء شهرداری کرج، ضمن 
تبریک اعیاد شــعبانیه، بر اجرای کار جهادی و 
اعتقادی در خدمت رسانی به مردم تاکید کرد و 
ادامه داد: سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی 
با کار جهادی و اعتقادی توانســت در قلب مردم 
عراق و ســوریه نفوذ کند و خدمات ارزنده ای را 
بــرای مردم این دو کشــور ارائه دهد.وی با بیان 
اینکه بسیجیان باید سردار دلها را الگوی خود قرار 
داده و مســیر این شــهید گرانقدر را ادامه دهند، 
عنوان کرد: تعداد بسیجیان در مجموعه خدمات 
رســان مدیریت شــهری کم نیست و باید با تفکر 
جهــادی بــه گونه ای اقدام به ارائه خدمات کنیم 
که نارضایتی در شهروندان مشاهده نشود.شهردار 
کرج با اشاره به وظایف تعریف شده در مجموعه 
مدیریت شهری و خدمت رسانی این نهاد از بدو 
تولد تا پایان زندگی هر شهروند، گفت: مدیریت 
شــهری در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارد.

ســعیدی با تاکید بر ضــرورت توجه به عملکرد 
مجموعه که شــعاری نباشد و به صورت جهادی 
عملی شود، اظهار داشت: با جهادی عمل کردن 
می توانیم هم رضایت مندی مردم را جلب کنیم 
هم امید را در دل مردم زنده کنیم و هم در راستای 
اهدافی که انقالب، حضرت امام )ره( و مقام معظم 

رهبری دارند، گام برداریم.

تکنولوژی اطالعات و ارتباطات 
نوین در بستر روابط عمومی 

اینترنتی امکان پذیر است
  دکتررامینآرمات

تکنولوژی اطالعات و ارتباطات 
نوین توانسته است در این عصر، 
که با نام عصر محتوا شــناخته 
می شــود، دسترسی سریع به 
اطالعات، انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل 
جغرافیایــی و فــارغ از محدودیت های زمانی را 
برای جامعه بشــری امــکان پذیر نماید، به گونه 
ای که این مسئله، محور تمامی اشکال ارتباطی 
امروز گردیده اســت که اینترنت نیز حلقه اصلی 
ایــن جریان نوین ارتباطی و اطالعاتی، در دوران 
جدید محسوب می شود.بر همین اساس با رشد 
فرهنگ استفاده کارآمد از فرصت های اطالعاتی 
و ارتباطــی به وجــود آمده، ما با پدیده ای به نام 
جامعه اطالعاتی نیز روبه رو هســتیم، جامعه ای 
که متکی به خدمات اطالعاتی رسانه های جمعی 
و اجتماعی اســت و با آهنگی ســریع تر از دیگر 
جوامع و با تسلط بیشتر بر اندوخته های علمی و 
تجربی پیش می رود. جامعه ای که در آن دانایی 
و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای 
نقشی محوری و تعیین کننده است.گستره کاربرد 
و تاثیــرات ایــن بخش از دانش، در ابعاد مختلف 
زندگی امروزی و آینده جوامع بشــری به یکی از 
مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه 
بســیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف 
نموده است.در دنیای فعلی، تکنولوژی اطالعات 
خمیرمایه توسعه انسانی در سازمان و جامعه است 
و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت 
آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و انسان ها تعیین 
مــی کند. در فرآینــد تکنولوژی اطالعات، دائما 
اطالعــات تولید، پردازش، توزیع و مدیریت می 
شــود. از همین رو دسترســی ســریع و آسان به 
اطالعات موجب نشــر ســریع اخبار، رویدادها و 
ارتقــاء آگاهی های عمومی در جامعه هدف می 
شود و امکان یادگیری در هر مکان و زمان و فارغ از 
محدودیت های فعلی را فراهم می آورد. در همین 
راستا در سازمان ها نیز سیستم های اداری وجود 
دارند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبودی 
اســت، که این سیســتم با عنوان روابط عمومی 
شناخته می شود. روابط عمومی بازوی مدیریت 
برای صیانت و پاسداری از سیاست ها و برنامه های 
سازمان می باشد، در این بین با توجه به نقش بی 
بدیل ارتباطات در انتقال مفاهیم و تجربیات برای 
تکامل اندیشه، روابط عمومی ها با اطالع رسانی 
شفاف و دقیق و با کسب اعتماد مخاطب، تلطیف 
کننده روابط درونی و بیرونی سازمان هستند. از 
سویی دیگر ارتباطات از لحاظ اطالعات تجاری و 
مدیریتی اهمیت زیادی دارد و رمز بقای سازمان 
و مدیریت و تداوم فعالیت های آن،  بســتگی به 
تجهیز این بســتر به ابزارهای رقابتی تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات یعنی ایجاد زیرساخت های 
سخت افزاری و نرم افزاری متناسب با اهداف می 
باشد.از آنجایی که مدیران روابط عمومی کارآمد، 
بــا مدیریت حرفه ای ارتباطات و با بهره گیری از 
روش های نوین ارتباطی باید حق مردم، رسانه و 
حق سازمان را بشناسند و در مسیر حفظ حریم 
ســازمان و ارائه خدمات شایسته گام بردارند، لذا 
این نهاد دیگر صرفا چشم، گوش و زبان سازمان 
نیســت، بلکه مغز متفکر آن بوده و بدیهی اســت 
هیچ نهاد و سازمانی نمی تواند بدون موفقیت در 
حوزه روابط عمومی به عنوان یک سازمان موفق 
مطرح شــود و موفقیت هر ســازمانی نیز گره در 
موفقیــت و نقــش آفرینی مطلوب این مجموعه 
دارد. همین امر موجب می شود که روابط عمومی 
ها با نگاهی ســاختار مند به تکنولوژی اطالعات 
و ارتباطات نوین، در صدد استفاده همه جانبه از 
فرصت های رسانه ای بدست آمده باشند.بنابراین 
روابط عمومی و رسانه دوشاخه از درخت تنومند 
ارتباطــات هســتند که به جــای رقابت، مکمل 
یکدیگرند. ســازمان های امروزی باید بتوانند از 
ایــن فرصت ها بهره برداری نموده و از تهدیدات 
خود را برحذر دارند و از توانایی های خود جهت 
پاسخگویی مناسب به نیازهای محیطی استفاده 
کنند. از این رو سازمان های بهره ور، همواره سعی 
دارند تا با بکارگیری فناوری های جدید و استفاده 
کارآمــد از آنها، بهره وری نیروهای خود را تا حد 
ممکن افزایش دهند تا به این ترتیب با کارایی و 
اثر بخشی باالتری به اهداف خود دست یابند. از 
طرفی مبرهن اســت که پویایي روابط عمومي با 
توجه به استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات 
نوین موجب رشــد و بالندگي سازمان می گردد.
روابــط عمومی اینترنتی را می توان همچنین از 
جنبه سازمانی مورد بررسی قرار داد چرا که می 
تواند در ساختارسازمانی، مدیریت تغییر و فرهنگ 
سازمانی، مهندسی مجدد، ایجاد نوآوری و ابتکار 
در ســازمان، یکپارچگی و هم افزایی تاثیرگذار 
باشــد. همچنین روابط عمومی اینترنتی با بهره 
منــدی از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات نوین، 
عواملی مانند فضای وب، نرم افزارهای کاربردی، 
آگاهی دیجیتــال، بانک اطالعاتی، تکنولوژی و 
سیســتم را مورد ارزیابی قرار می دهد. بررســی 
عوامل ذکر شده ساختار مناسب و صحیحی از  این 
روابط عمومی ها را ارائه می کند و فعالیت موثر و 
کارآمد ایشان را در عرصه اینترنت به دنبال دارد.
کارشناســان ارتباطات معتقدند بهترین تاثیری 
که تکنولوژی اطالعات و ارتباطات نوین در بستر 
روابط عمومی اینترنتی به ارمغان می آورد، خلق 

روابط عمومی هوشمند است.

استانها 6

کیست؟ مدیریت پسماندهای پزشکی بر عهده 
اصفهان / گروه اســتان ها: یکي از مشــکالت بسیار حاد محیط زیستي 
کشــور، مدیریت نامناســب بر پســماندهاي ویژه صنعتي در مناطق 
شــهري اســت. عدم مدیریت بر پســماندهاي ویژه خطرات زیادي را 
با توجه به ویژگي هاي احتراق، واکنش پذیري، خورندگي و ســمیت 
بر ســالمتي انســان و طبیعت وارد مي نماید. براي کاهش هزینه هاي 
محیط زیســتي ناشــي از نبود مدیریت بر این نوع پســماند، نیاز به 
داشــتن قوانین جامع اســت تا با اجراي آن این هزینه ها به حداقل 
برسد. غالمرضا ساکتی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان در شــهر اصفهان گفت: مطابق با ماده هفت قانون مدیریت 

پســماند، وظیفه مدیریت پســماندهای ویژه بر عهده تولیدکننده آن 
اســت، علی رغم آنکه به طور ذاتی ســازمان مدیریت پسماند در جهت 
مدیریت پســماندهای پزشــکی و بیمارستانی وظیفه ای ندارد و قانون 
صراحتاً مدیریت این گونه پسماندها را بر عهده تولیدکننده قرار داده 
اســت، سازمان مدیریت پسماند پژوهش ها و مطالعات گسترده ای در 
این زمینه انجام داده اســت که نتیجه این مطالعات، دو راهکار شــامل 
احداث پسماندســوز بیمارســتانی و یا لندفیل ایمن و بهداشتی برای 
این نوع پســماندها است.ســاکتی افزود:پیگیر هســتیم تا با همکاری 
دانشــگاه علوم پزشکی و مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی برای 

خرید زباله سوزهای پزشکی استاندارد روز دنیا اقدام کنیم، زیرا روزانه 
۱۵ تن پسماند پزشکی در شهر اصفهان تولید می شود و تمام مطب ها، 
بیمارستان ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه ها و کلینیک ها تولیدکننده این 
پســماندها هستند.مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان: با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای اجرای یک لندفیل استاندارد 
پزشکی جدید در سال جاری ۴.۵ میلیارد تومان است، گفت: در حال 
مذاکره با دانشــگاه علوم پزشــکی و ســازمان محیط زیست هستیم تا 
با جایگزین ســازی دســتگاه های زباله سوز، دفن پسماندهای پزشکی 

به صفر برسد

اردبیــل / گروه اســتان هــا:  مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان اردبیــل گفت: پنج پــروژه آبخیزداری در شهرســتان های 
اردبیل،نیر،ســرعین ،مشــگین شهر و اصالندوز مغان در هفته منابع 
طبیعی بهره برداری می شــود.محمود قلی زاده در نشســت خبری با 
خبرنگاران افزود: این پروژه ها با اعتبار ســه میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان اجرا شده که با افتتاح آن حفظ و پایداری آب و امکان افزایش 
ذخیره آب در حوزه آبخیز مناطق مذکور انجام می شود.وی از اجرایی 
شــدن ۱۱ پروژه پیشــران توســعه در حوزه آبخیزداری این استان با 
تامین اعتبار الزم خبر داد و گفت: پروژه های پیشران توسعه در حوزه 
آبخیز استان با هدف حفظ و پایداری آب، افزایش ذخیره آب در حوزه 
آبخیز، جلوگیری از فرسایش خاک، تاخیر در روان آب ها و جلوگیری 
از سیل و تخریب مرتع و پوشش گیاهی در اولویت اجرایی قرار گرفته 

و از محل سفر رئیس جمهور به اردبیل هم ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای این پروژه ها مصوب شد که از این میزان ، ۲۰۰ میلیارد ریال برای 
اجرای بندهای آبخیز ابالغ شده و یقیه اعتبار هم بزودی تحقق خواهد 
یافت. قلی زاده ذخیره نزوالت آسمانی، کنترل سیل و فرسایش خاک، 
افزایش پوشش گیاهی و تغذیه آبخوان ها را از اهداف اجرای پروژه های 
آبخیزداری ذکر کرد و گفت: احداث سازه های سنگی گابیونی، بندهای 
زیرزمینی و دو منظوره پخش سیالب و کنتور فارو از جمله اقدامات 
انجام گرفته در حوزه آبخیز اســتان اســت.مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اردبیل از رفع تصرف ۴۱۲ هکتار از اراضی ملی این 
استان در سال جاری خبر داد و گفت:جهت جلوگیری از تخریب منابع 
طبیعــی ایــن تعداد از اراضی ملی از متصرفان خلع ید و به بیت المال 

باز گردانده شده است.

کلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستاناردبیل: مدیر

5 پروژه آبخیزداری در هفته منابع طبیعی افتتاح می شود

خبر  ویژه

کلبنیادمسکناستانگلستاندرخواستکرد؛ مدیر

اختصاص اعتبار ویژه برای اجرای 
ح های هادی روستاها طر

گلستان / گروه استان ها:  مدیرکل بنیاد مسکن 
گلستان از وزیر راه و شهرسازی خواست تا در 
دولــت اعتبار ویژه ای برای بازنگری و اجرای 
طرح های هادی روستاهای استان اختصاص 
داده شود.ســیدمحمد حســینی، در جلسه 
شــورای هماهنگی امور راه و شهرســازی که 
با حضور وزیر راه و شهرســازی برگزار شــد، 
اظهارکرد: استان گلستان دارای ۹۳۳ روستای 
بــاالی ۲۰ خانــوار بوده و ۴۷ درصد جمعیت 
این استان در روستاها سکونت دارند.مدیرکل 
بنیادمسکن گلستان با بیان اینکه روستاییان 
قشــر مولد هستند و توجه به روستاها سبب 
ماندگاری جمعیت در این مناطق می شــود، 
گفت: برای همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار 
استان طرح هادی تهیه و مصوب شده است. 
از زمــان تهیــه نخســتین طرح های هادی 
روســتایی ۱۷ ســال می گذرد و طرح بیشتر 
از ۳۰۰ روســتا نیازمند بازنگری اســت.وی 

گفــت: تامین اعتبــار برای بازنگری و اجرای 
طرح های هادی از جمله درخواســت های ما 
در سفر رئیس جمهور بود، در آن مقطع ردیف 
ملــی بــرای این طرح ها حذف شــده بود اما 
دوباره این ردیف در بودجه دیده شــد. برای 
همین مکاتبه ای از ســوی استاندار با معاون 
اول رئیس جمهور انجام شد و امیدواریم جزو 
مصوبه های سفر دولت به استان گلستان قرار 
بگیرد.حسینی درباره مشکالتی که در زمینه 
قیر رایگان وجود دارد هم گفت: در اســتان 
گلســتان ۷۷ میلیارد تومان اعتبار برای قیر 
رایگان داریم اما دوبرابر آن اعتبار نیاز داریم تا 
بتوانیم اعتبار قیر رایگان را جذب کنیم و چون 
در اعتبارات تملک دارایی هم اعتباری دیده 
نشــده است، هنوز مشکل داریم و امیدواریم 
این موضوع به هر طریق ممکن رفع شود چون 
در تحقق نهضت ملی آسفالت روستاها بسیار 

موثر خواهد بود.

ج: کر رئیسشورایشهر

 مسئوالن شهری خود را 
رزمنده و در صفوف پاسداران می دانند

البرز / گروه اســتان ها: رئیس شورای اسالمی 
شــهر کرج گفت: مجموعه مدیریت شــهری 
اعم از اعضای شــورای اسالمی شهر و شهردار 
کــرج، پیش از آنکه خود را متعلق به مدیریت 
شهری بدانند، خود را رزمنده بسیجی و نیروی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی می دانند.جواد 
چپردار طی ســخنانی در دیدارهای جداگانه 
با ســردار حیدرنیا فرماندهی سپاه امام حسن 
مجتبی )ع( البرز و حجت االسالم و المسلمین 
یوسفی نماینده ولی فقیه در این نیرو و سرهنگ 
پاســدار زنجانی فرمانده سپاه امام حسین )ع( 
شهرســتان ضمن تبریک میالد با سعادت امام 
حســین )ع(، روز پاســدار و اعیاد شــعبانیه، 
اظهار داشــت: حضور اعضای شــورا و شهردار 
در مجموعه ســپاه نشــان از این است که ما در 
انجام وظیفه ســنگین خدمت رسانی، سپاه را 
همراه خود می دانیم.رئیس شــورای اسالمی 
شهر کرج با بیان اینکه مجموعه بسیج و سپاه 

الگوی مدیریت شــهری برای گره گشــایی از 
مشکالت مردم و خدمت بی منت و پاکدستانه 
است، اضافه کرد: مدیران در مجموعه مدیریت 
شهری پیش از آنکه خود را متعلق به این نهاد 
بدانند، خود را رزمنده بســیجی و نیروی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی می دانند و امیدواریم 
بتوانیــم با عملکرد خــوب و جهادی از آزمون 
خطیر خدمت روسفید بیرون بیاییم.چپردار با 
تاکید بر این موضوع که اهتمام جهادی، الزمه 
خدمت به مردم اســت، عنوان کرد: امید است 
با همدلی به وجود آمده میان مدیران رزمنده 
و انقالبی و خدمت رســان اســتان، بتوانیم در 

تحقق این مهم کوشا باشیم.
این مسئول گفت: دوره ششم مدیریت شهری 
کرج بنای پرهیز از حواشــی و حرکت در بطن 
خدمت به مردم را دارد تا ان شــاء اهلل بتوانیم 
بــه وعده های داده شــده به مــرد جامه عمل 

بپوشانیم.
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کوتاه از جامعه

؛ فردایی پایدار را رقم خواهد زد؛ برابری جنسیتی امروز

زنان گرفتار در گردباد »تعصبات مدرن«
هشــتم مــارس »روز جهانی زنان« بود 
و ســازمان ملل شعار »برابری جنسیتی 
امــروز؛ فردایــی پایــدار« را  برای روز 
جهانی زنان ســال ۲۰۲۲ انتخاب کرد.

امــا جدای از ســازمان ملــل متحد ، هر 
ســاله کمپین ها و شــعارهای گوناگون 
دیگری نیز در راســتای توجه به حقوق 
زنــان راه می افتند و انتخاب می شــوند 
کــه تالش همگی بــرای رفع تبعیض و 
اشکال مختلف ظلم در همه جای جهان 
زنان اســت.»تعصب را بشکن« از جمله 
این شــعارها در ســال جاری است که از 
سوی وبسایت »روز جهانی زن« انتخاب 
شــد و بیانگر این اســت که همچنان در 
تمام کشــورها انواع عصبیت ها حتی به 
شــکل مدرن  وجود دارد که حقوق زنان 
را تحــت تاثیر قــرار داده؛ چنانکه هنوز 
هم افرادی هســتند که به بهانه و زیر نام 
»تعصب«، خود حتی حکم های قضایی 
را صادر و  اجرا می کنند.روز جهانی زنان 
به مفهمومی برای یادآوری حقوق زنان، 
لــزوم رفع تبعیض و مقابله با خشــونت 
علیه این قشــر گره خورده اســت. آنچه 
طی این ســال ها از سوی جامعه جهانی 
و فعــاالن حــوزه زنان مطرح می شــود 
تالشی اســت برای رسیدن به »برابری 
جنسیتی« و این همان نقطه وجه تمایز 
در دیدگاه هــای برخی افراد اســت که 
معتقدنــد مطابــق با تفاوت نقش زنان و 
مــردان در نهاد خانــواده و اجتماع نمی 
توان به »برابری جنسیتی« بلکه باید به 

»عدالت جنسیتی« قائل بود.

»عدالت جنسیتی« یا »برابری 
جنسیتی« ؟

ســکینه الســادات پاد، وکیل پایه یک 
دادگستری، فعال حوزه زنان و خانواده و 
دانش پژوه دکتری حقوق عمومی درباره 
تفاوت »برابری جنســیتی« و »عدالت 
جنســیت«، گفت: برابری جنســیتی 

یعنــی برابری وظایف و مســئولیت ها و 
حقوق یکسان زن و مرد اما با کدام منطق، 
وظایــف و حقــوق دو فرد )صرف نظر از 
جنسیت( با یکدیگر برابر است که بتوان 
پذیرفت مرد و زن در حقوق و وظایف با 
هم برابرند؟.وی پذیرش برابری جنسیتی 
را نفی جنسیت و بی محتوا کردن مفاهیم 
و نقش های پدری، مادری، همســری و 
در عین حال زمینه ساز تداخل در نقش 
ها دانســت و ادامه داد: برابری جنسیتی 
یعنی همزمان یک زن باردار باشد و همه 
کارهایــی را که مرد انجام می دهد انجام 
دهد که این در منطق اسالم و جمهوری 
اسالمی عین ظلم است. برابری جنسیتی 
یعنــی »مرد« به عنوان یک شــاخص و 
معیار تعیین شــده و زن باید مبارزه کند 
تا به او برسد و حتی حق ندارد جلوتر از او 
برود ولو اینکه با استعداد تر هم باشد. اما 
عدالت جنسیتی یعنی پذیرش منطقی 
اینکه جنس »زن« و »مرد« وجود دارند و 
قابل نفی نیستند. این فعال حوزه زنان و 
خانواده معتقد است که عدالت جنسیتی 

شــامل زنان و مردان شــده و به معنای 
توازن و تساوی در شرایط مساوی و دادن 
حــق به هر صاحب حقی اســت چرا که 

تساوی مطلق اساسا غیر ممکن است.

»تعصب«؛ حمایتی فاقد »تعقل«
زهرا عباســپور، پژوهشگر و فعال حوزه 
زنــان و خانــواده درباره تفــاوت میان 
»غیــرت« و »تعصب«، گفــت: اذهان 
عمومــی جامعــه معمــوال »غیرت« و 
»تعصــب« را هم معنی یکدیگر می داند 
در حالی که به لحاظ معنایی و به لحاظ 
محتوای ریشــه ای این دو واژه با یکدیگر 
تفــاوت دارنــد. هرچنــد در ابتدا این 
طور به نظر می رســد که »تعصب« بار 
حمایت گــری دارد اما این حمایت خارج 
از حق و انصاف است که می تواند از حق 
تجاوز کرده و انصاف در آن دیده نشــود 
و حتی به ســمت باطــل هم پیش رود.

وی با بیان اینکه این نوع از حمایت گری 
در »تعصــب« فارغ از قدرت تفکر و حق 
طلبی اســت، دربــاره وجود رگه هایی از 

»تعصــب« در قومیت ها و فرهنگ های 
تمام کشــورها، ادامه داد: امروزه شاهد 
این امر هســتیم که حتی در کشورهای 
اروپایی که همواره شعار دوری از تعصب 
نیز ســر می دهند، هنوز تعصباتی وجود 
دارنــد و به نوعی می توان گفت در عصر 
حاضر شــاهد »تعصب مدرن« هستیم 
کــه تعقل در آن جایی ندارد.عباســپور 
همچنیــن »غیــرت« را نوعی حمایت 
منطقی و منصفانه از »حق« نســبت به 
تمام ابعاد اعم از همسر، مال، سرزمین و ... 
دانست و این را هم گفت که »غیرت« بر 
خالف »تعصب« به دور از افراط و تفریط 
اســت.وی با اشــاره به قتل های اخیر در 
حوزه زنان و با بیان اینکه چنین رفتارهای 
خشونت آمیزی با نگاه اصیل دینی تفاوت 
فاحشی دارد، درباره لزوم و اهمیت تبیین 
نگاه دین به مذموم دانســتن »تعصب«، 
افزود: نهادهای فرهنگی در این زمینه کم 
کاری کرده اند. این نهادها و فعاالن حوزه 
خانــواده و فرهنــگ باید حد و مرزهای 
دینــی در زمینه »غیرت« و »تعصب« را 

بــرای مردم باز کنند. آموزش و پرورش 
ما باید به ســمتی رود که این مفاهیم را 
به درستی برای دانش آموزان و خانواده ها 

جا بیندازد.

نیازمند اصالح نگرش به زن در سطح 
فرهنگ عمومی جامعه هستیم

وی با اشــاره به قتل زن جوان اهوازی 
به دســت شــوهرش به عنوان آخرین 
مورد رســانه ای شده خشــونت علیه 
زنان، افزود: معاون امور زنان و خانواده 
رئیــس جمهــوری در این باره توییتی 
زدنــد و انگشــت مطالبه را به ســمت 
مجلــس گرفتند که چرا الیحه »حفظ 
کرامــت و حمایــت از زنــان در برابر 
 خشــونت« را به مرحله تصویب و اجرا 

نمی رسانند؟.
 امــا تصویب الیحه مذکور نیز به تنهایی 
نمــی توانــد کمک کننده باشــد و باید 
کارکرد سازمان هایی نظیر بهزیستی در 
عمل به وظیفه  خود در رابطه با »خانه های 
امن« بررسی شود.وی اصالح نگرش و باور 
به زنان در نظام خانواده، رسانه و آموزش 
و پــرورش را امــری ضروری برای از بین 
بــردن تعصبات منجر به خشــونت علیه 
زنان دانســت و گفت: اگر این ســه نظام 
کارکــرد خود را به خوبــی انجام دهند، 
می توان گفت خشــونت علیه زنان ریشه 
کن می شود.عباســپور در پایان سخنان 
خود با اشــاره به اهمیت تصویب هرچه 
ســریع تر الیحه »حفظ کرامت و حمایت 
از زنــان در برابــر خشــونت«، افزود: در 
قانونگذاری نیازمند تغییراتی هســتیم. 
در برخــی موارد نیز قوانین خوبی داریم 
اما اجرا نمی شــوند و یا اینکه نیازمند به 
روز رســانی هستند. نمایندگان مجلس 
قول داده اند پس از اتمام بررســی الیحه 
بودجــه۱۴۰۱ این الیحه در صحن علنی 
بررسی شود و در اولویت کاری قرار گیرد 

که امیدواریم شاهد این امر باشیم.

7جامعه
عضوکمیسیونتلفیقبودجهمجلس

اظهارکرد:

ح اعتبار  ۲۰ هزار  تصویب طر
میلیارد تومانی برای احداث 

راه های روستایی 
عضو کمیســیون تلفیق بودجه و نماینده 
مــردم مراغــه و عجب شــیر در  مجلس 
شــورای اســالمی گفت: پیشنهاد اعتبار  
۲۰ هــزار میلیارد تومانی برای احداث راه 
های روســتایی در مجلس مورد تصویب 
نماینــدگان قــرار گرفت.علی علیزاده در 
این باره گفت: در جلســه بررســی بودجه 
در بخش هزینه ها، پیشــنهاد اعتبار ۲۰ 
هزار میلیارد تومانی با موضوع احداث راه 
های روســتایی با اولویــت احداث راه در 
روســتاهای فاقد هر گونه راه دسترســی 
بــه تصویب نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی رسید.وی ادامه داد: بر این اساس 
و بــا تصویب این پیشــنهاد، وزارت راه و 
شهرســازی این اعتبار را به روســتاهایی 
اختصاص خواهد داد که فاقد هر گونه راه 
دسترسی هستند و باقیمانده آن در بخش 
تعمیرات و آســفالت جاده های روستایی 
هزینــه خواهد شــد.وی اضافــه کرد: با 
تصویــب این میزان اعتبــار، زمینه برای 
بهبود راه های روســتایی در روســتاهای 
محروم کشــور و به ویژه شهرستان مراغه 
در سال آینده فراهم خواهد شد.وی افزود: 
هــم اکنون بیش از ۴۰ روســتا در بخش 
ســراجوی شــرقی مراغه وجود دارند که 
فاقد هر گونه راه احداث شــده هســتند، 
به طوری که در زمســتان امســال برخی 
از روســتاهای فاقد راه بیش از ســه ماه در 
محاصره برف بودند و امکان دسترســی به 

خدمات شهری نداشتند.

 فقط 55 درصد مردم 
ماسک می زنند

اگرچه موج ششم کرونا با سویه اومیکرون 
فروکش کرده اســت امــا کماکان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی برای پیشگیری 
از ابتــال و اوج گیری مجدد بیماری، امری 
ضــروری اســت.با وجود ایــن، نگاهی به 
وضعیت رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در کشــور حاکــی از کم توجهــی مردم و 
اصناف به رعایت نکات بهداشــتی است؛ 
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت، میزان 
رعایت بهداشــت فردی در اماکن عمومی 
کشور تا ۱۱ اسفندماه سال جاری، حدود 
۶۱ درصد بوده است.وجود تهویه مناسب 
نیز یکی از عوامل بســیار مؤثر در کاهش 
میزان انتقــال بیماری در اماکن عمومی 
و مســقف به شــمار می رود با وجود این، 
میانگیــن رعایت تهویه مناســب طبیعی 
و مکانیکــی در اماکــن عمومی کشــور، 
۶۰ درصد اســت.مراکز ورزشی، تاالرهای 
پذیرایی، رستوران ها، نانوایی ها، مدارس 
و اســتخرها کمترین میزان رعایت تهویه 
مناسب را دارند.میانگین میزان استفاده از 
ماسک در اماکن عمومی کشور ۵۵ درصد 
اســت؛ درصد اســتفاده از ماسک در ۱۴ 
استان کشــور کمتر از میانگین کشوری 

است.

سرپرستمعاونتتوسعهمدیریتو

منابعسازمانانتقالخوناظهارکرد:

افزایش مصرف خون در کشور
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 
سازمان انتقال خون گفت: با گسترش مراکز 
درمانی و افزایش تخت های بیمارســتانی 
مصرف خون و فرآورده های خونی افزایش 
یافته است.بشیر حاجی بیگی اظهار داشت: 
برای تأمین روز افزون فرآورده هایی چون 
گلبول قرمز فشرده شده، پالکت، کرایو و 
پالســما باید افزایش مراکز ســیار و ثابت 
اهــدای خون، تهیه تجهیزات و ملزومات 
استراتژیک و ساخت سردخانه های مجهز 
همچنین تأمین نیروی انســانی مورد نیاز 
مد نظر مســئوالن عرصه ســالمت کشور 
قــرار گیرد و نــگاه ویژه ای به انتقال خون 
داشته باشند تا در تأمین اقالم استراتژیک 
و ســایر ملزومات مصرفی دچار مشکالت 
اساسی نشویم.وی با اشاره به این موضوع 
که ســازمان انتقال خون ایران یک ارگان 
اثر گذار در عرصه ســالمت کشــور و قابل 
اعتماد مردم و یک سازمان خدمت رسان 
فرهنگی اجتماعی با اهداف عالیه انسانی 
اســت گفت: بی تردید تکریم ارباب رجوع 
در سازمانی که ساالنه حدود ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار داوطلب اهدای خون دارد و به 
حدود ۱۰۰۰ بیمارســتان و مرکز درمانی 
در سراسر کشور خون و فرآورده می رساند، 

از اولویت ویژه برخوردار است.

رئیسکمیسیون
آموزشوتحقیقاتمجلس:

 معلمان از روز اول ورود 
به کالس درس، رتبه بندی 

خواهند شد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
در خصوص الیحه رتبه بندی معلمان، گفت: 
ایــرادات مربوط به الیحه رتبه بندی معلمان 
خارج از نوبت در صحن علنی مجلس بررسی 
و اصالح شده و الیحه به شورای نگهبان ارجاع 
شد.علیرضا منادی افزود: الیحه رتبه بندی به 
دلیل ایرادات جزئی شورای نگهبان به مجلس 
ارجاع داده شــد که در نشســت علنی دیروز 
مجلــس این ایرادات جزئی اصالح و تصویب 
شــد.وی افزود: امیداورم شورای نگهبان نیز  
نظر نهایی خود را نسبت به الیحه رتبه بندی 
معلمان اعــالم کند.منادی تأکید کرد: الزم 
می دانم از شورای نگهبان به دلیل نظر مثبتی 
که به فرهنگیان داشــته و نگاه مثبتی که در 
زمینه ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود جایگاه و 
منزلت فرهنگیان برای نهایی شدن این الیحه 
به خرج دادند، تشــکر کنم چرا که شــورای 
نگهبان ایرادات مبتنی بر اصل ۷۵ و بار مالی را 
مشمول این الیحه ندانست.وی افزود: در رتبه 
بندی معلمان اولین رتبه، یعنی »آموزشــیار 
معلم« ۴۵ درصد، دومین رتبه »مربی معلم« 
۵۵ درصد، ســومین رتبه »استادیار« معلم 
۶۵ درصد، چهارمین رتبه »دانشــیار معلم« 
۷۵ درصــد و پنجمین رتبه »اســتاد معلم« 
۹۰ درصد مجموع سه شاخصه فوق، افزایش 
حقوق خواهند داشــت.نماینده مردم تبریز، 
آذرشــهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی، 
اظهــار کرد: امیدوارم این مهم باعث افزایش 
کیفیت در آموزش و پرورش و تحول در این 

وزارت خانه شود.

معاونآموزشابتداییوزارتآموزشو
پرورشاظهارکرد:

اعالم جزئیات تکالیف نوروزی 
دانش آموزان ابتدایی

معــاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و 
پرورش جزئیات تکالیف نوروزی دانش آموزان 
ابتدایی در عید ۱۴۰۱ را شــرح داد. رضوان 
حکیــم زاده در ایــن باره اظهار کرد: چندین 
ســال اســت که پیک های نوروزی از برنامه 
عیــد دانــش آموزان دوره ابتدایی حذف و به 
جای آن برنامه عید و داستان جایگزین شده 
است. هدف این است که از این فرصت برای 
ارتقای مهارت های سوادپایه دانش آموزان از 
طریق فعالیت های خالقانه بهره گرفته شود. 
وی اضافه کرد: از ســال گذشته به این طرح، 
فعالیت های هنری را تحت عنوان برنامه عید، 
هنر و داستان اضافه و به مدارس اعالم شده 
است. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش اضافه کرد: در نوروز امســال پیش 
بینی شده دانش آموزان بر اساس عالیق خود 
یکــی از فعالیت هــا را انتخــاب و بعد از ایام 
عید در کالس ها ارائه کنند. او در ادامه بیان 
کــرد: در برنامه عید، هنر و داســتان دانش 
آموزان می توانند بر اســاس عالیق خود یکی 
از فعالیت های داستان خوانی، داستان گویی 
یا داستان نویسی را انتخاب کنند و آثار خود 
را خلق کنند. به گفته معاون آموزش ابتدایی، 
هدف از این طرح تقویت مهارت های ســواد 
پایه و خواندن و استفاده از این بسترها برای 
دریافــت پیام هــای تربیتی توســط دانش 

آموزان است. 

معاونتربیتبدنیوسالمتوزارت
داد؛ آموزشوپرورشخبر

مشارکت دانش آموزان در حفظ 
محیط زیست از سال تحصیلی آینده

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش 
و پرورش از مشارکت دانش آموزان در حفظ 
محیــط زیســت با اجرای طــرح »همیاران 
محیط زیست« در سال تحصیلی آینده خبر 
داد. صادق ســتاری فرد اظهار کرد: با توجه 
به اهمیت محیط زیســت ســالم در زندگی، 
تأکیدات اســناد باالدستی و اهداف ساحت 
زیســتی-بدنی به عنوان یکی از ساحت های 
شــش گانه تعلیم و تربیت، ضروری اســت 
از طریــق مشــارکت دانش آموزان در حفظ 
و ارتقای وضعیت زیســت محیطی کشــور 
گام های مهمی برداریم. وی افزود: در »طرح 
همیــاران محیط زیســت« نقــش آفرینی 
دانش آموزان برای ارتقای وضعیت بهداشت 
محیط منزل، مدرســه، محلــه و طبیعت و 
حفظ منابع حیاتی شــامل آب، خاک، هوا و 
تنوع زیســتی که همه از منافع ملی هستند، 
مدنظر خواهد بود. ســتاری فرد گفت: حفظ 
منابع حیاتی، نهادینه سازی فرهنگ و اخالق 
زیست محیطی، رعایت عدالت و حقوق بین 
نسلی، گسترش سطح آگاهی دانش و بینش 
زیست محیطی جامعه و افزایش مشارکت و 
مسئولیت پذیری دانش آموزان و آحاد جامعه 
و حفظ محیط زیست از جمله اهداف اجرایی 

این طرح است.

خبر ویژه

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه شماره گذاری 
اینترنتی در ســال آینده در سراسر کشور راه اندازی 
خواهد شــد، گفت: زیرساخت ها برای شماره گذاری 
در درب منزل  در حال آماده ســازی اســت و ســال 
آینده اجرا خواهد شد.ســردار سید کمال هادیانفر، 
درباره پالک ســوم وســیله که مصوب قانون است و 
در ســال ۱۴۰۰ به تصویب فرماندهی ناجا در آمده 
است، گفت: قانون پالک سوم در سال آینده به اجرا 

درخواهد آمد.وی افزود: ســامانه مدیریت یکپارچه 
ترافیک در ســال آینده اجرا خواهد شــد و در آن به 
نقش ۳۰ دستگاه اشاره شده است و با راه اندازی این 
ســامانه پنج دقیقه ای به تصادفات رسیدگی خواهد 
شد.وی گفت: در سال آینده رسیدگی به اعتراضات 
به صورت سیســتمی انجام خواهد شــد و دیگر نیاز 
به حضور نیســت.وی با بیان اینکه توســعه پهپادها 
در دســتور کار پلیس قرار دارد گفت: امیدواریم با 

توسعه پهپادها بتوانیم از پهپاد ها برای اعمال جریمه 
و همچنین کنترل راه های فرعی اســتفاده کنیم.او 
بــا بیان اینکــه قانون مداری، پرهیز از خطر آرامش 
در ســفر شــعار پلیس راهور برای سفرهای نوروزی 
۱۴۰۱ اســت، گفت: رزمایش ترافیکی نوروز ۱۴۰۱ 
در تاریخ ۲۴ اسفند ماه برگزار خواهد شد؛ همچنین 
برابــر پیش بینی ها افزایــش ۱۵ تا ۳۰ درصدی در 

سفرهای نوروزی خواهیم داشت.

داد؛ رئیسپلیسراهورناجاخبر

گذاری خودرو درب منزل آماده سازی زیرساخت ها برای شماره 

داد؛ رئیسهیاتامنایستاددیهکشورخبر

آزادی همه زندانیان بدهکار دیه تا پایان اسفند تالش برای 
رئیس هیات امنای ســتاد دیه کشــور گفت: اکنون 
۵۲ محبــوس بدهکار در دیات ناشــی از تصادفات 
رانندگــی، ۲۲ زندانــی محکوم بــه پرداخت دیات 
حــوادث کارگاهــی و ۵۱ دربند محکوم به پرداخت 
دیات شبه عمد در سطح ندامتگاه های کشور تحمل 
حبس می کنند که با بررسی وضعیت مجموع ۱۲۵ 
زندانــی بدهکار دیه تالش داریــم تا پیش از پایان 
سال جاری و تا قبل از اعالم افزایش نرخ دیه زمینه 
اســتخالص این محکومان نیازمند را فراهم کنیم.

سید اسدا... جوالیی با تقدیر از وکالی خانه ملت در 
تخصیص اعتبار سه هزار میلیارد ریالی به ستاد دیه، 
اظهار داشــت: این اقدام به منظور کمک به آزادی 
زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب های 
اجتماعی انجام شد.وی گفت: نمایندگان خانه ملت 
در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشــور با موافقت بندهای الحاقی ۸، ۹، 
۱۰ و۱۱ تبصره ۱۰ ماده واحده این الیحه، از محل 
منابع ســاالنه بندهای »ت« و »ج« ماده ۲۴ قانون 

بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث، اعتباری 
بیش از مبلغ معین شده در سال های قبل در اختیار 
ستاد دیه قرار دادند که امید است با جذب حداکثری 
و به موقع این اعتبارات مالی زمینه آزادی جمعیت 
محبوســان واجد شــرایط از همیــن طریق فراهم 
شــود.وی با اشاره به نشست علنی روزهای گذشته 
نمایندگان مجلس، گفت: با بررسی بخش هزینه ای 
الیحه بودجه سال آینده، نمایندگان ضمن موافقت 
با جزو ۶ بندالحاقی ۳ تبصره ۱۶ الیحه بودجه، افزون 

بر این حمایت نقدی دولت را مکلف کردند در اجرای 
مــاده ۷۷ قانــون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی و بر حسب آیین نامه اجرایی 
تبصــره ۱۶ این قانون، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال 
نیز از محل منابع قرض الحســنه بانک های عامل در 
اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به 
زندانیان نیازمند قرار دهد تا با اولویت آزادی زندانیان 
زن و دربندان متعهد به پرداخت مهریه این اعتبار را 

به حائزان صالحت پرداخت شود.

معاوناجتماعیپلیسفتاانتظامیکشورهشدارداد؛

کاری«  کمپین های دروغین با جعل عنوان »جشنواره نیکو  راه اندازی 
معــاون اجتماعــی پلیس فتا انتظامی کشــور گفت: با توجه به ایام 
پایانی ســال و اجرای طرح های خداپســندانه در خصوص »جمع 
آوری کمــک هــای نقدی و غیرنقدی به جهت یاری رســاندن به 
نیازمندان« مراســم و پویش هایی مختلف با عنوان » جشــنواره 
نیکوکاری « در حال برگزاری است.سرهنگ رامین پاشایی افزود: 
تعدادی از سازمان ها و نهادهای اجرایی دارای مجوز در این خصوص 
فعالیت می کنند و مسیرهای اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی 
خیرین نیز از طریق شماره حساب اعالمی دولتی و از طریق رسانه 
ملی و خبرگزاری های رســمی کشــور در حال اطالع رسانی است.

متاسفانه بعضی از افراد سودجو با راه اندازی کمپین های دروغین 
در فضای مجازی و با ســوء اســتفاده از نام و اعتبار افراد حقیقی و 
حقوقی به ویژه افراد شناخته شده در حوزه ورزش و سینما با اعالم 
شماره حساب های شخصی مترصد واریز مبالغ از سوی داوطلبان 
و کالهبرداری با این شــگرد هســتند.وی افزود: بر اساس رصدهای 
صورت گرفته اقدامات نیروی انتظامی پلیس فتا بر علیه مرتکبان 
این گونه جرایم در جریان می باشد.وی به هموطنان توصیه کرد : 
در صورت تمایل به شرکت در این طرح های خداپسندانه صرفا از 
طریق نهادها و سازمان های دارای مجوز که شماره حساب آنها از 

طریق رسانه ملی و خبرگزاری های معتبر اطالع رسانی می شود ، 
اقدام کنند و از واریز هرگونه وجه به حساب های شخصی افراد که 
در شــبکه های اجتماعی و پیام رســان ها در حال تبلیغ هســتند ، 
اکیدا خودداری نمایند.وی از شهروندان خواست در صورت اطالع 
از هــر گونــه فعالیت مجرمانه در فضای  مجازی یا پیام رســان های  
cyberpolice. موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس  فتا به آدرس
ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند و یا با تماس با مرکز فوریت 
های ســایبری به شــماره ۰۹۶۳۸۰ جهت رسیدگی هر چه سریع 

تر با ما در میان بگذارند.
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»ریشهدرخاک«؛
کتــاب »ریشــه در خــاک« )دفتر اول خان پری( نوشــته لیال 

محمدپور به تازگی توسط نشر داسای منتشر شد.
جلــد اول ایــن کتــاب به زندگی زنی اصیــل و بختیاری به نام 

»خان پری« می پردازد.
خان پری در اواخر هشت ســالگی بنا بر رســم و رســومات غلط، 
ناخواسته با پسرعمویش اصالن که از مادری بی اصل و نسب بود 
ازدواج می کند، خود اصالن نیز مرد قمارباز و خطرناکی بود.او پس 
از یک دوره کوتاه زندگی مشترک و بعد از کشته شدن اصالن، 
با پسرعمه اش علی جان ازدواج می کند. ازدواجی که ماحصلش 
شش فرزند بود و دست بر روزگار محل آزمایش میزان صبرش 
در زندگی شــد. این کتاب تماماً بر اســاس اتفاقات واقعی است 
که در زندگی خان پری رخ داده و پرده از رمز حیات برمی دارد. 

وی در تمام طول عمر خود با رعایت حقوق شــرعی و اجتماعی 
علی رغــم زن بــودن با عزمی مردانــه به آهنگ همتی جانانه در 
راه حفظ و تحکیم خانواده از تمام وجودش مایه گذاشــت و با 
وجود ســختی های زندگی و رنج های فراوانی که کشــید هرگز 
دچار سکون نشد و تا آخرین لحظات عمر باعزتش، برای زندگی 
جنگید و مهم ترین درس او برای همه ی دختران و زنان این مرز 
و بوم تسلیم شدن محض در برابر خواست حق و تسلیم نشدن 
در برابر طوفان های ناخواسته ی زندگی است. ریشه در خاک در 
واقع توصیف یک ماجرا نیست. بلکه در دل خود ماجراها دارد.

لیال محمدپور فارغ التحصیل رشــته روان شناسی عمومی است 
و کتاب ریشه در خاک دهمین و متفاوت ترین اثر وی در حوزه  
نویســندگی است. کتاب ریشــه در خاک ۲۵۸ صفحه دارد و با 
قیمت ۱۲۰.۰۰۰ تومان توسط نشر داسای منتشر شده است.

دریاچهشهیون،

 کشف قطعه ای از بهشت
 در طبیعت سبز دزفول 

یکــی از دریاچه ها و جاهــای دیدنی اســتان 
خوزستان دریاچه ای که ۵۰ سال پیش با احداث 
سد دز به وجود آمده است. این دریاچه شیهون 
یا دریاچه سد دز نام دارد که یکی از از زیباترین 
دریاچه های مصنوعی کشور و مکان مناسب برای 

تفریح است.
دریاچه شهیون کجاست؟

دریاچه شــهیون که نام دیگر آن دریاچه ســد 
دز اســت، یکی از زیباترین دریاچه های ایران و 
از جاهای دیدنی دزفول به حســاب می آید که 
در شــمال غربی دزفول و در  در ۲۳ کیلومتری 
شمال شرق اندیمشک و پشــت دو کوه شاداب 
و تنگوان، کنار روستای پامنار قرار دارد و سبب 
زیبایی منطقه شهیون شده است. منطقه شهیون 
با مســاحت بالغ بر ۳۰۲ کیلومتر مربع از توابع 
شهرســتان دزفول اســت که در ۱۵ کیلومتری 

شمال شهر دزفول قرار دارد.
دریاچه شــهیون در دهستان شــهی که یکی از 
دهستان های بخش سردشــت دزفول است قرار  
دارد. برای دیدن این مروارید تماشایی باید اول 
به شهرستان دزفول در شــمال خوزستان و در 
۱۵۰ کیلومتری اهواز،  مرکز این اســتان بروید.  
بعد از آن می توانید از طریق یک راه آسفالته ۷۵ 
کیلومتری که دزفول را به شهیون وصل می کند و 
تا آخرین روستا یعنی آبیدسری کشیده شده، به 

این دهستان بروید.
در ادامه برای رسیدن به این دریاچه باید از جاده 
شهیون تا رسیدن به جاده انحرافی دریاچه حرکت 
کرد. این جاده تا پای دریاچه به صورت آسفالته 
اســت و در قســمتی معین از کنار دریاچه یک 
پارکینگ مناسب همراه تعداد زیادی قایق برای 
گردشگران قرار داده شده است. بعد از آن و با یک 
ساعت پیاده روی، می توانید به منطقه ای خیلی 
زیبا و سرسبز و پوشیده از درختان نخل برسید. 
در این مکان چشمه ای قرار دارد که از باالی کوه 
سرازیر شده و در قسمت پایین هم منظره خیلی 

زیبای دریاچه دیده می شود.
شگفتی های دریاچه شهیون

این دریاچه در استان گرمســیر خوزستان قرار 
دارد، ولی ماهی قزل آال که که یک ماهی سرد آبی 
اســت، در این دریاچه زندگی می کند. قزل آالی 
رنگین کمان از ماهی های غیربومی دریاچه سد 
دز به حســاب می آید. با توجه به اینکه این نوع 
قزل آال )در مقایسه با انواع دیگر این ماهی( تحمل 
بیشــتری نســبت به دمای محیط دارد، در این 
دریاچه چند سال پیش رهاسازی شده و اکنون 
توانسته خود را با شرایط محیطی آن وفق دهد.
همین طور دریاچه دز خیلی بزرگ است و قسمت 
های مختلف آن دارای دماهای متفاوت اســت، 
چون در برخی نقاط جریان هــای خنک فصلی 
از ارتفاعات منطقه وارد می شــود یا چشمه های 
زیرزمینی از بستر دریاچه می جوشد، این عوامل 
ســبب کاهش دمای قابل توجه آب نســبت به 
محیط اطراف شــده اســت. همین عمل باعث 
شده تا محیط مساعدی به عنوان زیستگاه ماهی 

قزل آال امکان پذیر شود.
گونه های متفاوت جانوری دریاچه شهیون 

در فصل مهاجرت پرنــدگان، گونه های مختلفی 
مثل کبک، پرندگان دریایی و تیهو اینجا را برای 
استراحت شــان  انتخاب می کننــد. همینطور 
می توانید خرگوش هــای تیزپا را نیــز در کنار 

دریاچه شهیون تماشا کنید.

گردشگری

 »عسلویه شمال« و تقاطع
 غیر همسطح نیمه کاره!

  بهقلموحیدحاجسعیدی
رئیس جمهور باالخره به اســتان گلســتان سفر 
کرد و البالی بازدید ها و جلسات و دور همی ها 
با نخبگان اســتان هم دیدار کرد. پیش خودمان 
بماند از والیت ما هم ۱۰ نخبه دعوت بودند. فکر 
کنم نخبگان را بر اساس تعداد کتابفروشی های 
نداشته شهر ها انتخاب کرده بودند وگرنه والیت 
ما بیشتر از اینها نخبه دارد! ای کاش رئیس جمهور 
الکش را هم در این ســفر با خودش آورده بود و 
با یک غربالگری مشتی چند تا از این نخبگان را 
جایگزین مدیران پیر و پاتال و خسته و بازنشسته 
می کرد!گردش نخبگان نخواستیم ، اگر دو سه تا 
نخبه هم در بدنه مدیریتی اســتان جاساز شوند، 

غنیمت است! 
در این سفر وزیر اقتصاد ما مهمان والیت ما بود و 
ما هم باالخره یک وزیر را از فاصله خیلی نزدیک 
با وضوح باال زیارت کردیم. چه کیفیتی داشت. با 

تلویزیون خیلی فرق داشت.
هر چند وزیر اقتصاد هم والیتی ما اســت و معلم 
ادبیــات ما هم فامیلی اش خاندوزی بود ولی ای 
کاش به جای وزیر اقتصاد وزیر راه و شهر سازی 
اینجا می آمد. آن وقت می توانســتیم دستش را 
بگیریــم و ببریــم ابتدای شــهر تا از نزدیک و بی 
واســطه، پروژه نیمه کاره تقاطع غیر همســطح 
والیت ما که امســال نه ســالگی کلنگ زنی اش 
را جشــن گرفتیم، بازدید کند!  دســت آخر هم با 
اجازه سرپرست کارگاه با وزیر  راه می رفتیم روی 
ســازه نصفه و نیمه پل و از آن باال تعداد غلطک 
ها و لودر ها و فرغون ها و کارگرانی که مشــغول 
خوابند را شــمارش می کردیم. آن وقت وزیر راه 
راحت می توانســت تخمیــن بزند که این پروژه 
چند وقت دیگر تعطیل ببخشید تکمیل می شود! 
شــاید وزیر هم با عمو ســیفی ) ســرایدار مفخم 
مدرسه ما( هم نظر می شد که ای کاش به جای 
تقاطع غیر همسطح، یک میدان گل و گشاد می 
ساختند. این طوری  یک ماهه پروژه تکمیل می 
شد و دستکم ۵۰ تا مغازه دور میدان ساخته می 

شد و شهر هم توسعه پیدا می کرد.  
)البته وزیر قطعا فرضیه ســیف اهلل در خصوص 
بخور بخور بیشــتر در تقاطع غیر همســطح را به 
شدت رد می کرد و به او چشم غره هم می رفت!( 

بگذریم ... 
البته این همه مزایای حضور وزیر راه در والیت ما 
نیست و این طوری وزیر صنعت هم راحت تر می 
توانســت پروژه نیمه کاره پتروشیمی گلستان را 
با ۹۰۰۰۰ سرمایه گذار که بعد از ۱۵ سال هنوز 
تاتــی تاتی می کنــد و راه نیفتاده، توجیه کند! 
باالخره وقتی در یک اســتان ساخت یک تقاطع 
غیر همســطح بیشــتر از ده سال طول می کشد، 
نباید انتظار داشــته باشیم کارخانه پتروشیمی 
بیست سی ساله ساخته شود! مردم چقدر متوقع 

شده اند؟!

"کاکائو" از سکته قلبی و سرطان جلوگیری می کند

یک کارشناس صنایع غذایی با اشاره به خواص بسیار کاکائو برای سالمت 
افراد، گفت: از مهم ترین خواص درمانی این گیاه می توان به پیشــگیری از 
بروز بیماری های قلبی و سکته، افزایش ظرفیت فعالیت فیزیکی و ذهنی و 
مقابله با سرطان اشاره کرد.بهجت نمکی با اشاره به مصرف باالی کاکائو در 
جهان گفت: کاکائو یک گیاه گرمسیری است که فرآورده های این گیاه در 
حال حاضر موردپســند افراد بســیاری قرار گرفته است.نمکی شکالت های 
کاکائویــی یا پودر های کاکائو را از محبوب ترین فرآورده های دانه های گیاه 
کاکائو عنوان کرد و افزود: همچنین از این گیاه روغن کاکائو که به کره کاکائو 
هم معروف است تولید می شود که جامد و سفیدرنگ مایل به زرد بوده و مزه 
شکالت می دهد.این کارشناس صنایع غذایی افزود: دانه های کاکائو دارای ۵۰ 

درصد روغن هستند که به کره کاکائو مشهور است. عالوه بر این در هریک از 
دانه های کاکائو هشت تا ۱۰ درصد نشاسته، هشت تا ۱۰ درصد ماده سفید 
رنگ، دو تا سه درصد کافئین، یک تا سه درصد تئو برومین و چهار درصد 
مواد مواد معدنی وجود دارد.نمکی کاکائو خالص و دانه کاکائو را منبع غنی 
چربی، فیبر غذایی، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر عنوان کرد و افزود: این 
گیاه به دلیل وجود منابع غنی مس و پتاسیم نقش موثری در سالمتی قلب و 
عروق دارد.وی همچنین کاکائو را یکی از غنی ترین منابع پلی فنل ها عنوان 
کرد و افزود: این مواد دارای خواص متعددی، چون کاهش التهاب، جریان 
خون بهتر، کاهش فشارخون و بهبود سطح قند و کلسترول خون هستند.

نمکی با اشــاره به خواص بســیار کاکائو در سالمت افراد گفت: از مهم ترین 

خواص درمانی آن می توان به پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و سکته، 
افزایش ظرفیت فعالیت فیزیکی و ذهنی و مقابله با سرطان اشاره کرد.

وی افزود: به دنبال مطالعاتی که روی تأثیر کاکائو در پیشگیری از حمالت 
قلبی انجام شده، محققین به این نتیجه رسیدند که مصرف کاکائو با کاهش 
خطر بیماری های قلبی عروقی مرتبط است.این کارشناس آزمایشگاه کنترل 
غذا و دارو افزود: همچنین مطالعات متعددی نشان داده اند که پلی فنل های 
کاکائو خطر بروز بیماری های عصبی را از طریق بهبود عملکرد مغز و جریان 
خون کاهش می دهند که این موضوع نشان می دهد مصرف کاکائو می تواند 
منجر به بهبود خلق وخو، کاهش افسردگی، افزایش شادی و افزایش تعادل 

نوسانات خلقی هورمونی نیز شود.

دریچه علم

 تخمه جابانی 
رکورد زد!

مقایسه آخرین قیمت  انواع 
آجیل با نرخ های مدت مشابه 

سال گذشته نشان می دهد تخمه 
جابانی با 257 درصد و تخمه 
آفتابگردان با ۱۰۰ درصد در 

صدر جدول افزایش قیمت قرار 
دارند و نخودچی با 63هزار 

تومان قیمت در هر کیلو 
ارزان ترین آجیل میادین است. 

این موضوع سوژه کارتونی از 
مهدی عزیزی در خبرآنالین 

شد.

کارتون 

ناگفته های زندگی مالقلی پور از زبان دخترش؛  

روزهای سختی بر ما گذشته است
 چهارصد و نود و پنجمین سینماتک خانه هنرمندان ایران 
با نمایش نســخه مرمت شــده »بلمی به سوی ساحل« به 
نویســندگی و کارگردانی زنده یاد رســول مالقلی پور که 
همزمان با پانزدهمین ســالروز درگذشت این سینماگر با 
حضور همسر و دختر مالقلی پور در سالن همراه بود، شب 
گذشته دوشنبه ۱۶ اسفند در تاالر ناصری خانه هنرمندان 
ایران برگزار شد.حسین سلطان محمدی به عنوان منتقد 
مهمان با اجرا و کارشناسی سامان بیات به تحلیل و بررسی 
ایــن فیلم و ســینمای مالقلی پــور پرداختند. این برنامه 
همچنیــن با نمایش بریده هایی از مســتند »رکعتان فی 
العشق« ساخته اکبر نبوی نیز همراه بود که در بخشی از آن 
مالقلی پور درباره اهمیت میدان دادن به جوانان فیلمساز 
بیان کرده بود:»باید دنبال کشــف و شناسایی جوانان بود 
و امکاناتی در اختیارشــان گذاشــت و کم کم قدیمی های 

سینمای جنگ جای خود را به آن ها بدهند.«
کبری مالقلی پور دختر زنده یاد رسول مالقلی پور در ادامه 
با حضور روی سن بیان کرد: پانزده سال است که پدرم از 

میان رفته اســت. ســال ها و روزهای سختی بر ما گذشته 
است. زیرا او برای ما بسیار نزدیک و عزیز بود و برای مردم 

ایران نیز. پدرم با مردم رابطه صمیمانه ای داشت.
او افــزود: پدرم به هیچ جایی وابســته نبــود و تنها راوی 
لحظاتی بود که دیده و شنیده بود. او به کسانی وابستگی 
و تعلق خاطر داشت که به عنوان فیملبردار و عکاس با آن 
ها در جنگ همراهی داشت و در واقع ادای دین به آن ها 
می کرد. برای من عزیز و لذت بخش اســت که امروز بعد 

از ۱۵ سال عزیزانی را می بینم که برای دیدن فیلمش به 
این سالن آمده اند. او تجربه هایش را به واسطه فیلم هایش 

منتقل می کرد.
در ادامه حسین سلطان محمدی منتقد و کارشناس سینما  
گفت: رسول مالقلی پور بچه لب خط و اهل جنوبی ترین 
نقطــه تهــران بود و با تالش خود به این جایگاه رســید.  
خودش جانباز بود و در جریان وقایع ۴۵ روز اول درگیری 
در خرمشهر زخمی شده بود. مالقلی پور فیلمسازی است 
که جنگ را چشید و تجربه خودش را با فیلم ها و متن هایش 
منتقل کرد. فراتر از آن ارتباط خود را همواره با خانواده های 
رزمندگان و جانبازان تا آخرین سال های عمرش حفظ کرد 
و به آن ها سر می زد و معروف است که او پیگیر درمان پدر 

جانباز دختری به نام »هیوا« بود. 
او افزود: من نیز مصاحبه ای ۵ ساعته با او داشتم که در آن 
دلگیر از شــرایط وقت بود. او در بطن جنگ فیلم ســاخت 
و اولین فردی بود که کلیپ از جنگ تهیه کرد. »بلمی به 
ســوی ســاحل« نیز سال ۶۴ در میانه جنگ ساخته شده 

اســت و فیلمســاز در آن به شدت به ماهیت معنوی جنگ 
نیز پایبند بوده است. این فیلم او شاید ساده به نظر برسد 
اما شبهه مستندی از مشکالت نیروهای جنگی با بنی صدر 
است که فرماندهی کل قوا در آن زمان به او واگذار شده بود. 
این منتقد بیان کرد: مالقلی پور تمثیل هایی از واقعه کربال 
را در آثارش آورده و باورها و اعتقاداتش را بعدها حتی در 
فیلم های اجتماعی اش نیز مطرح کرده است. فیلم هیوای 
او نیــز درباره شــهید حمید باکری بــه واقعیاتی از رابطه 
رزمنده با جبهه می رســد. مالقلی پور به پشتوانه خانواده 
اش پافشاری به سالمت رفتاری و حرفه ای خود می کرد. 
اگرچه شکایت هایی داشت و یکبار گفته بود خسته شده 
اســت اما همه و خودش همواره بر ادامه مســیرش تاکید 
داشتند. مالقلی پور فیلمسازی را تجربه کرد و در مستند 
اکبر نبوی از او اشــاره دارد که در عرصه فیلمســازی همه 
تجربه هایش را به محک گذاشته بود. آثار مالقلی پور هر 
دو ویژگی کارهای فیلمســازانی را داشــت که هم ســعی 
می کنند خشــونت جنگ را در آثار جنگی بازنمایی کنند 

هم آثار فیلمســازانی مثل ابراهیم حاتمی کیا که فضای 
معنوی جنگ را تصویر می کنند. فیلم های او در عین دقت 
بر معنویات بر رفتارهای جامعه فعلی اش تاکید می کند.

سلطان محمدی ادامه داد: در سیر فیلمسازی او که همه 
فیلم نامه هایش را هم به جز فیلم اولش که اقتباس از یک 
داستان بود خود نوشته است، این مشخصه ها را می بینیم. 
او معتقــد بــود باید پایدار بماند و کارش را بکند؛ حتی اگر 
به مشکل مالی بربخورد. برای مثال در فیلم »افق« که به 
لحاظ مالی بدهکارش کرده بود. شاید همین فشار اقتصادی 
باعث شد تا فیلم »کمکم کن« را بسازد و بعد از این فیلم 
»هیوا« را ســاخت و بعد هم »نســل سوخته« که تاثیرش 
را در فیلم های فیلمســازان بعد از آن می بینیم. در »قارچ 
ســمی« نیز اعتراض شــدیدی به وضعیت رزمندگان آن 
دوران دارد و بعد به فیلم هایی »میم مثل مادر« و »مزرعه 
پدری« می رسد. از کربال نیز تصاویر مستند خوبی دارد و 
آرزوی او بود یک یادگاری سینمایی از کربال در کارنامه اش 

داشته باشد. 

چهره ها 

طنز

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

یاسر احمدی   شهردار بهشهر- محمد فالحتی مدیر عامل سازمان

ســازمان حمــل ونقــل همگانــی شــهرداری بهشــهر درنظــردارد جهــت  تامیــن نیــروی  خدمــات اداری بــا بــرآورد 
اولیــه )16/947/358/805( ریــال کــه بــه مــدت 12 مــاه از طریــق مناقصــه عمومــی  بــه پیمانــکاران 
  )www.setadiran.ir( دارای تاییــد صاحیــت از اداره کار و رفــاه اجتماعــی باشــرایط زیــر در ســامانه ســتاد

واگذارنمایــد.
الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه :

 تضمیــن شــرکت درمناقصــه بــه مبلــغ  هشــتصد و چهــل وهفــت میلیــون و ســیصدو شــصت وهفــت هــزار 
و نهصــدو چهــل )847/367/940( بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبارســه )3( ماهــه از تاریــخ  

چــاپ آگهــی ویــا فیــش مبلــغ واریــزی بــه حســاب ســپرده  1034517691/1 نــزد بانــک رســالت .
 شرکت کنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در سامانه تدارکات الکترونیک 
دولــت )ســامانه ســتاد( شــامل تضمیــن )پاکــت الــف( ،اســنادمناقصه ومــدارک شــرکت شــامل) مــدارک 
شناســایی مدیــر عامــل ) فتوکپــی شناســنامه , کارت ملــی , کارت پایــان خدمــت( دعوتنامــه , پیــش قــرارداد 
تاییــد شــده , اساســنامه ، آگهــی  آخریــن تغییــرات روزنامــه ،کــد کاربــری پایــگاه ملــی مناقصات،کداقتصــادی،  
برگــه صاحیــت پیمانــکاری از اداره کار  ,گواهــی صاحیــت ایمنــی و مفاصــا حســاب از ســازمان تامیــن اجتماعــی 

ســال 1399, تمامــًا بــه مهــر وامضــاء مدیــر عامــل  شــرکت رســیده باشــد در پاکــت ) ب(
 برگه  پیشنهادقیمت را درپاکت )ج( ارائه وارسال گردد.

ب( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(
گشایش پیشنهادها: مازندران – بهشهر -شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد ج( محل 

*شــرکت کننــدگان مــی بایســت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام و جهــت شــرکت بــه 
نماینــد. مراجعــه    )www.setadiran.ir(ســتاد ســامانه 

 به پیشنهادها وقیمت های مشروط،مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد.
 تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول /111400/12 و در نوبت دوم  /181400/12 می باشد.

 شهرداری در ردیاقبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.
 تاریخ دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد از تاریخ /111400/12 الی  181400/12 می باشد.

 مهلت قبول پیشنهادها تا روز پنج شنبه  1400/12/28 ساعت 10:00 در سامانه ستاد می باشد.
 تاریــخ بازگشــایی اســناد مناقصــه و قیمتهــای پیشــنهادی در ســامانه ســتاد روز پنــج شــنبه 1400/12/28 

ســاعت 11:00 مــی باشــد.

 نوبت دوم

 ماجرای زنی که 
تسلیم نشد


