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اجرای مزد منطقه ای به صالح نیست

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

   معاون وزیر کار با بیان اینکه مزد منطقه ای نافی مزد حداقلی کارگران نیست، گفت: علیرغم 
اینکه خیلی از کارفرمایان دغدغه نیروهای کار خود را دارند ولی به نظر می رسد که با منطقه ای 
شدن دستمزدها، شاید در حق کارگران اجحاف شود و از عدالت مزدی به دور باشد لذا اجرای 

آن در حال حاضر به صالح نیســت. علی حســین رعیتی فرد گفت: در حال انجام مطالعات 
مزد منطقه ای هستیم و معتقدیم که بعد از مدت ها آن را به یک جمع بندی برسانیم و یکبار 

گر شرایطش را در کشور داریم، آن را به اجرا در آوریم...   || صفحه  صفحه 33  تعیین تکلیف کنیم که ا

خبر مهم برای بازار خودرو

 تصویب واردات  تصویب واردات ۷۰۷۰ هزار  هزار 
خودرو سواری در کمیسیون تلفیق خودرو سواری در کمیسیون تلفیق 

صفحه 3 
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امیرعبداللهیان در گفت وگو با بورل:

 برای نهایی کردن 
 توافق خوب و فوری 

آمادگی داریم
     در تماس تلفنی جوزپ بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر امور 
کرات  خارجه کشورمان آخرین نتایج مذا
وین برای لغو تحریم ها مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت...

مشاور وزیر ارتباطات پاسخ داد:

علت قطعی گسترده 
اینترنت در تهران و البرز 

      برخــی مخاطبــان از قطعــی گســترده 
ج خبر  اینترنت همراه و ثابت در تهران و کر
دادنــد کــه طبــق آن، اینترنــت اپراتورهــای 
همــراه اول، شــاتل، مبیــن نــت و... دچــار 

قطعی شده بود...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 مایه حیات 
در معرض خطر جدی

4

فرصت یک هفته ای 
صاحبان خانه های خالی 

 برای ثبت 
اطالعات سکونتی

3

ح ساماندهی  بررسی طر
استخدام در 14۰1

2

 چرا دارو 
گهان گران شد؟ نا

7

گهی  تجدید مناقصه عمومی گهی  تجدید مناقصه عمومیآ آ

 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر

 نوبت اول

بــا توجــه بــه اینكــه شــهرداری بنــدر بوشــهر در نظــر دارد پــروژه خریــد و نصــب و راه انــدازی بخشــی از فــاز 2 پایــش تصویــری - دوربینهــای نظارتــی    را  بــه پیمانــكاران واجــد 
صالحیــت و دارای شــرایط مربوطــه از ســازمان هــای ذیربــط را از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد(  واگــذار نمایــد، لــذا از كلیــه پیمانــكاران واجــد صالحیــت  
كــه دارای گواهینامــه صالحیــت در رشــته مربوطــه هســتند دعــوت مــی گــردد مطابــق جــدول زمانبنــدی ذیــل بــه ســامانه مذكــور بــه آدرس www.setadiran.ir   مراجعــه و 
نســبت بــه دریافــت اســناد و مــدارک  اقــدام نمائیــد.الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الكترونیكــی را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند. 

مبلغ برآورد اولیه شماره فراخوانموضوع رد یف
) به ریال(

 مدت 
قرارداد

آخرین 
مهلت  
خرید 
اسناد

آخرین 
مهلت  
تحویل 
کات پا

  تاریخ 
گشایی  باز

کتها پا
حداقل رتبه مورد نیاز

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه

1

خرید و نصب و راه 
اندازی بخشی از 

فاز 2 پایش تصویری 
-دوربینهای نظارتی   

614۰۰/12/1814۰1/۰1/۰614۰1/۰1/۰۷ ماه  2۰۰۰۰۰۵۷۰1۰۰۰۰9214/434/۰۰۰/۰۰۰

صالحیت شورای عالی 
انفورماتیک یا معاونت 
برنامه ریزی به همراه 

مجوز افتا  

8۰۰/۰۰۰/۰۰۰

توضیحات: 
ر بــه شــرح جــدول فــوق  در ســامانه الكترونیكــی دولــت ) ســتاد ( بارگــذاری گــردد . ضمنــًا اصــل  1- محــل وآخریــن مهلــت تحویــل اســناد: كلیــه پــاكات مــی بایســت در مهلــت مقــر

ر بــه اداره امــور قراردادهــای شــهرداری مركــزی تحویــل و رســید دریافــت نماییــد  .  پاكــت الــف ) تضمیــن شــركت در مناقصــه  ( در مهلــت مقــر
2- پاكتهای  مناقصه در ساعت 10/ده  مورخ درج شده در جدول گشوده می شود.

3- تضمیــن شــركت در  مناقصــه مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه بانكــی یــا ضمانــت نامــه صــادر شــده از مؤسســات غیــر بانكــی تحــت نظــارت بانــك مركــزی جمهــوری 
اســالمی یــا اوراق مشــاركت یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب  ســپرده شــماره 4073011407850545 تحــت عنــوان تمركــز وجــوه ســپرده شــهرداری نــزد بانــك مركــزی ارائــه گــردد. 

4- ضمنًا متن آگهی در شبكه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس: www.Bushehr.ir درج گردیده است.
5- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.

6- مدت اعتبار پیشنهادها سه/سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.
7- شهرداری در رد یك یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

8-  سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
9- محــل دریافــت و تحویــل اســناد ســامانه تــداركات الكترونیــک دولــت ) ســتاد( و محــل گشــایش پیشــنهاد هــا ســالن جلســات واقــع در طبقــه چهــارم ســاختمان مركــزی 

ــدر بوشــهر مــی باشــد .  شــهرداری بن
10- اطالعــات دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاكــت الــف: آدرس : بوشــهر - میــدان شــهرداری - شــهرداری مركــزی 

- طبقــه دوم - اداره امــور پیمــان تلفــن: 07733340571
11- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس : 41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768                  

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

نیــروی  تأمیــن  دارد"فعالیــت  درنظــر  هرمــزگان  ای  منطقــه  آب  ســهامی  شــركت 
انســانی جهــت انجــام امــور خدماتــی و پشــتیبانی"با حــدود بــرآورد هزینــه اجــرای 
كار بــه مبلــغ 63.615.749.932 ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی یــك مرحلــه ای 
بــه پیمانــكار واجــد صالحیــت خدمــات عمومــی و حمــل و نقــل از اداره كل تعــاون، 
كار و رفــاه اجتماعــی واگــذار نمایــد. مبلــغ تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجــاع كار 
نقــد. وجــه  واریــز  یــا  و  بانكــی  ضمانت نامــه  نــوع  از  ریــال   3.180.800.000

مهلــت خریــد اســناد از ســامانه ســتاد ایــران )www.setadiran.ir( بــا پرداخــت 
مبلغ6.050.000ریــال از تاریــخ درج ایــن آگهــی و حداكثــر تــا مــورخ 19 /1400/12، 
مــورخ   13 ســاعت  تــا  مربوطــه  اســناد  و  قیمــت  پیشــنهاد  بارگــذاری  مهلــت 
ــاعت10مورخ 1401/01/20  ــنهادات س ــایی پیش ــخ بازگش ــوده و تاری 1401/01/15 ب

مــی باشــد.
شناسه اگهی :1285062                                                                                                                            

گهی فراخوان مناقصه عمومی  گهی فراخوان مناقصه عمومی  آ  آ
 نوبت اولبا ارزیابی کیفی با ارزیابی کیفی 

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

 تاثیرات جنگ اوکراین 
بر بازارهای جهان و ایران

  شهیر محمدنیا
مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه

 با توجه به اینکه روسیه معادل هفت 
میلیون بشکه تولید نفت دارد و بیش 
از ۳۵درصد گاز مصرفی اروپا از طریق 
روسیه تامین می شود، با فرض محال 
تحریم صادرات نفت روسیه، در کوتاه مدت و با اتکا به استفاده 
از ذخایر استراتژیک نفت در کشورهای تولید کننده و مصرف 
کننده نفت می توان تا چند ماه این کمبود را پوشش داد اما در 
طوالنی مدت بازار جهانی نفت با چالش جدی مواجه می شود.

حتی با مقرون به صرفه شــدن ورود نفت shale توســط 
کشــورهایی مانند آمریکا و کانادا، جبران این کسری بسیار 
زیاد، دشوار است و موسسات معتبر نفت ۱۵۰دالری را پیش 

بینی کرده اند.
در ارتباط با گاز نیز وضعیت به همین شکل است و کاهش 
واردات گاز روسیه به اروپا موجب افزایش شدید قیمت گاز 
می شــود.حتی اگر با تحریم مســکو شاهد قطع گاز به اروپا 
نباشیم به احتمال فراوان شاهد کاهش صادرات گاز و افزایش 

قیمت گاز خواهیم بود.
در نتیجه خط لوله نورد اســتریم ۱ و مســیرهای انتقالی گاز 
روسیه را از اوکراین به سایر کشورهای اروپایی ممکن انتقال 
می دهند و  ممکن است فقط بهره برداری از خطوط انتقال 

نورد استریم ۲ به صورت کامل ملغی گردد.
در نگاهی دقیق تر افزایش قیمت نفت و گاز به نفع اقتصاد ایران 
خواهــد بود. در صورتی که ایران به برجام بازگردد، می تواند 
در مدت زمان کوتاهی به سقف تولیدی خود در دوران پیشا 
تحریــم برگردد. همچنان کــه در دولت قبلی و برجام یک 

شاهد این امر بودیم.
 لــذا درصــورت باز پس گیری ســهم ایــران از بازار جهانی 
نفت انتظار می رود درآمد حاصل از صادرات نفت افزایشــی 
چشمگیر داشته باشد. نکته ای که حتی می تواند موضع ایران 
را در مذاکرات وین قوت بخشد و نیاز بالقوه بازارهای جهانی 
بــه نفــت ایران می تواند منافع بــرد بردی را برای طرفین به 

وجود بیاورد.
بنابراین اگر افزایش درآمدهای نفتی به درستی مدیریت شود 
و سیاســت گذاری های صحیح اقتصادی صورت بگیرد ) که 
متاسفانه در گذشته شاهد ضعف های عمیق سیاست گذاری 
اقتصادی به ویژه در دولت احمدی نژاد و با نفت ۱۴۰ دالری 
بوده ایم( با پوشــش تقاضای انباشته ارزی فراوان در صنایع 

مختلف، موجب احیای اقتصاد ایران خواهد شد.
چشم انداز بازار جهانی غالت و محصوالت کشاورزی

در بخشــی دیگــر به بررســی اثــرات این بحران بــر بازار 
کامودیتی های کشــاورزی می پردازیم. روسیه اولین صادر 
کننــده گندم بوده و اوکراین ســومین صادر کننده ذرت و 
چهارمین کشور صادر کننده گندم است. بنابراین، در صورت 
تداوم جنگ و در پی آن تحریم روسیه و نبود صادرات، شاهد 
تورم بسیاری زیادی در غالت و حبوبات خواهیم بود. جایگاه 
و اهمیت اوکراین در تولید غالت به قدری است که در زمان 
جنگ جهانی دوم هیلتر اولویت تســخیر اوکراین را حتی 
بیشــتر از شــهرهای مهم روسیه می دانست و اوکراین را به 

عنوان اصلی ترین منبع تامین مواد غذایی در نظر داشت. 
با توجه به اینکه ایران به غیر از گندم که به صورت بی ثبات و 
تا حدی یک خودکفایی نسبی دارد و البته با توجه به شرایط 
اقلیمی این خودکفایی نیز بسیار شکننده است در سایر غالت 
و حبوبات از جمله ذرت و ... وارد کننده است. افزایش جهانی 
قیمت گندم، ذرت و ســایر غالت و حبوبات موجب افزایش 

قیمت در ایران هم خواهد شد.
منبع : اقتصاد آنالین

یادداشت

گهی مزایده عمومی اموال غیر منقول )زمین( گهی مزایده عمومی اموال غیر منقول )زمین(آ آ

 روابط عمومی شهرداری دستجرد

ح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . کاربری تجاری   بشر شهرداری دستجرد در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمین با 

آدرس ملک مورد معاملهارزش کل ) ریال (قیمت هر متر مربع ) ریال (کاربریمساحت ) متر مربع (پالك ثبتیردیف

بلوار امام رضا)ع(نرسیده به بلوار 3۰ متری 29۵/۰۰۰/۰۰۰2۰/۰6۵/9۰۰/۰۰۰تجاری11/3288/4۵۰168/۰2
آباد  )عج( همت  ولیعصر

بلوار امام رضا)ع(نرسیده به بلوار 3۰ متری 299/۰۰۰/۰۰۰2۰/93۰/۰۰۰/۰۰۰تجاری21/3288/4499۷۰
آباد )عج( همت  ولیعصر

بلوار امام رضا)ع(نرسیده به بلوار 3۰ متری 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰21/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰تجاری31/3288/4498۷۰
آباد )عج( همت  ولیعصر

متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت یــك هفتــه در ســاعت اداری ) بجــز روزهــای تعطیــل ( بــه شــهرداری دســتجرد مراجعــه نمــوده و نســبت بــه تهیــه اســناد 
مزایــده اقــدام نماینــد و حداكثــر بــه مــدت یــک هفتــه پــس از انتشــار آگهــی نوبــت دوم فرصــت دارنــد تــا اســناد مربوطــه تكمیــل شــده را بــه دبیرخانــه شــهرداری تحویــل نماینــد .

تلفن تماس : 35223624- 025 و 35223030 - 025  شماره داخلی 116  ) واحد حقوقی (
شرایط شرکت در مزایده :

 ارائه سپرده در مزایده معادل پنج درصد قیمت كارشناسی به صورت نقدی یا ضمانتنامه بانكی در وجه شهرداری دستجرد می باشد.
 در صورتی كه نفرات اول تا سوم شركت كننده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده شركت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

 قیمت پایه قطعه بر مبنای نظریه كارشناس رسمی دادگستری می باشد. 
 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد .
 هزینه نشر آگهی و كارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد .

شناسه آگهی: 1282469

 نوبت اول

امام جمعه تهران:

 آزادسازی سواحل نشان داد می شود 
کرد قانون های بر زمین مانده را اجرا 

حجت االسالم حاج علی اکبری گفت: آزادسازی 
سواحل نشان داد که می شود قانون های روی زمین 
مانده را اجرا کرد که فقط وحدت، صمیمیت و توکل 

به خداوند می خواهد.
حجت االســالم والمسلمین حاج علی اکبری در 
خطبه های نماز جمعه تهران اظهار داشــت:حاج 
علــی اکبــری ادامه داد: شــک نداریم که هر نوع 
اصــالح فرهنگی، اخالقی، اقتصــادی، عدالتی 
و اجتماعــی بخواهــد در جامعــه رخ دهد باید از 
نهادهای حاکمیتی و دولت شروع شود و اول باید 

آنجا اصالح شود.
وی در همین راســتا افزود: هرچند در بخش های 
گوناگون باید از مردم توقع داشته باشیم اما نهادها 
در این زمینه باید پیشگام باشند، لذ این رویکرد 
بسیار مبارک است و قدر آن را می دانیم و خداوند 
را شــاکریم.امام جمعه موقت تهران گفت: اگرچه 
در برخی بخش ها با تاخیر این کار انجام می شود اما 
قصه آزاد سازی سواحل از همین قبیل بود. چقدر 

کار خــوب، بجــا و قاطعی بود که با همکاری همه 
قوا و رئیس جمهور عزیزمان انجام شد. این نشان 
داد که می شود قانون های روی زمین مانده را اجرا 
کرد که فقط وحدت، صمیمیت و توکل به خداوند 
می خواهد.امــام جمعه موقت تهران همچنین ۸ 
فرمان رئیس جمهور در مسئله خودرو را از جمله 
اقدامات خوب دولت خواند و گفت:  در این زمینه 
خیلی خوب به میدان رفتند و این درخواست ملت 
و رهبر عزیزمان اســت که وضعیت خودروسازی 
در کشــور انشــااهلل با همان قاطعیت و با همکاری 
همه اصالح شده و از این میدان هم سربلند بیرون 
خواهیم آمد.وی ادامه داد: البته توقع داریم رئیس 
جمهور عزیز همانطور که فرمان خودرو ســازی 
را به دســت گرفتند، با چند فرمان دیگر اصالح 
وضعیت معیشتی مردم عزیزمان را هم به دست 
بگیرند و هماهنگی هایی که در این زمینه هنوز به 
اندازه کافی انجام نشده و اقدامات جهادی که در 

این زمینه انجام نشده را سامان دهند.
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سیاست 2

ح ساماندهی استخدام کارکنان دولت توضیحات مطهری درباره طر

ح ساماندهی   بررسی طر
استخدام در 14۰1

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در 
رابطه با طرح ساماندهی کارکنان دولت توضیحاتی 
ارائه کرد و گفت: با توجه به آغاز بررسی الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس که سایر طرح ها 
و لوایح تا پایان زمان بررسی و تصویب آن از دستورکار 
صحن خارج خواهند شد، لذا بررسی طرح ساماندهی 
استخدام کارکنان دولت به این دلیل به سال آینده 

موکول می شود.
اردشــیر مطهری با بیان اینکه با توجه به وضعیت 
نابســامان پرداخت ها در دولت طرح ســاماندهی 
استخدام کارکنان دولت از مدت ها قبل در کمیسیون 
اجتماعی مجلس مطرح شده بود، اظهار کرد: بعد از 
دعوت از رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و 
کارشناسان این سازمان برای حضور در جلسات این 
کمیسیون قرار بر این بود که سازمان امور اداری و 
اســتخدامی کشــور الیحه ای را برای ساماندهی 
اســتخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی 

ارائه دهد، اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
وی با اشــاره به جامعیت طرح ساماندهی کارکنان 

دولت خاطرنشان کرد: تمام افرادی که مشمول ماده 
۲۹ برنامه توسعه ششم هستند و تمام دستگاه ها ذیل 

این طرح قرار می گیرند. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
افــزود: عــالوه بر نهادهــای دولتی، بســیاری از 
دستگاه های دیگر که به نوعی خصولتی محسوب 
می شوند و همچنین دستگاه هایی مثل صداوسیما 
کــه بــه نوعی ذیل مجموعه مقــام معظم رهبری 

هستند، ذیل این قرار خواهند گرفت.
مطهری ازعدم اقدام ســازمان اداری و استخدامی 
کشــور در خصوص ارائه الیحه ای برای ساماندهی 
اســتخدام کارکنان دولت نیز ســخن گفت و افزود 
: چون ســازمان اداری و اســتخدامی کشور به این 
امر مبادرت نورزید، ادامه بررســی طرح ساماندهی 
استخدام کارکنان دولت در دستور کار کمیسیون 

قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: با دستور آقای رئیسی در جهت 
ساماندهی کارکنان و اجرای عدالت به نوعی دولت 

هم موظف شده که این موضوع را پیگیری کند.

مشاور وزیر ارتباطات پاسخ داد:

گسترده اینترنت   علت قطعی 
در تهران و البرز

 برخی مخاطبان از قطعی گســترده اینترنت 
همــراه و ثابــت در تهران و کرج خبر دادند که 
طبق آن، اینترنت اپراتورهای همراه اول، شاتل، 
مبین نت و... دچار قطعی شده بود.این اختالل 
فنــی بــوده و به علت قطع برق در بخشــی از 
یکی از مراکز LCT شرکت ارتباطات زیرساخت 
در منطقه خیابان کردســتان، اتفاق افتاده بود 
کــه طبق اعالم فتاحی - مدیر عامل شــرکت 
ارتباطات زیرساخت کشور، در پی قطع برق  و 
اختالل در برق رسانی در یکی از مراکز شرکت 
ارتباطات زیرســاخت اختالل در برق رســانی 
مرکز ایجاد شــد و این موضوع به ایجاد حریق 
در سیســتم های یو پی اس و سامانه های برق 
رســانی، منجر شــد.به گفته او حریق با کمک 
آتش نشانی در مراحل اولیه اطفاء و رفع اختالل 

از سامانه های فنی انجام شد.
طبــق اعالم مدیر عامل شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت، در اثر این اتفاق عمدتا خدمات 
داخلی در برخی مناطق دچار مشکالتی شد؛ 

اینترنت بین الملل هم دچار قطعی شــد که 
البتــه تا بیش از ۹۰ درصد رفع اختالل انجام 
شــده و سرویســها به حالت اولیه برگشتند.
مشــاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطــالع رســانی وزارت ارتباطات و فن آوری 
اطالعــات در توییتــر اعالم کرده که اختالل 
جزئــی اینترنت پیش آمــده امروز در برخی 
مناطق تهران ناشــی از اتصالی برق منجر به 
آتش ســوزی در مرکز LCT بوده اســت که 
به ســرعت برطرف شده و سیستم پشتیبان 
ســریعا جایگزین شده اســت.مهدی سالم 
همچنین گفته اســت که به دلیل مشــکل 
فنی در تاسیســات برق یکی از مراکز شرکت 
زیرساخت، اینترنت بخشی از مشترکین قطع 
شــده است. همکارانم در تالش هستند تا در 
اسرع وقت مشکل را برطرف کنند.شاید الزم 
باشد مشــترکین شــبکه تلفن همراه برای 
دسترســی مجدد به سرویس، یکبار گوشی 
موبایل خود را خاموش و سپس روشن کنند.

یادداشت

علل ورود رییس جمهور به حوزه خودرو؛

چرخ خودروهای داخلی برای مردم خواهد چرخید؟
 صبح چهارشنبه سیزدهم دی، در حالی که 
رســانه های خبری، منتظر مصوبات جلسه 
هیــات دولت و تصمیمــات آن بودند، خبر 
بازدید ســرزده آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، 
رییس جمهوری از مجموعه خودروســازی 
ایــران خودرو در صــدر خبرها قرار گرفت. 
بازدیــدی که روایــت خبرنگار حاضر از آغاز 
و پایــان آن، عدم حضور مدیرعامل کارخانه 
در محل و نیز گالیه های آیت اهلل رئیســی از 
شــرایط موجود این صنعت، همگی نشان از 
سرزده بودن این بازدید داشت. شواهد نشان 
می دهد که انتقاد و اعتراض مردم از کیفیت 
خودروهــای داخلی که به تعبیر رهبرمعظم 
انقالب گالیه ای »به حق« است، دولت را در 
راســتای کاســتن از این نارضایتی عمومی 
مصمم تر کرده اســت، بازدید سرزده آیت اهلل 
رئیســی از خط تولید یکی از خودروسازان و 
ابالغ فرمان هشــت گانه به منظور اصالحات 

ساختاری در همین راستاست.
رهبری و تایید انتقاد مردم از خودروسازان

در تصــادف زنجیره ای هیچ کیســه هوایی 
باز نشــد! خــودرو را از نمایندگی تحویل و 
بــه تعمیرگاه بردیم! قالپاق، آپشــن جدید 
خــودرو داخلی! و هزاران کنایه تلخ دیگر در 
فضای حقیقی و مجازی، نشان از نارضایتی 
عمیق مردم از خودروســازان داخلی است، 
نارضایتی که در کمتر صنعت بومی دیگری 
به این وضوح دیده و شنیده می شود. صنعتی 
که به طور مشــخص با جان مردم در ارتباط 
است و هرگونه اهمال در آن سالمتی و زندگی 
مردم را به خطر خواهد انداخت. مانند اتفاقی 
که ۲۰ دی ســال جــاری در جاده بهبان به 
رامهرمز اســتان خوزســتان افتاد و حیرت و 
ناراحتی مردم را درپی داشــت؛ ۵۰ خودرو 
در ایــن محور زنجیــره ای تصادف کردند و 
پنــج تن از هموطنان در این حادثه کشــته 
و تعــدادی هــم مصــدوم شــدند.موضوع 
حیرت انگیز اما بازنشدن کیسه هوای تعبیه 
شــده در این خودروها بود که واکنش های 
بســیاری در پــی داشــت. این امــا اولین و 
آخرین مورد نبوده و سازمان پزشکی قانونی 
کشور آذرماه، با استناد به گواهی های مرگ 
صادرشده در دوماهه اول سال ۱۴۰۰ اعالم 
کرد کــه طی مدت موردنظر، ۲۵۹۶ نفر در 
حــوادث رانندگی در ایــران، جان خود را از 

دست دادند. کشته شدگان حوادث رانندگی 
در مدت مشــابه سال گذشته ۱۹۸۰ نفر بود 
که در مقایســه با رقم فعلــی، ۳۱.۱ درصد 

رشد داشته است.
در بررسی دالیل این وقوع حوادث رانندگی 
عامل انســانی، جاده ها، خودروها و محیط را 
عوامل اصلی اعالم می کنند که هریک سهمی 
در به وجودآوردن این آمار قابل تامل داشته و 
نیازمند رسیدگی و اصالح جداگانه هستند. 
ســردار حســین حمیدی، معاون اجرایی 
راهنمایــی و رانندگی ناجــا وقت در آماری 
خســارات مادی هر کشته تصادف رانندگی 
در کشور را بیش از یک میلیارد تومان اعالم و 
تصریح کرد: »متاسفانه پرفروش ترین خودرو 
تولیــد داخلی پرتصادف ترین و خســارت 
آفرین ترین خودروی کشور است«. براساس 
آمار منتشــر شده این خودرو پراید است که 
نتوانســته است تایید موردنظر را در ایمنی، 

کیفیت و معاینه فنی به دست آورد.
هرچند ارتقا کیفیت خودرو در دســتور کار 
همه خودروســازان داخلی اســت اما عموم 
مردم به چند دلیل مشخص از خودروسازان 
ناراضی هســتند؛ کیفیت خودرو تناسبی با 
قیمــت فروش آن ندارد و این موضوع زمانی 
کــه قیمــت خودروهــای باکیفیت و حتی 
لوکس خارجی با قیمت پرداخت شده برای 
خودروی داخلی قیاس می شــود، بیشتر به 

چشم می آید. زمان تحویل خودرو و کیفیت 
تحویل آن هم حکایت های بی شمار و گاهی 
عجیب دارد که گاهی از شــدت غیرمنطقی 
بودن به طنز تلخی شــبیه می شــود و روان 
مردم خریدار را آزار می دهد. تحویل مدارک 
و تعویــض پالک و برگه ســبز و موارد فنی 
دیگــر هم خوان دیگر، هفــت خوان خرید 
خودرو اســت. داســتان اما پس از خرید هم 
جالب و تامل برانگیز اســت و گاهی خریدار 
مجبور می شود خودروی صفر کیلومتر را از 
نمایندگی به ســمت تعمیرگاه براند. آپشن 
یــا همان امکانات هم خودروهای ســاخت 
داخل کمیاب است و زمانی که مواردی چون 
کیسه هوا هم به آپشن خاص تبدیل می شود، 

جز روان مردم، جان آن ها آسیب می بیند.
ایــن موارد محــور مهمترین انتقادات مردم 
بــه خودروســازان هســتند؛ انتقاداتی که 
رهبر معظم انقالب دهم بهمن ســال جاری 
در دیــدار بــا تولیدکنندگان داخلی آن را به 
حــق توصیف و تاکید کردند: »حمایت های 
عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به 
ارتقای کیفیت محصوالت و همچنین ارتقای 
فناوری شــود اما متأسفانه در برخی صنایع 
به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت 
توجه نمی شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض 
دارند«. حدود یک هفته پس از سخنان رهبر 
انقالب،کمیســیون صنایع و معادن مجلس 

شــورای اسالمی از تصویب واردات ۵۰ هزار 
خودرو در کمیســیون تلفیق برای پر کردن 

بخشی از تقاضای بازار خبر داد.
صنعت خودروسازی و رویکرد جهادی 

دولت
ورود دولــت بــه اصالح ســاختاری صنعت 
خودرو با طاق شدن طاقت مردم تسریع شد 
و جرقــه آن را هم خبرهــای ضدونقیض از 
افزایش تعداد خودروهای دپو شده و افزایش 
قیمت بی قاعده دانست اما واقعیت آن است 
که مجموعه انتقادات و نارضایتی های موجود 
از یک ســو و نســخه های آزمایش شــده و 
بی نتیجه گذشــته از ســوی دیگر، دولت را 
به این نتیجه رســانده است که برای اصالح 
ساختاری در این حوزه، باید اقدام جهادی و 

اصالحی ساختاری صورت گیرد.
»رضــا فاطمی امین« وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت بــه عنــوان نهــاد متولی این 
تحــول بهمن ماه از جــرای برنامه تحولی 
دو ســاله با ۹ محور مشــخص خبر داد و 
گفــت: اصالح نظــام تعرفــه ای قطعات، 
مجموعه هــای خــودرو و خودروی کامل، 
محدودیــت  تردد خودروهای فرســوده، 
افزایش درآمد ســرانه خانوار متناســب با 
رشــد اقتصادی ۸ درصــد و بهبود توزیع 
درآمــد، تأمین منابــع مالی ریالی و ارزی 
مورد نیاز برای ســرمایه گذاری به منظور 

افزایش ظرفیت های تولید، ارتقای فنآوری 
مورد نیاز در زنجیره خودرو ســازی کشور، 
توســعه ابزارهای مالی و تأمین سرمایه در 
گردش صنعت خودرو، گسترش تعامالت 
بیــن المللی و مشــارکت با شــرکت های 
خارجی به منظور جذب ســرمایه و توسعه 
فنآوری های نوین و زیرســاخت های تولید 
و صــادرات از جمله الزامات برنامه تحولی 

صنعت خودرو می باشد.
در حاشیه این بازدید، زمانی که تولیدکننده 
دلیــل دپوی تعداد بــاالی خودرو در انبارها 
را کمبــود یا نبــود قطعه اعالم کرد، آیت اهلل 
رئیسی یادآور شد که تامین قطعه موردنیاز 
باید پیش از اتمام ساخت خودرو پیش بینی 

و ساخته و تامین شود. 
فرماندهــی شــخص رییــس جمهــور در 
فرآیند اصالح ســاختارهای معیوب صنعت 
خودروسازی و قاطعیت در تصمیم گیری در 
این حوزه می تواند این گالیه به حق مردم را 
نه در کوتاه مدت که در بازه زمانی مشخصی 
رفع کرده و ضمن قطع رویه رانت و فساد در 
صنعت خودروسازی، روالی مطلوب و عقالیی 
را بــر ایــن صنعت حاکم کند و باری از دوش 
روان مردم بردارد. نکته دیگری که مورد تاکید 
آیت اهلل رئیسی قرار گرفت؛ مسئله انحصار در 
تولیــد و عرضه خودرو بود که رییس جمهور 
تاکید کرد باید از چرخه تامین این وســیله 

زندگی مردم حذف شود. 
واکنش ها به ۸ فرمان رییس جمهور در اصالح 
نظام خودروســازی هم میان مردم عادی و 
هم دیگر مســئوالن، مثبت و گسترده بوده 
اســت. »جعفر قادری« نماینده مردم شیراز 
در مجلس این بازدیدهای ســرزده را موجب 
از بین رفتن حاشیه امن مدیرانی دانسته است 
که به دنبال تخلف و یا عدم انجام مسئولیت 
خود هستند که این مدیران را به انجام وظایف 

قانونی خود وامی دارد.
»رمضانعلــی ســنگدویی«،دیگر نماینده 
مجلس و عضو کمیسیون انرژی هم با تاکید 
بــر اینکه رییس جمهور بــا حضور در ایران 
خودرو را ضرب االجلی به مدیران این کارخانه 
داده اســت تا سریع تر مشکالت این کارخانه 
را حل کنند، خاطر نشان کرده است: دستور 
انقالبی و جهادی رییس  جمهور راهکار حل 

مشکالت ایران خودرو و سایپا است.

خبر ویژه

در تماس تلفنی جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه کشــورمان آخرین 
نتایج مذاکرات وین برای لغو تحریم ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 بورل در این گفت وگوی تلفنی اظهار داشت: از نظر ما عمده درخواست های جمهوری اسالمی ایران در توافق 
پیش رو مورد توجه قرار گرفته اســت. ما به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات ایران و ۱+۴ مایلیم بگوییم که 
گفتگوها در مســیر پیشــرفت و رســیدن به نتیجه نهایی قرار دارد. حسین امیرعبداللهیان نیز ضمن تشکر از 
تالش های هماهنگ کننده عالی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین اظهار داشت: ما برای نهایی کردن توافق خوب 
و فوری آمادگی داریم. وی افزود: اما شتاب و عجله طرف غربی نمی تواند مانع رعایت خطوط قرمز ایران شود.

وزیر امور خارجه کشورمان با استقبال از نهایی کردن هر چه زودتر توافق افزود: الزمه حضور وزرای خارجه 
در وین و اعالم توافق نهایی منوط بر رعایت کامل خطوط قرمز اعالمی ایران و از جمله موضوع تضمین موثر 
اقتصادی اســت. امیر عبداللهیان تاکید کرد: دکتر باقری و کارشناســان ارشــد کشورمان در مشورت مستمر 
و فعال با همه هیئت ها در وین می مانند. هیات کشــورمان با جدیت به تالش برای رســیدن به توافق نهایی 

و خوب ادامه خواهند داد.
وزیر امور خارجه کشــورمان افزود: هر زمانی که طرف های غربی خطوط قرمز باقیمانده و اعالم شــده ما را 

بپذیرند آماده حضور در وین هستم.

امیرعبداللهیان در گفت وگو با بورل:

کردن توافق خوب و فوری آمادگی داریم برای نهایی 

 عکس یادگاری برای انحراف 
افکار عمومی در وین

کارشناس مسائل بین الملل، با اشاره به فضاسازی های 
مقامات و رسانه های غربی مبنی بر حتمی بودن توافق 
ایران با ۱+۴ در وین، اظهار داشت: از ابتدای مذاکرات 
وین ۷ که بعد از تشــکیل دولت ســیزدهم ادامه پیدا 
کرد، نوعی عملیات روانی و رسانه ای مرحله ای را در 

۴ ماه گذشته مشاهده می کنیم.
 سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل بین الملل، 
با اشاره به فضاسازی های مقامات و رسانه های غربی 
مبنی بر حتمی بودن توافق ایران با ۱+۴ در وین، اظهار 
داشــت: از ابتدای مذاکرات وین ۷ که بعد از تشــکیل 
دولت ســیزدهم ادامه پیدا کرد، نوعی عملیات روانی 
و رســانه ای مرحله ای را در ۴ ماه گذشــته مشــاهده 

می کنیم.
 غربی ها به دنبال مدیریت فضای داخلی اقتصاد 

ایران هستند
وی بــا تاکیــد بــر اینکه در هریــک از مراحل زمانی 
مذاکــرات مذکور طرف غربــی تالش کرده اند که به 
گونه ای فضای داخلی ایران و به ویژه حوزه اقتصادی 
کشور را مورد هدف قرار داده و آن را مدیریت کنند، 
تصریح کرد: از یاد نمی بریم که در روزهای نخســت 
حضور تیم مذاکره کننده ایرانی در وین، یک فضاسازی 
آغاز شد که جمهوری اسالمی ایران برای عدم توافق 

به وین آمده است.
وی افزود: بالفاصله بعد از آن فضا سازی، یک فضاسازی 
روانی و رســانه ای صورت گرفــت که تیم جمهوری 
اســالمی نامتعارف بوده و تعداد زیادی از افراد ایرانی 
در هتل کوبورگ حاضر هســتند و این افراد بی مورد 
به وین ســفر کرده اند. بعد از مدتی مشاهده می کنیم 
که آنها در این سلسله عملیات خود شرایطی را پدید 
می آورنــد کــه بتوانند میز مذاکره را به شــیوه های 
مختلــف تحــت تاثیر قرار داده و واقعیات را به صورت 

قلب شده انعکاس دهند.
عملیات روانی علیه سفرهای باقری به تهران

صدرالحسینی با بیان اینکه در هر مرحله از مذاکرات 
کــه بنا بر ضــرورت مذاکره کننده ارشــد جمهوری 
اســالمی برای گرفتن نظرات تهران به ایران سفر می 
کرد، این عملیات روانی و رســانه ای مجدداً شــروع 
به سمپاشــی کرده، بیان داشــت: تالش می کردند 
که با دروغ پراکنی اعالم کنند مذاکرات به بن بســت 
رســیده و تیم مذاکره کننده ایرانی میز مذاکرات را 

ترک کرده است.
وی افــزود: در تــداوم ایــن اقدامات، بعــد از مدتی 
سوءاستفاده از مصاحبه با اشخاص مختلف که پشت 
میز مذاکره از جانب کشورهای مختلف حاضر هستند، 
یکــی دیگــر از مراحل این تخریــب مذاکرات بود که 
مطالب و موضوعاتی را با تفســیرهای گوناگون مثاًل 
از آقای اولیانوف، نماینده روســیه در مذاکرات بیان 
نمــوده و بــه گونه ای غیر واقعی فضــای مذاکرات را 

تخریب می کردند.
 غرب می خواهد افکار ایرانیان را 

مورد هدف قرار دهد
این کارشناس مسایل بین الملل با اشاره به اینکه در 
مرحله آخر هم مشــاهده می کنیم که برای چندمین 
بار می گویند ضرب االجل غربی ها به نتیجه رســیده 
و باید هرچه زودتر به مذاکرات خاتمه بدهیم، گفت: 
در تالش هستند که اذهان ایرانیان را به گونه ای مورد 
هدف قرار دهند تا شاید بخشی از اهداف تیم مذاکره 
کننده جمهوری اســالمی که رســیدن به منافع ملی 

جمهوری اسالمی هست را تحت تاثیر قرار دهند.
 عکس یادگاری برای انحراف افکار عمومی

صدرالحسینی ادامه داد: در چند روز گذشته حتی با 
گرفتن عکس های یادگاری توسط تیم فرانسوی سعی 
و تالش می کنند که مذاکرات را تمام شــده قلمداد 
کنند و به شکلی جدید اهداف خود را پیگیری کنند.
صدرالحســینی تاکید کرد: واقعیت امر این اســت که 
همان گونه که در طول چهار ماه گذشــته مشــخص 
است، تیم مذاکره کننده ایرانی با یک نقشه راه کاماًل 
روشن و با دست پر همراه با دو سند کاماًل کارشناسی 
شــده غیرقابل خدشــه و بدون هیچ تعجیلی در این 
مذاکرات شرکت کرده و رفتار و حرف های تیم مذاکره 
کننــده ایرانی نشــان از این دارد کــه این تیم دارای 
اهداف مشخص و روحیه بسیار باال برای تامین منافع 

جمهوری اسالمی ایران است.
کرات و اقتصاد  تاثیرگذاری منفی بر اصل مذا

ایران؛ دو هدف فضاسازی غربی ها
وی افــزود: از ایــن رو می توان گفــت که این مرحله 
نیز جزو مراحلی اســت که طرف های غربی به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی اصل مذاکرات و فضاسازی منفی 

بر روی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران هستند.
این کارشــناس مســائل بین الملل با تاکید بر اینکه 
این نکته درســت اســت که همه طرف های مذاکره 
کننــده موضوع نزدیک شــدن به مرحلــه نهایی را 
مطــرح می کنند ولی صدور بیانیه رســمی و امضای 
توافقنامــه با حضور همه طرف های مذاکره کننده در 
مقابل چشــمان خبرنگاران بین المللی مرحله نهایی 

خواهد بود.
ع نشده است کرات هنوز شرو مرحله نهایی مذا

وی تصریح کرد: با این حال واقعیت امر این اســت 
که این مرحله نهایی هنوز شروع نشده و نمی توانیم 
با فضاســازی های به وجود آمده همراه شویم ولی 
ضمــن تاییــد اینکه ما در مراحــل آخر مذاکرات 
هستیم باید بر این مسئله تاکید کنیم که هنوز به 
مرحله انتهایی نرسیده ایم؛ پس با صبر و استقامت 
دیپلماتیک باید این مرحله را نیز پشت سر بگذرانیم 
و همانگونه که مقامات مسئول در این حوزه بارها 
گفته اند، »یا همه مسائل باید به اتمام برسد و یا آنچه 
که تاکنون به اتمام رســیده پایان یافتن مذاکرات 

محسوب نمی شود«.

نشست رئیس قوه قضاییه با نمایندگان 
فعاالن اقتصادی هرمزگان

کید اژه ای بر لزوم تجدیدنظر  تا
در فرایند اعطای تسهیالت و اخذ 

وثایق برای حمایت از تولید
رئیس قــوه قضاییه، گفت: شــهادت می دهم 
اکثر قریب به اتفاق مســئولین قوای ســه گانه 
حامی و پشــتیبان بخش خصوصی و فعاالن و 
تولیدکننــدگان این بخش به عنوان رزمندگان 

نبرد اقتصادی هستند .
حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای در 
ادامه برنامه های ســفر بدون تشــریفات خود 
به اســتان هرمزگان، در نشســت تخصصی با 
نماینــدگان فعاالن اقتصادی، تجار، بازرگانان و 
مدیران اقتصادی این استان، طی سخنانی با بیان 
اینکه مقوله حمایت از تولید و تولیدکنندگان به 
طور جدی در دستور کار قوای سه گانه قرار دارد، 
اظهار کرد: هر ســه قوه بویژه دولت ســیزدهم و 
شــخص رئیس جمهور و معاون اول وی مجدانه 
تمام تالش خود را در جهت رفع موانع تولیدی 
بکار بســته اند و شــما فعاالن اقتصادی نیز باید 
در ســه جبهه شناســایی موانع تولید، رفع آنها 
و جلوگیــری از ایجاد مجــدد این موانع، قوای 

حکومتی را یاری دهید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه تسریع و تسهیل در 
صدور مجوزهای ناظر بر امور تولیدی و صنعتی 
را از ضروریات دانست و در عین حال تاکید کرد 
که حمایت همه جانبه از تولید و تولیدکنندگان 
به هیچ عنوان به معنای کنار گذاشتن و نادیده 

گرفتن قوانین و مقررات فعلی نیست.
رئیس دســتگاه قضا در همین راستا با اشاره به 
قوانین و مقررات مطلوب فعلی کشور در امر رفع 
موانع تولیدی، بر ضرورت جامه عمل پوشاندن 
به آنها تاکید و تصریح کرد و بیان داشت: چنانچه 
قوانین و مقرراتی نیز وجود دارند که در امر رونق 
تولید دســت و پا گیر محسوب می شوند باید با 
تشــریک مســاعی و همفکری در جهت اصالح 

این قوانین و مقررات اقدام کنیم.
مقوله »تسهیالت بانکی« از جمله موضوعات 
مورد اشاره رئیس عدلیه در این نشست بود و 
وی در همیــن زمینه بر ضرورت توجه جدی 
به مسائلی چون اعتبارسنجی برای پرداخت 
تســهیالت، اخذ وثایق مناســب و نظارت بر 
پرداخت تسهیالت و نحوه مصرف آنها تاکید 
کــرد و گفــت: باید در فرآینــد اعطاء و اخذ 
تســهیالت، ارتبــاط نهادهای متولی پولی و 
بانکــی با تولیدکننــدگان و همچنین اخذ و 
ضبــط وثایق، تجدیدنظرهایی در راســتای 
حمایــت از رونق تولید و شــکوفایی اقتصاد 
ملــی صورت گیرد و دولت نیز این موضوع را 

با جدیت دنبال می کند.
محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در جمع 
نمایندگان فعاالن اقتصادی، تجار، بازرگانان و 
مدیران اقتصادی استان هرمزگان بر ضرورت 
فعال تر شــدن اتاق  بازرگانی جهت کمک به 
بخش خصوصی و رفع مشــکالت فعاالن این 
بخــش تاکیــد کرد و با بیــان اینکه اتاق ها ، 
اصناف و اتحادیه ها آنچنان که باید و شــاید 
بایکدیگر هم افزایی ندارند گفت: اتاق بازرگانی 
بایــد به فعــاالن بخش خصوصی و واحدهای 
تولیدی و صنعتی این بخش کمک و مساعدت 
همه جانبه داشــته باشد و با اتخاذ راهکارهای 
عملیاتی از زمینگیر و متضرر شــدن فعاالن 
و واحدهــای بخش خصوصــی جلوگیری به 

عمل آورد.
رئیــس قوه قضاییه با بیان اینکه شــهادت می 
دهم اکثر قریب به اتفاق مســئولین قوای ســه 
گانــه حامی و پشــتیبان بخــش خصوصی و 
فعــاالن و تولیدکننــدگان این بخش به عنوان 
رزمنده های نبرد اقتصادی هستند، بر ضرورت 
تعیین و تعریف ســازوکارهای حمایت از بخش 
خصوصی توســط فعاالن خود این بخش جهت 
یکپارچگی و تنظیم و تنسیق بیشتر امور تصریح 

کرد.
رئیس دستگاه قضا با ذکر مصادیقی از تعیین و 
تعریف سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی و 
نحوه تعامل فعاالن این بخش با قوا و دستگاه های 
حاکمیتی، گفت: صنوف و اتحادیه ها به عنوان 
یکــی از ارکان بخش خصوصی فعال در اقتصاد 
و تولید کشــور می توانند در راســتای اصالح 
قوانین و رفع گره های موجود در حوزه فعالیت 
خــود، راهکارها و پیشــنهادات عملیاتی ارائه 
دهند و با شناســایی و معرفی افراد مشکل دار و 
متخلــف صنف خــود که چوب الی چرخ رونق 
تولید و شــکوفایی اقتصاد کشــور می گذارند، 
دستگاه های حکومتی و دولتی را یاری دهند.

رئیس عدلیه در ادامه به فعاالن بخش خصوصی 
و تولیدکنندگان پیشــنهاد کرد که نســبت به 
تشــکیل کارگروه های مشــترک بــا نهادها و 
دســتگاه های حکومتی و دولتی جهت احصاء 
و اولویت بندی مشکالت و خالء ها با هدف رفع 
موانع تولیدی اهتمام داشــته باشــند و در این 
کارگروه ها با پرهیز از نگاه های محدود صنفی، 
منافع کالن همگانی و انتفاع عمومی را مدنظر 

قرار دهند.

اخبار كوتاه
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ترس بازار از جنگ هسته ای

 بیت کوین دوباره ریزش کرد
در جریان معامالت ۲۴ ســاعت گذشته بیت کوین 
دوبــاره حــدود ۵/۴ درصد ریــزش کرد و حاال در 
محدوده ۴۱ هزار دالر معامله می شــود. اما سوال 

اساسی این است که چرا این اتفاق رخ داد؟
در جریان معامالت ۲۴ ســاعت گذشته بیت کوین 
دوبــاره حــدود ۵/۴ درصد ریــزش کرد و حاال در 
محدوده ۴۱ هزار دالر معامله می شــود.مانند همه 
ریزش های گذشــته، افــت بیت کوین باعث نزول 
بازار شــد و ارزش بازار رمزارزها در ۲۴ ســاعت 
گذشــته حدود چهار درصد کاهش یافت.ژاپروژیا، 
بزرگ ترین سایت هسته ای اوکراین به دلیل جنگ 
آتش گرفت و مقامات اوکراین گفتند: اگر این سایت 
منفجر شود اثرش چند برابر چرنوبیل است. دوباره 
یکی دیگر از ریســک های جنگ روسیه و اوکراین 
دامــن بــازار رمزارزها را گرفت. ترس از انفجار این 
نیــروگاه دوباره بازار رمزارزهــا را منفی کرد.یک 
انفجار هســته ای چه عمدی و چه سهوا، بازارهای 
مالی سراسر جهان را حمام خون می کند. خبر آتش 
گرفتن بزرگ ترین سایت هسته ای اوکراین، بورس 
آمریــکا و بــازار رمزارزها را قرمز کرد.اکثر ارزهای 
دیجیتال بازار در ۲۴ ساعت گذشته ریزش کردند، 
امــا تعداد محــدودی از رمزارزها روندی معکوس 
داشــتند. مثال ارز دیجیتال waves برخالف بازار 
در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۵ درصد رشد کرده 
است.بیت کوین یک حمایت مهم در محدوده ۴۰ 
تــا ۴۱ هــزار دالر دارد که به نظر می رســد از این 
محدوده ریزش بیشــتری نخواهد داشت. ریزش 
دوبــاره بیت کوین به کانال ۳۰ هزار دالر می تواند 
ســناریوهای نزولی بازار را پررنگ کند.جاســتین 
بنت، تحلیلگر ارزهای دیجیتال عقیده دارد زمان 
آن اســت که اتریوم از بیت کوین پیشــی بگیرد. 
ایــن تحلیلگر ارزهای دیجیتال در ویدیوی که در 
یوتیوب خود آپلود کرده می گوید: اتریوم باید باالی 
۳۲۰۰ دالر تثبیت شود تا بتواند روند صعودی خود 

در مقابل بیت کوین را حفظ کند.

فرصت یک هفته ای صاحبان 
خانه های خالی برای ثبت 

اطالعات سکونتی
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
در اطالعیه ای از فرصت ۷ روزه صاحبان خانه های 
خالی برای ثبت اطالعات سکونتی در سامانه امالک 
و اســکان خبــر داد.مطابق مــاده ۵۴ مکرر قانون 
مالیــات های مســتقیم و اصالحات بعدی آن و با 
توجه به آغاز فرآیند اخذ مالیات از خانه های خالی،  
همه مشــموالن مالیات که از طرف ســازمان امور 
مالیاتی کشــور پیامک دریافت کرده اند، حداکثر 
ظرف ۱۰ روز )۱۹ اسفند ۱۴۰۰( فرصت دارند تا 
با مراجعه به »سامانه ملی امالک و اسکان کشور«، 

اطالعات سکونت و مالکیت خود را به روز کنند.

 نایب رییس کمیسیون صادرات 
غیرنفتی اتاق ایران:

 مسیر صادرات کاالهای ایرانی 
به روسیه با تحریم های غرب 

تسهیل می شود
 نایب رییس کمیســیون صــادرات غیرنفتی اتاق 
بازرگانی ایران گفت: روســیه با توجه به شــرایط 
جنگ با اوکراین و تحریم های غرب، مسیر صادراتی 

را برای ایران تسهیل خواهد کرد.
»سید مصطفی موسوی« با بیان اینکه شرایط فعلی 
روســیه ظرفیت مناســبی از بازار این کشور را در 
اختیار ایران قرار خواهد داد، اظهار داشت: با بسته 
شدن مسیر اروپا و تحریم های غرب علیه روسیه، 
بازار این کشــور نیازمنــد جایگزینی برای تامین 
مواد موردنیاز خود اســت.وی با بیان اینکه روسیه 
بــرای تامین کاالهای موردنیاز بازار خود نیازمند 
واردات از بلوک شرق است، خاطرنشان کرد: چین 
یکی از کشورهایی است که می تواند در این زمینه 
جایگزین اروپا شود، اما ایران به دلیل همسایگی با 
روســیه مزیت های بیشتری برای افزایش تجارت 
با این کشــور دارد.موســوی با اشاره به مسیرهای 
دریایــی و زمینــی ایران با روســیه، تصریح کرد: 
شرایط فعلی نشان می دهد که ایران می تواند سهم 
مناسبی از بازار روسیه را به خود اختصاص دهد و 
کاالهای بسیاری را به این کشور صادر کند و این 
ظرفیت در ایران برای توســعه تجارت وجود دارد.
وی با بیان اینکه بزرگ ترین چالش ایران در توسعه 
تجارت با روسیه مشکالت ارزی است، تاکید کرد: 
محدودیت های به وجود آمده با قطع ارتباط بانکی 
و بسته شدن مسیر سوئیفت، مشکالت بسیاری را 
برای این کشور به همراه خواهد داشت.نایب رییس 
کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، 
گفــت: در طوالنی مدت محدودیت های ارزی این 
کشور موجب مشکالت بسیاری می شود و تبادالت 
بانکی نیز باید به صورت سنتی انجام شود، به همین 
دلیل نیازمند برنامه ریزی مناسب در زمینه توسعه 

تجارت با این کشور هستیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید از این فرصت به صورت 
احساسی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: مشکالت 
به وجود آمده برای روسیه موجب می شود که این 
کشــور شــرایط تجاری را تسهیل کند و به همین 
دلیل نیاز داریم تا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با تشکیل کارگروهی در این زمینه به تجار بخش 

خصوصی کمک کند.

گزارش

خبر مهم برای بازار خودرو

 تصویب واردات ۷۰ هزار 
 خودرو سواری

 در کمیسیون تلفیق 
براســاس آخرین مصوبه کمیســیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی مجوز واردات ۷۰ هزار 
خودروســواری که پیش از این حذف شــده 
بود، با توجه به پیشــنهاد یکی از نمایندگان 
و تصویب کمیســیون تلفیق به بودجه ســال 
جاری اضافه شده و این موضوع جهت تصویب 

نهایی به صحن مجلس ارجاع شده است.
در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ مجوز واردات 
۵۰ هزار خودرو سواری ذکر شده بود که این 
مســئله در کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اســالمی و در جریان بررســی الیحه بودجه 
دولت حذف شــد اما پــس از ورود بودجه به 
صحن در روزهای اخیر و بررسی پیشنهادات 
نماینــدگان مجلس در صحن و کمیســیون، 
بحــث واردات خودروها ســواری نیز مجددا 

مورد بررسی قرار گرفت.
جعفر قادری عضو کمیســیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به سوالی در خصوص 
تغییرات الحاقی تبصره ۷ الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ گفت: شب گذشته بحثی در خصوص 
این تبصره مطرح و اعداد مربوط به آن اصالح 

شد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در این جلسه 
مطرح شد، بحث واردات خودروهای سواری 

بود که در کمیسیون رای آورد.
قــادری در مورد تعیین مجدد واردات خودرو 
در الیحــه بودجــه با وجود اینکه پیش از این 
بحــث حــذف واردات خودروهای ســواری 
توســط کمیســیون تلفیق مطرح شده بود، 
گفــت: تعدادی از نماینــدگان معتقد بودند 
کــه بــا توجه به بازدید اخیر رییس جمهور از 
ایــران خــودرو و تاکید بر فراهم کردن زمینه 
برای واردات خودرو، فرصت مناســبی است 
تا مجلس نیز در این موضوع ورود پیدا کند.

نماینــده مردم شــیراز در مجلس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: از ســوی دیگر برخی 
نماینــدگان اعتقاد داشــتند به این دلیل که 
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان طرح 
مجلــس در خصــوص واردات خودروهای را 
تعییــن تکلی نکرده اســت، مجــددا درگیر 
موضــوع نشــویم. در هــر صــورت اختالف 
نظرهایی در این زمینه وجود داشــت اما در 
نهایت این پیشــنهاد رای مثبت کمیســیون 

تلفیق را دریافت کرد.
وی در مــورد نظــر دولــت در بحث واردات 
خودروهای ســواری نیز گفت: نظر دولت در 
خصوص واردات خودروهای ســنگین مثبت 
بــود اما اعالم کردند که در مورد خودروهای 

سواری نظر مشخصی ندارند.
در بحث خودرو، کیســیون تلفیق کمیسیون 
براساس دالیلی واردات خودرو را حذف کرده 
بود، پس از ورود بودجه به صحن پیشــنهاد 
واردات خودروهای سواری مجددا مطرح شد 
که در نتیجه این موضوع در کمیسیون تلفیق 

بررسی و تصویب شد.
تصویب واردات ۷۰ هزار خودرو سواری 

در کمیسیون تلفیق
براســاس تغییرات اعمال شده در کمیسین 
تلفیق مجلس شــورای اسالمی، متن جز یک 
الحاقی تبصره ۷ بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح 
زیر است: به منظور تامین مالی شبکه راه آهن 
کشــور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از 
قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و 
تکمیل طرح های نیمه تمام در خطوط ریلی 
و اصالح نقاط حادثه خیز در جاده ها، توسعه 
فرهنــگ حمــل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور 
و مــرور و نــاوگان حمل و نقل به دولت اجازه 
داده می شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیر 
صادراتی و با رعایت سیاســت های کلی نظام 
نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل 
توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی 
و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت 
وزیران می رســد اقدام و درآمد ناشی از آن را 
پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره 

پنجاه این قانون واریز نماید.
همچنین سید محدرضا میرتاج الدینی رئیس 
کمیتــه هدفمندی یارانه های کمیســیون 
تلفیــق بودجه ســال ۱۴۰۱ نیز در خصوص 
اقــالم وارداتی مورد نظــر در الحاقی تبصره 
۷، گفتــه بــود: اقالم وارداتی شــامل تعداد 
۵۰ هــزار دســتگاه خودروی ســواری و ۲۰ 
هزار دســتگاه خودروی سواری دوگانه سوز 
هیبریــدی و برقی، تعداد ۱۰ هزار دســتگاه 
کامیون،تریلی، تریلی یخچالدار و کشــنده، 
تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری 
و درون شــهر،تعداد یک هزار دســتگاه واگن 
و واگن یخچال دار و تعداد ۵ هزار دســتگاه 
دســتگاه ماشین آالت سنگین راهسازی اعم 
از نوع ســاخت یا حداکثر ۵ ســال ســاخت 

خواهد بود.

جلوگیری از واردات خودرو باعث ایجاد مافیا و رانت شده است

ضرورت واردات خودروهای ارزان
 مدیرعامل اســبق ســایپا با بیــان اینکه 
ممنوعیــت واردات خــودرو از زمان دولت 
قبــل باعــث اوج گیــری قیمت ها و ایجاد 
رانت و مافیا شــده اســت، گفت: واردات 
باید در فضای رقابتی انجام شــده و شــامل 

خودروهای ارزان نیز شود.
»ســعید مدنــی« با اشــاره به دســتور 
رئیس جمهــور بــرای رفع موانــع واردات 
خودرو با بیان اینکه باید واردات و صادرات 
خودرو در دستور کار قرار گیرد، اضافه کرد: 
ترکیه اکنون ۷۰۰ هزار خودرو صادر و ۳۰۰ 
هــزار خودرو وارد می کند که این صادرات 
و واردات بــه رقابــت و تعدیــل بازار کمک 

خواهد کرد.
وی بــه واردات خــودرو در دولت های قبل 
گفــت: از زمان »مهــدی غضنفری« وزیر 
صنعــت، معدن و تجــارت دولت احمدی 
نژاد واردات خودرو آزاد شــد، اما در دولت 

دوازدهم مانع واردات شدند.
مدنــی افزود: وزرای دولت یازدهم به جای 
اینکه مساله را حل کنند، واردات خودرو را 
ممنوع کردند که باعث اوج گیری قیمت ها 
و ثبت قیمت های چند میلیارد تومانی شد.

مدیرعامل اسبق سایپا یادآور شد: افزایش 
شــدید قیمت خودروهــای خارجی حتی 
بــر روی قیمت خودروهــای داخلی تاثیر 
گذاشت به گونه ای که قیمت بین کارخانه 

و بازار افزایش پیدا کرد.
وی درباره طرح های محدود واردات خودرو 
مانند طرح واردات ۵۰ تا ۶۰ هزار خودرو در 
ســال ۱۴۰۱، گفت: این اقدام، مسلما بازار 

داخل را تنظیم خواهد کرد.
کارشــناس صنعت خــودرو افزود: به طور 
مرتب، خودروهای لوکس به کشور می آید 
که نمی دانیم از کجاســت؟ نمایشگاه های 
خودروهــای لوکس و چند میلیارد تومانی 

در حال گسترش هستند.
وی تصریح کرد: جلوگیری از واردات باعث 
رانت های وحشتناک شده است خودرویی 
که با یک میلیارد تومان وارد می شود چهار 

میلیارد تومان به فروش می رسد.
مدیرعامل اســبق ســایپا گفــت: واردات 
باید در فضای رقابتی ایجاد شــده و شامل 
خودروهای کالس پایین و ارزان نیز شود.

وی تصریــح کــرد: واردات باید در فضای 

رقابتی شــکل گیرد تنها باید نســبت به 
واردات کاالهایی که در داخل امکان تولید 

دارند، تعصب داشته باشیم.
مدیرعامل اســبق سایپا طرح های مربوط 
به واردات خــودرو را راهکار تنظیم کننده 
بــازار عنوان کــرد و گفت: این اقدام بازار را 
تنظیم و باعث ایجاد رقابت می شود ضمن 
اینکه نباید نسبت به خودروهای داخلی هم 

حساسیت نشان داد.
کارشــناس صنعت خــودرو افــزود: اگر 
خــودروی چهــار هــزار دالری با همین 
کیفیت امکان واردات داشته باشد باید آن 
را وارد کرد، زیرا قیمت تمام شده خودروهای 

داخلی بیشتر است.

تولیدات خودروسازان پاسخگوی نیاز 
داخل نیست

همچنین یک اســتاد دانشــگاه گفت: در 
ســال های اخیر به تجربه ثابت شــده که 
تولیدات خودروسازان داخلی تامین کننده 
تقاضای بازار و همچنین تقاضای افراد برای 
خودروهای با قیمت مناســب و باکیفیت 
نیســت و در ایــن زمینــه واردات خودرو 
هرچند به صورت محدود باید در دســتور 

کار قرار گیرد.
 ابوالفضل خلخالی استاد مهندسی صنعت 
خودرو اظهار داشــت: باید نیاز بازار و تقاضا 
برای خودرو به صورت دقیق ارزیابی شود، 
زیرا نقل قول های مختلفی از ســالیانه یک 

میلیون دســتگاه تا ۱.۵ میلیون دستگاه و 
حتی ۲ میلیون دستگاه عنوان می شود.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو 
دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر اینکه 
باید نیاز دقیق بازار به خودرو استخراج شود، 
یادآور شــد: البته میزان تقاضا تا حدودی 
به قدرت خرید مردم نیز وابســته اســت و 
به نظر می رســد با توجه به تقاضای کاذب 
فعلــی بازار و تبدیل شــدن خودرو به یک 
کاالی سرمایه ای باید دست کم سالیانه ۱.۵ 

میلیون دستگاه را در نظر داشته باشیم.
خلخالــی ادامه داد: پــس از آن با توجه به 
توانمنــدی تولیدکنندگان داخلی خودرو، 
باید مابه التفاوت عرضه و تقاضا اســتخراج 
و در ادامه اجازه داده شــود که در موضوع 

تنظیم بازار، واردات مجاز شمرده شود.
واردات خودروهای کارکرده

وی بیان داشــت: واردات خــودرو از خارج 
کشــور چه در قالــب خودروهای کارکرده 
و دســت دوم و چه خودروهای نو می تواند 
بازار داخل را رقابتی و خودروســازان را به 
فکر اصالح برنامه های تولیدی شان بیندازد.

این کارشــناس صنعت خــودرو تصریح 
کرد: البته راهکار درســت تر این اســت که 
به جای واردات بتوانیم سیاست گذاری های 
کالن و همچنیــن مدیریت صنعت خودرو 
را اصــالح کنیــم و تولید داخل را به میزان 
تقاضا برسانیم؛ در عین حال واردات هرچند 
به صــورت محدود می تواند محرکی برای 
اصالح اشــکاالت مدیریــت این صنعت و 

مدیریت کالن اقتصاد باشد.

آخرین اخبار از الکترونیکی شدن مجوزهای کسب وکار

همه دستگاه ها در تالش  برای اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها
صدور مجوزهای شــروع کسب وکار از ۱۸ اسفند ماه 
الکترونیکی می شود و دستگاه ها تا این زمان فرصت 
دارند که مجوزهای خود را به درگاه ملی صدور مجوزها 
متصل کنند، در این زمینه رئیس مرکز ملی مطالعات 
پایش و بهبود محیط کسب وکار آخرین وضعیت اتصال 

دستگاه ها را اعالم کرد.
امیر سیاح  با بیان اینکه تقریبا همه دستگاه ها در تالش 
هستند تا به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند، 
اظهار کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و الکترونیکی 
کردن آن سه بخش دارد که در بخش اول، باید به سمت 
شــفاف کردن شرایط صدور مجوزها و حذف شرایط 
مبهم در آن حرکت کرد. در بخش دوم، باید درگاه های 
تخصصی صدور مجوزها به درگاه ملی صدور مجوزها 
متصل شود و فاز سوم این است که دستگاه ها در زمینه 
صدور مجوزها استعالمات الزم خود را انجام دهند و 

مجوز را به صورت الکترونیکی صادر کنند. 
وی افزود: فاز اول این پروژه تا اول هفته آینده به اتمام 
خواهد رســید و درباره فاز دوم که اتصال درگاه های 

تخصصی صدور مجوزها دستگاه هاست، تاکنون درگاه 
تخصصی صدور مجوزها وزارت اقتصاد، وزارت صمت، 
سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری، وزارت نیرو تقریبا بــه درگاه ملی صدور 

مجوزها متصل شده اند. 
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب وکار ادامه داد: 
اوایل شــروع این پروژه اکثر دســتگاه ها در این زمینه 

همکاری نمی کردند اما اکنون تمام دستگاه ها جدی 
در تالش هستند تا این امر محقق شود. بانک مرکزی 
فاز اول این فرآیند که شــامل شفاف ســازی و حذف 
شرایط مبهم از شرایط صدور مجوز است، انجام و به 
اتمام رســانده است اما اتصال این بانک به درگاه ملی 
مجوزهــا و صدور الکترونیک هنوز تمام نشــده و در 

روزهای آتی انجام خواهد شد. 

ســیاح مطرح کرد: با اتمام این پروژه متقاضیان برای 
شــروع کســب وکار دیگر نیازی به مراجعه حضوری 
ندارند و می توانند الکترونیکی مجوز مربوطه را دریافت 
کنند. همچنین، پیش از این مصوبه، مشخص نبود که 
هر دستگاه چه میزان متقاضی دریافت مجوز دارد اما با 
این اقدام، در درگاه ملی مجوزها میزان تقاضای صدور 
مجوز برای هر دستگاه و یا تعداد مجوز صادر شده در 

آن نیز قابل مشاهده است.
وی ادامــه داد: عــالوه بــر ایــن، پیــش از مصوبه 
تســهیل صدور مجوزها متقاضیان برای شروع هر 
کسب وکاری از شرایط الزم آن اطالع کافی نداشتند 
و ســردرگم می شــدند اما با این اقدام، می توانند به 
صورت یکجا به تمامی شرایط الزم اخذ مجوز شروع 
کســب وکاری دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، 
با اتصال دســتگاه ها بــه درگاه ملی صدور مجوزها 
تمامی فرآیند صدور مجوز مورد بررســی و نظارت 
می گیرد و فاصله ثبت تقاضا تا زمان دریافت مجوز 

مشخص و شفاف است. 

یک کارشناس اقتصادی تحلیل کرد

بررسی تاثیر جنگ اوکراین و روسیه بر اقتصاد جهانی
یک کارشــناس اقتصادی معتقد اســت که با افزایش قیمت نفت و گاز در پی 
جنگ اوکراین و روســیه، ایران با افزایش صادرات فرآورده های نفتی و گازی 
خود می تواند فرصت های خوبی را کسب و با تغییر نقشه تجاری جهان نقش 

فعاالنه تری در این زمینه ایفا کند. 
وحید شقاقی شهری، درباره تاثیرات جنگ اوکراین و روسیه بر اقتصاد جهانی و 
ایران اظهار کرد: درگیری اوکراین و روسیه چند پیامد را برای اقتصاد جهان خواهد 
داشت و از آنجا که روسیه جزو کشورهای صادرکننده نفت و گاز به اروپاست و 
تحریم ها و تنش ها نسبت به روسیه ادامه خواهد یافت، باید برای مدتی طوالنی 

شاهد افزایش یا ماندگاری قیمت نفت در محدوه های باالی ۱۰۰ دالر باشیم.
وی با بیان اینکه در قیمت گاز نیز شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود، گفت: از 

جمله مهم ترین تاثیرات بحران اوکراین و روسیه را می توان تعبیر تبادالت و مسیر 
تجارت دانست، زیرا در پی تشدید تحریم های روسیه، جهان غرب با هم پیمانان 
خود و روسیه نیز با متحدان خود روابط بلوکی برقرار می کنند و اینگونه مسیر 

ترانزیتی و حمل ونقل کاالها و خدمات تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران کشوری با بیشترین 
ذخایر نفتی، گازی و معدنی است، این مسائل بر اقتصاد ایران نیز تأثیرات قابل 
توجهی در برخواهد داشت که این موضوع به این بستگی دارد که ایران چه میزان 
می تواند از این فرصت  برای افزایش صادرات نفت، گاز و .. . استفاده کند. در این 
زمینه، در اولین فرصت باید برجام و مذاکرات را به سرانجام برساند. از سوی دیگر، 
ایران با افزایش صادرات فرآورده های نفتی و گازی می تواند فرصت های خوبی 

را کسب و نقش فعاالنه تری در این زمینه با تغییر نقشه تجاری جهان ایفا کند. 
شقاقی با بیان اینکه اگر برجام به نتیجه برسد، در سال آینده درآمد ارزی بسیاری 
به اقتصاد ایران پمپاژ خواهد شد، گفت: جنگ اوکراین و روسیه بر بازارهای ارز، 
مسکن و بورس ایران تاثیر مستقیمی ندارد اما هرچه ورود منابع ارزی با افزایش 
قیمت نفت و صادرات آن بهبود پیدا کند، مدیریت عرضه ارز در بازار ســهل 

می شود و تنش ها و نوسانات نرخ ارز مدیریت خواهد شد.
وی افــزود: بنابرایــن، دولت از تنگنای ارزی رهایی پیدا می کند و ســال آینده 
پس از چهار ســال نوســانات پی در پی قیمت ها، ثبات قیمت خواهیم داشــت 
زیرا، دولت زمانی که منابع کافی داشته باشد، راحت تر می تواند بازارها را تحت 

کنترل قرار دهد. 

خبر ویژه

معــاون وزیر کار با بیــان اینکه مزد منطقه ای نافی 
مزد حداقلی کارگران نیســت، گفت: علیرغم اینکه 
خیلــی از کارفرمایان دغدغــه نیروهای کار خود را 
دارند ولی به نظر می رســد که با منطقه ای شــدن 
دســتمزدها، شــاید در حق کارگران اجحاف شود و 
از عدالت مزدی به دور باشــد لذا اجرای آن در حال 

حاضر به صالح نیست.
علی حســین رعیتی فرد دربــاره اجرای طرح مزد 

منطقه ای در کشور و برخی نگرانی ها از سوی جامعه 
کارگری نسبت به حذف مزد حداقلی با اجرای این 
طــرح، گفت: در حال انجام مطالعات مزد منطقه ای 
هســتیم و معتقدیم که بعد از مدت ها آن را به یک 
جمع بندی برسانیم و یکبار تعیین تکلیف کنیم که 
اگر شرایطش را در کشور داریم، آن را به اجرا در آوریم.

وی ادامه داد: شرکای اجتماعی از جمله تشکل های 
کارگری اعتقاد دارند که مزد منطقه ای خوب است 

ولی باید یک حداقلی را برای کل کشــور در شورای 
عالی کار مشــخص کنیم که پایه و مبنای کار شــود 
و بعد مزد منطقه ای را متناسب با آن اضافه کنیم.

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه مزد منطقه ای 
نافی مزد حداقلی نیست، افزود: طبق سبد معیشت، 
کارگران باید حداقل هایی را داشــته باشــند و بعد از 
آن حداقل هــا، تعیین مزد منطقه ای می تواند برای 

رشته صنایع بر اساس آن انجام شود.

معاون وزیر کار:

اجرای مزد منطقه ای به صالح نیست
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نفت و انرژی 4

کشور ماست آب مسئله امروز 

مایه حیات در معرض خطر جدی 

كوتاه از انرژی

بین الملل

بزرگترین خریداران 
آسیایی نفت، گاز و زغال 

سنگ روسیه
با تشدید بحران اوکراین-روسیه، بهای 
معامالت نفت برنت به باالترین حد در 
۹ ماه گذشته صعود کرده و تحریم های 
تجاری ممکن است پیامدهایی برای 
کشورهای آســیایی وابسته به نفت، 
گاز و زغال ســنگ روســیه داشــته 
باشــند. رویترز در گزارشی وضعیت 
وابستگی کشورهای آسیایی به نفت، 
 گاز و زغال ســنگ روســیه را بررسی 

کرده است:
چین:چیــن مقصــد ۱۵.۴ درصد از 
کل صادرات نفت روســیه است و تنها 
عربســتان ســعودی نفت بیشتری از 
روســیه به چین صادر می کند. خرید 
نفت خام روســیه در ســال میالدی 
گذشــته ۱.۵۹ میلیون بشکه در روز 
معــادل ۱۵.۵ درصــد از کل واردات 
نفت چین بود.چین حدود ۴۰ درصد 
از این نفت را از طریق خط لوله اســپو 
به مســافت ۴۰۷۰ کیلومتر دریافت 
می کند. روســیه همچنین ســومین 
تامیــن کننده بزرگ گاز چین اســت 
و ۶.۷ درصــد از صادرات گاز طبیعی 
روسیه در سال ۲۰۲۱ به مقصد چین 
بود. صادرات گاز روســیه به چین در 
سال میالدی گذشته به ۱۶.۵ میلیارد 
متــر مربع معادل ۱۲.۰۷ میلیون تن 
رســید که معادل حدود پنج درصد از 
تقاضای چین بود.روســیه هم دومین 
تامین کننده بزرگ زغال سنگ برای 
چین در ســال ۲۰۲۱ بود. محاسبات 
رویترز بر مبنای آمار گمرکی نشــان 
می دهد واردات زغال سنگ روسیه به 
چین سال گذشته به ۵۶.۷ میلیون تن 
رســید که ۱۷.۶ درصد از کل واردات 

زغال چین بود.
کــره جنوبی:روسیه چهارمین تامین 
کننــده بــزرگ نفت خــام برای کره 
جنوبی در سال ۲۰۲۱ پس از عربستان 
سعودی، آمریکا و کویت بود. طبق آمار 
انجمن تجــارت بین الملل کره، کره 
جنوبــی حدود ۷.۹۲ میلیون تن نفت 
از روسیه به ارزش ۴.۲۷ میلیارد دالر 
در ســال ۲۰۲۱ وارد کرد.کره جنوبی 
سال میالدی گذشته همچنین ۲.۸۷ 
میلیــون تن گاز از روســیه وارد کرد 
و روسیه ششمین صادرکننده بزرگ 
بــه این کشــور بود.روســیه دومین 
صادرکننــده بزرگ زغال ســنگ به 
کره جنوبی پس از اســترالیا در سال 
۲۰۲۱ بود و ۲۱.۹۵ میلیون تن زغال 
ســنگ به ارزش ۲.۵۶ میلیارد دالر به 
این کشــور فروخت که معادل ۱۷.۵ 
درصد از کل واردات زغال سنگ کره 

جنوبی بود.

رکوردشکنی قیمت بنزین 
در کالیفرنیا

افزایــش قیمت نفت پــس از حمله 
نظامی روســیه بــه اوکراین، قیمت 
بنزیــن را در کالیفرنیــا به میزان بی 
ســابقه ای افزایش داده است. انجمن 
خــودروی آمریکا اعــالم کرد قیمت 
دیزل در جایگاه های سوخت کالیفرنیا 
بــه ۵.۱۸۵ دالر در هر گالن رســید. 
قیمت بنزین هم به رکورد ۴.۹۴ دالر 
در هر گالن افزایش یافت. قیمت بنزین 
در سانفرانسیسکو به بیش از پنج دالر 
در هر گالن رسید.بهای معامالت نفت 
برنت از زمان آغاز حمله نظامی روسیه 
بــه اوکراین، حدود ۲۰ درصد افزایش 
یافتــه و در قیمتهای خرده فروشــی 
ســوخت منعکس شده است. در این 
بین، قیمتهای باالی ســوخت به رشد 
تــورم در آمریکا دامن زده که ممکن 
اســت خسارت سیاســی برای دولت 
بایدن به دنبال داشــته باشد.اگرچه 
روســیه ســهم اندکی در تامین نفت 
کالیفرنیا داشــته است اما شرکتهایی 
نظیــر ماراتون پترولیوم، شــورون و 
والرو انرژی مانند اکثر پاالیشگاههای 
آمریکایــی که از خرید نفت روســیه 
رویگردان شده اند، باید جایگزین های 
دیگــری پیدا کنند. این به معنای آن 
است که کالیفرنیا به همراه ایالت های 
دیگر کرانه غربی وابستگی بیشتری به 
گرید نفتی ANS آالسکا پیدا می کند 
که روز پنج شــنبه بــه ۱۱۶ دالر در 
هر بشــکه صعود کرد. پاالیشگاه های 
آســیایی هم ممکن است برای منابع 

جایگزین نفت روسیه، رقابت کنند.

با حکم وزیر نیرو؛

مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب کشور منصوب شد

وزیــر نیــرو در حکمی، مهنــدس اتابک 
جعفری لور را به عنوان مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب کشور منصوب کرد.در متن 
حکــم علی اکبر محرابیان خطاب به اتابک 
جعفری لور مدیرعامل جدید شــرکت آب 
و فاضالب کشور آمده است: انتظار می رود 
بــا همــکاری هیئت مدیره شــرکت و با 
هماهنگی معاونین و مدیران حوزه ستادی، 
مدیران عامل شــرکت های مادر تخصصی 
و تابعه، وابسته و همچنین مدیران ذیربط 
در استان ها و در چارچوب وظایف مقرر در 
اساســنامه شرکت، با رعایت اصول عدالت 
محــوری، روحیه انقالبی و جهادی، مردم 
داری و فسادســتیزی، در انجــام وظایف 
محوله در راســتای تحقق شــعار »دولت 
مردمی و ایران قوی« اهتمام ویژه به عمل 
آورید و گزارش فصلی اقدامات انجام شده 

را برای اینجانب ارسال نمایید.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران :

صیانت از صنعت نفت،  
صیانت از محیط زیست است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، صیانت 
از صنعت نفت را صیانت از محیط زیســت 
دانســت و گفت: توســعه ای که همراه با 
آالیندگی باشد، ممنوع است و باید مدنظر 
داشــته باشــیم که آالیندگی صفر باشد.
محســن خجسته مهر در آئین بهره برداری 
از تأسیســات و مخازن صادراتی پاالیشگاه 
بیدبلند خلیج فارس و امضای قراردادهای 
جمع آوری گازهای شرق کارون اظهار کرد: 
مایه مباهات و خوشحالی است که  در آئین 
انعقاد صیانتی ترین قراردادهای باالدستی 
صنعت نفت جمع شــده ایم.وی افزود: من 
الزم می دانم در این نشست به نوبه خود از 
حمایت های همه جانبه صیانتی وزیر نفت، 
اســتاندار خوزستان، نمایندگان مجلس و 
همه آنهایی که در این نشست حضور دارند 
و در این پروژه بزرگ نقش داشتند، تشکر و 
قدردانی کنم.مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران تصریح کرد: امروز در آئین انعقاد این 
قرارداد ما می خواهیم از سه مؤلفه و عنصر 
مهم صیانتی صحبت کنیم؛ بنابراین وظیفه 
مهم حکومت اســالمی که دولت و وزارت 
نفت به نمایندگی از حکومت اسالمی باید 
از آن صیانت کند، ذخایر نفت و گاز است.
خجســته مهر اظهار کرد: ما در جمهوری 
اســالمی بایــد دارایی های زیرزمینی را به 
حداکثــر ارزش رو زمینــی تبدیل کنیم 
و بتوانیــم به گونــه ای مدیریت کنیم که 
کمترین آســیب دیدگی به مخازن ایجاد 
شــود و بــه عبارتی حداکثــر تولید را در 
عین جلوگیری از آســیب دیدگی به مخزن 
مدیریت کنیم که ما این را مدیریت صحیح 
مخزن می گوئیم.وی ادامه داد: اما این کار 
در اینجا به اتمام نمی رسد بلکه این دارایی 
ارزشــمند را وقتی روی زمین آوردیم باید 
به گونه ای از آن استفاده کنیم که حداکثر 
تولیــد ثــروت در کشــور را در بر داشــته 
باشد.مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
گفت: گازهای مشــعل یــا گازهای همراه 
نفت که به صورت مشــعل درآمده اســت 
یــا باید به صــورت گاز به میدان های نفتی 
تزریق شــود که بتوانیم حداکثر استحصال 
را داشــته باشــیم یا اینکه ایــن گازهای 
مشــعل را به عنوان ارزش افزوده به منظور 
خوراک در اختیار واحدهای پایین دســتی 
قرار دهیم.خجســته مهر در ادامه دومین 
عنصــر صیانت از صنعــت نفت را صیانت 
از محیط زیســت دانســت و افزود: محیط 
زیست مقوله بسیار مهمی است که باید از 
سوی وزارت نفت دنبال شود. توسعه ای که 
همراه آن آالیندگی باشــد، ممنوع است و 
مــا در طرح هــای خود باید از امر را مدنظر 
قرار دهیم که آالیندگی صفر باشــد برنامه 
ما نیز این است که ما آن را دنبال می کنیم.

 
یک  پژوهشگر :

 تا آخر اسفند باید ظرفیت 
صادرات نفت خود را به قبل 

از تحریم برسانیم
یک پژوهشگر ریسک با بیان این که ایران 
با شــرایط فعلی باید بکوشد تا آخر اسفند 
ظرفیــت صادرات نفت خــود را به قبل از 
تحریم برســاند گفت: ایران باید جایگزین 
روسیه در صادرات نفت و گاز به اروپا شود.
محمد حسین ادیب بر این باور است منابع 
درآمدی شرکت ملی نفت و گاز نباید صرف 
جبران کســر بودجه دولت شود. ایران گاز 
و نفتی را که روسیه به اروپا صادر می کرد 
بایــد جایگزین کند ، به بیان قابل فهم تر ، 
تعــادل ژئوپلیتیک در اروپا ایجاب می کند 
ایران جایگزین روســیه در صادرات نفت و 

گاز به اروپا شود.

در کشــور ما دو موضــوع کمبود آب و عدم رعایت 
الگوهای مصرف، شانه به شانه یکدیگر قد علم می کنند 
و مقوالتی جدا از هم نیســتند. فاصله گرفتن از این 
دو مشکل و نتیجه مثبت گرفتن از هر دو سرفصل، 
به دیگری نیز مربوط می شود. پس نمی توان اصالح 
الگــوی مصــرف آب را از موجودی ذخایر آبی جدا 
دانســت.برخی از صاحب نظران این حوزه معتقدند 
دالیل اصلی بحران آب در ایران، تنوع آب و هوایی 
زیاد، توزیع نامناســب آب و اولویت دادن به توسعه 
بی رویه کشــاورزی است. بنابراین عدم برنامه ریزی 
مناسب، مدیریت ضعیف، توسعه یافتگی ناهمگون، 
اعمال سیاســت های پرخطا در مورد تخصیص آب 
و  همچنین قیمت گذاری نامناســب، فقدان توانایی 
کشــاورزان در بهینه سازی آبیاری، مصرف مسرفانه 
صنایع و بسیاری از علت های دیگر دست به دست هم 
می دهند و گره بحران آب را کورتر می کنند.صورت 
مسئله کامال مشخص است؛ ایران با مشکالت جدی 
آب در مقیاس محلی و ملی روبرو است. در این راستا 
می توان افزایش نامتوازن تقاضا و عدم پاســخ دهی 
بــه ایــن نیاز در کنار کاهش منابــع آبی را عواملی 
دانســت. برای پیچیده تر شــدن این بحران و طبعا 
بــرای خــروج از چنین معضلی باید طی یک همت 
ملی، از همه ظرفیت ها استفاده کرد تا در سال های 
آینده با فاجعه بی آبی روبرو نشــویم.  به طور مثال، 
یکی از این سرفصل ها نادیده گرفتن الگوی صحیح 
مصرف در بخش خانگی است. در شرایطی که طی 
ســال های گذشــته برنامه ریزی مدونی برای این 
موضوع طراحی نشده، یا به هر دلیلی سیاست های 
مدیریــت آب موفق نبوده، نمی توان از مردم متوقع 
بــود کــه در مصرف آب، صرفــه جویی های الزم را 
به عمل بیاورند. بر این اســاس تصمیم ســازی های 
عمدتا نامشــخص و نبود زیر ساخت های تامین آب 
در بخش خانگی، تبعات منفی خود را ببار می آورد، 
همانطور که تاکنون نیز به بار آورده است. همچنین 
مصرف فزاینده بخش خانگی به موازات رشد تقاضای 

غیرموجه صنایع و کشاورزی، ما را به انواع مشکالت 
پیش رو نزدیک تر می کند.این طیف وسیع در حالی 
زنگ خطر بی آبی را به صدا در میاورند که از آزمون 
و خطاهای پیشــین خود در هر دو حوزه مدیریت و 
مصرف، درس آموخته مطلوبی حاصل نشده است.

به عبارت دیگر تجربیات به دست آمده در راستای 
بهینه سازی مصرف آب، آنطور که باید به کار گرفته 
نشده است. هم اکنون به طور تقریبی، سهم مصرف 
آب در بخش کشاورزی نزدیک به ۹۰ درصد، شرب 
۸ درصد و صنعت و معدن ۲ درصد است، در حالی که 
در مناطق توسعه یافته دنیا، این سهم ها به ترتیب 
۳۰ ، ۱۱ و ۵۹ درصد اســت.طبق آمارهای منتشــر 
شــده توســط وزارت نیرو، وضعیت بارش ها نیز در 
کشور ما ناهمگون است، به نحوی که یک درصد از 
مساحت ایران بارشی بیش از ۱۰۰۰ میلی متر دارد 
و میزان بارندگی در مناطقی همچون حوضه آبریز 
شــرق کشــور در حدود ۱۴۸ میلیمتر است. به طور 
کلی آب در ســه بخش کشــاورزی، شرب و صنعت 
مصرف می شــود.گفته می شود از میان ۱۷ کشوری 
که از لحاظ بحران آبی رتبه های نخســت جهان را 

در اختیار دارند، ۱۲ کشــور در خاورمیانه و شــمال 
آفریقا واقع شده اند که تمام کشورهای خلیج فارس 
را در بر می گیرد. از ســویی دیگر ایران و کشورهای 
عربی همسایه برای مقابله با این چالش باید از تمام 
تجربیات یکدیگر اســتفاده کنند تا در زمینه بهبود 
امنیت آب و کاهش آسیب به اکولوژی خلیج فارس 
توفیقی خاص حاصل کنند. یعنی رفع مشــکل آب 
در سرزمین ایران محدود به برنامه ریزی و مدیریت 
داخل مرزی نمی شــود. در عین حال حداقل با این 
رفتار و سیاســت کلی، اســتفاده از آب شــیرین به 
حفظ منابع آب زیرزمینی ارزشــمند کمک می کند 
و می توانــد برای مصارف جوامع روســتایی محلی 
ذخیره شود و از مهاجرت بیشتر جمعیت روستایی 
به شــهرها پیشــگیری کند.به گفته کارشناسان، با 
آموزش و فرهنگ سازی، مصرف آب و سبک زندگی 
را می توان تغییر داد اما الزمه این تغییر، آموزش و 
فرهنگ سازی است که  از فرد شروع شده و به زنجیره 
تامین نهادهای متولی ختم می شــود. این سیاست 
در بخش هایی از کشــورهایی مانند استرالیا، هند و 
قســمتی از بخش جنوب غربی آمریکا اعمال شــده 

و نتایج مطلوبی نیز به بار آورده و بر همین اســاس 
چنیــن رویکردی به دیگر نقاط جهان نیز ســرایت 
کرده و باعث شده تنش آبی به شکل بسیار مطلوبی 
مهار شود. استفاده از تجربیات این سیاست می تواند 
با شــرایط محلی و بومی و اقلیمی کشور ما منطبق 
شــده و حل مشــکل را تســریع بخشد.  در این باره 
داریوش مختاری - کارشناس ارشد حوزه مدیریت 
منابــع آبی با اشــاره به اهمیــت حفظ منابع آبی و 
خطرات موجود برای آب در کشــور به ایســنا گفت: 
اگر شــرایط طبق روال فعلی پیش برود و راهکاری 
برای نگهداشــت آب اندیشــیده نشود، در آینده ای 
نه چندان دور با خطر نابودی محیط زیست و حتی 
جنگ بر سر آب مواجه خواهیم شد.وی با تاکید بر 
لزوم ایجــاد مدیریت برای حل چالش های موجود 
گفت: استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران 
برای حل مشــکالت آبی موضوعی مهم و ضروری 
است، تغییر شرایط آب و هوایی در کشور موقعیتی 
را به وجود آورده که احتمال بدتر شــدن اوضاع نیز 
وجود دارد.این کارشــناس ارشد منابع آبی، تراکم 
شــدید جمعیتی همراه با بارگذاری های سنگین و 
متمرکز را یکی از گلوگاه های بحران آب در کشــور 
دانست و گفت: این ویژگی می تواند زمینه فروپاشی 
را فراهم کند. یک تکانه کم آبی حتی در مقیاس ۳۰ 
تا ۵۰ درصد از نیاز آبی یک کالنشهر که امکان جبران 
و مدیریــت آن فراهم نشــود، زمینه یک بی نظمی 
فراگیر اجتماعی را فراهم می کند که می تواند بسیار 
خطرناک و کنترل نشــده باشــد. وی با بیان اینکه 
دغدغه فعلی برای سال ۱۴۰۱ این است که امسال 
تاکنون سال پر بارشی را نداشتیم و این زنگ خطر 
نباید کار را به جایی برســاند که در شهرهای بزرگ 
برای ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت به سمت جیره بندی 
برویم و یا حتی ممکن است جیره بندی نیز در این 
شــهرها پاسخگو نباشد، اظهار کرد: بر اساس پیش 
بینی صورت گرفته، ممکن است در پاییز حتی جیره 
بندی نیز پاسخگو ۳۰ درصد جمعیت تهران نباشد.

رفع مشکالت با  چاره جویی همگانی 

آبی به خرد جمعی و تعقل نیازدارد مدیریت منابع 
 بحران آب طی ســال های اخیر که در پی تغییرات اقلیمی، اثرات منفی بیشــتری را بجای گذاشــته 
چاره جویی هایی عاجل و تاثیر گذار را می طلبد که بی شــک تنها با گرامیداشــت یک روز خاص یا 
یک مقطع از قبل تعیین شده نتیجه ای در خور به بار نخواهد آورد. مخاطرات محتمل برای امنیت 
آب شــرب، کشــاورزی، صنعتی و غذایی و درک واقعیت های جاری درباره منابع آبی و مدیریت 
ایــن بخش هــا نیــز دغدغه مندان حوزه آب را وامی دارد که هیــچ تاخیر و تعللی برای برون رفت از 

مشکالت پیش رو را نپذیرند.
روز ملی آب پاســخ مناســبی به این دغدغه هاســت اما لزوما نقش کارکردی همیشگی و برای همه 
زمان ها را نمی توان برای آن مترتب شد.مدیریت پایدار وهمیشگی منابع آبی که در عین حال ضامن 
رفع مسایل و مشکالت در این زمینه باشد نیاز به تعقل و خرد جمعی دارد.آب مسئله امروز کشور 
ماســت و طبعا یک مدیر یا یک ســازمان و نهاد، به تنهایی قادر نخواهد بود تا آن را محقق ســازد. با 

این همه روز ملی آب می تواند بســتری باشــد برای دســت به دســت دادن همه این عوامل تا هدف 
اصلی که همانا برقراری امنیت آبی ســرزمینمان اســت محقق شــود.مدیریت آب شرب، کشاورزی 
و نیازهای آبی صنایع غذایی، هم اکنون در دنیا به مفهومی بســیار جدی در دســتور کار متولیان 
و سیاســتگزاران بدل شــده و این درحالی اســت که نه فقط در اقلیم های کم آب، بلکه مناطق و 
سرزمین های پرآب دنیا نیز چنین رویکردی را از مدت ها پیش جدی گرفته اند و در راستای تحقق 
تمام و کمال آن می کوشند.در کشور ما دو موضوع کمبود آب و عدم رعایت الگوهای مصرف، شانه 

به شانه یکدیگر قد علم می کنند و مقوالتی جدا از هم نیستند.
فاصله گرفتن از این دو مشکل و نتیجه مثبت گرفتن از هرکدام دو سرفصل، به دیگری نیز مربوط 
می شود. پس نمی توان اصالح الگوی مصرف آب را از موجودی ذخایر آبی جدا دانست.دالیل اصلی 
بحران آب در ایران تنوع آب و هوایی زیاد، توزیع نامناسب آب و اولویت دادن به توسعه اقتصادی است.

یک کارشــناس بازار نفت با اشــاره به اینکه رشد قیمت نفت در 
شرایط فعلی به دلیل تنش های سیاسی و کاهش عرضه است، 
گفت: ورود نفت ایران به بازارهای جهانی می تواند تا حد زیادی 
قیمت نفت را کنترل کند.نرســی قربان ، با بیان اینکه به نظر 
نمی رســد رشــد قیمت نفت ادامه دار باشد، افزود: البته ممکن 
اســت در کوتاه مدت قیمت ها تا ۱۳۰ دالر در هر بشــکه نیز 
افزایش پیدا کند.وی ادامه داد: این رشــد قیمت بر اثر تنش ها 
بین روسیه و اوکراین و همچنین کمبودها به دلیل جابه جایی 
منابع نفتی به اروپا اتفاق افتاده اســت.قربان تاکید کرد: اگر با 
احیــای برجام، نفــت ایران به بازارهای جهانی بازگردد، حدود 

۲ میلیون بشــکه نفت بیشــتری تزریق می شود که می تواند در 
کنترل قیمت نفت موثر باشد.وی، طوالنی شدن روند دستیابی 
بــه توافــق احیای برجــام را یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بازار 
دانست و گفت: در صورت توافق ایران با توجه به ذخایر نفتی که 
در اختیار دارد به سرعت می تواند حجم زیادی نفت را راهی بازار 
کند.این کارشناس بازار نفت با اشاره به آزادسازی ۶۰ میلیون 
بشکه از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا، افزود: با توجه به اینکه 
حجم صادرات نفت روســیه روزانه بین ۵.۵ تا ۶ میلیون بشــکه 
اســت، ذخایر آزادشــده معادل ۱۰ روز صادرات روسیه است و 
جوابگوی طوالنی مدت نیســت.وی اضافه کرد: ایران اما ذخایر 

آماده تحویل زیادی بر روی آب دارد و می تواند با احیای برجام 
به ســرعت بخش زیادی از این منابع را به کشــورهای اروپایی 
صادر کند.قربان تاکید کرد: باید از این فرصت برای بازپس گیری 
بازارهای نفت خود که به دلیل تحریم ها توسط رقبا اشغال شده 
بود، اســتفاده کنیم و این فرصت وجود دارد که صادرات نفت 
ایران به اروپا تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد.وی در ادامه گفت: 
اگرچه این کشــورها می خواهنــد که تولید را افزایش دهند تا 
هم درآمد بیشــتری داشــته باشند و هم قیمت را کنترل کنند، 
امــا در حــال حاضر ظرفیت مازادی برای تولید در بین اعضای 

اوپک پالس وجود ندارد.

یک کارشناس بازار نفت عنوان کرد:

کنترل قیمت نفت با ورود طالی سیاه ایران به بازار

خبر  ویژه

در پی نگرانی ها از مختل شدن صادرات نفت روسیه؛

افزایش قیمت نفت ازسرگرفته شد
قیمت نفت در پی نگرانی ها از مختل شدن صادرات نفت روسیه تحت 
تاثیر تحریم های غربی، روند افزایشی را ازسرگرفت.پس از انتشار اخبار 
حمله روســیه به یک نیروگاه هســته ای اوکراین که بزرگترین نیروگاه 
اروپاست و آتش سوزی در این نیروگاه، بازارهای سهام جهانی سقوط 
کردند و قیمت های نفت تحت تاثیر نشانه های تشدید منازعه روسیه 
و اوکراین افزایش یافت.بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ماه 
مه تا ۱۱۴ دالر و ۲۳ ســنت در هر بشــکه صعود کرد و آخرین بار با 
دو دالر و شــش ســنت معادل ۱.۹ درصد افزایش، به ۱۱۲ دالر و ۵۲ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای این معامالت روز پنج شنبه ۲.۲ درصد 

کاهش پیدا کرد.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل 
در آوریل با دو دالر و ۳۷ سنت معادل ۲.۲ درصد افزایش، به ۱۱۰ دالر 
و چهار ســنت در هر بشــکه رسید. این شاخص ابتدای معامالت تا مرز 
۱۱۲ دالر و ۸۴ ســنت صعود کرده بود. وســت تگزاس اینترمدیت روز 
گذشــته با ۲.۶ درصد کاهش بســته شده بود.قیمتهای نفت در مسیر 
ثبت بزرگترین رشــد هفتگی از اواســط سال ۲۰۲۰ قرار دارند و وست 
تگــزاس اینترمدیــت ۱۸ درصد و نفت برنت ۱۴ درصد از ابتدای هفته 
جاری تاکنون رشد کرده اند.نفت تحت تاثیر این نگرانی که تحریم های 
غربی علیه روســیه به تالفی حمله به اوکراین، صادرات روســیه را که 

بزرگترین صادرکننده نفت و فرآورده های نفتی در جهان است، مختل 
خواهد کرد. فعالیت معامالتی برای نفت روسیه آهسته شده است زیرا 
خریداران به دلیل تحریم های آمریکا و فشار رو به رشد روی بایدن برای 
ممنوعیت واردات نفت روسیه به آمریکا، تردید دارند.کریستوفر لونی، 
تحلیلگر شرکت آر بی سی کپیتال در یادداشتی نوشت: تشدید جنگ 
روســیه در اوکراین نه تنها باعث ریســک ژئوپلیتیکی شده است، بلکه 
به نگرانیهای تورمی افزوده و نرخ ریســک را به طور کلی افزایش داده 
است.عرضه بیشتر نفت با آزادسازی هماهنگ ۶۰ میلیون بشکه نفت از 
ذخایر اضطراری کشورهای توسعه یافته می تواند به عرضه اضافه کند. 
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55بانک و بیمه
 در نخستین سفر استانی مدیرعامل 

 بیمه میهن به استان گیالن 
صورت گرفت؛ 

افتتاح ساختمان جدید 
 سرپرستی بیمه میهن 

در گیالن
در نخســتین ســفر رســول آریان پور 
مدیرعامــل بیمــه میهــن به اســتان 
گیالن، ســاختمان جدید سرپرســتی 
 این شــرکت در رشــت مرکز این استان، 

افتتاح گردید.
مدیرعامل بیمه میهن افتتاح ساختمان 
جدید را در راســتای توســعه خدمات و 
ارتقای کیفیت خدمت رســانی مطلوب 
به بیمه گذاران و هموطنان عزیز در این 
استان عنوان کرد و از کارکنان سرپرستی 
استان گیالن خواست با برخورد مناسب و 
رعایت حقوق مشتری، خدمات شایسته 
ای بــه مشــتریان و بیمه گــذاران ارائه 
نمایند.آریــان پور در دیــدار با کارکنان 
نیــز ضمن تأکید بر همــکاری و تعامل 
ایشان با شــبکه فروش گفت: مأموریت 
اصلی شــعب در واقع فراهم کردن بستر 
و فضایی مناســب همــراه با تعامل برای 
فعالیت و ارائه خدمات مناســب از سوی 

شبکه نمایندگان است.
مدیرعامل بیمه میهن همچنین اســتان 
گیــالن را دارای قابلیت ها و ویژگی های 
خاص در بخش های اقتصادی، صنعتی و 
کشاورزی دانست و از همکاران سرپرستی 
این استان خواست با استفاده از پتانسیل 
های استان در جذب پرتفوی، اطمینان و 
آرامش خاطر مردم و صاحبان بنگاه های 

اقتصادی را فراهم نمایند.

دیدار عضو هیات مدیره 
انجمن روابط عمومی 

ایران با مدیر امور حوزه 
مدیرعامل و روابط عمومی 

بانک سینا

در راســتای گســترش فعالیت هــای 
ارتباطاتــی انجمن روابط عمومی ایران و 
معرفی ظرفیت های آموزشی؛ پژوهشی 
و خدمــات مشــاوره ای انجمــن؛ عضو 
هیــات مدیره این انجمن بــا مدیر امور 
حــوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک 
ســینا دیــدار و گفتگــو کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک سینا، در دیدار حسن 
خسروی با منصور شیخ االسالمی، ضمن 
تاکید بر لزوم تقویت نهادهای مدنی حرفه 
ای در عرصــه روابط عمومی و ارتباطات؛ 
زمینه های گســترش تعامالت دوجانبه 
در قالب ظرفیت های موجود که می تواند 
موجب استحکام بخشی تئوری و عمل در 
حوزه روابط عمومی گردد، مورد بررسی 

قرار گرفت.
شــیخ االســالمی در این جلســه با بیان 
آنکــه مبنای کار در روابط عمومی بانک 
ســینا؛ فرایند محوری و نهادینه ســازی 
فعالیــت هــا و اقدامات بر اســاس روش 
های علمی و کارآمد است، افزود: در این 
راســتا و به منظور پرهیز از تمرکزگرایی، 
دستورالعمل های اجرایی جهت فعالیتها 
تدوین و ابالغ شــده و با توســعه ساختار 
روابــط عمومی در اســتان هــا و ایجاد 
همیاران روابط عمومی تا ســطح شعب، 
مســیرهای تعامل و ارتباط با مشــتریان 
در جهت کاهش بروکرواسی های اداری، 

کوتاه شده است.
وی تصریــح کــرد: این بانک بــا اتکا به 
نیروی انســانی توانمند و خالق و توجه 
ویژه به کیفیت خدمات و تالش در جهت 
تقویت مهارتهای ارتباطی و شاخصه های 
مشــتری مداری، به دنبال افزایش سطح 

وفاداری مشتریان است.
عضــو هیات مدیره انجمن روابط عمومی 
ایران هم در این دیدار، بانک ســینا را از 
جمله بانک های موفق کشــور در عمل به 
استانداردهای حرفه ای و حرکت بر مبنای 
کار مطالعاتی و ســازمان یافته برشمرد و 
ابراز امیدواری کرد انجمن روابط عمومی 
ایــران بــا همکاری و همفکــری تمامی 
نهادها و دســتگاه هــا بتواند خصوصا در 
ســال ۱۴۰۱ منشــاء خدمات حرفه ای 
بیشــتری در افق فعالیت های خود باشد.
وی اظهار داشــت: امیدواریــم بتوانیم 
برای مناســبت های مختلف از جمله ۲۷ 
اردیبهشــت روز ملی ارتباطات و روابط 
عمومی با همکاری بانک ســینا اقدامات 

ماندگاری را به انجام برسانیم.

اخبار

درخشش ستارگان اینشورتک 
 ایران با حمایت بیمه سامان 

در استانبول

شــبکه نوآفرینی بیمه و مالی )پلنت( با 
حمایت شرکت بیمه سامان، سه استارت 
آپ منتخب در حوزه اینشــورتک ایران را 
به نمایشگاه و کنفرانس بین المللی بیمه 
در ترکیه اعزام کرد .نمایشــگاه و کنگره 
بین المللــی بیمــه )IIFC(، تحت نظارت 
 ،)ANSAD( اتحادیــه نماینــدگان بیمه
۳ تــا ۵ مــارس ۲۰۲۲ در آنتالیــا برگزار 
می شود .هدف از برگزاری این نمایشگاه، 
گردهــم آوردن متخصصان این صنعت با 
هــدف افزایش همــکاری و میزان نفوذ 
بیمه در صنعت اســت.پلنت با ارائه یک 
فراخوان و اســتقرار یک تیم داوری هفت 
نفره متشکل از پنج داور ایرانی و دو داور 
از کشــور ترکیه، از میان ۱۰ استارت آپ 
فعال صنعت بیمه کشــور، سه اینشورتک 
را برگزید تا به این نمایشــگاه و کنفرانس 

اعزام کند.
»بیمه سامان« حامی مالی این 

رویداد مهم بین المللی است
افزون بر آن، »حامی ســیگورتا« شرکت 
فعــال طرف قــرارداد با بیمه گران ترکیه 
اســت که توسط بیمه گران ایرانی ایجاد 
شــده و حضور اینشورتک های ایرانی در 
ترکیــه را حمایت خواهد کــرد.” پلنت 
“در ایــن رویداد خارجی که توانایی های 
اینشورتک های ایرانی را عرضه کرده و به 
حضــور آنها در صنعت بیمه ترکیه کمک 
می کند، با غرفه ویژه نمایشگاهی حضور 
دارد.اینشورتک های منتخب ایران در این 
رویداد، »آپولو« فعال درحوزه فرایندهای 
دیجیتال صدور بیمه های خودرو، »هشتگ 
بیمه« فعال درحوزه فرایندهای دیجیتال 
بیمه درمان و خسارت بیمه های خودرو، 
تحلیل هوشمند خسارت های بیمه ای و 
کروکی آنالین و »اینشورمتیکس« فعال 
در حوزه بیمه خانه هوشــمند و ترکیب 
اینترنت اشیا با بیمه های اموال اند که به 

نمایشگاه ترکیه اعزام شده اند.

 مدیرعامل 
بانک قرض الحسنه مهر ایران:

 بانک قرض الحسنه مهر ایران 
 از کودکان بی سرپرست 

حمایت می کند

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
کــه در یکــی از مراکز نگهداری کودکان 
بی سرپرست و بدسرپرست تهران حاضر 
شده بود، از اقدامات حمایتی بانک نسبت 
به این کودکان خبر داد. دکتر »سید سعید 
شمســی نژاد« مدیرعامل به همراه دکتر 
»روح اهلل قاســمیان« مشاور مدیرعامل و 
رئیــس اداره کل روابــط عمومی بانک به 
مناســبت فرا رسیدن عید مبعث رسول 
اکــرم)ص( در یکــی از مراکز نگهداری 
کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت 
تهران حاضر شدند و به گفت وگو با آن ها 

پرداختند.
شمسی نژاد ضمن تبریک فرا رسیدن عید 
مبعث پیامبر اســالم )ص( به کودکان و 
نوجوانــان حاضــر در مرکز، پای درد دل 
آن ها نشســت و دغدغه هایشــان را جویا 
شد.شمســی نژاد به کودکان و نوجوانان 
توصیــه کــرد: بحث آموزش و تحصیل را 
در زندگــی خود جــدی بگیرند و حتماً 
در حوزه فنــاوری اطالعات مهارت های 
الزم را کســب کنند، زیرا بسیاری از امور 
دنیای امروز بر این بســتر انجام می شود.

در ایــن بازدید کودکان و نوجوانان حاضر 
در مرکــز نیــز از برخی مشــکالت خود 
گفتنــد و قرار شــد ضمــن خرید لباس 
شــب عید، یک دســتگاه PS۴ نیز برای 
آن ها تهیه شــود. همچنین شمسی نژاد 
گفت که از سوی بانک قرض الحسنه مهر 
 ایران، به کارکنان مرکز وام قرض الحسنه 

پرداخت می شود.

مدیرعامل پست بانک ایران در دیدار با سهامداران: 

۷۰ درصد ظرفیت پست بانک هنوز استفاده نشده است 
مدیرعامل پســت بانک ایران در دیدار با 
تعدادی از نخبگان بازار سرمایه، با اشاره 
به اینکه پست بانک ایران به دنبال ایجاد 
راهکارهایی برای تکمیل زنجیره تأمین 
در فعالیت های بانکی در روستاها است، 
گفت: به همین منظور تأســیس بورس 
کاال به مدیران ارشــد اقتصادی پیشنهاد 
شــده اســت. این امکان این فرصت را 
برای کشــاورزان فراهم خواهد ساخت تا 
محصوالت خود را پس از طی فرآیندها، 
در انبار های بورس کاال قرار داده و قبال 
آن گواهی سپرده دریافت کند. بی تردید، 
راه اندازی کارگزاری بورس نیز در اولویت 
خواهد بود.بهزاد شیری مدیرعامل پست 
بانک ایران در دیدار با تعدادی از نخبگان 
بازار سرمایه، با اشاره به اینکه پست بانک 
ایران بــه دنبال ایجاد راهکارهایی برای 
تکمیل زنجیــره تأمین در فعالیت های 
بانکی در روستاها است، گفت: به همین 
منظور تأســیس بــورس کاال به مدیران 
ارشد اقتصادی پیشنهاد شده است. این 
امکان این فرصت را برای کشاورزان فراهم 
خواهد ساخت تا محصوالت خود را پس 
از طی فرآیندها، در انبار های بورس کاال 
قرار داده و قبال آن گواهی سپرده دریافت 
کنــد. بی تردید، راه انــدازی کارگزاری 
بــورس نیز در اولویــت خواهد بود.وی 
بــا بیان اینکــه تصمیم گیران اقتصادی 
کشــور نیز این تمایل و اراده را دارند که 
این خدمات در روســتاها گســترش و با 
نهادهای حاکمیتی و خدمت رســان در 
ارتباط باشــند، افزود: بانک به دنبال این 
است که از این ظرفیت ها برای گسترش 
شــمول و تعمیق مالی و بهره برداری از 
ظرفیت های کم نظیر اقتصادی استفاده 
کند.شــیری در ایــن جلســه که دوم 

اســفندماه برگزار شد، با اشاره به اینکه 
یکــی از دغدغه هــای بانک مرکزی ج. ا. 
ایران کفایت ســرمایه بانک های کشور 
اســت، گفت: کفایت سرمایه پست بانک 
ایــران در ســال ۹۷ از ۷.۶- به ۱.۳- بر 
اساس صورت های سال ۹۹ رسیده است 
به عبارتی کفایت ســرمایه بیش از شش 
واحــد درصد بدون آورده ســهامداران 
بهبود پیدا کرده و بر اســاس صورت های 
مالی آذرماه سال جاری، کفایت سرمایه 
بیش از سه واحد درصد بهبود یافته و از 
دامنــه منفی به دامنه مثبت ارتقا یافته 
است.بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک 
ایران با تأکید بر اینکه انتظار می رود در 
مجمع ســال ۱۴۰۱ از یک هزار و ۶۳۹ 
میلیــارد تومان به رقــم دو هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان ســود دســت پیدا کنیم، 
تصریــح کرد: با توجه به نماگرهای روند 

رشــد ســپرده ها در بانک، به این نتیجه 
رســیده ایم کــه هر چــه نوآوری های 
بیشــتری در باجه های بانکی روستایی 
ایجاد شود شتاب رشد سپرده های بانک 

بیشتر می شود.
وی با اشاره به رشد و توسعه بانک در سال 
۹۹، افزود: واگذاری اختیارات بیشــتر به 
باجه های بانکی روســتایی موجب رشد 
سپرده ها در شعب به ویژه باجه ها شده و 
به همین دلیل ما در بانک روند ابداعات و 
نوآوری ها برای باجه های بانکی روستایی 
را دنبــال می کنیــم و در آینده نزدیک 
فرصت اســتفاده از امکانات جدید برای 

این باجه ها فراهم خواهد شد.
مدیرعامــل بانک با اعــالم خبر، صدور 
مجوز پرداخت تســهیالت در باجه های 
بانکی روستایی گفت: در سطح کالن دو 
مأموریت برای بانک تعریف شــده است. 

نخســت بانکداری تخصصــی در حوزه 
فنــاوری ارتباطــات و اطالعات و بخش 
دوم گســترش و تعمیق بانکداری خرد 
 در مناطق روستایی و کم برخوردار است.

شــیری با بیان اینکه نــگاه بانک بر این 
اســت که بانکــداری را از طریق باجه ها 
و پلتفرم هــای غیرحضــوری مدیریت 
کند، تصریح کرد: یک تســهیالت خرد 
به اندازه یک تســهیالت کالن، زمان بر و 
هزینه بر بوده و از این نظر برای بانک صرفه 
اقتصادی ندارد؛ بنابراین باید راه کارهایی 
برای کاهش هزینه های کارشناســی و 
ارزیابی به همراه کســب منافع بیشــتر 
فراهم شــود.باالترین مقام اجرایی بانک 
بــا تاکیــد بر اینکه در حــوزه تخصصی 
بانکــداری حــوزه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات برنامه ریزی های ســاختاری 
نهــادی را انجام داده ایم که در این حوزه 

هــم بیش از گذشــته مأموریت خود را 
انجــام داده و از منافــع آن نیز بهره مند 
می شویم، خاطرنشان کرد: در این حوزه، 
از شــرکت های دانش بنیــان و نوظهور 
حمایــت مالی داشــته ایم که از رهگذر 
این رویدادها، ایده های خوب شناسایی 
شده است. پیاده ســازی ایده های برتر، 
پنجره هــای فرصــت جدیــدی برای 
کســب وکار بانک فراهــم خواهد کرد. 
بانــک بــه دنبال ایجاد ارتبــاط قوی با 
حــوزه فاوا و شــرکت های دانش بنیان و 
ظهــور برای ایجاد مزیت های نســبی و 
بهره منــدی از فرصت هاست.شــیری با 
اشــاره به افزایش ۷۰ درصدی سپرده ها 
در پست بانک ایران گفت: این رخداد در 
نظام بانکی رقم بسیار مطلوبی است با این 
 وجــود، بر این باوریم که این افزایش در 
بانک حداقلی است و در مصوبه ای اعالم 
شده، اســتان هایی که توانایی بیشتری 
دارند هدف ســپرده ای و بهره وری ثانویه 
جدیدی به آنان تخصیص خواهد یافت.

مدیرعامل بانک با اعالم این که باور دارم 
منافع نیروی انســانی باید با منافع بانک 
آمیخته و همسو باشد، ادامه داد: در مسیر 
تحول و رو به رشد بانک، باید هر دو عامل 
بهره مند شوند و به همین دلیل در جبران 
خدمات همواره عامل انگیزشی در کانون 

تصمیم گیری است.
وی بــا تاکید بر اینکه نهادهای مختلفی 
در زمینه کشاورزی و دامداری در روستا 
فعال هســتند و بــا راه کار بانکداری باز 
می توان دسترســی آن ها را به مشتریان 
خــود فراهم کرد، افزود: در این صورت، 
ین نهادها مســئولیت اجتماعی خود را 
دنبــال خواهند کــرد و بانک نیز از این 

فعالیت سودمند خواهد شد.

انتخاب حق مشتریان بانک ایران زمین است
اینکــه مــا بتوانیم با توجه به بودجــه و صالحدید خودمان تصمیم 
بگیریم و انتخاب کنیم موضوعی اســت که بســیاری آرزوی آن را 
داشــتیم. بانک ایران زمین در راستای بانکداری باز و مشتری مدار، 
طرح تسهیالتی را با شعار »تسهیالتی به انتخاب تو« با نام “انتخاب” 
را آغــاز کــرد. زمان هایی بود که کلی وقت صرف می کردیم و بعد از 
دوندگی های بســیار و جور کردن ضامن تازه متوجه می شــدیم که 
تســهیالت اعطایی بانک در حد و اندازه بودجه ما نیســت و یا اینکه 
توانایی دریافت وام را نداریم. اکنون که دیگر جای خود دارد؛ مسائل 
تعطیلی و محدودیت های کرونایی و همچنین اوضاع سخت کسب 
و کار و معیشــت باعث شــده تا اکثر مردم منتظر دریافت وام از یک 
بانک باشــند.چندماهی می شود که زمزمه دریافت تسهیالت خرد 
به صورت ســهل و آســان بر ســر زبان ها افتاده و اخیرا نیز با تدابیر 
دولت، تسهیالتی از قبیل وام بدون ضامن نیز اعالم شد. اما همگان 
امکان استفاده از این نوع وام ها را ندارند و بسیاری به دلیل نداشتن 
کار ثابت و اداری از دریافت آنها باز ماندند و عده ای نیز بودجه مورد 
نظر برای مبلغ ثابت یک وام را ندارند و ممکن است توانایی دریافت 
تسهیالتی محدود و متناسب با بودجه شان را داشته باشند که اکثر 

بانک ها فقط یک تســهیالت را با مبلغی مشــخص برای بازپرداخت 
اعالم کرده اند.شرایط سخت معیشتی و نزدیک بودن روزهای آخر 
سال، بسیاری را نیازمند دریافت تسهیالت کرده است. در این برهه 
»یک همدلی، یک مهربانی« باعث می شود تا مشکلی از سر راه یک 
خانواده برداشــته شــود و این موضوعی اســت که این روزها شدیدا 

نیازمند آن هستیم.

بانک ایران زمین به شما حق انتخاب داده است
بر همین اساس، بانک ایران زمین در راستای بانکداری باز و مشتری مدار، 
طرح تسهیالتی را با شعار »تسهیالتی به انتخاب تو« با نام “انتخاب” را 
آغاز کرد.  هدف اصلی بانک از اجرای این طرح، انتخاب نوع و شــکل 
دریافت تســهیالت توسط خود مشــتریان، با توجه به نیازشان است.

طرح تســهیالتی انتخاب که از ابتدای دی ۱۴۰۰ به مدت یک ســال 
اجرا شــد، یک هدف مهم دارد و آن اینکه؛ مشــتریان بانک در انتخاب 
نوع و شــکل دریافت تســهیالت با توجه به تنوع نیازهای خود قدرت 

انتخاب داشته باشند.
در این طرح تســهیالتی مشــتریان می توانند تا ســقف یک میلیارد 
ریال با امکان واریز و برداشــت، دریافت و نرخ ســود ســالیانه را از ۱۰ تا 
۱۸ درصد به دلخواه انتخاب کنند. ضمنا حداقل مبلغ افتتاح حساب 
۵۰ میلیون ریال است.عالقه مندان می توانند جهت دریافت اطالعات 
 www.izbank.ir بیشتر به سایت بانک ایران زمین به نشانی اینترنتی
و یا یکی از شعب بانک در سراسر کشور مراجعه و همچنین در صورت 
نیاز به توضیحات بیشتر با شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ مرکز ارتباط با مشتری 

بانک تماس حاصل کنند.

اخبار

توسعه سامانه امور سهامداران ملل با زیرساختار های دیجیتال
مشــتریان عصر جدید به دنبال بانک های گذشــته خود نیستند 
و وقتــی بانکــی را انتخاب می کنند، مــی دانند اگر حمایتی را 
کــه مــی خواهند دریافت نکنند، می توانند پول خود را به جای 
دیگری ببرند. با توجه به اینکه مشتریان عصر حاضر به سرعت در 
بسیاری از زمینه ها، از جمله بزرگترین سرمایه گذاران اقتصادی، 
از مشتریان نسل جدید پیشی می گیرند، جذب و حفظ مشتریان 
برای هر بانکی به طور فزاینده ای مهم اســت. این اســتراتژی ها 
می توانند رسیدن به اهداف را برای هر برند موسسه مالی آسان 
تر کنند.۵۲ درصد از مشــتریان امروزی از رسانه های اجتماعی 
برای پرسیدن سؤاالت مربوط به خدمات مالی از مؤسسه بانکی 
خود استفاده کرده اند. اما برای استفاده از این استراتژی ساده، 
بانکها باید نقش رسانه های اجتماعی خود را ارتقا دهند.بر همین 
اساس یکی از بانک های موفق در عرصه رسانه و دیجیتال موسسه 
مالی و اعتباری ملل اســت.به خاطر داشــته باشید که مشتریان 
عصر جدید صرف نظر از اینکه در چه ساعتی از صفحه سایت یا 
رسانه اجتماعی بانک بازدید می کنند، پاسخ سریع می خواهند 
این پاســخ صریح و ســریع از طریق سایت اطالع رسانی ملل در 

دسترس مشتریان است.

توجه به خدمات مالی کم هزینه با چشم انداز رونق تولید
در عصری که بسیاری از بانک ها به طور پیوسته کارمزدهایی را که 
دریافت و افزایش می دهند، در عصر جدید هنوز تســهیالت بدون 
کارمــزد یــا کم کارمزد کاربرد دارد. بــا توجه به اینکه ۳۸ درصد از 
بانک های جهانی چک رایگان و بدون هیچ گونه محدودیتی مانند 
ضامن، بدون نیاز به حداقل موجودی یا ســپرده های مستقیم ارائه 

می کنند، برای بانکهای کشور مهم است که اگر می خواهند مشتریان 
خود را حفظ کنند، این تســهیالت فراهم شــود. هزینه های پنهان 
بانکی در طوالنی مدت خســته کننده اســت و مشتریان باهوش، 
صورت حســاب های بانکی خود را بررسی و کارمزدها و هزینه های 
پنهان را پیدا کرده، و اگر از آنها ناراضی باشــند طولی نمی کشــد به 
دنبال بانک دیگری بروند.در این میان تنها موسسه مالی و اعتباری 
ملل است که به کاهش هزینه های خدمات بانکی توجه دارد تا به 
منفعت بیشتر مردم، مشتریان و تولید کشور کمک کند.بر این اساس 
هدفی که به عنوان مســئولیت اجتماعی موسســه مالی و اعتباری 
ملل مطرح می شود؛ استفاده بهینه از سرمایه های خرد مردمی از 
طریق حساب های قرض الحسنه و سرمایه گذاری است که نقش 
حائز اهمیتی در تامین بخشی از اقتصاد ایفا می کند.از دیگر اهدف 
موسســه اعتباری ملل تجهیز منابع اعتباری و تخصیص آن ها به 
سمت فعالیت های سالم اقتصادی است. همچنین از دیگر اهداف 
این موسسه، تخصیص منابع مالی در امور تولیدی به منظور ایجاد 

حداکثر ارزش افزوده سپرده ها می باشد.

توسعه سامانه امور سهامداران ملل با زیرساخت های 
بانکداری دیجیتال

یکی از خدمات مهم موسسات اعتباری مجاز و بانک ها به مشتریان 
خود ارائه انواع خدمات بانکی تحت بستر اینترنت است. در این 
راستا سامانه مدیریت سهامداران ملل راه اندازی گردیده است.

موسسه مالی ملل گزینه های بانکداری آنالین خود را بهبود 
بخشید

تنها حدود دو ســوم از میلیون ها مشــتریان بانکی و موسســات 
مالــی در شــش ماه گذشــته پا به شــعبه فیزیکــی یک بانک 
گذاشــته اند. برهمین اســاس آنها می خواهند از تراکنش های 
مالــی خــود به صورت آنالین مراقبت کننــد، چه در حال واریز 
وجه یا درخواست وام باشند از سامانه های مدیریت مالی آنالین 
رضایــت بیشــتری دارند. هنگامی که یــک بانک تجربه آنالین 
موفق داشــته باشــد ۶۷٪ از مشتریان بیشــتر جذب می شوند 
و اســتفاده از بانــک بــرای آنها آســان تر می شــود. با توجه به 
اینکه ۷۰ درصد از مشتریان تعامالت آنالین را به خدمات مالی 
 حضوری خود ترجیح می دهند، افزایش تجربه بانکداری آنالین 

بسیار مهم است.
موسسه مالی و اعتباری ملل با شناخت جایگاه بانکداری دیجیتال 
و استفاده از فضای مجازی بسیاری از خدمات ارزنده خود را در این 
بستر ارائه می کند و همین امر موجب رضایت بیشتر مشتریان 
شــده است موسســه مالی و اعتباری ملل گزینه های بانکداری 
آنالین خود را بهبود بخشید و راه اندازی سامانه سهامداران ملل 

در همین بستر انجام شده است.
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کمیته امداد استان خراسان رضوی: کل  مدیر 

ایجاد اشتغال در سال آینده با جدیت بیشتری پیگیری می شود
مشهد / سیده زهرا حیدری

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی 
گفت:برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال  
ســال آینده شامل افراد بیشتری می 
شــود و بر توســعه و احیای مشــاغل 
ســنتی، افزایش آموزش های فنی  و 
حرفه ای و توسعه مشاغل دانش بینان 
تاکید می شــود.رضا ســلم آبادی در 
ســفر یک روزه به شهرستان نیشابور 
به تاســیس این نهاد بعد از ۲۲ روز از 
پیــروزی انقالب گفت و اظهار کرد: با 
تدبیر دولت برای ســال ۱۴۰۱ رشد 
خوبــی را در زمینه اشــتغال شــاهد 
خواهیم بود به گونه ای که برای سال 
آینده قرار اســت،  کمیته امداد کشور 
۵۰۰ هزار شــغل در سال آینده ایجاد 
کند. مدیرکل کمیته امداد خراســان 
رضوی بیان کرد:  ســامانه سها )امداد 
هوشــمند( به منظور تسریع در ارائه 
خدمت به مددجویان راه اندازی شده 
اســت، همچنین این ســامانه زمینه 
تکریــم و عزت نفــس مددجویان را 
فراهم می کند. سلم آبادی با اشاره به 

اینکه در تولید فقر کمیته امداد نقشی 
ندارد، افزود: در  نوســانات اقتصادی 
معیشــت و رزق و روزی خانــواده 
آســیب دیده اســت و این امر بیشتر 
شــامل مددجویان و اقشــار نیازمند 

اســت. وی اظهار کرد: هرگاه شــاهد 
عدم ثبات باشــیم، مراجعان و ورودی 
های کمیته امداد افزایش پیدا می کند 
و از ســال ۹۷ به بعد به دلیل نوسنات 
اقتصادی شــاهد افزایش ورودی های 

کمیتــه امداد بودیم.همچنین در این 
دیــدار، ابوطالب جوان، سرپرســت 
فرمانداری نیشــابور گفت: باید بگونه 
ای اقدام شــود تــا مجموعه خیرین 
شهرســتان در قالب مراکز نیکوکاری 

بــه نیازمندان ارائه  خدمت کنند. وی 
ادامــه داد: حمایــت و ارائه خدمات 
کمیته امداد باید ســاماندهی شــود 
تــا در این بخش اطالعــات جامعی 
جمع آوری شــود. همچنین در دیدار 
جداگانه ای، حجت الســالم یعقوبی، 
امام جمعه نیشــابور از توزیع بیش از 
۱۳۰ هزار سبد معیشتی در ایام کرونا 
گفــت و افزود: مراجعات نیازمندان و 
افــراد به دفتر امام جمعه در خصوص 
درخواست کمک خوشبختانه نسبت 
به گذشــته کمتر شــده کــه این امر 
حاکــی از خدمات مناســب کمیته 
امداد اســت. وی به ساخت مسکن در 
نیشــابور و حمایت از نیازمندان اشاره 
داشــت و افزود: باید اقدامات موثری 
برای خانه دار شــدن نیازمندان انجام 
شود.  شایسته ذکر است: در این سفر 
مدیــرکل کمیته امداد تعدادی طرح 
اشــتغال و مرکز نیکــوکاری را مورد 
بازدیــد قــرار داد و از نزدیــک با یک 
نخبه فرهنگی ودو خانواده مددجوی 

دیدار کرد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان:

منظومه ها، نقشه راه توسعه 
روستایی هستند

گلستان / گروه استان ها: مهندس حسینی با بیان 
اینکه منظومه ها نقشه راه توسعه متوازن روستایی 
در استان گلستان هستند از پایان فاز مطالعاتی در 
۲۷ بخش خبر داد. مهندس سیدمحمد حسینی 
دربــاره طرح منظومه های روســتایی اظهار کرد: 
یکی از اقداماتی که براساس برنامه ششم توسعه، 
بنیادمسکن متولی و مجری آن است، تهیه منظومه 
های روستایی است.مدیرکل بنیادمسکن انقالب 
اســالمی گلســتان با بیان اینکه تهیه این طرح ها 
در ســه فاز انجام می شود، گفت: طرح منظومه ها 
در بخــش مطالعات، فــاز اجرایی و نتیجه گیری 
تهیه می شــود و در اســتان نیز بــرای همه ۲۷ 
بخشی که داریم، فاز مطالعاتی انجام شد.وی اضافه 
کرد: با حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
اســتانداری، مطالعات فاز نخست شامل مطالعات 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره به 
پایان رسیده است.مهندس حسینی، منظومه ها 
را نقشه راه توسعه متوازن و همه جانبه روستاهای 
استان دانست و گفت: بیشتر از ۴۷ درصد جمعیت 
استان در روستاها سکونت دارند و هنوز بسیاری 
از ظرفیــت های این مناطق، پنهان مانده اســت 
که در قالب منظومه ها این مزیت ها و توانمندی 
ها احصا شده است.وی تأکید کرد: منظومه های 
روستای نقش محرک و اثرگذار در تولید، اقتصاد 
و اشتغال در روستاها را برعهده دارند و اکنون در 
اســتان برای مطالعات فاز اجرایی در حال برنامه 
ریزی هســتیم.مدیرکل بنیادمســکن گلستان 
یکــی از اهداف تهیه منظومه های روســتایی را 
هدفمند کردن پرداخت تســهیالت اشتغالزایی 
در ایــن مناطــق عنوان کرد و گفت: تالش بر این 
اســت تا در سال ۱۴۰۱، تسهیالت مشاغل خرد 
و خانگی و ســایر تسهیالت ارزان قیمتی که قرار 
است به روستاییان اختصاص داده شود، براساس 
منظومه ها توزیع شود.وی با بیان اینکه جلسه های 
کارشناســی فاز اجرایی منظومه های روســتایی 
در اســتان برگزار شده است، ابراز امیدواری کرد 
که گام دوم این طرح مهم، به زودی آغاز شــود.

مهندس حســینی افزود: پروژه های اقتصادی و 
اشتغالزایی که قرار است در روستاها شکل بگیرد 
باید براساس مزیت ها و ظرفیت هایی باشد که در 
منظومه به عنوان اولویت مطرح شده است. ضمن 
اینکه سایر دستگاه ها نیز باید برنامه ساالنه خود را 
برای اقدام در روستاها با منظومه ها تطبیق دهند 
تا شاهد تحول در عرصه اقتصادی، اشتغال، تولید، 
گردشــگری، صنایع تبدیلی بخش کشــاورزی و 
غیره باشــیم.وی با بیان اینکه اهمیت منظومه ها 
در استان متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است، 
گفت: با وجود پیگیری های بنیادمســکن استان 
و تشــریح اهمیت این طرح که در بهبود وضعیت 
اشتغال و اقتصاد روستاها موثر است اما متاسفانه 
اســتقبال خوبی از آن نشــد با اینحال در چندماه 
گذشــته با مجموعه مدیریتی استان، جلسه های 
خوبی برگزار شده است.وی استان زنجان را نمونه 
موفقــی از اجرای طرح منظومه های روســتایی 
توصیف کرد و گفت: بسیاری از روستاهای زنجان 
با اجرای منظومه ها، مولد شــده اند و با پیگیری 
هایی که انجام دادیم قرار شد برای بررسی نقاط 
قوت آن به همراه برخی از مدیران استان و مجمع 

نمایندگان بازدیدی از این استان داشته باشیم

برپایی نمایشگاه تجلی نور در 
شرکت توزیع برق استان سمنان

ســمنان / گروه اســتان ها: نمایشگاه تجلی نور 
ویژه نقاشی و خاطرات فرزندان کارکنان شرکت 
توزیع برق استان سمنان در زمینه های فرهنگی 
و دینی، در ساختمان حوزه ستادی این شرکت 
برپا شــد.دبیر شــورای فرهنگی شرکت توزیع 
برق اســتان گفت: در راســتای توسعه و تعمیق 
فرهنــگ نورانی نماز و ایثار و شــهادت در بین 
فرزندان همکاران شــرکت توزیع برق، مسابقه 
فرهنگی با موضوعاتی شامل نماز، شهدا و دفاع 
مقدس برگزار و آثار واصله در قالب نمایشــگاه، 
در معرض دیــد مراجعان قرار گرفت.ابوالفضل 
همتی افزود: ۳۵ مورد نقاشــی و خاطره نویسی 
بــا موضوعاتــی پیرامون   نماز من با پدر و مادرم  
،   جوانــان و حضــور در جبهــه  ،   نماز خواندن  ،   
نماز و بســیجی  ،   چادر نماز من  ،   مســجد و 
نماز اول وقت  ،   دفاع مقدس  و   نماز مدافعین 
ســالمت  ، از ســوی فرزندان همکار این شرکت 
ارائه شده و تعدادی از این آثار به عنوان برگزیده 
تعیین شــدند.وی یادآور شد: در حاشیه برپایی 
این نمایشــگاه و در آئینی، از شماری منتخبین 
این مســابقه با اعطای لــوح تقدیر مدیرعامل و 

هدایایی تجلیل به عمل آمد.

معاون فروش و خدمات شرکت توزیع برق اصفهان:

خدمات غیر حضوری باعث حذف 
1۰۰ هزار برگ کاغذ شده است

اصفهان / گروه استان ها: مهرداد جنتیان  در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به خدمات غیرحضوری این 
شــرکت، اظهار کرد: شرکت توزیع برق اصفهان با 
راه اندازی سامانه سمیع و شماره ۱۵۲۱ از ۷ صبح 
تا ۹ شب خدمات فروش و پس از فروش را به صورت 
غیرحضوری به تمام مشترکین خود ارائه می دهد.

وی افزود: خدمات غیرحضوری باعث کم شدن یک 
میلیون تردد شــهری در ماه و کاهش سه میلیون 
لیتر ذخیره ســوخت و صرفه جویی و حذف ۱۰۰ 
هزار برگ کاغذ شده است. معاون فروش و خدمات 
شرکت توزیع برق اصفهان اضافه کرد: سامانه بصیر 
نیز با نظارت بر تمام فرایندهای این شرکت، باعث 
سالمت اداری خواهد شد.وی ادامه داد: آمار وصول  
مطالبات این شــرکت ۹۶ درصد نســبت به سال 
گذشــته یک درصد بیشتر شده است.جنتیان در 
ادامه درباره افزایش تعرفه مشــترکین پرمصرف، 
اظهــار کرد: مطابق مصوبه بند ی تبصره هشــت 
قانون بودجه ۱۴۰۰ یارانه برق مشترکین پرمصرف 
حذف شــده است.وی تأکید کرد: هدف این طرح 
توزیع عادالنه یارانه تأمین برق مشترکین و هدایت 
مشترکین پرمصرف به خوش مصرف است.معاون 
فروش و خدمات شرکت توزیع برق اصفهان اظهار 
کرد: ۳۴ درصد مشــترکین اصفهان باالی الگوی 
مصرف هســتند و ۶۶ درصــد آنها پایین تر از الگو 
مصــرف بــرق دارند و به طور قطع آنها تغییر تعرفه 
برق ندارند، البته تعرفه برق ۳۴ درصد مشترکین 
پرمصرف به صورت پلکانی دســته بندی می شود.

وی بــا بیــان اینکه الگوی مشــترکین برق در ایام 
گــرم خــرداد و شــهریور ۳۰۰ کیلووات و در بقیه 
ایام ســال ۲۰۰ کیلووات است، گفت: به طورقطع 
برای مشترکینی که در این الگو مصرف برق دارند، 

تغییر تعرفه برق نداریم.

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان:

مددجویان از پرداخت گاز بها 
معاف شدند

اصفهان / گروه اســتان ها: مددجویان بهزیستی و 
کمیته امداد در صورت رعایت مصرف بهینه تا سه 
پله از پرداخت گازبها معاف شدند.سرپرست شرکت 
گاز اســتان اصفهان، گفت: در راســتای حمایت از 
اقشار کم درآمد جامعه، گسترش عدالت اجتماعی 
و رفاه عمومی بر اساس بند ی  تبصره ۸ قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ و آیین نامه اجرایــی هیات وزیران، 
مشــترکین گاز طبیعی تحت پوشش کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی با رعایت الگوی مصرف، حجم 
گاز مصرفی آنها در سه پله اول قرار داشته باشد، از 
پرداخت گازبها معاف هستند.ابوالقاسم عسکری، 
افزود: بر اســاس این قانون مشترکین گاز طبیعی 
که اطالعات محل اسکان،کد ملی و کد اشتراک آنها 
توسط کمیته امداد و یا بهزیستی تایید و ارسال شده 
باشــد، در صورت مصرف متعارف و قرار گرفتن در 
محدوده مصرفی سه پله نخست، از پرداخت هزینه 
گازبها معاف هســتند.وی، بیان کرد: این معافیت 
بــه مددجویان کم مصرف تعلق گرفته و در صورت 
عبور از میزان مصرف تعیین شده و قرار گرفتن در 
پله های چهارم و باالتر، مشمول این قانون نخواهند 
بود.عسکری، گفت: هم اکنون جلسات و مکاتبات 
الزم از ســوی شرکت گاز استان اصفهان با کمیته 
امداد و اداره کل بهزیســتی اســتان برای دریافت 
اطالعات انجام شــده و پس از بررســی اطالعات 
دریافتی، برنامه ریزی گردیده تا در صورت رعایت 
الگوی مصرف و قرار گرفتن در ســه پله نخســت 
گازبهای آنها رایگان گردد. سرپرســت شرکت گاز 
اســتان اصفهان، اظهار داشت: به صورت همزمان 
از ابتدای ابالغ طرح مذکور، بسترســازی الزم در 
سامانه های صدور صورت حساب شرکت ملی گاز 
و ســایر سامانه های استانی برای اجرای این قانون 

فراهم گردیده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

دستورات رئیس جمهور راهکار حل 
مشکالت ایران خودرو و سایپا است

گلســتان / گروه اســتان ها: عضو کمیسیون انرژی 
مجلس با تاکید بر اینکه رئیس جمهور با حضور در 
ایران خودرو را ضرب االجلی به مدیران این کارخانه 
داده اســت تا سریع تر مشکالت این کارخانه را حل 
کنند، خاطر نشــان کرد: دســتور انقالبی و جهادی 
رئیس جمهور راهکار حل مشکالت ایران خودرو و 
ســایپا است.رمضانعلی سنگدویی روز پنجشنبه در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به بازدید 
رئیس جمهور از مجموعه ایران خودرو افزود: آیت اهلل 
رئیسی زمانی که ریاست قوه قضاییه را نیز بر عهده 
داشتند نسبت به احیای حقوق عامه تالش زیادی 
کردند.نماینــده مردم گرگان در مجلس شــورای 
اســالمی اظهار داشت: مردم نسبت به قیمت باال و 
کیفیت پایین خودروها ناراضی هستند و معتقدند 
بایــد نحوه مدیریت این کارخانه های خودروســاز 
تغییر کند.وی با اشاره به حادثه تصادف در جنوب 
کشــور که هیچ کدام از ایربگ ها باز نشــد، تصریح 
کرد: ملت ایران ســرمایه زیادی برای جوانان خود 
صرف می کنند و نباید به راحتی جان جوانان ما در 
تصادف با خطر مواجه شــود.عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: در سیاست 
هــای اقتصــاد مقاومتی، مقام معظم رهبری تاکید 

دارند که باید انتظارات مردم را بر آورده کنیم.

استانها 6

نائب رئیس مجمع عالی و رئیس کارگروه اقتصادی بسیج سپاه عاشورا:

گام دوم انقالب نباید به فراموشی سپرده شود پیام 
نائب رئیس مجمع عالی بسیج سپاه عاشورا و عضو کارگروه سیاسی 
سپاه عاشورا گفت: بر همگان فرض است که بیانیه گام دوم انقالب 
را بعنوان متنی راهبردی و مانیفســت انقالب اســالمی در مســیر 
پیشــرو مورد توجه نظری و عملی قرار دهند و این مهم  نباید به 

افت فراموشی سپرده شود.
به گزارش خبرنگار ما ، بیوک رئیســی در خصوص بیانیه گام دوم 
انقــالب ، گفــت: خداونــد متعال در عصر حاضــر نعمت بزرگی به 
جامعه بشــری هدیه کرده و آن رهبر فرزانه انقالب اســت که نه 
تنها دغدغه کشــور، بلکه دغدغه  جهانی کردن انقالب را داشــته و 
پیامهای موردی ایشان به جامعه جهانی مدل حکومتی اسالمی و 
اخالقی را ترســیم می کند.وی پیام حضرت آقا در بیانیه گام دوم 
انقالب را در ســطوح ســه گانه تبیین و خوانش متنی، چگونگی و 
راهکارهای تحقق ســازی بیانیه و الزامات و ضرورت های کاربست 
بیانیه دانست که مورد مطالبه رهبری انقالب اسالمی است.رئیسی 
بــه روایت آیت ا... شــب زنــده دار در خصوص بیانیه از طرف مقام 
معظــم رهبری اشــاره کرد و افــزود: حضرت اقا انتظار دارند که در 
خصوص این بیانیه ، نخبگان وصاحبان اندیشــه ، بیشــتر کار کنند. 
عضو کارگروه سیاســی مجمع عالی بســیج ســپاه عاشورا افزود : 
بیانیــه گام دوم انقالب بــرای نیروهای انقالب هم نقش طریقیت 
و هــم موضوعیــت دارد.وی چرائی صدور بیانیه گام دوم انقالب را 
گمان باطل دشــمنان دانســت که فکر باطل در سر می پروراندند و 
حیات انقالب را مخدوش میدیدند و این در حالی بود که دوستان 
سراسر جهان امیدوارانه انقالب را در گذر از چالشها و بدست آوردن 
پیشــرفتهای خیره کننده همواره ســربلند میدیدند. رئیسی ادامه 
داد : لــذا حضــرت اقا آغاز دهه پنجم حیات انقالب را در ۲۲ بهمن 
ســال ۹۷ با صدور بیانه گام دوم انقالب برای ادامه این راه و روش 
)چهل ســال گذشــته( را به تبیین دستاوردهای شگرف چهاردهه 
گذشــته پرداختند و توصیه های اساســی به منظور جهاد بزرگ 
برای ســاختن ایران اســالمی بزرگ ارائه فرمودند. وی بابیان اینکه 
بیانه از لحاظ محتوا و قابلیت اجرائی، آن قدر پرمحتوا و گره گشــا 
اســت که نشــان از عمق دوراندیشی رهبر حکیم و فرزانه انقالب را 

می رســاند گفت :  در واقع بیانیه گام دوم انقالب ، مطلعی جدید 
خطاب به ملت ایران بویژه جوانان، همانند منشــوری برای دومین 
مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی است.نائب رئیس 
مجمع عالی بســیج ســپاه عاشــورا ، بیانیه گام دوم انقالب را فصل 
جدید در حیات جمهوری اســالمی دانســت و ادامه داد : گام دوم، 
انقالب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی 
برای طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنا له الفدا( هست نزدیک 
خواهد کرد. رئیسی در دفاع از نظریه های نظام انقالبی گفت: انقالب 
اســالمی همچون پدیده ای زنده و با اراده همواره دارای انعطاف و 
اماده تصحیح خطاهای خویش اســت اما تجدید نظر پذیر و اهل 
انفعال نیســت،  بلکه مطابق فرمایش مقام معظم رهبری از نظریه 

های نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند.

 پروژه محوری در مدیریت اجرایی از دل برنامه های اجرائی، 
مناسب ترین روش در تحقق سیاستهای کالن کشور میباشد

 رئیس کارگروه اقتصادی و زیربنایی مجمع عالی بسیج سپاه عاشورا ، 
در بخش دیگری از این گفتگو به اهمیت پروژه ها در تحقق برنامه ها 
و سیاســت های بلندمدت و یا به عبارتی اهمیت تعریف پروژه ها 
در دل برنامه هــا گفــت: اصوالً تدوین یک برنامه یا تصمیم به انجام 
کاری به خودی خود نمی تواند به انجام امری منجر شود مگر آنکه 

آن را به مرحله اجرا در آوریم.رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار ما 
درخصــوص فــرق طرح و پروژه در امورات اجرایی ، گفت: پروژه ها 
عموما نسبت به واژه برنامه برای فعالیت های مجزا تر و یا محدود 
تر به کار می رود که شامل یک فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت های 
تعریف شده نسبت به برنامه است و دارای هویت فیزیکی با موقعیت 
جغرافیایی خاص می باشد.رئیس کارگروه اقتصادی و امور زیربنایی 
سپاه عاشورا پروژه محوری را راه نجات کشور از دل برنامه دانست 
و گفت: فرض کنید سیاســت یک کشــور افزایش تولیدات مواد 
غذایــی داخلی در طول ۵ ســال آینده بــرای کاهش واردات مواد 
غذایی باشــد اوالً باید تعداد جمعیت در ۵ ســال آینده تعیین شود، 
همچنین مقدار غذای الزم برای این تعداد محاســبه و مقدار مواد 
غذایی که باید تولید نماید تا واردات مواد غذایی را متوقف ســازند 
نیــز معیــن گردد و افزایش تولید را بــا افزایش جمعیت منطبق و 
همگام ســازد که اینها خود عواملی هستند در سیاستگذاری برای 
اجرای یک پروژه موفق. وی ادامه داد : مورد بعدی اینکه ، امکانات 
موجود کشور باید برای افزایش تولید الزم به دقت بررسی شود که 
برای این منظور اطالعاتی نظیر ســطح زیر کشــت فعلی، تنوع مواد 
غذایی، وجود زمینه های مناســب برای کشت، میزان تولید فعلی، 
متوســط بازده محصول، امکان افزایــش بازدهی محصول، میزان 
منابع موجود اعم از آب، نیروی کار و غیره الزم و ضروری اســت.
رئیســی پروژه های توســعه را در دو حوزه تولیدی و غیره تولیدی 
دانست و گفت: برای شناسایی پروژه ها باید به مناطق مورد هدف 
رفت مثال در پروژه های روســتایی باید به مناطق روســتایی رفت و 
بررســی های الزم را انجام داد ، مردم را ســامان دهی و تشویقشان 
نمود و پیشنهادات مناسبی را مطرح نمود.رئیس کارگروه اقتصادی 
مجمع عالی بســیج ســپاه عاشورا در ادامه گفت: مهمترین اهداف 
در شناســایی پروژه ها ، درک شــرایط موجود، پی بردن به مسائل 
و مشــکالت، تعیین توانمندی ها ، پی بردن به اســتعدادها یا آنکه 
مــردم قــادر به انجام آن هســتند، تعیین فعالیت هایی که میتوان 
بــرای بهبود شــرایط موجود انجــام داد و در انتها تعیین چگونگی 

انجام فعالیت ها را نام برد.

البرز / گروه اســتان ها: روز دوشــنبه مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۰ طی 
نشستی با حضور  حمید کیاروستا شهردار گلسار ،  رضا کیاروستا 
عضو شــورای اســالمی شهر ، ریاســت و جانشین کالنتری ۱۲ 
گلســار ، مســئولین واحدهای حراست ، خدمات شهر و پیگیری 
از عملکرد و زحمات ریاســت و جانشــین  کالنتری ۱۲ گلســار 
تقدیر به عمل آمد .در این نشست شهردار گلسار ضمن تبریک 
پیشــاپیش مبعث رســول اکرم)ص(  و تقدیر از زحمات عوامل 
کالنتری ۱۲ در ســخنانی بیان داشــت: موضوعات اجتماعی ، 
مواد مخدر و  مقابله با ســاخت و ســاز غیر مجاز  و ... بیشــترین 
موضوعات در شهر گلسار  است که نیازمند توجه بیشتر می باشد 
که خوشــبختانه نیروی انتظامی و عوامل کالنتری ۱۲ در این 
زمینه اقداماتی نظیر : برگزاری طرح های مربوطه ، دســتگیری 
فروشندگان مواد مخدر و جمع آوری معتادین پر خطر را انجام 
داده است .وی همچنین افزود: در موضوع سرقت ، عوامل کالنتری 
با توجه به امکانات موجود  و با توجه به گستردگی حوزه انتظامی 
زحمات فراوانی را انجام داده و  و مجموعه مدیریت شــهری با 

توجه به ســرقت اموال عمومی که در ســطح شهر رخ داده است 
خواســتار همکاری و تعامل با عوامل ذیربط شــهرداری در این 
زمینه می باشــد . شهردار گلسار همچنین از همکاری کالنتری 
۱۲ در مقابله با ســاخت و ســاز غیر مجاز تشکر و قدردانی نموده 

و بیان داشــت خوشــبختانه در ۶ ماهه دوم سال جاری در حوزه 
مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز اقدامات خوبی صورت پذیرفته 
اســت  و ســعی ما بر این اســت که پیگیری ها بر اساس ضوابط و 
مقررات قانونی باشــد  و مجموعه مدیریت شــهری نیز آماده هر 
گونه همکاری با مجموعه کالنتری ۱۲ گلسار می باشد .سروان 
نوروزی ریاست کالنتری ۱۲ گلسار نیز در سخنانی بیان داشت 
: مجموعه کالنتری ۱۲ گلسار  در راستای تأمین امنیت در شهر 
گلسار  از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد و آماده هر گونه تعامل 
و همکاری با مجموعه مدیریت شــهری گلســار می باشد .وی در 
راســتای رصد بیشــتر منطقه خواستار تعدد نصب دوربین های 
مداربســته در سطح شــهر گردید که در این راستا شهردار قول 
مساعد داد . ریاست کالنتری ۱۲ گلسار همچنین  در  خصوص 
جمع آوری خریداران غیر مجاز  ضایعات موجود در سطح شهر  
مطالبی را بیان نمود . در پایان از زحمات سروان نوروزی ریاست 
و  ســروان فرهادی جانشــین کالنتری ۱۲ گلســار با اهدای لوح 

سپاس قدر دانی به عمل آمد .

توسط شهردار گلسار انجام شد؛

گلسار  کالنتری 12 شهرستان  تقدیر از رئیس و جانشین 

خبر  ویژه
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كوتاه از جامعه

کنیم؟ با خودکشی چهره ها چگونه برخورد 

خودکشی؛ معضلی پنهان اما آشکار
مــرگ چهره هــا خصوصا اگــر به علِت 
خودکشــی باشــد تا مدتــی در جامعه 
بازتاب گسترده ای دارد، احساسات افراد 
را جریحه دار می کند، ذهن ها را به خود 
مشــغول می کند و هر فرد، از منظری به 
ماجرا نگاه می کند. در بروز چنین اتفاقاتی 
برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی گاه 
بــرای جذب مخاطب و به اصطالح چند 
کلیِک بیشتر، موضوع خودکشی را پررنگ 
تر از حد نیاز جلوه داده و بی توجه به حریم 
متوفی و عواطف خانواده اش و مخاطبان، 
در این مسیر جوالن می دهند.  دکتر سیما 
فردوسی، روانشناس این مساله را از دید 

روانشناسانه بررسی کرده است.

خودکشی را نمی توان پنهان کرد
این روانشناس با اعتقاد بر اینکه خودکشی 
مساله ای نیست که بشود آن را پنهان کرد 
و باید اعالم شود، در عین حال گفت: به هر 
حال مردم کنجکاو هســتند و خبرها درز 
پیدا می کند. خودکشی موضوعی نیست 
که پنهان بماند؛ بنابراین اساسا نباید هم 
آن را پنهــان کرد. به نظرم بهترین کاری 
که می توان در بروز خودکشی به ویژه در 
چهره ها انجام داد، این اســت که وقتی 
خبر خودکشــی اعالم می شود رسانه ها 
بیایند به آســیب شناسی مساله بپردازند 
که اصاًل چطور می شــود یک آدم دســت 
به خودکشــی می زند و چه دالیلی برای 
این اقدام وجود دارد؟ دکتر فردوســی در 
ادامه تاکید کرد: خودکشی حرکت ساده 
و عادی نیست و هرکسی جرأت انجام آن 
را نــدارد. پس به عنوان مثال نمی توانیم 
بگوییــم آن را پنهان کنیم تا مبادا مردم 
یاد بگیرند. این مســاله عمیق اســت و به 
عوامــل بیولوژیکی و بیماری زا بســتگی 
دارد. متاسفانه افسردگی هایی در جامعه 
وجود دارد که خطر خودکشی را افزایش 

می دهد.

درباره زندگی شخصی افراد قضاوت 
نکنیم

این روانشانس سپس به پرهیز از قضاوت 
کردن درباره زندگی شخصی افراد اشاره 
کرد و گفت: ما از زندگی شــخصی افراد 
خبــر نداریــم که چه بر ســر آنها آمده، 
چطور گذشــته که دست به چنین کاری 
)خودکشی( می زنند و سابقه شان چه بوده 
و اصاًل بیماری افسردگی داشته اند یا خیر؟ 
آیــا دارو مصــرف می کردند یا خیر، ما از 
هیچ چیزی خبر نداریم. به هر حال وقتی 
یک نفر به وسیله دارو دست به خودکشی 
مــی زند بدین معنی اســت که قرص در 
دسترسش بوده و امکان افسردگی وجود 
دارد؛ به دلیل اینکه قرص های افسردگی 
و آرامبخش در دسترس هر کسی نیست، 
پس معلوم می شــود کســی که دست به 
چنین کاری می زند با قرص آشنایی داشته 
و جهت درمان اســتفاده می کرده است.

وی ادامــه داد: به هر حال همه ما ممکن 

است در زندگی شخصی مشکالتی از هر 
نوعی داشــته باشــیم. در اینجا خیلی ها 
حل مســاله می کنند و به روانشــناس و 
روانپزشــک مراجعه مــی کنند تا به آنها 
کمک شــود و راه حل را پیدا می کنند و 
در مقابل هســتند کسانی که خودکشی 
را انتخاب می کنند و نشــان می دهند که 
حاالت روحیـ  روانی خاصی داشــته اند 
و عوامل بیولوژیکی در اینجا خیلی نقش 
دارد. یعنی عملکردش متفاوت می شود و 
حاالتــی به وجود می آید که دیگر انگیزه 
مرگ به زندگی غلبه می کند و فرد دست 

به خودکشی می زند.

رسانه ها میزگرد بگذارند
دکتر فردوســی پیشنهاد داد: بهترین کار 
این اســت که رســانه ها در بروز مسئله 
خودکشی، میزگردهای تشکیل بدهند، 
افراد متخصص پیرامون مسئله را دعوت 
کننــد و زندگی آن شــخص را بررســی 
کنند، همچنین درباره زندگی کســانی 

که با آنها زندگی می کردند صحبت شود 
و از آنها بخواهند صادقانه مســائل را در 
میان بگذارند. قطعا همه این عوامل نشان 
می دهــد که ما نباید در رابطه با مســئله 
خودکشی ســاده انگاری داشته باشیم و 
فکر کنیم اگر نگوییم یا بخواهیم موضوع 
خودکشی را پنهان کنیم، مردم یاد نمی 
گیرند چون خودکشی چیزی نیست که 

با یادگیری به وجود بیاید.

گونه های مختلف خودکشی
این روانشناس در بخشی از صحبت هایش 
به گونه های مختلفی از خودکشــی اشاره 
کرد و توضیح داد:  خودکشی انواع مختلفی 
دارد. بعضــی خودکشــی ها خیلی جدی 
صورت می گیرد، یعنی طرف واقعاً قصدش 
را دارد کــه خــودش را از بین ببرد و از قبل 
اعــالم نمی کند و قصد جلب توجه ندارد، 
تهدید نمی کند بلکه به گونه ای طرح می 
ریزد و در پنهان این کار را انجام می دهد تا 
کسی مطلع نشود که بخواهد نجاتش بدهد، 

بنابراین صد درصد خودش را از بین می برد. 
معموالً افرادی که افسردگی های ژنتیکی 
دارند، ۱۵ درصد از آنها اقدام به خودکشی 
می کنند و متاســفانه درصدی از آنها هم 
موفق می شــوند. مسئله دیگر اینکه برخی 
از افراد که خودکشی می کنند ناخودآگاه 
شــاید چند روزی قبل از خودکشی لغزش 
های کالمی داشته باشند یا صحبت هایی 
داشته باشند که اگر اطرافیانشان هوشمند 
باشــند متوجه می شوند و به راحتی خطر 

را احساس می کنند.

تهدید به خودکشی را دست کم نگیریم
او بیــان کــرد: نکته دیگر اینکه فردی که 
در بحران افســردگی قرار می گیرد و دارو 
مصرف می کند را نباید تنها گذاشت و باید 
بیشتر از او مراقبت کرد. اطرافیان خیلی 
خوب می توانند این مسائل را متوجه شوند 
چــون از حــاالت آن فرد می توان فهمید 
که ممکن است کار خطرناکی انجام بدهد 
به همین خاطر باید مدام از حال اینگونه 
افراد خبر بگیرند، تنهایش نگذارند چون 
اینگونــه افراد اساســاً مراقبت های ویژه 
می خواهند. بعضی از خودکشــی ها هم 
هستند که در یک لحظه اتفاق می افتند؛ 
یعنــی یک حرکت تکانه ای تحت عنوان  
تکانشی  صورت می گیرد. این افراد کسانی 
هستند که به طور مثال ناگهان خودشان 
را بــه زیر قطار می اندازند و از پنجره پرت 
می کنند. ولی برخی خودکشی ها با تهدید 
صورت می گیرد و از قبل به دیگران اعالم 
مــی شــود که به نظرم حتــی آنها را هم 
بایــد جدی گرفت چون به هر حال وقتی 
تهدیدآمیز باشد ممکن است هدف داشته 
باشــد و خطرناک باشد؛ بنابراین در هیچ 
یک از موارد خودکشی، نباید ما دست کم 
بگیریم و خیلی جدی به این مسئله نگاه 
کنیم و افراد را حمایت کنیم تا آن اتفاق 

ناگوار نیفتد.

7جامعه
گهان گران شد؟ چرا دارو نا

مدیــرکل دارو و مــواد تحــت کنترل 
ســازمان غذا و دارو دربــاره وضعیت 
بودجــه دارو در ســال ۱۴۰۱، گفت: 
امسال حدود ۳.۱ میلیارد دالر به حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده 
شــده بود که البته باید توجه داشــت 
حدود ۲ میلیارد دالر آن را تا نیمه اول 
ســال اختصاص داده بودند و مابقی با 
تاخیــر تخصیــص یافت که این تاخیر 
مشکالتی را در تامین دارو ایجاد کرد.

دکتــر حمیدرضا اینانلــو درباره مابه 
التفاوت ارز تخصیص یافته امســال در 
حوزه دارو نسبت به سال گذشته، گفت: 
درباره مابه التفات، این پیش بینی وجود 
دارد که اگر بحث تک نرخی شدن ارز 
مطرح شود، برآورد ما این است که  به 
نوعی یارانه ای که به ارز ترجیحی داده 
می شــد و منابع حاصل از ارز ترجیحی 
برای دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۹۵ 
هزار میلیارد تومان اســت که قاعدتا با 
مکانیسم انتقال به سازمان های بیمه گر 
می توانیــم همچنان محافظت مالی از 
بیمــاران را برای جلوگیری از افزایش 
پرداخت  از جیب بیماران داشته باشیم.

وی افزود: مابه التفاوت ارز امسال نسبت 
به ســال گذشــته نزدیک به هم بوده و 
خیلی متفاوت نیســت، اما باید توجه 
کنیم که امســال با دو پیک ســنگین 
کرونــا مواجه بودیم و قاعدتا بخشــی 
از داروهایــی کــه ما در حــوزه کرونا 
مصرف کردیــم، از همین منابع ارزی 
تخصیص یافته بوده است.اینانلو درباره 
علت افزایش قیمت دارو در شش ماهه 
دوم امســال نیز گفت: قیمت دارو جزو 
اقالمی است که از مولفه های متعددی 
متاثر می شــود که می توانــد متاثر از 
رشــد قیمــت نهاده هایــش، افزایش 
قیمت داشــته باشــد. همچنین بحث 
هزینه هایــی مانند دســتمزد، انرژی، 
بــورس و... نیز وجــود دارد که هزینه  
اســت و قیمــت دارو را متاثر می کند. 
همچنین بخشی از افزایش قیمت دارو 
می تواند متاثر از این باشد که به دلیل 
تاخیر در تخصیص ارز، برخی داروهایی 
که تولید داخلی هستند و نوع خارجی 
آن ها هم وجود دارد و قاعدتا اولویت ما 
حمایت از داروهای تولید داخل است.

کنکور الکترونیکی می شود 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: در دوره قبلی مســئولیت من در 
سازمان سنجش تمامی مراحل آزمون 
های سراسری از جمله ثبت نام، صدور 
کارت ورود به جلســه، انتخاب رشته و  
اعالم نتایج همه به شــکل الکترونیکی 
و غیــر کاغذی شــد و تنهــا دفترچه 
ســئواالت و پاســخنامه داوطلبان در 
جلســه آزمون به شــکل کاغذی باقی 
مانده اســت که این فرایند نیز تا سال 
۱۴۰۳ الکترونیکی خواهد شــد.دکتر 
عبدالرســول پورعباس افزود: تا سال 
۱۴۰۳ دیگر هیچ کاغذی بین داوطلب 
و ســازمان ســنجش تبادل نمی شود 
یعنــی برای هر داوطلب یک مانیتور و 
یک صفحه هوشمند طراحی می شود 
که آزمون خود را برگزار کند، همچنین 
تالش می شود از ظرفیت گوشی های 
تلفــن همراه متصل به اینترنت، تحت 
شرایطی برای برگزاری آزمون استفاده 

شود.

آیا امیکرون ورود گردشگران 
 خارجی به ایران را 

لغو می کند؟
مدیــرکل دفتــر بازاریابــی و توســعه 
گردشــگری خارجی پیش بینی با اشاره 
به اینکه شیوع ویروس کرونا باعث شد در 
دو سال گذشته مرزهای کشور تقریباً به 
صورت کامل به روی گردشگران خارجی 
بســته باشــد، ارائه پیش بینی صحیح از 
تعداد گردشــگران خارجی که در نوروز 
وارد کشــور می شوند را ممکن ندانست؛ 
چــرا کــه احتماالً با تــداوم همه گیری 
ســویه امیکرون، شــاهد لغــو تعدادی 
از تورها باشــیم و بــرای اتباع برخی از 
کشــورها نیز ویزا صادر نشود؛ برهمین 
اساس همچنان باید گفت تا زمان پایان 
قطعــی و کامل همه گیری کرونا، تمرکز 
همه کشــورهای جهان بر گردشــگری 
داخلــی اســت. لیلــی اژدری در ادامه 
خواســتار توجه ویژه و سرمایه گذاری به 

گردشگری داخلی شد.

گی  افراد لجباز  چه ویژ
دارند؟

  فرحناز کیان ارثی، روانشناس 
لجبازی یک مفهوم رفتاری است و زمانی 
شکل می گیرد که فردی اصرار به رفتاری 
دارد و آن امر با مخالفت رو به  رو می شود. 
بــرای مثال پــدر خانــواده می خواهند 
محدودیتــی را بــرای فرزند خود اعمال 
کنند و فرزند به خواسته های خود اصرار 
می کند.والدیــن باید نــوع محدودیت 
گــذاری صحیــح را بیاموزنــد چــرا که 
فرزنــدان با قابلیت محدودیت پذیری به 
دنیــا نمی آیند. اولین راه یادگیری نحوه 
صحیح محدودیت گذاری اســت و بعد از 
آن نیز تکنیکی با عنوان PLT وجود دارد 
کــه امروزه در تمام دنیا مورد اســتفاده 
قــرار می گیرد.تکنیــک PLT به معنای 
آن اســت که والدین بایــد تکنیک های 
 PLT مدیریــت رفتار را بیاموزند. تکنیک
یک جعبه ابزار رفتاری است که به فرزند 
پروی کمک می کند و والدین از طریق آن 
می توانند یاد بگیرند که چگونه به لجبازی 
فرزندان خود پاسخ دهند.برای نوجوانان 
نیــز همانند کــودکان الگــوی درمانی 
یکسانی از سوی والدین وجود دارد با این 
تفاوت که این بار باید هدف خود را رفتار با 
یک نوجوان بگذارند. مهم ترین ابزار برای 
دوره نوجوانی فرزند پروری دموکراتیک 
اســت تا جلوی لجبازی بیشــتر گرفته 
شود.انســان در هر دوره سنی انتظارات 
رفتــاری مختلفــی دارد و در هر ســنی 
محدودیت هایی متناسب با آن انتظارات 
شــکل می گیرد. برای مثال شاید از یک 
کودک چهار ساله انتظار برود که خود از 
قاشق استفاده کند و غذا بخورد و اگر آن 
کــودک برخالف انتظارات ما غذای خود 
را میــل نکند تعاملی پیش می آید که در 
نهایت منجر به لجبازی می شود.ما در هر 
دوره ســنی متناسب با رشد و توانمندی 
کــودکان انتظاراتــی داریم که در پی آن 
محدودیت هایی نیز شــکل می گیرند اما 
نوع انتظارات در ســنین مختلف متفاوت 
است.تأکیدی که وجود دارد آن است که 
والدین باید به ابزارهای رفتاری فکر کنند. 
معموالً زمانی که والدین به روانشناس ها 
مراجعــه می کنند بــر روی رفتار کودک 
خــود تمرکــز دارند.والدین باید صورت 
مسئله را کنار بگذارند و از ابزارهای خود 
اســتفاده کنند. به طور کلی هشــت ابزار 
وجود دارد که اولین آن بایدها و نبایدهای 
کالمی اســت. لجبازی در بزرگ ساالن به 
بحث طرح واره ها می رســد که به معنای 
چهارچوب هــای نگاه شــخص به خود و 
دیگران است.ما در بین بزرگ ساالن این 
لجبازی هــا را داریم؛ بــرای مثال افراد با 
طرح واره اســتحقاق گمــان می کنند از 
دیگران بهتر هســتند و دانش بیشــتری 
دارند.این افراد عموماً ذهن بسته ای دارند 
و علت آن نیز این است که این اشخاص از 
کودکی و نوجوانی با همین طرز تفکر باال 
آمده اند. اولین کار در مقابل لجبازی افراد 
در هر ســنین تکنیک های کالمی است.

ما زمانی که در مقابل یک فرد لجباز قرار 
می گیریــم در تلــه می افتیم و لجبازی با 
خود یک چرخه معیوب می آورد و اولین 
راه مقابلــه بــا آن یادگیری نحوه صحیح 
صحبت اســت.درباره تفــاوت لجبازی 
و اشــتیاق هم بایــد گفت که لجبازی از 
مفهوم شور و اشتیاق داشتن برای مسائل 
مختلف تفاوت دارد. بسیاری از اتفاق های 
مهم تاریخ به دلیل این اشــتیاق به وجود 
آمده انــد که متأســفانه در زمان خود از 
ســوی دیگران به عنــوان لجبازی دیده 
شــده اند.چند فاکتور وجــود دارند که 
نشان دهنده لجبازی هستند؛ فرد لجباز 
اهل بحث کردن و از کوره در رفتن است. 
این اشخاص بسیار زودرنج، تحریک پذیر، 
پرخاشــگر و انتقادناپذیر هســتند.این 
مشــخصه ها در افرادی که اشــتیاق به 
انجام کاری دارند دیده نمی شــود. افراد 
لجباز گاهی تمایل به کینه توزی و تالفی 
کــردن نیز دارند اما فرد مشــتاق چنین 
رفتاری ندارد.لجبازی می تواند به عنوان 
یک اختالل شــناخته شود اما تنها زمانی 
کــه این رفتار به صــورت مداوم در یک 
شخص دیده می شود. برای مثال کودک 
بــه هیچ وجه صحبت های والدین خود را 
قبول ندارد و آنها را همراهی نمی کند این 
عمل همراهی نکردن نافرمانی مقابله ای 
نام دارد.اگر این رفتارها چند بار در هفته 
در کودک و نوجوان دیده شــوند می توان 
گفت که لجبازی در آن ها به یک اختالل 
تبدیــل شــده است.همیشــه در مقابل 
لجبــازی بایــد از ابزارهای فرزند پروری 
اســتفاده شــود و والدین باید دقت کنند 
که از لحاظ کالمی چه اشتباهاتی دارند. 
والدین مســئول هســتند که در مقابل 
فرزنــدان خود بــه گونه ای رفتار کنند تا 
لجبــازی فرزندان آنها کاهش پیدا کند و 

به رفتاری سالم تغییر شکل دهد.

خبر ویژه

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور از معافیت پرداخت 
قبوض برای مددجویان خبر داد و گفت: اطالعات بهزیستی در این زمینه 
کامل اســت و آماده ایم تا این اطالعات را در اختیار ســه شــرکت آب، برق 

و گاز قرار دهیم.
سید مرتضی حسینی افزود: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار مددجو در قالب 
۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشــش بهزیســتی قرار دارند که از این 
تعداد ما تاکنون توانســته ایم اطالعات یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار را 
کامل کنیم.همچنین بهزیســتی روزانه اطالعاتی مورد نظر شــرکت های 

آب، برق و گاز را آماده می کند تا در قالب وب ســرویس به آنها ارائه کند. 
البته به علت اینکه این شــرکت ها هنوز نتوانســتند زیرساخت های الزم را 
برای دریافت وب سرویس فراهم کنند، در این زمینه مقداری تاخیر ایجاد 
شــده اما از ســوی بهزیستی اطالعات کامل و آماده است که به محض آنکه 
طرف مقابل زیرســاخت هایش فراهم شــود، اطالعات را تحویل می گیرند و 
امید است مددجویان از این ظرفیت استفاده کنند. معاون توسعه مدیریت 
و منابع ســازمان بهزیســتی کشور افزود: مددجویان از زمان ابالغ آیین نامه 

در آذرماه امسال مشمول این موضوع می شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛

معافیت پرداخت قبوض برای مددجویان

از سوی سازمان امور دانشجویان؛

شرایط پذیرش دانشجویان ایرانی اوکراین در دانشگاه های داخل اعالم شد
معاون امور دانشــجویان داخل ســازمان امور 
دانشــجویان درباره نحوه پذیرش دانشجویان 
ایرانــی در اوکرایــن در دانشــگاه های داخل 
کشــور، گفت: دانشــجویان ایرانی در اوکراین 
اگــر متقاضی تحصیل در دانشــگاه های داخل 
کشور باشند، هرزمانی به داخل کشور یا کشور 
دیگری منتقل شدند می توانند در خواست خود 
و مدارک مورد نیاز را از طریق ســامانه ســجاد 
ثبت کنند، ســپس کارشناســان سازمان امور 
دانشجویان این تقاضاها را دسته بندی می کنند 
که هر دانشــجو در چه رشــته و چه دانشگاهی 

متقاضی است.اردوان ارژنگ افزود: اول بر اساس 
لیســت مورد تأیید دانشــگاه های اوکراین را با 
دانشــگاه های داخل کشور هم ترازی می کنند، 
بعد باید بررســی شــود که رشــته دانشجوی 
متقاضی در دانشــگاه های داخل کشــور وجود 
دارد یا خیر، چون برخی از عنوان رشــته های 
مــورد تقاضــا در داخل دانشــگاه های داخل 
کشــور وجود ندارد.وی گفت: این دانشجویان 
در رشــته های مشــابه در صورت درخواست، 
پذیرش می شــوند، بنابراین عنوان رشته های 
موجود در دانشــگاه های داخل کشور را به این 

دانشجویان معرفی می کنیم. سعی ما این است 
که مشــکل این دانشجویان را در دانشگاه های 
داخل کشــور رفع کنیم.بنابراین سازمان امور 
دانشــجویان آماده همکاری با این دانشجویان 
است و در صورتی که این دانشجویان به داخل 
کشــور منتقل شوند، همترازی رشته ها صورت 
می گیرد و دانشجویان پذیرش می شوند.ارژنگ 
افزود: نظام وظیفه نیز برای آنها تســهیالتی در 
نظر گرفته اســت و محدودیت هایی که وجود 
داشت تا اندازه ای تسهیل شده است.وی گفت: 
درحال حاضر دانشگاه های داخل ترم خود را از 

اواخر بهمن و اوایل اسفند ماه آغاز کرده اند این 
دانشجویان اگر به موقع درخواست خود را ارائه 
دهند، ما می توانیم آنها را به موقع به دانشگاه ها 
معرفی کنیم تا با کمی تأخیر تحصیل خود را آغاز 
کنند، ولی اگر با تأخیر زیادی درخواست خود 
را ارائه کنند، ممکن اســت دانشگاه ها پذیرش 
نکنند برای خود دانشجویان نیز سخت خواهد 
بود که شروع کند.معاون امور دانشجویان داخل 
سازمان امور دانشجویان گفت: اگر دانشجویان 
زمان را از دســت بدهند، آنها را برای ترم آینده 

معرفی می کنیم.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران:

فرونشست در تهران جدی است
رئیس کمیته عمران شــورای شهر تهران درباره برگزاری جلسات 
مختلف با اســاتید دانشــگاه و کارشناسان در خصوص فرونشست 
در تهران، گفت: پدیده فرونشســت در تهران و ســایر کالنشــهرها 
جدی اســت که این در نتیجه برداشــت زیاد آب های زیرزمینی و 
عدم بازه چرخانی آب اســت که ســبب شده زمین به نوعی رطوبت 
مورد نیاز خود را از دســت بدهد.آقامیری اظهار کرد: هفته آینده 
با اساتید دانشگاه خواجه نصیر، شریف و مسئوالن وزارتخانه های 
نیرو و راه جلسه داریم تا فکری اساسی برای فرونشست در کشور و 
تهران کنیم.وی با تأکید بر اینکه خروجی این جلسات به مصوباتی 

ختم می شــود، افزود: در شــورای شــهر تهران حتما مصوبه ای در 
خصوص ممانعت از فرونشست در تهران خواهیم داشت و از طریق 
شورای عالی استان ها این مصوبات را به کالنشهرهای دیگر تسری 
می دهیم، اما الزم اســت که پیش از تدوین طرح یا الیحه ای، از 
تجربیات و نظرات همه اســاتید دانشــگاه و کارشناسان بهره ببریم.

وی با بیان اینکه حدود ۲۲۰ دشــت در ایران داریم که در جنوب 
تهران و دشــت ورامین ســاالنه  برای آنها ۳۴ ســانتی متر نشست 
ثبت شــده اســت، گفت: این فرونشســت در حالی است که اگر در 
دنیا ســاالنه چهار ســانتی متر فرونشست ثبت کنند، اعالم شرایط 

بحرانی می کنند، اما می بینیم با این حجم فرونشســت در تهران 
هیــچ اتفاقــی نمی افتد و این خطر شــهر را تهدید می کند و الزم 
اســت همه متخصصان، ســازمان ها و اساتید پای کار بیایند تا یک 
مجمع خردورزی تشــکیل شــود و خروجی آن مصوباتی باشد که 
تمــام ارگان ها و شــهرداری ها بــه صورت واحد به آن عمل کنند.
آقامیری با بیان اینکه شــورای شــهر کارهای مطالعاتی خود را آغاز 
کــرده، گفــت: ۵ الی ۶ ماه مطالعات میدانی، تحقیقات و جلســات 
زمان می برد، اما در نظر داریم در سال آینده تا اوایل تابستان این 

مهم را به سرانجام برسانیم.
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 سنو، روستایی ییالقی
 در مشهد

 

از مناطق ییالقی و خــوش آب و هوای گناباد منطقه 
سرسبز سرآسیاب سنو می باشــد. این منطقه که در 
۲۵ کیلومتری غرب گناباد قرار دارد در دل خود چشمه 
معروف سنو را جای داده اســت. آب زیاد و گوارای این 

چشمه آنرا منحصر بفرد کرده است.
روستای »ســنو« نیز در این منطقه قرار دارد که که 
زندگی مردم آن با زعفران گره خورده اســت. امروزه 
اولین موزه زعفــران در حمام تاریخــی آن، پذیرای 

گردشگران است.
ســنو به علت واقع شــدن در دامنه کوه سیاه و وجود 
چندین چشمه کوچک و بزرگ، تبدیل به منطقه  ای 
بسیار زیبا و خاطره ساز شده است. چشمه سنو و کیسو 
از نقاط دیدنی و تفریحی سنو هستند. عمده آب زراعی و 
شرب روستای سنو نیز از دو چشمه تنگل و کیسو تامین 
می  شود که چشمه تنگل نقش مهمتری ایفا می  کند. 
مهمترین چشمه گناباد، در روستای سنو قرار دارد و از 

چشمه  های معروف است.
آب این چشــمه بقدری فراوان اســت که گفته شده 
است اگر گناباد خراب شــود یا وسیله باد خواهد بود و 
یا بوسیله این چشمه. معروفیت این چشمه به حدی 
بوده که پادشــاهانی چون نادرشاه و طغرل و بسیاری 
از کارشناسان داخلی و خارجی را مجذوب خود نموده 
است. در مسیر آب این چشمه هفت آسیاب و یک قلعه 
وجود دارد که در فهرســت آثار ملی ایران نیز به ثبت 

رسیده است.
بعضی از کارشناسان معتقدند آب چشمه سنو از یک 
دریاچه و غار درون کوههای زرد سرچشمه می گیرد. غار 
سنو چیزی شبیه به غار علیصدر همدان و شاید عظیم 
تر از آن است ولی تاکنون مورد کاوش قرار نگرفته است.

وجه تسمیه
»سنو« کلمه ای فارسی است که تلفظ آن به کسر سین 
و ضم نون است. در اصل کلمه عربی بوده )صنو یا ثنو( که 
به فارسی برگشته است. عده  ای معتقدند که سه برادر 
به این منطقه وارد شده و به خاطر آب زیاد سکنی گزیده 
 اند و آب به هدر رفته  ای را که تا نزدیکی گناباد می  رفته، 
کم  کم به کنترل درآورده و مصرف کرده  اند. این سه نفر 
چون هنگام ورود به این محل سه عدد نان همراه داشته 

 اند این محل را سنو گفته  اند.
ثار تاریخی سنو آ

در منطقه سنو تاکنون ۲۰ اثر تاریخی شناسایی شده 
اســت که تنها هفت آســیاب آبی سرآسیاب سنو در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
مهمترین آثار تاریخی موجود در روستای سنو شامل 
منازل تاریخی مثل منزل محمدحسن قهرمانی، منزل 
قهرمانی، ایوان منزل میرزا احمد حسینی، برج تاریخی 
حصارده، قلعه سرآسیاب، آب  انبارها و حمام قدیمی 
روستا است. مساجد این روستا نیز دارای قدمت زیاد و 
معماری منحصر به  فرد  بوده که طی سال  های گذشته 

تخریب شده است.
موزه زعفران ســنو: موزه زعفران روســتای سنو در 
خرداد مــاه ۱۳۹۱ به عنوان اولیــن موزه تخصصی 
زعفران کشــور در محل حمام تاریخی این روســتا 
افتتاح شد. در این موزه ابزارها و وسایل قدیمی و نحوه 
کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت گل زعفران 
در دید عموم قرار گرفته، به طوریکه بازدید کنندگان 
می  توانند از نزدیک نظاره گر این مراحل با مقیاس 

طبیعی باشند.
جاذبه های طبیعی سنو

کوه  های رشته  کوه کمرزرد باعث شده است که محیطی 
طبیعی بکر و دست  نخورده بسیار زیبایی به وجود آید، 
به  طوری  که در جنوب غرب روستا منطقه خوش آب  
و هوایی نام کیس آب وجود دارد کــه عالوه بر اهالی 
روستای سنو و روستاهای هم  جوار، از شهر گناباد نیز 
جهت گذران اوقات فراغت به این منطقه مراجعه می  

نمایند.
از دیگر مناطق تفریحی و ییالقی سنو که در دل خود 
چشمه  های فراوان دارد، می  توان به روستای سرآسیاب، 

دره نخو، تنگل سنو، سبقی و... اشاره کرد.
تک زو قله ای که قلعه فرود بر فراز آن قرار دارد رفیع و 
عظیم به وسیله دو تنگ از قله های اطراف خود جدا شده 
است که یکی از دره ها به "تک زو" که آبی به همین نام 
در آن جاری است معروف است. این آب آبشارهایی به 
ارتفاع سه تا ده متر تشکیل می دهد و قریه کوچکی به 

نام "زو" را مشروب می کند.
دیوارهای سنگی اطراف آن بسیار مرتفع به نظر می رسد 

و در بعضی جاها به صورت ایوان مسقف در آمده است.
صنایع دستی

کار صنایع  دستی در روستای سنو بیشتر توسط زنان 
انجام می  گیرد که کمک خوبی به اقتصاد خانوار است. 
صنایع  دستی در روستای سنو شامل قالیبافی، پارچه  
بافی، پالس بافی، دوخت لباس  های سنتی و... است که 

امروزه تقریبا به فراموشی سپرده شده است.

گردشگری

 یکی از بازارهای  شهر قزوین بازار سنتی فرش دستباف است كه به نام سرای قیصریه معروف است. سابقه پیدایش این بازار به دوران قاجار برمی گردد و از آن زمان تاكنون 
مركز اصلی خرید و فروش انواع فرش های دستباف و صادراتی بوده است. / منبع : تسنیم

مخفیگاه ویروس کرونا در بدن را بشناسید
نتایج تحقیق اخیر نشان می دهد که با ظهور سویه های جدید، ویروس کرونا 
به طور قابل توجهی شکل خود را از نمونه اصلی تغییر داده است و اکنون به طور 
متفاوتی به اندام های انســان حمله می کند.محققان دریافتند که چندین 
سویه کووید می تواند همزمان افراد را آلوده و به اندام ها آسیب برساند.آنان 
خاطرنشان کردند که سویه های مختلف ویروس می توانند در قسمت های 
مختلف بدن پنهان بمانند و این می تواند رهایی کامل از شر کووید را برای 
بیماران آلوده دشــوار کند.نتایج نشــان می دهد که چگونه ویروس می تواند 
به طور مشخص در انواع مختلف سلول تکامل یابد و ایمنی خود را با همان 
میزبان آلوده تطبیق دهد.پروفسور ایمره برگر از دانشگاه بریستول انگلستان 

می گوید: »مجموعه ای از ســویه ها بی وقفه به طور کامل جایگزین ویروس 
اصلی شده اند«.برگر اظهار کرد: ما یک سویه اولیه کشف شده در بریستول، 
بریس دلتا را تجزیه و تحلیل کردیم. شکل آن از ویروس اصلی تغییر کرده 
بود اما بخشی از آن بدون تغییر باقی مانده بود.این مطالعه همچنین به این 
نکته اشــاره کرد که یک فرد می تواند چندین ســویه مختلف در بدن خود 
داشــته باشــد.کاپیل گوپتا، محقق اصلی مطالعه بریس دلتا توضیح داد که 
چگونه این ســویه ها می توانند بر اندام های مختلف تاثیر بگذارند. برخی از 
این سویه ها ممکن است از سلول های کلیه یا طحال به عنوان جایگاه خود 
برای مخفی شــدن اســتفاده کنند، در حالی که بدن مشــغول دفاع در برابر 

سویه ویروس غالب است.گوپتا گفت: این مورد می تواند خالص شدن کامل 
از شــر ســارس-کوو-۲ را برای بیماران آلوده دشوار کند.چرا تغییر شکل به 
یک مزیت برای ویروس تبدیل شــد؟به گفته محققان، این مکانیســم تغییر 
شکل به طور موثر ویروس را از سیستم ایمنی پنهان می کند.اسکار استاوفر، 
محقق ارشــد مطالعه دوم می گوید: »با کاهش دادن پروتئین اســپایک به 
هنگام اتصال اســیدهای چرب التهابی، ویروس برای سیســتم ایمنی کمتر 
قابل مشــاهده می شــود.«وی افزود: این عملکرد می تواند مکانیزمی برای 
جلوگیری از تشــخیص توســط میزبان و پاسخ ایمنی قوی برای مدت زمان 

طوالنی تر و افزایش کارایی کل عفونت باشد.

دریچه علم

عکس روز 

»گرگینگی«؛

شکار کودکان توسط گرگ ها
ادر ســال ۱۳۸۹ به بعد سلســله اتفاقاتی در 
چند روستای نزدیک به هم در مرز استان های 
همدان و زنجان رخ داد. در آن مقطع حیوانات 
وحشی به این روستاها می آمدند، بچه های زیر 
۶ سال را به دندان می گرفتند و می بردند و در 

عین ناباوری می خوردند.
 محســن شــاهمرادی کارگــردان مســتند 
»گرگینگــی« هم زمان بــا عرضه آنالین این 
مســتند، دربــاره محوریت اصلی داســتان 
و حساســیت های پرداختــن بــه این قصه، 

توضیحاتی را ارائه داد.
شــاهمرادی دربــاره انعکاس پیــدا نکردن 
مشــکالت روستاییان گفت: »در سال ۱۳۸۹ 
بــه بعد سلســله اتفاقاتی در چند روســتای 
نزدیــک به هم در مرز اســتان های همدان و 
زنجان رخ داد. در آن مقطع حیوانات وحشــی 
به این روستاها می آمدند، بچه های زیر ۶ سال 
را بــه دنــدان می گرفتند و می بردند و در عین 
نابــاوری می خوردنــد. این ماجرا برای من که 
اصالتاً یک زنجانی هستم، خیلی شگفت انگیز 
بود. مهم تر این که متوجه نمی شــدم چرا این 
ماجراها انعکاس مناسبی پیدا نمی کند و کسی 

درباره آن صحبت نمی کند.«
او افزود: »اگر این اتفاقات عجیب در هر نقطه 
دیگــری از دنیا رخ می داد، انعکاس بســیاری 
پیدا می کرد و ســروصدای زیــادی به دنبال 
داشــت. در آن مقطــع مــن در مرکز زنجان 
به عنــوان تهیه کننده رادیو فعالیت می کردم. 
همــان زمان برای بخش خبر زنجان، گزارش 
کوتاهی از این اتفاق ساختم که پخش هم شد 
اما همچنان بازخورد ویژه ای پیدا نکرد و موثر 
واقع نشــد. دو سه سال گذشت و من به تهران 
آمدم، اما همچنان این سوژه در فکر من بود و 
این مســئله آزارم می داد که چرا کسی به این 
موضوع توجهی نــدارد. به خصوص که اطالع 

داشــتم که بعد از آن گزارش خبری که برای 
مرکز زنجان آماده کردم، این ماجراها همچنان 
ادامه داشته است و گویا همچنان برای کسی 

اهمیت ندارد.«
این مستندســاز ادامه داد: »در این شــرایط به 
عنوان یک اهل رســانه که ســینما خوانده ام، 
تصمیــم گرفتم خودم مســتندی درباره این 
موضوع بســازم. در حد تــوان خودم و میزان 
بودجه ای که در اختیار داشــتم، تالش کردم 
مستندی را بسازم تا صرفاً در این زمینه طرح 

موضوع کرده باشم.«
شــاهمرادی درباره جزییات بیشتر این حادثه 
توضیــح داد: »واقعیت این اســت که گرگ ها 
اساساً وارد مناطق مسکونی نمی شوند، چرا که 
از انسان ها هراس دارند. این که زمانی می شنوید 
گرگ ها به انسان ها حمله کرده اند، باید مدنظر 
داشته باشید که احتماالً این انسان ها بوده اند 
که وارد حریم گرگ ها شده اند. در حالت عادی 
گــرگ خودش را در معرض حضور انســان ها 

قرار نمی دهد. این که در این مناطق این اتفاق 
رخ می داد هم نشــان دهنده ماجرایی فراتر از 
موضوع ساده حمله گرگ ها به انسان ها بود. آن 
مناطق روستانشین بودند و استایل زندگی در 
آن مناطق در مواجهه با حیوانات وحشی بسیار 
پرخطر بوده اســت.«او درباره دالیل متعددی 
کــه در کنار هم فاجعه ای را رقم می زند گفت: 
»در ایــن مناطق زباله زیاد ریخته می شــود و 
واقعاً محیط تمیزی ندارد. دیوارکشــی ها هم 
غالباً بســیار کوتاه اســت و بیش از آنکه مانند 
شــهرها، نقش حافظ امنیت را داشته باشند، 
بیشــتر کارکرد تعیین حریم را دارند. دیوارها 
بــه گونه ای نیســت که از حمله و یا ســرقت 
پیش گیــری کند. بــه جز این موارد بچه ها در 
فضای روســتایی آزادانه تر از فضاهای شهری 
تــردد می کنند و کم تر تحت مراقبت و نظارت 
هستند. نکته مهم دیگر هم دستکاری طبیعت 
توســط انسان هاست که در این قبیل ماجراها 

نقش مهمی دارد.«

اولین گزارشی که من در این زمینه می خواستم 
بسازم، نامش »پنجمین نفر« بود، اما تا همان 
زمانــی که مراحل تولید را طی می کردم، این 
عدد به ۱۰ رســید و بعد از ســاخت آن فیلم 
هم همچنان افزایش آمار ادامه داشت. حداقل 
از قربانی شــدن ســه چهار کودک دیگر بعد از 
ســاخت و اکران این مســتند خبر دارم. این 
مستندســاز در ادامه گفت: »آنچه من متوجه 
شــده ام، یک ماجرای زیســت محیطی قطعاً 
نمی تواند یک دلیل ثابت و مشــخص داشــته 
باشد. دالیل متعدد در کنار یکدیگر یک فاجعه 
را رقم می زند و هیچ کدام از این دالیل به تنهایی 
نمی تواند دلیل قطعی این حوادث اعالم شود. 
در این مناطق جنس هیبرید سگ و گرگ که 
به »گرگاس« معروف اســت، بسیار زیاد است. 
این موجود جدید، بســیار جذاب و زیباست و 
گونه گرانی هم محســوب می شــود که برخی 
انسان ها عالقه مند به خریداری آن هستند. اما 
نکته مهم این اســت که این گونه درنده خویی 

گرگ و نترسی سگ را با هم دارد. همان طور که 
گفتم گرگ ذاتاً به محیط انسانی وارد نمی شود 
اما ســگ نترس اســت. هیبرید سگ و گرگ 
موجودی می شــود که دو تا سه سال می توان 
از آن نگهــداری کــرد و بعــد آن را در طبیعت 
رهــا می کنند. زادوولد این موجود در طبیعت 
به گســترش موجودی منجر شده که نه سگ 
اســت و نه گرگ و آن را نمی توان کنترل کرد. 
در این ماجراها هم رد پای این موجود را دیدم.«
این مستندســاز درباره پیگیــری اهالی این 
مناطق از مســئوالن برای رســیدگی به این 
معضل هم توضیح داد: »پیگیری های بسیاری 
در این زمینه صورت گرفته اســت. در مقطعی 
کــه خانــم ابتکار رئیس ســازمان حفاظت از 
محیط زیست بود، من شخصاً برای انجام یک 
مصاحبه و به عنوان یک اهل رسانه به سازمان 
رفتم. بدترین برخوردهای ممکن با من شد و 
هرآنچه هم ضبط کرده بودم، پاک کردند. انگار 
آنچه برای شان مهم نبود، اصل ماجرا بود، بلکه 
برای شان مهم این بود که من چه انعکاسی از 
آن می خواهم بدهم. این تحمل برای شنیدن 
مشکالت این منطقه، حداقل در زمان مسئولیت 
خانم ابتکار وجود نداشت. در بخشی از مستند 
هم مراجعه به سازمان محیط زیست شهرستان 
را نشان داده ام و آن جا می گویند که این موضوع 
ممنوعه اســت و نمی توانند درباره آن صحبت 
کنند. نمی گویم سازمان محیط زیست در این 
زمینه مقصر است اما فرار آن ها از پاسخ گویی 
بسیار عجیب است.«او افزود: »حتی شنیده ام 
برخی اقدامات همین سازمان محیط زیست در 
این مناطق به اکوسیستم آن ها آسیب رسانده و 
منجر به برخی رفتارهای غیرطبیعی از سوی 
گرگ ها شده است. این موارد اثبات شده نیست 
اما حتماً اطالع رســانی و شفاف سازی در این 

زمینه نباید ترس داشته باشد. 

پرده نقره ای 
مریال زارعی:

 از تکراری شدن نقش نمی ترسم
مریــال زارعــی اظهار داشــت اگر نقشــی را 
دوســت داشته باشم و با مسئولیت شخصی و 
مسئولیتی که در قبال اجتماع دارم همخوانی 
داشته باشد قطعا کار می کنم و البته کارگردان 
هم مهم است وقتی چیزی را دوست دارم آن 

را به خدا می سپارم.
مریال زارعی در پاســخ به این ســوال که برای 
درک نقش تا چه میزان از خانم پیرانی کمک 
گرفته است و چقدر از مطالعات خود استفاده 
کرده است گفت: همه چیز به من کمک کرد. 
اول لطف خدا و توکل به او و بعد خانم پیرانی 
که بســیار همراه من بودند و همیشــه باعث 
دلگرمــی بودند و این جســارت را به من می 
دادند تا بتوانم کار کنم و این حس فوق العاده 
بود. نکته بعدی خود قصه و کارگردان و تهیه 
کننده و نویســندگان بودند. تک تک عوامل 
پــروژه به من کمک کردند که من بتوانم این 

میزان از استرس را کنترل کنم.
ایــن بازیگر در خصوص انتخاب نقش و اینکه 
قبال نقشی در موقعیت مشابه بازی کرده است 
آیا نگران تکراری شدن در نقش ها بودند یا خیر 
بیان کرد: نه اصال، اگر نقشی را دوست داشته 
باشم و با مسئولیت شخصی و مسئولیتی که 
در قبال اجتماع دارم همخوانی داشته باشد، یا 
نزدیک باشد قطعا کار می کنم و البته کارگردان 
 هم مهم است وقتی چیزی را دوست دارم آن را 

به خدا می سپارم.
مریــال زارعــی دربــاره انتخــاب این نقش 
خاطرنشــان کرد: حقیقتا به واســطه کرونا 
تصمیم گرفتم که یک ســال کار نکنم اما بعد 
متوجه شــدم که قرار نیســت این بیماری از 
بیــن برود به همین علت شــروع به خواندن 
فیلمنامه ها کردم و در این شــرایط ســخت 
کرونایــی متنــی که این جســارت را به من 
بدهــد که بدون ماســک در یک فضایی کار 
کنــم وجود نداشــت تا این کــه این پروژه به 
من پیشــنهاد شد، فیلمنامه را مطالعه کردم 
 و حقیقتــا نقش ایــن زن به نظرم جذاب آمد 

و انتخاب کردم.

چهره ها

كتابکده

 »دیابلو مسا«؛ راز قربانیانی 
ک شده با صورت های پا

»دیابلو مسا« عنوان جدیدترین کتاب مشترک 
داگالس پرستون و لینکلن چایلد دو نویسنده 

شناخته شده آمریکایی است.
»دیابلو مســا« )به اسپانیایی: میز شیطان( یا 
نــام دیگرش نورا کلی عنوان کتاب مشــترک 
داگالس پرستون و لینکلن چایلد دو نویسنده 
آمریکایی اســت که ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ منتشــر 

شده است.
درباره نویسنده های کتاب

داگالس پرســتون روزنامه نگار و نویسنده ۶۵ 
ساله آمریکایی است که بیشتر برای همکاری 
اش بــا لینکلــن چایلد در ســری کتاب های 
»آلویسیوس پندرگاست« و همینطور »عوامل 
گیدئون« شــناخته می شود. پرستون البته به 
صورت انفرادی نیز ۶ رمان نوشته که از جمله 

آنها می توان به »وایمن فورد« اشاره کرد.
لینکلــن چایلد دیگر نویســنده این رمان نیز 
اهل آمریکا است و ۶۴ سال سن دارد. او بیشتر 
برای نوشتن رمان های تکنو تریلر که یک ژانر 
تلفیقی از موضوعاتی از ژانرهای جاسوســی-

علمــی تخیلی به همــراه مقداری موضوعات 
مرتبط یا غیرمرتبط از ســایر ژانرها اســت و 
همینطور رمان های وحشــت، شــناخته می 

شود.
بخشی از داستان کتاب

لوکاس تاپان میلیاردر ثروتمند و عجیب و غریب 
و بنیانگذار سیســتم های فضایی ایکاروس با 
پیشــنهادی غیرمعمول برای تامین مالی یک 
عملیات حفاری دقیق و علمی در محل حادثه 
رازول، جایی که گفته می شــود یک بشــقاب 
پرنده در ســال ۱۹۴۷ ســقوط کرده است، به 
موسسه باســتان شناسی سانتافه می آید. در 
آنجا نورا کلی شــکاک نیز وظیفه بررســی این 
کار را به رغم ناخشــنودی تاپان از این قضیه 

بر عهده دارد.
نــورا اما طــی حفاری، بالفاصله دو قربانی یک 
قتــل را کــه در محل حفاری دفن شــده اند 
کشــف می کند و متوجه می شــود صورت ها 
و دســت های قربانیان به منظور از بین رفتن 

هویت شان با اسید پاک شده  است.
»دیابلو مســا« )نورا کلی( ســومین کتاب از 
مجموعه کتاب های نورا کلی و کوری سوانسون 
نوشته داگالس پرستون و لینکلن چایلد است.


