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تبعات حذف ارز ترجیحی

 بیم از گرانی ها در بازار با بازگشت اقتصاد کوپنی!
   پــس از کــش و قــوس هــای فــراون بــرای حــذف ارز ترجیحــی که هم دولت و هم 
مجلس مصر بر اصالح آن در بودجه سال آینده بودند،باالخره مجلس شورای 
اسالمی این نوع ارز را از بودجه سال آینده حذف کردند تا خرید کاالهای اساسی 

برای مردم از سال آینده با کارت و یا کاال برگ الکترونیکی انجام گیرد. مجلس قبل 
از اینکه ارز ترجیحی را حذف کند ۹ میلیارد دالر را برای تامین کاالهای اساســی 

  || صفحه  صفحه 33  در سال آینده تخصیص داد...

صفحه 2 

رهبر انقالب در روز درختکاری:

 تخریب جنگل ها و محیط زیست تخریب جنگل ها و محیط زیست
تخریب منافع ملی استتخریب منافع ملی است
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وزیر نفت  در حاشیه آیین امضای تفاهم نامه 
خط لوله انتقال فرآورده های نفتی پارس:

 وزارت نفت 
 معطل توافق هسته ای 

در وین نمی ماند
     وزیــر نفــت گفــت: وزارت نفــت خــود را معطــل 
کــرات بــرای حصــول توافــق هســته ای در ویــن  مذا
نمی کنــد، تــالش می کنیــم با اســتفاده از تــوان مالی 
گاه شــرکت های  بانــک و شــرکت های داخلــی و 
خارجــی پروژه هــای صنعــت نفــت را بــه ســرانجام 

برسانیم...

رئیس جمهور در مراسم روز درختکاری:

دستگاه های دولتی 
از تغییر کاربری اراضی 
کشاورزی ممانعت کنند

کیــد بــر ضــرورت و       رئیس جمهــور بــا تا
اهمیــت صیانــت از محیــط زیســت و تالش 
کشــور،  در  ســبز  فضــای  گســترش  بــرای 
دســتیابی به این مهم را نیازمند مشــارکت 

  || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  همه مردم دانست...

مصائب نا تمام نسخه های 
الکترونیکی
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تخصیص ۹۰ هزار میلیارد ریال 
برای همسان سازی حقوق 

بازنشستگان تصویب شد
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از تجربه یک تعامل تا تالش 
برای حل اختالف
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منتظر نفت  ۱۵۰ دالری باشید
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امحای  خودروهای گران 
قیمت قاچاق تا پایان ۱۴۰۰
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 تاوان تحریم ایران
 برای اقتصاد جهان

   دکــــــــــتر روح  الــــــــــه 
کارشــناس   | اســامی 

علوم سیاسی
ایران تنها یک کشــور 
همانند دویست کشور 
جهــان نیســت، بلکه 
ایران دارای جغرافیا، تاریخ و به ویژه اندیشــه و 
فرهنگی اســت که در هر زمان حضور فعال و 
بازیگری مناســبی داشته باشد، صلح و آبادانی 

ایجاد شده است.
ایران کشور کوچک با مرزهای فعلی نیست، بلکه 
تاثیرات مستقیمی بر کشورهای فالت ایران و 

اثرات غیرمستقیم بر اروپا و آسیا دارد.
ایران تحریم شــده به معنای بــر هم خوردن 
موازنــه جهانی اســت و باعث می شــود همه 
معادالت بین المللی به ســمت جنگ حرکت 
کنــد. کلید صلــح در خاورمیانه و حتی اروپا، 
فعال شــدن ظرفیت های ایران اســت. ایران 
منابع غنی نفت و گاز دارد که می تواند از هند 
و چین تا اروپا را پوشش دهد. در هر مرحله ای 
که مذاکرات ایران با هند و اروپا به مرحله نهایی 
شدن وارد شد، اقدامات اسرائیل، آمریکا و برخی 
کشــورهای عربی معطوف به انزوای ایران شد. 
بــا کنار گذاشــتن ایران از بــازار انرژی جهان 
اروپا یک جانبه به گاز روســیه وابســته شد. با 
کنار زدن ایران از فرآیندهای سیاســی منطقه 
جنبش ها و گروه های تروریســتی به ســمت 
کشــورداری حرکت کردند و با حذف ایران از 
مذاکرات بین المللی بازیگران مرکز رو در روی 
هــم قرار گرفتند. بهترین زمان بهبود روابط با 
ایران موضوع برجام بود تا اقتصاد ایران به سایر 
کشورها گره زده شود؛ اما کم کاری کشورهای 
اروپایــی و ترجیح دادن منافع کوتاه مدتی که 
عربســتان و اسرائیل و آمریکا برای آنها فراهم 
کردند، باعث شد راه اقتصاد ایران به سمت چین 
و سیاست ایران به سمت روسیه باز نگه داشته 
شود و چنان ایران را در تحریم سراسری و غیر 
قانونی قرار دادند تا شاید کشور را از هم بپاشانند.

پناه دادن به گروه های تروریستی و حمایت های 
رســانه ای از آنها در جهت ناامن ســازی ایران و 
ایجــاد فضای تبلیغاتی نه فقط علیه حکومت 
کــه علیــه ملت و تمامیت ارضی و فعال کردن 
شکاف های فرقه ای و قومیتی ساختگی در ایران 

سیاست کشورهای اروپایی بوده است.
باز گذاشتن راه شرق گرایی در سیاست خارجی 
بــرای ایــران و الزام به تاکید بر همســایگان و 
پرهزینه کردن سیاست خارجی جهانی ایران، 

موازنه منطقه و جهان را به هم زده است.
کشــورهای عربی، ترکیه، پاکســتان و هیچ 
همسایه ای از ایران ظرفیت دولت کشور ایران را 
ندارد. شاید با تاسیس فرودگاه، کشیدن کمربند 
جاده، راه اندازی جام جهانی و سرمایه گذاری در 
کشــورهای همسایه یا الگوسازی از آنها بتوان 
به صورت مصنوعی بخشــی از توان ایران را به 
آنهــا منتقل کرد، اما دروازه صلح جهانی فعال 
شدن ظرفیت های ایران است. ایرانیان با فرهنگ 
راســتی، آیین های شــادی و جشن و قوانین 
منعطــف و روادارانه قرن ها مهار بنیادگرایی و 

تروریسم های عصبیتی را انجام داده اند. 
هر زمان فرهنــگ ایرانی از منطقه خاورمیانه 
کنــار نهــاده شــده، جــای آن فرقه گرایی و 
قومیت گرایی های ضد انسان پدید آمده است. 
نفت و گاز ایران می تواند شرق و غرب را تضمین 

انرژی دهد و ...     ادامه در صفحه 2

یادداشت

ایرادات الیحه رتبه بندی 
معلمان اصالح شد

نمایندگان مجلس در جلســه علنی امروز در 
خالل بررســی های جزئیات بودجه ۱۴۰۱، به 
منظور تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات این 
شــورا به الیحه رتبه بنــدی معلمان را اصالح 
کردنــد.  محمدباقر قالیبــاف رئیس مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز مجلس در 
میان بررسی ها و مذاکرات بودجه ای نمایندگان 
مجلس، اظهار داشت: شورای نگهبان ایراداتی 
را نســبت به الیحه رتبه بندی معلمان مطرح 
کرده است، ما نیز الیحه را به کمیسیون آموزش 
ارجاع داده و کمیسیون نیز پس از بررسی های 
الزم، اصالحات مورد نظر شورای نگهبان را انجام 

داده است.
وی افزود: بر اســاس ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه 
داخلی مجلس، در دستور بررسی بودجه باید بال 
انقطاع در کل ایام هفته جلسات بررسی بودجه 
را ادمه دهیم و موضوع دیگری را دستور جلسه 
قرار ندهیم، ولی این ماده تبصره ای نیز  دارد که 
می گوید اگر مطالب فوری و فوتی اعم از طرح 
هــا و لوایــح دو فوریتــی و غیره پیش آید که به 
تشــخیص مجلس تأخیر آن موجب زیان شود 
باید درباره آن تصمیم گیری شود، پس اکنون 
در جلسه رای گیری خواهیم داشت تا پیشنهاد 
کمیســیون آموزش برای اصالحات این الیحه 

مورد بررسی و رای گیری قرار گیرد.
پس از اظهارات رییس مجلس نیز بررســی یا 
عدم بررســی اصالحات کمیســیون آموزش 
نسبت به ایرادات شورای نگهبان به الیحه رتبه 
بندی معلمان به رای گیری گذاشــته شد، پس 
از موافقت این موضوع از ســوی نمایندگان نیز 
اصل اصالحات کمیسیون آموزش در الیحه رتبه 
بندی نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید 
و بدین شــکل اصالحات شورای نگهبان به این 

الیحه در جلسه علنی دیروز مجلس رفع شد.

خبر ویژه ، چند پرسش؛ یک خبر

تخریب بدون مالحظه یا با مالحظه؟
آزادسازی حریم رودخانه ها و دریا، موضوعی 
اســت که در یک ماه گذشته این امیدواری 
را ایجــاد کــرده که با متخلفــان برخورد 
صــورت خواهد گرفت. امــا در عین حال 
ایــن کار ابهاماتی هم ایجاد کرده که نیاز به 
شفاف سازی دارد.  ۲۷ دی بود که محسنی 
اژه ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای 
عالــی قوه قضائیه به موضوع چالش برانگیز 
تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر 
کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت 
و در این راستا دستوراتی را در راستای مقابله 
همه جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز 
با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع 
طبیعی و ســوداگرانی که مبادرت به تغییر 
کاربری اراضی زراعی می کنند و همچنین 
قلع وقمــع و تخریب بدون مالحظه بناها و 
مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی 
دســتگاه های حکومتی و دولتی در حریم 

رودخانه ها احداث می شوند، صادر کرد.
رئیس دســتگاه قضــا در این زمینه گفت: 
اینکه با صرف هزینه های بســیار و مصالح 
ســاختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی 
یا تغییر کاربری آن ها یا در حاشــیه و بستر 
رودخانه ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی 

نظیــر هتل و رســتوران مقابل چشــمان 
دستگاه های مســئول و ناظر احداث شود 
و ســپس دستگاه های ذی ربط مبادرت به 
قلع وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی 
نیست و به سرعت باید برای تغییر این رویه 

تدابیر و اقدامات الزم اتخاذ شود.
پس از آن هم ســید ابراهیم رئیســی بعد از 
سفر به گیالن، در تاریخ ۹ بهمن در دستوری، 
همه دســتگاه های دولتی را بدون استثناء 
موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف 
شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل 
کــرد و مهلتــی ۲۰ روزه برای انجام این کار 
تعیین کرد. حاال و پس از این دستورات، هر 

روز اخباری مبنی بر آزادســازی و تخریب 
سازه هایی که به بستر دریا و رودخانه تجاوز 
کرده اند منتشــر می شــود. امــا این اخبار 

پرسش هایی را هم ایجاد می کند:
۱. اساســا ویالهــا و اماکنــی که تخریب 
می شــوند با چه مجوزی ســاخته شده اند 
و امضاءکنندگان این مجوزها چه کســانی 

بوده اند؟
۲. تکلیف آن دســته از مســئوالنی که به 
صــورت غیرقانونی مجوز ســاخت داده اند 
یا چشــم خود را به روی تخلفات بســته اند 

چه می شود؟
۳. بر مبنای چه قانونی و در کدام سال ها آن 

دســته از ویالهایی که طبق مجوز ساخته 
شده اند، این مجوزها را دریافت کرده اند؟

۴. اگــر برخــی از این اماکن بر طبق قانون 
و با مجوز ســاخته شده اند، چرا اکنون باید 
تخریب شوند و تکلیف ضرر و زیان مالکان 
چه می شود و چه نهادی باید آن را از کدام 

منبع پرداخت کند؟
۵. آیا به صاحبان ویالها قبل از تخریب اطالع 

داده می شود؟
۶. اگــر به صاحبــان ویالها قبل از تخریب 
اطالع داده می شــود چرا در حالی که اموال 
و وسایل صاحب ویال هنوز تخلیه نشده است 

و همزمان دست به تخریب زده می شود؟
۷. چــرا هنــگام تخریب بــه گونه ای عمل 
نمی شــود که برای جلوگیری از اســراف، 
مصالــح یــا لوازمی کــه می توانند مجددا 

استفاده شوند از بین نروند؟
۸. اگــر در حین تخریب، بخشــی از اموال 
صاحبان ویال دزدیده شود چه نهادی پیگیر 

این موضوع خواهد بود؟
۹. این کار با اســتقبال عمومی مواجه شده 
است. آیا بهتر نیست قوه قضاییه به صورت 
شفاف مشخص کند که تاکنون چه اماکنی 

تخریب شده اند یا خواهند شد؟

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگیسرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 



روزنامه اقتصادی صبح ایران

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 4 شعبان 1443   7 مارس 2022دوشنبه 16 اسفند 1400  شماره پیاپی 2060

سیاست 2
رئیس جمهور در مراسم روز 

درختکاری:

دستگاه های دولتی از تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی 

ممانعت کنند
رئیس جمهــور با تاکیــد بر ضرورت و 
اهمیــت صیانت از محیط زیســت و 
تالش برای گســترش فضای سبز در 
کشور، دستیابی به این مهم را نیازمند 

مشارکت همه مردم دانست.
 آیــت اهلل ســید ابراهیم رئیســی روز 
یکشــنبه در مراسم روز درختکاری با 
تبریــک اعیاد شــعبانیه و والدت امام 
حسین)علیه الســالم( و گرامیداشت 
هفتــه منابع طبیعی گفــت: اگرچه 
در زمینه محیط زیســت و گســترش 
فضای سبز شهرداری ها، وزارت جهاد 
کشاورزی، ســازمان  محیط زیست و 
دستگاه های مختلف مسئولیت دارند 
اما صیانت اثربخش از محیط زیســت 
و موفقیــت در ایــن عرصــه در گروی 

همراهی و مشارکت همه مردم است.
رئیسی با بیان اینکه حفظ محیط زیست 
بر توسعه اولویت دارد، اظهار داشت: اگر 
محیط زیست دچار آسیب شود مردم و 
زندگی آنها مختل می شود، لذا گسترش 
فضای ســبز و صیانت از محیط زیست 

وظیفه عمومی و همگانی است.
رئیس جمهــور در بخــش دیگری از 
ســخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت 
نقش آفرینــی فعاالنه نهادهای دولتی 
در حفاظــت از منابع طبیعی و محیط 
زیســت، از همه دســتگاه های ذیربط 
خواســت با تمام توان در مقابل تغییر 
کاربری اراضی کشــاورزی بایســتند 
و تحــت هیچ شــرایطی اجازه ندهند 
سوداگران با انگیزه های مادی، در مسیر 

تخریب محیط زیست گام بردارند.

 پوتین و اردوغان 
گفتگو کردند

رجب طیــب اردوغان، رییس جمهور 
ترکیه روزیکشنبه با والدیمیر پوتین، 
همتــای روس خــود به صورت تلفنی 

گفت وگو کرد.
رؤســای جمهور ترکیه و روسیه درباره 
آخریــن تحــوالت اوکراین به صورت 

تلفنی با یکدیگر گفت وگو کردند.
»رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهوری 
ترکیه دیروز -یکشــنبه- با »والدیمیر 
پوتیــن«، همتای روس خود به صورت 
تلفنی گفت وگــو کرد. جنگ اوکراین 
و مذاکــرات مربــوط به آتش بس بین 
طرفیــن از جملــه محورهــای این 

گفت وگو بوده است.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:

 برای حل مشکالت به دولت 
اعتماد داریم،  اما...

یــک عضو کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی، تاکید کرد: در خواست 
استیضاح آقای اوجی وزیر نفت را پس از 

بررسی بودجه ثبت خواهم کرد.
 مالک شــریعتی نیاسر نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اسالمی در 
صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:

» بــرای حل مشــکالت اقتصادی به 
مجموعه دولت اعتماد داریم و فرصت 
کافی هم می دهیم؛ اما  خالف گویی و 
 فریبکاری و خط گرفتن از  بانیان وضع 

موجود خط قرمز ماست.
استیضاح آقای اوجی وزیر نفت را پس 
از بررســی بودجه ثبت خواهم کرد؛ ان 

شاءاهلل.«

به مناســبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقالب اســالمی صبح روز 
گذشته )یکشنبه( دو اصله نهال میوه کاشتند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس در ســخنانی، با تبریک روز والدت با ســعادت حضرت 
اباعبداهلل الحسین علیه السالم به ملت ایران، آن وجود شریف را کانون عشق ملت ایران و 

همه ملت های مسلمان اعم از شیعه و غیرشیعه دانستند.
ایشان در ادامه، کاشت درخت را یک حرکت کامالً دینی و انقالبی خواندند و افزودند: البته 

نگهداشت و حفظ درختان نیز کار بسیار مهمی است که باید رعایت شود.
رهبر انقالب، گیاه زنده را آسایش بخش روح و نگهدارنده جسم انسان و منبع رزق خدادی و 

همه جانبه برای آحاد بشر دانستند و تاکید کردند: به همین علت تخریب جنگل ها و محیط 
زیســت و پوشــش های گیاهی، تخریب منافع ملی است و ویران کردن بخشی از جنگل ها 

برای ساخت و ساز جز در موارد اضطراری، قطعاً به ضرر ملت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با رّد نگاه تزیینی و حاشیه ای به محیط زیست، این موضوع را از 
جمله اساسی ترین مسائل کشور برشمردند و گفتند: یکی از کارهای جدی در حفاظت از 
محیط زیست، حفاظت از دو ثروت عظیم و ذخیره حیاتی ملت ها یعنی »آب« و »خاک« 
و پرهیز از برخورد مســرفانه با آنها اســت که در این زمینه مســئوالن باید به راهنمایی های 

متخصصان توجه کنند.

رهبر انقاب در روز درختکاری:

تخریب جنگل ها و محیط زیست، تخریب منافع ملی است

خبر ویژه یادداشت

خبر روز

بقایای یک موشک 
روسی در یک ترمینال 

اتوبوسرانی در شهر کی 
یف اوکراین/ رویترز

»شی جین پنگ« رییس 
جمهوری چین در جلسه 
افتتاحیه کنفرانس 
مشورتی سیاسی خلق 
چین/ رویترز

گزارش تصویری

 تاوان تحریم ایران
 برای اقتصاد جهان

ادامه از صفحه اول:
جلوی رفتارهای جنگ طلبانه را سد کند. 
فرهنگ ایرانی با فرقه گرایی متعصبانه ای 
که عربســتان و کشــورهای عربی دنبال 
می کنند، ســر ســازش ندارد و از سوی 
دیگر قومیت گرایی ترکیه و جنگ طلبی 

روسیه را نیز مهار می کند.
موازنه میان چین و روسیه از یکسو و اروپا 
و آمریکا از ســوی دیگر با خروج ایران از 

انزوا امکان پذیر است.
در صورت تداوم تحریم ها ایران بازیگری 
بی اثر و در نقش حائل برای روسیه و چین 
خواهد بود و هیچ راهی جز شــرق برایش 

باقی نمی ماند.
بر هم زدن برجام، تحریم و ســلب امکان 
بازیگــری منطقــه ای و بین المللی ایران 
باعــث عدم تــوازن و شــروع جنگ در 

منطقه خواهد شد.
جنگی که ابتدا در خاورمیانه تشدید شد 
و پس از آن در حمله روســیه به اوکراین، 

به اروپا کشیده شده است.
راه صلــح جهانــی از ایــران می گذرد و با 
ضعیف و منزوی و در تحریم نگه داشتن 
ایران شاید در کوتاه مدت برخی بازیگران 
بخواهند جای ایران را پر کنند، اما موقعیت 
جغرافیایی و توان انسانی و فرهنگی الزم 

برای اثرگذاری را ندارند.
برای رونق ارتباط شــرق و غرب، تضمین 
انرژی جهان و صلح در خاورمیانه و اروپا، 

فعال شدن ایران ضروری است.
ایــران تنها یک کشــور کوچک نیازمند 
نیســت که بتوان آن را حذف کرد، بلکه 
منطق جغرافیای سیاسی و فرهنگی ایران 
چهارراه ارتباطی جهان به شمار می آید که 

با کوته فکری کنار گذاشته شده است.
منبع صنایع پرس

طرح آمریکا برای عملیات 
چریکی علیه روسیه

 یــک روزنامــه آمریکایــی از طرح های 
آمریــکا برای کمک بــه دولت اوکراین از 
جمله عملیــات چریکی و انتقال رئیس 
جمهور اوکراین به لهســتان و تشــکیل 
دولت در تبعید خبر داد. به نوشته روزنامه 
»واشنگتن پست« یک مقام دولت ایاالت 
متحــده که مایل به افشــای هویت خود 
نبود، گفت: »ما اکنون برای هر احتمالی، 
از جمله ســناریویی که در آن زلنســکی 
رئیــس جمهور اوکراین یــک دولت در 
تبعید در لهســتان ایجاد می کند، برنامه 
ریزی اضطراری انجام می دهیم.« به نوشته 
این روزنامه، دیپلمات های اروپایی، مانند 
همتایان آمریکایی خود، شــروع به آماده 
شــدن برای چگونگی حمایت از اوکراین 
در صورت ســقوط کی یف یا اشغال کامل 
کشــور توسط روسیه کرده اند. واشنگتن 
پســت نوشت، شیوه هایی که کشور های 
غربی از اوکراین حمایت می کنند در حال 
شــکل گیری اســت. البته مقامات غرب 
تمایلی به بحث در مورد برنامه های دقیق 
خود ندارند، زیرا آن ها پیش بینی می کنند 
که یــک پیروزی نظامی روســیه اتفاق 
بیفتد، اما به گفته چندین مقام آمریکایی 
و اروپایــی، به عنوان اولین گام، متحدان 
اوکراین در حال برنامه ریزی برای کمک 
به ایجاد و حمایت از یک دولت در تبعید 
هســتند که می تواند عملیات چریکی را 

علیه روسیه هدایت کند.

آژانس؛ ایران - 

از تجربه یک تعامل تا تالش برای حل اختالف
دو روز پیش تهران شاهد دور دیگری 
از گفت وگو های هســته ای بود تا در 
نتیجه آن یکی از اصلی ترین موانع 
پیــش روی مذاکرات لغو تحریم ها 

حل شود.
 روابــط ایــران و آژانس بین المللی 
انرژی همواره با فراز و نشــیب هایی 
همراه بوده اســت. اما با وجود اینکه 
ایران به صــورت داوطلبانه برخی 
تفاهمنامه هــای آژانس را پذیرفته 
اســت، این ســازمان چندین بار با 
فرستادن اشخاصی به نام بازرس در 
عمل  به جاسوسی علیه سایت های 

هسته ای ایران اقدام کرده است. 
مثــال آبــان ۹۸ زمانی کــه ایران 
در تعامــل بــا آژانس بیشــترین 
دسترســی ها را به بازرسان آژانس 
برای بررســی سایت های هسته ای 
داده بــود گزارش هایــی دربــاره 
جلوگیری ایران از ورود بازرســان 

آژانس رسانه ای شد.
ماجرا این بود که یکی از بازرســان 
آژانــس هنــگام ورود بــه یکی از 
سایت های هسته ای ایران با هشدار 
تجهیزات کنترلی مواجه می شود؛ 
بنابرایــن مســئوالن حفاظت از 
تاسیســات هسته ای ایران عالوه بر 
بازرسی وسایل همراه او از ورود این 
بازرس به سایت هسته ای ممانعت 
کرده و اتفاق ِ رخ داده را طی نامه ای 
بــه  آژانس بین المللی انرژی اتمی 

گزارش می کنند.

اما همکاری های ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از کجا 

شروع شد؟
ســال ۱۳۳۵ بود که ایران قدم های 
اول را بــرای رســیدن بــه فناوری 
هســته ای برداشت تا با استفاده از 
انرژی حاصل از این فناوری، ضمن 
برنامــه ریزی برای جایگزین کردن 
آن به جای ســوخت فســیلی، در 
زمینه های پزشــکی، فعالیت های 
صنعتــی و کشــاورزی از انــرژی 

هسته ای استفاده کند.
ایــن قــدم با تاســیس ســازمان 
بین المللی انــرژی اتمی در همان 
ســال )۱۳۳۵( شــکل جدی تری 
بــه خــود گرفت تا ایران در ســال 
۱۳۳۷بــا عضویــت در این نهاد از 
تجربیات کشور های هسته ای دیگر 
در توســعه صنعت هسته ای خود 

استفاده کند.

شروع سوءظن ها به برنامه اتمی 
ایران حتی پیش از انقالب

طی سال های پس از عضویت، روابط 
ایران و آژانس ادامه داشــت تا اینکه 
فرانســه سال ۱۳۵۵در کنار آمریکا 
رســما به فعالیت های هســته ای 
ایران ورود کرد. اکتبر همان ســال، 
پاریــس برای ســاخت دو نیروگاه 
۹۰۰ مگاواتی هســته ای در منطقه 
دارخوین خوزســتان بــا ایران به 
توافق رســید. پروژه احداث این دو 
نیروگاه پیشرفت زیادی نداشت تا 
اینکه باوقوع انقالب اسالمی در عمل 

متوقف شد.
قرارداد با فرانسه و تالش های رژیم 
پهلوی برای توسعه زیرساخت های 
اتمــی، باعث ایجاد ســوء ظن در 
نهاد های مطالعاتی و کارشناســی 
آمریکا در زمینه انرژی هســته ای 
شد. موسسات مطالعاتی آمریکا بر 
این باور بودند که ایران پژوهش برای 

تولید محدود سالح های هسته ای 
شــروع کــرده و مرکــز پژوهش 
هســته ای امیرآباد تهران نیز محل 
اجرای این برنامه اســت. البته این 
اتهامــات با توجه به بازرســی های 
پرتکــرار آژانــس از تاسیســات 
هسته ای ایران هیچگاه اثبات نشد.

اختالل در مدار ایران و آژانس 
به وقت ۸۲

پــس از وقــوع انقالب اســالمی، 
کشــور های اروپایی کــه در برنامه 
هســته ای ایران مشارکت داشتند 
همه توافقات با ایران را تحت فشار  
آمریکا لغو کردند تا برنامه هسته ای 
ایران با مدتی توقف مواجه شــود. با 
این وجود فعالیت های هســته ای 
ایران پس از وقفه ای دو ســه ســاله 

مجددا از سر گرفته شد.
ایــن همکاری ها ادامه داشــت تا 
اینکــه ۲۳ مرداد ۱۳۸۱، »علیرضا 
جعفرزاده«، ســخنگوی گروهک 
منافقیــن در نشســتی خبری در 
»هتل ویالرد« واشــنگتن با طرح 
اتهاماتــی مدعی شــد تصاویری 
دارد که مشــخص می کند ایران در 
نطنز و اراک تأسیسات غنی سازی 
اورانیوم و رآکتور آب سنگین ایجاد 

کرده است.
پــس از این افشــاگری، شــبکه 
CNN در گزارشــی خبــری، با 

جنجال رسانه ای تصویری نادرست 
از فعالیت های هســته ای ایران به 
افکار عمومی جهان مخابره کرد و با 
طرح اتهاماتی ایران را در تالش برای 
رسیدن به سالح اتمی نشان داد. این 
اتفاقات موجب شد آژانس به برنامه 
هسته ای ایران حساس شده و به طور 
جدی به فعالیت های هسته ای ایران 

ورود کرد.
بر این اســاس شهریور ۸۲ شورای 
حکام آژانس، قطعنامه کشور های 
اروپایی علیه فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای ایران را به تصویب رساند. 
این مصوبه اولین قطعنامه علیه اتمی 
علیه ایران بود که پروند هســته ای 
ایــران را وارد مرحله جدیدی کرد. 
پس از تصویب این قطعنامه، باوجود 
همکاری هــای داوطلبانه  ایران با 
آژانس قطعنامه های متعددی پشت 
سر هم علیه ایران صادر و به همین 
علت پروند هسته ای ایران به شورای 

امنیت سازمان ملل فرستاده شد.

ایران و آژانس؛ تجربه یک تعامل 
با بیش از ۴۰۰ بار بازرسی فقط در 

یک سال
در عیــن حال بهــار ۹۲ با روی کار 
آمدن دولت یازدهم،  ایران به سمت  
تعامل بیشــتر با آژانس برای نشان 

دادن حسن نیت خود می رود.
این افزایــش همکاری ها نهایتا در 

میانه پاییز همان ســال پس از سه 
دور گفت وگوی مستقیم در سطح 
وزیران خارجه به امضای توافق نامه 
هســته ای ژنو با کشــور های ۱+۵ 

منجر می شود.
بــا امضای ایــن توافقنامه ایران در 
قبــال امتیــازات اقتصــادی و لغو 
تحریم هــای هســته ای، متعهد 
می شود غنی ســازی ۲۰ درصد را 

تا  ۵ درصد کاهش دهد.
اما نکته ویژه توافق ژنو و در ادامه آن 
توافــق برجام )۲۳ تیر ۹۴(، امکان 
دسترسی بیشتر بازرسان آژانس به 
تاسیسات هسته ای ایران بود.فقط 
در یک نمونه در طول سال های پس 
از توافق برجام بازرسان آژانس بیش 
از ۴۰۰ بار در ســال ۲۰۲۰ میالدی 
از تاسیسات هسته ای ایران بازدید 

کرده اند.

تعداد بازرسی های آژانس از 
ایران پس ازبرجام دوبرابر شد

دسترســی های  و  بازرســی ها 
آژانس به تاسیســات هســته ای 
ایران از زمان اجرایی شــدن توافق 
برجــام ادامه داشــت تــا اینکه در 
۱۸ اردیبهشــت ۹۷ دونالد ترامپ 
رئیس جمهور ســابق آمریکا، این 
کشــور را به صورت یکجانبه برجام 
خــارج کــرد و در مقابل نیز ایران با 
اتخاذ سیاست »صبر راهبردی« تا 
یک ســال به دستور رییس جمهور 
سابق حجت االسالم حسن روحانی 
منتظر اقدامی از ســوی طرف های 
غربی ماند. اما پس از یک ســال بی 
عملی اروپایی ها، ایران نیز تا به امروز 
گام بــه گام تعهدات خود را به ویژه 
در زمینه بازرسی از تاسیسات اتمی 

کاهش داد.
پــس از آن آژانس انرژی اتمی بار ها 
خواســتار در دسترس قرارگرفتن 
ســایت های هســته ای ایران برای 
بازرســی های حتــی فراتر از آنچه 

ایران تعهد داشت شده بود.

 اخبار کوتاه
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3اقتصاد
 مجلس برای »ارز 4200 تومانی« 

شرط گذاشت

  باید به مردم 
کاالبرگ بدهند

ســخنگوی کمیســیون تلفیق 
بودجــه بــا تکذیب حــذف ارز 
ترجیحی مدعی شد: این ارز حذف 
نشده بلکه با مصوبه مجلس، اگر 
دولــت بخواهــد ارز ترجیحی را 
حــذف کند باید مابه التفاوت آن 
را به صورت کاالبرگ الکترونیکی 

به مردم پرداخت کند.
 رحیم زارع در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
حذف شد ارز ترجیحی در مجلس 
تصویب شــده اســت گفت خیر 
مجلس چنین مصوبه ای نداشته 
و این ارز حذف نشده است، بلکه بر 
اساس مصوبه مجلس این اختیار 
به دولت داده شده تا به تشخیص 
خود این ارز را حفظ یا حذف کند.

ســخنگوی کمیســیون تلفیق 
افــزود: اگــر دولــت بخواهد ارز 
ترجیحــی را در ســال ۱۴۰۱ 
حذف کنــد بر اســاس مصوبه 
مجلس، موظف است مابه تفاوت 
آن را از طریق کاالبرگ الکترونیک 
به مردم اختصاص دهد به نحوی 
که قیمت کاالهای اساسی و دارو 
به نرخ شــهریور ۱۴۰۰ به دست 

مردم برسد.

 حداقل دستمزد کارگران
 چقدر می شود؟

 قول جدید وزیر کار 
درباره حقوق کارگران

در آستانه  تعیین حداقل دستمزد 
کارگران در نمایشــگاهی که به 
مناســبت نمایِش دستاوردهای 
وزارت کار برگزار شد، از وزیِر کار 
پرســیدیم تا چه اندازه بر اجرای 
قانون کار تاکید دارد. آیا می توان 
امیــدوار بود کــه در زمان وزارت 
او اصل ســال ها مغفول مانده ی 
۴۱ قانون کار اجرایی شــود؟ آیا 
نرخ ســبد معیشت که طبق این 
اصــل یکی از مولفه هاِی اصلی در 
تعیین دستمزد است، در تعیین 
حداقل مزد ۱۴۰۱ مورد توجه قرار 
می گیرد؟ حجت اهلل عبدالملکی 
در پاســخ با این ســوال ها گفت: 
ما پیگیِر اجرایی شدِن تمام مواد 
قانون کار هستیم. شورایعالی کار 
به صورت منظم جلســات خود 
را تشــکیل می دهد و نمایندگان 
کارگــری و کارفرمایــی در آنجا 
حضــور دارند و پیگیر هســتند. 
اعتقاد داریم که هیچ کدام از مواد 
قانون کار نباید کنار گذاشته شود 
و همه ی این مواد باید اجرایی شود. 
وزیر کار در پاســخ به این ســوال 
کــه آیا می توان امیــدوار بود که 
نزدیک ترین مزد به سبد معیشت 
در دوران وزارت شما تعیین شود، 
گفت: کمیته ی حقوق و دستمزد 
روی این موضوع کار می کند و به 
زودی در جلسه ی شورایعالی کار 

نتیجه اعالم می شود.

اخبار اقتصادی

خبر خوش برای بازنشستگان

تخصیص ۹۰ هزار 
میلیارد ریال برای 

همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تصویب شد

نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی، ۹۰ هزار میلیارد 
ریال به سازمان بازنشستگی 
کشــوری بابــت اســتمرار 
همسان سازی بازنشستگان 
کشــوری در ســال ۱۴۰۱ 

تخصیص دادند.
 نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی در جلســه علنی 
نوبــت اول دیــروز مجلس و 
در جریــان بررســی بخش 
هزینــه ای الیحــه بودجه 
۱۴۰۱؛ بنــد الحاقی ۱ و بند 
الحاقی ۲ در تبصره ۲ الیحه 
بودجه را بررســی کرده و آن 
هــا را به تصویب رســاندند.
بر اســاس بنــد الحاقی ۱ در 
تبصره ۲؛دولت مکلف است 
مبلغ یک میلیون وســیصد 
هــزار میلیارد ریال از طریق  
واگذاری سهام شرکت های 
دولتــی بابت پرداخت بدهی 
خــود تأدیه و به شــرح زیر 
پرداخــت نمایــد:۱ - مبلغ 
ریــال  نهصدهزارمیلیــارد 
دراجرای مــاده)۱۲( قانون 
برنامــه پنجســاله ششــم 
توسعه اقتصادی،اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایــران، بابت پرداخت بدهی 
دولــت به ســازمان تأمین 
اجتماعی و استمرار همسان 
ســازی بازنشستگان تأمین 

اجتماعی.

امحای خودروهای 
 گران قیمت قاچاق 

تا پایان ۱۴۰۰
 ســخنگوی ســازمان اموال 
تملیکــی گفت: بر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شده 
طــی روزهــای باقیمانده تا 
پایــان ۱۴۰۰، خودروهای 
لوکــس موجود در انبارهای 
سازمان اموال تملیکی، امحا 
خواهند شد. صاحب حجتی 
افــزود: پــس از جلســات 
متعــدد هماهنگی با ســتاد 
مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز 
و سازمان های ذیربط در امر 
مبــارزه با قاچــاق به منظور 
حمایت از تولید و بازار داخلی 
و برخــورد قانونــی با پدیده 
شــوم قاچاق، این ســازمان 
تعدادی از خودروهای گران 
قیمت خارجــی قاچاق را با 
حضور مسئوالن در نیمه دوم 
اسفندماه سال جاری امحاء 

خواهد کرد.

پــس از کش و قوس های فراون 
بــرای حــذف ارز ترجیحی که 
هــم دولت و هم مجلس مصر بر 
اصالح آن در بودجه ســال آینده 
بودند،باالخره مجلس شــورای 
اســالمی این نوع ارز را از بودجه 
سال آینده حذف کردند تا خرید 
کاالهای اساســی برای مردم از 
سال آینده با کارت و یا کاال برگ 

الکترونیکی انجام گیرد.
مجلس قبل از اینکه ارز ترجیحی 
را حــذف کند ۹ میلیارد دالر را 
بــرای تامین کاالهای اساســی 
در ســال آینــده تخصیص داد. 
اختصاص ارزی که بخش عمده 
آن بی تردید صرف واردات و تهیه 
دارو و گنــدم می شــود و مابقی 
آن نیز به ســایر کاالهای اساسی 
اختصاص می یابد حال باید دید 
که این رقــم کفاف تامین همه 
کاالهای اساســی را آنگونه که با 
قیمت نسبتا ارزان باید به دست 

مردم برسد می کند یا خیر؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص به 
واردات کاالهای اساسی به 

خاطره ها پیوست
کاالهای اساسی که همین االن 
نیــز در بازار بســیار گران بوده و 
تامین و تهیه آن به دلیل افزایش 
هزینه ها و کاهش ارزش پول ملی 
در پی رشــد نرخ تورم در کشور 
بخصوص برای قشــر متوسط و 
کم درآمد جامعه بســیار سخت 
شده است. البته اصالح ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی به دلیــل جلوگیری از 
چپــاول چنین منابعی ضروری 
بــود زیــرا دسترســی عموم به 
کاالهای ارزان قیمت و مناســب 
که ارز دولتی می گرفتند امکان 
پذیر نبود اما اینکه آیا با حذف آن 
از بودجه اقدام خاص و سنجیده 
ای برای مدیریت چنین منابعی 
در سال آینده نیز انجام شده است 

همچنان با ابهام روبه روست.
بــه طور مثال مجلس دیروز قبل 
از اینکــه ارز ترجیحی را حذف 
کند ۹ میلیارد دالر را برای تامین 
کاالهای اساســی در سال آینده 

تخصیــص داد. اختصاص ارزی 
کــه بخش عمــده آن بی تردید 
صــرف واردات و تهیــه دارو و 
گندم می شود و مابقی آن نیز به 
سایر کاالهای اساسی اختصاص 
می یابد حال با توجه به افزایش 
قیمــت گندم جهانــی و دارو اما 
معلوم نیســت آیا این رقم کفاف 
تامین همه کاالهای اساســی را 
آنگونه که با قیمت نســبتا ارزان 
باید به دســت مردم برســد می 
کند یا خیر و یا از طرفی با توجه 
به کوپنی شــدن تهیه کاالهای 
اساســی آیا بازار دچار آشفتگی 

می شود یا نه؟
مجلس ۹ میلیــارد دالر معادل 
۲۵۰ هــزار میلیارد تومان منابع 
را برای واردات کاالهای اساسی 
به تصویب رســانده است تا این 
رقــم صــرف واردات کاالهای 
اساسی شود. مدیریت دولت در 
هزینه کرد این منابع برای ســال 
آینده باید به گونه ای باشــد که 
جامعه بخصــوص کم درآمدها 
بــرای تامین مایحتــاج زندگی 
دچار کمبود و گرانی کاال نشوند

مدیریت دولت در تخصیص ۲۵۰ 
هزار میلیارد تومان مجلس برای 

واردات کاالهای اساسی
جعفر قادری عضو کمیســیون 
تلفیق مجلس شــورای اسالمی 
دربــاره چگونگــی تخصیــص 
منابــع مالــی در بودجــه برای 
واردات کاالهای اساســی سال 
۱۴۰۱ گفــت: همانطور که می 
دانیــد مجلــس ارز ترجیحی را 

برای همیشــه حذف کرد. البته 
۹ میلیــارد دالر معــادل ۲۵۰ 
هــزار میلیارد تومــان منابع را 
برای واردات کاالهای اساسی به 
تصویب رسانده است تا این رقم 
صرف واردات کاالهای اساســی 

شود.
وی با بیان اینکه بخشــی عمده 
این نــوع ارز برای واردات دارو و 
گندم اســت تا این دو قلم مهم و 
پراهمیت دربازار با افزایش قیمت 
مواجه نشــود و مردم تحت فشار 
قــرار نگیرند، افــزود: بنابراین 
مدیریت دولــت در هزینه کرد 
مابقی این منابع در بودجه ســال 
آینده باید به گونه ای باشــد که 
جامعه بخصــوص کم درآمدها 
بــرای تامین مایحتــاج زندگی 
دچار کمبود و گرانی کاال نشوند.
عضو کمیســیون تلفیق مجلس 
شــورای اســالمی در پاسخ به 
اینکــه با توجه به افزایش قیمت 
جهانــی همه کاالهــا در دنیا به 
نظــر شــما این رقم مــی تواند 
کفاف نیازهــای داخلی را برای 
واردات و تامیــن همه کاالهای 
اساسی کند؟ گفت: رشد قیمت 
جهانی کاالها کامال محرز است 
اما مدیریت منابع ارزی نیز از همه 
مهمتر بوده تا مردم تحت فشــار 
قرار نگیرند مثال برای تهیه گندم 
و دارو تاکید براین شده است که 
قیمت این کاالها همچنان طبق 

روال فعلی انجام شود.
اختصــاص ۲۵۰ هزارمیلیــارد 
تومان از سوی مجلس برای تامین 

کاالهای اساسی طوری است که 
دولــت مجاب به تامین کاالهای 
اساســی ارزان قیمــت به نرخ 
شــهریورماه سالجاری)۱۴۰۰( 
شود تا گرانی و یا افزایش قیمتی 
در کاالهای اساسی در بازار اتفاق 
نیفتد چرا که خط قرمز مجلس 
افزایش قیمت ها و کوچک شدن 

سفره مردم است
قیمت کاالهای اساسی در 
سال آینده مطابق با نرخ 

شهریور ماه سالجاری
مجتبــی یوســفی عضو هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی 
نیــز در گفتگو بــا خبرگزاری 
»بــازار« درباره اینکه آیا حذف 
ارز ترجیحی مختص به کاالهای 
اساسی مشکلی را برای مردم در 
فراینــد تهیــه آن از طریق کاال 
بــرگ و یــا کارت الکترونیکی 
ایجــاد نمی کند، گفت: مجلس 
بــا هر گونه افزایــش قیمتی با 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف 
اســت و مبلغ ۲۵۰ هزارمیلیارد 
تومانــی )۹ میلیــارد دالر( که 
به کاالهای اساســی برای سال 
آینده تخصیص داده شده است، 
نباید طوری باشد که مردم دچار 
کمبــود و یا گرانی کاال در بازار 

شوند.
وی خاطر نشان کرد: اختصاص 
۲۵۰ هــزار میلیــارد تومان از 
ســوی مجلــس بــرای تامین 
کاالهای اساســی ســال آینده 
طوری اســت کــه دولت مجاب 
بــه تامیــن کاالهای اساســی 

ارزان قیمت به نرخ شــهریورماه 
سالجاری)۱۴۰۰( شود تا گرانی 
و یــا افزایش قیمتی در کاالهای 
اساســی در بازار اتفاق نیفتد چرا 
که خط قرمــز مجلس افزایش 
قیمت ها و کوچک شــدن سفره 

مردم است.
عضــو هیئت رئیســه مجلس 
شــورای اســالمی اضافه کرد: 
دولت مبلــغ ۲۵۰ هزارمیلیارد 
تومــان را بــه واردات کاالهای 
اساســی در راســتای جبــران 
افزایش قیمــت این کاالهای با 
حــذف ارز ترجیحی اختصاص 
داده اســت، بنابراین این منابع 
بایــد طوری مدیریت شــود که 
مردم با فشــار اقتصادی مواجه 
نشــوند، این اقدام قرار اســت با 
مکانیزم ارایه کارت الکترونیک 
و یا کاالبرگ به خانوارها صورت 
گیرد تا با این شیوه افزایش قیمت 
کاالهای اساســی که از این پس 
ارز ترجیحی نمی گیرند، جبران 

شود.
مجلس شــورای اسالمی وزرای 
اقتصــادی دولــت را ملزم کرده 
اســت کــه در فرایند تخصیص 
منابــع ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان 
جایگزیــن ارز ترجیحــی برای 
واردات و توزیع کاالهای اساسی 
مدیریــت ها طوری باشــد که 
برای تامین گنــدم، دارو، نهاده 
های دامی و سایر اقالم کاالهای 
اساسی مشــکلی بازار را تهدید 

نکند
دولت را ملزم به جلوگیری از 
افزایش قیمت ها کرده ایم

وی افــزود: مجلــس شــورای 
اقتصــادی  وزرای  اســالمی، 
دولــت را ملزم کرده اســت که 
در فراینــد تخصیص منابع ۲۵۰ 
هزار میلیارد تومان جایگزین ارز 
ترجیحــی برای واردات و توزیع 
کاالهــای اساســی مدیریت ها 
طوری باید باشد که برای تامین 
گنــدم، دارو نهــاده های دامی و 
ســایر اقالم کاالهای اساســی 

مشکلی بازار را تهدید نکند.

تبعات حذف ارز ترجیحی

 بیم از گرانی ها در بازار با بازگشت اقتصاد کوپنی!

عضو شــورای عالی کار با بیان اینکه امروز  این شــورا تشــکیل جلسه می دهد، گفت: 
سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی باید به عنوان معیار اصلی برای تعیین 
دستمزد باشد.محمدرضا تاجیک ر در مورد جلسه شورای عالی کار، اظهار کرد: نظر 
گروه کارگری این است که برای تعیین دستمزد ماده ۴۱ اجرا شود و سبد معیشت 

۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی به عنوان معیار اصلی برای تعیین دستمزد باشد.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: گروه کارفرمایی ظاهراً به جمع بندی نرسیده 
بودند و وارد گفتگو نشدند از این رو جلسه دیروز به نتیجه نرسید.وی ادامه داد: امروز 

ساعت ۱۸:۳۰ جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار می شود. امیدواریم که شرکای 
اجتماعی این موضوع را در ذهن داشته باشند که در صورت افزایش توان خرید کارگران 
بازدهی کارخانجات نیز افزایش می یابد. روال سال های قبل اشتباه بود و باعث شد روز 
به روز در تولید ضعیف شویم.تاجیک گفت: باید در دستمزد کارگران تغییر و تحول 
داشته باشیم و تعیین دستمزد بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ باشد. با توجه به اینکه به 
تفاهم هر چه بیشتر در شورای عالی کار نیاز داریم توقع داریم در جلسه امروز  اعداد 

اعالمی کارفرماها برای تعیین دستمزد مطابق با قانون باشد.

جلسه شورای عالی کار؛ امروز

 سبد معیشت باید معیار تعیین دستمزد باشد

گفت و گو

کوتاه از اقتصاد
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بین الملل

الگوی مصرف گاز 
طبیعی تدوین می شود

نماینــدگان مجلس شــورای 
اســالمی تصویــب کردند که 
وزارت نفــت الگوی مصرف گاز 
طبیعی برای اقلیم های مختلف 
کشــور را تهیه کند.نمایندگان 
مجلس در جلسه علنی دیروز  و 
در جریان بررســی بخش هزینه 
ای بودجه ۱۴۰۱، بند م تبصره ۱ 
تصویب کردند.طبق این مصوبه، 
الگوی مصرف گاز طبیعی برای 
اقلیم هــای مختلــف کشــور 
حداکثــر تــا دو ماه پس از ابالغ 
این قانون توسط وزارت نفت و با 
همکاری سازمان برنامه و بودجه 
کشور، وزارت راه و شهرسازی و 
سازمان ملی استاندارد تهیه و به 

تصویب هیأت وزیران می رسد

بحث بنزین نوروزی 
ح نشده است مطر

معــاون وزیــر نفــت گفــت: 
موضوعــی در مــورد بنزیــن 
نورزی مطرح نشــده اســت و 
هیچ برنامــه ای برای واردات 
بنزین نیــز وجود ندارد.جلیل 
ســاالری در پاســخ به سوالی، 
مبنی بر اینکه آیا برنامه ای برای 
واردات بنزیــن دارید، گفت: ما 
پیــش بینی ذخیره ســازی را 
داریم؛ تاکنون جلســاتی را که 
برگــزار مــی کردیم مربوط به 
تامین ســوخت زمستانی بود و 
آخرین جلسه در این باب را این 
هفته برگزار کردیم.وی افزود: 
از این به بعد عمده تمرکز برای 
تامین بنزین درایام عید اســت 
که ظرفیت هــا را ایجاد کنیم 
و پیــش بینــی کردیم در کل 
کشور باتوجه به میزان مصرف 
ســوخت رســانی مطمئن را 

داشته باشیم.

افزایش صادرات نفت  
ایران به یک میلیون 

بشکه نفت خام 
مسعود درخشــان، کارشناس 
ارشــد اقتصاد انرژی و اســتاد 
دانشــگاه گفت: در حال حاضر 
شــنیده ها حاکــی از افزایش 
صــادرات نفت بــه یک میلیون 
بشــکه یا یک میلیــون و ۲۰۰ 
هزار بشــکه نفت خام اســت و 
ایــن جای شــکر دارد که تا این 
حد در صــادرات نفت خام جلو 
برویــم.وی افزود: بــا توجه به 
اینکه عمده صادرات ما به چین 
بوده و هســت و روابط حسنه ای 
با این کشــور برقرار اســت، ما 
نمی توانیــم و نباید صادراتمان 
به چیــن را کاهش دهیم. االن 
کســانی از ما نفت خام می خرند 
که فعاًل از دوســتان ما هستند. 
بنابرایــن نباید در این شــرایط 
به آنها پشــت کنیم.وی  گفت: 
فرضا مــا اگر بخواهیم صادرات 
نفــت خودمــان را کم کنیم در 
حدود ۲۰۰ هزار بشــکه است و 
بیشــتر از آن از درآمد ارزی که 
به شدت به آن نیازمندیم محروم 
خواهیم شــد. در ضمن آن ۲۰۰ 
هزار بشکه هم با کشورهای دیگر 
بالفاصله جایگزین خواهد شد. 

قیمت گاز اروپا یک 
هفته ای دو برابر شد

 اگرچــه ممکن اســت اروپا 
از وقوع بحــران احتمالی در 
تامین گاز خــود برای فصل 
زمســتان جاری عبور کرده 
باشــد، اما افزایش قیمت گاز 
در ســطح این قاره به سرعت 
در حال تبدیل شــدن به یک 
بحران و سیگنال منفی برای 
اروپاســت. اتحادیه  اقتصاد 
فقط در یک هفته قیمت گاز 
در اروپا دو برابر شــده و طی 
روزهای گذشــته با ثبت رقم 
۲۳۹۲ دالر رکــورد تاریخی 
خود را         شکســته است. دلیل 
افزایش قیمت گاز نگرانی ها 
نســبت به اختالل در چرخه 
تامیــن گاز اروپــا از ســوی 

روسیه است.
اگرچــه یکــی از دالیل باال 
رفتــن قیمــت گاز در اروپا 
درگیر شــدن نظامی روسیه 
بــا اوکراین اســت، اما توقف 
موقت صادرات گاز روســیه 
بــه اروپــا از طریق خط لوله 
موســوم به یامال نیز مزید بر 
علت شده و قیمت ها را         بیش 
از پیش باال برده است.از سوی 
دیگر برخی کشورها در حال 
وارد اعمال فشار برای تحریم 
نفت و گاز روسیه هستند که 
این مســأله هم شرایط را         در 
بازار جهانی انرژی مشــتنج 

کرده است.

 منتظر نفت 
۱۵۰ دالری باشید

تحلیلگران هشدار دادند اگر 
غرب نفت روســیه را تحریم 
کنــد، قیمــت جهانی نفت 
ممکن اســت تا ۱۵۰ دالر در 
هر بشــکه صعود کند.آمریکا 
و اتحادیــه اروپــا تمایلی به 
تحریــم مســتقیم صادرات 
نفت و گاز روسیه نداشته اند 
زیــرا نگران پیامدهای آن بر 
تامین انــرژی اروپا و جهش 
شدید قیمتهای نفت و بنزین 
هســتند. با این حال احتمال 
تحریم صادرات انرژی روسیه 
هنــوز به عنــوان یک گزینه 
وجــود دارد.امــا حتــی اگر 
نفت روسیه مستقیما تحریم 
نشــود، قیمتها همچنان باال 
می مانند و باالتر خواهند رفت 
زیرا خریداران و پاالیشگاهها 
به تحریم خودخواسته دست 
زده اند و جرات نزدیک شدن 
به نفت روســیه را ندارند و به 
دنبال منابع تامین جایگزین 
هســتند. تحلیلگــران می 
گویند احتمال توافق هســته 
ای ایران کــه امکان خواهد 
داد نفت ایران رســما به بازار 
جهانی برگردد، مانع افزایش 
بیشتر قیمتهای نفت خواهد 
شــد امــا نفت ایــران نمی 
توانــد از دســت رفتن نفت 
 روســیه را بــه طــور کامل 

جبران کند.

با تصویب مجلس صورت گرفت ؛ 

تعیین سهم قیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱
نمایندگان مجلس شورای اسالمی سهم قیر رایگان 
وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی جهت اجرای 
پروژه های عمرانی در ســال آتی را مشخص کردند.
بر اســاس اصالحالت صورت گرفته در بند ز تبصره 
۱، در ســال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف اســت معادل 
مبلغ یکصد و نود هزار )۱۹۰۰۰۰( میلیارد ریال نفت 
خام در اختیار پاالیشــگاه قرار داده و به میزان آن، 
مواد اولیه قیر )وکیوم باتوم( براساس نرخ محاسباتی 
هــر تن هفتاد و پنج میلیون )۷۵۰۰۰۰۰۰( ریال با 

اختصاص صد درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال 
۱۴۰۱ وکیوم باتوم )مواد اولیه قیر( در اختیار دستگاه 
هــای اجرایی موضوع این قرارداد قرار داده و وزارت 
نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه 
قیمت های معامالتی وکیوم باتوم در بورس از طریق 
تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پاالیش نفت را 
جبران و اعمال حساب نماید این موضوع در خصوص 
وکیوم باتوم تحویلی ســال ۱۴۰۰ نافذ می باشــد و 

سهم دستگاه های اجرایی به شرح ذیل می باشد:

۱- وزارت راه و شهرســازی )برای آســفالت راه های 
فرعی و روســتایی و آســفالت شبکه راه های اصلی، 
فرعی، معابر محالت هدف باز آفرینی شهری و طرح 
های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی( ۴۸ درصد
۲- بنیاد مســکن انقالب اســالمی )برای آســفالت 
معابر و بهســازی روســتاها و اجرای طرح )پروژه( 
هــای مشــارکتی با نهادهای محلــی و دهیاری ها( 

۲۰ درصد
۳- وزارت آموزش و پرورش ۵ درصد

نفت و انرژی 4

 سخنگوی صنعت برق گفت: تعرفه برق در ماه های غیرگرم ۲۰۰ کیلووات 
ساعت و در تابستان به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی افزایش می یابد.
مصطفی رجبی مشــهدی در خصوص تغییرات قبوض برق که بر اســاس 
بند "ی" تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ابتدای بهمن ماه سال جاری 
اجرایی شــده اظهار کرد: بر این اســاس، مشترکانی که مصرف آن ها کمتر 
از الگوی تعریف شــده برق مصرف کنند، از تعرفه یارانه ای برق برخوردار 
خواهند بود و تعرفه مشــترکانی که بیش از الگو مصرف داشــته باشــند به 

صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: به عبارتی دیگر مشترکانی که بیش تر از الگو مصرف کنند، 
متناسب با این افزایش از یارانه آن ها کاسته خواهد شد. همچنین در صورتی 

که مصرف مشــترکانی که تحت پوشــش کمیته امداد یا بهزیستی هستند 
کمتر از نصف الگوی تعیین شــده باشــد، تعرفه آن ها رایگان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: این تغییرات شامل حال 
۲۵ درصد از مشترکان می شود که حدود ۹ درصد از آن ها نیز کمی بیش 
از الگــو مصــرف دارند که با کمی کاهش در مصرف، می توانند مصرف خود 
را به کمتر از الگوی تعریف شده برساند. در واقع صورتحساب ۷۵ درصد از 
مشترکان تغییری نکرده است.قیمت تمام شده برق بیش از ۲ هزار تومان 
است، اما در حال حاضر در تعرفه تعریف شده جدید، این عدد حتی برای 
کســانی که مصرفشــان بیش از الگوست، به ازای هر کیلووات ساعت ۸۰۰ 

تومان در این ماه خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق:

تعرفه های برق در تابستان افزایش می یابد

آیین امضای تفاهم نامه خط لوله انتقال فرآورده های نفتی پارس: وزیر نفت  در حاشیه 

وزارت نفت معطل توافق هسته ای در وین نمی ماند
وزیر نفت گفــت: وزارت نفت 
خــود را معطل مذاکرات برای 
حصــول توافق هســته ای در 
وین نمی کند، تالش می کنیم 
بــا اســتفاده از تــوان مالــی 
بانــک و شــرکت های داخلی 
و گاه شــرکت های خارجــی 
پروژه های صنعــت نفت را به 

سرانجام برسانیم.
جواد اوجی در حاشــیه آیین 
امضــای تفاهم نامــه خط لوله 
انتقال فرآورده های نفتی پارس 
)مهرآران - فســا -  شــیراز( و 
در جمــع خبرنــگاران با بیان 
اینکــه طی ماه هــای اخیر در 
بعضی پروژه های توســعه ای 
کشــور از منابع مالی خارجی 
استفاده شده است، اظهار کرد: 
به زودی جزئیات این قراردادها 
در صورت نیاز منتشر می شود.

وی با بیان اینکه خط لوله ۴۴۵ 
کیلومتــری پارس )مهرآران - 
فسا -  شیراز( با استفاده از منابع 
مالــی بانک تجارت ســاخته 
می شــود، گفت: این پروژه نیز 
همچــون دیگر پروژه هایی که 
در ماه های اخیر قراردادشــان 
امضا شــده با پشتیبانی منابع 
داخلــی پیش مــی رود؛ امروز 
بانک هــا به جای این که منابع 
خــود را وارد عرصه بنگاه داری 
کنند می توانند وارد پروژه های 
صنعت نفت شوند.وزیر نفت با 
اشــاره به امضای قراردادهای 

طرح جمع آوری گازهای همراه 
نفت که طی هفته گذشــته با 
استفاده از منابع مالی هلدینگ 
خلیج فارس )شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیــج فارس( 
برنامه ریزی ها  براساس  گفت: 
هر دو تا ســه هفته یک قرارداد 
صنعــت نفــت با اســتفاده از 
منابــع مالــی داخلــی امضا 
می شــود.اوجی ضمن تشکر از 
نمایندگان اســتان فارس در 
مجلس شــورای اسالمی برای 
پیگیــری پروژه های نفت و گاز 
این استان، گفت: طی ماه های 
اخیــر مجلــس پشــتیبانی 
خوبــی از وزارت نفــت برای 
امضــای قراردادهای توســعه 
میدان های نفت و گاز کشــور 
داشته است.وی با اشاره به این 
کــه در ۶ ماه اخیر وزارت نفت 

بــا اســتفاده از منابع داخلی و 
خارجــی ۴.۵ میلیــارد دالر 
قــرارداد توســعه میدان های 
نفت و گاز را امضا کرده اســت، 
گفت: به زودی قرارداد توسعه 
یکــی از میدان های نفت و گاز 
کشــور را همــراه بــا زنجیره 
ارزش افزوده اش با کنسرسیوم 
بانک های داخلی امضا خواهیم 
کرد.وزیــر نفــت در خصــوص 
اســتفاده از ظرفیــت بانک هــا 
برای توســعه میادین مشترک، 
گفت: در آینده با کنسرســیوم 
بانک ها قرارداد توســعه یکی از 
یکــی از میادین بزرگ همراه با 
پایین دســت منعقد خواهد شد. 
اوجی در پاســخ به سوالی مبنی 
بــر احتمال واردات بنزین گفت: 
با تدابیر انجام شده در سال آینده 
واردکننده بنزین نخواهیم شد.

 گام های عملی برای جذب 
سرمایه های داخلی و 

خارجی
جــواد اوجی همــواره تأکید 
کرده اســت کــه وزارت نفت 
برای جذب هرگونه ســرمایه 
داخلی و خارجی آماده است و 
از آن استقبال می کند. همسو 
با این موضوع در ۶ ماه گذشته 
قراردادهــای متعددی همگام 
با اجرای طرح های توســعه ای 
در صنعت نفت امضا شــده که 
یکی از محوری ترین آنها برای 
توســعه میدان های مشترک 
بوده است که او از ابتدای بر آن 
تأکید داشــت.وزیر نفت گفته 
کــه از ابتــدای روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم تاکنون بیش 
از ۴.۵ میلیــارد دالر قــرارداد 
توســعه میدان های نفت و گاز 

با شرکت های داخلی و خارجی 
و بیــش از ۱۰ تفاهم نامه امضا 
شــده اســت، از جمله امضای 
قــرارداد با کشــورهای چین 
و روســیه کــه به گفتــه او به 
وقت مناســب درباره آنها هم 
اطالع رسانی می شود.به گفته 
اوجــی، قراردادهای داخلی با 
شــرکت های توانمند داخلی 
که بعضی از آنها کنسرســیوم 
تشــکیل داده اند هم امضا شده 
و می شود. همسو با این موضوع 
هم نشست هم اندیشی شرکت 
ملــی نفت ایران و فعاالن بازار 
پول و ســرمایه برگزار شــد تا 
مســیر برای همکاری ها هموار 
میدان  قرارداد  شــود.امضای 
نفتی میدان مشــترک سهراب 
بــه ارزش ۸۰۰ میلیــون دالر 
بین شــرکت ملــی نفت ایران 
و شــرکت انرژی دانا همچنین 
امضــای چهــار تفاهم نامه و 
قرارداد با جهاد دانشــگاهی به 
ارزش ۲۷۵ میلیــون دالر و ۶ 
میلیارد تومان فقط بخشــی از 
قراردادهای کالن توسعه ای با 
ســرمایه گذاران داخلی است. 
از ســویی بــه گفته وزیر نفت، 
درآمدهای صنعت پتروشیمی 
به تنهایــی به درآمدهای نفتی 
تنــه می زنــد و در ۱۰ مــاه 
نخســت امســال ۱۰ میلیارد 
 دالر ارز به ســامانه نیما تزریق 

شده است.
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5بانک و بیمه
اخبار

مدیرعامل پست بانک ایران: 

باجه های بانکی روستایی 
 را یکی از پتانسیل های 

 بی نظیر 
پست بانک ایران است 

بهــزاد شــیری، مدیرعامل پســت 
بانک ایران در ســومین جلسه معین 
اســتان ها وجود باجه هــای بانکی 
روستایی را یکی از پتانسیل های بی 
نظیر پســت بانک ایران در سیستم 
بانکی کشــور اعالم کرد و گفت: باید 
بــا مدیریت صحیح میزان خطاهای 
ایــن باجه ها را به حداقل برســانیم 
تــا بتوانیم همواره از این پتانســیل 

استفاده کنیم.
بهــزاد شــیری با اشــاره اینکه این 
ششــمین سالی اســت که سامانه 
بنکو را برای رفع نواقص و مشکالت 
با اطالع قبلی به شــعب و باجه های 
بانکی روســتایی بــه روز می کنیم و 
یکی از استان های منظم در دریافت 
نســخه به روز بنکو، مدیریت شعب 
اســتان فــارس بود کــه ۸۵ درصد 
شــعب و باجه های بانکی روستایی 
آن نســخه جدید را دریافت کردند، 
گفت: مدیران و روســای شعب باید 
بــا باجه ها هماهنگ باشــند که ۹۹ 
درصــد کاربــران نســخه جدید را 
بارگیــری کنند تــا در این برهه که 
تــا پایان ســال زمان زیــادی باقی 
نمانده اســت، کمترین مشــکالت 
 را در سیســتم بانک داشــته باشیم.
وی با اشــاره بــه روش های وصول 
مطالبــات بانــک، تصریــح کــرد: 
وصــول مطالبــات بایــد در مقابل 
عوامــل انگیزشــی اتفــاق بیفتد 
و اگــر نفــع شــخصی را بــا نفــع 
ســازمانی گــره نزنیــم، حرکت ما 
 در این مســیر پایــدار نخواهد بود.
مدیرعامل بانک وجود باجه های بانکی 
روستایی را یکی از پتانسیل های بی 
نظیر پســت بانک ایران در سیستم 
بانکی کشــور اعالم کرد و گفت: باید 
بــا مدیریت صحیح میزان خطاهای 
ایــن باجه ها را به حداقل برســانیم 
تــا بتوانیم همواره از این پتانســیل 
 بــه نحــو مطلوب اســتفاده کنیم. 
شــیری با تاکید بــر اینکه در پایان 
هر سال، بسته هایی را برای معیشت 
همکاران معرفی می کنیم که به طور 
همزمان همکاران و ســهامداران را 
مدنظــر قرار می دهــد تصریح کرد: 
من بــه عنوان مدیرعامــل بانک از 
انرژی همکاران در طول ســال برای 
کارکــردن انرژی می گیرم و هر چی 
شما انرژی بیشــتری داشته باشید 
من برای کار و تالش بیشــتر تشویق 
 می شوم و خستگی را حس نمی کنم.
باالتریــن مقام اجرایی بانک با بیان 
اینکه حل برخی مســائل به گذشت 
زمــان احتیــاج دارد و باید فرصت 
بدهیم که زمان آنها را برطرف کند، 
تصریــح کرد: چه کســی تصور می 
کرد طی ســه سال پست بانک ایران 
در مدیریــت نقدینگی، مطالبات و 
وضعیت ســرمایه به جایگاه کنونی 
برســد. برنامه ریزی، تالش و صرف 
زمــان موجب این تغییرات شــد و 
فرصت ریل گذاری در مسیر درست 

را به ما داد. 

سامانه پل در بانک ایران 
زمین فعال شد

ســامانه پرداخت لحظه ای )پل(در 
اینترنت بانک ایران زمین فعال شد.

ســامانه پــل )ســامانه پرداخت 
لحظه ای(، سرویســی بین بانکی، 
هماهنگ و اســتاندارد در ســطح 
کشــور اســت که با نظــارت بانک 
مرکــزی، تســویه پرداخت هــای 
لحظــه ای بــا حجم انبــوه و مبالغ 
ُخرد را در هر ســاعتی از شبانه روز 

فراهم می کند.
همچنیــن، انتقــال وجــه در آن به 
صورت آنی و بر اساس شماره حساب 
انجام شــده و مشتریان می توانند با 
امنیت بیشتر و کارمزد کمتر نسبت 
به ســامانه های ســاتنا و پایا، انتقال 

وجه انجام دهند.
برهمین اساس، مشتریان بانک ایران 
زمین که اینترنت بانک خود را فعال 
کرده اند، می توانند توسط سامانه پل 
در هر ساعتی از شبانه روز وجوه مورد 
نظــر خود را تا ســقف ۱۰۰ میلیون 

ریال انتقال دهند.
شــایان ذکر اســت که بــا توجه به 
انتقــال آنی وجوه در این ســامانه، 
امکان لغو تراکنش وجود نداشــته و 
ضروری اســت که کاربران اینترنت 
بانک ابتدا نســبت به استعالم شماره 
شبای مقصد اطمینان حاصل کرده 
و ســپس نسبت به انجام انتقال وجه 

اقدام کنند.

اخبار

شعب بانک ایران زمین همراه با شما به استقبال بهار می  رود

بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین پلی به دنیای نوین
ارتقــاء تکنولوژی در دنیای کنونی امری 
محتمــل و همســویی نهادهای مالی به 
خصــوص بانک ها با ایــن فرایند، امری 

اجتناب ناپذیر است.
در دنیــای رقابت نظــام بانکی، بانک ها 
بــا ارائه خدمات جدیــد، بهبود کیفیت 
خدمات رســانی و توســعه بانکــداری 
بــه دنبــال تســهیل خدمات دهی به 
مشــتریان هستند و هر بانک که در این 
مسیر پیشگام باشد و بتواند این مسیر را 
با سرعت طی کند، بی شک از سایر رقبا 
پیشــی خواهد گرفت. با نگاهی گذرا به 
ســال های قبل، نظام بانکی با روش های 
ســنتی به مشــتریان خدمات رســانی 
می کــرد و جدا از هزینه های ســنگین 
این امر، اتالف مشــتریان از دغدغه های 

نظام بانکی بود.
فرآینــد  تکنولــوژی،  ظهــور  بــا 
خدمات رســانی به جامعه تسهیل یافت 
و مشــتریان نیز خود را با تکنولوژی های 
نوظهــور هماهنگ کردند؛ پس در اینجا 
وظیفه بانک ها است که خود را با دنیای 

الکترونیک همگام سازند.
بانــک ایران زمین یکی از ســردمداران 
بانک هایی اســت که به دنیای دیجیتال 
ورود کرده اند و این بانک توانســته است 
بــا توســعه خدمات دیجیتــال خود به 
مشــتریان، گام محکمی در این مســیر 
بردارد. گامی که هم به نفع مشــتری و 

هم به نفع بانک است.
در عصــر کنونــی که با یــک کلیک به 
دنیایی از اطالعات مختلف دسترســی 
داریــم، نظام بانکی نیز نیازمند توســعه 
و بهینه ســازی بزرگی است که تاکنون 
بانک ایران زمین بر آن فائق آمده است.
در ایــن رابطــه گفتگویی بــا ” محبوبه 
صالحی ” عضــو انجمن بالکچین ایران 

داشته ایم که در ادامه می خوانید.

محبوبــه صالحــی در خصــوص تاثیر 
بانکــداری دیجیتال بر نظــام بانکی به 
خبرنگار الفباخبر گفت: حرفه، شــغل یا 
نهاد با رشد و پویایی زنده است و سکون 
در روندکاری سبب افت کیفیت، افزایش 
هزینه و نارضایتی مشتریان خواهد شد.
به طور مثال، در سال های گذشته برای 
انجام یک تراکنش مالی ســاعت ها وقت 
صرف می شــد؛ اما اکنــون تنها با چند 
کلیــک، نه تنها این خدمت بلکه صدها 
خدمت دیگر به راحتی قابل انجام است. 
این مورد تنها گوشه ای از تاثیر بانکداری 
دیجیتال بر نظام بانکی اســت و به این 
مورد می توان افزایش ســرعت، تسهیل 
امــورات بانکــی، افزایش دقت، افزایش 
امنیت، جلوگیــری از ازدحام جمعیت 
در شعب و کاهش هزینه ها را اضافه نمود.
ایــن عضــو انجمــن بالکچیــن ایران 
در خصــوص اقدامــات بانک هــا در 
دیجیتال ســازی افزود: بدون شــک دو 
مورد از ســایر موارد مهم تر اســت: اول 
هزینه های مالی و دوم دانش تخصصی!

در بحث مالی یک بانک دولتی با دستی 
باز تر نســبت به یــک بانک خصوصی، 
آن هــم به دلیــل تخصیص بودجه های 
مربوطه و ســود عملیات هــای بانکی، 
می توانــد برای دیجیتال ســازی هزینه 

نمایــد، اما در حوزه دانش، ســطح برابر 
اســت و یک بانک خصوصی می تواند با 
بــه کارگیری افــراد متخصص، با دانش 

و کارآمد این فرآیند را تسهیل نماید.
یکی از مواردی که بســیاری از بانک ها 
از آن غافل هســتند ارتباط با مشتریان 
اســت. به نحوی که یک بانک می تواند 
طی یک خبر یا گزارش، از مشتریان خود 
بخواهــد که نیازهای خود را در رابطه با 
خدمات بانکی برای بانک مربوطه ارسال 
نمایند و یا مواردی که آن مشتری ترجیح 
می دهد تغییر کند را برای بانک ارســال 
کنــد. با جمع آوری این نظرات و طرح ها 
چنــد طرح برتر را می توان انتخاب نمود 
و آنهــا را عملیاتــی ســاخت. این اقدام 
هــم ارتباط  گیری بانک با مشــتری را 
افزایــش می دهد و هم نقش مشــتریان 
در تصمیمــات مهــم بانــک، پررنگ تر 

خواهد شد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
کــدام بانک ها توانســته انــد در حوزه 
دیجیتال ســازی موفــق شــوند افزود: 
بانک هــا باید ۲ برنامه کوتاه مدت و بلند 
مدت برای خود تعریف نمایند و سرعت 
انجــام ایــن اقدام حرف اول را می زند. از 
میــان تمام بانک ها و موسســات مالی 
تعداد انگشت شماری از آنها توانسته اند 

به صورت مشــخص به حوزه بانکداری 
دیجیتال وارد و در آن موفق شوند و سایر 
بانــک ها به دلیل برخی محدودیت های 
موجود هنوز به دنبال راهکار هستند. به 
نظر بنده در این اقدام ” با یک گل هم بهار 
” می شود و هر بانک که توان حداکثری 
خود را برای دیجیتال ســازی قرار دهد 

بی شک برنده اصلی است.
محبوبــه صالحــی در خصوص اقدامات 
بانک ایران زمین در حوزه دیجیتال سازی 
بیــان کرد: بنده پــس از مطالعه در این 
خصوص می بینم که روند شــکل گیری 
بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین 
نتیجه بخش است. زیرا در پشت این اقدام 
طرح، برنامه ریزی، تیم ســازی، هدف و 
زیرســاخت بوده اســت و این مسئله که 
بانک ایران زمین به عنوان یک نهاد مالی 
پیش رو، در بحث دیجیتال ســازی پیش 
قدم شده اســت، مطمئناً بازخوردهای 
مناسبی در آینده نزدیک خواهد داشت.
وی در خصــوص نقــش تحریــم ها به 
عنــوان یک مانع در دیجیتال ســازی 
بانک هــا افزود: بدون شــک تحریم ها 
بی تاثیر بر این امر نیســتند و به دلیل 
ارتباط محدود با کشــورهای توســعه 
یافتــه و بــا تجربــه در ایــن زمینه و 
همچنین عدم وجود نســبی ابزارهای 
الزم در ایران، دیجیتال سازی با سرعت 
مطلوبی پیــش نمی رود اما می توان با 
اســتفاده از ” متخصصان بومی ” کمی 
به این روند سرعت بخشید تا به سطح 

مطلوب از هدف گذاری برسیم.
این عضو انجمن بالکچین ایران در پایان 
تصریح کرد: در دنیای کنونی اگر هر نهاد 
مالــی بخواهد در مدار قدرت باقی بماند 
بایــد با نیازهای جامعه همگام شــود تا 
عالوه بر خدمت رسانی با کیفیت، بتواند 

جامعه هدف را گسترده تر نماید.

دیماجانــی  شــریفی  محمدرضــا  اینجانــب 
مالــک خــودرو ســمند تیــپ LXEF7CNG بــه 
NAACJ1JE1HF272178و  شاســی  شــماره 
بعلــت    147H0272854 موتــور  شــماره 
فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت 
اســت.لذا  نمــوده  را  مذکــور  اســناد  المثنــی 
چنانچــه هرکــس ادعایــی در مــورد خــودروی 
بــه دفتــر  روز  مــدت ده  مذکــور دارد ظــرف 
ایــران  شــرکت  فــروش  ســازمان  حقوقــی 
ســاختمان  شــهر  پیــکان  در  واقــع  خــودرو 
ســمند مراجعــه نمایند.بدیهــی اســت پــس 
بــور طبــق ضوابــط مقــرر  از انقضــای مهلــت مز

شــد.  خواهــد  اقــدام 

مفقودی 
تیــپ  ســمند  سبزســواری  بــرگ 
بــه   1396 مــدل   LXEF7CNG
بــه  ســفید-روغنی  رنــگ  رنــگ 
ایــران567-36  شــهربانی  شــماره 
موتــور  شــماره  بــه  د21 
147H0272854 و شــماره شاســی  
بــه    NAACJ1JE1HF272178
محمدرضــا شــریفی دیماجانــی فرزنــد 
از  و  گردیــده  مفقــود  علــی  شــریف 

میباشــد. ســاقط  اعتبــار  درجــه 

مفقودی 
موتــور  کمپانــی  ســند  ســبزو  بــرگ 
-CDI تیــپ  هیرمــن   ســیکلت 
رنــگ  بــه   1395 125ccمــدل 
ایــران  پــاک  شــماره  خاکســتری  
موتــور  شــماره  بــه   46567-776
تنــه  بــه شــماره   0125N2P217157
نــام  بــه   125C9550139***N2P
زهــره محبــی کاتــه نــو  بــه شــماره ملی 
از  و  گردیــده  مفقــود   0941036391

میباشــد. ســاقط  اعتبــار  درجــه 

مفقودی 
بــک  هــاچ  جــک  سبزســواری  بــرگ 
تیــپ AT-S5 مــدل 1398 بــه رنــگ 
ــهربانی  ــماره ش ــه ش ــفید-روغنی ب س
بــه شــماره  ایــران74-442 هـــ 58 
 HFC4GA31DK0006315 موتــور 
شاســی  شــماره  و 
بــه     NAKSH7326KB173952
قرقــی  موســوی  حســین  امیــر  ســید 
بــه کــد ملــی 0925132268 مفقــود 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده 

. شــد میبا

گهی فقدان مدرک تحصیلی  ا
ــه ش  ــود ب ــد محم ــدی فرزن ــی احم ــب محمدعل ــی اینجان ــارع التحصیل ــدرک ف م
از  از بهشــهر در مقطــع دکتــری رشــته دامپزشــکی صــادره  ش 138 صــادره 
واحــد دانشــگاهی آزاد گرمســار بــا شــماره   148218900053   مفقــود گردیــده 
اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد . از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک راربــه 
دانشــگاه ازاد اســامی واحــد بهشــهر بــه نشــانی جــاده بهشــهر بســمت نــکا 

جلوتــر از تــاالر نفیــس جنــب روســتای کوهســتان ارســال نمایــد .

 صورت های مالی منتشر شده بانک دی برای دوره 
مالی مربوط به انتهای بهمن ماه نشــان می دهد که 
این بانک تنها در این ماه ۱۸۵ میلیارد تومان درآمد 

از محل تسهیالت اعطایی کسب کرده است.
این در حالی اســت که بانک دی در ۱۱ ماهه ســال 
گذشــته، رقمی معادل ۲ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان از محل تســهیالت اعطایی 
درآمد کســب کرده بود. با این حســاب بانک دی در مقایســه با مدت زمان مشابه 

سال قبل ۱۸۵ میلیارد تومان بیشتر درآمد از این محل کسب کرده است.
بانک دی از محل سپرده گذاری های خود نیز در این مدت درآمدی بیش از ۱۴۱ 
میلیارد تومان داشــته که تنها ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون آن در بهمن ماه رقم 
خورده است. این رقم برای مدت مشابه سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۲۵ میلیارد تومان 
بوده اســت. این بانک از محل اوراق بدهی خود نیز درآمدی ۱۹ میلیارد و ۷۶۴ 
میلیونی در ۱۱ ماهه نخســت امســال داشــته و تنها یک میلیارد و ۴۶۷ میلیون 
تومان آن در بهمن ماه بدست آمده است. اما بانک دی ۴۷۲ میلیارد تومان از محل 
ســرمایه گذاری های خود تا پایان بهمن ماه کســب درآمد کرده است. این درآمد 
در دوره یک ماهه بهمن ماه فقط ۲میلیارد و ۹۶۰ میلیون آن حاصل شده است.
نکته جالب توجه در صورت های مالی بانک دی، درآمد ۱۸۸ میلیارد و ۴۵۴ میلیون 
تومانی در محل کارمزدهای بانکی این بانک در ۱۱ ماهه نخست امسال است. 

 درآمد ۲ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومانی 
بانک دی از تسهیالت اعطایی
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اخبار استان

رئیس شورای اسامی استان 
آذربایجان شرقی:

دولت و دیگر نهادها به 
ساماندهی بافت های 
فرسوده تبریز ورود کنند

آذربایجان شــرقی / گروه استان ها: 
عضو شورای اسالمی کالنشهر تبریز 
گفت : با توجه به زلزله خیز بودن شهر 
تبریز و باال بودن تعداد سکونتگاهها و 
ســاختمانهای غیر اصولی و فرسوده ، 
دولت و دیگر ارگانها هم باید به موضوع 
ساماندهی بافتهای فرسوده کالنشهر 
تبریز ورود کنند. شهرام دبیری با بیان 
اینکه موضوع ســاماندهی بافتهای 
فرســوده در کالنشــهر تبریــز یک 
موضوع حیاتی اســت اظهار داشت : 
مناطق حاشیه ای و بافتهای فرسوده 
، عمدتــا دارای ســاختمان های غیر 
اســتاندارد ، با مقاومــت کم در برابر 
زلزله و مسیرهایی غیرقابل تردد برای 
خدمت رســانی در زمان وقوع حادثه 
اســت.رئیس شــورای عالی استان 
آذربایجان شرقی افزود : ما دو مسئله 
در خصوص گســل های تبریز داریم 
، یکی شــهرک ها و ســاختمان های 
جدیدی که بر روی گســل های تبریز 
ساخته  می شود که با وجود خطرناک 
بــودن به صــورت اصولی و ایمن و با 
اســتاندارهای مقاومت در برابر زلزله 
ســاخته شــده اند ، مورد بعدی بافت 
فرســوده ای و حاشیه ای است که از 
قبل بر روی گســل ساخته شده بود 
و مشــکل ما هم بیشــتر این مناطق.
دبیــری تصریــح کــرد: در مناطق 
حاشیه ای تبریز تراکم جمعیت بسیار 
باالســت و شاید بتوان گفت نیمی از 
جمعیت تبریز در این مناطق سکونت 
دارند ، بنابراین باید تمهیداتی در این 
خصوص اندیشیده شود.عضو شورای 
شهر تبریز در خصوص اقدامات انجام 
شده برای مقاوم سازی در برابر زلزله 
گفــت: در اصــل ایــن وظیفه دولت 
اســت که مناطق حاشیه ای شهرها 
را ســاماندهی و بازســازی کند اما با 
این وجود مدیریت شــهری تبریز در 
توان خود اقداماتی انجام داده اســت 
تا بتواند بخشــی از خطرات را کاهش 
دهند.دبیری ادامه داد: ما یکســری 
اقدامات تکمیلی برای مقاوم ســازی 
حاشیه شهر و بافت فرسوده داشتیم ، 
به عنوان مثال  پروانه ساخت در تراکم 
مجاز برای بافت فرســوده یا حاشیه 
شــهر تبریز را رایگان اعالم کردیم در 
حالی که بر اساس قانون تا ۵۰ درصد 
تخفیف مجاز است که آن ۵۰ درصد را 
هم دولت باید به شــهرداری پرداخت 
کند اما تاکنون دولت پولی بابت این 
موضــوع پرداخت نکرده اســت ، در 
حالی که ما در سیاست تشویقی برای 
بازسازی بافت های فرسوده تخفیف 
صددرصد قائل شدیم.نماینده استان 
آذربایجان شــرقی در شــورای عالی 
اســتان ها ادامه داد: اقدام بعدی برای 
اجرای این سیاست تشویقی ، صدور 
پروانه ساخت با قولنامه بود ، هرچند از 
سازنده تعهد می گرفتیم که اگر فردی 
ادعای مالکیت این ساختمان را داشته 
باشد بر عهده کسی است که قولنامه را 
ارائه می کند ، اما اخیرا بخشنامه ای از 
ســوی وزارت کشور صادر شده است 
که نباید به ساختمان های قولنامه ای 

پروانه ساخت داده شود.

 توسط معاون  رئیس جمهور 
انجام شد؛

 قدردانی از بنیاد مسکن 
استان گلستان 

گلستان / گروه استان ها:  معاون رئیس 
جمهور در امور زنان و خانواده در جلسه 
شــورای اداری استان گلستان که با 
حضــور رئیس جمهور و وزرای دولت 
مردمــی برگزار شــد از اقدام انقالبی 
بنیاد مسکن گلســتان بــرای تامین 
زمیــن رایگان و اختصاص یک واحد 
مســکونی به دو خانواده دارای فرزند 
چهارقلو قدردانی ویژه کرد.در جریان 
ســفر رئیس جمهور به استان، دکتر 
انســیه خزعلی به دیدار یک خانواده 
دارای فرزنــد ۴ قلــو در شهرســتان 
کالله رفت که بنیادمســکن اســتان 
گلســتان نیز در این دیدار ۳۰۰ متر 
زمین رایگان برای احداث مســکن به 
این خانواده واگذار کرد.همچنین بنیاد 
مسکن  گلستان یک واحد مسکونی در 
روستای رحمت آباد شهرستان علی 
آبادکتــول نیز به یــک خانواده دیگر 
که صاحب فرزند ۴ قلو شــده بودند، 

واگذار کرد.

 مدیر کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان:

فعالیت های مثمر ثمر در 
بقاع متبرکه در دستور کار 

قرار دارد
اصفهان / گروه استان ها:  حجت االسالم 
محمد حسین بلک در جلسه شورای 
ســتادی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان، که با حضور حجت 
االســالم غالمرضــا عــادل، معاون 
فرهنگی اجتماعی ســازمان اوقاف و 
امور خیریه برگزار شد، ضمن تبریک 
اعیاد ماه شعبان با بیان اینکه طی دو 
سال گذشته با شیوع کرونا محدودیت 
هایی برای اوقاف و امور خیریه وجود 
داشته است، اظهار داشت: اما از سوی 
دیگــر باید توجه داشــت که در این 
بازه زمانــی فعالیت های اجتماعی و 
فرهنگــی اوقاف پررنگ بود و همواره 
برنامه و یا طرحی جدید را در دستور 
کار قــرار داد.وی با بیان اینکه معاون 
فرهنگــی اجتماعی ســازمان اوقاف 
همواره برای حل مشکالت در استان 
اصفهان گره گشــایی داشته اند، ادامه 
داد: بایــد مــردم دارانه مطالب را حل 
کنیم و موضــوع فعالیت های مولد و 
مثمر را در مجموعه بقاع در دســتور 
کارداریم.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان با اشــاره به اجرای 
طرح های سرمایه گذاری در موقوفات 
استان اصفهان به ویژه در حوزه تولید 
انرژی گفــت: از درآمدهای مختصر، 
نیــروگاه تولید برق یــک مگاوات را 
تهیه کردیم که این ســرمایه گذاری 
مدت انتظار بازگشت سرمایه  را ندارد 
و از همان ابتدا درآمد زا اســت.وی با 
بیان اینکه در برخی از موقوفات و بقاع 
متبرکه استان اصفهان ظرفیت تولید 
۳.۵ تــا ۵ مگاوات برق را داریم، گفت: 
تاکنون ظرفیت هایی که در این زمینه 
در استان اصفهان ایجاد شده در هیچ 
کجا امکان پذیر نشــده است.حجت 
االسالم بلک با تاکید بر اینکه بخشی 
از فعالیت های فرهنگی را برای خانواده 
پرسنل و همکاران در اداره اوقاف باید 
مورد توجه قرار دهیم، ابراز داشت: اگر 
در طرح ها و برنامه خانواده همکاران 
را مخاطبــان فرهنگــی بدانیم تاثیر 

بسزایی خواهد داشت
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مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل:

آماده استقبال از مسافران نوروزی است  کل راهداری استان اردبیل  اداره 
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرکل راهداری و حمل 
و نقــل جاده ای اســتان اردبیل از آمادگی کامل این 
اداره کل جهت استقبال از مسافران نوروزی خبر داد. 
کلیم اله وثوقی در آخرین جلســه شورای اداری اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اردبیل 
گفت: مطابق شیوه نامه های ابالغی سازمان راهداری 
و حمــل و نقــل جاده ای فعالیت نوروزی اداره کل نیز 
آغاز شده و طرح نوروزی راهداری از ۲۵ اسفندماه تا 

۱۵ فروردین اجرا می شود.
عضو شورای اداری استان اردبیل شعار طرح نوروزی 
راهــداری را نــوروزی متفاوت عنوان کرد و افزود: این 
طــرح با هــدف برخورداری از ســفری ایمن، روان و 
آسان اجرا خواهد شد.دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی 
ایمنی حمل ونقل اســتان اردبیل با بیان اینکه طرح 
پیش فروش بلیت نوروزی از دهم اسفندماه آغاز شده 
تصریــح کــرد: این طرح با رعایت ســقف ۵۰ درصد 
ظرفیت ســرویس دهی شــرکت هــای حمل و نقل 
مســافر بدون افزایش نرخ و به منظور امکان مدیریت 
محدودیت های احتمالی ناشی از شیوع ویروس کرونا 

عملیاتی شــده است.وثوقی تشدید نظارت بر فعالیت 
شرکت ها و ناوگان های حمل و نقل عمومی مسافری 
را خاطرنشــان کــرد و ادامه داد: نظــارت بر عملکرد 
شــرکت هــای حمل و نقل با تاکیــد بر توقف ناوگان 
تحت پوشش آنها در زمان و مکان مناسب برای ادای 
فریضه نماز،صرف غذا و همچنین مساجد و نمازخانه 
هــای بیــن راهی،هماهنگی با پلیس راهور به منظور 
اعمال نظارت کافی در خصوص جلوگیری از ســوار و 
پیاده نمودن مســافران در محدوده شهری و خارج از 
پایانه های مسافری،فعالیت موثر مدیران فنی شرکت 

ها و موسسات حمل و نقل در اعمال دقت نظر بیشتر 
جهت تایید ســالمت فنی وســایل نقلیه مسافربری 
قبل از اعزام به ســفر، کنترل تجهیزات ایمنی ناوگان 
های حمل و نقل عمومی مســافری از قبیل وســایل 
گرمایشــی، زنجیر چــرخ، برگ معاینــه فنی معتبر، 
کپسول آتش نشانی، جعبه کمک های اولیه و مثلث 
شبرنگ مورد توجه و بازرسی ویژه قرار می گیرد.عضو 
شورای ترافیک استان اردبیل از انجام تمهیدات الزم 
جهــت اعزام زائران کاروان های راهیان نور خبر داد و 
گفت: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اردبیل نیز در راســتای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
و آشنایی بیش از پیش مردم با رشادت های شهدای 
گرانقدر دوران دفاع مقدس مناسب ترین ناوگان های 
حمــل و نقــل عمومی را به این مهم اختصاص داده تا 
زائران ســرزمین های ایثار و مقاومت ســفری ایمن 
داشــته باشند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان اردبیل بیان کرد؛ بکارگیری ناوگان عمومی 
فاقد شرایط الزم ممنوع است و صدور مجوز سرویس 
دربستی در ایام نوروز به این اداره کل واگذار شده است.

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرکل بیمه سالمت استان 
کرمانشاه گفت: تاکنون ۱۲۰۰ نفر برای دریافت بیمه سالمت 
رایگان از سوی نهاد های حمایتی به اداره کل بیمه سالمت 
استان معرفی شدند.امید قادری در اظهار کرد: سازمان بیمه 
سالمت ایران در جهت حمایت از اقشار آسیب دیده و نیازمند 
در مواقعی که دچار مشکالت هستند به یاری آن ها می شتابد.

وی افزود: در این راستا براساس تفاهم نامه ای که با بیمه کشور 
انجام شده، تصمیم بر این شد که در ۲ هزار و ۲۰ محله کم برخوردار در سطح کشور 
که فاقد هر نوع بیمه ای هستند را سازمان بیمه سالمت با همکاری نهاد های حمایتی 
مانند سازمان بهزیستی، استانداری ها، کمیته امداد امام، هالل احمر، دانشگاه علوم 
پزشکی، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی اقدام به شناسایی کند.مدیرکل 
بیمه ســالمت اســتان کرمانشاه تصریح کرد: در گام اول کمیته های شهرستانی این 
موضوع به ریاست معاون فرمانداران تشکیل شد و در استان هم کمیته استانی آن 
تشکیل و تقسیم کار صورت گرفت و تا کنون یک هزار و ۲۰۰ نفر از سوی نهاد های 
حمایتی به اداره کل بیمه ســالمت اســتان معرفی شدند.وی خاطرنشان کرد: برای 
افرادی که در این طرح شناســایی می شــوند، بدون پرداخت هیچ گونه حق بیمه ای 
دفترچه بیمه سالمت رایگان صادر می شود.قادری تشریح کرد: دفترچه بیمه سالمتی 
که برای این افراد صادر می شود، عالوه بر ارائه ی خدمات درمانی و بیمه ای برای آن 

ها، پزشک خانواده هم تعیین میکنیم.وی درخصوص بحث 
پزشــک خانواده بیان کرد: پزشــک خانواده در این مناطق 
پزشکی است که مطبش در نزدیک محل زندگی افراد محل 
کم برخوردار قرار گرفته باشد که بتوانند در مواقع بیماری به 
پزشک خانواده خود مراجعه کنند و تنها با پرداخت ۶ هزار 
تومان ویزیت در بخش خصوصی می توانند از خدمات بیمه 

سالمت استفاده کنند.
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان کرمانشــاه ادامه داد: در صورتی که پزشک خانواده 
تشــخیص دهد که این افراد نیاز به درمان های تخصصی و یا باید در بیمارســتان ها 
بستری شوند، از طریق پزشک خانواده مسیری تعریف شده که آن ها را به این مراکز 
ارجاع می دهند و در مراکز درمانی ۹۰ درصد هزینه های افراد را بیمه سالمت پرداخت 
می کند و اگر تحت حمایت کمیته حضرت امام هم باشــند ۱۰۰ درصد هزینه های 
آن ها را رایگان اســت.وی گفت: هدف از اجرای این طرح اجرای فرمان رهبری که 
فرمودند؛ ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای بیماری داشت جز رنج مریض داری 
رنج دیگری نداشته باشد، و این طرح خوشبختانه در استان در حال اجرا است و ما 
در محالت کم برخوردار با کمک نهاد ها اقدام به شناسایی افراد کم بضاعت، بیماران 
صعب العالج و خاص و افرادی کا دچار بیماری هایی هستند که نیاز به حمایت فوری 

درمانی دارند، کردیم.

مدیر کل بیمه سامت استان کرمانشاه اظهار کرد:
کم برخوردار برای دریافت بیمه سالمت رایگان شناسایی افراد 

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی:

خدمات شرکت شهرک های صنعتی از سال آینده الکترونیکی می شود
مشهد / سیده زهرا حیدری 

مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی 
خراسان رضوی گفت: ارایه الکترونیکی 
بخشی از خدمات این شرکت در شهرکها 
و نواحی صنعتی اســتان به متقاضیان 
ســرمایه گــذاری در بســتر وب از ۱۵ 
اســفندماه به صورت آزمایشی و از سال 
آینده به صورت دائمی آغاز می شود.علی 
بهرامی زاده  در نشست شورای معاونین 
و مدیران شرکت با تاکید بر بستر سازی 
دولت الکترونیک و راه اندازی درگاه ملی 
صدور مجوزها افزود : الکترونیکی شدن 
ارائــه برخی از خدمات در شــهرکهای 
صنعتی در راســتای سیاستهای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع 
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مبنی 
بر شــفاف سازی فرآیندها و جلوگیری 
از مراجعه حضوری ســرمایه گذاران به 
شرکتها انجام گرفته است.وی بیان کرد: 
در این راســتا کلیه فرآیندهای مرتبط 

با انتخاب قطعات زمین در شــهرکها و 
نواحــی صنعتی، بارگــذاری مدارک و 
مجوزهای مربوطه، ارسال فرم محاسبه 
قیمــت و واریــز وجه بــه صورت کامال 
الکترونیکی انجام می شــود.وی اظهار 
داشــت: در این طرح مراحل انتخاب و 
واگذاری قطعات زمین و شرایط مربوط 
به آن در قالب واریز وجه به صورت نقد 
و اقســاط طبق جدولی انجام می شــود 

کــه از ابتدای ســال ۱۴۰۱ در اختیار 
متقاضیان ســرمایه گذاری در شهرکها 
و نواحــی صنعتــی خراســان رضوی 
قــرار می گیرد تا آنــان بتوانند زمان و 
نحــوه پرداخت وجــه را تعیین نمایند.

مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی 
خراسان رضوی گفت: در جداول مزبور 
شــرایط واگذاری هر قطعه به ســرمایه 
گذاران براساس مساحت آن از هزار تا سه 

هزار مترمربع و از سه تا پنج هزار مترمربع 
مشــخص شده است و همه مسیر ثبت 
نــام و واریز وجه و بارگذاری مدارک در 
eservice. سامانه مربوطه به آدرس
isipo.ir به صورت مرحله به مرحله و 
الکترونیکی انجام می شود.بهرامی زاده 
افزود: اولویت دریافت زمین با کســانی 
خواهد بود که زودتر وارد ســامانه شده 
و مراحل ثبت نام را طی کرده باشــند، 
در فرآیند جدید شــرکت شــهرکهای 
صنعتی نمی تواند هیچ دخل و تصرفی 
در نحــوه واگذاری قطعات به ســرمایه 
گذاران داشــته باشــد و تمامی مراحل 
توســط خود متقاضیان انجام می گیرد.

وی اظهار داشت: برنامه سازمان صنایع 
کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران در 
راســتای کوتاه کردن فرآیندها و صرفه 
جویی در وقت ارباب رجوع، الکترونیکی 
کردن ســایر خدمات مانند انشعابات و 

نقل و انتقال ها است.
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ویژه از جامعه

کوتاه از جامعه

از سوی فرمانده ستاد کرونای 
استان تهران اعام شد؛

شرط سفر نوروزی با دو 
کسن چیست دوز وا

فرمانده ســتاد کرونای استان 
تهــران گفــت: گروهی از افراد 
بــا تزریق دو دوز واکســن هم 
می توانند ســفر کنند.علیرضا 
زالــی در این باره گفت: برخی 
از مردم دو دوز واکســن کرونا 
را تزریــق کرده انــد، امــا در 
حال حاضر ســرما خورده اند و 
نمی توانند برای دوز سوم اقدام 
کنند.بــه گفته فرمانده ســتاد 
کرونای اســتان تهــران، این 
شــهروندان می تواننــد همراه 
خود تست PCR منفی داشته 
باشند و سفر خود را انجام دهند.

رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس:

ساالنه ۶٠ هزار نفر به 
دلیل عوارض سیگار 

می میرند
رئیس کمیســیون بهداشــت 
مجلــس با اشــاره به اینکه ۵۰ 
تــا ۶۰ هزار نفر از افراد کشــور 
ســاالنه به دلیل عوارض سیگار 
مــی میمرند، افــزود: ۴۰ هزار 
میلیارد تومان ســاالنه هزینه 
درمــان ایــن افراد می شــود 
که ســال هــا در مجلس برنامه 
ریزی شــد ایــن هزینه صرف 
پیشــگیری ازعوارض ســیگار 
شــود. حسینعلی شــهریاری 
افــزود: هیچ جوره نمی شــود 
جلوی مافیان سیگار را گرفت .

نگرانی محیط زیست 
از فروش حیوانات 
مختلف برای نوروز

فرمانده یگان حفاظت سازمان 
محیط زیســت کشــور درباره 
خریــد و فــروش حیوانــات 
نامتعــارف در بازار شــب عید، 
اظهــار کرد: ما از ۲ هفته پیش 
احتمال خرید و فروش حیوانات 
غیر مجاز حیات وحش نظیر مار 
آبی، الک پشــت آبی و سمندر 
لرستانی را می دادیم.سرهنگ 
جمشید محبت خانی افزود: با 
توجه به اینکه فروش حیوانات 
حیات وحش جرم محسوب می 
شــود، به همین دلیل پیگیری 
این امر را به یگان های حفاظت 
از استان ها ابالغ کردیم و روزانه 
از آنان در این خصوص گزارش 
عملکرد دریافت می کنیم.وی 
گفــت: از مردم تقاضــا داریم 
درصورتی که شاهد فروش گونه 
های غیرمجاز در کنار ســبزه و 
ماهــی قرمز بودند به ما گزارش 
دهند و محیط بانان شهرستان 
خود را از طریق ســامانه ۱۵۴۰ 
در جریان این تخلف قرار دهند 
و بالفاصله ما با فروشندگان آن 
برخورد قضایی خواهد شد.وی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
چــه اقدامی برای اینکه از ابتدا 
از پــرورش و ورود این حیوانات 
انجام شــده است، گفت: در این 
خصــوص معاونت طبیعی باید 

ورود پیدا کند.

مدیرکل دفتر امور آسیب 
دیدگان اجتماعی سازمان 

بهزیستی:

۵۰ درصد کودک 
آزاری ها از جنس 

غفلت است
مدیــرکل دفتر امور آســیب 
دیــدگان اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشور با بیان اینکه در 
سال ۱۴۰۰ اصلی ترین بحران 
ما در حوزه مســائل اجتماعی، 
کودک آزاری است، اظهار کرد: 
اگــر گروه دوم همســرآزاری 
باشــد، در ســال جــاری در 
خصوص کودک آزاری دو برابر 
همسرآزاری تماس داشتیم و 
این نگران کننده اســت و باید 
بــه آن توجــه ویژه ای کرد. اما 
این رقم از ســال گذشته بسیار 
کمتر است که یکی از دالیل آن 
به دلیل تصویب قانون حمایت 
از اطفال و نوجوانان و اقدامات 
مداخله ای دقیق و درستی که 
در کشــور طراحی شده و همه 
دســتگاه ها از جمله سازمان 
بهزیســتی، وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی و قوه قضاییه 
و دادگستری به خوبی این کار 
را جلــو می برند اســت و این 
رونــد موفقیت آمیز در اجرای 
یــک قانــون بســیار پیچیده 
اســت.محمود علیگــو گفت: 
در مداخالت کــودک آزاری، 
در تماس خــط ۱۲۳ از ۱۰۰ 
تمــاس، تیم ســیار اورژانس 
اجتماعــی حتما به ۹۴ تماس 
مداخله حضوری کرده است و 
این مداخله موثر بوده اســت؛ 
زیــرا از این ۹۶ درصد بیش از 
۵۰ درصد مسئله در محل حل 
شده و زیر ۵۰ درصد به مراکز 
مداخله در بحران یا مراکز دیگر 
ارجاع شــده است و این نشان 
می دهد مداخالت تیم ســیار 
در محل حادثه یا محل بحران 
بســیار خوب بوده اســت.وی 
افزود: براساس آمار پذیرش ها، 
بیشترین میزان کودک آزاری 
از جنــس »غفلت« اســت و 
اگر »کــودک آزاری عاطفی« 
را بــا ایــن عدد جمــع کنیم، 
باالی ۵۰ درصد آســیب ها در 
حوزه مســائل عاطفی و غفلت 
است. نســبت به این موضوع 
بی تفاوت نباشید؛ اگر کودکی 
آزار جســمی ببیننــد، ایــن 
لزوما اتفاق وحشــتناک تری 
از ایــن نیســت که کودکی در 
محلی حبس شــود یا خانواده 
تحصیــل او را پیگیری نکند؛ 
همه این مــوارد به یک اندازه 
به کودک آسیب وارد می کند.
وی افــزود: یکی از اتفاقاتی که 
در سازمان بهزیستی طی چند 
وقــت اخیر در دولت جدید رخ 
داده، ابــالغ ماده ۲۶ خدمات 
کــودکان در معرض آســیب 
اســت که یکی از مشــکالت 
جدی مجموعــه فعالیت های 
 مــا در حــوزه کــودکان را 

پوشش می دهد.

7جامعه

فرایند ثبت نام خبرنگاران برای دریافت ســهمیه 
طرح ترافیک سال ۱۴۰۱  از روز) ۱۵ اسفند ماه( 
آغاز شــد و خبرنگارانی هم کــه مایل به دریافت 
طرح نیستند، می توانند برای دریافت کارت بلیت 

خبرنگاری سال ۱۴۰۱ ثبت نام کنند.
این ثبت نام  تا ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد 
داشت و اصحاب رسانه همانند سال های گذشته 

می توانند با مراجعه به سامانه »تهران من« نسبت به ثبت نام طرح ترافیک و 
کارت بلیت خبرنگاری اقدام کنند.بر این اساس خبرنگاران می بایست پس از 
ورود به سامانه » تهران من«  مدارک خود را بارگذاری کنند و بعد از ثبت نام کلی 

خبرنــگاران می توانند صرفاً در طرح ترافیک و یا 
کارت بلیت خبرنگاری ثبت نام کنند.به افرادی که 
ثبت نام طرح ترافیک انجام می دهند، اما سهمیه 
طرح ترافیک خبرنگاری از سوی رسانه مربوط به 
آنها تخصیص نیابد، به صورت خودکار کارت بلیت 
خبرنگاری تخصیص خواهد یافت.خبرنگارانی که  
سال گذشته در این سامانه ثبت نام کردند، با این 
حال می بایســت مدارک خود را مجدداً بارگذاری و بروزرســانی کنند.بر اساس 
این گزارش، ســهمیه های طرح ترافیک خبرنگاری ســال ۱۴۰۰ تا زمان پایان 

تخصیص سهمیه های سال ۱۴۰۱ اعتبار خواهد داشت.

ح ترافیک ۱۴۰۱ خبرنگاران  آغاز ثبت نام طر

خبر ویژه

کرونا  عبور پایتخت از قله موج ششم 
معاون درمان ســتاد کرونای استان تهران با بیان 
اینکه دو هفته اســت که از قله موج ششــم کرونا 
در پایتخــت گــذر کردیم، گفت: کل بهمن  ماه در 
شــیب صعودی موج ششم بودیم که خوشبختانه 
از ابتدای اسفند تاکنون درحال تجربه شیب نزولی 
موج ششــم کرونا هستیم و تقریبا نسبت به هفته 
قبل ۳۵ درصد آمار موارد ابتالیمان کاهش یافته 
اســت.دکتر نادر توکلی با اشــاره به اینکه هنوز 
آمار موارد مرگ و میر باال اســت، گفت: علت این 
موضوع تاخیر کاهش آمار مرگ و میر نســبت به 
ابتال اســت و از هفته آینده موارد مرگ و میر هم 

کاهشــی خواهد شد.در کل شیوع امیکرون رو به 
کاهش است اما بین موارد بستری فعلی، مبتالیان 

بــه ســویه دلتا هم حضور دارنــد.او با بیان اینکه 
مــوارد ابتالی کودکان هــم در حال تجربه روند 
کاهشــی اســت،  افزود: با توجه به آغاز خریدهای 
نوروزی تاکید ما رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در فروشــگاه ها و مراکز میوه و تره بار و... اســت. 
یکی از نکات بســیار مهم رعایت فاصله گذاری ها 
در مغازه ها است تا تعداد افراد کمی تردد کنند تا 
بتوانیم شــروع سال خوبی با بحرانی کمتر داشته 
باشیم.او تاکید کرد: مردم در سفرها پروتکل ها را 
رعایت کنند و واکسیناســیون کاملی هم داشــته 

باشند تا مشکل خاصی پیش نیاید.

کشید؛ ح ۵ ساله را به چالش  نبود زیرساخت های فنی مناسب یک طر

مصائب نا تمام نسخه های الکترونیکی
ارائه خدمات الکترونیک ســازمان های 
مختلف، هدفی است که در دولت قبل و 
کنونی به جدیت دنبال می شود.با ظهور 
و همه گیری پاندمی کرونا، این خدمات 
الکترونیک، جدیت بیشــتری پیدا کرد، 
یکی از تغییرات اساســی در این زمینه 
حــذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی و 
تعبیه بســتری است که دیگر افراد برای 
مراجعــه به مراکز درمانی نیازی به ارائه 
دفترچه بیمه نداشته باشند.هر چند این 
تغییر از اسفند ماه سال گذشته به شکل 
رســمی به مرحله اجرا درآمده اســت؛ با 
این حال هنوز بسیاری از افراد نمی دانند 
بعــد از حذف دفترچه های بیمه تامین 

اجتماعی چه باید انجام دهند.
 

ح حذف دفترچه های  اجرای طر
ح نسخه های  بیمه همگام با طر

الکترونیک 
طرح حذف دفترچه های بیمه همگام 
با طرحی دیگر، یعنی نســخه نویســی 
الکترونیــک به مجلس ارائه و اقدامات 
قانونی آن دنبال شد.اسفند ماه ۱۳۹۹ 
زمانی بود که سازمان تامین اجتماعی 
به شــکل رســمی اعالم کــرد دیگر 
دفترچــه بیمه درمان از نوع کاغذی را 
صــادر نخواهدکرد، هر چند افرادی که 
دفترچــه های بیمه دارند می توانند تا 
آخرین برگ آنها را اســتفاده کنند.در 
ایــن طرح قرار بــود، افراد با مراجعه به 
درمانگاه و مراکز بهداشــت و درمان، از 
طریق اطالعات شخصی، احراز هویت 
شــوند و اطالعات و ســوابق بیمه آنها 
بررســی شــود.احراز هویت در مراکز 

درمانــی که به این پــروژه ورود کرده 
بودند با کارت ملی، شناسنامه و یا جلد 
دفترچه بیمه امکان پذیر شــد.هر چند 
روند توقف صدور دفترچه های بیمه از 
اول اسفند سال گذشته کلید خورد، اما 
همچنان مشــکالت و نگرانی هایی در 
رابطه با ادامه این پروژه وجود داشــت.
بیشتر مردم، پزشکان و داروسازان از کم 
و کیف این طرح اطالع دقیقی نداشته 
و نمی دانســتند برای ورود و اســتفاده 
از خدمــات این پروژه چگونه باید رفتار 
کنند.طرح نسخه نویسی الکترونیک و 
جمع شــدن دفترچه های بیمه تامین 
اجتماعــی، بیش از هر چیز مردم را در 
ســردرگمی قرار داده است.وجود صف 
هــای طوالنی در داروخانه ها که مرتب 
مسئولین داروخانه ها مطرح می کنند 
که به علت قطعی سیستم هنوز نسخه 
بیمار در سامانه ننشسته است و بیش از 
نیم ساعت طول می کشد تا این سیستم 
قابلیت اســتفاده داشته باشد، نشان از 
ناکارآمدی و عدم وجود زیر ســاخت و 

علم مناسب داشت.

ح نسخه   اجرای آزمایشی طر
کز  الکترونیک از سال ۹۵ در مرا

سازمان تامین اجتماعی 
حمیــد رضا متولــی زاده، معاون خرید 
راهبردی و اسناد پزشکی سازمان تامین 
اجتماعی استان کرمان عنوان کرد: طرح 
نســخه الکترونیک از سال ۹۵ در مراکز 
درمانی و بیمارستان های متعلق به سازمان 
تامین اجتماعی در سراسر کشور به اجرا در 
آمد و از آن تاریخ بیمه شدگان در مراجعه به 
این مراکز کلیه خدمات سرپایی و بستری 
را بدون دفترچه و صرفاً با کدملی دریافت 
می کنند.وی افزود: این طرح از ســال۹۷ 
دربین مراکز طرف قرار داد نیز آغاز شــد 
و تا کنون که بیش از سه سال از آغاز آن 
می گذرد تقریباً همه ی مراکز تشخیصی 
و درمانــی اعــم از دولتــی و غیر دولتی، 
سرپایی یا بستری بدون نیاز به استفاده از 
دفاتر کاغذی و صرفا ازطریق سامانه های 
الکترونیکی در دسترس امکان پذیرش و 
ارائه خدمات مورد نیاز بیمه شــدگان را 
دارد.متولــی زاده مهمترین چالش این 
طرح را مباحث فنی و زیرساختی دانست 

و گفت: این عامل به کرات باعث اختالل 
در فراینــد ارائه خدمت شــده و ضرورت 
تقویت جنبه های معماری فنی ســامانه 
و کارایی زیر ساخت های بکار رفته در آن 
به شدت احساس می شود.وی تاکید کرد: 
هرچند که در این زمینه سازمان از تمام 
توان خود بهره گرفته اســت اما با تکمیل 
چرخه خدمت رســانی و همکاری همه 
طرف های قرار داد و حجم زیاد داده های 
در حــال انتقال گاه منجر به بروز اختالل 
و نارضایتی کاربران می شــود. متولی به 
دومین چالش در نسخه الکترونیک اشاره 
کــرد و گفــت: چالش مهم دیگر توجه به 
ضرورت احراز هویت بیمه شدگان در زمان 
مراجعه به مراکز تشخیصی و درمانی است 
که بواسطه حذف دفترچه بیمه که خود 
جنبه شناسایی و احراز هویت هم داشت 
این اصل مهم از فرهنگ مراجعات بیماران 
و پذیرش آنها به تدریج رنگ باخته است 
که می تواند زمینه ســاز سوء استفاده از 
کدملی بیمه شــدگان و دریافت و ثبت 
خدمــات و هزینه های آن ازســوی افراد 
غیر شود. معاون خرید راهبردی و اسناد 
پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان 
کرمان افزود: برای رفع سوء اثر این اتفاق، 
توصیه بنده به همه بیمه شدگان سازمان  
این اســت که در زمان مراجعه به مراکز 
تشــخیصی و درمانی کارت ملی یا جلد 
دفترچه قبلی خود را حتماً به همراه داشته 
باشــند چرا که مراکز طرف قرار داد قانوناً 
مجاز به پذیرش و ارائه خدمت بدون ارائه 
مدارک هویتی و تایید آنها نیستند و صرفاً 
بیان شــفاهی کد ملی نمی تواند مالک 

اقدام صحیح باشد.
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خانه ام آتش گرفته، آتشی جانسوز  

گوار خانه   وضعیت نا
مهدی اخوان ثالث 

 اخوان ثالث شــاعر نامدار خراسان 
که ســال های پایانــی عمر خود را 
در تهران زندگی کرد، در شــعری 

می گوید:
خانه ام آتش گرفته، آتشی جانسوز

هر طرف می سوزد این آتش
پرده ها و فرش ها را، تارشان با پود

من به هر سو می دوم گریان
در لهیب آتش پر دود…

این قطعه از شــعر »فریاد«، گویی 
وصف حال این روزهای خانه اخوان 

است.
خانه مهدی اخوان ثالث که در سال 
۱۳۸۲ در فهرســت آثار ملی کشور 
ثبت شــد، این روزها حال چندان 

خوشی ندارد.
بــه نظر می رســد بر خــالف تمام 
قوانین آثار ملی ثبت شده و با تأیید 
مســئوالن وقت میراث فرهنگی و 
شهرداری، خانه مجاوِر خانه- موزه 
اخــوان اقــدام به تخریــب کرده؛ 
امری که منجر به ایجاد آسیب ها و 
صدماتی در خانه اخوان شده است.

تخریــب خانه مجــاور خانه-موزه 
اخوان ثالث، آسیب هایی را به خانه 
شاعر »زمستان« ایجاد کرده است

گفته می شــود خانه استاد اخوان 
بــا خانه مجاور کــه در حال حاضر 
تخریب شــده، به لحاظ مســاحت 
و ســاخت یکســان بوده و دیواری 
مشــترک دارنــد. از ســوی دیگر، 
بعد از کارشناســی های انجام شده، 
مشخص شده است که خانه اخوان 
به دلیل بنا شدن روی بستر خاک، از 
جهت نیروهای جانبی آسیب پذیر 
است و از این منظر، به خانه کناری 

اتکا دارد.
با این اوصاف و با آغاز مجدد تخریب 
خانه همسایه اخوان، ترک هایی در 
ســطح دیوارهای خانه ایجاد شده 
اســت؛ به طوری که گفته می شود 
خانــه- موزه اخوان در حال حاضر 
شــرایط چندان مســاعدی برای 
بازدیــد نــدارد و ممکن اســت با 
کوچک تریــن زمین لــرزه ای فرو 

بریزد.
گفته می شــود طبق بررسی های 
کارشناســی، خانه اخوان نسبت به 
نیروهای جانبی آسیب پذیر است و 
از این منظر به خانه مجاور اتکا دارد.

کارگران اما بی توجه به این دســت 
از هشــدارها و نگرانی ها، پیوسته بر 
دیوارهای خانه همسایه می کوبند تا 
ساختمان پنج طبقه ای را باال ببرند 
که مجوزش را صاحب خانه در سال 

۹۸ دریافت کرده است.
حاال پرسش اینجاست که سرنوشت 
خانه- موزه اخوان چه خواهد شد؟ 
چــرا با توجه به هشــدارهایی که 
داده می شــود و بــا تأکیدی که بر 
حفظ میراث ملی و معماری ایرانی 
اســالمی وجود دارد، سازمان های 
ذی ربط از جمله میراث فرهنگی و 
شــهرداری اقدامی در جهت حفظ 

این بنا انجام نمی دهند؟

میراث فرهنگی

بشار کوره چکان؛ 

صدای جریان حیات کوه 
را بشنوید

آبشار کوره چکان در اسـتـان 
آذربایجان شرقی و در روستای 
چکان ازتوابع شهرستان مراغه 
واقع اســـت. این آبشار دوقلو 
اســت و ارتفاعی در حدود نه 

متر دارد.
روستای چکان در دره ای خوش 
آب و هــوا و در دامنة جنوبی 
کوهستان سر به فلک کشیده 
و باشکوه سهند استقرار یافته 
است. وجود درختان بلند قامت 
گردو، بادام، فنــدق و باغ  های 
میوه و طبیعت بکر با چشــمه  
ساران و آبشــارهای زیبا، این 
روســتا را به یکــی از دیدنی  
ترین روســتاهای آذربایجان 
شرقی تبدیل کرده است. یکی 
از بلندترین کــوه  های ایران و 
مهم تریــن کوه آتشفشــانی 
خاموش آذربایجان رشته کوه 
ســهند اســت. ارتفاعات قلل 
ســهند از ۳۲۰۰ متر بیشــتر 
است و روســتای چکان که در 
دامنه ســهند قرار دارد محل 
مناسبی برای صعود به این قله  
هاســت. دره  های خوش آب و 
هوای سهند با مراتع سرسبز و 
حاصلخیز، چمنزارها و گل  های 
وحشــی زیبا به ویژه در بهار و 
تابستان گردشگران زیادی را 
پذیرا می  شود. این کوهستان 
و دره  های زیبای آن در بهار به 
گلزاری بی  بدیل تبدیل شده و 

تماشایی است.
روستای چکان از توابع بخش 
مرکزی شهرســتان مراغه، در 
۵ کیلومتری جنوب شــرقی 
مراغه قــرار دارد. این روســتا 
از جنوب شــرقی به تپه الش 
محدود می شــود. ارتفاع این 
روستا از سطح دریا ۱۵۶۰ متر 
است و در دره اســتقرار یافته 
است. روستای چکان اقلیمی 
کوهستانی دارد و آب و هوای 
آن در بهار و تابســتان معتدل 
و مطبوع و در زمســتان سرد 
است. بررســی های میدانی و 
شــواهد موجود نشان می دهد 
که روستای چکان از قدمت و 
پیشینة غنی تاریخی برخوردار 
اســت. در روســتا امامزاده ای 
وجــود دارد که قدمــت آن به 
دورة ایلخانیان می رسد. مردم 
روســتای چکان به زبان آذری 

سخن می گـویند.

گردشگری

یک روانشــناس گفت: یکی از بیماری های ســختی که ممکن است با افزایش سنتان به 
آن مبتال شــوید آلزایمر اســت، اما متخصصان ویتامینی که از این بیماری جلوگیری 
می کند را کشــف کردند. رضا منصوری اظهار کرد: طبق اطالعات موجود بین المللی، 
تقریباً ۵۵ میلیون نفر در سراسر جهان از بیماری فراموشی رنج می برند که بسیاری از 
آن ها به نوعی فراموشی مزمن دچار می شوند و این باعث تخریب عملکرد ذهنی خواهد 
شد که با باال رفتن سن، وضعیت بدتر می شود.وی ادامه داد: رایج ترین عالئم فراموشی 
شامل کاهش سطح حافظه، گم شدن در مسیر های اصلی خانه، تغییر طرز فکر یا نوع 
یادگیری و … است.منصوری عنوان کرد: مطالعات نشان می دهند که مصرف یک نوع 
مولتی ویتامین می تواند این مشکالت را تا حدی بهبود ببخشد و یا ایجاد عالئم را ُکندتر 
کند.این روانشــناس با اشــاره به آزمایشــات روی مولتی ویتامین به عنوان ویتامین ضد 

فراموشی، بیان کرد: نتایج مطالعات هنوز عمومی نشده، اما خبر ها حاکی از آن است که 
در کنفرانس بیماری آلزایمر که هم اکنون در دست بررسی است، سؤاالت زیادی در مورد 
نقش مکمل مطرح شد.وی ادامه داد: کاکائو حاوی کاتچین و اپی کاتچین است که دو 
طعم دهنده محلول در آب هستند و فواید زیادی برای وضعیت عروقی دارند، مطالعات 
روی طعم دهنده های کاکائو و محصوالت آن نشــان می دهد که می تواند از مشــکالتی 
مانند التهاب، فشــار خون و مقاومت به انســولین جلوگیری کند و فواید زیادی برای 
مشکالت قلبی عروقی داشته باشد.منصوری بیان کرد: مولتی ویتامین ها نیز رایج ترین 
نوع مکمل ها هستند و بیش از یک سوم مردم دنیا از آن استفاده می کنند و هدف آن ها 
جبران کمبود ویتامین و مواد معدنی در بدن است، مولتی ویتامین همچنین خطر ابتال 

به بیماری مزمن را کاهش می دهد.

این ویتامین باعث جلوگیری از آلزایمر و پیری می شود

دریچه علم

چهره ها  

کارتون 

ک  کاسبی خطرنا
 شیادان 

برای الغری شما!
این روزها قرص های الغری و 
چربی سوزی که در عطاری ها 

دست به دست می شود مجوزی 
از وزارت بهداشت و سازمان 

غذا و دارو ندارد و در ترکیبات 
بسیاری از آن ها مت آمفتامین 

یا همان شیشه که به شدت 
اعتیاد زاست، یافت می شود. 

مهدی عزیزی با انتشار کارتونی 
در خبرآنالین به این موضوع 

پرداخت.

مرتضی عقیلی، بازیگر پیشکســوت 
که پس از ۴۳ سال به وطن برگشته 
می گویــد در آن جــا تالش کرد کار 
تئاتــر انجــام دهد امــا تجربه های 
موفقیت آمیــزی نبودنــد، به لحاظ 
روحی افسرده و مدام در خانه بود و 

بیشتر اوقات گریه می کرد.
مرتضــی عقیلی، بازیگر و کارگردان 
پیشکســوت کــه پــس از انقالب 
اسالمی کشور را ترک کرده بود، این 
روزها پس از ۴۳ سال دوری از وطن، 
با نمایــش »فلزات چکش خوار« به 
نویســندگی و کارگردانــی آرش 
سنجابی در تاالر حافظ روی صحنه 

است. 
او در مــورد ســختی های مهاجرت 
چنین می گویــد: »در آن جا تالش 
کــردم کار تئاتــر انجــام دهم اما 
تجربه هــای موفقیت آمیزی نبود و 
به لحاظ روحی افسرده شدم و مدام 
در خانه بودم و بیشــتر اوقات گریه 

می کردم. پدر و مادرم را زمانی که در 
غربت بودم از دست دادم و به لحاظ 
روحی شرایط خوبی نداشتم. تنهایی 
در خیابان قدم می زدم و برای شــان 
اشــک می ریختــم. در مقطعــی از 
زمان، شــب ها تب و لرز می کردم و 
به مرور رنجور و رنگ پریده شــدم. 
در مراجعه به پزشــک به من گفته 
شــد که مبتال به سل شده ام و همه 

اطرافیانم باید قرنطینه شوند. خیلی 
به لحاظ ذهنی درگیر شــده بودم و 
بــه همین خاطر بــه فرهنگ لغات 
معیــن مراجعه کردم تا ببینم درباره 
بیماری ســل چه چیزهایی نوشته 
اســت. در آن فرهنگ لغت آمده بود 
که بیماری ســل یعنی »مرض دق« 
و عالئــم آن را هم نوشــته بود. یک 
شــب با خودم شــروع به فکر کردن 

و حــرف زدن کــردم درباره این که 
چه کســی هســتم و در غربت چه 
می کنم، کســی من را نمی شناسد و 
با من سالم و احوالپرسی نمی کند. با 
خودم کنار آمدم و به سراغ کارهای 
دیگر گشتم و به عنوان راننده امداد 
خودرو مشغول به کار شدم و حدود 

۳ سال به آن کار مشغول بودم.«
عقیلی که در همان اوایل ســال های 
مهاجــرت و در شــرایط ســخت 
مالی، پیشــنهاد فعالیت سیاسی را 
رد کــرده بــود، می افزاید: »با وجود 
ایــن که زندگی ام در غربت به لحاظ 
مالی ســخت بود، پیشنهاد فعالیت 
سیاســی را نپذیرفتم زیرا هیچ وقت 
آدمی سیاسی نبوده و نیستم و عاشق 
مردم و کشور ایران هستم. در زندگی 
مــن پرونده ای مبنی بر انجام کاری 
خــالف وجود ندارد زیرا فقط به هنر 
فکر می کردم و فکر می کنم و با هنرم 

زندگی می کنم.«

 مرتضی عقیلی:

خارج از کشور افسرده بودم و مدام گریه می کردم


