
کنش ایران به »مکث« در برجام وا

کرات وین متوقف شد مذا
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کرات وین به دلیل آنچه عوامل     مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از نیاز به وقفه در مذا
خارجی خواند، خبر داد.»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی از نیاز 
کرات وین به دلیل آنچه عوامل خارجی خواند، خبر داد. وی در این خصوص اعالم  به وقفه در مذا

کرد: به دلیل عوامل خارجی به وقفه در گفت وگوهای وین نیاز است. متن نهایی اساسا آماده و 
روی میــز اســت. به عنــوان هماهنگ کننــده، مــن بــه همــراه تیمم به ارتباط با همــه اعضای برجام و 

  || صفحه  صفحه 22  ایاالت متحده برای غلبه بر وضعیت فعلی و نهایی کردن توافق ادامه خواهم داد...

نافرمانی قیمت بلیت هواپیما از دستورات

 پرواز گرانی  پرواز گرانی 
در آسمان سفرهای نوروزیدر آسمان سفرهای نوروزی
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رئیس جمهور: 

ویالهای ساحلی دولتی 
را در اختیار مردم 

بگذارید
     رئیس جمهور ضمن بازدید از سواحل 
آزادسازی شده استان مازندران در منطقه 
خزرآبــاد ســاری بــه اســتاندار دســتور داد 
ح های سالم سازی سواحل را گسترش  طر
دهند و امکانات الزم را برای تفریح ســالم 

مردم فراهم کنند...

رئیس بنیاد مستضعفان: 

پالسکو جدید را با ایمان 
ساختیم نه چرتکه اندازی 
     رئیس بنیاد مستضعفان با بیان این که 
پالســکو جدیــد را بــا ایمــان ســاختیم نــه 
چرتکه اندازی، گفــت:  در حادثه پالســکو، 

بنیاد ۱۶.۲ درصد مقصر بود...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 تشدید اختالف
بین اعضای  اروپایی

4

 مخالفت یک صدای 
 کسب و کارهای اینترنتی 

با اجباری شدن اینماد
3

خانه تکانی؛ سنتی کهن 
کی و تازگی از جنس پا

7

کنش عجیب کارفرمایان به افزایش حقوق  وا
کارگران در سال1401؛

تعدیل نیرو می کنیم!
3

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

شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی

 نوبت دوم

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

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

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

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

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

آذربایجان غربی  لیست مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی 
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برای صادرات گاز به اروپا، سِر ایران باز 
هم بی کاله می ماند؟

کارشــناس  حاتمــی؛  مهــدی  محمــد    
اقتصادی

رییس جمهور رژیم صهیونیســتی، به 
تازگی در سفری کم سابقه، به ترکیه رفته 
و با رجب طیب اردوغان، رییس جمهور 
ترکیه دیدار داشته است. از آخرین باری 
که ســفری مشــابه رخ داده بود، ۱۸ سال می گذرد و این در حالی 
است که دست کم از سال ۲۰۰۷ میالدی به این سو، روابط میان 

ترکیه و اسرائیل تنش آمیز بوده است.
 اهداف این سفر ممکن است از یکی دو مورد بیشتر باشند: از ایجاد 
جبهه ای جدید در مقابل بازگشــت ایران به مدار اقتصاد جهانی 
گرفته، تا تمایل ترکیه به بهبود روابطش با کشور های منطقه، به 
این قصد که راهی برای تخفیِف شرایط ناگوار اقتصادی در ترکیه 
پیدا شــود. با این همه، ظاهرا کاســه های دیگری هم ممکن است 

زیر نیم کاسه باشند.

گشِت سهمگین اقتصاد ایران؟ باز
اسرائیلی ها خودشان از جمله اولین منابع خبری بودند که از نهایی 
شدن مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی در وین پرده 
برداشتند. تا پیش از آنکه روسیه )و بعد هم چین( خواستار ارائه 
تضمیــن از ســوِی آمریکا برای حفــظ توانایی تجارت با ایران در 
فرداِی انعقاد توافق هسته ای شوند، کشور های درگیر در مذاکرات، 
عمال سکوت در مورد سمت و سوِی مذاکرات را ترجیح می دادند.

اما به نظر می رســد که همه چیز در وین تمام شــده و هر لحظه 
ممکن اســت تحریم نفتی و بانکی ایران )دســت کم در حدی که 
دولت ترامپ وضع کرده بود( رفع شــود. در این صورت، عجیب 
نیست که کشور های منطقه )از ترکیه گرفته تا عربستان، امارات 

و قطر( آماده ورود دوباره اقتصاد ایران به صحنه جهانی شوند.
سفر ابراهیم رئیسی به قطر که به تازگی انجام شده را می توان در 
همین راســتا در نظر گرفت و ســفر اخیر رییس جمهور اسرائیل 
به ترکیه هم قطعا بی ربط به این موضوع نیست. از طرفی، منابع 
خبری می گویند یکی از محور های مذاکرات میان آنکارا و تل آویو، 
دقیقا محدود کردِن حوزه عمل ایران در فردای مذاکرات است. اما 

این تصمیم، از چه مسیری محقق خواهد شد؟

چراغ های قرمز برای ترکیه سبز می شوند
ترکیه چندی پیش اعالم کرده بود که آماده است گاز تولید شده 
در ســرزمین های اشــغالی را از طریق خاک خود به اروپا برساند. 
حــاال کــه جنگ اوکراین دارد به ســمت یک بحران همه جانبه 
انرژی در ســطح جهانی می رود، احتماال بســیاری از چراغ های 
قرمز، حاال به چراغ های ســبز بدل می شــوند: اســرائیل ممکن 
اســت یک خط لوله به ترکیه بکشــد و گازی را که در ســواحل 
مدیترانه استحصال می شود، به اروپا برساند. اما این گفتنش از 
انجامش دشوارتر است و البته زمان بر تر. احداث خط لوله )حتی 
با فرض انعقاد فوری قرارداد دوجانبه( چند سال طول می کشد. 
از طرفی، کشور های دیگری هم در مسیر به سمت اروپای غربی 
هستند که باید با آن ها هماهنگی هایی صورت بگیرد. اما وقتی 
همه چیز پیش از این به ســرعت پیش رفته، بعید اســت پس از 

این هم به سرعت پیش نرود.

یک اتحاد و چندین رقیب
 East Mediterranean( »مجمع گاز مدیترانه شــرقی«
Gas Forum(، ســازمانی اســت که از عمر آن کمتر از ۱.۵ 
سال می گذرد )این سازمان در سپتامبر ۲۰۲۰ افتتاح شد(. این 
اتحاِد جدیِد گازی )که مصری ها مبدع آن بوده اند(، متشــکل از 
کشور های یونان، اسرائیل، ایتالیا، فرانسه، اردن، فلسطین، مصر و 
قبرس است و ادعا هایی مبنی بر حجم عظیمی از منابع گازی در 

دریای مدیترانه دارد...                                                ادامه در صفحه 2

یادداشت

ح ساماندهی کارکنان دولت  طر
در مجلس بررسی می شود

نماینده شاهرود در مجلس گفت: با تصویب و اجرایی 
شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، عدالت در حوزه 
روابط کاری و دستمزدها در میان این کارکنان برقرار 

می شود.
علی اصغر خانی نماینده شاهرود در مجلس شورای 
اســالمی، با اشاره به لزوم ساماندهی کارکنان دولت، 
اظهار کرد: در حال حاضر چندین نوع قرارداد درباره 
وضعیــت به کارگیری کارکنان دولت وجود دارد که 

الزم است این قراردادها ساماندهی شوند.
وی افزود: برخی  از دستگاه های دولتی نیروهای ثابت 
و با کار مشــخص خود را با عنوان نیروی شــرکتی به 
کارگیری کرده اند و هر ســاله با مناقصه ای حقوق و 
مزایای این کارکنان را به شرکتی واگذار می کنند که 
این شرکت ها هم از دولت دریافتی دارند و هم از حق 
و حقوق کارکنان ســهم برمی دارند؛ لذا این موضوع 
یکی از مصادیق بارز فســاد اداری و اجحاف در حق 
کارکنان اســت و ضروری اســت با سامان بخشی به 
این نوع استخدامی ها عدالت در حوزه روابط کاری و 
دســتمزدها برقرار شود. نماینده شاهرود در مجلس 

ادامه داد: برخی شرکت ها به دلیل سوءمدیریت و نبود 
نظارت صحیح، سودهای هنگفتی از آن خود کرده اند 
در حالــی کــه این پول های هنگفت باید به کارکنان 

شرکتی می رسید و این وضعیت باید اصالح شود.
خانی ادامه داد: علی رغم خلف وعده  ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشور در ارائه الیحه ، طرح ساماندهی 
کارکنــان دولت در کمیســیون اجتماعی مجلس 
بررسی و تکمیل شده و با توجه به اهمیت موضوع و 
تقاضــای نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن این 
طرح به زودی در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار 

خواهد گرفت.
وی بــا بیان اینکه مقدمــه پرداخت حقوق عادالنه، 
ساماندهی کارکنان دولت است،اظهار کرد :  با تصویب 
و اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت قرار 
اســت که سازوکار الزم برای حذف امضاهای طالیی 
استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی 
و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق 
و مستمر بر عملکرد شرکت های وابسته به دولت، با 

نگاه مردم محور تهیه و اجرا شود.

گهی مزایده ) مرحله اول ( گهی مزایده ) مرحله اول (آ آ

شــرکت تعاونــی کشــاورزی، بهــره بــرداری و احیــاء جنــگل کــوال در نظــر دارد برابــر صورتجلســه شــماره 536- 1400/06/10 هیئــت مدیــره شــرکت و مصوبــه مجمــع عمومــی مــورخ 1400/07/18 و 
براســاس صورتجلســه مــورخ 1400/10/28 کمیتــه فنــی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان مازنــدران و باســتناد مجــوز شــماره 10/124/9099- 1400/11/06 ســازمان تعــاون روســتایی اســتان مازنــدران 
امــوال بشــرح ذیــل را از طریــق مزایــده بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی بــه فــروش برســاند. لــذا متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد از تاریــخ 19 /1400/12 لغایــت 1400/12/22 از وســیله نقلیــه  منــدرج در 

جــدول ذیــل موجــود در دفتــر شــرکت تعاونــی جنــگل کــوال واقــع در شهرســتان ســاری - ابتــدای جــاده ســاری بــه نــکا – روبــروی خــوش نــوش - اول روســتای آبندانســر بازدیــد نماینــد.

فیش واریزی ) به ریال (مشخصات فنی  وسیله نقلیهردیف

کابین پاژن       1         175/000/000بشماره شهربانی 121 ج 26 – ایران 62 مدل 1390لندرور دو 
1- متقاضیــان حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز پنــج شــنبه مــورخ 1400/12/26 قیمــت پیشــنهادی خــود بــه همــراه اصــل فیــش واریــزی را بــا عــدد و حــروف، بــدون قلــم خوردگــی بــا مشــخصات کامــل 

در پاکــت سربســته و الک و مهــر شــده بــه دفتــر شــرکت واقــع در جــاده ســاری بــه نــکا - روبــروی خــوش نــوش - ابتــدای روســتای آبندانســر تحویــل نماینــد.
تبصره 1: متقاضیان شرکت در آگهی مزایده قیمت پیشنهادی برای هر یک از اموال شرح در جدول فوق )توضیحات ماده 1( را باید در پاکت جداگانه ای تحویل نمایند.

2- به درخواست هایی که فاقد فیش بانکی بوده و موارد اشاره شده در ماده 1 و تبصره ذیل ماده 1 را رعایت ننمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- زمان بازگشایی پیشنهادات روز پنج شنبه مورخ 1400/12/26 رأس ساعت 12بعدازظهر در محل دفتر کار شرکت واقع در ابتدای روستای آبندانسر خواهد بود.

4- در صورتی که قیمت پیشنهادی زیر قیمت پایه کارشناسی باشد، مزایده بصورت حضوری برگزار خواهد شد.
5- پرداخت هزینه انتشار آگهی، هزینه کارشناسی، هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی و هزینه های مربوط به آگهی در روزنامه بعهده برنده آگهی خواهد بود.

6- شرکت کوال در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
7- پرداخت هر گونه مالیات و عوارض که بابت معامله موضوع آگهی مزایده تعلق می گیرد به عهده برنده آگهی مزایده می باشد.

8- برنــده نفــر اول موظــف اســت حداکثــر بمــدت یــک هفتــه کاری از تاریــخ برگــزاری مزایــده مبلــغ پیشــنهادی خــود را بــه حســاب 85363759 نــزد بانــک کشــاورزی شــعبه 18 دی ســاری بنــام شــرکت 
تعاونــی جنــگل کــوال واریــز نمایــد، در صــورت انصــراف برنــده اول شــرکت ضمــن ضبــط ســپرده نفــر اول بــا همــان قیمــت بــه نفــرات دوم و ســوم واگــذار خواهــد کــرد.

شماره تماس: همراه - 09111550748   ثابت - 01133284043 و 01133271650

کوال: مهدی معتمدی راد مدیرعامل شرکت تعاونی جنگل 
کاظم بهروز – علی محمد نادری کوال:  هیئت مدیره شرکت تعاونی جنگل 

 نوبت اول

کوال کشاورزی، بهره برداری و احیاء جنگل  شرکت تعاونی 
شماره ثبت: 1234  تاریخ: 1400/12/19 شماره: 495
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سیاست 22
یاداشت

»یون سوک یول« رییس 
جمهوری جدید و منتخب کره 

استقرار پناهجویان جنوبی/ رویترز
اوکراینی درسالن ورزش 
یک مدرسه در لهستان/ 
رویترز

گزارش تصویری

کردن موضوع تضمین ها، اهداف فراتری را دنبال می کند ح  روسیه با مطر

سورپرایز روسی
 درخواســت روسیه برای گرفتن تضمین 
از آمریــکا در برجــام و مرتبط کردن این 
توافــق با تحوالت اوکراین، چشــم انداز 
حصول توافق در وین را به شــدت تیره و 
تار کرد و احتمال بروز سناریو های کامال 
متفاوت در روابط ایران و آمریکا را باال برد.
 روز شــنبه گذشته، ســرگئی الوروف، 
وزیــر خارجه روســیه، یک بمب خبری 
انداخــت که در محافل دیپلماتیک غوغا 
کــرد و ظاهرا حتی نماینده روســیه در 
مذکرات احیــای برجام، یعنی میخائیل 
اولیانــوف، را هم غافلگیــر کرد. الوروف 
خواســتار تضمین های مکتوب از آمریکا 
شــد. او تصریح کرد آمریکا باید به روسیه 
تضمیــن دهد که بعــد از احیای برجام، 
تحریم های غرب علیه روســیه به خاطر 
جنگ اوکراین مانع همکاری های نظامی 
و اقتصــادی همه جانبه مســکو با تهران 

نخواهد شد.
الوروف بــا اعالم اینکــه تحریم ها علیه 
روســیه به »مشکلی« برای احیای برجام 
تبدیل شده اند، رســما مذاکرات احیای 

برجام را به جنگ اوکراین مرتبط کرد.
کارشناسان داخلی و خارجی درباره انگیزه 
روسیه در مرتبط کردن برجام و اوکراین 
گمانه هایــی مطرح کردند که چندان دور 
از واقعیت نیست، اما همه تصویر را نشان 
نمی دهــد. یکــی از این گمانه ها، این بود 
که روســیه نگران اســت با احیای برجام 
و بازگشت نفت ایران به بازار های جهانی 
قیمت هــای نفت کاهش یابد و در نتیجه، 

از فشار ها بر غرب کاسته شود.
گفتنی است که جنگ اوکراین و تشدید 
فعالیت هــای اقتصــادی در جهــان بعد 
از کاهــش محدودیت هــای کرونا باعث 
افزایش کم ســابقه قیمت های نفت شد. 
قیمت برخی انواع نفت اکنون در مرز ۱۲۰ 
دالر است. به خاطر ممانعت متحدان عرب 
آمریــکا از افزایش صــادرات و همچنین 
چشــم انداز تحریم صادرات نفت روسیه 
از ســوی غرب، قیمت نفت ممکن اســت 

از این هم باالتر برود.
اما نفت تنها عامل تجدیدنظر روســیه در 
مذاکــرات وین نیســت. اوال باید در نظر 
داشت که با فرض حصول برجام، حداقل 
یک ماه طول خواهد کشــید تا نفت ایران 
به بازار های جهانی بازگردد. ضمن اینکه 
صادرات نفت ایران آن مقدار زیاد نیست 
که بتواند قیمت های جهانی نفت را بسیار 

پایین بیاورد.
اگر ایران مجددا به طور قانونی نفت صادر 
کند، قیمت های نفت کاهش خواهد یافت، 
امــا با در نظر گرفتن افزایش فعالیت های 
اقتصادی پســاکرونایی و احتمال تحریم 
نفت روسیه، این کاهش چشمگیر نخواهد 
بود. روسیه روزانه نزدیک به هشت میلیون 
بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی صادر 
می کند و حتی اگر تمام تولید روزانه نفت 
ایران – بدون کسر مصرف داخلی – صادر 
شــود، باز هم نمی تواند جای نفت روسیه 

را پر کند.

گمانه بعدی که درباره موضوع تضمین های 
روســی مطرح شده این است که روسیه 
نمی خواهــد بعد از احیــای برجام، تمام 
توجــه جهان بر جنــگ اوکراین متمرکز 
شود. این گمانه هم دقیق نیست. چرا که 
با امضای برجام، اتفاقا انتقادات علیه بایدن 
در داخل آمریکا از سوی جمهوریخواهان 

بیشتر خواهد شد.
روسیه با مطرح کردن موضوع تضمین ها، 
اهــداف فراتری را دنبــال می کند. یک 
موضــوع به نگرانی ریشــه دار روســیه 
از احتمــال به حاشــیه رفتــن همکاری 
اقتصــادی اش بــا ایران بعــد از احیای 
برجام مربوط می شــود. روس ها -و البته 
چینی ها- معتقدند که ایران بعد از امضای 
برجام در ســال ۲۰۱۵، توجه بیشتری به 
همــکاری اقتصادی با اروپا کرد و اهمیت 

زیادی به همکاری با آن ها نداد.
روســیه به خاطــر اوکراین با تحریم های 
بی ســابقه ای مواجه شــده است. اگر در 
چنین شــرایطی، برجام امضا شــود، این 
بــار احتمــاال شــرکت های ایرانی مایل 
نخواهنــد بود با همتایــان تحت تحریم 
روســی همکاری کنند. بنابراین، روسیه 
می خواهــد مطمئن شــود کــه در بازار 
پسابرجامی ایران نیز سهمی داشته باشد.
اما همــکاری اقتصادی را هم نباید بیش 
از حد بزرگنمایی کرد. روسیه محاسبات 
دیگری نیز دارد که ارتباط چندانی با ایران 
ندارد. جنگ اوکراین، روابط روسیه با غرب 
را به شــکل بســیار بدی تحت تاثیر قرار 
داده است. تاکنون، تحریم های سنگینی 
علیه روســیه اعمال شده که تا همین دو 
هفته پیش برای حتی بدبین ترین ناظران 

غیرقابل تصور بود.
چه کسی تصور می کرد، بانک های روسی 
از ســوئیفت با این ســرعت اخراج شوند؟ 
حاال هم آمریکا و بریتانیا نفت روســیه را 
هم تحریــم کرده اند. اتکای اروپا به نفت 
و گاز روســیه نیز اگر چه در حال حاضر 
غیرقابل جایگزین است، اما قطعا در چند 
سال آینده کاهش خواهد یافت. اروپایی از 
هم اکنون دنبال نفت و جایگزین هستند.

شــدت فشار اقتصادی غرب علیه روسیه 
به حدی اســت که روســیه ناگزیر است 
از همــه کارت های خود اســتفاده کند و 
برجام یکی از این کارت هاســت. مخالفت 
روسیه با امضای برجام برخالف نظر برخی 
تحلیلگران، به خاطر دشمنی »تاریخی« 
روسیه با ایران نیست، بلکه به خاطر شدت 
یافتن کم سابقه تنش ها بین روسیه و غرب 
است. اتفاقا برای روسیه بسیار مهم است 
که ایران را در کنار خود داشــته باشد. اما 
آنطور که لوان جاگاریان، سفیر روسیه در 
تهران، تاکید می کند، روســیه قبل از هر 

چیز به منافع خودش اهمیت می دهد.
به هر حال، صرفنظر از اینکه هدف روسیه 
از تضمین ها چیســت، این درخواســت، 
پیامد های بسیار مهم، و چه بسا ویرانگری، 
بــرای ایران و منطقــه خاورمیانه خواهد 
داشــت. برای فهم این پیامدها، ابتدا باید 
وضعیت بســیار حساس گفتگو های وین 

را بررسی کرد.
قبل از هر چیز باید گفت که ایران همواره 
اعالم کرده و می کند که دنبال ســاخت 
بمب هسته ای نیست. اما این موضع ایران، 
مبنای تصمیم گیری و سیاست سازی در 
غرب نیست. غربی ها بر اساس محاسبات 
خودشــان تصمیم می گیرند و معموال در 
محاسبات شــان ادعــا می کنند که ایران 
به ســمت ساخت بمب هسته ای حرکت 
می کند. همین ســه شــنبه گذشته، سه 
کشــور اروپایی عضو برجام – فرانســه، 
آلمــان و بریتانیا – در بیانیه مشــترکی 
بــه شــورای حکام آژانس اعــالم کردند 
که »انباشــت اورانیوم غنی شده ۲۰ و ۶۰ 
درصدی زمان مورد نیاز ایران برای ساخت 
یک بمب هسته ای را بیش از پیش کاهش 

می دهد.«
از ســوی دیگر، برخــی محافل تحلیلی 
و اندیشــکده ی در غــرب، که ارتباطات 
نزدیکی با محافل سیاســی و دیپلماتیک 
دارنــد، ادعا می کنند که ایران حدودا ۷۰ 
درصد اورانیوم غنی شــده مورد نیاز برای 
ســاخت یک بمب را تهیه کرده است و با 
فرض ادامه همین روند غنی سازی، حدودا 

سه تا پنج ماه طول می کشد که این درصد 
به ۱۰۰ درصد برسد.

به نظر می رسد یکی از دالیل اصلی غرب 
بــرای اصرار بر اینکــه برجام باید هر چه 
زودتر احیا شــود، همین محاسبه است. 
متن توافق احیای برجام تقریبا آماده است 
و فقط منتظر امضا اســت. قرار بود شنبه 
گذشــته یا حداکثر ســه شنبه گذشته با 
سفر حسین امیر عبداللهیان به وین توافق 

یادشده امضا شود.
طبق همان محاســبات بــاال، اروپایی ها 
می گوینــد اگر برجــام در روز های آینده 
احیا نشــود، دیگر غیرقابل احیا می شود. 
در بیانیه مشــترک اروپایی ها ادعا شــده 
اســت که »ضرباهنگ پیشرفت در برنامه 
هســته ای ایران به این معناســت که این 
توافق ]احیای برجام[ نمی تواند تا همیشه 

روی میز باقی بماند.«
این ادعا نیز منطبق بر همان محاســبات 
باال است. ظاهرا توافق اخیر ایران و آژانس 
پیرامون مســائل پادمانــی نیز مطابق با 
همین حساسیت زمانی تهیه شده است.

البتــه، توافــق ایران و آژانــس ظاهرا با 
زمانبندی مــورد نظر برای اجرای توافق 
احیای برجام نیز انطباق دارد. طبق توافق 
جدید وین، که به گفته برخی کارشناسان 
قرار است در شش مرحله اجرا شود، آمریکا 
در ماه ژوئن )خرداد( به کمیسیون مشترک 
برجام بازمی گردد. از »روز بازاجرا« که قرار 
بود یکی از همین روز ها باشــد، تا خرداد 
ماه، مراحلی در توافق جدید وین تعریف 
شده که قرار بود به ترتیب اجرا شوند و در 
نهایت به اجرای مفاد دقیق برجام توسط 

آمریکا منجر شوند.
اما ناگهان روســیه موضوع تضمین ها را 
مطرح کرد و حاال هیچ کس نمی داند که 
مســیِر دقیِق تعریف شده در توافق جدید 
چگونه طی خواهد شــد. هیچ نشانه ای از 
عقب نشــینی روسیه از تضمین ها وجود 
ندارد. بلکه به عکس، در تماس روز دوشنبه 
امیرعبداللهیان با الوروف، روسیه مجددا 
روی تضمین هــای خود تاکید کرد، امری 
که باعث شــد امیرعبداللهیان به وساطت 

ترکیه میان اوکراین و روســیه توجه کند 
بــه امید اینکه ترکیه بتواند بین کییف و 
 مسکو مصالحه ایجاد کند و گره برجام نیز 

حل شود.

سناریو های پیش رو
اگر روســیه از درخواست های خود عقب 
نشینی نکند، در مجموع سه سناریو برای 

آینده برجام قابل تصور است.
ســناریو اول این است که توافق تا اطالع 
ثانوی شــکل نگیرد. به عبارت دیگر، اگر 
آمریکا به روسیه تضمین های درخواستی 
را ندهد – که بعید اســت بدهد- روســیه 
نیز از امضای برجام خودداری خواهد کرد. 
اماعدم امضای برجام، محاســبات زمانی 
فــوق الذکــر را از نظر غربی ها به شــدت 

بااهمیت خواهد کرد.
غربی ها – و در کنارشــان اسرائیل- مدام 
ادعــا می کنند ایــران در حال نزدیک به 
شدن به تولید مواد مورد نیاز برای ساخت 
یک بمب هسته ای است و مدت زمان مورد 
نیــاز برای تهیه ایــن مواد از نظر غربی ها 
حدود ســه تا پنج ماه اســت. حال اگر در 
این ســه ماه هیچ توافقی صورت نگیرد و 
ایران کماکان غنی ســازی اورانیوم ۲۰ و 
۶۰ درصــدی را با همین روال ادامه دهد، 

واکنش غربی ها چه خواهد بود؟
اوج گیری تنش ها اجتناب ناپذیر نیست. 
بلکه در دیپلماسی همواره راه حل هایی – 
ولو حداقلی- می توان پیدا کرد. بنابراین، 
سناریوی دوم، این است که ایران برای فضا 
دادن به دیپلماسی و برای سلب بهانه ها از 
غرب، به طور یکجانبه غنی سازی ۲۰ و ۶۰ 
درصدی – به عالوه تولید فلز اورانیوم- را 
داوطلبانه و بدون هیچ گونه توافقی تعلیق 
کند. در این صورت، غربی ها بهانه چندانی 
برای تشــدید تنش ها نخواهند داشــت. 
ضمن اینکه ممکن اســت چند مدت بعد 
برای تضمین های روســی راه حلی پیدا 
شود و توافق احیای برجام نیز امضا شود. 

اما این سناریو، بعید است.
اما سناریو سوم این است که ایران و آمریکا، 
احتماال با وساطت قطر یا عمان، به راه حلی 
موقتی برای جلوگیری از تشدید تنش ها 
برسند. در این سناریو، ممکن است آمریکا 
پیشــنهاد دهد که برخــی از دارایی های 
بلوکه شــده ایران در ازای توقف یا تعلیق 
موقت غنی ســازی ۲۰ و ۶۰ درصدی آزاد 
شــود، باز هم به امید اینکه راه حلی برای 

تضمین های روسی پیدا شود.
امکان تحقق سناریو های اول و دوم بسیار 
کم است. اما سناریو سوم بعید نیست. این 
سناریو مطلوب ایران نیست، اما می تواند 
راه حل موقتی باشــد. به هر حال، بعد از 
جنگ اوکراین فضای دیپلماســی در کل 
جهان تحت الشعاع قرار گرفته و بسیاری 
از امور نامحتمل، محتمل شــده اســت. 
جنگ یادشــده، جهان و ترتیبات امنیتی 
و سیاسی آن را وارد مرحله جدیدی کرده و 
مانند هر دوره گذار، احتمال بروز تحوالت 
غیرمنتظره در دوره کنونی نیز وجود دارد.

خبر ویژه

رئیس جمهور ضمن بازدید از سواحل آزادسازی شده استان مازندران در منطقه خزرآباد ساری به استاندار 
دستور داد طرح های سالم سازی سواحل را گسترش دهند و امکانات الزم را برای تفریح سالم مردم فراهم کنند.
 بنا به اعالم پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه های سفر خود 

به استان مازندران در جریان روند آزادسازی سواحل در این استان قرار گرفت.
رئیــس جمهــور در ایــن بازدیــد بــا تاکید بر ضــرورت سالم ســازی ســواحل و ایجاد امکانــات ایمنی، 
 رفاهــی و بهداشــتی از اســتاندار خواســت تمهیــدات الزم را برای اســتفاده عمومی مــردم از دریا فراهم 

کند.

در بازدید رئیس جمهور از سواحل آزاد شده، شماری از مردم و گردشگران با رئیس جمهور گفتگو کردند.
آیت اهلل رئیســی در این بازدید همچنین در گفتگو با صیادان از اســتاندار خواســت مشکالت و مطالبات آنان 

را با اولویت مورد رسیدگی قرار دهد.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: مطالبات و حقوق همه کارگران پیمانی شرکت های طرف قرار داد دولت 

باید قبل از پایان سال پرداخت شود.
پیش از این بخشی از سواحل استان مازندران خصوصاً در بخش خزرشهر ساری در اختیار دستگاه های دولتی 

قرار داشت که با دستور رئیس جمهور این سواحل آزاد و در اختیار مردم قرار گرفت.

رئیس جمهور: 

ویالهای ساحلی دولتی را در اختیار مردم بگذارید

کنش ایران به »مکث« در برجام  وا

کرات وین متوقف شد  مذا
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از نیاز به 
وقفه در مذاکرات وین به دلیل آنچه عوامل خارجی 
خواند، خبر داد.»جوزپ بورل« مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در توییتی از نیاز به وقفه در 
مذاکرات وین به دلیل آنچه عوامل خارجی خواند، 
خبر داد. وی در این خصوص اعالم کرد: به دلیل 
عوامل خارجی به وقفه در گفت وگوهای وین نیاز 
اســت. متن نهایی اساســا آماده و روی میز است. 
به عنــوان هماهنگ کننده، من به همراه تیمم به 
ارتباط با همه اعضای برجام و ایاالت متحده برای 
غلبه بر وضعیت فعلی و نهایی کردن توافق ادامه 
خواهــم داد.پیش تر »حســین امیرعبداللهیان« 
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران بامداد 
جمعه از تماس تلفنی خود با مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا خبر داد و در صفحه توئیتر 
خود نوشت: امروز با آقای بورل گفت وگوی مفید 
و سازنده ای داشتم. تالش ها برای رسیدن به یک 
توافــق خوب و پایدار در جریان اســت. توافق در 
دســترس اســت اگر طرف آمریکایی واقع بینانه 
و همــراه بــا تداوم و با ثبات قــدم رفتار کند.وی 
همچنیــن افزود: نتیجــه مذاکرات وین را توافق 
جمعــی تعیین می کند و نــه رویکرد یک جانبه! 
تالش مشــترک نیاز است. این منطق و عقالنیت 
است که باید غلبه داشته باشد.دیروز همچنین در 
ادامه رایزنی ها در چارچوب دور هشــتم مذاکرات 
وین به منظور رفع تحریم های آمریکا علیه ایران، 
علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی 
ایران و انریکه مورا معاون مسؤول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپــا و هماهنگ کننده گفت وگوها در 
هتل کوبورگ شــهر ویــن مذاکره کردند. باقری 
و مــورا دیروز پنجشــنبه نیــز در دو نوبت صبح و 
بعدازظهر دیدار و به گفت وگو پرداختند و تماس ها 

و رایزنی های با سایر هیأت ها نیز ادامه داشت.
کنش وزارت خارجه    وا

کرات وین به وقفه در مذا

ســعید خطیــب زاده ســخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایــران در توئیتی 
در واکنــش بــه توئیت جوزپ بورل مســؤول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درباره ضرورت 
وقفه در مذاکرات وین نوشت: وقفه اعالم شده 
در مذاکــرات ویــن می تواند زمینه ســاز حل 
موضوعات باقیمانده و بازگشت نهایی باشد.وی 
دســتیابی به موفقیت در گفت وگوها را تمرکز 
اصلــی همه طرف ها خواند و افزود: هیچ عامل 
خارجی بر اراده مشــترک ما به منظور حرکت 
به سمت یک توافق جمعی اثر نخواهد گذاشت.
بر اساس این گزارش دور هشتم مذاکرات وین 
به منظور رفع تحریم های آمریکا علیه ایران از 
روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه و بعد از تنفسی ۱۱ 
روزه برای مشورت هیأت ها با پایتخت هایشان 
با حضور هیأت های ایران و گروه ۱+۴ )آلمان، 
فرانســه، انگلیس، روسیه و چین( در پایتخت 
اتریش از سر گرفته شد و از آن زمان در سطوح 
و فرمت هــای مختلــف در حال برگزاری بوده 
است. آمریکا و طرف های اروپایی برجام ضمن 
تایید رســیدن این مذاکرات به مرحله نهایی، 
با انداختن توپ در زمین ایران مدعی هســتند 
به نتیجه رسیدن آن مستلزم اتخاذ تصمیمات 
سیاســی از ســوی طرف ایرانی است. مقامات 
ایرانی می گویند با وجود پیشرفت های حاصله، 
حل مسائل باقی مانده در وین نیازمند تصمیم 
سیاســی طرف غربی است.علی شمخانی دبیر 
شــورای عالــی امنیت ملی ایــران  در توئیتی 
درباره مذاکرات جاری در وین نوشــت: »شیوه 
مواجهه امریکا  با پیشنهادات اصولی ایران  طرح 
پیشــنهادات غیرقابل قبــول و اصرار بر توافق 
ســریع با طرح بهانه های واهی، نشان می دهد 
کــه آمریــکا اراده ای برای توافــق قوی و قابل 
دفــاع برای طرفین ندارد.پمذاکرات وین بدون 
اتخاذ تصمیم سیاسی توسط آمریکا هر ساعت 

پیچیده تر از قبل می شود.

سازمان جهانی بهداشت:
  اوکراین عوامل بیماری زا را 

نابود کند
 ســازمان جهانی بهداشــت اعــالم کرد که به 
دولــت اوکرایــن توصیه کرده تا عوامل بیماری 
زای موجود در آزمایشــگاه هایش را امحا کند 
تــا از هر گونه »نشــت احتمالــی« که ممکن 
اســت به شــیوع همگانی بیمــاری بیانجامد، 
خودداری شــود.  رویترز به نقل از متخصصین 
امنیت میکروبی نوشــت که جابجایی نیروهای 
روسیه در اوکراین و بمباران شهرهای آن کشور 
احتمال خســارت آزمایشــگاه ها و خطر نشت 
عوامل بیماری زا را افزاییش داده است. به نوشته 
این خبرگزاری، اوکراین نیز مانند بســیاری از 
کشورها در آزمایشگاه هایش به تحقیق در مورد 
نحوه خنثی سازی بیماری های خطرناک انسان 
و حیوان و از جمله کووید ۱۹ مشــغول بوده و 
این موسســات از جانب آمریــکا، اتحادیه اروپا 
و ســازمان جهانی بهداشت حمایت می شوند. 
سازمان جهانی بهداشت در پاسخی مکتوب به 
پرسش های رویترز اعالم کرد که چندین سال 
اســت با آزمایشــگاه های اوکراینی برای ترویج 
تدابیر امنیتی برای جلوگیری از نشت تصادفی 

یا عمدی عوامل بیماری زا همکاری می کند.

برای صادرات گاز به اروپا، سِر ایران باز 
هم بی کاله می ماند؟

ادامه از صفحه اول:
ترکیــه تعمــدا بیرون از این ماجرا قرار گرفته بود، چرا 
که در این اتحاد، با کشور های فرانسه، یونان و قبرس 
مشــکالت سیاسِی عمیقی دارد. ترک ها حتی هشدار 
داده بودند که این نهاِد تازه تشــکل یافته، نمی تواند 
مدعی مالکیت بخش بزرگی از گازی باشــد که آن را 

متعلق به خود می بیند.
ترکیه در واقع خودش هم در ســال های اخیر مدعی 
کشف میادین گازی بسیار بزرگی در سواحل مدیترانه 
شــده و سیاســتمداراِن این کشــور معتقدند با این 
اکتشــافات، بسیاری از مشکالت اقتصاد ترکیه رفع و 

رجوع می شود.
اما جدا از اختالف بر سر مالکیت میادین گازِی متعدد 
در مدیترانه شــرقی، روســیه هم می تواند بزرگ ترین 
»سنگ انداز« در مسیر انتقال گاز از این ناحیه به اروپا 
باشــد. روس ها همواره هر طرح رقیبی برای صادرات 

گاز به اروپا را از ریشه خشکانده اند.
با این همه، حاال که »جهان غرب« خیز بلندی برداشته 
تا اقتصاد روسیه را به منزوی ترین اقتصاد جهان بدل 
کند، ترکیه، مصر و حتی رژیم اســرائیل )که هر ســه 
روابط خوبی هم با روسیه دارند( هم خیز برداشته اند 

تا جاِی گاز روسیه در اروپا را پر کنند.

ترکیه، مصر و اسرائیل در یک جبهه
ترکیه، مصر و اسرائیل حاال در یک جبهه هستند. مصر 
همیــن اواخر اعالم کــرده بود که قصد دارد به »هاب 
گازی منطقه« بدل شــود. مشــکل، اما این بود که اگر 
ترکیــه همــکاری نکند، صادرات به اروپا باید از طریق 
کشــتی )صادرات گاز مایع یا LNG( انجام شــود که 
هم ظرفیت آن کمتر است و هم آنکه هزینه بیشتری 

در بر دارد. اما اگر ترکیه هم وارد بازی شود چطور؟
افزایــش حجم مراودات سیاســی میان ترکیه و رژیم 
اسرائیل را می توان در این راستا تحلیل کرد که مشکل 
با ترکیه هم حل شده است. ترکیه به درآمد حاصل از 
ماجرا نیاِز مبرم دارد؛ روســیه به دلیل حجم غیر قابل 
تصــور تحریم ها در دو هفته گذشــته عمال نمی تواند 
سنگ اندازی کند و اروپایی ها هم بی اندازه مشتاقند 

که منابع تامین گاز قاره سبز را متنوع کنند.
در این میان، ســِر ایران بی کاله می ماند. از یک ســو، 
مذاکرات هسته ای ایران در دقیقه نود با سنگ اندازی 
روسیه متوقف شده است. از سوِی دیگر، آمریکا حتی 
حاضر شده با رژیم حاکم بر ونزوئال )که آمریکایی ها آن 
را مشروع نمی دانستند( وارد مذاکره شود تا این کشور 
نفتش را روانه بازار ها کند، اما صحبتی از چراغ سبز به 
ایران برای وروِد دوباره نفتش به بازار ها دیده نمی شود.
این در حالی است که تا طرِف ایرانی بخواهد مشکالتش 
را با روس ها، آمریکایی ها و ترک ها رفع و رجوع کند، 
گاز مدیترانه ممکن است در خطوط لوله به سمت اروپا 

جاری شده باشد.
در واقع، در حالی که ایران کانال های دیپلماتیک اندکی 
با کشــور های درگیر در ماجرا دارد )از جمله با مصر( 
و جریان یافتِن ســرمایه و فناوری به ایران برای ایجاد 
خط لوله گازی به سمت اروپا هم ممکن است سال ها 
طول بکشــد )تازه اگر تمایلی دو طرفه در کار باشــد!(، 
کشور های دیگر کاِر خودشان را کرده اند. منابع گازِی 

ایران ظاهرا قرار است زیر زمین باقی بمانند.
منبع: فرارو

ترامپ:

  بایدن در حال بازی خوردن از 
پوتین است

 »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا  بار دیگر 
»جو بایدن« رئیس جمهور این کشور و »کاماال هریس« 

معاون او را بابت بحران اوکراین به باد انتقادگرفت.
 ترامــپ در مصاحبــه با شــبکه »فاکس نیوز« گفت، 
همچنان که اوضاع در اوکراین وخیم تر می شود، بایدن 
در حــال بازی خــوردن از »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهور روســیه اســت. ترامپ با اشــاره به خنده های 
هریس هنگام پاسخ دادن به سوالی درباره پناهجویان 
اوکراینــی کــه موجی از انتقادات را به راه انداخته، او را 
»بی کفایت« خطاب کرد. او درباره آنچه مجری برنامه 
دشــمنان آمریکا توصیف کرد گفت: »من با این افراد 
خوب کنار می آمدم. من آن ها را درک می کردم و آن ها 
هم مرا درک می کردند. هیچکس به اندازه من نسبت 
به روســیه سخت نگرفت. پوتین این را به شما خواهد 
گفت«. رئیس جمهور سابق آمریکا درباره پوتین مدعی 
شد: »این همان پوتینی که من می شناختم نیست. اگر 

من با او سروکار داشتم، ]رفتارش[تغییر نمی کرد«.
ترامپ همچنین با اشــاره به تورم بی ســابقه در چند 
دهــه اخیــر آمریکا گفت، حل این بحران نیازمند حل 

مشکل انرژی است.
او دربــاره انتخابــات ۲۰۲۲ کنگــره آمریــکا گفت، 
جمهوری خواهان پیروزی بزرگی در مجلس نمایندگان 
خواهند داشت و در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ 

نیز مردم آمریکا »بسیار خوشحال خواهند شد«.
بایدن روز گذشته مدعی شد مردم آمریکا باید پوتین را 
بابت تورمی که در این کشور به وجود آمده مقصر بدانند.

بــا ایــن حال پوتین گفت، بایدن مردم آمریکا را فریب 
می دهد، زیرا تا پیش از تحریم روسیه، این کشور فقط 

سه درصد از انرژی آمریکا را تأمین می کرد.

اخبار کوتاه

بین الملل



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

شنبه 21 اسفند 1400  شماره پیاپی 92064 شعبان 1443   12 مارس 2022

3اقتصاد گفت و گو

ح کرد؛ یک کارشناس اقتصادی مطر

 افزایش پلکانی دستمزد بعد از 
سال ها اجرایی شد

 یــک کارشــناس اقتصادی بــا تاکید بر اینکه 
رویکــرد دولت ســیزدهم در توجه به اقشــار 
کم درآمد و آســیب پذیر جامعه جای تشــکر و 
قدردانی دارد، گفت: این دولت بعد از ســال ها 
با اهتمام به نظر کارشناســان افزایش پلکانی 
دســتمزد کارگران را اجرا کرد که این امر در 
دولت های گذشته مورد توجه قرار نمی گرفت.
»حمیــد نجف« دربــاره جزییــات افزایش 
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: 
بحث افزایش پلکانی از سال های گذشته توسط 
کارشناسان و فعاالن حوزه کارگری مطرح شده 
بود، اما دولت های قبلی به آن توجه ای نداشتند 
و باعث افزایش فاصله طبقاتی پرداختی حداقل 

و حداکثر بگیران شده بود.
توجــه دولت ســیزدهم به اقشــار 

آسیب پذیرتر
وی افزود: این نوع پرداختی ها منجر به افزایش 
فاصله طبقاتی و شــکاف های عظیم اجتماعی 
شــده بود، این اقدام دولت ســیزدهم را به فال 
نیک می گیریم که به اقشــار آســیب پذیرتر با 

حقوق کمتر توجه کرد.
ایــن کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه این 
دســتمزد کارگران در سال آینده باالتر از نرخ 
تورم تعیین شــد، گفت: شاید این افزایش مزد 
ازنظر سبد معیشت کارگران مناسب نباشد، اما 
توان دولت در شرایط تورمی و تحریمی کشور 

بیش از این نیست.
وی ادامه داد: کشــورمان در شرایط تحریمی 
قــرار دارد که اکنون می بینیم هنوز مذاکرات 
در حال انجام و به نتیجه مشخص نشده است.

تورم افسارگســیخته ای در دو ســال 
گذشته

نجف با اشــاره به اینکه  امســال و سال گذشته 
شاهد تورم افسارگسیخته ای بودیم، گفت: اگر 
در این شرایط تورمی نگاه دولت به قدرت خرید 
طبقه هــای پایین جامعه جدی نبود، امســال 
هم شــاهد کوچک تر شــدن ســفره کارگران 

می شدیم.
وی افزود: در شرایط اقتصادی اگر در کشوری 
نرخ تورم ۵۰ درصدی افزایش پیدا کند و به تبع 
۵۰ درصد نیز حقوق و دســتمزد افزایش یابد، 
قدرت خرید جامعه حفظ می شــود؛ اما اگر در 
نــرخ تــورم ۵۰ درصد و دســتمزد صد درصد 
افزایش پیدا کند قدرت خرید مردم رشد پیدا 
می کند. اکنون دولت ســیزدهم در شــرایط 
تورمی، قدرت خرید مردم را حفظ کرده است.

با افزایش دســتمزد کارفرمایان متضرر 
نمی شوند

این کارشــناس بیان داشت: این نگاه و رویکرد 
دولت ســیزدهم در توجه به اقشار کم درآمد و 
آسیب پذیر جامعه جای تشکر و قدردانی دارد، 
ضمن اینکه دولت با کنترل نرخ تورم در سال 
آینــده می تواند به افزایش قدرت خرید مردم 

کمک کند.
وی بــا بیــان اینکــه با افزایــش ۵۷.۴ درصد 
دستمزد کارگران، کارفرمایان متضرر نخواهد 
شــد، گفت: اکنون در شرایط تورمی، خروجی 
خدمات و محصوالت نســبت به سال های قبل 
افزایش یافت و به تبع درآمدها نیز رشد داشته 

است.
نجف بیان کرد: دولت در کمک به کارفرمایان 
در بخش تولید و صنعت می تواند نقش مهمی 
ایفا کند و با رفع موانع از قیمت های دستوری 
که درگذشــته صــورت می گرفت، جلوگیری 
کنــد؛ به عنوان مثال وقتی کارخانه ای افزایش 
هزینه های آب و برق و اجاره بها و حقوق کارگران 
را داشته باشد، این افزایش ها بر روی خروجی 
کاالهــا و محصوالت نیز تأثیرگذار خواهد بود. 
اگــر نرخ محصوالت را افزایش ندهد به تدریج 
منجر بــه ازکارافتادگی کارخانه ها و درنتیجه 

بیکاری کارگران می شود.
وی بیان داشت: باید هماهنگی بین دستگاه ها و 
نهادها صورت بگیرد تا با معافیت های مالیاتی، 
مشوق های مالیاتی، کاهش هزینه های جاری 
کارخانه هــا و صنایع و اختصاص تســهیالت 
ارزان قیمت، شــاهد رفــع موانع تولید و رونق 

چرخه اقتصاد در کشورمان باشیم.
ایــن کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه 
وزارتخانه های کار و صمت مســئول هماهنگی 
و مانــع زدایــی از صنایع و بنگاه های اقتصادی 
هستند، گفت: باید این دو نهاد با تعامل یکدیگر 
و تصمیم های کارشناســی در رفع موانع تولید 
که مدنظر رهبر معظم انقالب اســالمی است، 

قدم بردارند.
وی اضافه کرد: فشــارها نباید به قشر صنعت و 
کارفرمایان وارد شود. نهادهای متولی با توجه 
بــه نیازهای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
می توانند شــرایطی را ایجــاد کنند تا چرخه 
تولیــد بچرخد و مصرف کننده نهایی کاالها را 

در اختیار بگیرند.
 دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال 
۱۴۰۰،  ۵۷.۴  درصد افزایش یافت، به گونه ای 
که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ 
هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار 
و ۷۵۰ تومان و حداقل دســتمزد روزانه از ۸۸ 

هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید. 

گفت و گو

دبیر انجمن صنفی کسب وکار های اینترنتی 
تشریح کرد

 مخالفت یک صدای 
 کسب و کار های اینترنتی 
با اجباری شدن اینماد 

مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی در حالی 
اطالعیــه ای مبنی بــر مهر تأیید دیوان عدالت 
اداری بــر قانونــی بــودن الزام نمــاد اعتماد 
الکترونیکــی )اینماد( منتشــر کــرد که گویا 
پشــت پرده این موضوع واقعیت دیگری است. 
ایــن در حالی اســت که دبیــر انجمن صنفی 
کســب وکار های اینترنتی معتقد است هرچند 
دریافت اینماد به ظاهر کار آســانی است؛ اما با 
دریافت آن، اخذ برخی مجوز ها اجبار و ســنگ 

اندازی در مسیر کسب و کارهاست.
اطالعیه مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی 
مبنــی بــر مهر تایید دیــوان عدالت اداری بر 
الزام دریافت اینماد در حالی منتشــر شده که 
براســاس اعالم پرداخت یارها، شرکت توسعه 
تجــارت الکترونیــک از یکــی از آرای دیوان 
عدالت اداری اســتفاده ابزاری کرده و اجباری 
بــودن اینمــاد را قطعی جلوه داده در حالی که 
از میان ســه شــکایت این شرکت ها، تنها یک 
شکایت ازسوی دیوان عدالت اداری رد شده و 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از این موضوع 
سوءاســتفاده کــرده و دریافت نماد را با تایید 

دیوان عدالت اداری الزام کرده است.
کشــمکش دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در 
حالی میان استارتاپ ها و مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکــی ادامــه دارد که عــادل طالبی، 
دبیر انجمن صنفی کســب وکار های اینترنتی 
می گوید الزام اینماد ســنگ اندازی در مســیر 

کسب و کار های اینترنتی است.
اینماد دروازه تعدد مجوز ها

دبیر انجمن صنفی کســب وکار های اینترنتی 
گفــت: ما نه درباره اینمــاد، بلکه درباره تعدد 

مجوز ها اعتراض داریم.
عادل طالبی با بیان اینکه دریافت اینماد آسان، 
اما آغاز ســختگیری و ســنگ اندازی در مسیر 
کسب و کارهاست، گفت: اینماد دروازه دریافت 
مجوزهاســت. وقتی یک کسب و کار اینترنتی 
نمــاد اعتمــاد می گیرد مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی اعالم می کند که می بایست کسب 
و کار برای ادامه فعالیت مجوز های دیگری نیز 
اخــذ کنــد و همین الزامات کســب و کار های 
اینترنتی را با مشــکالت متعدد روبرو می کند. 
به طور مثال الزام می کند که یک کســب و کار 
از وزارت آمــوزش و پــرورش مجوز بگیرد در 
حالــی که وزارتخانــه مربوطه مجوز نمی دهد 
و عدم دریافت مجوز، درگاه پرداخت کســب و 

کار را غیرفعال می کند.
الزام نماد مانع آغاز کسب و کارهاست

دبیر انجمن صنفی کسب وکار های اینترنتی با 
تاکید بر اینکه در برخی حوزه ها مثل سالمت، 
بانــک و صرافی رمــزارز این ســختگیری ها 
درســت اســت، چون با جان و پول مردم ســر 
و کار دارند، ادامه داد: ولی در مورد بســیاری 
از کســب و کار هــای دیگر مثــال حوزه کتاب 
 و پوشــاک ایــن ســختگیری ها مانــع آغاز 

کسب و کارهاست.
طالبــی ادامــه داد: مرکــز توســعه تجارت 
الکترونیکی ابتدا برای کسب و کار ها یک نماد 
موقــت می دهد تا درگاه پرداخت بگیرند، ولی 
در ادامــه الــزام دریافت برخی مجوز ها را اعالم 

می کند.
ریزش مشتریان کسب و کار با تعلیق نماد

دبیر انجمن صنفی کسب وکار های اینترنتی با 
تاکید بر اینکه حرف ما این اســت که دریافت 
نماد اختیاری باشــد نه اجباری، گفت: گرفتن 
نماد دوباره کسب و کار را الزام می کند که فالن 
مجــوز را بگیرد و اگــر نگیرد ظرف ۶ ماه نماد 
تعلیق خواهد شــد. یا به طور مثال نیمه شــب 
وقتی صاحب کســب و کار خواب است اینماد 
و درگاه پرداخت را تعلیق می کند به این دلیل 
که کســی شــکایتی داشته در حالی که ممکن 

است اصال شکایت خالف واقع باشد.
طالبی ادامه داد: چنین کار هایی باعث از دست 
رفتن مشتریان کسب و کار خواهد شد. این ساز 

و کار، ساز و کار درستی نیست.
 اینماد وجود داشته باشد
اما نه به صورت اجباری

دبیر انجمن صنفی کسب وکار های اینترنتی در 
جهت ســازوکار پیشنهادی به عنوان جایگزین 
اینماد بیان کرد: اینماد باید وجود داشته باشد، 
اما نه به صورت اجباری بلکه به صورت اختیاری، 
در چنین شــرایطی کاربر حق انتخاب دارد و 
می تواند تصمیم بگیرد از سایتی خرید کند که 

دارای اینماد است یا خیر.
طالبی با بیان اینکه این همه ســنگ اندازی به 
توســعه کســب و کار و اقتصاد آسیب می زند، 
افزود: با آمدن هیات مقررات زدایی ما امیدوار 
بودیم روزنه امیدی باز شود و این هیات از تعدد 
مجوز هــا بکاهد، ولی تغییر محسوســی اتفاق 
نیفتاده اســت. این در حالی است که این تعدد 

مجوز ها به اقتصاد کشور لطمه می زند.

نافرمانی قیمت بلیت هواپیما از دستورات 

  پرواز گرانی در آسمان سفرهای نورزی
سال های بوی نوروز که می رسد و شهر رنگ 
بهــار می گیرد، هم زمــان با آن تاخت و تاز 
ایرالین ها و شرکت های هواپیمایی و حتی 
مسافربری نیز آغاز می شود. بحرانی که پس 
از شــیوع کرونا و همراه با رها سازی قیمت 
بلیت هواپیما با افزایش حاشیه های بیشتر 
نیز همراه شــده اســت. پاییز سال ۱۳۹۹ و 
بعــد از افزایش ناگهانی ۶۰ درصدی قیمت 
بلیت هواپیما، به بهانه بحران کرونا و مساله 
اســتفاده از ۶۰ درصــد ظرفیت هواپیما ها 
در زمان پرواز بود که جلســات زیادی بین 
شــرکت های هواپیمایی و متولیان صنعت 
هوایی برگزار شد و نهایتا سازمان هواپیمایی 
کشــوری اعالم کرد کــه بلیت هواپیما ۱۰ 
درصد نسبت به قیمت های خردادماه سال 

۹۹ گران می شود.
اما در نهایت نه تنها بسیاری از ایرالین ها به 
ایــن مصوبه عمل نکردند و قیمت ها تا ۵۰ 
درصد افزایش یافت بلکه حتی الزام به فروش 
نیمی از بلیت ها نیز به فراموشی سپرده شد.

 ادامه افزایش قیمت های 
سال 1399 در 1400

این شــرایط در حالی اســت که از ابتدای 
خرداد ماه ســال جــاری نیز ماجرای پاییز 
ســال گذشته دوباره تکرار شد و ایرالین ها 
ایــن بار بــا افزایش ۴۰ درصدی و با عبوز از 
نرخ های مصوب ســال ۹۹ اقدام به فروش 
بلیت کردند. بهانه اصلی ایرالین ها نیز ادامه 
اجــرای فاصله گذاری اجتماهی در پرواز ها 
اســت که به گفته دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایــی می تواند ایرالین هــا را تا مرز 

ورشکستی پیش براند.
ســال ۱۳۹۹ نیزکمی پس از آن که ســتاد 
ملی مقابله با کرونا دستورالعمل ظرفیت۶۹ 
درصدی را به شــرکت های هواپیمایی ابالغ 
کرد، شــرکت ها خواهان افزایش نرخ بلیت 

هواپیما در پرواز های داخلی شدند.
دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
کاهش مســافرگیری پرواز ها بود و براساس 
آن ایرالین هــا موظــف شــدند از اول آبان 
ســال ۹۹ با ۶۰ درصــد ظرفیت هر پرواز، 
بلیت فروشــی کنند. با ابــالغ این پروتکل 
جدید، ایرالین با اســتناد به این که کاهش 
تعداد مســافران موجب ضرر و زیان آن ها 
اســت اعالم کردند کــه قیمت بلیت ها نیز 

باید تغییر کند.
ابتدای تیر ماه سال جاری بود که شرکت های 
هواپیمایی داخلی بدون داشتن مجوز و حتی 
اطالع رسانی در این زمینه، اقدم به افزایش 
قیمــت بلیت هواپیمــا کردند در حالی که 
برای باالبردن قیمت هایشــان از کسی نظر 

نپرســیدند و یا اگر بدبینانه بخواهیم به آن 
نگاه کنیم، شاید هم برخی مسوالن اینطور 
وانمود کردند که ایرالین ها بی خبر دست به 
این تبانی و به اصطالح رقابت مضر علیه مردم 
زدند. از سوی دیگر در مرداد ماه سال جاری 
نیز پس از آن که شــرکت های هواپیمایی 
در اقدامی خودســرانه و با هماهنگی کامل 
قیمت بلیت هواپیما را در مسیر های داخلی 
تا ۳۰ درصد افزایش دادند، انتقادات بسیاری 
از ســوی وزیر راه و شهرســازی و مسوالن 
ســازمان هواپیمایی کشوری و نمایندگان 
مجلس نسبت به این اقدام مطرح شد و قرار 
بــود ایرالین ها نرخ های افزایش یافته خود 
را به قیمت هــای مصوب قبلی برگردانند. 
مســوالن ســازمان هواپیمایی بر این نکته 
تاکیــد کردند که این اقــدام ایرالین ها در 
افزایش قیمت بلیت هواپیما مصداق تبانی 
و رقابت مضر اســت و بایــد آن ها به قانون 
احترام بگذارند و قیمت ها را به نرخ های سابق 
مصوب یعنی نرخنامه مصوب آبان ماه سال 
گذشته بازگردانند. از سوی دیگر نیز پرونده 
ایرالین های متخلف به دستگاه های نظارتی 

ارسال شد تا با آن ها برخورد شود.
وزیر دستور به نظارت داد، ایرالین ها 

فرمان نمی برند
در مرداد سال جاری بود که محمد اسالمی، 
وزیر راه و شهرسازی، در نشست شورای عالی 
هواپیمایی کشوری که با حضور سایر اعضای 
این شورا در ساختمان دادمان تشکیل شده 
بود، در این باره گفت: »ضروری است انجمن 
شرکت های هواپیمایی، از اقدام ناهماهنگ 
بــا شــورای عالی هواپیمایی کشــوری در 
افزایــش نرخ بلیت هواپیما خودداری کند. 
در نرخ گذاری، دو مساله اهمیت دارد. یکی 

محاسبات عددی هزینه ها و درآمد ایرالین ها 
و دیگری نقش حاکمیت در حمایت توامان از 
همه اقشار جامعه و صنعت هوانوردی است.«

نهایتا به گفته وزیر راه مقرر شد که کمیته 
کارشناسی با حضور کارشناسان بی طرف، 
نمایندگان ســازمان هواپیمایی کشوری و 
نمایندگان شرکت های هواپیمایی تشکیل 

شود تا در این زمینه تصمیم گیری شود.
امــا در ایــن میان به نظر می رســد که این 
ســخنان و تصمیمــات وزیر نه تنها فاصله 
زیادی با صحبت ها و اظهارات اخیر خودش 
دربــاره افزایش غیــر قانونی قیمت بلیت 
هواپیما دارد، بلکه با وجود تاخیر یک ماهه 
در برگزاری جلســه، همچنان گرانفروشی 
ایرالین ها و تعیین نرخ برای بلیت هواپیما 
بالتکلیف ماند و به نظر می رسد که تمایل 
چندانی برای به نتیجه رســاندن آن وجود 
نداشــته است.به این ترتیب بود که با همه 
جلســات و تهدید ها هم چنان شرکت های 
هواپیمایــی و ایرالین هــا از ابتدای تیر ماه 
امسال قیمت بلیت هواپیما را در مسیر های 
داخلی تا ســقف ۳۰ درصد افزایش دادند 
و بــا وجــود مخالفت هــا و هشــدار های 
مســوالن وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
هواپیمایی نه تنها قیمت را به نرخ ســابق 
مصــوب برنگردادند بلکه بــرای این اقدام 
ناگهانی شــان هیچ مجوز قانونی از شورای 
عالی هواپیمایی دریافت نکردند و توضیحی 
نیــز در این بــاره نداند. اتفاقی که هر چند 
بهانه آن شــیوع ویروس کرونا و بحران در 
سیســتم حمل و نقل هوایی بود، اما بار ها 
گزارش های مختلف از شهروندان نشان داد 
که مساله فروش ۶۰ درصد از بلیت ها رعایت 

نشده است.

ایران در رتبه سی ضرر و زیان ناوگان 
هوایی در دوران کرونا

ســال ۲۰۲۰ مسافرت های هوایی در جهان 
کاهــش ۵۹ تــا ۶۰ درصــدی را تجربه کرد 
بــه طــوری که در این ســال میزان کاهش 
درآمد هــای فرودگاهــی ۱۱۲ میلیارد دالر 
بــود و تعداد مســافران داخلی و بین المللی 
۶۰ درصد اُفت پیدا کرد. مدیرعامل شــرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز در بهمن 
ماه سال ۱۳۹۹ گفته بود که در سال ۲۰۲۰ 
مســافران بین المللی ۷۳ درصد و مسافران 
هوایی ایران ۴۶ درصد کاهش یافته اند و ایران 
با حدود ۵۲ درصد و ۶۹ میلیون دالر کاهش 
درآمد پرواز هــای عبوری و خدمات ناوبری 
هوایی نســبت به ســال ۲۰۱۹ رتبه ۳۰ را از 
منظر ضرر و زیان در جهان به خود اختصاص 
داده است.اما به نظر می رسد که چه در سال 
۱۳۹۹ و چــه در ســال ۱۴۰۰ و حتی بدون 
اعمال محدودیت فروش بلیت به دلیل شیوع 
کرونا، شرکت های هواپیمایی با افزایش قیمت 
بلیت ها، ســعی کردند ضرر و زیان خود را با 

برداشت از جیب مسافران جبران کنند.
افزایش قیمت مجدد بدون نظارت، 

بدون مصوبه، همراه با نافرمانی
ماجــرای افزایش غیرقانونی نرخ بلیط های 
هواپیما ها و تخلفات ایرالین ها، اما هر سال 
در آستانه نوروز وارد فار تازه ای شده است و 
به نظر می رسد این بار نیز این روند با توجه 
بــه افزایش قیمت ها در دو مرحله تیرماه و 
مهرماه سال جاری و به بهانه کرونا، حاال حتی 

با شدت بیشتری جریان دارد.
اواسط بهمن ماه سال جاری و در حالی که 
بیش از ۴۵ روز تا تعطیالت نوروز بای مانده 
بود خبر ها حکایت از آن داشت که ظرفیت 

برخی از پرواز ها و قطار ها پر شده است و در 
عین حال خبر های دیگر نیز حکایت از آن 
داشــت که قیمت بلیت پرواز و قطار نسبت 
به ماه گذشــته یعنی دی ماه سال ۱۴۰۰ با 

افزایش مواجه شده است.
این در حالی است که در ۲۱ بهمن ماه عضو 
کمیســیون عمران مجلس گفته است که: 
»اجازه افزایش قیمت بلیت هواپیما و قطار 

را برای نوروز ۱۴۰۱ نمی دهیم.«
اسماعیل حسین زهی گفته بود که: »قرار بود 
پس از حذف محدویت مســافر در پروازها، 
قیمت بلیت هواپیما نیز به نرخ ســابق خود 
بازگــردد، نــه تنها این اتفــاق نیفتاد بلکه 
شــرکت های هواپیمایی قیمت بلیت را نیز 
افزایــش دادند. طی هفته های اخیر قیمت 
بلیــت هواپیما ۲۰۰ تــا ۳۰۰ هزار تومان 
افزایــش یافته که بــه هیچ عنوان پذیرفته 
نیســت. وزیــر راه و شهرســازی به عنوان 
متولــی این حــوزه باید با جدیت به قیمت 
بلیــط هواپیما ورود کــرده و اجازه افزایش 
قیمت غیرقانونی بــه ایرالین ها را ندهد.« 
ایــن نمانیده مجلــس در بخش دیگری از 
سخنانش نیز گفت که: »علی رغم وعده وزیر 
راه مبنی بر ســاماندهی نرخ بلیط هواپیما 
ظرف مدت یک ماه، شاهد نابسامانی در این 
حوزه و افزایش قیمت بلیط ها هســتیم؛ لذا 
اعضای کمیسیون عمران در اولین فرصت، 
جلسه ای با این موضوع برگزار خواهد کرد.«
ادعای رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری 
درباره این که هیچ شرکت هواپیمایی برای 
نــوروز حق افزایش نــرخ بلیت را ندارد، در 
حالی بیان می شــود کــه خبر ها حداقل از 
بهمــن ماه حکایت از ایــن دارد که قیمت 
بلیت هــای هواپیما ها و حتی قطار ها برای 
نیمه دوم اســفند و نوروز ســال ۱۴۰۱ با 

افزایش محسوس روبه رو شده است.
از ســوی دیگــر پیــش از ایــن برخــی از 
شرکت های هواپیمایی برای خود کف نرخ 
بلیت تا ۶۰۰ هزار تومان را تعیین کرده بودند 
که همین موضوع باعث شــکایت برخی از 
مسافران نیز شده بود و به نظر می رسد حاال با 
افزایش مضاعف قیمت ها نیز مواجه خواهیم 
شد.شرکت های هواپیمایی پیش از این و در 
سال های ۹۶ و ۹۷ نیز بدون توجه به مصوبات 
و دستورالعمل ها برای افزایش پلکانی قیمت 
ها، دست به افزایش قیمت مضاعف زدند و 
در دوران کرونــا با بهانه ۶۰ درصد ظرفیت 
مسافران نیز قیمت ها را افزایش دادند و در 
نهایت به نظر می رسد اکنون و برای بار سوم 
در ســال ۱۴۰۰ برخالف مصوبات در حال 

فروش بلیت باالتر از مصوبات هستند.

کنش عجیب کارفرمایان به افزایش حقوق کارگران در سال 1401؛ وا

تعدیلنیرومیکنیم!
 حداقل دستمزد سال آینده کارگران ۵۷.۴ درصد 
افزایــش می یابد. اما این افزایش حقوق کارگران 
موجب نگرانی برخی از کارفرمایان و حقوق بگیران 

کارگری شده است.
حداقل حقوق کارگران چقدر است؟

بر اســاس توافق اعضای شورای عالی کار، حداقل 
دســتمزد کارگــران ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ 
هــزار تومان به چهــار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان 
افزایش یافت. بر این اســاس کمک هزینه مسکن 
از ۴۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان و بن کارگری از ۶۰۰ 
هزار تومان به ۸۵۰ هزارتومان افزایش پیدا کرد.

حجــت ا… عبدالملکی، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
احتماعــی نیــز درباره حداقل حقــوق کارگران 
گفــت: »حداقل حقــوق یک کارگر با دو فرزند از 
چهار میلیون و ۳۷۶ هزار تومان به شش میلیون 

و ۷۲۵ هزار تومان افزایش یافت.«.
آنطــور که عبدالملکی گفت حقوق یک خانواده با 
یک فرزند نیز از چهار میلیون و ۱۱۱ هزار تومان 

به شش میلیون و ۳۰۷ هزار تومان رسید.
 کارفرمایان در سال جدید 

تعدیل نیرو می کنند؟
در حــال حاضر حدود ۲۲ میلیون نفر در کشــور 
شاغل رسمی هستند. حدود هشت میلیون نفر از 

آن ها بیمه یا مالیات پرداخت نمی کنند.
حــاال با احتســاب افزایــش ۵۷ درصدی حقوق 
کارگران، احتمال می رود که تعدادی از شــاغالن 
رســمی، به بخش غیررسمی منتقل شوند. یعنی 
به تعداد کسانی که بیمه نیستند، اضافه می شود. 
زیرا کارفرمایان احتماال توان پرداخت بیمه برخی 

از افراد را نداشته باشند.

تعدیــل نیــرو گزینه دیگر برخــی از کارفرمایان 
اســت. ممکن اســت کارفرمایان تــوان پرداخت 
حقوق کارگران با افزایش ۵۷ درصدی را نداشته 
باشند و تعدادی از نیروهای خود را تعدیل کنند.

سیامک قاسمی، فعال اقتصادی در صفحه توییتر 
خود نوشــت: »راه مقابله با فقر گســترده موجود، 
کاهش سریع تورم، رشد اقتصادی پایدار و افزایش 
ثروت جمعی در کشــور اســت. نه افزایش یکباره 
۵۷ درصــدی حداقــل حقوق کــه اتفاقا منجر به 
اخراج گســترده نیروها بــرای کم کردن هزینه ها 

می شود.«.
»قیمت ها را باال می بریم!«

تعدیل نیرو و افزایش بیکاری موضوعی اســت که 
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نیز در ادامه 
افزایــش حقوق کارگران به آن اشــاره کردند. در 

ادامــه نظــر برخی از مخاطبان را نســبت به این 
موضــوع می خوانید.»ایــن درصد افزایش حقوق 
به کارفرمایان فشــار می آورد. ناچاریم کمی روی 
قیمت ها بکشــیم. تعدادی را هم بیرون کنیم و از 
بقیه بیشــتر کار بکشــیم. خوب داریم بیشتر پول 
می دهیم.«!»مــن خودم کارگر هســتم ولی فکر 
کارفرمایان را هم کنید. ناگهان حقوق ســه برابر 
شــود چگونه می خواهند حقوق این همه کارگر 
را بدهند؟«.»حــاال ببینید ایــن کارخانه دارها و 
سرمایه داران که کلی از قبل همین کارگران رشد 
کردند چه تعدیل نیرویی راه بیندازند. برای همین 
افزایش ناچیز که بدبخت شدیم و سرمایه مان به باد 
رفــت و…«.افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران 
درحالی است که حقوق کارمندان ۱۰ درصد برای 

سال آینده افزایش می یابد.

خبر ویژه

رئیس بنیاد مســتضعفان با بیان این که پالسکو جدید 
را با ایمان ســاختیم نه چرتکه اندازی، گفت:  در حادثه 
پالسکو، بنیاد ۱۶.۲ درصد مقصر بود. سید پرویز فتاح 
در مراســم افتتاح ســاختمان جدید پالسکو با تبریک 
اعیاد شــعبان اظهار کرد: این مراســم در جایی برگزار 
می شــود که شــهدای فداکار آتش نشان، ققنوس وار 
ســوختند و آسمانی شدند و این ساختمان تا همیشه 
یادآور جانفشــانی و ایثارگری این آتش نشانان است. 

ساختمان پالسکو نماد آسمان هاش در ایران بود. عالوه 
بر این، وجود ۶۰۰ کسبه در پالسکو، این ساختمان را 
به نمادی از تولید در صنعت پوشاک تبدیل کرده بود.
وی ادامه داد: این ساختمان در ۱۰۰۰ متر مربع و در 
۲۰ طبقه احداث شــد و ســختی کار جایی بود که باید 
مشــاعات، آسانســورها و پله برقی ها به این فضا اضافه 
می شــد و در عین حال رضایت کســبه نیز مدنظر قرار 
می گرفت.فتــاح بــا تاکید بر اینکه تمام ضوابط ایمنی 

در ساختمان جدید پالسکو رعایت شده است افزود: ما 
برای ساخت پالسکو ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه کردیم 
که شــامل عملیات عمرانی و هزینه های اخذ مجوز و 
صدور پروانه ها شــد.وی با بیان اینکه نمای ساختمان 
پالســکو، برای ایمن بودن به صورت ۲ پوسته ساخته 
شده است، گفت: در احداث ساختمان جدید پالسکو 
سعی کردیم تا تمام مصالح به کار رفته در این ساختمان 

را از مصالح با کیفیت داخلی تامین کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان: 

پالسکوجدیدراباایمانساختیمنهچرتکهاندازی
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نفت و انرژی 4

اتحادیه اروپا بر سر دوراهی تحریم یا عدم تحریم انرژی روسیه قرار دارد 

تشدید اختالف  بین اعضای  اروپایی

کوتاه از انرژی

بین الملل

 حتی با وجود تحریم 
 هم مشتری 

برای نفت و گاز داریم
 ســرگی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
در کنفرانســی در ترکیه پس از دیدار 
بــا دیمیتری کولبا، همتای اوکراینی 
خود گفت: ما هیچ کس را برای خرید 
نفت و گازمان متقاعد نمی کنیم. اگر 
می خواهند نفت دیگری را جایگزین 
نفت روســیه کنند، خوش آمدند. ما 
بازارهایی برای عرضه خواهیم داشت 
و هــم اکنون هم داریم.این اظهارات 
در حالی مطرح شد که اروپا به عنوان 
بزرگترین خریدار انرژی روســیه، در 
حال بررســی احتمال اختالل عرضه 
گاز در بحبوجه ادامه جنگ در اوکراین 
است. این قاره برای ۳۰ درصد از گاز 
مورد نیازش به روسیه وابسته است و 
تالش می کند با استفاده از منابع دیگر 
عرضه و بهبود بهره وری و استفاده از 
منابع تجدیدپذیر بیشــتر، وابستگی 
خــود را کاهــش دهد.نفــت و گاز 
طبیعی در بحبوحه نگرانیها نســبت 
به کاهش عرضه روسیه، صعود کرده 
اند. در ابتدای هفته جاری قیمت نفت 
به باالترین حد از ســال ۲۰۰۸ صعود 
کــرد در حالی که قیمت گاز اروپایی 
رکورد تاریخی زد. سودگیری از رشد 
قیمتها و پیش بینی هوای گرمتر باعث 
شــده قیمتها نسبت به ابتدای هفته 
کاهــش پیدا کنند. نفت برنت پس از 
انتشار اخباری از اوکراین و کشورهای 
اوپک، نوســان قیمت شدیدی پبیدا 
کردند.والدیمیــر پوتیــن، رئیــس 
جمهور روسیه در دیدار روز پنج شنبه 
با هیات دولت اعالم کرد: روســیه به 
تعهدات خــود برای تامین انرژی در 
اروپا و خارج از آن کامال پایبند است. 
ما هر چه که برای مشــتریان بزرگ 
خــود عرضه می کردیم را عرضه می 
کنیــم. قیمتها افزایش پیدا کرده اند 
اما تقصیر ما نیســت.آمریکا واردات 
نفت و فرآورده های نفتی روســیه را 
ممنوع کرده اســت. این اقدام قیمت 
همه کاالها از انرژی تا فلزات و غالت 
را افزایــش داده اســت. انگلیس هم 
تصمیــم مشــابهی را اعالم کرد اما از 
تحریم واردات گاز روســیه خودداری 
کرد. ســایر کشــورهای اروپایی که 
ماههاســت با کمبود انرژی دســت و 
پنجــه نرم می کنند، تمایلی به اتخاذ 
اقدامات مشــابه ندارنــد. در عوض، 
شــرکتها و معامله گران نفت دســت 
بــه تحریم خودخواســته زده و حتی 
از فعالیتهایشــان در روســیه خارج 

شده اند.

ایجاد همگرایی بین 
 صنعت پتروشیمی ایران 

و صنایع تکمیلی عراق
عــراق در حــال حاضــر واردکننده 
فــرآورده، گاز طبیعی و برق از ایران 
اســت و کاهش نابه سامانی در عرضه 
پایدار انرژی به عراق قطعا در توســعه 
روابــط و نیز افزایش درآمدهای ارزی 
کشــور مؤثر اســت. شــناخت بازار 
کشــورهای همسایه، الزام اولیه برای 
برنامه ریــزی جهــت ورود و تصاحب 
بازار آنها اســت. در این بین همگرایی 
فرهنگــی و دینــی ایــران و عراق در 
کنار همسایگی این دو کشور و منابع 
هیدروکربــوری قابل مالحظــه آنها، 
ظرفیت مناســبی را برای گســترش 
همکاری هــا در حــوزه نفت و انرژی 
فراهــم کــرده اســت.طبق گزارش 
مرکز مطالعات زنجیره ارزش، کشور 
عراق داری ۱۵ پاالیشــگاه اســت که 
ظرفیت اســمی این پاالیشگاه ها در 
ســال ۲۰۲۰ در مجموع حدود ۸۲۸ 
هزار بشــکه در روز بوده اســت. این 
پاالیشــگاه ها همگی تحت مدیریت 
شرکت ملی نفت عراق است. شرکت 
پاالیشــگاه های  شــمال، شــرکت 
پاالیشــگاه های  مرکزی و شــرکت 
پاالیشــگاه های جنوب، مدیریت این 
۱۵ پاالیشــگاه را بــر عهده دارند. دو 
پاالیشگاه بازیان )سلیمانیه( و القیاره 
با مجموع ظرفیت ۵۲ هزار بشــکه در 
روز در منطقه کردســتان عراق قرار 
دارند.تولیدات پاالیشگاهی در عراق 
با نیازهای این کشور همخوانی ندارد، 
بــه طوری که این کشــور به واردات 
فرآورده های پر اهمیت از جمله بنزین 

وابسته است.

 معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا 
اظهار کرد : 

توجه به اقتصاد آب جهت 
جلوگیری ازرفتار مسرفانه

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: وزارت 
نیرو به عنوان دستگاه متولی مدیریت منابع 
آب در راستای جلوگیری از اسراف این مایه 
حیات، در کنار ســایر دستگاه های مسئول و 
مشترکان قرار دارد و تمام توان خود را در این 
مسیر به کار خواهد بست.محمد جوانبخت، با 
اشاره به اهمیت حفظ و مدیریت بهینه منابع 
آب در کشــور گفت: با توجه به نقش اساسی 
آب در حیات و دوام جوامع بشری، مدیریت 
مطلوب منابع آب با بهره گیری حداکثری از 
ظرفیت هــای علمی و تجربی از ضرورت های 
امــروز کشــور اســت.مدیر عامل شــرکت 
مدیریــت منابع آب ایران با تاکید بر ضرورت 
ایجاد ســازوکارهای الزم برای جلوگیری از  
رفتار مســرفانه  آب گفت بدون شــک یکی 
از اساســی ترین مشکالت صنعت آب کشور 
اسراف قسمت اعظمی از منابع آبی است که 
حل آن عالوه بر اصالح زیرساخت ها مستلزم 
تغییــر نگــرش و رفتارهای موجود در بخش 
های مختلف مصرف اعم از کشاورزی، صنعت 
و مصارف خانگی خواهد بود.وی افزود: توجه 
به اقتصاد آب و ارزش واقعی آن به عنوان یکی 
از مولفه هــای حکمرانی مطلوب آب، اقدامی 
موثر در راســتای اصالح رفتار مســرفانه آب 
تلقی می شود.جوانبخت با بیان اهمیت توجه 
بــه اقتصاد آب به عنــوان یک تغییر نگرش 
به مســئله آب در کشــور تاکید کرد: الزمه 
حرکت به ســوی استقرار نظام اقتصادی آب  
ایجاد شفافیت تخصیص و توزیع عادالنه آب و 
مشارکت ذی نفعان است که برای این منظور 
ایجاد ســازوکارهای مربوطه در دســتور کار 
وزارت نیرو قرار دارد.وی در بیان برنامه وزارت 
نیرو در راســتای ساماندهی مدیریت منابع 
آب  کشــور ادامه داد: تقویت حکمرانی موثر 
آب در قالب دو حوزه اصالحات ساختاری با 
هدف افزایش مشــارکت ذی نفعان و اجرای 
جهادی پروژه های تاثیرگذار در تامین منابع 
آب از برنامه هــای وزارت نیــرو به حســاب 
می آید.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در 
بیــان اینکه وظیفه تخصیص بهینه و پویای 
منابع آب بر عهده وزارت نیرو اســت، گفت: 
برنامه ریزی الزم جهت ارتقاء شــاخص های 
تامین آب شــرب پایدار و جلوگیری از هدر 
رفت آب به کمک نخبگان و دانشگاهیان مورد 
توجه وزارت نیرو است.جوانبخت در تشریح 
آمادگــی وزارت نیرو به منظور جلوگیری از 
رفتار مســرفانه گفت: وزارت نیرو به عنوان 
دستگاه متولی مدیریت منابع آب در راستای 
جلوگیری از اســراف آب این مایه حیات، در 
کنار ســایر دستگاه های مسئول و مشترکان 
قرار دارد و تمام توان خود را در این مسیر به 

کار خواهد بست.

کنترل روشنایی بوستان ها با هدف 
صرفه جویی در مصرف انرژی

مســئوالن معاونــت خدمــات شــهری و 
محیط زیست شــهرداری منطقه۱۸  تهران 
برای اشــاعه فرهنــگ صحیح مصرف انرژی 
به کنترل روشــنایی بوستان ها و جلوگیری 
از هدررفتــن نیــروی برق اقــدام کرده اند و 
همچنیــن در طرح اســتقبال از بهار اجرای 
طرح ها و برنامه های مختلفی را پیش گرفته 
اند.معاون خدمات شــهری و محیط زیست 
شــهردارمنطقه۱۸، با بیان این مطلب که هر 
گامی به سوی نهادینه کردن فرهنگ استفاده 
صحیــح از نعمت هــای الهی و اصالح الگوی 
مصرف برداشــته شود، عالوه بر اجر معنوی 
بســیاری از هزینه های مدیریت شــهری را 
کاهش می دهد افزود: ضروری اســت اصالح 
الگــوی مصرف را از ادارات دولتی آغاز کنیم 
تا شهروندان به رعایت الگوهای مصرف بهینه 
تشویق شوند.مهندس رضا شیرزادیان ادامه 
داد: بــا پایان کار مطالعاتی بر میزان مصرف 
برق در بوســتان های منطقــه۱۸ و با توجه 
به نتایج به دســت آمده، نســبت به کنترل 
روشنایی ها اقدام شده است و در اسرع وقت 
پایه هــای چراغ های غیرضروری از مدار برق 
جدا خواهند شــد و به تامین روشــنایی در 
مکان های مورد نیــاز اقدام می کنیم.معاون 
خدمات شــهری و محیط زیســت شهردار 
منطقــه۱۸ درادامــه از برنامه ها و طرح های 
اســتقبال از بهار در این حوزه صحبت کرد و 
گفت: مناسب سازی، شست و شو و زیباسازی 
مبــادی ورودی و بزرگراه هــا از جمله اتوبان 
آزادگان غرب به شــرق، پل های هوایی عابر 
پیــاده، اجرای فرش گل در چندین نقطه پر 
رفت وآمد، اجرای کف تراشــی، شست و شو، 
رنگ آمیزی و تعمیرات مخازن مکانیزه زباله 
در نواحی ۷ گانه، الیروبی جوی ها و انهار روباز، 
رنــگ آمیزی جداول در خیابان ها، بازپیرایی 
و آبشــویی درختان، پاکســازی پوســتر و 
برچســب های تبلیغاتی ازســطح دیوارها و 
نمای بصری شــهر، درطرح استقبال از بهار 

اجرایی شده است.

با تداوم جنگ اوکراین فشارها بر اتحادیه اروپا برای 
اعمال تحریم های انرژی علیه روسیه بیشتر شده و با 
توجه به وابستگی شدید این اتحادیه به انرژی روسیه 
اختالف نظرها و بحث های زیادی در این باره شکل 
گرفته است. وابستگی شدید اروپا به انرژی روسیه 
بروکسل را در اعمال تحریم های گازی علیه مسکو 
به شدت بر سر دوراهی قرار داده و با توجه به اینکه 
آمریکا این مسیر را در پیش گرفته حاال فشارها بر 
این اتحادیه هم برای دنباله روی از آمریکا شــدت 
گرفته اســت.این در حالی اســت که بین کشورها و 
مقام های اروپایی هم در این باره اختالف نظر وجود 
دارد.سران کشــورهای اروپایی در ورسای فرانسه 
نشستی را درباره جنگ اوکراین و عواقب آن برگزار 
کرده و به این مســئله هم پرداختند.روسیه هر روز 
در گزارشی اعالم می کند که به انتقال گاز به اروپا 
از طریق خط اوکراین بر اساس خواست اروپا ادامه 
می دهد و به این ترتیبب این سیگنال را ارسال می 
کند که حتی در شرایط جنگی هم نباید به تحریم 
های انرژی روی آورد.ویکتور اوربان، نخســت وزیر 
مجارستان هم اعالم کرده که اتحادیه اروپا تحریم 
هایی را علیه گاز و نفت روسیه اعمال نخواهد کرد. 
وی گفته است تصمیم گیری درباره این مهمترین 
موضوع خوب بوده است.وی در صفحه فیس بوک 
خود نوشت: هیچ تحریمی بر روی گاز یا نفت وجود 
نخواهد داشــت، بنابراین تامین انرژی مجارستان 
امن است. از طرفی در حالی که دولت فدرال آلمان 
توقــف واردات انرژی از روســیه به اتحادیه اروپا را 
به عنوان واکنشــی به جنگ علیه اوکراین رد می 
کند، اکثریت مردم این کشور با آن موافق هستند. 
در نظرسنجی موسسه تحقیقاتی یوگو به سفارش 
خبرگزاری آلمان، ۴۹ درصد از افراد بیشتر طرفدار 
توقف واردات گاز، نفت یا زغال سنگ از روسیه بودند. 
تنها ۳۲ درصد مخالف آن هستند. ۱۹ درصد هیچ 
اطالعاتی ارائه نکردند.البته دولت آلمان روی کمک 
هــای اقتصادی جدید برای کاهش تاثیرات جنگ 
اوکراین کار می کند.با توجه به آســیب های قابل 
توجــه در اقتصــاد آلمان، انجمن اتاق های صنعت 
و بازرگانــی آلمان )DIHK( هم نســبت به عواقب 
تحریم های بیشتر علیه روسیه - مانند تحریم گاز 
هشــدار داده اســت. اورزو ال فون در الین ، رئیس 
کمیســیون اروپای هم در نشست سران اروپایی بر 

مســئله استقالل از روســیه در زمینه انرِژی تاکید 
کرده و اعالم کرده که اتحادیه اروپا از ســال ۲۰۲۷ 
دیگر نباید گاز یا نفت از روســیه وارد کند. وی در 
توئیتی اعالم کرد که اواســط ماه می طرحی را در 
این باره پیشنهاد خواهد داد. آنالنا بائربوک ، وزیر امور 
خارجــه آلمان هم بار دیگر مخالفت خود را با توقف 
واردات انرژی از روسیه اعالم کرد. وی پس از گفتگو با 
آلبین کورتی، نخست وزیر کوزوو در پریشتینا، گفت:  
اگر ما ممنوعیت وارداتی داشــتیم که به این جنگ 
پایان می داد، پس این کار را انجام می دادیم.  اگر از 
ممنوعیــت واردات در این زمینه صحبت می کنید، 
باید بگویید چگونه می خواهید آن را اجرا کنید.وی 
افزود: اگر همه واردات انرژی یک شبه متوقف شود، 
این بدان معناســت که ما دیگر در چند هفته دیگر 
برق و گرما نخواهیم داشت.بلغارســتان هم اخیرا با 
توقف واردات نفت و گاز از روسیه مخالفت کرده است.

در مقابل  روبرتا متسوال ، رئیس پارلمان اروپا خواستار 
محدودیت واردات گاز، نفت و زغال سنگ روسیه به 
اتحادیه اروپا شده است. وی در این باره گفته است: 

در این لحظه بحران، ما باید به یاد داشــته باشــیم 
که انرژی موضوعی سیاســی اســت و همیشه بوده 
است. متسوال در نشستی در ورسای فرانسه به سران 
اتحادیه اروپا گفت: روسیه این مسئله را سال ها درک 
کرده است. بنابراین باید پیام روشنی ارسال شود و 
کاالهای صادراتی روسیه محدود شود. کریسیانیس 
کارینز ، نخست وزیر لتونی هم خواستار ممنوعیت 
واردات انرژی روسیه شده است. کارینز در حاشیه 
نشســت اتحادیه اروپا در ورســای گفت: من بر این 
عقیــده ام که ما باید تصمیم بگیریم واردات انرژی 
از روســیه را متوقف کنیم تا پوتین )رئیس جمهور 
روســیه( را به میز مذاکره بیاوریم و به جنگ پایان 
دهیم.با این همه والدیمیر پوتین، شخصا اعالم کرده 
که تصمیمی برای قطع صادرات انرژی به اروپا ندارد 
و به همه تعهدات خود به بروکســل در این زمینه 
پایبند خواهد ماند.نشریه دی سایت هم در مطلبی 
از جدایی اتحادیه اروپا با توجه به اختالفات بر ســر 
مسئله توقف و یا تداوم واردات انرِژی از روسیه خبر 
داده اســت.اوالف شولتز ، صدر اعظم آلمان مجدداً 

درخواست ها برای چنین تحریمی توسط اوکراین 
و کشورهای شرقی اتحادیه اروپا را رد کرد. وی در 
نشست اتحادیه اروپا در ورسای فرانسه تاکید کرد 
که تاثیرات تحریم های اتحادیه اروپا بر اروپایی ها 
باید تا حد امکان کم باشد. وی افزود: ما می خواهیم 
این مسیر را ادامه دهیم.به نوشته این نشریه آلمانی 
ایاالت متحده و انگلیس قباًل تحریم انرژی روسیه را 
اعمال کرده اند. وابستگی شدید اروپا به انرژی روسیه 
بروکسل را در اعمال تحریم های گازی علیه مسکو 
به شدت بر سر دوراهی قرار داده و با توجه به اینکه 
آمریکا این مسیر را در پیش گرفته حاال فشارها بر 
این اتحادیه هم برای دنباله روی از آمریکا شــدت 
گرفته اســتهمچنین درخواست هایی برای چنین 
اقدام تنبیهی در اتحادیه اروپا هم وجود دارد. با این 
حال، در آلمان، در این مورد بیم آن می رود که قیمت 
انرژی افزایش یابد.با تداوم جنگ اوکراین مســلما 
فشــارها بر اتحادیه اروپا بــرای تحریم های انرژی 
علیه روســیه بیشــتر می شــود و این امر بحث ها و 
اختالف نظرها در این اتحادیه را تشدید خواهد کرد.

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با بیان  امیدوار هســتیم تا زمستان 
۱۴۰۱ فاز ۱۱ پارس جنوبی به بهره برداری برســد  گفت: این میدان 
بیشترین گاز هلیوم در جهان را دارد و بنا داریم در سال ۱۴۰۱ کار در 
زمینه استخراج گاز هلیوم از این میدان را آغاز کنیم.محسن خجسته مهر 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در مورد اقدامات صورت گرفته در 
شش ماه اخیر گفت: صنعت نفت در گام اول انقالب چهار مرحله داشت؛ 
در اختیار گرفتن مدیریت صنعت نفت مرحله اول و تکامل و تقســیم 
وظایف در شرکت ملی نفت در دو دهه بعدی رخ داد. در دهه چهارم، 
صنعت نفت با مواردی نظیر هدفمندی یارانه ها و ابالغ سیاســت های 

اصل ۴۴ روبه رو بود که اقدامات مناسبی انجام شد. توانستیم در دهه 
چهارم به این نتیجه برسیم که باید از مسیر فناوری عبور کنیم. ما حدود 
۴۰۰ مخزن نفتی و گازی در کشــور داریم که از این تعداد ۲۸ مخزن 
مشترک هستند.وی افزود: با شروع به کار دولت سیزدهم تمرکز دولت 
بر این بود که اولویت های ساختاری را تعمیق دهیم، به سمت تولید و 
توسعه حداکثری از میادین مشترک و گرفتن سهم بیشتر از بازارهای 
بین المللی حرکت کنیم. اگر می خواســتیم کار را به تحریم گره بزنیم 
قطعاً وضعیت امروز را نداشــتیم.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
خصوص آخرین عملکرد شرکت ملی نفت گفت: اولین اقدام دولت این 

بود که ۴۰ درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی افزایش پیدا کرد 
و درآمدهای آن نیز برمی گشت. بیش از این نفت خریداری می شد اما 
در دولت سیزدهم نفت می فروختیم. در زمان حاضر درآمدهای در نظر 
گرفته شده در بودجه محقق شده است و بیش از آن نیز خواهد شد، این 
موضوع مربوط به تفاوت در دو تفکر و اراده اســت. مدیرعامل شــرکت 
ملی نفت ایران با اشــاره به اینکه اقدام دیگر تأمین ســوخت زمستانی 
کشور بود، گفت: در سال های اخیر ناترازی شدید گازی داشتیم، اگر 
به همین شکل ادامه دهیم و نتوانیم سرمایه گذاری در این زمینه انجام 

دهیم ممکن است برای تأمین گاز دچار مشکل شویم. 
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خبر  ویژه

دانشجوی دکتری مهندسی عمران محیط زیست اظهار کرد :

 استفاده مجدد از پساب
راهکار مقابله با بحران آب

یک دانشــجوی دکتری مهندســی عمران 
محیــط زیســت با اشــاره به اینکــه امروزه 
بحــران آب به معضلی بزرگ برای کشــورها 
تبدیل شــده اســت، استفاده مجدد از پساب 
را راهــکاری مهم بــرای مقابله با این بحران 
دانســت و خاطرنشــان کرد که نیاز اســت 
مطالعات جامعی در این خصوص انجام شود 
تا تفاوت ارزش اقتصادی آب بازیافت شده بین 
صنایع مختلف مشخص شود.محمد رحیمی 
اظهار کرد  امروزه با افزایش جمعیت، توسعه 
شهرنشینی و گسترش فعالیت های صنعتی، 
میزان تقاضای آب به طرز چشم گیری افزایش 
یافته است که این امر در نهایت موجب بحران 
آب شــده اســت. اســتفاده مجدد از آب در 
صنعت، پتانســیل کاهش هزینه های تامین 
آب و تصفیه فاضالب توسط صنایع و کاهش 
فشــار بر منابع آب را دارد. یکی از روش های 
کاهش مصرف آب در صنعت، استفاده مجدد 
از پساب است. بسته به نوع و کیفیت فاضالب، 
ممکن اســت مستقیما مجددا مورد استفاده 
قــرار گیرد یا قبل از اســتفاده مجدد )یعنی 
بازیافت( تصفیه شــود. فناوری های مختلفی 

برای اســتفاده مجدد مســتقیم و همچنین 
تصفیــه فاضالب غیرمتمرکــز برای بازیافت 
فاضــالب وجــود دارد.کاهش میزان مصرف 
آب توســط صنایع می تواند برداشــت آب از 
منابع آب محلی را کاهش دهد که این امر در 
نتیجه دسترسی به آب را افزایش داده، تخلیه 
فاضالب و بار آالینده آنها را کاهش می دهد و 
میزان مصرف انرژی حرارتی و به طور بالقوه 
هزینه پردازش را کاهش می دهد، اما این امر 
مستلزم دانش باال، نیاز به سرمایه گذاری مالی 
و همچنین اصالح سیستم تصفیه فعلی است.
استفاده مجدد از فاضالب می تواند بین صنایع 
مختلف نیز انجام شود. مبادله ضایعات به نفع 
دو یا چند کســب و کار به عنوان  همزیســتی 
صنعتی  نیز شــناخته می شود. در همزیستی 
صنعتــی، همه اعضا با کاهش نهاده های الزم 
در فرآیند تولید )به عنوان مثال آب، مواد آلی( 
یا با کاهش هزینه های تصفیه فاضالب، از این 
ترتیب سود می برند. پتانسیل استفاده مجدد 
از فاضالب به عواملی مانند فاصله بین مشاغل 
)هزینه  حمل و نقل( و حجم و کیفیت تولید 

فاضالب نیز بستگی دارد. 

دبیر کمیسیون انرژی اظهار کرد :

 لزوم اصالح مصرف انرژی 
در بخش صنعت

دبیــر کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اسالمی گفت: حل کردن مشکل سوء مصرف 
انــرژی در حــوزه گاز برق و آب فقط با تعرفه 
گــذاری انرژی در حوزه مصارف خانگی حل 
نمی شــود.عبدالعلی رحیمی مظفری اظهار 
کــرد: ما اگر وضعیــت مصرف انرژی چه در 
بخــش هــای خانگی و چــه در بخش های 
صنعتی را مقایســه کنیم متوجه می شویم 
که نباید صرفاً تاکید مان را بر کاهش مصرف 
در حــوزه انرژی بخش خانگی بگذاریم.این 
نماینــده مجلس یازدهــم تاکید کرد: حل 
کردن مشکل ســوء مصرف انرژی در حوزه 
گاز بــرق و آب فقــط با تعرفه گذاری انرژی 
در حوزه مصارف خانگی حل نمی شــود.وی 
افزود: قســمت عمده مصرف آب برق و گاز 
در جای دیگری جز مصارف خانگی اســت 
تا نتوانیم ســاختار مصرف انرژی در کشــور 
را اصــالح کنیم نمی توانیم با تعرفه گذاری 
پلکانی جلوی افزایش جلوی مصرف زیاد در 
حوزه انرژی را بگیریم.رحیمی مظفری افزود: 
اجرای تعرفه گذاری پلکانی اقدام مناســبی 
است اما یک گام خیلی کوچک است و باعث 

اجرای عدالت در تخصیص یارانه های پنهان 
فقط در حوزه مصارف خانگی می شــود.وی 
گفــت: اگر حتــی روزی برای حوزه صنعت 
و پاالیشــگاه ها و غیره تعرفه گذاری پلکانی 
را اجرایی کنیم می توانیم موفق باشــیم در 
حال حاضر ما اگر به یک پاســاژ وارد شــویم 
از شدت استفاده از برق چشم درد میگیریم 
اینهــا را باید بتوانیم کنترل کنیم.وی خاطر 
نشــان کرد: تعرفه گــذاری پلکانی مدیریت 
صرفه جویــی در مصــرف را ایجاد می کند 
اما به نظر من تعرفه گذاری پلکانی بیشــتر 
باعث فرهنگ ســازی در حوزه مصرف انرژی 
می شود.به عنوان مثال یک خودروی سمند 
که در داخل شــهر مسافرکشــی می کند از 
یارانه انرژی برخوردار می شود اگر یک سمند 
در کشــور به طور میانگین ســاالنه ۸۰ هزار 
کیلومتر طی کند هزار لیتر بنزین در ســال 
مصرف می کند تفاوت قیمت بنزین یارانه ای 
این ماشین با قیمت بنزین آزاد حدود ۲۰۰ 
میلیون تومان در سال است یعنی یک سمند 
در سال ۲۰۰ میلیون یارانه پنهان سوخت از 

دولت می گیرد.
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55بانک و بیمه
افزایش سرمایه 600 میلیاردی 

بیمه آرمان صورت می گیرد

نشســت خبری شــرکت بیمه آرمان با حضور 
مجید قلی پور مدیرعامل، داود الماســی عضو 
هیئت مدیره، عسگر معزی معاون فنی، هادی 
رئیس الذاکرین معاون بازاریابی و فروش، حسن 
هاشمی معاون مالی و سرمایه گذاری، مدیران و 
جمعی از خبرنگاران و اصحاب رســانه در محل 

این شرکت برگزار شد. 
دکتــر مجید قلی پور در آغــاز، ضمن تبریک 
اعیاد شــعبانیه به تشــریح عملکرد شرکت در 
ســال ۱۴۰۰ پرداخــت  و افــزود: ما در ابتدای 
فعالیت خود در شــرکت بــا کاهش پرتفوی و 
بحران نقدینگی، ریزش شــبکه فروش، بدهی  
به بیمه گذاران و زیان دیدگان ،خروج نیروهای 
کیفی و از همه مهمتر آسیب به برند آرمان روبرو 
بودیم. به محض اســتقرار تیم اجرایی جدید با 
توجه به شناخت از مجموعه،  اقدام به بررسی 

و شناسایی نقاط بحرانی کردیم.
دکتر قلی پور در ادامه اظهار داشــت: بیشترین 
مطالبــات شــرکت مربــوط بــه دو شــرکت 
خودروســازی سایپا و ایران خودرو است که ما 
توانســتیم ۴۵ میلیارد تومان از مطالبات سال 
۹۸ را از ســایپا و ۱۳ میلیارد تومان از مطالبات 

ایران خودرو را وصول کنیم.
وی تصریح کرد: پس از حل بخشی از مشکالت  
نقدینگــی با کمک تیــم مدیریتی و همچنین 
تشــکیل کمیته خســارت، وضعیت پرداخت 
خســارات ساماندهی شد، دکتر قلی پور ضمن 
بیــان ایــن موضوع در ادامه گفت: در  ۱۰ ماهه 
امســال بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان خســارت 
پرداخت شــده اســت که حدود ۱۳۰ میلیارد 
تومان آن مربوط به خسارت شخص ثالث بوده 

است.
مدیرعامل بیمه آرمان خاطر نشان کرد: شرکت 
با از دســت دادن ســهم از بازار و بیمه گذاران 
بزرگ مواجه بود که در همین راســتا با تالش 
همکارانمان در بخش بازاریابی و فنی توانستیم 
قرارداد سراســری در کل کشور با سازمان فنی 
و حرفــه ای منعقــد کنیم و عالوه بر این انعقاد 
قــرارداد با مجموعه های بزرگی همچون فوالد 
ارفع، شــرکت نفت ایرانول، برخی از دانشــگاه 
های علوم پزشــکی کشــور از جمله همدان، 
شــهرکرد، اردبیل، شــهرداری و دانشگاه بین 
المللــی امام خمینی قزوین و بســیاری دیگر 
... از جمله دســتاوردهای مهم ما در سالجاری 

بوده است.
همچنیــن، قلــی پــور اذعان کــرد: فعالیت و 
همکاری با شــرکت خودرو ســازی سایپا از سر 
گرفته شــده اســت و پس از برگزاری جلسات 
متعدد با مدیران ســایپا، قراردادی ۳ ســاله با 
شــرکت ســایپا به مبلغ ۷۲۰۰میلیارد ریال به 
منظــور صــدور بیمه نامه های آن شــرکت به 

امضا رسید.
دکتر قلی پور در ادامه از توسعه شبکه فروش به 
عنوان اقدام موثر در سال جاری یاد کرد و گفت: 
امســال برای فروش خرد ۱۴۶ نماینده جذب 
شده است و جهت بهبود مشارکت نمایندگان، 
دو جشــنواره فروش سراسری توسط معاونت 

بازاریابی و فروش برگزار شده است.
وی در ادامــه و در جمــع خبرنگاران از افزایش 
ســرمایه بیمه آرمان خبر داد و افزود: ســرمایه 
ایــن مجموعه تــا ۶۰۰ میلیارد تومان از محل 
آورده نقدی ســهامداران افزایش پیدا می کند 
کــه این امر منجر به افزایش ظرفیت نگهداری 
ریسک و اخذ مجوز پذیرش اتکایی خواهد شد.

قلی پور به حل مشکل پروژه مجتمع سینمایی 
مشهد بیمه آرمان اشاره کرد و گفت: با پیگیری 
هــای واحد حقوقی شــرکت و حمایت اعضای 
هیات مدیره، ســند شش دانگ پروژه مجتمع 
ســینمایی ســیمرغ مشــهد که انتقال آن از 
تکالیــف مجمع عمومی شــرکت بوده به بیمه 

آرمان منتقل شده است.
قلی پور تصریح کرد: ما به دنبال ارائه محصوالت 
و طرح های جدید بیمه ای هستیم که از جمله 
ایــن طرح ها می توان به طرح ویژه برای موتور 
سواران، بیمه درمان اتباع افغانستانی در ایران، 
اســتقرار دســتگاه صدور مکانیزه بیمه نامه در 

مرزها و ... اشاره کرد.
قلــی پور اضافه کرد: اینکس )دســتگاه صدور 
مکانیزه بیمه نامه( پروژه ملی است. این دستگاه 
توســط بیمه آرمان طراحی شده و کامال بومی 

و داخلی است.

اخبار

فرصت ویژه برای بخشودگی جرایم 
بدهکاران در بانک دی

بانــک دی به منظور تکریم مشــتریان و حمایت 
از تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی، طــرح 
ویژه بخشــودگی مانده جرایــم بدهی بدهکاران 
را اجرایــی کرد. به گــزارش  روابط عمومی بانک 
دی: مشــتریانی که در سررســید مقرر نسبت به 
پرداخت و تسویه بدهی های خود اقدام نکرده اند، 
می توانند با پرداخت نقدی و تسویه کل بدهی هر 
یک از قراردادها از مزایای بخشــودگی این طرح 

بهره مند شوند. 
بر اســاس این طرح که از تاریخ ۱۴ اســفند ماه 
آغاز شده است و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد 
داشت، مشتریانی که به دالیل مختلف نتوانسته اند 
بدهی خود را تاکنون بازپرداخت کنند، می توانند 
با مراجعه به شــعبه مربوطــه بانک دی از مزایای 
طرح ویژه بخشــودگی جرایــم بدهی بدهکاران 

بهره مند شوند.

پرداخت بیش از 10 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه 

موسسه اعتباری ملل
در راستای ایفای مسئولیت 
اجتماعی و کمک به اقشــار 
مختلف موسســه اعتباری 
ملل بیش از ۱۰ هزارمیلیارد 
قرض  تســهیالت  ریــال 

الحسنه پرداخت نمود.
ایــن موسســه به منظور ترویــج بانکداری قرض 
الحسنه نسبت به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
در طرح های متعدد به مردم عزیز کشورمان اقدام 

کرد. 
این گزارش می افزاید؛ تســهیالت پرداخت شده 
موسســه اعتباری ملل شــامل تســهیالت قرض 
الحســنه ازدواج، اشــتغال زایی وتامین نیازهای 
ضروری می باشد که از ابتدای سال تا پایان بهمن 
مــاه به حدود ۳۰هزار نفر به مبلغ بیش از ۱۰هزار 

میلیارد ریال پرداخت شده است.
موسسه اعتباری ملل در سال های اخیر نسبت به 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به اقشار مختلف 
مردم  اقدام نموده اســت که در نظر دارد در ســال 
های آینده نیز با توســعه این امر نسبت به کاهش 

مشکالت مردم اقدام نمایند.

توسط بانک توسعه صادرات ایران اتفاق افتاد؛

تامین مالی 20 هزار میلیارد ریالی 
 شرکت های دانش بنیان 

و حوزه نفت
 مدیر عامل بانک توســعه 
صادرات ایران از انعقاد قرار 
داد مشــترک بیــن وزارت 
نفــت و ایــن بانک خبر داد 
وگفت: براساس این قرارداد 
بالــغ بــر ۲۰ هزار میلیــارد ریال تســهیالت به 
شــرکت های دانش بنیان و نوآور حوزه نفت، گاز و 

پتروشیمی اختصاص می یابد.
دکتر ســید علی حســینی اظهار داشت: ۱۰ هزار 
میلیــارد ریــال از این تســهیالت از محل تبصره 
۱۸ قانــون بودجــه ۱۴۰۰) منابع حاصل از صرفه 
جویــی انــرژی( و ۱۰ هزار میلیــارد ریال دیگر از 
 محل منابع بانک توسعه صادرات تامین می شود.

وی یادآور شــد: تســهیالت یاد شــده با نرخ ۹ 
درصــد در ســال، در قالب ســرمایه در گردش و 
طــرح بــه ترتیــب در دوره بازپرداخت یک و پنج 
ســاله به شــرکت هــای دانش بنیــان صادرات 
 محورحوزه نفت، گاز و پتروشیمی اعطا می شود.

وی با ذکر این نکته که ۶۰ درصد از تسهیالت تلفیقی 
توافق شده ذیل این قرارداد، به سرمایه درگردش 
و ۴۰ درصــد به طرح ها تخصیص می یابد، گفت: 
شــرکت های دانش بنیان خواستار این تسهیالت 
 باید معرفی نامه وزارت نفت را به بانک ارایه دهند.

مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ایران در پایان 
از آمادگــی ارائــه تســهیالت در حداقل زمان به 
متقاضیانــی که پرونده اعتبــاری خود را تکمیل 

کرده و امور مربوطه آن انجام شده، خبر داد.

سرمایه بانک مسکن ۲.۵ برابر شد
مدیرعامل بانک مســکن گفت: در سال 
جــاری بــا افزایش ۲۰۴ هــزار میلیارد 
تومانی، ســرمایه بانک مســکن از ۱۳۰ 
هزار میلیارد تومان به ۳۳۴ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
نشســت بررسی عملکرد بانک مسکن با 
حضور محمود شایان مدیر عامل بانک و 
ســیدعباس حسینی معاون امور بانکی، 
بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور 
اقتصــاد و دارایــی و جمعی از مدیران و 
رؤســای بانک مســکن و وزارت اقتصاد 

برگزار شد.
محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن 
در نشســت گزارش عملکرد بانک که در 
ســاختمان مرکزی بانک مسکن برگزار 
شد، ضمن تبریک روز جانباز و میالد امام 
حسین )ع(، توضیح داد: خوشبختانه به 
عنــوان یک بانک تخصصــی در بخش 
مسکن همه تکالیف ابالغ شده در بودجه 
۱۴۰۰ را اجرایــی کرده ایم. همچنین در 
ســال ۱۴۰۱ حدوداً ۲۰ درصد به سهم 
بخش مســکن افزوده شد که رقم ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان بود. این رقم بین ۲۷ 
بانک و مؤسســه از ســوی بانک مرکزی 

تخصیص پیدا کرد.
وی افــزود: دولت به مردم متعهد شــده 
اســت که ســاالنه یک میلیون واحد در 
بخش مســکن تولید کند و از این میان 
۲۱۰ هــزار واحد به بانک مســکن ابالغ 
شــده اســت و در این ایام بیش از ۳۳۰ 

هزار نفر طی طرح نهضت ملی نزد بانک 
مسکن افتتاح حســاب کرده اند و مبلغ 
قابــل توجهــی یعنی بیــش از ۱۳ هزار 
میلیارد تومان به حســاب بانک مسکن 
واریــز کردند کــه از این مبلغ بیش از ۷ 
ه زار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان در پروژه ها 

تزریق شــده اســت. همچنین ۲,۲۰۰ 
میلیارد ریــال نیز از منابع داخلی بانک 
به پروژه ها تزریق شــده است. در جایی 
که سهم الشرکه مشتری پرداخت شده، 
نزدیک ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 

توسط بانک پرداخت شده است.

مدیرعامــل بانک مســکن بــا تاکید بر 
اینکــه کارکنان این بانک تالش زیادی 
کردند تا تســهیالت زیادی طی نهضت 
ملــی مســکن بتواند پرداخت شــود، 
گفت: خوشــبختانه مقــام عالی وزارت 
در خصوص افزایش سرمایه به ما کمک 
کردند و این مساله توان ما برای پرداخت 
تســهیالت را افزایش خواهد داد. از این 
رو در ســال جاری با افزایش ۲۰۴ هزار 
میلیارد تومانی ســرمایه بانک مسکن از 
۱۳۰ هــزار میلیارد تومان به ۳۳۴ هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
شــایان خاطرنشان کرد: در سطح شعب 
کارکنان متخصص و متعهدی داریم که 
تفاهم نامه های خوبی برای جذب منابع 
امضا کرده اند. ما اعتقاد داریم هر رئیس 
شعبه یک مدیرعامل است. خوشبختانه 
ســطح رضایتمندی از شعب ما باال است 
و عملکــرد بانک نشــان می دهد در این 
امــور موفــق بوده ایم. از آنجــا که مقام 
معظم رهبری نیز بارها بر لزوم تخصیص 
تسهیالت بدون ضامن به مردم و توجه به 
بخش مسکن تاکید داشتند، همه تالش 

خود را خواهیم کرد.

اخبار

هت تریک بانک پاسارگاد در ششمین جشنواره نوآوری  برتر ایرانی
در ششــمین جشنواره ملی نوآوری 
برتــر ایرانی، »اپلیکیشــن ویپاد«، 
خدمــت »شــارژ آنالیــن کارت 
شــهروندی در اپلیکیشن پی پاد« 
و »ســامانه خدمات رفاهی آوند«، 
از محصوالت توســعه یافته توسط 
بانــک و گروه پاســارگاد به عنوان 
محصــوالت و نوآوری هــای برتــر 
ایرانی شــناخته شــدند. دبیرخانه 
این جشــنواره پس از انجام مراحل 
بررســی و ممیزی، هر سه محصول 
 فوق را به عنوان محصول نوآور و برتر 

معرفی کرد.
در »ششــمین جشــنواره ملــی 
نــوآوری برتــر ایرانی« که در تاریخ 
۱۶اســفند۱۴۰۰ به همــت دفتر 
توســعه فناوری هــا و نوآوری های 
صنعتی شــریف )تکنوشــریف( در 
محل دانشــگاه صنعتی شریف و با 
حمایت ســتاد توسعه فرهنگ علم، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علــم و فناوری ریاســت جمهوری 
برگزار شد؛ بانک پاسارگاد برای سه 
خدمــت و محصــول خود، موفق به 
دریافت لوح زرین و تقدیرنامه شــد. 
در این راســتا »اپلیکیشــن ویپاد« 
به عنــوان ترابانک )بانک دیجیتال( 
پاســارگاد که مجموعــه خدماتی 
شــامل اعتبــار دیجیتــال، افتتاح 

حســاب دیجیتــال، خدمات مالی 
اجتماعی و ویدیــو بانکینگ و... را 
ارائه می دهد، خدمت »شارژ آنالین 
کارت شــهروندی در اپلیکیشــن 
پی پاد« و »ســامانه خدمات رفاهی 
آونــد« به عنــوان نوآوری های برتر 

مورد تقدیر قرار گرفتند.
جشــنواره نوآوری برتــر ایرانی در 
ششــمین دوره برگــزاری خود در 
چهار بخش نــوآوری در محصول، 
نــوآوری در خدمــت، نــوآوری در 
فرآیند و نوآوری در کســب وکار به 
انتخــاب نوآوری های برتر پرداخته 
و ممیــزی فرآیندهــای نوآوری در 
این جشــنواره بر اساس مدل مرجع 
نــوآوری محصول )PIRM( صورت 
پذیرفته اســت. ایــن مدل برگرفته 
از Stage Gate Model اســت که 
به عنــوان مدلی پذیرفته شــده در 
جهــان، مورد تأیید دو مرجع معتبر 
یعنــی انجمن مدیریــت و نوآوری 
محصــول PDMA و مرکز بهره وری 
و کیفیــت آمریکا APQC نیز واقع 

شده است.
محصوالت برگزیده پاسارگاد در این 
رویــداد همگی از زیرمجموعه های 
راهکارهــای جامــع »ســرزمین 
هوشــمند پــاد« هســتند. ویپاد 
به عنوان اپلیکیشــن بانک دیجیتال 

یا ترابانک پاســاگاد، دریچه ورود به 
سبک نوینی از بانکداری دیجیتالی 
اســت که بــدون نیاز بــه مراجعه 
حضوری به شــعبه  ها و صرفاً مبتنی 
بــر فراخوانی ســرویس  های احراز 
هویــت دیجیتال، هوش مصنوعی، 
اعتبارســنجی دیجیتال و... توسعه 
یافته و در اختیار هم  میهنان سراسر 

کشور قرار گرفته است. 
هم چنین در اپلیکیشن ویپاد امکان 
ارائه تســهیالت برمبنای بسترهای 
کامــاًل غیرحضــوری و الکترونیک 
فراهم شــده و در دسترس کاربران 

قرار دارد.
خدمت شارژ آنالین کارت شهروندی 
در اپلیکیشــن پی پاد نیز یکی دیگر 
از محصــوالت مرتبط با راهکارهای 

جامع ســرزمین هوشمند پاد است. 
کارت شهروندی به عنوان جایگزینی 
برای پول نقد در پرداخت های خرد 
مورد اســتفاده قــرار می گیرد و در 
حال حاضر شــهروندان شــهرهای 
مشهد و قزوین می توانند با استفاده 
از خدمت شارژ آنالین پی پاد، اعتبار 
کارت شــهروندی خود را به صورت 
غیرحضوری و بدون مراجعه به مراکز 
افزایش دهند و در نتیجه دیگر نیازی 
نیســت برای شارژ کارت شهروندی 
خــود مراجعه حضــوری کرده و در 

صف منتظر بمانند.
کارت شــهروندی در انجام آســان 
پرداخت هــای مرتبــط بــا انــواع 
حمل ونقل عمومی و پارکینگ های 
شهری و حاشیه ای و خرید از مراکز 

فروشــگاهی، فرهنگی، ورزشــی، 
تفریحی و گردشــگری کاربرد دارد. 
تاکنــون بیش از ۳،۰۰۰ دســتگاه 
انــواع وســایل نقلیــه عمومی در 
مشــهد و قزوین بــه پذیرنده های 
کارت شــهروندی مجهز شــدند و 
حــدود شــش میلیون کارت برای 
شــهروندان این دو شهر صادر شده 
است که روزانه بیش از یک میلیون 
تراکنــش از طریق آن هــا به انجام 
می رســد. در آینده نزدیک ارائه این 
خدمت به شهروندان دیگر شهرهای 

کشور نیز فراهم خواهد شد.
گفتنی اســت این سرویس بخشی 
از سیســتم کاماًل هوشمند مدیریت 
حمل ونقل شــهری به نام سیستم 
 )AFC( جمع آوری خــودکار کرایه
در اپلیکیشــن پی پــاد اســت که 
شــامل مجموعه ای از سامانه های 
ســخت افزاری و نرم افزاری بوده و با 
اســتفاده از دانش فنی کارت بلیت 
و    QR-Code الکترونیکــی، 
گوشــی های هوشــمند، در جهت 
اعمــال انــواع تراکنش های متنوع 
بــر روی پذیرنده هــای مختلــف 
هماننــد اتوبوس، تاکســی، مترو، 
BRT، پارکینــگ، مراکز فرهنگی و 
تفریحی، اصناف و فروشــگاه ها و... 

مورد استفاده قرار می گیرد.

دومین نشـــست علمی – تخصصـــی با موضــوع “مدل مطلوب 
بانکداری اســـالمی )چالش ها و راهکارهای اصالح قوانین بانکی 
کشــور(”، با همکاری بانک پارســیان و پژوهشــگاه فقه نظام قم، 
بــا حضور اســاتید حوزه و مدیران نظام بانکــی و به میزبانی بانک 
پارسیان روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه برگزار شد. دومین نشـست 
علمی – تخصصـــی با موضوع “مدل مطلوب بانکداری اســـالمی 
)چالش ها و راهکارهای اصالح قوانین بانکی کشــور(”، با همکاری 
بانک پارســیان و پژوهشــگاه فقه نظام قم، با حضور اساتید حوزه و 
مدیران نظام بانکی و به میزبانی بانک پارسیان روز چهارشنبه ۱۸ 

اسفندماه برگزار شد.
در این نشست راهبردی، حضرت آیت اهلل اراکی، ریاست کمیسیون 

اقتصادی مجلس خبرگان رهبری و عضو محترم هیئت رئیسه جامعه 
مدرسین، حجت االسالم والمسلمین دکتر حاجی ابوالقاسم دوالبی ، 
عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و رئیس محترم پژوهشگاه فقه 
نظام، حجت االسالم والمسلمین مادر شاهی، دبیر محترم گروه فقه 
نظام اقتصادی پژوهشــگاه فقه نظام و کورش پرویزیان مدیرعامل 

بانک پارسیان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
ازجمله اهداف برگزاری این نشست؛ تبیین مدل اجرایی یک بانک 
مطلوب تحت مبانی اسالمی و با رویکرد فقه نظام در راستای رفع 
دغدغه های مراجع عالی قدر در همکـاری بـا نهـاد پولی و جلوگیری 
از نفوذ تمـدن سـرمایه ساالری غربی در نهاد پولی- مالی اقتصاد 

می باشد.

نشست مدل مطلوب بانکداری اسالمی در بانک پارسیان برگزار شد

خبر  ویژه

گهی فقدان سند مالکیت  آ
نظــر بــه اینکــه خانــم زینــب حقیقیــان تقاضــای بــوارده شــماره 19043 مــورخ 1400/12/18 ضمــن ارائــه دو بــرگ 
استشــهادیه محلــی مصــدق شــده در دفتــر اســناد رســمی 60 ربــاط کریــم مدعــی اســت ســند مالکیت اعیانی مســاحت 
200 متــر مربــع مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ انگــوری بــه مســاحت 18544 متــر مربــع قطعه 4 تفکیکی پــالک 29 
فرعــی از 156 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 17 فرعــی از اصلــی مذکــور ذیــل ثبت 43931 صفحــه 13 دفتر امالک 
جلــد 208 بــه شــماره چاپــی 140824 ســری ب بــه نــام خانــم زینــب حقیقیــان ثبــت صــادر و تســلیم گردیــد کــه ســند 
مالکیــت مذکــور بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نموده اســت لــذا مراتب به 
اســتناد تبصــره یــک مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام 
معاملــه نســبت بــه پــالک مذکــور بــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت ده روز 
اعتــراض خــود را کتبــًا بــه ضمیمــه ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت پــس 

از انقضــای مــدت و نرســیدن واخواهــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد .
ک شهرستان رباط کریم اداره ثبت اسناد و امال

گهی اصالحی آ
آگهــی منتشــره بــه شــماره 139985618603020418 مورخــه 1399/12/06 و برابــر رای شــماره  پیــرو 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن و تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــورخ 1400/11/25 هی 140060318603013463 م
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ملــک ناحیــه 2 رشــت تصرفــات 
رشــت  از  صــادره   1948 شناســنامه  شــماره  بــه  حبیــب  زنــد  فر راز  هــادی  آقــای  بالمعــارض  مالکانــه 
درقریــه شــالکو در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 240.42 مترمربــع 
پــالک فرعــی 40099 از اصلــی 77 مفــروز مجــزی از پــالک 303 از اصلــی 77 واقــع در بخــش چهــار رشــت 
ز گردیــده اســت کــه در آگهــی منتشــره  خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد محبــت دوســت نفوتــی محــر
پــالک مفــروزی بــه اشــتباه 347 باقیمانــده قیــد گردیــده اســت کــه بدیــن نحــو اصــالح مــی گــردد . تاریــخ 

1400/12/21: انتشــار
ک ناحیه دو رشت سعید بدوی- رئیس اداره ثبت اسناد و امال

گهي موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي" " آ
برابــر راي شــماره  140060318001002562 مــورخ 1400/09/16 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــي 
آقای احمد برمکی خشــکبیجاری به شــماره شناســنامه 41 و کدملی 5189758664 صادره ازخشــکبیجار فرزند یحیی درشــش دانگ 
یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 618.82 مترمربــع بــه شــماره پــالك فرعــي 40 از پــالک شــماره 10 از پــالک شــماره 10 باقیمانــده 
فرعــی از اصلــي5 واقــع در بخــش 9 گیــالن حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بنام مالك رســمي اولیه ذکریــا ضیاپور خشــکبیجاری احراز 
مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضی محــرز گردیده اســت. .لــذا به منظــور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ 
رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بدیهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/12/21 

ونوبــت دوم:1401/01/07
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه یک رشت- سید محمد فرزانه شال

بــه  پــارس  پــژو  ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ 
شــماره بدنــه 82822285 و شــماره موتــور 
72ایــران  پــالک  شــماره  و   12482046421
اعتبــار  درجــه  از  و  گشــته  655ق 36مفقــود 

اســت ســاقط 
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

9 شعبان 1443   12 مارس 2022 شنبه 21 اسفند 1400  شماره پیاپی 2064

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد :

نقش بارز شرکت ملی حفاری در ایجاد فرصت های شغلی استان خوزستان 
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: این 
شرکت نقش بارزی در ایجاد فرصت های شغلی و 
ایفای مسئولیت های اجتماعی در استان خوزستان 
دارد.دکتــر حمید رضا گلپایگانی در نشســت هم 
اندیشــی با مدیر و اعضای خانه مطبوعات اســتان 
خوزستان، افزود: این شرکت ملی و متعلق به مردم 
است و تالش نموده که همسو با انجام وظایف ذاتی 
و همکاری با دســتگاه های اجرایی،  در چارچوب 
مســئولیت های اجتماعی، در برنامه های مختلف 
مشــارکت فعال داشته باشد.وی با تشریح عملکرد 

این شرکت به عنوان یکی از شرکت های تابع شرکت 
ملی نفت ایران در بیش از چهار دهه گذشــته در 
فرآیند حفظ، نگهداشت و افزایش تولید نفت و گاز 
، اظهــار کرد: ملی حفاری هم اکنون نیز همه توان 
فنی، تخصصی، عملیاتی و پشــتیبانی خود را در 
جهت اجرای طرح های مهم توسعه ای صنعت نفت 
و صدور خدمات فنی و مهندسی به کار گرفته است.
گلپایگانی به ارتباط نزدیک و هم افزایی و همکاری 
میان این شرکت و رسانه های جمعی اشاره کرد و با 
استقبال از تقویت این همکاری ها، گفت: رسانه ها با 
انعکاس فعالیت ها و عملکرد این سازمان ، همراهی 

موثری در جهت معرفی توانمندی های این شرکت 
و اهمیت و جایگاه آن در صنعت نفت داشــته اند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با این توضیح 
کــه بالــغ بر ۱۸ هزار نفر در بخش های عملیاتی و 
ستادی این شرکت به کار اشتغال دارند، به خدمات 
این مجموعه بزرگ صنعتی در همراهی و همیاری 
در مواقــع بروز حوادث غیر مترقبه نظیر ســیل و 
زمین لرزه اشــاره کرد و افزود: رســانه های جمعی 
خاصه در اســتان با اطالع رســانی دقیق و به موقع، 
نقش شایســته ای در افزایش آگاهی های عمومی 
و فرهنگ ســازی دارند.در این نشست که اعضای 

خانه مطبوعات اســتان، مشاور مدیرعامل در امور 
رسانه و رئیس روابط عمومی شرکت حضور داشتند 
آقای افشــار پرویزی بابادی مدیر خانه مطبوعات 
اســتان خوزســتان در معرفی و فعالیت های خانه 
مطبوعات توضیحاتی ارایه و زمینه های هم افزایی، 
همکاری های مشترک و بهبود تعامالت با شرکت 
ملی حفاری را بیان داشت.تقویت همکاری با رسانه 
های جمعی در اســتان، حمایت از خانه مطبوعات 
و نشــریات محلی و  موضوع مطالبات مطبوعات از 
دیگر مواردی بوده که در این نشســت مطرح و بر 

آن تاکید گردید.

ج کر گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال جاری و اولویت هاِی 1401 شهرداری  نگاهی به  

تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، تکمیل پروژه های نیمه تمام و ادامه طرح های جهادی
کرج / معصومه عینی

مصطفی ســعیدی با بیان اینکه اقدامات 
محقق شده به واسطه حمایت و همراهی 
شورای شهر بوده و در قدم نخست تکمیل 
پــروژه های نیمه تمــام را اولویت قرار 
دادیم، گفت: با آنکه کار در شــش ماهه 
دوم سال سخت بود لکن موفق به تکمیل 
و بهره برداری از کنارگذر مهرشهر، پارک 
۲۱ هکتاری دانایی در اســالم آباد، بلوار 
شــهدای حســین آباد راه آهن، چندین 
زمیــن ورزشــی، قرائت خانه و ســرای 
محالت، پارک های محله ای و کلنگ زنی 
پارکرود و... شدیم و همین طور برگزاری 
دوازده مرحله طرح نگاهداشت شهر که 
طــی آن عالوه بر ارائه خدمات عمرانی، 
فرهنگــی و فضای ســبز، در حوزه های 
اجتماعی نیز خدمات خوبی توسط مردم 
و گروه های جهادی به شــهروندان ارائه 
شــد و تمرین خوبی برای کار گروهی و 

جهادی بود.

کبانان و سبزبانان در صف مقدم  پا
خدمت رسانی به مردم قرار دارند

وی در ادامه با بیان اینکه ۱۳ هزار همکار 
در شهرداری کرج به شهروندان خدمت 
رسانی می کنیم که پاکبانان و سبزبانان 
در صف مقدم هســتند، ادامه داد: اعتقاِد 
بنده پرداخت همزمان حقوق نیروها بوده 
است که گرچه در گذشته گاهاً پرداخت 
حقوق نیروهای شــرکتی به دهم برج و 
پرســنل خدمات شــهری به انتهای ماه 
نیز کشــیده می شد اما طی چند مرحله 

برنامــه ریزی اکنون حقوق نیروها با هر 
نوع قراردادی در ابتدای ماه پرداخت می 
شود و کلیه پاکبانان و سبزبانان نیز طی 
روزهای آتی ســنوات و حقوق اسفند را 

دریافت می کنند.

قضاوت را به مردم می سپاریم
شهردار کرج در ادامه با اشاره به انتصابات 
صورت گرفته در دوره ششــم مدیریت 
شهری کرج، هدف را استفاده از نیروهای 
جــوان و با انگیزه برای خدمت رســانی 
جهادی به شــهروندان برشــمرد و جابه 
جایی در سیســتم های اجرایی را امری 
طبیعــی دانســت و تاکید کرد که مردم 

بهترین قضاوت را خواهند داشــت.وی 
خاطر نشــان کرد: اکنون تفکر جدیدی 
در مدیریــت شــهری روی کار آمده که 
برگرفته از دوران دفاع مقدس و شهیدان 
مدافــع حــرم می باشــد و اگر ما توفیق 
شهادت در میادین دفاع از میهن و حرم 
را نداشته ایم باید به دنبال تفکر و عملکرد 
جهادی باشــیم لــذا درب دفاتر مدیران 
شهری همواره باید به روی مردم باز باشد.

 اعتبار مناسب ساماندهی 
ج در بودجه 1401 ورودی های کر

این مسئول از تخصیص اعتبار مناسب 
برای ســاماندهی ورودی های کرج از 

سمت میدان امیرکبیر، حصار و اتوبان 
در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت که در 
حوزه های اصالح هندسی، زیباسازی و 
توسعه فضای سبز اقدامات خوبی پیش 
بینی شده است.سعیدی گفت: در بحث 
اســتقبال از بهار نیز جلسات مستمری 
بــا محوریت معاونت خدمات شــهری 
و همکاری نهادهای مربوطه تشــکیل 
شــده، تصمیمات الزم اتخاذ گردیده و 
با توجه به تقارن ایام پایانی امســال و 
آغازین ۱۴۰۱ با نیمه شعبان و والدت 
منجی عالم بشریت برنامه های متنوع 
فرهنگی در ســطح شهر برگزار خواهد 
شد تا شهروندان آمدن بهار را به صورت 

ملموس احساس نمایند.

تالش برای خریداری صد دستگاه 
اتوبوس با اعتبار 910 میلیارد ریالی

شهردار کرج از ترافیک به عنوان یکی از 
معضالت مدیریت شهری و دغدغه های 
جدی شهروندان یاد کرد و با بیان اینکه 
با حمایت های شورای شهر اعتبار بخش 
حمل و نقل برای ســال آینده رشد ویژه 
ای داشته است، افزود: سازمان همیاری 
شــهرداریها در حال انعقاد قرارداد جهت 
خریداری دو هزار دستگاه اتوبوس برای 
تحویل در ســال آینده است که همراه با 
مدیران شــهری در تالش برای پرداخت 
اعتبــار ۹۱۰ میلیارد ریالی تحت عنوان 
سهم شهرداری کرج برای خریداری ۹۸ 
دســتگاه اتوبوس جدید و مدرن هستیم 
کــه امیدوارم محقق گــردد، همچنین 
هماهنگــی پرداخــت وام کم بهره برای 
نوســازی تاکسی های فرسوده در سال 

آینده با جدیت دنبال می شود.
ســعیدی در ادامــه از برنامه ریزی برای 
احــداث بازارهــای ســبک و موقت در 
محالت کمتر توسعه یافته شهر در سال 
آینده خبر داد و برای شــهروندان سالی 
تــوأم با رحمت ایــزدی و توفیقات روز 
افــزون و تندرســتی را از درگاه خداوند 
ســبحان خواستار شد و از همراهی صدا 
و ســیمای استانی با مدیریت شهری در 
جهت ارائه گزارش عملکرد به شهروندان 
 و حــل مشــکالت مــردم صمیمانــه 

قدردانی نمود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

رئیس شورای شهر اصفهان:

سامانه شفافیت در شهرداری 
اصفهان کلید می خورد

اصفهان / گروه استان ها: محمد نور صالحی  
با اشــاره به اینکه مدت هفت ماه از فعالیت 
شورای شــهر می گذرد،به موضوع شفافیت 
اشاره کرد و اظهار داشت:سامانه سوت زنی در 
شهرداری راه اندازی شده و سامانه شفافیت 
نیز در حال راه اندازی اســت و تا اردیبهشت 
سال آینده آماده بارگذاری جزییات اقدامات 
شــهرداری می شــود.وی با اشاره به بودجه 
۱۴۰۱ و اصــالح هــای الزم جهــت پروژه 
عمرانــی افزود: خط دو مترو، حلقه حفاظتی 
رینگ چهارم و سالن اجالس از موارد مهمی 
هســتند که نه تنها سرعت کارشان کم نشده 
که افزایش هم پیدا کرده است.رییس شورای 
اســالمی شهر اصفهان تصریح کرد: در حالی 
بودجه شــهرداری بر ۱۳هزار  میلیارد تومان 
بودجه بســته شــد که به دلیل رشــد نرخ ها 
بــرای حفظ قدرت خرید و خدمات شــهری 
بایــد حداقل ۱۴ هزار میلیارد تومان بســته 
شده باشد اما کمتر تصویب شده است.وی با 
اشــاره به توازن در شــهر و عدالت در مناطق 
بیان داشــت: اهتمام شــورای شهر این دوره 
مناطق محروم است و این در حالی است که 
حدود  ۲۰۰ محله کم برخوردار شناســایی 
شده است  و  ۹۰ محله توجه ویژه الزم دارد.

نورصالحــی گفت:یــک  هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان بودجه مناطق محروم تخصیص یافته 
و نیــز میز خدمت ویژه محالت تعبیه شــده 
که به در خواســت های  مردم رســیدگی می 
کنند.وی با اشاره به مدیریت هوشمندسازی 
شــهرداری و اعتبار۱۰۰میلیارد تومانی آن 
گفــت: طبق تفاهــم نامه ای بین مخابرات و 
شــهرداری  بسترسازی فیبر نوری در برخی 
از محــالت انجــام شــده و درآینده نیز تمام 
ســاختمان ها به فیبر نوری متصل می شود 
و شــهرداری نیــز ۱۰۰ میلیارد تومان برای 
سیســتم شــهرداری در هوشمندسازی در 
نظر گرفته است.نورصالحی همچنین درباره 
ناوگان اتوبوســرانی بیان داشت:عمر اتوبوس 
های فعلی اصفهان ۱۰ ســاله اســت و این در 
حالی است که عمر مفید هر اتوبوس ۴ سال 
می باشــد که به دالیل مســائل مالی ناوگان 
اتوبوسرانی فرسوده و نیاز به بازسازی و خرید 
اتوبوس جدید دارد که سال آینده در بودجه 
شــهرداری خرید اتوبوس دیده شــده است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
جانمایــی تراموا در خیابان امام خمینی)ره( 
گفت:تراموا یک وسیله بسیار گران قیمت اما 
با کاربری اتوبوس است،لذا شهرداری اصفهان 
هیچ برنامه ای برای احداث تراموا برای شهر 
 اصفهــان نــدارد و فقــط در حد پیشــنهاد 

بوده است.

ج: مدیر منطقه 4 شهرداری کر

ساخت و سازهای غیرمجاز را 
با نظارت و پیشگیری به صفر 

خواهیم رساند
البرز / گروه استان ها: سرپرست منطقه چهار 
شهرداری کرج با بیان اینکه ساخت و سازهای 
غیرمجــاز را با نظارت و پیشــگیری به صفر 
خواهیم رســاند، گفت: تخریب و جلوگیری 
از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در جهت 
احقاق حقوق شــهروندی صورت می گیرد.

مصطفــی خدابین با اعالم این خبر گفت: به 
منظور احقاق حقوق شهروندان و در راستای 
جلوگیری از ســاخت و ســازهای غیر مجاز، 
۲۸ بــرگ اخطاریــه جلوگیــری از عملیات 
ســاختمانی و ۳۶ بــرگ اخطاریــه گزارش 
هــای مرحله ای مهندســان ناظر ســازمان 
نظام مهندســی ابالغ و صادر شد.خدابین با 
بیان اینکه پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
در اولویت اقدامات این منطقه اســت، گفت: 
بــا نظارت دقیق و شــبانه روزی در ســطح 
منطقــه بــا هرگونه ساخت وســاز غیرمجاز 
بــه  صــورت جد برخــورد و از ادامه عملیات 
ســاختمانی متخلفین جلوگیری می شود.  
سرپرســت منطقه چهار کــرج اظهار کرد: 
بررســی و ارائه راهکارهــای الزم در مقابله 
با تخلفات ســاختمانی و ســاخت و سازهای 
غیرمجاز امری ضروری اســت و بدون شک، 
هماهنگی و تعامل هرچه بیشــتر مجریان و 
پیگیــری امورات، موجب نتیجه گیری بهتر 
در ایــن زمینه خواهد بود.وی افزود: در کنار 
توجه به قانون، فرهنگ ســازی و آشناسازی 
شهروندان با خطرات و آسیب های ساخت و 
ساز غیرمجاز می تواند مهم ترین راهکار برای 
جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز باشد.

این مسئول در پایان خاطر نشان کرد: با بهره 
گیــری از تمامــی ظرفیت هــا و امکانات و با 
استفاده از توان اجرایی و عملیاتی، نسبت به 
 جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز اقدام 

خواهیم کرد.

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای 
استان خوزستان خبر داد؛

رشد 18 درصدی مصرف برق 
در استان خوزستان  

خوزســتان / گروه استان ها: مدیر بازار برق 
شــرکت برق منطقه ای خوزســتان گفت: 
پیک بهمن ماه مصرف برق نسبت به مدت 
مشــابه در سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته 
اســت.فرامرز شادفر بیان کرد: پیک بهمن 
ماه ســال جاری این شــرکت ۳ هزار و ۷۶۹ 
مگاوات بوده که نســبت به مدت مشابه در 
سال قبل رشد ۱۸ درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به افزایش ۸,۷ درصدی مصرف 
انرژی در ۱۱ ماه گذشــته از ســال ۱۴۰۰، 
افزود: انرژی مصرفی در یازده ماهه ســال 
۱۴۰۰ برابــر با ۳۸ هــزار و ۳۴۲ گیگاوات 
ســاعت بوده که نشــان دهنده حدود  ۸,۷ 
درصد افزایش مصرف  انرژی نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل  است.وی تصریح کرد: در 
همین بازه زمانی ۱۱ ماهه ۳۵ هزار و ۲۵۹ 
گیگاوات ســاعت برق در خوزستان تولید 
شــده که از این میزان ۲۳ درصد توســط 
نیروگاه هــای برق آبی، ۷۵ درصد توســط 
نیروگاه های حرارتی و ســیکل ترکیبی و ۲ 
درصد نیز توسط نیروگاه های تولید پراکنده 
تولید شده است.مدیر بازار برق شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان با بیان اینکه نیروگاه 
غرب کارون در تابستان سال جاری با تزریق 
انرژی معادل ۶۰۰ گیگاوات ساعت سهم ۲ 
درصدی از کل تولید ســال جاری را داشته 
اســت، اضافه کرد: ۴۳ درصد برق تولیدی 
نیروگاه های حرارتی و گازی اســتان توسط 
بخــش دولتــی )رامین و ماهشــهر( و ۵۷ 
درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی 
) زرگان، آبادان، خرمشــهر، شهدای پیروز 
بهبهان و فجر( تولید و به شبکه تحویل شده 
است.شادفر گفت: گرچه شرکت برق منطقه 
ای خوزســتان تمهیدات الزم جهت تامین  
برق مطمئن  و پایدار را برای کلیه مشترکین 
فراهم کرده اما با توجه به رشد بسیار باالی 
بار و انرژی مصرفی، مدیریت مصرف برق  و 
جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج 
مصرف ساعت )۱۸ الی ۲۱( به سایر ساعات 
شــبانه روز توســط کلیه مصرف کنندگان 
امری الزم و ضروری اســت.بر اســاس این 
گزارش، ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق 
استان خوزستان در بخش انتقال برابر با ۱۳ 
هزار و ۱۹۶ مگاوات بوده که ســهم بخش 
آبــی از ایــن مقدار ۸ هزار و ۱۶۹ مگاوات و 
بخش حرارتی ۵ هزار و ۲۷ مگاوات اســت. 
ظرفیت تولید برق بخش DG خوزستان نیز 

۱۳۹ مگاوات است.
 

 انتشار بیانات  رهبر انقالب 
 در دیدار با برگزار کنندگان 

همایش گام دوم از نگاه قرآن و حدیث؛

 نگاه به گام دوم انقالب 
 باید علمی و مستند 

به معارف اسالمی باشد
تهران / حدیث براتی

همزمان با برگزاری همایش »گام دوم از نگاه 
قرآن و حدیث« در مرکز جامعه المصطفی 
قــم، بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با 
برگزارکنندگان این همایش منتشر شد.به 
گزارش خبرنگارما مشــروح بیانات حضرت 
آیــت ا... العظمی خامنه ای که ۵ بهمن ماه 
ســال جاری در دیدار اعضای همایش گام 
دوم از نــگاه قرآن و حدیث ایراد فرمودند و 
»ترسیم چشم انداز« را »از مهمترین کارها 

در انقالب« دانستند، به شرح ذیل است:
بسم ا... الّرحمن الّرحیم

الحمــدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّســالم 
علی سّیدنا محّمد و آله الّطاهرین و لعنة ا... 

علی اعدائهم اجمعین.
کاری که )شما( دوستان در مورد گام دّوم و 
نگاه به برنامه ریزی چهل ساله ی دّوم انقالب 
کردید، کار باارزشی است، کار بسیار مهّمی 
اســت. از اســاس هم هدف همین بود که ما 
بتوانیم یک چشــم انداز ترسیم کنیم. یکی 
از مهم ترین کارها در انقالب اسالمی و نظام 
اســالمی ترسیم چشم انداز است، تا معلوم 

بشود که ما کجا می خواهیم برویم. 
یک وقت اســت کــه در مقام فکر و تئوری 
و ایــن قبیل چیزها حــرف می زنیم، خب 
انســان خیلی حرف ها دارد و دســتمان پُر 
است الحمدهلل، اّما ما االن در وسط میدانیم؛ 
بحث ما از بحث تئوری و بیان ذهنی و فکری 
گذشته؛ عبور کرده ایم. ما االن داریم وسط 
میدان حرکت میکنیم؛ باید مشّخص کنیم 
کــه چــه کار داریم میکنیم، کجا داریم می 
رویم، هدفمان چیســت؛ این یک مسئله ی 

مهّمی است. 
شــماها دارید به این کمــک میکنید؛ این 
بســیار خوب است. یعنی یکی از فواید مهّم 
این گردهمایی و این کاری که شــما انجام 
می دهید، همین اســت که چشــم انداز را 
تثبیــت میکنید، تصویر میکنید، روشــن 
 مــی کنیــد که مــا کجا داریم مــی رویم 

و استنادمان چیست.

استانها 6

مدیر کل بنیاد شهید استان خراسان رضوی:

فعالیت اصحاب رسانه در حوزه ایثار و شهادت تحسین برانگیز است
مشهد / سیده زهرا حیدری 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: حضرت 
زینب )س( اولین کسی بود که فرهنگ عاشورایی را به مردم انتقال 
داد و اصحاب رسانه استان فعالیت بسیار مطلوب و تحسین برانگیزی 
در حوزه ایثار و شهادت دارند.حجت االسالم حسین معصومی در 
مراســم یادبود ۱۱ شــهید رسانه که در ســالن همایش های حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام واالی شهدای 
رسانه گفت: خدا را شاکریم که برای دومین بار  در دوران خدمت 
ایــن حقیــر فرصت پیش آمد تا از زحمات خبرنگاران حوزه ایثار و 
شهادت تجلیل کنیم.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی افزود: خوشبختانه فعالیت اصحاب رسانه خراسان رضوی در 
حوزه ایثار و شهادت مطلوب و تحسین برانگیز است و در بسیاری 
از موارد رســانه ها به صورت خود جوش در این حوزه قلم می زنند 
که از یکایک این عزیزان تشــکر و قدردانی دارم.وی ادامه داد: این 
مراسم بهانه ای است، که شهدای خبرنگار، عکاس و فیلمبردار را به 

همکاران این حوزه معرفی و آرمان آنان را به خبرنگاران این حوزه 
انتقال دهیم.مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان 
رضوی با بیان اینکه مجاهدت خبرنگاران حوزه ایثار و شهادت تدام 
بخش راه شهدا است، افزود: خبرنگاران حوزه ایثار و شهادت پیروی 

مکتبی هستند که برای احیای حقوق الهی جانشان را فدا کردند.وی 
ضمن قدردانی از فعالیت خبرنگاران حوزه ایثار و شــهادت تصریح 
کــرد: انتظــار می رود خبرنگاران این حوزه، عمیق تر در حوزه ایثار 
و شــهادت فعالیت کنند، زیرا این فرهنگ عاشــورایی باید توسط 
اصحاب رسانه به آیندگان انتقال داده شود.وی به فرهنگ عاشورایی 
اشاره کرد و گفت: حضرت زینب)س( اولین کسی بود که فرهنگ 
عاشورایی را در جامعه رواج داد و واقعیت های شهادت امام حسین 
)ع( را برای مردم زمانه بازگو کرد و شــهدا راه امام حســین )ع( را 
برای خود برگزیدند.در این مراسم حجت االسالم والمسلمین سید 
رمضان موســوی مقدم قائم مقام صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران ســخنرانی و از خانواده شــهدای رسانه و خبرنگاران شاهد و 
ایثارگر تجلیل کرد.گفتنی است؛ سند هویت انقالبی مردم خراسان 
رضوی، پرونده ۱۷ هزار و ۳۳۵ شــهید، ۵۰ هزار و ۹۹۱ جانباز و 
ســه هزار و ۳۹۵ آزاده اســت که به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران عزت بخشیدند.

خبر ویژه

سمنان / گروه استان ها: با حضور مشاور استاندار در امور ایثارگران، مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق اســتان ســمنان و جمعی از همکاران، آئین غرس نهال 
در این شــرکت انجام شد.مشــاور مدیرعامل در امور ایثارگران شرکت توزیع 
برق استان با بیان این مطلب گفت: در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای گرانقدر، تعدادی نهال در محوطه اداری 
این شــرکت کاشــته شــد.ابوالفضل همتی با اشاره به این که ۲۲ اسفند روز 
بزرگداشت شهدا نامگذاری گردیده یادآور شد: در آئینی همزمان، آئین غرس 
نهال در کلیه واحدهای این شــرکت به انجام رســیده و ضمن نکوداشت این 

روز، به یاد شــهیدان واالمقام، تعدادی نهال در فضای ســبز هر واحد کاشته 
شــد.وی اظهار کرد: تجلیل از خانواده معظم شــهدای منتسب به همکاران، 
اجرای طرح تالوت نور ویژه قرائت قرآن جهت شــادی ارواح مطهر شــهدا، 
برپایی نمایشگاه عکس، اجرای طرح توسل با موضوع ختم صلوات، فضاسازی 
و تبلیغات محیطی، تهیه و اطالع رسانی طرح های گرافیکی، تهیه نمایشگاه 
مجازی ویژه شهدا جهت درج در اتوماسیون اداری و سخنرانی ائمه جماعت 
شرکت در پاسداشت این روز، به عنوان مهم ترین برنامه هایی است که برای 

این مناسبت پیش بینی شده است.

به مناسبت گرامیداشت روز شهدا انجام شد؛

غرس نهال به یاد شهدا ، در شرکت توزیع برق استان سمنان
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ویژه از جامعه

کوتاه از جامعه

بهار در راه است

کی و تازگی خانه تکانی؛ سنتی کهن از جنس پا
خانــه تکانــی یکی از رســوم بســیار 
قدیمی برای عید نوروز است و هر چند 
آپارتمان هــای امروزی و بدون حیاط و 
زیر زمین شاید رنگ و بوی خانه تکانی 
قدیم را نداشته باشد اما بازهم این رسم 
خوب از یاد نرفته و زن و مرد پیر و جوان 
همه در این ســنت حسنه شرکت دارند 
و خانه را از گرد و خاک پاک می کنند و 
با شــوق و اشتیاق در کنار یکدیگر برای 
اســتقبال از سالی نو آماده می شوند. به 
عبارتی خانه تکانی سنتی است که از دیر 
باز در ماه های پایانی سال برای استقبال 
از بهــار انجام می شــود که بر گرفته از 
تازگی و نو شــدن است. افراد خانه های 
خود را از گرد و خاک پاک می کنند ولی 
نباید فراموش شود که خانه تکانی اصلی 
تغیر و تحول در رفتارها ، پاک شدن دل 
ها از کینه ها و کدورت ها است. ایرانیان از 
دیر باز این سنت زیبا را به پا می دارن آنها 
بر این باورند که ، با دور ریختن وسایل 
قدیمی کهنه و جایگزین کردن وسایل 
نو به زندگی طراوت و شــادابی خاصی 
می دهد که با نو شدن سال و آمدن فصل 
زیبا وبا طراوت بهار همراه خواهد شــد 
و روحیه ســر زندگی را به همراه خواهد 
داشــت. برخی روانشناسان در تحلیل 
کارکردهای این سنت پسندیده معتقد 
هستند خانه تکانی به افراد جرأت رهایی 
از وابستگی ها را می دهد و فرصت دور 
ریختن خاطرات بدی که در ذهن خود 
بایگانی کرده اند را ایجاد می کند. خانه 
تکانی، اولین مشــخصه نزدیک شدن به 
سال نو و روزهایی دیگر است سالی که 
در آن بایــد همراه با تمیز کردن پلیدی 
هــای مــادی، پلیدی های روحی را نیز 

دور کرد.

تاثیر خانه تکانی بر احساس 
شادمانی

پاکیزگــی پیــش از آنکــه، اهمیــت 

جســمانی و سالمت برای جسم و بدن 
انســان داشــته باشد، روی روح و روان 
انسان مؤثر است. خانه تکانی بیشتر به 
شســتن و تمیز کردن لوازم خانه مثل 
فرش و لباس و همچنین خریدن وسیله 
های نو و تعمیر کردن وســایل مربوط 
می شــود. کوشش خانواده برای تمیز 
کردن وســایل خانه یک فعالیت دسته 
جمعی اســت و آنها سالی یکبار آنها را 
به بهانه جشــن ســال نو و تمیز کردن 
اســباب خانه دور هم جمع می کنند.
خانه تکانی از جمله ســنت هایی است 
که در طول ســالیان ســال در جامعه 
کهن ایرانی باقی مانده اســت و عالوه 
بــر اعتقادات مذهبی ما هویت ملی ما 
را نشــان می دهد. کارکرد خانه تکانی 
عامل مهمی اســت که در طول تاریخ 
این ســنت را پا برجا نگه داشته است و 
از محو شدن آن جلوگیری کرده است.
در شهرهای بزرگی مثل تهران به دلیل 
آلودگی هوا در طول یک سال آلودگی 
زیادی بر وســایل زندگی می نشیند و 

اگــر خانه تکانی ســاالنه که با دقت و 
وسواس خاصی انجام می گیرد، نباشد، 
خانه رنگ تمیزی و پاکیزگی نمی بیند. 
این در حالی اســت که در خانه تمیز، 
احساس شادمانی به وجود می آید، به 
طوری که افراد آن خانه احســاس می 
کنند پس از یک ســال کار و خستگی 
مداوم آرامش تازه ای را به دست آورده 
اند.همچنین خانــه تکانی روحیه کار 
دســته جمعــی را در میــان افراد یک 
خانــه باال می برد و به آنها آموزش می 
دهــد خانه تکانی و مســئولیت پاکیزه 
نگه داشــتن خانــه نباید تنها بر دوش 
یک نفر باشد و بهتر است سایر اعضای 
خانــواده با هم همکاری کرده و به طور 

دسته جمعی خانه تکانی کنند. 

مخاطرات تنفسی و چشمی استفاده 
از شوینده ها در سنت خانه تکانی

رییس مرکز ســالمت محیط کار وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
گفت: در آســتانه ســال نو و همزمان با 

ســنت خانه تکانی در کشورمان توجه 
به اصول ایمنی در مصرف مواد شوینده 
برای حفظ سالمت امری ضروری است.
جعفــر جندقی افزود: بدترین شــکل 
استفاده از مواد پاک کننده و شوینده آن 
است که آنها را با آب گرم مخلوط کنیم و 
یا از آنها در محیط های بسته ای که بخار 
آب وجود دارد، استفاده شود.وی اظهار 
داشت: ضرورت دارد هنگام خانه تکانی 
از پاک کننده اســتاندارد استفاده شود. 
از مصــرف مواد شــوینده و پاک کننده 
ها در فضاهای بســته خودداری کنید، 
بخار متصاعد شده از ترکیب جوهرنمک 
و وایتکس بســیار برای چشم، پوست و 
ریه خطرناک اســت و بایــد از ترکیب 
این دو ماده جداً پرهیز شــود. جندقی 
ادامه داد: هنگام شســت و شوی حمام 
و ســرویس بهداشــتی از ماسک های 
محافظ استفاده کنید، پنجره ها را باز و 
تهویه را روشن کنید تا جریان هوا برقرار 
شود. تهویه مناسب محل، روشن کردن 
هواکش و بازکردن پنجره ها، اســتفاده 

نکردن از محلول های غلیظ و اســتفاده 
از ماسک مخصوص و یا بستن دستمال 
ضخیــم مرطوب بــر روی دهان و بینی 
مــی تواند تا حد زیــادی از بروز آلرژی 
ها و پیشــگیری از این مشکالت کمک 
کند. پوشیدن دستکش و ماسک هنگام 
استفاده از این مواد امری ضروری است.
وی خاطر نشــان کرد: اســتفاده از مواد 
شوینده شــیمیایی ممکن است باعث 
تشدید بیماریهای قلبی عروقی و ریوی 
شــود. این مواد برای زنان باردار، افراد 
مســن و کودکان بیشــتر آسیب رسان 
اســت. به این نکات به صورت ویژه باید 
توجه شود، مطمئن شوید که استفاده، 
نگهداری و دفع موادشــیمیایی، مطابق 
با دســتورالعمل سازنده است.جندقی 
تصریــح کرد: این مــواد باید در مکانی 
دور از دسترس کودکان نگهداری شوند. 
درب محصوالت شیمیایی و پاک کننده 
هــا را محکــم ببندید. در صورت جابجا 
کردن مواد، بقیه ماده را در ظرف اصلی 
بازگردانید. فرآورده های حاوی این مواد 
را در ظروف ویژه نگهداری کنید. هرگز 
برچســب روی ظروف مواد شیمیایی را 
برندارید، اگر برچســب روی ظروف از 
بین رفته مجدداً روی آن برچسب بزنید.

وی بــا بیان اینکه اولین و بهترین اقدام 
برای مسمومان ریوی، خروج سریع فرد 
از محل سربسته و استفاده از هوای آزاد 
و قرار گرفتن در معرض جریان هواست، 
گفت: ارجاع هرچه سریع تر به پزشک یا 
تماس با اورژانس ضروری است. جندقی 
افزود: انواع مواد شیمیایی می توانند به 
چشم آســیب برسانند، مواد شوینده و 
رنگبــر از جمله خطرناکترین مواد برای 
چشــم به شــمار می روند و در صورت 
تماس با چشم به سرعت به قرنیه آسیب 
جدی وارد می کنند.بنابراین اســتفاده 
ازعینک حفاظتی جهت کاهش آسیب 

چشم ها توصیه می شود.

7جامعه
میکرون در کشور 

ُ
 شرایط ا

شکننده است؛

 هشدار درباره خطر 
بروز پیک هفتم

یک اپیدمیولوژیســت درباره وضعیت 
کرونای اُمیکرون در کشــور و وضعیت 
پیک ششــم، گفت: خوشبختانه روند 
ابتال در اکثر مناطق کشــور کاهشــی 
شده و روند مرگ ومیر ناشی از بیماری 
هم کاهشــی شــده اســت؛ به طوری 
کــه امیدواریم تا اواخر اســفند ماه به 
نقطه پایینی پیک ششــم برسیم.دکتر 
حمید ســوری با بیان اینکه البته هنوز 
شــرایط کرونا در کشور شکننده است 
و تعداد افراد حســاس برای ابتال نسبتا 
باال هســتند، افــزود: به طوری که اگر 
کنترل هــای نوروزی بــه خوبی انجام 
نشــود و قواعد و مقررات تدوین شــده 
از ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونا به 
خوبــی اجــرا، پایش و نظارت نشــود، 
احتمــال اینکه در اواخــر فروردین و 
اوایل اردیبهشــت گرفتار پیک هفتم 
شــویم، وجود دارد. همانطور که سال 
گذشــته، با فاصله کمی بعد از فروکش 
پیــک چهارم، پیک پنجم را داشــتیم.
بنابرایــن نمی توان خیلی به شــرایط 
موجــود دل خوش کرد و تصور کرد که 
کرونا تمام شــده است. تصوراتی مبنی 
بر اینکه فکر می کنند که اُمیکرون نسبتا 
ضعیــف بود یا ارتفاع قله پیک ششــم 
کمتــر از پیک های دیگــر بود یا اینکه 
مرگ و میر از بین می رود و ... تصورات 
باطل و اشتباهی است.وی درباره امکان 
بروز قله دیگری در پیک ششــم، گفت: 
بایــد ابتدا تعریف پیک را به درســتی 
مشــخص کنیم؛ معموال وقتی که طی 
دو هفته به طور مســتمر روند کاهشی 
در ابتال داشته باشیم و این روند کاهشی 
تــا دو هفته بعد هم ادامه یابد، می توان 
پیک را تمام شــده تلقی کرد. البته از 
آنجایی که در کشــور بیماریابی فعال 
نداریــم، نمی توانیم خیلی درباره ابتال 
قضــاوت کنیم. زیــرا مانند کوه یخی 
می مانــد که فقط نوک آن را می بینیم. 
بنابراین بیشــتر باید روی میزان مرگ 
و بســتری تاکید کنیم، آن هم نه فقط 
مرگ های تست مثبت تایید شده، بلکه 
همه مرگ های با عالمت کرونا.حال اگر 
طی دو هفته روند کاهشی در بستری و 
مــرگ ادامه یابد، می توانیم اعالم کنیم 
که پیک در حال پایان است. وقتی روند 
کاهشی تا دو هفته دیگر هم باید ادامه 
یابد، در این زمان می توان پیک را تمام 
شده تلقی کرد، اما اگر نوساناتی وجود 
داشــته باشــد، به این معناست که در 
همان پیک هســتیم، اما نوسان داریم.
وی گفــت: در عیــن حال اگر بعد از دو 
هفته روند افزایشــی شــکل گیرد و دو 
هفته هم این روند افزایشی ادامه یابد، 
در آن زمــان می گوییم که پیک بعدی 

آغاز شده است. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت 
کید کرد؛ تا

ضرورت توجه به سالمت 
روان کارگران 

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: آمار 
ابتالء به بیماری ها و حوادث شغلی قابل 
توجه بوده و هزینه های سنگینی را برای 
کشــور ایجــاد می کند.کمال حیدری 
افزود: برای ارائه بهتر خدمات ســالمت 
شــغلی به پیاده سازی الگوی آموزش، 
اقدامات مهندســی، الزامات قانونی و 
آمادگی در شــرایط اضطراری و بحران 
نیازمندیم.همچنین برای پیشــگیری 
از لطمــات جبران ناپذیر این بیماری ها 
نیازمنــد برنامه ریزی جدی و همکاری 
بین بخشی وزارت بهداشت، وزارت کار 
و سازمان تأمین اجتماعی هستیم.وی 
با اشاره به اهمیت توجه به نیروی کار به 
عنوان محور اصلی توسعه کشور، گفت: 
با برنامه ریزی جدی در زمینه ســالمت 
شــغلی، ایجاد زیرساخت های الزم و با 
تالش های مســتمر جامعه بهداشــت 
حرفه ای از بیماری ها، حوادث شــغلی 
و از کار افتادگی هــای پیــش از موعد 
پیشــگیری شود.حیدری همچنین به 
اهمیت مقوله ســالمت روان کارگران 
اشاره کرده و خواستار توجه ویژه به این 
امر شد.وی گفت: توجه هر چه بیشتر به 
شــاغلین کارگاه های کوچک و خویش 
فرما که بخش بزرگی از شاغلین کشور 
را تشکیل می دهند باید از اولویت های 

اقدامات بهداشت حرفه ای باشد.

 رئیس سازمان نظام روان شناسی 
ح کرد؛ مطر

خ شیوع  افزایش 10 درصدی نر
الت روان با شیوع کرونا اختال

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در 
جلسه اخیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا در ارایه گزارشــی از وضعیت سالمت 
روان در دوران پاندمی کرونا و پساکرونا و برنامه 
مقابله با عوارض روانی-اجتماعی کرونا، گفت: 
در فوریه ۲۰۲۰ ســازمان بهداشت جهانی به 
دلیل شیوع کرونا در جهان حالت اضطراری 
وضع کرد و ســپس محدودیت ها، قرنطینه 
کامــل ، تعطیلی کســب و کارها، مدارس و 
دانشــگاه ها و بسیاری تغییرات برای اجرای 
پروتکل های بهداشــتی انجام شد. قرنطینه 
کامــل موجب کاهش فعالیت های روزمره ، 
محدودیت های سفر و عبور و مرور  و کاهش 
روابط اجتماعی و بروز مشکالت شغلی و مالی 
شد. این امر ترس از بیماری، ترس از مرگ ، 
بروز افکار منفی، ایجاد شایعات و ده ها پیامد 
دیگر سالمت روان جامعه را تهدید کرده است.

محمد حاتمی  با بیان اینکه سالمت از نظر ما 
چهار بعدی اســت. سالمت معنوی، سالمت 
جســمی، سالمت اجتماعی وسالمت روانی، 
اضافه کرد: متأســفانه بحران کرونا که همراه 
خود بحران هــای دیگر چون بحران دانش، 
بحران زندگی دیجیتالی و بحران معیشــت 
را داشــته اســت؛ سالمت را در ابعاد مختلف 
تحت تأثیر قرار داده اســت  و برای ســالمت 
روان مشکالتی ایجاد کرده است.به گفته وی، 
براســاس اعالم سازمان بهداشت جهانی نرخ 
شیوع اختالالت روانی در دوران کرونا نسبت 
به قبل از کرونا ۱۰ درصد افزایش یافته است. 
وزارت بهداشــت قبل از کرونا نرخ اختالالت 
روانی در ایران را ۸/۲۳ درصد اعالم کرده بود 
کــه با این آمار اکنون نرخ شــیوع اختالالت 
روانی می تواند ۵/۳۴ درصد باشد.وی افزود: 
بر اســاس یافته های عینی و پژوهش های 
ملی و بین المللی مشکالت واختالالتی چون 
تنهایی، افسردگی، اضطراب، نگرانی، خشم 
، پرخاشــگری، اســترس، ترس، وسواس، نا 
ایمنی روانی، خودکشــی و آسیب اجتماعی 
چون اعتیاد ،فرســودگی شغلی، مهاجرت ، 
هویت ناپایدار مشهود است و همراه آن کاهش 
کیفیــت زندگی، کاهش امیــد اجتماعی، 
کاهش نشــاط اجتماعی، عدم آرامش روانی، 
رواج شایعات، کاهش سرمایه های اجتماعی، 
کاهش کارآمدی فــردی، کاهش بهره وری 
ملی، کاهش اعتماد ملی و امنیت روان را در 
پی داشته است، این امر موجب شده سازمان 
بهداشت جهانی از کشورها بخواهد که برای 
سالمت روان سرمایه گذاری کنند.وی گفت: 
برای شرایط موجود ضرورت دارد، ستاد ملی 
برنامه ریزی و برای پیشــگیری از ســونامی 
اختالالت روانی و آســیب هــای اجتماعی 

اقدامات الزم انجام دهد .

رئیس اورژانس تهران:

40 درصد از مصدومان 
 حوادث چهارشنبه سوری 

زیر 18 سال هستند
رییــس اورژانــس تهــران در خصوص این 
موضوع که مصدومان حوادث چهارشــنبه 
سوری با چه عوارضی مواجه می شوند، گفت: 
معموال مصدمان حوادث چهارشنبه سوری 
بســیار جوان هستند و نزدیک به ۴۰ درصد 
از آنها زیر ۱۸ سال هستند و باالی ۸۰ درصد 
آنها در بازه ســنی زیر ۴۰ ســال قرار دارند و 
این رقم یعنی مصدومان حوادث چهارشنبه 
آخر سال در اوج جوانی و بلوغ کاری به دلیل 
نقص عضو خانه نشــین می شوند و از چرخه 
فعالیت اجتماعی و اقتصادی خارج می شوند.

یحیی صالح طبری  افزود: بیشــتر مشکالت 
مصدمان چهارشــنبه ســوری بــه ترتیب 

سوختگی، نقص عضو و نابینایی است.

سرپرست مرکز پیشگیری بهزیستی:

 غربالگری ژنتیک 
تحت پوشش بیمه نیست

سرپرست مرکز پیشگیری بهزیستی گفت: 
ســازمان بهزیستی بخشــی از هزینه های 
غربالگری ژنتیک را می دهد اما این آزمایش ها 
تحت پوشــش بیمه نیستند.عباسی گفت: 
سازمان بهزیستی از مراکز مشاوره ای ژنتیک 
برخوردار اســت کــه آموزش های پیش از 
ازدواج، حین بارداری و پس ازبارداری در این 
مراکز انجام می شــود و اگر زوجین مستعد 
مشکالت ژنتیکی باشند پزشک آن را بررسی 
می کند.به گفته سرپرست مرکز پیشگیری 
و درمان بهزیســتی، قیمــت آزمایش های 
ژنتیــک و غربالگری از یــک تا ۱۵ میلیون 
تومــان متغیر اســت.او می گوید: از ۱۳۷۵، 
حــدود ۴۷ میلیون غربالگری کودکان ۳ تا 
۶ ســال انجام شــده است و هر کودک چهار 
مرتبــه مورد غربالگری قرارمی گیرد.در این 
مدت یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک دارای 

اختالل بینایی شناسایی شدند.

خبر ویژه

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره مهم ترین چالش پلیس آگاهی در سال 
جاری، اظهار کرد: مهم ترین چالش ما بحث سرقت های خرد است، چرا که رقم 
آن زیاد اســت و هم به دالیل مختلف از جمله حضور معتادان متجاهر، افزایش 
قیمت ها و ... میزان آن افزایش پیدا کرده اســت.به طوری که امروزه آمارهای 
ما در تهران حاکی از آن اســت که بیش از ۴۰ درصد از ســرقت های رخ داده در 
شــهر مربوط به لوازم، قطعات و موارد مرتبط با خودروهاســت و عمدتا از ســوی 
معتادان متجاهر انجام می شود.سردار علیرضا لطفی به افزایش قیمت  برخی از 

اقالم و اشیای همراه شهروندان مانند گوشی تلفن همراه نیز اشاره کرد و گفت: 
این موضوع نیز یکی دیگر از مواردی اســت که به این چالش دامن زده اســت.
افزایش سرسام آور قیمت موبایل گرایش سارقان را به سمت موبایل قاپی برد.

وی دربــاره اینکــه بــرای مقابله و کاهش وقوع ســرقت های خرد چه باید کرد، 
گفت: سرقت موضوعی نیست که بگوییم فقط پلیس در مورد آن مسئولیت دارد 
و اتفاقا پلیس آخرین حلقه محســوب می شــود و قبل از آن دســتگاه های دیگر 
نیز باید اقداماتی را انجام دهند که شامل موارد پیشگیرانه، آموزشی و ... است. 

گاهی تهران: رئیس پلیس آ

سرقت لوازم خودرو، 40 درصد سرقت های تهران است 

کز »خدمات پرستاری« را می طلبد گسترش مرا روند رشد سالمندی ضرورت 
نظام های سالمت دنیا در حال حرکت به سوی 
جامعه نگر شدن هستند زیرا این حرکت باعث 
ارتقا سطح عملکرد و کارایی افراد در جامعه و 
در نتیجه کاهش بار اقتصادی ناشــی از بیمار 

شدن مردم می شود. 
این تغییر نگرش مبتنی بر جامعه نگر شــدن 
خدمات بهداشتی و درمانی، باعث شده توجه 
سیاستگذاران عرصه سالمت به خدمات مراکز 
پرســتاری افزایش یابد.  بر اســاس آمارهای 
وزارت بهداشــت، ۱۰ درصد جمعیت کشــور 
را ســالمندان تشــکیل می دهند و این آمار در 

۲ تا ۳ دهه آینده به ۲۵ درصد می رســد و بار 
بیماری های غیرواگیر افزایش می یابد.افزایش 
بیماری های مزمن، روند رشــد سالمندی در 
کشــور و عفونت هــای بیمارســتانی از جمله 
چالش های مهم خدمات مراکز درمانی اســت، 
که ضرورت گسترش مراکز خدمات پرستاری 
)هــوم کــر( را می طلبــد. خدمات هوم کر، به 
خدمات پیشــگیرانه، آموزشــی، توانبخشی و 
درمانی گفته می شود که کارکنان بهداشتی و 
درمانی در محیطی خارج از محیط بیمارستانی 
– معمــوالً در خانه بیماران - ارائه می کنند.به 

گفته عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، تاکنون ۱۰۴۹ مجوز 
مرکز »هوم کر« صادر شــده اما ۷۳۶ مورد آن 
فعال اســت بنابراین حدود ۳۰۰ مرکز هوم کر 
ثبت شــده اما فعالیت ندارنــد و  امیدواریم تا 
چهار ســال آینده تعــداد مراکز هوم کر فعال 
به دو تا ســه برابر برســد و آیین نامه این مراکز 
هم بازبینی شــود.اگر چه بسیاری از کارکنان 
بهداشــتی و درمانــی ممکن اســت خدمات 
مراقبت در منزل را ارائه کنند اما پرســتاران، 
مهــره کلیدی و مهم خدمات مراقبت از بیمار 

در منــزل هســتند. این خدمات که توســط 
پرســتاران ارائه می شــود بــه عنوان خدمات 
پرستاری در منزل )هوم کر( شناخته می شود. 
این خدمات توســط مراکز مورد تأیید وزارت 
بهداشــت ارائه می شود.سید محمود بامروت، 
دکترای پرســتاری گفت: بهبود کیفیت ارائه 
خدمات به بیماران مزمن و سالمندان، کاهش 
تعداد دفعات بســتری بیمــاران مزمن، کوتاه 
شــدن دوران نقاهت بیماران و پیشــگیری از 
بستری های غیرضروری و خدمات القایی نیز از 
دیگر مزایای خدمات پرستاری در منزل است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه:

آینده به جمع قضات اضافه می شود ٣ هزار قاضی تا دو سال 
معاون منابع انســانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: کار دســتگاه 
قضا بســیار زیاد، اما تعداد قضات نســبت به این حجم کار بســیار کم 
اســت از این رو برنامه های متنوعی برای جذب نیرو داریم.محمد باقر 
الفــت افزود: ریاســت قوه قضاییه تاکید دارد تــا از تمام ظرفیت های 
قانونی برای جذب قضات و کارکنان دستگاه قضا استفاده شود بر این 
اســاس در روزهای گذشــته جذب عمومی را در دستگاه قضا داشتیم 
همچنین ســامانه جذب اختصاصی را نیز بارگذاری کردیم و تاکنون 

۳ هزار نفر ثبت نام کردند.
وی گفت: همچنین پذیرش طالب و روحانیون نیز از اردیبهشــت ماه 

آغاز می شــود که با این حســاب ۳ هزار نفر به تعداد قضات تا دو ســال 
آینده اضافه می شــود.همچنین آزمون جذب کارکنان اداری دستگاه 
قضا را خواهیم داشت که ۱۱۰ هزار نفر ثبت نام کردند و ۱۰ هزار نفر 
از بین آنها پذیرفته خواهند شد.وی اظهار داشت: با تاکید رییس قوه 
قضاییه احکام ۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر از قضات در روزهای گذشته صادر 
شــده اســت. همچنین از محل صدور احکام جدید حقوق افراد ترمیم 
می شــود اگرچه شــاید این ارقام کافی نباشــد، اما امیدواریم با صدور 
احکام سال ۱۴۰۰ ارقام در سال ۱۴۰۱ به عدد قابل توجه افزایش یابد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: اقدام دیگر 

این اســت که حقوق همکاران در ماه های ابتدایی ســال ۱۴۰۰ اصالح 
و ترمیم شــود که ظرفیت بســیار مناسبی است، این اقدام با همکاری 
نمایندگان مجلس طراحی و تصویب شــده اســت.وی افزود: در سال 
۱۴۰۰ تالش های زیادی برای ارزیابی قضات آزمایشی صورت گرفت 
که بیشــتر آن ها از علم و ســالمت کافی برخوردار بودند و حفاظت 
اطالعات، ارزشیابی و معاونت آموزشی قوه ارزیابی خود را انجام دادند 
و مشــخص شــد که ۸۵ درصد این قضات آزمایشی آماده بودند و وارد 
وضعیت رســمی شــدند این ارزیابی ها ادامه دارد و بقیه هم به زودی 

تعیین تکلیف قطعی می شوند.
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 آبشار وانا؛
 بهشتی در قطب شمالی ایران 

اگر مســیر خود را از جاده  هراز پیش بگیرید، 
خواهید دید که جاذبه های گردشگری بسیاری 
انتظار شما را می کشند. کافیست اراده کنید و 
آن چه را که در رویاهای خود می سازید را طلب 
کنید. استان مازندران همه ی آن ها را برایتان 
فراهم می سازد. اگر در رویاهای خود قصد سفر 
به یکی از روســتاهای زیبا و سرسبز و آبشاری 
دیدنی را دارید، ما به شــما روســتا و آبشار وانا 
را پیشنهاد می کنیم. آبشــار وانا کجاست؟ با ما 

همراه باشید تا با این روستا و آبشار آشنا شوید.
آبشار وانا کجاست؟

برای آنکه به آبشــار وانا برســید، میبایست به 
روســتای دیدنی منطقه  وانا و شــاهان دشت 
بروید، پس باید جاده هراز را برای طی مســیر 
انتخاب کنید. بعد از پشت ســر گذاشتن تونل 
های متعدد، به ۶۵ کیلومتری شهرســتان آمل 
که رســیدید، بخش الریجان پیش روی شــما 
خود نمایی می کند. این روستا در همین منطقه 
قرار گرفته است، جایی که روخانه ای از آن می 
گذرد و آبادی بسیار زیبایی را پدید آورده است.
این روستا عالوه بر زیبایی، قدمت تاریخی دارد و 
می توان در آن آثار صد ساله ای چون کتیبه های 
مختلفی را دید. شاه وانا که در حاشیه ی رودخانه 
ی هراز قرار دارد می توانــد گواهی این مدعی 
باشد.مردم این روستا، امام زاده ای قدیمی دارند 
که جالب اســت بدانید این امام زاده در لیست 
آثار ملی به ثبت رسیده اســت.در روستای وانا، 
طبیعت بکر اســت و تکنولوژی هنوز نتوانسته 

رنگ و روح زندگی را از آن بدزد.
در این روســتا و کمی آن طرف تر، آبشارهای 
بسیار زیبایی وجود دارد که تورهای گردشگری 
فوق العاده ای برای مسافران و گردشگران به این 

مناطق برگزار می شود.
ارتفاع آبشــار اصلی شاهاندشت معادل ۵۱ متر 
برآورد شده است. آبشار شاهاندشت متشکل از 
هشت آبشار می باشد. آبشار نخست دارای طول 
تقریبی ۱۵ متر است. آبشار دوم نیز از طولی ۳۰ 

متری برخوردار است. 
طول مجموع سه آبشار ســوم، چهارم و پنجم 
حدود ۴۰ متر می باشد. این آبشار ها به صورت 
پلکانی سرازیر می شوند و به ترتیب از طول ۱۰، 

۱۸ و ۱۲ متر بهره مند هستند. 
زیباترین آبشــار مجموعه، آبشار ششم با طول 
۲۵ متری است. پس از آبشار ششم، ابشار هفتم 
با طول ۲۰ متری قرار دارد و در نهایت آبشــار 

هشتم، با طول ۳۵ متر در جریان است. 
جالب اســت بدانید آبشــار وانا از منظر ارتفاع 
دومین آبشــار بلند ایران محسوب می شود که 
در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 
آبشار وانا در شاهاندشت روستای تاریخی 

شمال ایران
شاهاندشــت یک روســتای تاریخی در شمال 
ایران است. قدمت تاریخی روستای شاهاندشت 
به ۳۵۰۰ ســال قبل باز می گردد. این روستا به 
موجب برخورداری از چهار اثر ملی به عنوان یک 
روستا اکوتوریسم شناخته شده است. روستای 
شاهاندشــت دارای آب و هوای معتدل، خاک 
حاصل خیز و چشمه های مختلف است. وجود 
خاک حاصلخیز زمینه را برای به بار نشســتن 
انواع درخت های ســیاه ریشه مهیا کرده است. 
مهم ترین محصوالت باغی روســتا شاهاندشت 

شامل شاه توت، انگور، گردو و سیب می شود.
قلعه تاریخی ملک بهمن 

قلعه تاریخی ملــک بهمن بــزرگ ترین قالع 
کوهستانی البرز ایران تلقی می شود. بنا قلعه از 
استحکام باالیی برخوردار است و دارای قدمت 

تاریخی بیش از ۳ هزار سال می باشد. 
قدمت تاریخی قلعه ملک بهمن به سال ۱۰۰۵ 
شمســی باز می گردد. این قلعه به فرمان شاه 
عباس صفوی برای حاکم پادوسبانیان ساخته 
شده است. پادوســبانیان حاکمان نور، رویان، 
رســتمدار و کجور بوده اند. بنا قلعه ملک بهمن 
بر روی یک صخره بزرگ بــا ارتفاع ۲۲۰ متری 
قرار دارد. این قلعه متشکل از سنگ و ساروج می 
باشد. ساروج در قدیم االیام کاربرد گسترده ای 
برای استحکام بخشــی به بناها داشته است که 
متشــکل از نوعی خاک مخصوص، شیر و تخم 

مرغ است.
برای دسترسی به قلعه تاریخی ملک بهمن می 
بایست از جاده روستای شاهاندشت عبور کنید 
و پس از ۱۵ دقیقه پیاده روی به قلعه و آبشار وانا 

دسترسی یابید. 

گردشگری

 حذف مالیات سیگار
 و ترک کبریت!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
درســت است که ســیگار دشمن سالمتی است 
ولــی در کنار پالتوی بلند، عینک گرد، بندلیک، 
مــوی بلند، روی ســیاه، ناخــن دراز، واه واه واه 
ببخشید اشــتباه شد، سیگار در شمار ملزومات 
شبه روشنفکری نوین در جامعه ما محسوب می 
شود. یعنی برای روشنفکر شدن در این مملکت، 
نیاز نیســت الی هیچ کتابی را باز کنید، تفکر و 
مداقــه کــه اصاًل صحبتش را نکنید. گوش دادن 
به سخنرانی ها و خواندن مقاالت بزرگان هم به 
هیچ عنوان...  فقط کافی اســت ســیگاری گوشه 
لبتان بگذارید و چشمان تان را تنگ کنید و حرف 
بزنید؛ ژســت روشنفکری مثل آب سد کبود وال 
از تمام ســلول های بدن تان ســرریز می شــود! 
علت هم دارد. شــما در قاب  عکس های ســیاه 
و ســفید روشــنفکران و افراد سرشناس  بر روی 
دیــوار های کافه های مملکت، هیچ  وقت تصویر 
جان وین، استیو مک کوئین، آلبرکامو و ژان پل 
ســارتر و ... را بدون ســیگار نمی بینید. به همین 
دلیل بســیاری از خلق اهلل برای نزدیک  شدن به 
شــخصیت های محبوب  شان مجبورند در کنار 
پوشاک روشنفکری که شرح آن در باال ذکر شد، 
سیگار را هم به ملزومات این پدیده اضافه کنند 
! البته این یک طرف داستان است و مابقی افراد 
جامعه که در سال ۶۵ میلیارد نخ سیگار دود می 
کنند، اصاًل نامی از این بزرگواران را نشنیده اند و 
حالشــان هم از شبه روشنفکری و این جنگولک 
بازی ها به هم می خورد! اما این را شــنیده اند 
سیگار بعد از غذا می چسبد ... فقط همین... فلذا 
از آنجایــی که جمعیت هدف در مطلب امروز ما 
بیش از چند ده میلیون نفر است و بخش عظیمی 
از چرخ اقتصادی مملکت را همین دوستان یک 
تنه هل می دهند، بر خود واجب دانستیم مقوله 
ســیگار و گرانی عوارض این محبوب غیر دوست 

داشتنی را آچار کشی کنیم.
حقیقت امر این است که ما که جای خود داریم، 
حتی آدام اسمیت، بنیان گذار علم اقتصاد و مکتب 
اقتصادی کالســیک هــم می داند که طرح ها و 
لوایــح اقتصادی باید طوری تصویب شــوند که 
با توان مردم ســازگار باشــند یا دستکم با جیب 
مردم یک مختصر همخوانی داشــته باشد. آدام 
اســمیت و کل مقامات اقتصادی کشورهای دنیا 
در جریان این واقعیت هســتند اال مســئوالن و 
نمایندگان مجلس ما! قرار بود مختصر مالیاتی از 
 فروش سیگار عاید دولت شود که ظاهرا تیرشان 

به سنگ خورد.
درست است مجلسیان رضایت عزیزان سیگاری 
را از اوجــب واجبــات می دانند ولی خدا وکیلی 
حوزه ســالمت هم مهم است. در ضمن با ارزانی 
سیگار این شعر هم بیشتر مصداق پیدا می کند: 
» از من پرســید: ســیگار را ترک نکردی ؟ گفتم: 
نه، کبریت را ترک کرده ام! ســیگار را با ســیگار 

روشن می کنم...«

مقدارایمنیکهدوزسومسینوفارمایجادمیکند
میــزان آنتی بادی که توســط دوز ســوم واکســن 
ســینوفارم ایجاد می شــود پس از گذشــت ۶ ماه رو 

به کاهش می رود.
محققــان دریافتنــد آنتی بادی های ایجاد شــده با 
دریافت دوز ســوم واکســن کووید ۱۹ سینوفارم در 
کســانی کــه ۲ دوز اولیه را دریافــت کردند، پس از 
۶ ماه به شــدت کاهش می یابد و تزریق دوز چهارم 
همین واکسن نیز به  طور قابل  توجهی تاثیر چندانی 

بر افزایش آنتی بادی ندارد.
محققــان چینی اظهــار کردند ایمن ســازی مکرر 

با اســتفاده از واکســن های غیرفعال مانند واکســن 
ســینوفارم بــه  عنوان چهارمیــن دوز تقویت کننده 
ممکن اســت برای افزایش بیشــتر پاسخ آنتی بادی 
ایده آل نباشــد.البته هنوز مشخص نیست که میزان 
آنتی بادی چگونه می تواند بر اثربخشــی دوز ســوم یا 
چهــارم در کاهش خطر ابتال به بیماری کووید ۱۹ یا 
مرگ ناشی از امیکرون تاثیر بگذارد.محققان گفته اند 
سطح آنتی بادی خنثی کننده در برابر سویه امیکرون 
ویروس کرونا حدود ۲۶ هفته پس از دریافت سومین 

دوز واکسن سینوفارم ۵۳ درصد کاهش می یابد.

این مطالعه بیان می کند همچنان دوز سوم در مدت 
مشخص در مقابل سویه امیکرون کارایی دارد اما در 

مورد دوز چهارم چنین نیست.
تحقیق کنونی توســط محققان بیمارستانی وابسته 

به دانشگاه سان یات سن چین انجام شده است.
شرکت کنندگان این تحقیق افراد مسن یا خردساالن 
نبودند و تاثیر دوز چهارم بر پاســخ ایمنی سلولی که 
بخش متفاوتی از سیســتم ایمنی انســان نسبت به 
پاســخ مبتنی بر آنتی بادی اســت نیز مورد مطالعه 

قرار نگرفت.

دریچه علم

حمله به اوکراین 
دوباره سوژه شد!

پروانه ایزدخواست با 
انتشار کارتونی در صفحه 
اینستاگرام خود به انتقاد 
از موج سواری رسانه ای 

برخی سلبریتی ها در پی 
حمله روسیه به اوکراین 

پرداخت.

کارتون 

 کتاب »ما هشــت نفر« خاطرات جمعی از اســرای محکوم قضایی اردوگاه 
موصل چهار است که به همت انتشارات پیام آزادگان منتشر شده است.

منظور از محکومین قضایی، اسرایی هستند که در اردوگاه و در حین اسارت 
مرتکب اعمالی شده اند که از نظر ارتش عراق جرم محسوب می شده است؛ 
اعمالی مانند برهم زدن نظم اردوگاه و یا همراه داشــتن برخی وســایل غیر 
قانونی. این گروه هشــت نفره، به خاطر اجرای برنامه های دهه فجر ســال 
۱۳۶۷ و همراه داشــتن لوازمی که عمدتا شــامل نقشــه و انواع نوشته های 
مربوط به این ایام و تصاویر نقاشی شده امام بود، محکوم شده اند. از جمله 
مواردی که در این میان بدان پرداخته شــده می توان به این موارد اشــاره 
نمود. »خاطرات اســارت« در زندان الرشــید بغداد، قرار گرفتن در مجاورت 
عراقی های مبارزی که روز های آخر عمر خود را می گذراندند و هم ســلول 

شدن با آزادگان مفقودی که هرگز به اردوگاه ها منتقل نشدند.
او در این کتاب خاطراتی از سلول های زندان الرشید در بغداد، قرار گرفتن 
در مجاورت عراقیان مظلوم مبارز، هم سلول شدن با آزادگان مفقود و... را 
به رشته تحریر درآورده است. ناشر این کتاب در مقدمه می نویسد: زیبایی 

این اثر و خاطرات مهیج نویسنده را، نثر روان و بیان دقیق حوادث دو چندان 
نموده است و بدون شک، این اثر چنان خواننده را به خود جذب می نماید 
کــه تــا پایان کتاب نمی تواند آن را رها کند، خاطرات ویژه آزاده »مســعد 
خرمی پور« و آزادگان همراهش برای نخستین بار منتشر می شود و مطمئنا 
می تواند خالق سوژه های متعددی برای سایر هنرمندان در عرصه های فیلم 
و تئاتر گردیده و مشتاقان دانایی را از ناگفته های فراوان و پر افتخار بسیاری 

از آزادگان مطلع نماید.در بخشی از این کتاب می خوانیم:
وضعیت معیشتی، زندگی و مقررات زندان مامن تفاوت های اساسی با اردوگاه 
و زندان محجر داشــت، یکی از این تفاوت ها دریافت جیره غذای خشــک و 
به ضورت روزانه یا هفتگی بود. حفیظ اله تعریف می کرد که وقتی از زندان 
محجر به این زندان منتقل شدند همان روز های اول از افسر فرمانده زندان 
تقاضا کردند جیره غذایی آن ها را به صورت خشــک به آن ها تحویل دهند 
تا خودشان هر طور دوست دارند غذا درست کنند. افسر مربوطه هم با این 
نظر موافقت کرده و دستور می دهد که از آن به بعد سهمیه غذایی ان ها را 

به صورت خشک به آن ها تحویل دهند.

» خاطرات جمعی از اسرای محکوم قضایی اردوگاه موصل در »ما هشت نفر

بازیدر»مورچهخوار«چالشسختیبود

تنها دو شانس برای ضبط سکانس داشتیم
بازیگر فیلم ســینمایی »مورچه خوار« درباره بازی در این فیلم که هم 
اکنون روی پرده سینماهای سراسر کشور در حال اکران است، توضیح داد.

شهریار حیدری بازیگر فیلم سینمایی »مورچه خوار« به کارگردانی شاهد 
احمدلو که در حال اکران روی پرده ســینماهای سراســر کشور است در 
گفتگو با خبرنگار ســینمایی صبا عنوان کرد: »مورچه خوار« ســومین 
اثری بود که در کنار شــاهد احمدلو و اولین کاری بود که در کنار کیان 

باباییان تهیه کننده به عنوان بازیگر حضور داشتم.
او افزود: ایفای نقش در این کار چالش ســختی بود چراکه در ســکانس 
ابتدایی کار که نقش من از آنجا شــروع می شــد هیچ یک از عوامل در 
کنار ما نبودند و برای بازی در این ســکانس من و دیگر بازیگران با یک 

تلفن همراه به خیابان که لوکیشن کار بود، رفتیم.
بازیگر فیلم ســینمایی »مورچه خوار« ادامه داد: ســختی کار زمانی بود 
که فقط دوبار شــانس ضبط ســکانس مورد نظر را داشتیم چون من یک 

تیشرت سفید بیشتر نداشتم و اگر این لباس خونی می شد امکان ضبط 
مجدد نبود. حیدری درباره روند تمرین پیش از بازی توضیح داد: پیش 
از ضبط، سکانس را یکبار تمرین و سپس آن را با گوشی ضبط کردیم که 
خدا را شکر کار در آمد. بازیگر فیلم سینمایی »طاق باز« درباره تجربه کار 
با شاهد احمدلو نیز عنوان کرد: در فیلم سینمایی »سینماخر« یا »مشمه« 
به کارگردانی احمدلو به عنوان بازیگر حضور داشــتم. »ســینماخر« یک 
فیلم تجربی هنری بود و من در آن فیلم نقش دســتیار کارگردان فیلم 
را بازی می کردم. بازیگر نمایش بیان کرد: فیلم »ســینماخر« در اصل 
سینما داخل سینما بود و خوشبختانه با توجه به ساختار و محتوایی که 

داشت موفقیت های خوبی در عرصه بین المللی کسب کرد.
شــهریار حیدری در پایان گفت: در حال حاضر مشــغول تمرین نمایش 
»آخرین غروب پاییز« نوشــته فردیش دورنمات هســتم که امیدوارم 
سال آینده برای اجرا آماده شود و مورد استقبال مخاطبان قرار بگیرد.

چهره ها 

ج  هوتن شکیبا به  »مهمونی« ایر
طهماسب می رود

هوتن شکیبا و کاظم سیاحی به تازگی به عنوان  
صداپیشــگان برنامه نمایشی »مهمونی« ایرج 
طهماسب معرفی شده اند. عالوه بر هوتن شکیبا 
و کاظم ســیاحی، از ســهیل مستجابیان، الی 
امامی، امیر ادیب و نازنین شعبانی هم به عنوان 
دیگر صداپیشه های این مجموعه نمایشی نام 
برده شده است.مجموعه نمایشی »مهمونی« 
به کارگردانی ایرج طهماســب و تهیه کنندگی 
حسن خدادادی این روزها در حال ضبط است و 
برای پخش از شبکه نمایش خانگی و ویژه نوروز 
۱۴۰۱ آماده می شود.»مهمونی« جدیدترین 
اثر ایرج طهماســب پس از چهار سال دوری از 

سینما و تلویزیون است.

»نسیم« صاحب سریال 
اختصاصی شد

سریال طنز »جناب عالی« به تهیه کنندگی 
مصطفی رضوانی، کارگردانی عادل تبریزی 
و نویســندگی مشــترک عــادل تبریزی و 
رویا خســرونجدی، نوروز امسال روی آنتن 
شــبکه نسیم می رود.کمدی »جناب عالی« 
نخســتین ســریال اختصاصی شبکه نسیم 
اســت که از ۲۹ اســفند هرشب ساعت ۲۳ 
از شبکه نســیم پخش خواهد شد.همزمان 
با اعالم زمان پخش ســریال »جناب عالی« 
از لوگــوی ایــن ســریال بــا طراحی حامد 
مسعودی فر نیز رونمایی شد.»جناب عالی« 
با نگاهی طنز سعی کرده است تا به مشکالت 
سیســتم اداری کشــور بپــردازد. از جمله 
بازیگران این سریال می توان به امیرحسین 
رستمی، حسین سلیمانی، بیژن بنفشه خواه، 
میرطاهــر مظلومی، مهــوش وقاری، گیتی 
معینی، رضا بنفشــه خواه، سروش طاهری، 
محمد الهی، امیرمحاسبتی، ایمان اسماعیل 
پور، کیوان صباغ، جواد ســلطانی و با حضور 
بیتا ســحرخیز، هنرمنــدی منوچهر آذری 

اشاره کرد.

فرهنگ و هنر

طنز


