
رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل:

ایران از جهانی شدن 
عدالت حمایت می کند

     رییــس جمهــور اســامی ایــران بــا 
بــر برقــراری عدالــت در جهــان  کیــد  تا
گفــت: مــا قائــل بــه سرنوشــت مشــترک 
برای بشــریت هســتیم و از جهانی شدن 

  || صفحه  صفحه 22  عدالت حمایت می کنیم...

ح سوت زنی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی ثار طر « از آ گار گزارش »روز

فرار رو به جلوی وزارت اقتصاد 
 باز نمایش جدید سوت زنی برای مبارزه با فساد به راه افتاده است، نمایشی که بدون 
در نظر گرفتن احتمال گسترش فساد در بخش های مختلف اقتصادی، تبعاتی به مراتب 
سنگین تری را به همراه خواهد داشت.برای گزارشگرانی که گزارش آن ها منتهی به اثبات 

وقوع فساد و صدور رای محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، 
پاداش نقدی تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و غیر نقدی در نظر گرفته می شود این وعده جدید 

  || صفحه  صفحه 33  وزیر اصلی ترین وزارت خانه اقتصادی کشوربه گزارشگر فساد است...

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس:

 دفاع مقدس ثابت کرد صیانت از کشور  دفاع مقدس ثابت کرد صیانت از کشور 
با مقاومت به دست می آید نه با تسلیمبا مقاومت به دست می آید نه با تسلیم

صفحه 2 
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گر تدبیر داشته باشیم سالمندی چالش نیست؛ ا

 امتداد شور جوانی
در دوران سالمندی
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ایران از جهانی شدن 
عدالت حمایت می کند

     رییــس جمهــور اســامی ایــران بــا 
بــر برقــراری عدالــت در جهــان  کیــد  تا
گفــت: مــا قائــل بــه سرنوشــت مشــترک 
برای بشــریت هســتیم و از جهانی شدن 

  عدالت حمایت می کنیم...
|| صفحه  صفحه 22  

وزیر نفت:

سال گذشته هم صادرات 
سوخت به لبنان داشتیم 

گرفته ایم و پولش را 
     وزیــر نفــت دربــاره دریافــت هزینــه 
تامیــن ســوخت لبنــان گفــت کــه ســال 
گذشــته هــم صادرات ســوخت بــه لبنان 
داشــتیم و پول هرچه صادر کرده بودیم 

  || صفحه  صفحه 44  را گرفته ایم...
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گذاری به صورت اجاره غرفه های  گهی تجدید مزایده عمومی وا گذاری به صورت اجاره غرفه های آ گهی تجدید مزایده عمومی وا آ
شماره شماره 33 و  و ۱۰۱۰ واقع در زیر زمین مجتمع تجاری درخشان  واقع در زیر زمین مجتمع تجاری درخشان 

مرحله دوم مرحله دوم 

علی یعقوبی  - شهردار هشتگرد

شــهرداری هشــتگرد در نظــر دارد واگــذاری بــه صــورت اجــاره غرفــه هــای شــماره 3 و 10 واقــع در زیــر زمیــن مجتمــع تجــاری درخشــان را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد 
مزایــده بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  )www.setadiran.ir( بــه شــماره 5001005769000015 بــه صــورت الکترونیکــی واگــذار نماید. 

زمان انتشار در سایت: 1401/06/27 ساعت 11:00 صبح 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/07/04 ساعت 14:30

تاریخ بازدید: 1401/06/27 ساعت 11:00 صبح 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/07/17 ساعت 14:30

زمان بازگشایی: 1401/07/18 ساعت 14:30
زمان اعالم برنده مزایده: 1401/07/19

رعایت موارد ذیل الزامی است: 
1- برگــزاری یــک مــورد مزایــده صــدر االشــاره صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده پرداخــت 

تضمیــن شــرکت در مزایــده ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد. 
2- کلیه اطاعات موارد اجاره شامل مشخصات شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد. 

ونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:  3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکتر
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطاعات تماس دفاتر نام استانها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است. 

ح ردیف  شماره ثبت مورد اجاره در سایت آدرس شر
ستاد ایران 

مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده 
به ریال 

500100576900005227/300/000زیر زمین مجتمع تجاری درخشان واقع در خیابان شهیدان بغدادی واحد تجاری شماره 3 1

500100576900005327/300/000زیر زمین مجتمع تجاری درخشان واقع در خیابان شهیدان بغدادیواحد تجاری شماره 10 2

گهی 1۴01/6/31 گهی 1۴01/6/2۴      نوبت دوم چاپ ا  نوبت اول چاپ ا

 نوبت دوم

گهی تجدید مناقصه عمومی به شماره 2۰۰۱۰۰576۹۰۰۰۰5۴2۰۰۱۰۰576۹۰۰۰۰5۴ گهی تجدید مناقصه عمومی به شماره آ آ
مرحله چهارم مرحله چهارم 

علی یعقوبی  - شهردار هشتگرد

شــهرداری هشــتگرد در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال 1401 نســبت بــه برگــزاری و انجــام تشــریفات قانونــی مناقصــه عمومــی جدولگــذاری ضلــع جنــوب شــهر 
)جانعلــی آبــاد، تــرک آبــاد، راه آهــن و دخانیــات( از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد. 

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شهرداری هشتگرد واقع در شهر هشتگرد - بلوار آیت اله خامنه ای - سایت اداری - ساختمان اداری شهرداری 
2- نشانی محل اجرای پروژه: جانعلی آباد، ترک آباد ، راه آهن و دخانیات 

3- موضوع مناقصه: جدولگذاری ضلع جنوب شهر )جانعلی آباد، ترک آباد، راه آهن و دخانیات( 
4- مبلغ مناقصه: 18/348/000/000 )به حروف هجده میلیارد و سیصد و چهل و هشت میلیون ریال( 

5- ســپرده شــرکت در مناقصــه مبلــغ ۹1۷/4۰۰/۰۰۰ )بــه حــروف نهصــد و هفــده میلیــون و چهارصــد هــزار ریــال( مــی باشــد کــه مــی بایســت بــه یکــی از روشــهای ذیــل 
ارائــه گــردد: ضمانتنامــه بانکــی معــادل مبلــغ 5% کــه از تاریــخ درج آخریــن آگهــی مناقصــه دارای حداقــل 120 روز اعتبــار و قابــل تمدیــد باشــد  یــا واریــز فیــش نقــدی بــه حســاب 

0105612974005 بانــک ملــی شــعبه شــهرداری هشــتگرد کــد شــعبه 2658
6- متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند. 

7- مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست از تاریخ 1401/06/24 لغایت 1401/07/02 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. 
8- مدت اعتبار پیشنهادها )موضوع بند ی ماده 2 و بند الف ماده 21 قانون( می بایست از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت ها به مدت یک ماه اعتبار داشته باشد. 

9- مناقصه گران جهت ارائه پیشنهادات می بایست از تاریخ 1401/07/02 لغایت 1401/07/16 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. 
10- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است. 01/06/22

شماره مناقصه در سامانه میزان تضمین شرکت در مناقصه موضوع مناقصه ردیف 

تجدید مناقصه عمومی جدولگذاری ضلع جنوب شهر )جانعلی آباد، ترک آباد و 1
917/۴00/000200100576900005۴ ریال راه آهن و دخانیات( )مرحله چهارم( 

گهی 1۴01/6/31 گهی 1۴01/6/2۴      نوبت دوم چاپ ا نوبت اول چاپ ا

 نوبت دوم

 چالش نبود زبان مشترک
میان مردم و حکومت

   تبسم نمازی، روزنامه نگار
در سیاســت زبان حوزه اختالف قرائت 
های مختلف از امور گذشــته، جاریه و 
آتیه است. زبان نخستین آوردگاه و گاه 
تنها ابزار آدمی برای گسترش دانش و 
تفکر نیز هســت. اما این زبان به اندازه 
گســتردگی اش به همان اندازه هم محدود اســت چرا که گاه 
تصور و درک متفاوت افراد از مفاهیم و کلمات باعث می شــود 

که این کارکرد جدی زبان، برای انتقال ادراکات بشری به ضد
خودش بدل شود. تصور کنید وقتی شما از کلمه قرمز استفاده 
می کنید، این کلمه یک بازه و طیف رنگی وســیع را از نارنجی 
پررنگ تا قهدوه ای کم رنگ را در برمی گیرد. پس کسانی هستند 
که می توانند بر سر این کلمه با شما موافق نباشند و این یعنی 
حوزه اختالف و تفاوت و در نهایت سیاســت ورزی برای دســت 
یابی به درکی مشترک. کلمات، نشانه ها و نمادهایی قراردادی 
هستند که مردم یک خطه جغرافیایی بر سر آن ها توافق کرده 
اند. بر این مناط، زبان فارسی نیز از چنین شرایطی درگذر تاریخ 
برخوردار بوده است؛ همین شرایط سبب شده تا این زبان بیش 

از آن که زبان مفاهمه باشد، به زبان منازعه تبدیل شده است.
همواره پس از اشغال ایران از سوی مهاجمان بیگانه، مردم از عامل 
زبان، به عنوان نوعی سالح در برابر دشمن خارجی استفاده کرده 
اند و در راس این جریان ، ادبا قرار داشته اند که شکلی از زبان دو 
پهلو را پدید آورده اند تا بتوانند هم، آنچه می خواهند، بگویند و 
هم از عواقب آن مصون بمانند. استفاده از صنعت  ایهام  به سرعت 
به ادبیات سیاست ورزانه حتی در زندگی روزمره مردم جامعه 
هم تبدیل شد. افراد عادی جامعه هم از این فن استفاده کردند 
تا با زبانی مودبانه هم حرف خود را زده باشند و هم نزده باشند 
و همین امر هم بر پیچیدگی های زبانی فرهنگی ایرانیان افزود 
و هم امکان مفاهمه را از آن ها دریغ کرد، زیرا چنبن پیچیدگی 
ای ، ایجاد سو تفاهم حتی در یک گفت وگوی دوستانه را افزایش 
داده و اصل گفت و گو را تهدید می کند چه رسد به آن که بخواهد 

گفت و گو بین افراد چالش باشد...                         ادامه در صفحه 2

یادداشت

گذاری تعدادی از زمینهای مسکونی،  گهي فراخوان عمومی وا گذاری تعدادی از زمینهای مسکونی، آ گهي فراخوان عمومی وا آ
تجاری  خدماتی و واحد تجاری واقع در شهر جدید فوالدشهر  تجاری  خدماتی و واحد تجاری واقع در شهر جدید فوالدشهر  

به شماره به شماره 6۱۰۰6۱۰۰//۱۴۰۱۱۴۰۱/ص مورخ /ص مورخ 2۰2۰//۰6۰6//۱۴۰۱۱۴۰۱    

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

 نوبت اول

شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر در نظــر دارد تعــدادی از امــاک و اراضــی بــا کاربــری هــای مختلــف خــود واقــع در محــات شــهر جدیــد فوالدشــهر 
را از طریــق فراخــوان عمومــی بــه شــماره  1401/6100/ص مــورخ 1401/06/20 و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد فراخــوان را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی WWW.SETADIRAN.IR بــه شــماره ثبــت ســامانه  2001001335000013  بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش 

برســاند. 
تاریخ انتشار: پنجشنبه مورخ 1401/06/31 

ر الزامــی مــی  مهلــت دریافــت اســناد فراخــوان اراضــی: تــا ســاعت 19 مــورخ 1401/07/04 . )شــایان ذکــر اســت دریافــت اســناد فراخــوان در زمــان مقــر
باشــد و در صــورت عــدم دریافــت اســناد فراخــوان از طریــق ســامانه ســتاد از طریــق توکــن مزایــده متقاضــی ، ســامانه ســتاد از ثبــت نــام متقاضــی 

جلوگیــری خواهــد نمــود.(
تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ  1401/06/31 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/07/06 . ) فقط در ساعات اداری(
 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1401/07/01 لغایت ساعت 19  مورخ 1401/07/14

تاریخ بازگشایی فراخوان اراضی:  زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت ساعت 09 صبح  مورخ 1401/07/17 
تاریخ اعالم به برنده:   یکشنبه مورخ 1401/07/17 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است: 
  WWW.SETADIRAN.IR 1- برگــزاری فراخــوان واگــذاری اراضــی )مزایــده( صرفــًا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی اینترنتــی
مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد فراخــوان شــامل خریــد، دریافــت اســناد، پرداخــت تضمیــن شــرکت در فراخــوان )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت و 

اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن شــرکت کننــدگان در فراخــوان از ایــن طریــق مــی باشــد.
2- کلیــه اطاعــات مربوطــه شــامل مشــخصات فنی،ضوابــط شهرســازی، نحــوه فــروش و ســایر مــوارد مــورد نیــاز بــر بــرد اعــان عمومــی ســامانه 
الکترونیکــی دولــت و وب ســایت شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه نشــانی https://fooladshahr.ntdc.ir/  قابــل مشــاهده،  بررســی و 

انتخــاب مــی باشــد.
3- مبلــغ و نــوع ســپرده شــرکت در فراخــوان عمومــی امــالک : مبلــغ ســپرده شــرکت در فراخــوان معــادل 5% )پنــج درصــد( قیمــت پایــه هــر پــاک 
و صرفــًا فیــش واریــزی بــه حســاب تمرکــز وجــوه ســپرده شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه شــماره 4001119506377117 نــزد بانــک مرکــزی 
ــزی از  ــز 963285300101026008222200001144 )واری ــه واری ــبا IR410100004001119506377117 و شناس ــماره ش ــه ش ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه

طریــق شــماره شــبا و بصــورت ســاتنا یــا پایــا واریــز شــودضمنًا ثبــت شناســه واریــز الزامــی اســت(.
نکتــه مهــم: در ماشــین نویســی فیــش واریــزی و توضیحــات آن توســط بانــک بایســتی حتمــًا نــام شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر درج شــده 

باشــد. 
4- متقاضیــان مــی تواننــد در فراخــوان عمومــی واگــذاری اراضــی بیــش از یــک پــاک شــرکت کننــد، در ایــن صــورت بایــد ســپرده هــای جداگانــه تهیــه 

نماینــد.
5- بــا توجــه بــه محدودیــت ســامانه مبنــی بــر اینکــه بــرای ارائــه پیشــنهاد قیمــت از طریــق ســامانه فقــط یــک نفــر مــی توانــد پیشــنهاد ارائــه نمایــد لــذا 
در صورتیکــه دو نفــر بخواهنــد مشــترکًا یــک پیشــنهاد ارائــه نماینــد بایســتی فــرم پیشــنهاد قیمــت پیوســت مــدارک فراخــوان را هــر دو نفــر تکمیــل و 

امضــاء و اثــر انگشــت نماینــد و در ســامانه بارگــذاری کننــد. 
6- عاقمنــدان بــه شــرکت در فراخــوان اراضــی مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی )توکــن( بــا شــماره هــای ذیــل تمــاس 

حاصــل نماینــد.
دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768  ی سامانه: 41۹34 - ۰21   مرکز پشتیبانی و راهبر
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سیاست 2

خبر

بن بست سیاسی در عراق ادامه دارد و گروه های سیاسی 
این کشــور هنوز نتوانسته اند که راهکاری برای خروج از 

این روند پیدا کنند.
پــس از آخرین انتخابــات پارلمانی که اکتبر ۲۰۲۱ در 
عراق برگزار شد، این کشور همچنان منتظر انتصاب یک 

نخست وزیر و یک رئیس جمهور جدید است.
اواخر ماه ژوئیه، تنش بین دو قطب بزرگ شیعه سیاسی 
در عــراق بــاال گرفت و تالش ها بــرای میانجیگری به 
نتیجه نرسید، از یک سو، مقتدی صدر خواستار انحالل 
پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام اســت و از ســوی 
دیگر رقبای او در چارچوب هماهنگی خواهان تشــکیل 
دولت قبل از گفت وگو درباره انتخابات زودهنگام هستند 
و این تنش ها با اعالم کناره گیری قطعی مقتدی صدر از 
سیاســت و هجوم هواداران او به کاخ ریاست جمهوری و 
درگیری های مســلحانه در بغداد به اوج رســید و عراق 

روزهای بحرانی را پشت سر می گذارد.
برای دو دهه، نخبگان سیاسی عراق صدر را تحت کنترل 
داشــتند اما امروز در همه طیف سیاســی بغداد بر این 
موضوع اتفاق نظر دارند که نظم پس از ۲۰۰۳ شکست 

خورده و در این کشور یک بن بست سیاسی اتفاق افتاد که 
فرآیندهای دولتی عراق را فلج کرد و شکاف های داخلی 
را از زمان انتخابات اکتبر در این کشور عمیق تر ساخت، 
اگرچــه مقتدی صدر بزرگ ترین پیروز آن انتخابات بود، 
اما پس از کنار گذاشــتن رهبران شــیعه رقیب از فرآیند 
تشــکیل دولت، نتوانست در تشکیل دولت جدید موفق 
شود و این موضوع سبب شد عراق در وضعیت بالتکلیفی 
قرار گیرد و دولت موقتی متکفل امور شود که نمی تواند 

بودجه یا قانون را تصویب کند.
خروج از بحران با آغاز گفت وگوهای درون پارلمانی

ســیدصباح زنگنه، کارشــناس مســائل بین الملل در 
گفت وگــو با خبرنگار ایمنا در خصوص وضعیت عراق و 
بن بست سیاسی این کشور اظهار کرد: تا زمانی که احزاب 
و جریان ها سیاسی عراق به قانون اساسی تمکین نکنند، 
در روی همین پاشــنه خواهد چرخید به عبارت دیگر تا 
زمانی که برخی احزاب به دنبال حذف دیگران هستند تا 
رهبری و فرماندهی کل صحنه سیاسی را در قبضه خود 

داشته باشند این وضعیت ادامه می یابد.
وی با اشاره به راهکارهای خروج این کشور از بحران افزود: 

اگر احزاب و مردم به دنبال راه حل واقعی برای خروج از 
بحران هســتند باید روند سیاســی که در چهارچوب و با 
مدیریت پارلمان شکل گرفته است را محترم بشمارند و 
در همین مسیر مسائل خود را به شکل گفت وگوی درون 

پارلمانی حل کنند.
این کارشــناس مســائل بین الملل سخنگوهای جریان 
صدری در این شرایط را متعدد دانست و گفت: گروهی 
از این ســخنگوها خواستار بازگشت به پارلمان هستند 
و برخــی دیگر معتقدند کــه دیگر اعضای پارلمان مثل 
کردها و اهل ســنت نیز باید از پارلمان خارج شــوند که 
البته این درخواست با مخالفت کردها و اهل سنت روبه رو 

شده است.
وی یادآور شــد: جریان صدری در برابر یک دیوار ســفت 
و سختی از سوی حتی متحدان خود قرار گرفته است و 
این روندی نیست که بتواند به حل مشکل بینجامد زیرا 
باعث کاهش محبوبیت همین جریان خواهد شد، بنابراین 
بهتر است که به عقالنیت و راه حل های مسالمت آمیز و 
قانونی برگردند و در آن صورت می توان همه مســائل را 

ظرف مدت یک روز حل کرد.

روزهای پایانی دولت موقت
زنگنه با اشــاره به وجود مشــکالت، نارســایی هایی یا 
برداشــت های متفــاوت از مواد قانون اساســی در بین 
جریان های سیاسی این کشور گفت: این مشکالت باید 
در فرصت مناسب و از طریق همین پارلمان حل و فصل 
شود یکی از مواردی که جریان های سیاسی باید درباره 
آن توافق کنند فعال شدن پارلمان و دوم انجام تغییراتی 

در قانون اساسی است.
وی ادامــه داد: در صــورت انجــام این توافــق، کردها 
رئیس جمهور معرفی می کنند و مرحله بعد نیز انتخاب 
یک نخست وزیر موقتی یا چهارساله از سوی پارلمان است 
در مجموع باید دولتی مورد قبول همه احزاب و گروه های 

سیاسی در عراق تشکیل شود.
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به مخالفت نیمی 
از نمایندگان و احزاب با نخست وزیری مصطفی الکاظمی، 
گفــت: ایــن دولــت موقت رو به پایان اســت و باید یک 
نخست وزیر موقت معرفی شود تا انتخابات را برگزار کند 
که این انتخابات ترکیب نمایندگان را تغییر خواهد داد 
اما در عین حال به پارلمان استحکام بیشتری خواهد داد.

کالف سیاسی عراق پیچیده تر می شود

یادداشت

جو متشنج در شهر آزاد شده 
کوپیانسک اوکراین

اعتراضات فلسطینی ها در 
شهر نابلس/ رویترز

گزارش تصویری

سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ 

سفر به نیویورک فرصتی برای تقویت روابط تجاری
روز دوشنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
کشــورمان به منظور شــرکت در هفتاد و 
هفتمین نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد به نیویورک ســفر کرد. اجالس 
امسال در فضایی متفاوت و در سایه هفتمین 
ماه از جنگ اوکراین برگزار می شود و رئیس 
جمهور کشــورمان در این ســفر عالوه بر 
ســخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد و نشست سازمان آموزشی یونسکو، 
با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده 
در مجمع عمومی نیز دیدار و گفتگو خواهد 
کرد و دیدارهای جانبی دیگری نیز خواهد 
داشت. از طرفی وزیر امور خارجه و رییس 
تیم مذاکره کننده هســته ای در این سفر 
رئیــس جمهــور را همراهی می کنند که 
این مســاله به احتمال برگزاری نشســتی 
در خصــوص مذاکرات رفع تحریم ها قوت 
می بخشــد و باید دید در نهایت این ســفر 
با چه دســتاوردهایی بــرای ایران همراه 

خواهد بود. 
یک کارشــناس مســائل بین الملل گفت: 
در جریان ســفر رئیس جمهور به نیویورک 
این زمینه فراهم اســت تــا بتوانیم روابط 
خودمان را با دیگر کشورها که مقصد ارتباط 
و تجارت ما هستند مانند آفریقا، آمریکای 

التین و شرق آسیا تقویت کنیم.
عماد آبشناس در ارزیابی خود از سفر رئیس 
جمهور به نیویورک و دستاوردهایی که این 
ســفر می تواند برای کشــور داشته باشد، 
گفــت: باید به این نکته توجه داشــت که 
خیلی هــا درباره روابط بین المللی دولت 
ســیزدهم و شــخص رئیس جمهور شرط 
بندی کرده بودند اما عملکرد یکساله اخیر 
ثابت کرد که در زمینه سیاست بین المللی 

بسیار فعال است و فعال ترین بخش دولت 
در زمینه روابط بین الملل بوده است. 

وی خاطرنشان کرد: دولت توانست ایران 
را وارد پیمان شانگهای کند و روابط ایران 
با کشــورهای شرق، روسیه، چین، هند و 
آسیای میانه  امروز به یک ثبات در روابط 
استراتژیک رسیده است در حالی که پیش 
از این یکی از مشــکالتی که داشتیم این 
بود که بســیاری از این کشــورها بر روی 
نوع همکاری اســتراتژیک با ایران شــک 
و تردید داشــتند و نمی دانستند ایران در 
کدام سمت عمل می کند. دلیل اصلی اش 
این بود که یکســری افراد را داشــتیم که 
تمام هم و غم شــان فقط برقراری رابطه 

با غرب بود.  
این کارشناس مسائل بین الملل همچنین 

بیان کرد: امروز این زمینه فراهم شده است 
تا بتوانیم روابط خودمان را با دیگر کشورها 
که مقصد ارتباط و تجارت ما هستند مانند 
آفریقا، آمریکای التین و شرق آسیا تقویت 
کنیم. در ســفر رئیس جمهور به نیویورک 
این زمینه فراهم است تا در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل ، رایزنی هایی را برای 
تقویت خط ارتباطی ایران با دیگر کشورها 

انجام دهیم.
آبشــناس در ادامه اظهار داشــت: با توجه 
به تجربه یکســال اخیــر از عملکرد دولت 
سیزدهم می توانیم توقع داشته باشیم که 
دولت در این زمینه هم موفق شود. باید در 
نظر داشته باشیم که بیش از ۱۰ سال بود 
ایران تالش داشــت تا وارد شانگهای شود 
امــا بحث جــدی ورود ایران به این پیمان 

زمانی اتفاق افتاد که آقای رئیسی توانست 
در جلسات کشورهایی که عضو  این گروه 
هســتند شــرکت کرده و هماهنگی ها و 

رایزنی های الزم را انجام دهد. 
وی دربــاره تحلیــل خود از این که حضور 
رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین نشست 
مجمــع عمومی ســازمان ملل متحد و در 
راســتای تالش برای تحقق  نظم عادالنه 
بین المللــی از طریــق چندجانبه گرایی 
اقتصادی  اســت، گفت: یکی از معضالت 
جامعــه جهانــی این بود کــه آمریکا پس 
از فروپاشــی شــوروی به دنبــال این بود 
که ســیطره و اســتعمار اقتصادی خود را 
بر دیگر کشــورها تحمیــل کند امروز هم 
می بینیم که ایاالت متحده بدون توجه به 
قوانیــن بیــن المللی ، قواعد و قوانین خود 

را بر دیگر کشــورها تحمیل کرده و تحریم 
های بسیاری را اعمال می کند. 

این کارشــناس مســائل بین الملل اظهار 
داشــت: آمریکا تالش مــی کند تا اقتصاد 
جهان را به چالش بکشــد زیرا این نوع از 
اقتصاد را می پذیرد، حتی کشــورهایی که 
روابط اســتراتژیک بــا آمریکا دارند مانند 
اروپا امروز با چالشــی مواجه هســتند که 
آمریکا منافع خود را باالتر می بیند، آمریکا 
می خواهد اســلحه به آن کشــورها دهد تا 
کمپانی های اسلحه سازی خودش بچرخد 
. همچنیــن ایــاالت متحده تصور می کند 
اقتصاد تک قطبی اســت و هر کاری دلش 

می خواهد انجام می دهد. 
آبشناس تاکید کرد: امروز باید چند جانبه 
گرایی حاکم باشــد و کشــورها بتوانند در 
زمینــه تجارت بین المللــی فعاالنه عمل 
کننند نه این که فقط به دالر آ مریکا وابسته 
باشــند باید بازارهای تجاری به روی همه 
کشــورها باز باشــد تا آمریکا نتواند دیگر 

کشورها را تحریم کند. 
وی در پایان ابراز داشــت: باید به این نکته 
اشــاره کرد که طبق قوانین و مقررات بین 
المللــی فقط شــورای امنیت مــی تواند 
کشــورها را تحریــم کند و ایــران پس از 
۲۰۱۵ تحت تحریم شورای امنیت نیست 
و این آمریکا اســت که تحریم های خود را 
تحمیل می کند . اکنون زمان آن رســیده 
که کشــورهای جهان به این موضوع فکر 
کنند که آیا می خواهند با یکدیگر همکاری 
کنند تا جلوی اســتعمار نوین را بگیرند یا 
خیر ؟ فرصت زیادی در مقابل آن ها نیست 
همکاری کشورها به نفع کل جامعه جهانی 

و بشریت است.

خبر ویژه

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار جمعی از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس 
در آستانه هفته دفاع مقدس در حسینیه امام خمینی )ره( پیشکسوتان دوران دفاع مقدس را مصداق آیه شریفه  
السابقون السابقون  دانستند و تاکید کردند: آنها کسانی هستند که زودتر از دیگران نیاز را شناختند و برای بر آوردن 

آن در میدان جهاد شتافتند.
ایشــان تمجید از پیشکســوتان عرصه دفاع مقدس را وظیفه ای همگانی دانســتند و افزودند: دفاع مقدس دوران 
پرهیجان، پرحادثه، پرمعنا و پرفایده و از جمله حوادثی است که برای دیروز ما و امروز ما و فردای ما دارای اثر است 

بنابراین پیشکسوتان در این حادثه و در این واقعه مهم قطعاً مورد توجه و اهتمام و احترام باید قرار بگیرند.
فرمانده کل قوا با بیان اینکه بیش از ۳۰ سال از پایان دفاع مقدس گذشته است، خاطر نشان کردند: وقتی در وسط 

حادثه هستیم نمی توانیم ابعاد حادثه را ببینیم، در تاریخ ما این برهه از زمان به عنوان برهه ای درخشان شناخته 
خواهد شد؛ شما پیشکسوتان خیلی از مسائل دفاع مقدس را می دانید اما نسل جدید خیلی از مسائل دفاع مقدس 
را نمی داند. ما باید کاری کنیم نســل جدید مســائل دفاع مقدس را مثل شــما بشناســد و بداند. این توقعی است که 
بنده از خودم و دیگران دارم. ایشان با بیان اینکه امروز عده ای می گویند چرا با عراق جنگ کردید یا چرا بعد از فتح 
خرمشهر جنگ را ادامه دادید، خاطر نشان کردند: حادثه تلخی که در پایان جنگ اتفاق افتاد بعد از قبول قطعنامه 

بود که عراق پشت مرز رفته بود اما بار دیگر حمله کرد و بعد حمله مرصاد انجام شد.
ایشان تاکید کردند: امروز کشور به مرحله بازدارندگی رسیده است و احساس قدرت می کند که دشمنان نیز به این 

نکته واقف هستند. دفاع مقدس ثابت کرد صیانت از کشور با مقاومت به دست می آید نه با تسلیم.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس:

کشور با مقاومت به دست می آید نه با تسلیم کرد صیانت از  دفاع مقدس ثابت 

رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل:

ایران از جهانی شدن عدالت 
حمایت می کند

رییس جمهور اســالمی ایران با تاکید بر برقراری 
عدالــت در جهــان گفت: ما قائل به سرنوشــت 
مشــترک برای بشریت هستیم و از جهانی شدن 
عدالت حمایت می کنیم. سخنرانی آیت اهلل »سید 
ابراهیم رئیسی« رئیس جمهوری اسالمی ایران در 
هفتاد و هفتمین اجالس سالیانه مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد در ســخنان خود با تاکید بر 
اینکه میل به برقراری عدالت به عنوان ودیعه الهی 
در وجود همگان است، اظهار داشت: ما از جهانی 
شدن عدالت حمایت می کنیم زیرا عدالت وحدت  

آفرین و ظلم جنگ افروز است.
آیت اهلل رییســی خاطر نشــان کرد: انباشــت 
بی عدالتــی موجب حرکات مردم می شــود چه 
در بســیاری از حرکت ها به بلوغ انقالب نرسیده 
اند و بســیاری از انقالب ها از مســیر اصلی خود 
منحرف شــده اند اما موفقیت برخی انقالب ها 
مانند ایران در تداوم ماهیت انقالب اسالمی خود 
امید به برقراری عدالت را در دل مردم جهان زنده 

و پابرجا نگه داشته است.
رییس جمهور تصریح کرد: انقالب ایران، حرکت 
ملت ایران به سمت حقیقت بود که با وجود فتنه 
های مختلف توانســته است از کرامت آرمان های 
خود صیانت کند. وی ادامه داد : ملت در گام نخست 
و معنای نظم مدنی پیشــرفته  را به نام جمهوری 
اسالمی بنا کرد و در گام دوم به دنبال شکل گیری 

به نظم و نظام عادالنه بین المللی پرداخت.
رئیسی عناصر کلیدی در این مسیر را خدا خواهی، 
آگاهی بخشی و چند جانبه گرایی برشمرد و گفت: 
من مفتخرم نماینده ملتی هســتم که میراث دار 
تمدنی بزرگ اســت و همیشــه آزاد بوده و قرن ها 
تالش ســلطه گران برای اسارت سرنوشت خود را 
ناکام گذاشته است؛ ملتی که همواره ظلم را مایه 
تباهی دانسته و با اسارت دیگر ملت خواهم مبارزه 

کرده از اسارت بابلی تا اسارت فلسطینی.
رییس جمهور تاکید کرد: ما قائل به سرنوشــت 
مشــترک برای بشریت هستیم و از جهانی شدن 

عدالت حمایت می کنیم.
آیت اهلل رییسی با تاکید بر اینکه کشوری که مدعی 
عدالت اما حامی تروریست ها باشد، باید از بشریت، 
آزادی و عدالت شــرم کند، اظهار داشــت: باالتر از 
حقوق بشر، حقوق ملت هاست که به راحتی توسط 

قدرت های بزرگ پایمال می شود
آیت اهلل رییســی با بیــان اینکه »اجرای عدالت 
ســخت اســت و شــاید به همین دلیل باشد که 
بسیاری از مدعیان ظلم از اجرای آن گریزانند«، 
افزود: منطق ما ریشه در فرهنگ قرآنی دارد که 
فرمود نه ظلبم کنید و نه زیر بار ظلم بروید. سوال 
ما از قدرت های بزرگ این اســت که اگر اراده ای 
بــرای اجــرای عدالت ندارید، توان مقابله با ظلم 

را هم ندارید؟

کنش بلینکن به تصمیم  وا
جنجالی پوتین در اوکراین

بلینکن گفته که آمریکا هرگز ادعاهای روسیه را 
درباره الحاق بخش های اوکراین به خودش حتی 
در صــورت برگــزاری رفراندوم در این مناطق به 
رسمیت نمی شناسد. به نوشته روزنامه گاردین، 
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در توئیتی 
نوشــت: اگر روســیه این رفراندوم های شرم آور 
را برگــزار کند، آمریکا و جامعه بین الملل هرگز 
ادعاهای روسیه را درباره بخش های الحاق شده 
اوکراین به رســمیت نمی شناسند. وی افزود: ما 
به موضع کنونی خود در قبال مردم اوکراین ادامه 
می دهیم. جمهوری های خودخوانده لوهانسک 
و دونتســک قرار اســت ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر برای 
پیوســتن به روســیه رفراندوم برگزار کنند. دو 
منطقه زاپوریژیا و خرســون نیز جمعه رفراندوم 

برگزار خواهند کرد.

مکرون: 

درباره حقوق بشر به ویژه حقوق 
زنان با رئیسی صحبت کردم

رییس جمهــور فرانســه پس از دیــدار با همتای 
ایرانــی اش گفت کــه در گفت وگو با او به موضوع 
حقوق بشــر، به ویژه حقوق زنان پرداخته اســت.  
امانوئــل مکرون، رییس جمهور فرانســه پس از 
دیدار با سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور ایران 
در حاشیه نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان 
ملل، گفت که از فرصت این دیدار اســتفاده کرده 
و درباره حقوق زنان صحبت کرده اســت. شــبکه 
بی بی ســی فارسی نوشت، مکرون پس از دیدار با 
رئیسی، در پاسخ به خبرنگار این شبکه در این باره 
گفت: من خیلی روشن گفتم که ما از حقوق بشر 
دفاع می کنیم و به خصوص حقوق زنان. البته در 
مورد برجام هم مفصل صحبت کردیم ولی بر روی 
این مســئله تاکید کردم که این خیلی مهم است 
و اعتبار  ایران مطرح اســت و این که آنها باید این 
مسئله را حل کنند.  این در حالی است که محمد 
جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور پس 
از دیدار رئیســی با مکرون در گفت وگویی یادآور 
شد: در مالقات ۹۰ دقیقه ای رئیس جمهور ایران 
و فرانسه که قرار بود ۴۵ دقیقه باشد، مکرون صرفا 
یک جمله کلی درباره احترام به حقوق زنان گفت 

و حتی نامی از ایران نیاورد.

 چالش نبود زبان مشترک
میان مردم و حکومت

ادامه از صفحه اول

... اما در گفتار و گفت وگوهای عمیق تر به ویژه در 
حوزه های نظری و علمی به ویژه گفت و گوهای 
سیاســی نخستین پیش نیاز، داشتن ترم هایی 
است تا از امکان ایجاد سوبرداشت ممانعت به عمل 
بیاورد. با ورود مباحث مدرن فلسفی و سیاسی، 
کمبود چنین ترم هایی به شــدت احســاس می 
شود و در این مسیر، فرهنگستان های علوم نقش 
موثری دارند تا از اغتشاش زبانی بکاهند. به عنوان 
مثــال ، واژه هایی چــون ملت، دولت، حکومت، 
آزادی، دموکراســی، جمهــوری همه واژگانی 
هســتند که می توانند مناقشــه برانگیز باشند. 
وقتی عده ای از آزادی سخن می گویند ، عده ای 
دیگر از آن به عنوان بی بند و باری یاد می کنند. 
در چنیــن فضایی چقدر امکان یک گفت وگوی 
ســاده مهیاست؟ ناگفته پیداست، بدون داشتن 
یک تعریف محدود و دقیق از کلمات، هر کســی 
از ظن خود یار می شود و نتیجه چیری جز یک 

جنگ کالمی نخواهد بود.
از سویی دیگر ، دادن بارهای احساسی به کلمات 
و مصادره کردن آن ها به منظور اهدافی خاص و 
گاه تبلیغاتی هم به این آشفته بازار دامن می زند. 
وقتی برخی واژه ها تبدیل به یک واژه مقدس می 
شوند، این واژه ها ، از حوزه رویدادهای اجتماعی و 
سیاسی ، خارج می شوند و دیگر ، قابل نقد علمی و 
کارشناسی نیستند . حال اگر این پدیده سیاسی و 
اجتماعی در جایی اتفاق بیفتد که با هاله تقدس 
شکل گرفته در ذهن حامیانش همخوانی نداشته 
باشد، باید به دنبال واژه ای جایگزین بود که طبعا 
ظرفیت الزم برای بیان آن را ندارد و افزایش دایره 
چنین واژگانی می تواند به یک فروپاشی زبانی در 

جامعه منتهی شود.
این وضع می تواند تداوم گفت وگو میان حکومت 
و مردم را نیز به مخاطره بیندازد. مثال وقتی یک 
دولتمرد از کاهش نرخ تورم صحبت می کند اما 
مردم در جامعه هر روز با گرانی روز افزون سر در 
گریبانند، احساس فریب خوردگی دیوار اعتماد 
بین دولت و مردم را فرو می ریرد و در جایی دیگر 
ایــن عدم همخوانی واژگان بین مردمی که نمی 
توانند زبان مشترک خود را بیابند و کلمات قرار 
نیســت صراحت و صداقت الزم را داشــته باشد، 
خــود به خود، زبانی دوگانه، ریاکار و ناکارآمد به 
وجود می آورد که قابل اعتماد و اتکا نیست. شما 
دیگر نمی توانید به واژگان مخاطب خود اعتماد 
کنید. آن چه که طرف گفت وگوی شما از عبارت 
متداول  مخلصیم  یا  قربان شما  استفاده می کند 
تصویری عکس در ذهن شما ایجاد می کند، زیرا 
شما مطمئن هستید او برای شما، حاضر نیست 
تب هم بکند. به تدریج بدون آن که متوجه باشید، 
در ناخود آگاه، آدمیان به هیچ یک از دیگر واژگانی 
که استفاده می شود اعتماد نمی کنند و می توان 
به ســادگی حدس زد که نتیجه چنین فرهنگ 
زبانی، جز سقوط اخالقی /سیاسی نمی تواند باشد. 
شاید تا چند دهه پیش می شد با این شرایط کنار 
آمد اما با گسترش دنیای مدرن و دنیای دیجیت 
هــا، بــه طور قطع ما نیازمند یک انقالب زبانی به 
منظور پاالیش آن به ویژه در فهم  دیگری  هستیم 
و تــا آن زمــان مباحثات بی پایان فقط منازعاتی 
خواهند بود که حاصلی در رشــد فکری جامعه 

نخواهد داشت.
منبع: خبرآنالین

عضو کمیسیون عمران مجلس:
 باید از ظرفیت های اقتصادی 

کشورهای عضو شانگهای استفاده کنیم
یک عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسالمی تاکید کرد که با عضویت رسمی ایران در 
شانگهای، باید از ظرفیت های اقتصادی کشورهای 
عضو شــانگهای استفاده کرده و در این راه بیش 
از گذشــته از بخش خصوصی بهره گیریم. اقبال 
شــاکری با اشــاره به عضویت رســمی ایران در 
سازمان همکاری های شانگهای گفت: در دولت 
قبل تمامی ظرفیت ها و به طور کلی دیپلماسی 
اقتصــادی معطل برجام بود و با هیچ طرفی وارد 
گفت وگو نمی شــدند، منتظر بودند طرف مقابل 
پای میز مذاکره بیاید و اقتصاد را شــرطی کرده 
بودند. وی ادامه داد: در دوره جدید مجلس و دولت، 
بر لزوم فعال شــدن دپیلماسی اقتصادی تاکید 
شــد. در همین راستا موافقتنامه همکاری های 
مشترک با چین و روسیه بسته شد و ایران هم به 
عضویت سازمان همکاری های شانگهای درآمد. 
نماینده تهران اضافه کرد: عضویت رسمی ایران در 
شانگهای از اقدامات خوبی بوده که زمینه استفاده 
از ظرفیت های اقتصادی را فراهم می کند. در این 
راه باید از ظرفیت بخش خصوصی برای صادارات 
و واردات به کشورهای مختلف در آسیای میانه، 
غرب آسیا، حوزه خلیج فارس، مدیترانه و جنوب 
شرق آسیا استفاده کرد. شاکری گفت: با عضویت 
رسمی ایران در شانگهای،  دولت بیشتر از گذشته 
از ظرفیت بخش خصوصی به خصوص اتاق های 

تعاون و بازرگانی استفاده کند.

خبر روز

بین الملل
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3اقتصاد گزارش

 کل دستمزد روزانه یک کارگر 
غ است  برابر با قیمت یک مر

تورم 90 درصدی سبد معیشت 
دوازدهم شــهریور اعالم شــد که فروش 
گوشــت مــرغ باالتر از کیلویــی ۶۰ هزار 
تومان به کلی ممنوع اســت؛ معاون وزارت 
جهاد کشاورزی گفت  قیمت گوشت مرغ 
نهایتا ۶۰ هزار تومان است و فروش با قیمت 
باالتر از آن، تخلف اســت.  در همان زمان، 
قیمت رسمی گوشت مرغ در همان حدود و 
حتی در مواردی زیر هر کیلو ۵۹ هزار تومان 
بود اما برای اینکه مرغداران متضرر نشوند، 
معاون وزارت جهاد کشاورزی، نرخ مصوب 
۶۰ هــزار تومــان را اعالم کرد و تاکید کرد 
فروش به نرخ های باالتر تخلف محســوب 
می شود و مشمول جرایِم گرانفروشی  است.

اما آیا بازار به این حکم رسمی تمکین کرد؛ 
کمتر از ده روز جلوتر؛ بیســتم شهریورماه 
رسانه ها گزارش دادند  در حالی که حداکثر 
نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ ۶۰ هزار تومان 
تعیین شــده قیمت این محصول در بازار 
از این قیمت عبور کرده است و ۶۲ هزار و 
۷۵۰ تومان تا ۶۵ هزار تومان به فروش می 
رســد.  همان دوازده شهریور، معاون وزیر 
جهاد کشاورزی به مردم اطمینان داده بود 
و گفتــه بــود  ذخایر کافی از مرغ داریم که 
به استان های مختلف ابالغ شده که ذخایر 
خود را در بازار توزیع کنند.  چرا بازار به این 
اطمینان بخشی اعتنا نکرد؟گوشت مرغ به 
طور ســنتی همــواره در ردیف ارزان ترین 
مواد پروتئینی و گوشــتی در سبد غذایی 
فرودستان و طبقه ی کارگر بوده است؛ اما 
قیمت هــای روز این قلــم کاالی خوراکی 
– حتی همان نرخ رسمی ۶۰ هزار تومان- 
دیگر در دایره ی استطاعت کارگران نیست. 
براســاس اعالم مرکز پژوهشهای مجلس، 
مصــرف مرغ در کشــور ۳۰ تا ۵۰ درصد 
کاهش یافته است و وزارت جهاد کشاورزی 
برآورد می کند که این کاهش مصرف بیش 
از ۳۰ درصد باشــد؛ این کاهش مصرف در 
ســال جدیــد و بعد از حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی اتفاق افتاده اســت؛ صنعت طیور 
کشــور ســال ها به یارانه ارزی عادت کرده 
بود و بازارها با این یارانه انطباق داشــتند 
امــا حاال بعد از حــذف ناگهانی این یارانه، 
هــر ماه شــاهد افزایش قیمت محصوالت 
این صنعت هســتیم آنهم در شرایطی که 
وعده های تخصیص یارانه به پایان زنجیره 
یعنی مصرف کننده نیز به سرانجام نرسیده 
اســت؛ خبری از کاالبرگ مرغ و تخم مرغ 
که باید از ابتدای ســال به دهک های کم 
درآمد پرداخت می شــد، نیســت و یارانه 
نقــدی نیز توان جبران افزایش قیمت ها را 
ندارد.در این شــرایط، توان خرید گوشت 
مــرغ بــرای کارگران بــه کم ترین میزان 
ممکن رســیده است؛ فرض کنیم مرغ در 
بهتریــن حالت با قیمت کیلویی همان ۶۰ 
هزار تومان در بازار پیدا شــود؛ برای خرید 
یک مرغ ســه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار 
تومان پرداخت )قیمت های در دســترس 
با احتســاب کیلویی الاقل ۶۵ هزار تومان 
نزدیــک ۲۰۰ هزار تومان اســت(؛ حداقل 
دستمزد روزانه ی کارگران در سال ۱۴۰۱، 
حدود ۱۴۰ هزار تومان اســت؛ اگر مزایای 
مزدی مثل حق مسکن، حق اوالد و سنوات 
را به این رقم بیفزاییم، با فرض اینکه تمام 
کارگران مشمول حتماً این مزایا را دریافت 
می کنند، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ 
هزار تومان می رســد. بنابراین پول خرید 
یک مرغ سه کیلویی که در بهترین حالت 
با احتساب قیمت رسمی، ۱۸۰ هزار تومان 
و قیمت های غیررســمی حدود ۲۰۰ هزار 
تومان است، برابر با مزد روزانه ی یک کارگر 
اســت؛ یعنی یک کارگر اگر تمام مزد یک 
روز خــود را بدهد، در نهایت می تواند یک 
مرغ بخرد و به خانه ببرد.بنابراین از همین 
تناسب ســاده می توانیم بفهمیم که سبد 
خوراکی های ماهانه ی کارگران رشد چند 
برابری داشته است؛ فرامرز توفیقی رئیس 
کمیته دســتمزد کانون عالی شــوراهای 
اســالمی کار کشور که محاسبات ماهانه ی 
ســبد معیشــت خانوارهای کارگری را با 
مبنا قرار دادن سبد خوراکی های خانوار و 
اعمال یک ضریب انجام می دهد، در پاسخ 
به این ســواالت می گوید: تئوریسین های 
اقتصادی باید توضیح بدهند که چطور یک 
کارگر می تواند با دستمزد روزی ۲۰۰ هزار 
تومان و یارانه نقدی ناچیز، همه  مولفه های 
سبد معیشــت را تامین کند؛ اساساً یارانه 
۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی چگونه محاســبه 
شــده؛ کجای افزایش هزینه های زندگی 
باید با این رقم پوشــش داده شــود؛ نکته 
اینجاست که اگر هزینه های واقعی مسکن 
و اجاره خانه را محاســبه کنیم، نرخ ســبد 
معیشــت از ۱۷ میلیون تومان هم بیشــتر 
می شود؛ توضیح بدهند وعده ی  سالی یک 
میلیون مسکن  چه شد؛ در این یکسال چند 
خانه ســاختند و به کارگران و مستاجران 

دادند؟

کوتاه از اقتصاد

وزیر صمت :

 انحصار تولید خودرو 
تا 1۴0۴ کم می شود

وزیر صمت گفت: طبق برنامه ریزی های 
انجام شــده تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد 
از تولید خودرو باید توسط خودروسازان 
دیگــری غیــر از دو شــرکت بــزرگ 
خودروسازی انجام شود. از این طریق از 
تمرکز تولید کاســته می شود.سید رضا 
فاطمــی امیــن در مورد تمرکز تولید در 
دو شــرکت خودروسازی، گفت: در حال 
حاضــر تولید خــودرو در ایران متمرکز 
است و ۹۰ درصد تولید خودرو در کشور 
توسط دو خودروساز بزرگ انجام می شود 
و ســایر خودروسازان سهم ۱۰ درصدی 
دارند.وزیر صمت افزود: طبق برنامه های 
تدوین شــده، تا سال ۱۴۰۴ تیراژ تولید 
باید به ۳ میلیون دستگاه برسد و از طرفی 
بــا توجه به اینکه تولیــد منحصر به دو 
شــرکت شده است، تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ 
درصد تولید خودرو توسط خودروسازان 
دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام 
خواهد شــد.وی گفت: در صورت تحقق 
ایــن برنامه، از تمرکز تولید نیز کاســته 
می شود و خودروسازان دیگر هم در این 
عرصــه نقش فعال تــری پیدا می کنند.
گفتنی اســت، یکی از برنامه های وزارت 
صمت تولید ۳ میلیون دســتگاه خودرو 
تا ســال ۱۴۰۴ است؛ آنطور که فاطمی 
امین اعالم کرده طبق برنامه ریزی های 
انجام شــده، قرار است تا سال ۱۴۰۴، ۳ 
میلیون دســتگاه خــودرو تولید و از این 
میزان یک میلیون دســتگاه صادر شود.
بر این اســاس، بایــد ۳۰ درصد از تولید 
توســط شــرکت هایی غیر از دو شرکت 
سایپا و ایران خودرو انجام شود، یعنی از 
تیراژ ســه میلیون دستگاهی خودرو در 
ســال ۱۴۰۴، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه 
سهم خودروسازانی غیر از این دو شرکت 

خواهد بود.

 مدیرکل دفتر امور بانکی 
و بیمه وزارت اقتصاد:

کارت پایان خدمت برای وام 
فرزندآوری الزامی نیست

اســکندری گفــت: کارت پایان خدمت 
برای وام فرزند آوری الزامی نیســت و ما 
به بانک های دولتی این موضوع را اعالم 
کرده ایم.آقای قربان اســکندری گفت: 
تا جایی که من در جریان هســتم کارت 
پایان خدمت برای وام فرزند آوری الزامی 
نیســت بابت ایــن قانونی وجود ندارد.او 
می گویــد:در بخش بانک های دولتی زیر 
مجموعه خودمان یک نامه به بانک های 
دولتــی می زنیم که نبایــد کارت پایان 
خدمــت در این خصوص دریافت کنند، 
ولی چون مسئولیت اصلی این کار با بانک 
مرکزی است باید بانک مرکزی بخشنامه 
کند.او گفت: اگر بانک مرکزی بخشنامه 
کنــد هم بانک خصوصــی و هم دولتی 
باید بخشــنامه را انجام دهند.اسکندری 
می گوید: تا آنجا که شنیدم نظام وظیفه 

در این خصوص مشکلی ندارد.

 مزایده خودروهای 
 قاچاق 6 مهرماه 

برگزار می شود
مدیرعامــل ســازمان امــوال تملیکی 
گفــت: با توجه بــه رای مقام قضایی در 
مورد خودروهای قاچاق کشــف شــده 
یــا خودروهــای به ظن قاچــاق مزایده 
سراســری ۱۰۶۲ دســتگاه خودرو در 
انبارهای ســازمان امــوال تملیکی در ۶ 
مهرماه انجام می شود.ســید عبدالمجید 
اجتهــادی در ایــن باره اظهار داشــت: 
شــرکت کنندگان در ایــن مزایده باید 
۱۵ درصد از قیمت پایه کارشناســی هر 
خــودرو را به عنــوان ضمانت نامه بانکی 
ودیعــه بگذارنــد و در مزایده شــرکت 
کنند و کســانی که بیشــترین قیمت را 
ارائه کرده باشــند طبــق قوانین مزایده 
برنــده و به عنوان خریــدار خودرو تلقی 
می شــوند که بعد از آن باید ظرف ســه 
روز باقیمانده بهــای خودرو را بپردازند 
و آن را دریافــت کننــد.وی افزود: تمام 
این خودروها زیر ظرفیت ۲۵۰۰ سی سی 
هســتند و مشکلی از نظر پالک گذاری و 
خریدوفروش در داخل کشور ندارند، اما 
چون این خودروها به وســیله جعل ثبت 
ســفارش وارد شــده اند بــه ظن قاچاق 
توقیف شــده و اکنون بر اســاس حکم 
مقام قضایی طی مزایده ۵۶۵ فوق العاده 

به خریداران و مردم ارائه می شود.

ح سوت زنی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی ثار طر آ « از  گار گزارش »روز

 فرار رو به جلوی وزارت اقتصاد 
  مریم بهنام راد/  گروه  اقتصاد 

باز نمایش جدید سوت زنی برای مبارزه با 
فساد به راه افتاده است، نمایشی که بدون 
در نظر گرفتن احتمال گسترش فساد در 
بخش هــای مختلف اقتصادی، تبعاتی به 
مراتب ســنگین تــری را به همراه خواهد 
داشت.برای گزارشگرانی که گزارش آن ها 
منتهی به اثبات وقوع فســاد و صدور رای 
محکومیــت یا به هر نحو منجر به عایدی 
مالــی برای دولت شــود، پاداش نقدی تا 
ســقف ۱۰ میلیــارد ریال و غیر نقدی در 
نظر گرفته می شــود این وعده جدید وزیر 
اصلی ترین وزارت خانه اقتصادی کشوربه 
گزارشگر فساد است.دستورالعمل جدید 
حمایت از گزارشــگری فساد )سوت زنی( 
و فرایند رســیدگی به آن در وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی تدوین و ابالغ شــد 
کــه حفظ محرمانگــی اطالعات هویتی 
گزارشــگر، تشــویق نقدی و غیرنقدی و 
فراینــد رســیدگی بــه گزارش ها در این 
دســتورالعمل پیش بینی شــده است.در 
ایران سیاســت و قانونی برای حمایت از 
ســوت زنان تا مدت ها تصویب نشده بود و 
افشــاگران بعد از سوت زنی و افشا کردن 
فســاد از سوی دولت حمایت نمی شدند و 
حتی گاه بیش از مفسدان تحت فشار قرار 
می گرفتند.حاال موضوع گزارش فساد ودر 
یافت جایزه چند سالی است که در وزارت 
خانه، ســازمان و ارگان ها ســمبل عدالت 
شده، اما نتیجه این سوت زنی چه حاصلی 
برای اقتصاد کشور داشته است؟!در همین 
رابطه ســیده فاطمــه مقیمی عضو هیات 
رئیســه اتــاق بازرگانــی تهــران  گفت: 
کشــور های موفــق در جهــان هیچ گاه 
بــرای مبارزه با فســاد اداری از همکاران 

یک مجموعه نخواســته اند موضوع فساد 
اداری همدیگــر را گــزارش دهند. قبل 
ازاینکه افراد را علیه یکدیگر مأمور کنند، 
می بایســت نسبت به خود اظهاری در این 
رابطه بســیار فرهنگ ســازی شود.عضو 
هیات رئیســه اتاق بازرگانی تهران ادامه 
داد: باید ادبیات مبارزه با فســاد اقتصادی 
درجامعه آموزش و شــکل گرفته شودنه 
اینکــه برای تأمین جایگاه ویژه برای یک 
وزیر بدون در نظر گرفتن تبعات آن، جایزه 
گزارشــگری فساد به عنوان یک مصوبه از 

ســوی وزیر تأیید و ابالغ شــود.مقیمی با 
اشــاره به وظیفه ذاتی دولت جهت تأمین 
بودجه و همچنین مســدود کردن منافذ 
نفوذ فساد به ساختار اصلی اقتصاد گفت: 
اگر دولت بدنبال حفظ منافع و منابع مالی 
خود می باشند در ابتدا باید با فرار مالیاتی 
مقابله کند. افرادی که بدون هیچ اغماضی 
مالیات تجــارت و فعالیت اقتصادی خود 
را پرداخت نمی کنند به نوعی فساد را در 
اقتصاد کشور وارد کرده و امتیاز می گیرند.
این فعال بخش خصوصی تأکید داشــت: 

در دنیــا بحث خود اظهــاری درموضوع 
مالیاتــی به یــک مالک اعتماد ســازی 
بین مردم تبدیل شــده است. درکشور ما 
دریافت مالیات وفروش نفت دو منبع مهم 
دولت ها برای کسب درآمداست. حاال اگر 
شهروندی مطالبات زیادی از دولتش دارد 
باید با پرداخت به موقع مالیات این چرخه 
را حفــظ نگــه دارد. در این بین دولت هم 
بــا اعتماد ســازی بایــد از منابع مالی که 
بدســت می آورد به خوبــی حفاظت و به 

نفع مردم هزینه کند.

دولت نتوانست جلوی فرار مالیاتی را 
بگیرد به فکر سوت زنی افتاد

وی ادامه داد: دولت نتوانســت جلوی فرار 
مالیاتــی را بگیرد به فکر ســوت زنی افتاد. 
دولت به جای انتخاب درست بدنبال راهی 
برای توجیه سیاســت های خود است. هیچ 
کشوری برای مبارزه با فساد اقتصادی از این 
ابزار که هرفردی گزارش فرد کنار دســت 
خود را بدهد ذی نفع نمی شود چراکه خطر 
این کار بیشــتر از نتیجه مطلوب آن است.
مقیمی می گوید: گســترش حلقه فساد با 
نوع ســوت زنی که در کشــور به آن اشــاره 
می شــود رابطه دارد. در این بین فردی که 
از فســاد در بخش اقتصادی ســوء استفاده 
می کند برای پنهان کاری ادامه فعالیت خود 
قطعاً روش های پرداخت حق سکوت به فرد 
همــکار خود را در نظر می گیرد و منابعی را 
برای صرف چنین هزینه ای کنار می گذارد.

وی تصریح داشــت: نکته مهم دیگر اینکه 
در موضوع سوت زنی اشاره ای به اینکه اگر 
فرد گزارشــگر نتواند صحت و سقم گزارش 
خود را اثبات کند چه سرنوشــتی برای فرد 
به ظاهر مخاطی پیش خواهد آمد، گفت: آیا 
جریمه ای برای اطالع گزارشات غیر واقعی 
برای ســوت زن در نظر گرفته شــده است؟ 
آیا تبعات چنین سیاستی بیش از اینکه به 
موضوع اصلی )مبارزه با فســاد اقتصادی( 
بپردازد، برای ســاختار اقتصاد کشور مضر 
نیســت!به گفته عضو هیات رئیســه اتاق 
بازرگانی تهــران؛ مغایرت های زیادی بین 
مصوبات و سیاســت ها و شــرایط موجود 
وجود دارد که همین وضعیت تا کنون هیچ 
یک از برنامه های مبارزه با فســاد اقتصادی 
دولت ها را به نتیجه مطلوب نرســانده و در 

نیمه راه رها شده اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس :

هدف دولت از تشکیل وزارت بازرگانی مشخص نیست
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: دولت به جای فضاسازی درباره تشکیل 
وزارت بازرگانی بهتر است به اقدامات الزم در حوزه تنظیم و کنترل بازار 
در این حوزه بپردازد. علیرضا سلیمی در مورد احیای وزارت بازرگانی، با 
اشاره به تأثیر این وزارتخانه بر تنظیم بازار و واردات محصوالت اساسی، 
اظهار کرد: واقعیت آن است که هنوز مشخص نیست آیا وزارت بازرگانی 
می خواهد بخش تجارت خارجی را بر عهده گیرد یا خیر؟ اما اگر قرار باشد 
بحث تجارت خارجی را وزارت بازرگانی بر عهده گیرد، عماًل تشکیل وزارت 
واردات اســت. با تشــکیل وزارت بازرگانی در بحث تجارت خارجی تولید 
دچار آسیب می شود که در نهایت این موضوع منجر به گسترش بیکاری و 

تعطیلی واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری خواهد شد.سلیمی با اشاره 
به اینکه هدف دولت از تشکیل وزارت بازرگانی مشخص نیست، بیان کرد: 
هم اکنون وزارت بازرگانی بخش داخلی وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده 
دارد و هنوز مشــخص نیســت که دولت همه ۲ بخش را به این وزارتخانه 
می خواهد انتقال بدهد یا خیر.وی یاد آور شد: دولت به جای فضاسازی 
درباره تشکیل وزارت بازرگانی بهتر است به اقدامات الزم در حوزه تنظیم 
و کنترل بازار در این حوزه بپردازد. تشــکیل وزارت بازرگانی در شــرایط 
فعلی کمکی به کنترل قیمت ها نخواهد کرد و واردات را افزایش خواهد 
داد.سلیمی افزود: چندین بار درباره لزوم کنترل قیمت ها و وضعیت بازار 

انتقاداتی توسط نمایندگان مطرح شده و بنابراین باید دولت نظارت خود 
را تقویت کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه 
مجلس در دوره های مختلف چندین بار با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت 
کرده است، گفت: تکلیف این موضوع کاماًل مشخص است بنابراین نباید با 
فضاسازی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی باشیم.وی تصریح کرد: وزارت 
صمت بعد از گذشت ۱۰ تا ۱۱ سال هنوز اساسنامه ندارد بنابراین با این 
وجود چطور می توان قضاوت کرد که مجموعه صمت موفق بوده یا خیر. 
تشــکیل مجدد وزارت بازرگانی صرفاً منجر به بزرگ شــدن بدنه دولت، 

ناهماهنگی در سیاست گذاری ها، ایجاد بستر فساد و رانت می شود.

خبر ویژه

رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفت: تالش می کنیم تــا۱۵ آذر الیجه 
بودجه۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کنیم. مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه 
هیات دولت اظهار کرد: علی الحســاب پول معلمان را تا شــهریور را پرداخت 
کردیم و یک میلیون تومان را هم میریزیم تا اینکه تا احکام آنها توسط آموزش 
و پرورش صادر شــود.وی درباره پرداختی به بازنشســتگان در شهریور گفت: 
بخشــی از تخصیص بازنشســتگان صادر شده اســت و خزانه منابع را تأمین 
کند بعضی پرداخت ها انجام می شود.میرکاظمی درباره آخرین شرایط تهیه 
برنامه هفتم توسعه ، اظهار کرد: چارچوب آن تهیه شده است. تالش می کنیم 

بودجه۱۴۰۲ را براساس سیاست های ابالغی تهیه کنیم و ۱۵ آذر به مجلس 
برسانیم. همزمان تهیه برنامه هفتم را هم در دستور کار داریم که البته اتفاق 
خوبی نیست که برنامه هفتم و بودجه همزمان شده است. ابتدا بودجه را به 
مجلس میفرستیم و سپس برنامه هفتم را به مجلس ارسال می کنیم. چون 
تهیه برنامه توسعه زمان بر است.وی با تکذیب این ادعا که هیچ پرداختی به 
پیمانکاران امســال انجام نشــده است، تصریح کرد: اینگونه نیست. پرداختی 
داشــته ایم، اما پر اخت های عمده در نیمه دوم ســال است چون درآمدها در 

نیمه دوم بیشتر محقق می شود. 

رییس سازمان برنامه و بودجه :

کنیم تا 15 آذر الیحه بودجه 1۴02به مجلس ارسال شود تالش می 

یک کارشناس بازار ارز:

خ ارز نباشید نگران افزایش نر
یک کارشــناس بازار ارز اعتقاد دارد وقتی نرخ 
ارز ارزان تر از نرخ واقعی باشــد، واردات کاالی 
خارجــی ارزان تر از محصــوالت ایرانی تمام 
می شود و این باعث می شود که تولیدکنندگان 
و کشاورزان در داخل کشور متضرر شده و توان 
رقابت با محصوالت خارجی را نداشــته باشند.

اصغر ســمیعی اظهار داشــت: نباید همواره از 
باال رفتن قیمت ارز وحشــت داشت، چون اگر 
بخواهیم به ضرب تبلیغ و تزریق بیش از تقاضا 
قیمــت ارز را پاییــن نگه داریــم، اوال این کار 
برای ابد یا برای درازمدت، و توجه به وضعیت 
درآمدهــای فعلی حتی بــرای میان مدت هم 
قابل دوام نیســت.وی افزود: از نظر اقتصادی 
ایــن نرخ، ارزش حقیقــی و ذاتی آن ارز تلقی 
می شــود، ولی همیشه واقعیت ها با حقیقت ها 
مطابقت نمی کند. برای نمونه، نرخ دالر ســال 
گذشته در این ایام حدود ۲۸ هزار تومان بوده 
و براساس فرمولی که عرض کردم، با توجه به 
نــرخ تورم در ایران و تفاوت چشــمگیری که 
با نرخ تورم در کشــورهای حوزه دالر داشــته، 
می بایــد به طور منظم افزایــش می یافته و با 

یک شــیب مالیم و بدون تالطم و نوســان هم 
اکنــون به حدود ۳۹ هزار تومان می رســیده، 
ولی اتفاقی که افتاده چه بوده؟رئیس اســبق 
کانون صرافان تاکید کرد: در شرایطی که تورم 
باال در کشــور باعث شده قیمت همه کاالهای 
ســاخت داخل و محصوالت کشاورزی داخلی 
باال بروند و واقعی شوند، وقتی نرخ ارز ارزان تر از 
نرخ واقعی باشد، واردات کاالی خارجی ارزان تر 
از محصوالت ایرانی تمام می شــود و این باعث 
می شــود که تولیدکنندگان و کشــاورزان در 
داخل کشــور متضرر شوند.وی عنوان کرد: از 
طرفــی، صادرکنندگان محصوالت ایرانی هم 
نتواننــد در بیرون از کشــور بازاری برای خود 
بیابند، و این هم دلیل دیگری برای به تعطیلی 
کشیده شدن تولیدات در داخل ایران می شود 
و این باعث می شــود که نرخ بیکاری باال برود 
و افزایــش فقر و باال رفتن شــاخص فالکت را 
در پــی دارد.در حالــی که قیمت های واقعی و 
راستین، باعث رقابتی شدن کسب و کار و ایجاد 
شغل و در نتیجه، تولید ثروت و پویایی اقتصاد 

کشور می شود.

رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی اتاق تهران اظهار کرد:

گذشته افزایش فساد اداری در دو دهه 
رئیس کمیســیون قضایی و مبارزه با فســاد 
اقتصادی اتاق تهران اظهار داشــت: چه نهادی 
بر خروج سرمایه ۱۱هزار نفری که از ایران سال 
گذشته به کانادا مهاجرت کردند نظارت کرد؟ 
سرمایه های نقدی و سرمایه های انسانی کشور 
هر ساله با روند تندتری در حال خروج از کشور 
هستند.حسن فروزان فرد ، با بیان اینکه فساد 
اداری فضای کسب و کار در کشور را تیره و تار 
کرده اســت، گفت: هر ساله میزان فساد اداری 
در کشــورها سنجیده و اطالع رسانی می شود 
و از ســوی دیگر دولت ها تالش می کنند که با 
آیتم هایی این فســاد را تقلیل بدهند. واقعیت 
این اســت که در ۲ دهه گذشــته فساد اداری 
در ایران گســترده شــده و از سوی دیگر شیوه 
اطالع رسانی آن همراه با موضوعات سیاسی و 
محکوم کردن گروه سیاسی بوده است.به گفته 
وی امروز این شــیوه اطالع رسانی باعث ایجاد 
نگرانی و غیرواقع بینانه شــدن میزان فساد در 
کشور  شده است.وی شیوه اطالع رسانی فساد 
در ایــران را غیر حرفه ای و همراه با انگیزه های 
سیاســی دانســت و افــزود: ورود انگیزه های 

سیاســی در انعکاس اخبار فســاد اداری باعث 
افزایش اثرات آن در فضای کسب و کارها شده 
و در نتیجــه در ذهنیــت مردم عادی و فعاالن 
اقتصادی آثار سو بر جای گذاشته است.وی با 
بیان اینکه فساد اداری باعث شده است ذهنیت 
افرادی که می خواهند در کشور سرمایه گذاری 
بلندمدت انجام دهند را مخشوش شود، خاطر 
نشــان کرد: فعاالن اقتصادی نسبت به موضوع 
فساد حساس تر و ریزبینانه تر برخورد می کنند 
چراکه می خواهند در ازای ســرمایه گذاری در 
کشــور تعهــدات الزم را دریافت کنند. از این 
رو نســبت به این موضوع حســاس تر هستند 
و بــا مشــاهده نمادهــای از فســاد اداری و 
اقتصادی تصمیم گیری های توســعه ای خود 
را متوقــف و یا به حداقل می رســانند.فروزان 
فرد افزود: توسعه حاصل تصمیمات بلندمدت 
فعاالن اقتصادی همان کشــور است وقتی این 
تصمیمــات مقطعــی و به عبارتی برای گذران 
امور می شوند جنبه های سرمایه گذاری بزرگ 
از دســت می رود و در واقع نرخ توســعه کشور 

دچار تالطم و گرفتاری می شود. 
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نفت و انرژی 4

کرده اند ایرانیان طی ۴ دهه به اندازه 5 دریاچه ارومیه آب بیشتر از معمول برداشت 

فرونشست در ایران ۱۴۰ برابر شرایط بحرانی 

کوتاه از انرژی

بین الملل

لمان تا بهار   ذخایر گاز آ
تمام خواهد شد

وزیر اقتصاد آلمان هشدار داده است که 
علیرغم نزدیک شــدن ظرفیت ذخیره 
ســازی آن به حداکثر ظرفیت، ممکن 
است با کمبود گاز طبیعی مواجه شود.
رابرت هابک گفت: انبارهای این کشور 
بیش از ۹۰ درصد پر است، اما با توجه 
به اینکه برلین گاز کمتری از روســیه 
خریداری می کند، این انبارها تا پایان 
زمســتان کاماًل خالی خواهند شد.وی 
افزود: اگر همه چیز با صرفه جویی در 
مصرف بنزین به خوبی پیش برود و از 
نظر آب و هوا خوش شــانس باشــیم، 
ایــن فرصت را داریم که زمســتان را 
به راحتی پشــت ســر بگذاریم. با این 
حال، این بدان معناست که انبارها در 
پایان زمســتان دوباره خالی خواهند 
شــد.در ماه آگوســت، رئیس تنظیم 
کننــده انرژی آلمــان، کالوس مولر 
هشــدار داد، حتی با وجود ۹۵ درصد 
پر بودن ذخیره سازی، اگر گاز روسیه 
به طور کامل متوقف شــود، این کشور 
سوخت کافی برای پوشش تنها دو ماه 
و نیم گرمایش، برق و تقاضای صنعتی 
خواهد داشــت.هفته گذشته، مولر بار 
دیگر تاکید کرد که آلمان ممکن است 
در صورت سردی زمستان با تنگناهای 

گازی مکرر مواجه شود. 

 قیمت برق و گاز 
 برای کسب و کارها 

در انگلیس نصف می شود
انگلیس اعالم کرد سقف قیمت عمده 
فروشی برق برای کسب و کارها حدود 
۲۱۱ پوند به ازای هر مگاوات ســاعت 
)۲۳۹ دالر( و برای گاز ۷۵ پوند به ازای 
هر مگاوات ساعت خواهد بود.کواسی 
کوارتنــگ، وزیر دارایی انگلیس اعالم 
کــرد ما برای جلوگیری از فروپاشــی 
کســب و کارها، حمایت از مشــاغل و 
مقابلــه با تــورم، ورود کرده ایم.دولت 
انگلیس اعالم کرد این ســقف قیمت، 
کمتر از نصف قیمت عمده فروشی است 
که برای زمســتان امسال پیش بینی 
شده بود. این قیمت ۳۰ سپتامبر تایید 
خواهد شد.خسارت شرکتهای نیرو از 
بابت کاهش قیمت عمده فروشــی گاز 
و برق مشترکان تجاری، جبران خواهد 
شد. این طرح از اول اکتبر تا ۳۱ مارس 
ســال ۲۰۲۳ برای همه کاربران انرژی 
غیرخانگــی شــامل خیریه ها و بخش 
عمومی مانند مدارس، بیمارســتان ها 
و کســب و کارها اعمال می شــود.بر 
اســاس گزارش رویترز، دولت انگلیس 
همچنــان حمایت از مصرف کنندگان 
در ایرلند شــمالی را مشابه طرحی که 
در ســایر نقاط انگلیس اجرا می شود، 
اعــالم کرد.لیز تراس، نخســت وزیر 
جدید انگلیس دو هفته پیش تدابیری 
را اعــالم کرد تا افزایش قبوض انرژی 
مصرف کنندگان را برای مدت دو سال 

محدود کند. 

 اروپایی ها حاضرند 
برای دیزل روسیه پول 

بیشتری بدهند
هر چند اتحادیه اروپا تصمیم دارد خرید 
دیزل روسیه را در فوریه ممنوع کند اما 
در این فاصله، خریداران اروپایی راضی 
هستند پول بیشتری نسبت به ماه مه 
برای دیزل روسیه پرداخت کنند. یک 
منبع آگاه به  رویترز گفت: پس از اجرایی 
شــدن ممنوعیت واردات دریابرد نفت 
روســیه به اروپا در دسامبر، ممنوعیت 
واردات دریابرد دیزل از روســیه به این 
منطقه در راستای تالش برای کاهش 
درآمدهای انرژی مســکو، دو ماه بعد 
اجرایی می شود.طبق گزارش رویترز، 
تخفیف قیمت فروش دیزل روسیه در 
مــاه مه، به ۳۰ دالر در هر تن رســید 
اما با افزایش تقاضا، اکنون در شــمال 
غربی اروپا شــش دالر در هر تن و در 
مدیترانه ۱۰ دالر در هر تن است.اروپا 
اکنون در تالش برای رســاندن سطح 
مخازن خود به حدی اســت که بتواند 
ماه های زمستان را بدون مشکل سپری 
کند و خفیف روســیه اگرچه کمتر از 
ماه مه اســت امــا همچنان جذاب به 
نظر می رسد.یک معامله گر اروپایی به 
رویترز گفت: کســانی که می توانند، از 
روسیه خرید و ذخیره سازی می کنند. 

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادرتخصصی 
مدیریت منابع آب ایران:

الیحه  حفاظت از رودخانه ها و 
 کاهش خطرات سیل  

به مجلس می رود
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادرتخصصی 
مدیریت منابع آب ایران گفت: الیحه حفاظت 
از رودخانه هــا و کاهش خطرات ســیل در 
مراحل انتهایی تأیید و تصویب هیئت وزیران 
برای ارســال به مجلس شورای اسالمی قرار 
دارد.حســین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی 
شــرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب 
ایــران در نخســتین ســمینار تخصصی با 
عنــوان  حقوق بســتر و حریم رودخانه ها و 
ســایر پیکره های آبــی  در باره موضوع های 
حقوقــی آب، افــزود: به دلیــل نیاز به وضع 
قوانین به روز و موردنیاز کشــور، پس از سه 
ســال تالش و برگزاری ده ها جلسه،  الیحه 
حفاظــت از رودخانه هــا و کاهش خطرات 
ســیل  در مراحل انتهایــی تأیید و تصویب 
هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای 
اسالمی قرار دارد.وی درباره تاریخچه قوانین 
مرتبط با رودخانه ها، از قانون بلدیه و قانون 
مدنــی به عنوان نخســتین قانــون نام برد 
کــه در آن به مجاری آب ها پرداخته شــده 
کــه بعدها در قانون شــهرداری نیز به نحو 
دیگری، احکامی درباره رودخانه های داخل 
شهر وضع شد.مدیرکل دفتر حقوقی شرکت 
مدیریــت منابع آب ایــران با توضیح قانون 
آب و نحوه ملی شــدن آن، بستر رودخانه ها 
را متعلــق بــه دولت اعالم کرده و به تحولی 
دیگر در وضع قوانین اشاره کرد که طبق اصل 
۴۵ قانون اساسی، منابع آبی اعم از سطحی 
و زیرزمینــی و به تبع آن بســتر رودخانه ها 
جزو مشترکات و در اختیار دولت جمهوری 
اسالمی ایران قرار گرفت.وی با تأکید بر رفع 
تصرفات از بستر و حریم رودخانه ها از طریق 
سازوکار پیش بینی شده مندرج در تبصره  ۴  
مــاده )۲( قانون توزیع عادالنه آب، ابهامات 
آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، 
انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی 
و شــبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، از 
برنامه دفتــر حقوقی برای اصالح آیین نامه 
مذکــور خبر داد.زمانــی همچنین احصای 
دقیــق وظایف کلیه دســتگاه های اجرایی 
در قبال ســیل، پرداختن بــه حریم کیفی 
رودخانه ها، پرداختن به موضوع آبخیزداری 
و آبخــوان داری و تثبیــت وضعیت مالکیت 
بســتر رودخانه ها را از نقاط قوت این الیحه 

برشمرد.

کو خبر داد؛ سفیر کشورمان در با

 به زودی گاز  روسیه 
از طریق آذربایجان به ایران 

سوآپ و صادر می شود
سفیر جمهوری اسالمی ایران در جمهوری 
آذربایجان با اعالم این که به زودی روزانه ۶ 
تا ۹ میلیون مترمکعب گاز روســیه از طریق 
آذربایجان به ایران ســوآپ می شود، گفت: 
ایران امن ترین و ارزان ترین مسیر انتقال کاال 
و انرژی و محور توسعه و همگرایی در منطقه 
است.ســید عباس موسوی سفیر کشورمان 
در باکــو در توییتی نوشــت: پس از اجرای 
پروژه مهم  ســوآپ گاز میان ترکمنستان و 
جمهوری آذربایجان از طریق ایران، به زودی 
روزانه ۶ تا ۹ میلیون متر مکعب گاز  روسیه از 
طریق جمهوری آذربایجان به ایران ســوآپ 
و صادر خواهد شــد.  ایران کوتاه ترین، امن 
ترین و ارزان ترین مسیر انتقال کاال و انرژی 
و محور توسعه و همگرایی در منطقه است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت:

6 دکل جدید به ناوگان شرکت 
ملی حفاری اضافه می شود

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از تصویب 
خریــداری ۶ دکل جدیــد در هیئت مدیره 
شــرکت ملی نفت خبــر داد و گفت: بر این 
اســاس سه دکل دریایی و سه دکل خشکی 
به ناوگان عملیاتی شرکت ملی حفاری اضافه 
می شود.محســن خجســته مهر در حاشیه 
بازدید از شــرکت ملی حفاری گفت: وزارت 
نفت و شرکت ملی نفت ایران نگاه حمایتی 
به شــرکت ملی حفاری دارند و این شرکت 
نقــش حیاتی و مهم در زنجیره ارزش تولید 
ایفا می کند.وی با اشاره به توافقنامه شرکت 
ملــی مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری 
بــه ارزش یــک میلیارد دالر، تصریح کرد: با 
توجه به ضرورت بازسازی و تعمیرات، ۲۰۰ 
میلیون دالر برای بازسازی ناوگان حفاری این 
شرکت اختصاص داده شده است.مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران از تصویب خریداری 
۶ دکل جدید در هیئت مدیره شــرکت ملی 
نفت خبر داد و گفت: بر این اساس سه دکل 
دریایی و سه دکل خشکی به ناوگان عملیاتی 
شرکت ملی حفاری اضافه می شود که امکان 
حضــور دوباره و قدرتمنــد ملی حفاری در 

خلیج فارس را ایجاد می کند.

یــک کارشــناس حوزه آب و محیط زیســت گفت: 
فرونشست برگشت پذیر نیست و حداقل به ۵۰ هزار 
تــا ۷۰ هزار ســال زمان نیاز دارد تــا طبیعت بتواند 
خودش را مرمت کند.محمد درویش در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تداوم فرونشســت در 
کشور اظهار داشت: طبق آخرین گزارشی که سازمان 
زمین شناســی منتشر کرده به جز استان گیالن ۳۳ 
استان دیگر کشور متاسفانه با پدیده فرونشست روبرو 
هســتند و این نشان دهنده این است که استان های 
برخــوردار از منابع آبی هم متاســفانه درگیر پدیده 
افت، فرونشست زمین و روند تغذیه منفی آبخوان ها 
شــده اند، حتی در اســتان گیالن با معضلی به نام 
افت کیفی منابع آب روبرو هســتیم، به دلیل اینکه 
نتوانســتیم آب های ســطحی و زیرزمینی را از بالی 
ورود شــیرابه ها، فاضالب و پســاب ایمن نگه داریم، 

بنابراین وضعیت بسیار بغرنج و دشوار است.

ایرانیان طی ۴ دهه به اندازه 5 دریاچه ارومیه 
آب بیشتر از معمول برداشت کرده اند

وی تصریــح کرد: وقتــی در چهارمحال و بختیاری، 
خوزســتان و گیــالن کــه از منابع آب ســطحی و 
بارندگی مطلوب برخوردارند بســیاری از مردم حتی 
با چالش تامین آب شرب روبرو هستند، تکلیف بقیه 
استان ها مشخص است، در گزارشی هم که وزیر نیرو 
به رئیس جمهور ارائه کرد صراحتا اعالم شد ایرانیان 
از ســال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹، ۱۳۰ میلیارد متر مکعب 
بیشتر از آن چیزی که وارد سفره های آب زیرزمینی 
شده برداشت کرده اند و این یعنی ۵ دریاچه به بزرگی 
دریاچه ارومیه. آمارهایی که اخیرا وزارت نیرو منتشر 
کرد تا سال ۱۴۰۱ این رقم به ۱۶۰ میلیارد متر مکعب 

تراز منفی افزایش پیدا کرده است. 

فرونشست در ایران 1۴0 برابر شرایط بحرانی، 
بحرانی تر است

این کارشناس حوزه آب و محیط زیست تاکید کرد: 
ما دو بار در قرن بیســت و یکم رکورد فرونشســت 
زمین را در ســطح کره زمین جابجا کردیم، یک بار 
در سال ۲۰۰۵ در جنوب غربی تهران که این رقم به 
۳۶ ســانتی متر در ســال و یک بار هم در سال ۲۰۱۰ 
در منطقه ای در اســتان فارس بین جهرم تا فســا که 
میزان آن به ۵۴ ســانتی متر در ســال رسیده است. 
این رقم ۱۴۰ برابر شــرایط بحرانی اســت که تعریف 
شــده و ما متاسفانه بزرگترین فروچاله ثبت شده در 
خاورمیانه و آسیای جنوب غربی را در مهدی آباد ایج 

به نام خودمان ثبت کردیم. 

 70 هزار سال دیگر اوضاع زمین های 
دچار فرونشست عادی می شود

وی بــا بیــان اینکه از پدیده فرونشســت زمین به 
عنــوان خطرناک ترین عارضه در فرایند بیابان زایی 
یاد می شــود، گفت: فرونشست برگشت پذیر نیست 
و حداقل به ۵۰ هزار تا ۷۰ هزار سال زمان نیاز دارد 
تــا طبیعت بتواند خــودش را مرمت کند، علیرغم 
شــعارهایی که دولت ها می دهند، هنوز افقی مبنی 
بر تغییر چیدمان توســعه در راهبرد و استراتژی ها 
نمی بینیم که بخواهیم امیدوار باشــیم که ۱۰ سال 
آینده وضعیت بهتر می شــود، تنها نقطه امیدبخش 
اعــالم دولت مبنی بر اینکــه ۱۰هزار مگاوات برق 
از طریــق انــرژی تجدیدپذیر تامین می شــود که 
وابســتگی به نیروگاه های حرارتی و تولید انرژی را 
کاهــش دهد و این می تواند باعث کاهش انتشــار 

گازهــای گلخانه ای و تعدیل خطر جهان گرمایی و 
همچنین کاهش فشار به منابع آب زیرزمینی شود. 
اگر این اتفاق بیفتد و کشور به سمت تعریف اقتصادی 
برود که آب محور نباشــد؛ می توانیم امیدوار باشیم 
که با پدیده مهاجرت اقلیمی روبرو نباشیم ولی اگر 
زمان را از دســت بدهیم واقعا بعید اســت معجزه ای 

اتفاق بیفتد. 

 بیشترین فرونشست 
مربوط به کدام مناطق است؟

درویش بیان داشت: بیشترین فرونشست مربوط به 
اســتان فارس اســت در فاصله دشت فسا و جهرم که 
تا ۵۴ ســانتی متر ثبت شده است، از نظر گستردگی 
دشــت ها هم دشــت برخورار و  دولت آباد در استان 
اصفهان بیشــترین وســعت فرونشست و شکاف را 
تجربــه کرده اند، در تهــران نیز در جنوب غربی و در 
دشت شهریار تا ۳۶ سانتی متر  در جنوب شرقی در 
ورامیــن، معین آباد و ابردژ تا ۲۵ ســانتی متر زمین 
فرو رفته اســت.به گفته وی؛ راهکار اصلی این اســت 
که اقتصادی در کشــور تعریف شــود که آب محور 
نباشد و فشار وارده بر منابع آب و خاک کاهش پیدا 
کنــد، طبیعت ایران نیاز دارد که حداقل ۱۰ ســال 
تنفس داشــته باشــد و برای اینکار باید روی پروژه 
تعادل بخشــی ســفره های آب زیرزمینی بیشتر کار 
کنیم، اما در عین حال مســئله این اســت که دشتی 
که دچار فرونشســت می شود کارش تمام است، ۵۰ 
تا ۷۰ هزار سال زمان می برد تا دوباره احیا شود، اما 
خبر خوب هم این است که هنوز اغلب مناطق کشور 
درگیر فرونشســت نشده پس ما می توانیم از سرایت 

فرونشست به دیگر مناطق جلوگیری کنیم.

خبر ویژه

شرکت آب و فاضالب استان تهران در اطالعیه ای با اشاره به هشدارهای سازمان 
هواشناسی کشور مبنی بر کاهش چشم گیر بارش ها در پاییز امسال از شهروندان 
تهرانی درخواســت کرد با رعایت شــیوه های مدیریت مصرف، این شرکت را در 
تــداوم تامیــن پایدار آب شــرب یاری کنند.در این اطالعیه آمده اســت: بنا بر 
گزارش های ســازمان هواشناســی، میزان بارش ها در مهر و آبان امسال کاهش 
محسوسی نسبت به میانگین بلندمدت دارد و باتوجه به این که بخش اعظم نیاز 
آبی تهران از منابع سدها تامین می شود، این کمبود بارش می تواند تهران را با 
کمبود جدی آب مواجه کند و این در حالی  اســت که حجم ســدهای پنج گانه 

تامین کننده آب تهران به علت بروز خشک ســالی های پیاپی با کســری بیش از 
۵۰ درصد نســبت به بلندمدت روبروســت.این اطالعیه می افزاید: شرکت آب و 
فاضالب اســتان تهران افتخار دارد که علی رغم دو ســال خشک ســالی، کاهش 
میزان بارش ها در بهار امســال و افزایش میانگین دما با تالش های شــبانه روزی 
کارکنان و همراهی مشترکان، تابستان امسال هم بدون قطع آب در تهران سپری 
شد و در آستانه پاییز نیز این شرکت بنا بر رسالت و ماموریت خود، تمامی توان 
فنی و مهندســی خود را برای تامین پایدار آب شــرب پایتخت به کار می بندد تا 

هم چون گذشته هیچ خللی در روند تامین آب شرب شهروندان ایجاد نشود. 

شرکت آب و فاضالب استان تهران:

تهرانی ها مراقب آب باشند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

ظرفیت اسمی تولید پتروشیمی به 90 میلیون تن در سال رسید
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی ایران در حال حاضر معادل یک میلیون بشکه 
نفت خام در روز از منابع هیدروکربوری را به مواد ارزشمند پتروشیمی تبدیل می کند و ظرفیت اسمی تولید در ۶۸ 
مجتمع به مرز ۹۰ میلیون تن در سال رسیده است.مرتضی شاهمیرزایی در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالست، با اشاره به وضعیت پلیمرها و طرح های پلیمری، در ایران اظهار کرد: پلیمرها ارزشمندترین 
تولیدات صنعت پتروشیمی هستند و در حال حاضر حدود ۹ میلیون تن پلیمر در پتروشیمی تولید می شود و تا 
پایان برنامه هفتم توسعه ۲۰ میلیون تن خواهد رسید. تعداد پنج محصول پلیمری به سبد محصوالت اضافه خواهد 
شد.وی با اشاره به خوراک های بین مجتمعی و لزوم تکمیل زنجیره ارزش گفت: در حال حاضر وجود تعداد قابل 
توجهی محصول نیمه خام و خصوصاً متانول بهترین فرصت جهت توسعه زنجیره ارزش هستند و الزم است همه 
شــرکت ها و هلدینگ های پتروشــیمی یا راســاً نسبت به استفاده از آن در زنجیره ارزش اقدام کنند و یا در اختیار 

متقاضیان قرار دهند و در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نقش هماهنگ کننده و تسهیل گر را دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه عمودی زنجیره ارزش و تکمیل خألهای موجود در آن 
مطابق نیازهای بازار و توانمندی های داخلی و گسترش صنایع تکمیلی از اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران در راستای بازارسازی و اشتغالزایی است. برای توسعه زنجیره ارزش باید عالوه بر سرمایه گذاران و صنایع بزرگ 
از سرمایه گذاران و صنایع کوچک نیز حمایت کرد.شاهمیرزایی با اشاره به امضاء ۲۳ قرارداد و تفاهمنامه همکاری 
در حوزه تولید دانش های فنی، کاتالیست ها و مواد شیمیایی در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، گفت: ایران 
از لحاظ دستیابی به ارائه خدمات فنی و ساخت کاال و تجهیزات به مرحله صادرات رسیده که در تعامالت اخیر با 
کشور روسیه نیز بیش از پیش تجلی یافته است.وی بیان کرد: گسترش صنایع پشتیبان صنعت پتروشیمی قاعدتاً 

نیاز به افزایش تعامالت فنی با سایر شرکت ها و کشورها دارد.

مشاور وزیر نیرو :

 ایران قدرت نخست منطقه 
در تولید برق است

مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: اکنون 
ایران قدرت اول منطقه در تولید برق اســت و با 
تبادل انرژی الکتریکی با کشورهای عضو سازمان 
شانگهای قدرت تولید برق کشورمان را بیش از 
پیش خواهد شد.محمدعلی فرحناکیان افزود: 
پیمان شانگهای نصف جمعیت کل جهان را در 
خــود جــای داده و عالوه برآن از نظر تولید برق 
قدرت هــای بزرگی نظیــر چین با ظرفیت های 
تولیــد هزاران هــزار مــگاوات دارد.وی ادامه 
داد: ســه کشور ایران، هندوســتان و روسیه از 
جمله کشــورهای بزرگ و قدرتمند تولید برق 
در ســازمان همکاری های شــانگهای هستند و 
کشــورمان در این بین جزو معدود کشورهایی 
اســت که از ظرفیت سوخت های فسیلی خوبی 
برخوردار است.مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل 
خاطرنشان ساخت: اکنون ظرفیت تولید برق در 
کشــورمان خوب است و تالش دولت سیزدهم 
برای ایجاد ظرفیت تولید بیش از ۳۰ هزار مگاوات 
در طی ۴ ســال آینده ایران را به قدرت برتر در 
تولید برق تبدیل خواهد کرد.فرحناکیان گفت: 
اکنون کشــورمان قدرت نخســت تولید برق در 
منطقه است که با فراهم شدن امکان تبادل انرژی 

با کشورهای عضو سازمان شانگهای این قدرت 
بیش ازپیش افزایش خواهد یافت.وی ادامه داد: 
کشورمان به واسطه ویژگی منطقه ای که دارد به 
بازارهای مهم نیازمند انرژی الکتریکی مثل عراق 
با ۱۰ هزار مگاوات کمبود و پاکســتان با ۷ هزار 
مگاوات کمبود متصل است که این مزیتی خوب 
برای همه کشــورهای عضو ســازمان شانگهای 
است.وی افزود: از طرف دیگر برخی کشورهای 
عضو شانگهای و کشورهای مشترک المنافع برق 
ارزان تــری تولید می کنند که این موقعیت ویژه 
جغرافیایی کشــورمان می تواند ظرفیت خوبی 
در بین اعضای این ســازمان برای تبادل انرژی 
باشد.فرحناکیان شــبکه برق کشورهای عضو 
سازمان شانگهای را مورد اشاره قرارداد و گفت: 
پیش بینی ها و چشــم انداز جهان آن است که تا 
ســال ۲۰۵۰ بخش قابل توجهی از انرژی جهان 
از طریق شــبکه های برق تبادل شود.وی ادامه 
داد: گرچه اکنون بخش زیادی از انرژی موردنیاز 
جهان از طریق کشــتی و خطوط گازرســانی 
تبادل می شــود اما بر اســاس چشم انداز ۲۰۵۰ 
این شــبکه های برق خواهند بــود که انرژی را 

منتقل خواهند کرد .

وزیر نفت:

گذشته هم صادرات سوخت به لبنان  سال 
گرفته ایم داشتیم و پولش را 

وزیر نفت درباره دریافت هزینه تامین سوخت 
لبنان گفت که ســال گذشــته هم صادرات 
ســوخت به لبنان داشتیم و پول هرچه صادر 
کرده بودیم را گرفته ایم. جواد اوجی در حاشیه 
شــانزدهمین نمایشگاه ایران پالست با بیان 
اینکه از شــرکت های خارجی توانمند در این 
نمایشــگاه حضور دارند، اظهار کرد: به لطف و 
توان شــرکت های فعال صنایع پتروشیمی و 
همچنین سازندگان کاتالیست برای اولین بار 
صادرات کاتالیســت را به روسیه داشتیم.وی 
ادامه داد: در بخث محصوالت پتروشــیمی به 
ویژه صادرات کاتالیســت دوستان این قول را 
داده اند که به ویژه در بخث کاتالیست طی این 
چهار ســال خودکفا شویم.وزیر نفت با اشاره 
به شــانزدهمین نمایشگاه ایران پالس، گفت: 
این نمایشــگاه یکی از مهمترین و بزرگترین 
نمایشگاه صنعت پالستیک در حوزه خاورمیانه 
است که اکنون بیش از ۴۶۰ شرکت داخلی و 
خارجی در زمینه تولید مواد اولیه محصوالت 
پتروشــیمی، ادوات و تجهیزات پتروشیمی 
در آن شــرکت کردند.وی با بیان اینکه عمده 
شــرکت های حاضر شرکت های دانش بنیان 

بوده انــد، گفــت: در بحث صنایــع تکمیلی 
پتروشــیمی نیز شــاهد حضور شرکت های 
متعددی بودیم. برخی چالش ها مطرح شــد 
کــه با در میان گذاشــتن با معاونین خود در 
وزارتخانــه حتمــا این چالش هــا را پیگیری 
خواهیــم کردیم.اوجــی با بیان اینکه صنعت 
پتروشــیمی یکی از صنایع ارز آور و با ارزش 
افزوده باال برای کشور است، تاکید کرد: سال 
گذشته عایداتی که از قبل صادرات محصوالت 
پتروشیمی حاصل شد نزدیک ۱۲.۵ میلیارد 
دالر در سامانه نیما تزریق شد که این مسئله 
کمک بسیار زیادی به منابع ارزی کشور کرد.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه امسال نیز در طول 
این شش ماه نسبت به شش ماه سال گذشته 
هــم از نظر وزنــی و هم از نظر ریالی و دالری 
ارزش نســبت به شش ماه گذشته باالتر بوده 
اســت، اظهار کرد: وزارت نفت چتر حمایتی 
خود را برای صنایع پتروشیمی به ویژه صنایع 
زنجیره تکمیلی خواهد داشت.وی اظهار کرد: 
به فعاالن این حوزه توصیه کردیم تا جایی که 
می توانند صنایع زنجیره تکمیلی را در مناطق 

کم برخوردار توسعه دهند .
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5بانک و بیمه

 مدیر عامل نیروگاه بندرعباس 
ح کرد؛ مطر

 ساخت و بازسازی
 1200 قطعه تخصصی

در نیروگاه بندرعباس
هرمزگان / گروه اســتان ها: مدیرعامل 
نیروگاه بندرعباس از طراحی، ســاخت 
و بازســازی ۱۲۰۰ قطعــه تخصصی از 
ابتدای سال جاری تاکنون در این نیروگاه 
خبر داد. داریوش محمودی عنوان کرد: 
با توجه به شرایط تحریم و موانع موجود 
در تأمین قطعات خارجی، اســتفاده از 
توان مندی های ســاخت داخل بهترین 
گزینه برای تأمین قطعات، جهت تولید 
برق پایدار در این نیروگاه است که حرکت 
در مســیر ساخت داخل موجب حمایت 
از تولیدکننده هــای داخلــی، کمک به 
اشــتغال و صرفه جویــی ارزی خواهد 
بندرعباس  نیــروگاه  شــد.مدیرعامل 
افزود: این مجموعه در نیمه اول امسال، 
موفق به بومی سازی بیش از ۱۲۰۰ قطعه 
مهم کوچک و بزرگ نیروگاهی شده که 
عالوه بر صرفه جویی ارزی، گام بســیار 
مهمی در عرصه افزایش دانش این بخش 
مهم صنعت برق کشــور برداشته است.
وی بیان کرد: در این بازه زمانی قطعات 
یدکــی ولوهای آب شــیرین کن، نازل 
تفلونی و هدر آب پاش آب شــیرین کن، 
قطعات بانداســکرین، تــوری، قرقره، 
زنجیر بانداســکرین، ساخته شده است.
محمــودی در ادامــه افــزود: هوزینگ 
مکانیکال ســیل، کاســه نمد، قطعات 
کمپرســور شــامل: اینترکولر سوپاپ 
ولوهــا، رینگ پیســتون ها، گلندهای 
روغــن، دیافراگم، شــاتون، شــفت و 
پیســتون کمپرســور فیلترهــای هوا، 
قطعات پوســته یاتاقان بانداســکرین، 
 ،G.R.FAN یاتاقان و پوســته یاتاقــان
پروانه پمــپ بلودان آب شــیرین کن، 
کمربنــد و نازل جهت انشــعاب جدید 
مســیر آب دریا در کلرزنی، ســاپورت 
هــای داخلــی تانک میکس بد، اســتم 
کنترل والو آب شــیرین کن،  اکچویتور 
پولی کمپرســور هیدروژن، شافت پمپ 
بلــودان آب شــیرین کن در ایــن مدت 
توســط متخصصــان داخلــی نیروگاه 

بومی سازی شده است.

طی مراسمی؛

 مدیر جدید امور 
آب و فاضالب بندر لنگه 

معرفی شد
هرمزگان / گروه اســتان ها: در مراسمی 
با حضور قائم مقام شرکت آب و فاضالب 
هرمــزگان و فرمانــدار بندرلنگه، مدیر 
جدید امور آبفای این شهرستان معرفی 
شد.خلیل یکتاپرست قائم مقام شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان در این مراسم با 
قدردانی از زحمات مدیر سابق امور آب 
و فاضالب بندر لنگه با اشاره به خدمات 
سه دهه ای علی محمودی در شهرستان 
های مختلف هرمزگان افزود: محمودی 
در ســال های اخیــر تالش های زیادی 
در حــوزه آبرســانی بندرلنگه انجام داد 
که تابســتان امسال به دلیل وقوع زلزله 
و خســارت های وارد شــده به روستاها، 
حجم فعالیت های این امور نســبت به 
دیگر شهرســتان ها بیشتر بود که جای 
تقدیــر دارد.وی همچنین با اشــاره به 
ویژگــی هــای مدیر جدیــد بندرلنگه 
خاطرنشــان کــرد، قربــان زاده یکی از 
نیروهــای جوان و توانمنــد بندرلنگه 
است که می تواند خدمات شایسته برای 
حوزه آبرسانی این شهرستان ارائه دهد.

وی خدمات رســانی مطلوب به شهرها و 
روستاهای بندرلنگه را از ماموریت های 
مدیر جدید دانست و گفت: مناطق زلزله 
زده نیز باید بطور ویژه رســیدگی شوند 
و تمــام تــالش برای تامین نیاز آبی آنها 
به کار بســت.در ادامه این مراســم فواد 
مرادزاده فرماندار بندرلنگه نیز با اشاره به 
خدمات علی محمودی مدیر سابق ابفای 
این شهرســتان از وی به عنوان یکی از 
مدیرانی دانست که کارنامه درخشانی در 
خدمات رســانی به روستاهای زلزله زده 
از خود به جا گذاشــت.وی از قربان زاده 
بــه عنوان جوان با انگیزه یاد کرد که در 
مسئولیت های قبلی توانسته موفق عمل 
کنــد.وی ابراز امیــدواری کرد، با تالش 
و برنامــه ریــزی بتوان بــه آنچه دولت 
مردمــی در حوزه آبرســانی پیش بینی 
کرده دســت یافت.گفتنی است، در این 
مراسم از تالش های علی محمودی مدیر 
ســابق ابفای بندرلنگه قدردانی و عماد 
قربــان زاده به عنوان مدیر جدید ابفای 

این شهرستان معرفی شد.

مشهد / سمیرا رحمتی
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: در قالب طرح مهر تحصیلی 
و از محل نیات واقفین خیر اندیش حدود ۴ هزار بسته تهیه و بین دانش آموزان 
نیازمند توزیع می شود.حجت االسالم محمد احمدزاده در حاشیه توزیع بسته 
های مهر تحصیلی از محل موقوفات مرتبط که در این اداره کل برگزار شد؛ 
افزود: در سامانه جامع موقوفات سازمان اوقاف بیش از ۸۰۰ نیت در موضوعات 
مختف ثبت شده که برخی از نیت ها توسعه بیشتری پیدا کرده، برخی کمتر و 
برخی مغفول واقع شده است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با 
اشاره به چند طرح اوقاف که به صورت سازمانی و ملی در حال اجرا است و در 
مواردی نیاز به توسعه و توجه بیشتری دارد؛ گفت: طرح  دست های مهربانی  
با هدف کمک به نیازمندان ، طرح  پیوند آسمانی  در موضوع خانواده و تهیه 
جهیزیه برای زوج های جوان، طرح مهر تندرستی در موضوع دارو و درمان، 
طرح زائرین حسینی و رضوی و طرح مهر تحصیلی از جمله طرح هایی است 
که از محل اجرای نیات واقفین و کمک های خیرین انجام می شود.حجت 
االسالم احمدزاده بیان کرد: عالوه بر طرح مهر تحصیلی، موقوفه مشارکتی 
برای دانش آموزان در حوزه قرآن عترت و نماز برای اولین بار در کشــور در 

اوقاف خراســان رضوی شــکل گرفت که نیازمند توسعه است.وی با اشاره به 
طرح مهر تحصیلی که از سال ۹۸ در حال اجرا است؛ افزود: این طرح برای 
چهارمین ســال متوالی به این صورت که در ســال ۱۳۹۸ با یک هزار و ۹۲۳ 
بســته، در ســال ۱۳۹۹، ۳۲۴۵ بسته، در سال ۱۴۰۰، ۳۳۶۳ بسته و امسال  
۳۹۶۸ بسته از محل موقوفات منطبق، خیرین و ستاد هماهنگی امور خیریه 
اســتان تهیه و بین دانش آموزان نیازمند توزیع می شــود.مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه این بسته ها در مقابل نیاز جامعه 
هدف، فاصله زیادی دارد؛ تصریح کرد: بسته های مهر تحصیلی  شامل کیف 
لوازم التحریر و نوشت افزار برای دانش آموزان ابتدایی و دو مقطع متوسطه 
از محل موقوفات منطبق و کمک خیرین تهیه و با هماهنگی ادارات آموزش 
و پرورش و مراکز افق بقاع متبرکه در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار می 
گیرد. وی هزینه هر بســته را که توســط انتشــارات اسوه به صورت متمرکز 
کشوری تهیه شده را حدود ۴۰۰ هزار تومان به صورت میانگین عنوان کرد 
و گفت: این بسته ها از محل نیات واقفین مرتبط با حوزه آموزش و پرورش و 
بعضی موقوفاتی که قابلیت انطباق داشته تهیه و در مناطق محروم و حاشیه 
شهر مشهد و مناطق محروم شهرستان ها توزیع خواهد شد.حجت االسالم 

احمدزاده هدف اصلی از اجرای این طرح را  اجرای نیات واقفین دانســت و 
افزود: نیات واقفین محرومیت زدایی، خیرخواهی و دستگیری از دیگران بوده 
اما نیاتی که در این مقطع به صورت متمرکز اجرا می شود به نوعی هماهنگی 
بــا نیــاز روز جامعــه دارد و امروز در این ایام که دانش آموزان می خواهند به 
مدرسه بروند و نیاز به لوازم التحریر دارند دغدغه بخشی از خانواده های محروم 
لوازم التحریر و نوشت افزار است لذا ما با بهره گیری از موقوفاتی که منطبق 
با نیت واقف دارد و خیرین اقالمی با کیفیت را تهیه و به صورت هدفمند به 
دســت نیازمند واقعی می رســانیم. وی بیان کرد: ظرفیت آموزش و پرورش 
برای استفاده از نیات خیر واقفین و خیرین و به جا بودن این حرکت و نیازی 
که در این حوزه وجود دارد بر کسی پوشیده نیست و هر کسی می تواند در 
این حوزه ورود کند و ظرفیت دستگاه وقف هم به هر میزانی که قابل انطباق 
با نیات واقفین باشد آمادگی دارد که مجموعه آموزش و پرورش را همراهی 
کند اما خط قرمز ما نیات واقفین اســت که از نیت واقف تخطی نکنیم، لذا 
مادامی که بتوانیم به هر شــکلی ظرفیت ها را به ویژه برای قشــر خردسال و 
جوان که در گروههای مختلف آموزش و پرورش وجود دارند هم افزا کنیم، 

این همراهی و مساعدت خواهد بود.

مشهد / سمیرا رحمتی
تولیــت آســتان قدس رضــوی در دیدار 
وزیر کشــور بر لزوم ورود دولت برای رفع 
مشــکل تأمین پارکینگ زائران در مشهد 
تأکید کرد.احمد وحیدی وزیر کشــور که 
به منظور بررسی شرایط خدمت رسانی به 
زائران دهه آخر صفر به مشهد سفر کرده 
است، با تولیت آستان قدس رضوی دیدار 
و گفتگو کرد.حجت االسالم والمســلمین 
احمــد مروی در این دیــدار که با حضور 
اســتاندار خراســان رضــوی و جمعی از 
مسئوالن کشوری و استانی در حرم مطهر 
امام رضا)ع( انجام شد، از توجه و احساس 
مســئولیت رئیس جمهور و دولت به امور 
مذهبــی، معنوی و ملی تقدیر و ابراز کرد: 
بی تردید حضور معاون اول رئیس جمهور 
و وزیر کشــور در مشهد منشأ تصمیمات 
خوبی در جهت رفاه و امنیت زائران خواهد 
بود.وی اظهار کرد: آســتان قدس وظیفه 
خود می داند مســئوالن اجرایی را که بار 
اصلی میزبانی زائران در مشــهد بر دوش 

آن هاســت با همه وجود حمایت و کمک 
کنــد و تمام امکانات خــود را برای یاری 
دســتگاه های اجرایی در میزبانی شایسته 
از زائــران به میدان آورد.تولیت آســتان 
قدس رضوی با بیان اینکه مســئوالن باید 
برنامــه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای 
تأمین نیازهای زائران داشته باشند، عنوان 
کــرد: نیازهایی همچون تغذیه، امنیت و 
حمل ونقل از نیازهای اولیه زائران بوده که 
باید در کوتاه مدت تأمین شود.وی با اشاره به 
اینکه واحدهای اقامتی مشهد به هیچ وجه 
برای اســکان جمعیت میلیونی زائران در 
بازه زمانی کوتاه چند روزه پاسخگو نیست، 
مســئله پارکینگ را یکی از نیازهای مهم 
زائران دانست و خاطرنشان کرد: ساخت و 
تأمین پارکینگ های موردنیاز برای زائران 
در مشهد از موضوعات بلندمدت است که 
دولــت باید برای آن تدبیری بیاندیشــد.

حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید 
بر اینکه پارکینــگ زائران از دغدغه های 
جدی آســتان قدس رضوی است، افزود: 

مشهد مقدس در ایام خاصی از سال پذیرای 
خیــل عظیمی از محبین خاندان عصمت 
و طهارت)ع( از اقصی نقاط کشــور اســت 
که عمدتاً با وســیله نقلیه شخصی به این 
شهر سفر می کنند، اما پارکینگ کافی در 
اطراف حرم مطهر رضوی برای خودرو این 
زائران وجود ندارد.وی گفت: امکانات استان 
خراسان رضوی و شهر مشهد به هیچ عنوان 
پاســخ گو برای ساخت پارکینگ هایی که 

تنها در ایام محدودی از سال مورداستفاده 
قرار گیرند، نیست؛ لذا همان گونه که در قم 
دولت برای ســاخت پارکینگ های اطراف 
حرم مطهر حضرت معصومه)س( پای کار 
آمد، در مشــهد نیــز دولت باید برای رفع 
مشکل پارکینگ زائران ورود کند.تولیت 
آســتان قدس رضوی در پایان با اشــاره 
به بــرکات مختلف زیارت بــرای زائران، 
عنــوان کرد: زیارت تأثیرات انکارناپذیری 

بر ســالمت روحی، تقویت فرهنگ دینی، 
آرامــش و روحیه صبر و مقاومت و کاهش 
جرم و انحرافات دارد، لذا تسهیل زیارت به 
نفع کشور است.همچنین در این دیدار وزیر 
کشور، هدف سفر خود به مشهد مقدس را 
بررسی شرایط میزبانی از زائران دهه پایانی 
صفر معرفی و تصریح کرد: هماهنگی های 
خوبی با وزارت خانه های جهاد کشاورزی، 
نفــت، راه و شهرســازی و ارتباطات برای 
تأمیــن نیازهای زائــران در حوزه تأمین 
ســوخت، حمل ونقل و شبکه های تلفن 
همراه در ایام پایانی ماه صفر انجام و تالش 
شــده در حوزه های موردنیاز ظرفیت های 
ملــی به میدان آید.احمد وحیدی با بیان 
اینکه پیش بینی ها حکایت از حضور حدود 
۶ تا ۸ میلیون زائر در ایام دهه آخر صفر در 
مشهد دارد، گفت: در حوزه مسائل جاده ای 
و امنیت نیز برنامه ریزی های خوبی صورت 
گرفته و ان شاءاهلل با عنایت حضرت رضا)ع( 
میزبانی شایســته از زائران در این ایام رقم 

بخورد.

: کشور آستان قدس رضوی در دیدار با وزیر  تولیت 

دولت برای تأمین زیرساخت های اساسی زائران در مشهد ورود کند

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی عنوان کرد؛

توزیع ۴ هزار بسته مهر تحصیلی در استان خراسان رضوی

5  بانک ایران زمین 
 رکورد درآمد های تسهیالتی 

خود را شکست
 درآمد های تســهیالتی 
جــزء مهمتریــن ارکان 
درآمد های عملیاتی بانک 
هســتند که بــه صورت 
اختصاصی در چهارچوب 
عملیــات بانکــی حاصــل می شــود و یکی از 
مهمتریــن پارامتر هــای ارزیابی انجام وظایف 
بانکی اســت. بررسی ها نشان می دهد که بانک 
ایران زمین در ســه ماهه نخســت سال جاری 
رکورد درآمد های تســهیالتی خود را شکست. 
بانک ایران زمین که در حال حاضر با ســرمایه 
۴ هزار میلیارد ریالی و در بازار فرابورس مشغول 
فعالیت است ارزش بازار خود را ۳۲ هزار و ۲۴۰ 
میلیارد ریال می بیند در سه ماهه نخست سال 
جاری ۸۹ هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال تسهیالت 
بــه بخش خصوصی ارائه داد که درآمد حاصل 
از این تســهیالت ۳ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال 
دیده می شــود که نســبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۶۳ درصد افزایش نشــان می دهد.بانک 
ایران زمین در ســه ماهه ســال قبل ۶۷ هزار و 
۲۳۲ میلیارد ریال تسهیالت به بخش خصوصی 
پرداخت کرده بود که از محل این تســهیالت 
درآمد یک هزار و ۲۲۷ میلیارد ریالی برای بانک 

تحقق پیدا کرد.

تجلیل از قهرمانان اسکواش 
ایران با حضور مدیران بانک دی

مراســم تجلیــل از ملی 
پوشان قهرمان مسابقات 
اسکواش مردان بزرگسال 
غــرب آســیا بــا حضور 
مدیران بانک دی در هتل 
ارم تهران برگزار شــد.در این مراســم که سید 
محمد پوالدگر معاون توســعه ورزش حرفه ای 
و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان و دکتر مسعود 
ســلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش ایران نیز 
در آن حضور داشــت، امجد خضری سرپرست 
معاونت شــعب بانــک دی حمایت از ورزش را 
یکی از محورهای مسئولیت های اجتماعی این 
بانــک عنوان کرد. معاون وزیر ورزش و جوانان 
نیز در این مراســم از حمایت های بانک دی از 

مقوله ورزش قهرمانی قدردانی کرد.

اخبار

خدمات الکترونیک بانک قرض الحسنه مهر ایران، رفاه مردم را افزایش می دهد
دکتر  سید سعید شمسی نژاد  مدیر عامل بانک 
قــرض الحســنه مهر ایران در دیــدار با مدیران 
عامل سازمان گسترش و نوسازی وزارت صمت 
و کارگزاری ســتاد بیمه گفت: خوشبختانه ارائه 
خدمــات متنوع بانکداری الکترونیک این بانک 
موجب افزایش رفاه مشتریان و مردم شده است.
دکتر علی ملک مشاور رئیس هیات عامل ایدرو به 
همراه  عباس آبادی  مدیرعامل کارگزاری برخط 
ستاد بیمه با حضور در بانک قرض الحسنه مهر 
ایران با دکتر  ســید ســعید شمسی نژاد  دیدار 

کردند.
شمســی نژاد در این دیدار با معرفی و تشــریح 
خدمات و طرح های وامی و تبیین جایگاه بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در میان شــبکه بانکی 
کشور، بیان داشت: تنوع سبد محصوالت از یک 
طرف و خدمات بانکداری هوشمند این بانک از 

طرف دیگر می تواند برای کارکنان ســازمان ها 
و خانواده آنان نســبت به سایر بانک ها جذابیت 

ویژه ای داشته باشد.
عباس آبادی نیز با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ 
قرض الحسنه و اقدامات بانک در راستای اشاعه 
ایــن فرهنــگ، با توجه به گســتردگی خدمات 
الکترونیــک بانک، تخصیــص درگاه پرداخت 
اینترنتی توســط بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به کارگزاری ســتاد بیمه را خواستار شد.در این 
نشست که  احمدرضا کریمی  مدیر امور استان 
ها و  وحید مراد نژاد  مدیر شعب استان خراسان 
جنوبی نیز حضور داشــتند، بر انعقاد تفاهم نامه 
پذیرندگی کاالکارت و انتقال حســاب حقوق و 
دســتمزد پرسنل مجموعه ســازمان گسترش 
و نوســازی و کارگــزاری ســتاد بیمــه به بانک 

قرض الحسنه مهر ایران تاکید شد.

اخبار

دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران در مراسم دیدار 
و تجلیل از رضا اطری نائب قهرمان مســابقات کشــتی قهرمانی 
جهان در بلگراد ۲۰۲۲ و مســئول باجه بانکی روســتای شیرا از 
توابع شهرستان بابلسر که با حضور خانواده وی برگزار شد.شیری 
در این مراسم با اشاره به عالقه ملت شریف ایران به مدال آوری 
فرزندان ورزشکار این مرز و بوم در مسابقات جهانی گفت: یک 
ورزشکار تنها متعلق به خانواده خود نیست، بلکه متعلق به ملت 
اســت که باید با حفظ شــان و جایگاه ویژه خود، الگوی رفتاری 
و اخالقی مناسبی برای جوانان باشد.وی در ادامه تصریح کرد: 
افتخار آفرینی شما در صحنه رقابت های ورزشی جهان ارزشمند 
اســت و باید در کنار آن، کار حرفه ای خود را به عنوان مســئول 
باجه بانکی روســتایی شــیرا که وظیفه ای خطیر در حمایت از 
اقشار آسیب پذیر روستایی است را دنبال کنید و مطمئن باشید 

که با حمایت و پشــتیبانی مدیران ارشــد پست بانک ایران می 
توانید در توســعه اقتصادی منطقه خود مثمر ثمر باشــید.رضا 
اطری نائب قهرمان مســابقات کشــتی جهان نیز در این مراسم 
ضمن قدردانی از ملت شریف ایران و خانواده بزرگ پست بانک 

ایران در استقبال پرشور از وی و دیگر کشتی گیران کشورمان 
در مسابقات کشتی جهان )بلگراد ۲۰۲۲( گفت: کسب این مقام 
و مدال آوری را مدیون حمایت خانواده ام و تشــویق آشــنایان 
و اهالی روســتاهای نقارچی محله و شــیرا هستم که امیدوارم 
بتوانم با همت بیشــتر و حمایت مســئوالن به صورت حرفه ای 
تر برای کســب مقام قهرمانی در دوره بعدی مســابقات جهانی 
اقدام کنم.اطری در این مراســم، به صورت اجمالی گزارشــی از 
عملکرد باجه شیرا در تمامی شاخص های بانکی و جذب منابع 
و اســتقبال پرشــور اهالی شیرا از خدمت رسانی این باجه ارائه 
نمود و در پایان درخواست های خود را در راستای ارتقاء باجه 
بیان داشت.شــایان ذکر است قبل از این دیدار مراسم استقبال 
از جهان پهلوان اطری با حضور مدیران و کارکنان پســت بانک 

ایران برگزار شد.

کشتی جهان دیدار و تجلیل مدیر عامل پست بانک ایران از نائب قهرمان 

خبر  ویژه

استانها

تداوم محبوبیت بانک شهر در میان 
شهروندان و مشتریان شبکه بانکی

 بر اســاس اعالم دبیرخانه 
جشنواره  بانک محبوب من 
؛ بانک شــهر با کسب آرای 
مردمی در هشــتمین دوره 
این جشــنواره بــه عنوان 
دومیــن بانک محبوب کشــور در میان بانک های 
دولتــی و خصوصــی انتخاب شــد.در این دوره از 
جشــنواره، نظــرات و دیدگاه های شــهروندان و 
مشتریان شــبکه بانکی درخصوص عملکرد بانک 
های کشــور در تمامی حوزه ها مورد بررســی قرار 
گرفت و بانک شــهر باردیگر توانست ضمن معرفی 
خود به عنوان بانکی محبوب؛ در هشتمین دوره این 
جشنواره محبوبیت خود را در میان هموطنان تداوم 
بخشــد.الزم به یادآوری اســت، بانک شهر در دوره 
گذشــته این جشــنواره نیز به عنوان دومین بانک 
محبوب کشور در میان بانک های دولتی و خصوصی 

معرفی شده بود.

بانک قرض الحسنه مهر ایران از شهرک 
های صنعتی کشور حمایت می کند

 دکتر  سید سعید شمسی نژاد  
مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در دیدار با دکتر  علی 
رســولیان  معاون وزیر، رئیس 
هیــات مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
گفت: این بانک با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل خود 
در اعطای وام های قرض الحسنه، از شهرک های صنعتی 
کشور حمایت می کند. شمسی نژاد با معرفی و تشریح 
خدمات الکترونیک و بانکداری دیجیتال در بانک قرض 
الحسنه مهر ایران، پیشخوان مجازی بانک را فرصتی در 
جهت خدمت رسانی بانک و بهره مندی همه اقشار از 
خدمات قرض الحسنه دانست. وی با اشاره به نقش قرض 
الحســنه در توسعه و تقویت صنایع کوچک و شهرک 
هــای صنعتی، بیان داشــت: پرداخت وام های قرض 
الحسنه عالوه بر افزایش قدرت سرمایه در گردش صنایع 
کوچک، می تواند به رفع مایحتاج ضروری پرسنل و ارتقا 

معیشت آنان نیز کمک کند.
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کرمانشاه: کل بیمه سالمت استان  سرپرست اداره 

محافظت از سالمت بیمه شدگان از مهمترین اهداف بیمه سالمت است
کرمانشاه / گروه استان ها: سرپرست اداره کل بیمه سالمت کرمانشاه با 
اشاره به الزام کنترل و معاینه هر۶ ماه یکبار بیمه شدگان توسط پزشک 
خانــواده بیمه ســالمت، گفت: یکــی از مهمترین اهداف اجرای طرح 
پزشک خانواده در بیمه سالمت؛ محافظت از سالمتی بیمه شدگان با 
ویزیت هر ۶ ماه یک بار است، نه اینکه فقط موقع بیماری به داد افراد 
برسیم.دکتر  رضا تحویلیان   توضیح داد:در واقع بیمه سالمت برای حفظ 
سالمتی افراد هزینه پرداخت می کند، لذا از بیمه شدگان این نوع بیمه 
که اکثرا از صندوق همگانی بیمه ســالمت و ارگان های مانند کمیته 
امداد و بهزیستی هستند درخواست داریم هر ۶ ماه یکبار به پزشک خود 
جهت معاینه و کنترل سالمت مراجعه کنند.دکتر تحویلیان همچنین 
با بیان اینکه پزشکان استان می توانند در طرح پزشک خانواده با بیمه 
ســالمت قرارداد منعقد کنند، گفت: بیمه ســالمت برای اخذ قرار داد 
در هر شــیفت کاری صبح یا عصر می تواند تا ســقف ۲ هزار نفر بیمه 
شده و برای پزشکانی که با بیمه دیگر طرف قرار داد نیستند و ۲ نوبت 
در خدمت بیمه ســالمت باشــند می تواند چهار هزار نفر معرفی کند.

سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان کرمانشاه با اعالم اینکه سازمان 
بیمه ســالمت برای هر بیمار ماهیانه مبلغ ۹ هزار تومان را به پزشــک 
خانواده پرداخت می کند افزود: افراد بیمه شده زیرپوشش طرح پزشک 

خانواده فقط هفت هزار تومان حق ویزیت پرداخت می کنند که مبلغ 
بســیار ناچیزی است.دکتر تحویلیان همچنین از پزشکان خواست از 
طریق سامانه الکترونیکی بیمه سالمت جهت اخذ قرار داد و بار گذاری 
مدارک پزشــکی و پروانه کار و همچنین اخذ قرار داد اقدام کنند و یا 
در راستای راهنمایی بیشتر با شماره تلفن ۱۶۶۶ تماس بگیرند و یا به 
اداره کل بیمه سالمت واقع در خیابان شهید جعفری )کسری سابق( 

مراجعه کنند.وی در ادامه با بیان اینکه بیمه شدگان در طرح پزشک 
خانواده برای ویزیت و معاینه هیچ محدودیتی ندارند از آنها خواســت 
برای حفاظت از سالمت خود هم شده برای کنترل به پزشک خانواده 
جهت معاینه مراجعه کنند.سرپرســت اداره کل بیمه ســالمت استان 
کرمانشــاه به افرادی که فاقد بیمه هســتند و تمایل دارند از خدمات 
بیمه سالمت برخوردار شوند نیز خواست به دفاتر پیشخوان دولت در 
ســطح اســتان، یا سامانه بیمه سالمت ایرانیان جهت پوشش بیمه ای 
مراجعه کنند و یا با شــماره ۱۶۶۶ تماس بگیرند.سرپرســت اداره کل 
بیمه ســالمت اســتان کرمانشاه تعداد افراد تحت پوشش این بیمه در 
اســتان را یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر معادل ۶۳.۵ درصد از جمعیت 
استان اعالم کرد و گفت: افراد تحت پوشش بیمه از طریق پنج صندوق 
و نوع بیمه خدمات خود را دریافت می کنند به عنوان مثال کارکنان 
دولت ۱۴۳ هزار نفر، روســتاییان، عشــایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر 
جمعیت، ۵۲۱ هزار نفر، سایر اقشار هم بیش از ۹۷ هزار نفر بطوریکه 
مددجویــان کمیتــه امداد بیش از ۴۱ هزار نفر، ایثارگران بیش از  ۴۰ 
هزار نفر، مددجویان بهزیســتی بیش از ۱۶ هزار نفر و همچنین ۳۸۶ 
نفر از طالب و روحانیون هم تحت حمایت بیمه ســالمت هســتند که 

دفترچه خود را به صورت رایگان دریافت می کنند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیر هماهنگی امور گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران:

گاز رسانی به بیش از 3 هزار روستا 
در کشور در دست اجرا است

خراسان جنوبی /  گروه استان ها: مدیر هماهنگی 
امور گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران گفت: 
اکنون ۶ هزار و ۹۰۰ روســتای کشــور فاقد گاز 
اســت که در بیش از ســه هزار روســتا اقدامات 
اجرایی گازرسانی در حال اجراست و تا پایان سال 
به بهره برداری می رسد.ســید جالل نورموسوی 
در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شــرکت گاز 
استان خراسان جنوبی افزود: تا پایان سال جاری 
۲ هزار پروژه روستایی به پیمانکار واگذار می شود 
و تا پایان دولت ســیزدهم گازررسانی روستایی 
به پایان می رســد.وی بیان کرد: شــعار دولت 
ســیزدهم خدمت به مردم اســت که توانستیم 
تحقق این شعار را به ویژه در شرکت ملی گاز به 
صــورت عملی اثبات کنیم.مدیر هماهنگی امور 
گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه 
ذات مســأله ارایه خدمات به مردم است، افزود: 
خیلی هــا انتظار خدمــت را در جاهای مختلف 
دارند که در اســتان خراســان جنوبی با همت 
و جهــاد مضاعف، خدمت گازرســانی زودتر به 
مردم رســید.وی اظهار داشــت: در هفته دولت 
امســال پروژه های بســیار بزرگی داشتیم که بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده در دهه فجر 
امســال نیز رکوردزنی خواهیم کرد.نورموسوی 
با اشــاره به برنامه های افق ۱۴۰۴ شــرکت ملی 
گاز ایران، گفت: امروز در ماهیت کار تغییر ایجاد 
شــده و به انتهای کارهای اجرایی رسیده ایم اما 
این به معنای اتمام مهندســی نیست.وی افزود: 
مهندسی باید وارد فاز جدیدی همراه با مهارت 
و خالقیت های بیشــتر شود تا دوره بهره برداری 
از حالتــی که اکنون وجود دارد تغییر کند.مدیر 
هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
اظهار داشــت: وابســتگی کشور به بخش انرژی 
بگونه ای است که اگر استمرار جریان گاز وجود 
نداشته باشد، معضالت اجتماعی بوجود می آید.

وی ادامه داد: این مهم را در حوادثی که اکنون 
بواسطه خطای انسانی یا غیرانسانی در خطوط 
ایجاد می شــود شاهد هستیم که همه نگاه ها و 
صحبت ها حوالی عدم اســتمرار خدمات است 
لــذا در این زمینه همکاران همچنان باید توجه 
بیشتری داشــته باشند.نورموسوی یادآور شد: 
باید به سمت کنترل های مکانیزه و تکنیک هایی 
برویم تا در صورتیکه اشــکاالتی در گلوگاه های 
مســیر خدمت رسانی ایجاد شود، راهکار داشته 
باشــیم.وی گفــت: این محقق نمی شــود مگر 
اینکه ســناریو نوشته و مانورهایی انجام دهیم، 
بایــد مقابله با بحران را از قبل آموخته باشــیم 
تا دیدگاه های که نســبت به اســتمرار خدمت 
وجــود دارد را تحقق بخشــیم.مدیر هماهنگی 
امور گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران افزود: 
در تغییــر رویه ای کــه بوجود آمده ۲۲ خدمت 
شناســایی شــده که به مردم ارایــه می دهیم، 
روش هــای ارائه خدمات باید از حالت ســنتی 
خارج شــود.وی اظهار داشت: امروز تکنولوژی 
می تواند کمک کند تا خدمات را بســیار شفاف 
و به روز به مردم ارائه دهیم.نورموســوی تاکید 
کرد: باید کاری کنیم که زمینه های فساد بوجود 
نیاید، اگر از تکنولوژی بهره برداری نکنیم زمان 
خدمات طوالنی شده و اشکاالت خدمات افزایش 
می یابد.وی با بیان اینکه در دفاتر پیشخوان این 
موضوع دنبال می شــود، تصریح کرد: با استفاده 
از تکنیک های به روز در صدد هســتیم خدمات 
شــرکت ملی گاز را به روز و شــفاف کنیم.مدیر 
هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
با تاکید بر اینکه در بخش فروش به شیوه هایی که 
در دنیا حاکم است نیاز داریم، عنوان کرد: امروز 
ناترازی ما را اذیت می کند و سال قبل و امسال 
شاهد مشکالتی در این زمینه بودیم.وی افزود: 
امســال نیز ناترازی حل نشده است چون دولت 
قبل در زمینه تولید به تناسب توسعه گازرسانی 
خیلــی قصور داشت.نورموســوی بیان کرد: در 
بخش خانگی رشــد زیادی اکنون نداریم اما در 
بخــش صنعت با تالش همــکاران فقط در یک 
مرحله، چهار هزار و ۱۱۴ صنعت با حضور رییس 
جمهور گازدار شــد.وی با اشاره به اینکه مبادی 
تولید به تناسب توسعه رشد نکرده است، یادآور 
شد: امیدواریم با درایتی که در چند سال پیش 
رو باید داشــته باشــیم این ناترازی را حل کنیم.

وی با بیان اینکه این موارد تحقق پیدا نمی کند 
مگر با اســتفاده از ظرفیت سرمایه های انسانی، 
اظهار داشت: ظرفیت و قابلیت هایی در شرکت 
گاز وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم.مدیر 
هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
تاکیــد کــرد: امروزه از علوم و فنون جدید و روز 
برای بهینه سازی استفاده می شود، با استفاده از 
ظرفیت نیروی انســانی باید استمرار جریان گاز 
و ارایــه خدمات با تکنولوژی روز برای هموطن 
ایجاد شود.وی تصریح کرد: نیروی انسانی شاید 
همه در یک سطح قابلیت نباشند اما با بحث های 
آموزشی نیروی انسانی را آماده تر کرده و شایسته 
ســاالری محور انتخاب مدیران و مدیران میانی 

خواهد بود.

 مدیر انجمن سینمای جوانان 
استان اردبیل اظهار کرد: 

 حضور 2 فیلم 
 از استان اردبیل 

 در جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران

اردبیل / گروه استان ها:  میردولت موسوی 
افزود در طول ســه سال گذشته علیرغم 
عقــد قراردادهای حرفه ای و نیمه حرفه 
ای از طریــق شــورای عالی تولید انجمن 
سینمای جوانان ، بخاطر محدودیت های 
کرونایی تعداد آثار تولید شده دفتر بسیار 
محــدود بود . اما با وجود تمام محدودیت 
هــا در طول این مــدت نزدیک ۲۰ فیلم 
بعنــوان پروژه پایان دوره فیلمســازی و 
دوازده عنوان فیلم حرفه ای و غیر حرفه ای 
به تولید رسیده که اکثر آنها در جشنواره 
های مختلف ملی و بین المللی درخشیده 
اند .مدیر انجمن ســینمای جوانان استان 
اردبیل هم چنین از برگزاری کالس های 
آموزشــی در این دفتر خبر داده و افزود 
کــه با وجود محدودیتهــای کرونایی در 
ســه سال گذشــته ، آموزش در این دفتر 
تعطیل نشــد و کالس ها بصورت آنالین 
و حضــوری با تعداد هنرجویان محدودتر 
برگزار شد که از آن جمله می توان به سه 
دوره کالس فیلمســازی تعاملی ، ۳ دوره 
کالس عکاسی ، ۳ دوره کالس تدوین ،۲ 
دوره فیلمنامــه نویســی آنالین ، ۲ دوره 
کالس فیلمبــرداری ، یک دوره منشــی 
صحنه آنالین اشــاره کرد .وی هم چنین 
از برگزاری کالس فیلمسازی ۷ ماهه بعد از 
۳ سال توقف در این دفتر خبر داده ، افزود 
آزمون ورودی دوره فیلمسازی ۷ ماهه روز 
۱۳ آبانماه امســال بطور همزمان با دفاتر 
سراسر کشور برگزار خواهد شد و پذیرفته 
شدگان آزمون ورودی و مصاحبه حضوری 
مــی توانند در دوره ۷ ماهه فیلمســازی 
شرکت کرده و پس از پایان دوره با ساخت 
فیلم پایان دوره و کسب نمره قبولی مدرک 
فیلمسازی از انجمن سینمای جوانان ایران 
کــه دارای اعتبــار بین المللی و امتیازات 
ویژه ای در ســازمان سینمایی می باشد ، 
دریافــت نمایند . وی ابراز امیدواری کرد 
که با توجه افزایش بودجه تولید و با پایان 
یافتن محدودیت ها تا آخر ســال ۱۴۰۱ 
شــاهد تولیدات بیشتر و با کیفیت باالتر 
از فیلمســازان استان باشــیم .میردولت 
موســوی در ادامه افزود: آثار راه یافته از 
انجمن سینمای جوانان استان اردبیل به 
بخش مسابقه سی ونهمین جشنواره بین 
المللی فیلم کوتاه تهران فیلم داســتانی 
عاشــیقالر قهوه خاناسی کار رضا جمالی 
و انیمیشن چرخ زندگی کار زهرا حسینی 
هســتند .عاشیقالر قهوه خاناسی نوشته و 
کار رضا جمالی در مورد پیرمردی اســت 
که به اصرار همســرش دنبال نوازنده ای 
برای عروســی تنها پســرش می گردد اما 
در حین جســت و جو با مشــکالتی روبرو 
می شــود .مدیر انجمن سینمای جوانان 
اســتان اردبیل بیان داشت:  عوامل تولید 
این فیلم عبارتند از : نویسنده و کارگردان 
: رضا جمالی ، مدیر فیلمبرداری : محبوب 
شــکرزاده ، مدیر صدابرداری : امیرعباس 
علیرضایــی ، مدیرتولیــد : صفت آهاری ، 
گریم : رضا صاحب نظر ، منشــی صحنه : 
فاطمــه عباس زاده ، طراح صحنه و لباس 
: همــا ولیزاده ، عــکاس: عبداله حق نیا / 
پریســا مهام ، پست پروداکشن : مدرسه 
ســینمایی تاش ، تدوین : ســامره اعالیی 
، اصــالح رنــگ : روح اله قیم ، موســیقی 
: جعفر زینالی ، دســتیار تدوین : مهســا 
امانی ، بازیگران : حمداله سلیمی ، احمد 
پروســتان ، صفت آهــاری ، ناصر محبی 
،ولی دیندار ، رسول علی نژاد ، تهیه کننده 
: انجمن ســینمای جوانان استان اردبیل 
و رضا جمالیانیمیشــن چرخ زندگی دوره 
های مختلف زندگی از تولد تا مرگ را در 
قالب چرخ های مختلف نشــان می دهد.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از : نویسنده 
: حســین حبیبی اصل ، کارگردان : زهرا 
حسینی ، انیمیت و رندر : سعید عیوضی ، 
تدوین : حسین حبیبی اصل ، اصالح رنگ 
: علی رجبی ، صداگذاری : علی فروتن ، لی 
اوت : مسعود صادق وند ، ناظر کیفی : زهرا 
عبداللهی ، تهیه کننده : انجمن سینمای 
جوانان استان اردبیل و زهرا حسینی.سی 
و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
تهــران از ۲۷ مهر تــا ۲ آبانماه ۱۴۰۱ در 

تهرا ن برگزار می شود .

استانها 6

مدیر کل بنیاد شهید استان البرز:

گلزار برگزار می شود له ها در 158  میهمانی ال
 کرج / مهدی فالح رفیع 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: آیین میهمانی 
الله ها پنج شنبه ۳۱ شهریورماه همزمان با سراسر کشور در ۱۵۸ گلزار 
شهدای استان البرز برگزار و مردم و مسئولین به مقام شهدا ادای احترام 
خواهند کرد.ســلیمان رســتمیان با گرامی داشــت یاد و خاطر شهدا و 
ایثارگران، دوران دفاع مقدس را سرمایه ای بی نظیر و دانشگاهی عظیم 
برای مردم و مسئولین به ویژه نسل جوان و آینده کشور دانست و اظهار 
داشــت: دوران دفاع مقدس گنج عظیمی اســت که رهبر معظم انقالب 
نیز همواره به آن اشاره داشته اند، مردم و مسئولین علی الخصوص نسل 
امروز و آینده کشور باید از آموزه های دوران دفاع مقدس درس بگیرند 
و در زندگــی خــود از آن بهــره ببرند.وی یکــی از مهم ترین درس های 
دوران دفــاع مقــدس را ایثارگری و شــهادت طلبی عنوان کرد و افزود: 
اگر روحیه ایثارگری، مقاومت، شــهادت طلبی و مجاهدت های شهدا و 
ایثارگران نبود ما هرگز نمی توانســتیم جنگ را به دفاع مقدس تبدیل 
کنیم و امروز نیز انقالبی به این شــکوهمندی را نداشــتیم لذا با روحیه 
ایثارگری و شهادت طلبی جنگ را به دفاع مقدس تبدیل کردیم، امروز 
ما با اقتدار خود را پیروز جنگ هشت ساله می دانیم که منشأ اصلی آن 
ایثار و ازخودگذشــتگی جوانان کشــور بود.رستمیان ادامه داد: جریان 
سازی به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت دفاع مقدس 
محقق می شود، ما امروز نیاز جدی به ترویج این فرهنگ در جامعه داریم 
فلذا محور تمام برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در 
هفته دفاع مقدس ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت علی الخصوص برای 
نسل نوجوان و جوانان جامعه خواهد بود.وی افزود: برپایی نمایشگاه های 
فرهنگــی و هنری در مــدارس با محوریت دفاع مقدس و حضور دانش 
آموزان و دانشــجویان جهت زیارت و عطرافشــانی قبور شهدا و خصوصاً 
شهدای گمنام ازجمله برنامه هایی است که در این راستا در هفته دفاع 

مقدس اجرا خواهد شد.

 حضور و اعزام راویان و پیام آوران ایثار 
به مساجد، مدارس و محافل فرهنگی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز از برپایی کارگاه های 

اندیشــه ورزی و اعــزام راویــان و پیام آوران ایثار به مســاجد، مدارس و 
محافــل فرهنگــی در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: حضور راویان 
ایثار در مساجد، مدارس و محافل فرهنگی بسیار تاثیرگذار است، باید 
از این فرصت به بهترین نحو برای ترویج ایثار و شهادت بهره برد، برپایی 
مراسم هایی چون شب خاطره، برپایی یادواره شهدا در شهرستان های 
استان البرز و اعزام راویان دفاع مقدس به اماکن علمی و فرهنگی استان 
مهم ترین برنامه هایی است که در این راستا اجرا خواهد شد.وی افزود: 
یادگاران دوران دفاع مقدس که در این طرح مشارکت می کنند جوانان 
را با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا کرده و این آشنایی خود بهترین روش 
برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان و جنگ نرمی است که آنان برای 

منحرف کردن جوانان به راه انداخته اند.

له ها پنج شنبه 31 شهریورماه   برگزاری آیین میهمانی ال
همزمان با سراسر کشور در 158 گلزار شهدای استان البرز

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان البرز در ادامه با اشــاره به 
برگزاری آیین میهمانی الله ها به عنوان شاخص ترین برنامه بنیاد شهید 
و امــور ایثارگــران در هفته دفاع مقدس، گفت: این برنامه باهدف زنده 
نگه داشتن یاد و خاطر شهدای واالمقام و همچنین ادای احترام به مقام 
این کبوتران خونین بال پنج شــنبه ۳۱ شــهریورماه از ســاعت ۱۵:۳۰ 
همزمان با سراسر کشور در ۱۵۸ گلزار شهدای استان البرز برگزار و مراسم 

متمرکز استانی نیز با حضور مسئولین لشگری و استانی در امام زاده محمد 
علیه السالم کرج برگزار و امت شهیدپرور استان البرز ضمن ادای احترام 
به مقام شــهدا، مزار این کبوتران خونین بال را عطرافشــانی و گل باران 
کرده و بار دیگر با آرمان های انقالب اسالمی تجدید میثاق خواهند کرد.

وی افزود: تعویض پرچم گلزارهای شــهدا نیز ازجمله برنامه هایی است 
که توسط خادمان شهدا انجام خواهد گرفت.

گشایی مدارس نواختن زنگ ملی ایثار در روز باز
رستمیان در ادامه از نواختن زنگ ملی ایثار در هفتمین روز هفته دفاع 
مقدس در روز بازگشــایی مدارس خبر داد و گفت: این مراســم به طور 
همزمان در سراســر مدارس شــاهد استان البرز برگزار و مراسم متمرکز 
استانی نیز با حضور مسئولین از ساعت ۹ در مدرسه شاهد شهید مؤمنی 

کرج برگزار خواهد شد.

دیدار مسئولین با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز از اجرای طرح سپاس، 
دیدار مســئولین با ایثارگران در هفته دفاع مقدس خبر داد و تصریح 
کرد: دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران به ویژه والدین مکرم 
شــهدا برای همه خدمتگزاران نظام موجب دلگرمی و قوت قلب اســت 
که باهدف احوال پرســی و بررســی مشکالت ایثارگران انجام می گیرد 
تا ضمن احوال پرســی بتوانیم مشکالت آن ها را مرتفع کنیم.رستمیان 
گفت: این طرح در هفته دفاع مقدس با مشارکت مسئولین و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار و ضمن دیدار با خانواده های معظم شهدا 
و ایثارگران از این عزیزان تجلیل خواهد شد.دبیر شورای ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت اســتان البرز در پایان افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی 
و ورزشــی، تجلیل از ایثارگران دســتگاه های اجرایی، تولید برنامه های 
رادیویی و تلویزیونی و پخش از صداوســیمای اســتان البرز، مصاحبه با 
فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس توسط صداوسیمای استان البرز 
و تبلیغات محیطی گسترده در سطح شهر از دیگر برنامه هایی است که 
به همت بنیاد شــهید و امور ایثارگران و دیگر دســتگاه های اجرایی در 

هفته دفاع مقدس به اجرا درخواهد آمد.

تهران / اکرم داداش زاده 
مانور عملیاتی برق گرفتگی در تصفیه خانه  و مانور تست و نشت 
گاز مرکاپتان در ایســتگاه CGS با مشــارکت عوامل ســازمان 
آتش نشــانی شــهرداری، نیروی انتظامی و راهور، ادارات گاز و 
بــرق، هالل احمــر و اورژانس و با هدف آمادگی هرچه بیشــتر 
عوامل اجرایی و سازمان های امدادرسان در صورت بروز چنین 

حوادثی در شهرقدس برگزار شد.
مانورهــای امدادی مجموعه تمرین هایی هســتند که با هدف 
ارتقای ســطح آمادگی ســازمان های امدادرســان و افراد در 
رویارویی با شرایط اضطراری ناشی از بالیای طبیعی و حوادث 
انسان ساز برگزار می شوند.در ادامه برگزاری مانورهای عملیاتی 
که با محوریت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و 

با مشارکت دیگر سازمان های خدمات رسان و امدادرسان انجام 
می شــود، مانور عملیاتی برق گرفتگــی در تصفیه خانه  و مانور 
تســت و نشــت گاز مرکاپتان در ایستگاه CGS اجرایی شد.در 
مانور عملیاتی برق گرفتگی در تصفیه خانه ، نیروهای واحد های 
مختلف امدادی اقدام به امدادرسانی به کارکنان تصفیه خانه که 
دچار برق گرفتگی و سوختگی شده بودند و انتقال آنها به مراکز 
درمانی نموده و تمهیدات الزم را جهت ایمن سازی و جلوگیری 
از وقــوع حریق در تاسیســات تصفیه خانه اجرا کردند.در مانور 
تست و نشت گاز مرکاپتان در ایستگاه CGS نیز سناریوی نشت 
گاز مرکاپتان اجرایی و بر اســاس آن، امدادرسانی به مصدومان 
و ایمن سازی و جلوگیری از نشت گاز در این ایستگاه با حضور 

نیروهای عملیاتی انجام شد.

گاز مرکاپتان در ایستگاه CGS شهر قدس  برگزاری مانور برق گرفتگی در تصفیه خانه  و مانور نشت 

خبر  ویژه

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین خبر داد؛
آبیک بهره برداری از 11 واحد تولیدی در شهرک صنعتی 

قزوین / احدیث براتی 
 مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی قزوین گفت: ۱۱ واحد 
تولیدی در شهرک صنعتی کاسپین ۲ )آبیک( طی یکسال گذشته 
بــه جرگــه واحدهای بهره بردار پیوســتند.رضا صفاری با اعالم این 
خبر افزود: واحدهای تولیدی بهره برداری شــده در ســه هکتار از 
اراضی شهرک صنعتی آبیک مستقر هستند.وی اظهار داشت: با بهره 
برداری از این واحدها برای ۱۱۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی 
شده است.این مسوول همچنین گفت: حجم سرمایه گذاری مربوط 
به این واحدها حدود ۹۰۰ میلیارد ریال اســت.مدیرعامل شــرکت 

شــهرک های صنعتی استان قزوین یادآور شد: طی یکسال گذشته 
همچنین ۲ سرمایه گذار در شهرک صنعتی آبیک جذب شده و برای 
ساخت واحدهای تولیدی یک هکتار زمین دریافت کرده اند.صفاری 
با بیان اینکه شهرک صنعتی آبیک از شهرک های تقاضامحور برای 
سرمایه گذاری به شمار می رود، افزود: نزدیکی به تهران و همچنین 
همجواری با خط آهن سراســری غرب به شــرق و فرودگاه های بین 
المللی و قرارگیری در جنب پرترددترین آزادراه کشور موقعیت ایده 
آلی برای ســرمایه گذاری در این شــهرک فراهم کرده است.استان 
قزوین دارای یک شهر صنعتی، ۱۳ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

پنجشنبه 31 شهریور 1401  شماره پیاپی 252206 صفر  1444   22 سپتامبر 2022
یادداشت

کوتاه از جامعه

گر تدبیر داشته باشیم سالمندی چالش نیست؛ ا

امتداد شور جوانی در دوران سالمندی
  سارا فهیم / روزگار

امروزه کاماًل مشــهود اســت که به دلیل 
مدرن شــدن جوامع و پیشــرفت علم و 
خدمات درمان و به لطف بهبود شــرایط 
زندگی و مراقبت های بهداشــتی، انسان 
ها عمر طوالنی تری دارند.اگرچه توانایی 
رســیدن به سن پیری جای شکرگذاری 
دارد ، اما از بســیاری جهات ســبب بروز 
چالش هایی بر ســر راه ســالمندان شده 
است که الزم است جامعه توجه بیشتری 
به آنها داشته باشد.غالباً تا زمانی که شروع 
به پیر شــدن نکرده ایم توجه چندانی به 
مشــکالت دوران سالمندی نداریم، اما به 
عنــوان یک جامعه، الزم اســت کارهای 
بیشــتری انجام دهیــم تا زندگی را برای 

جمعیت سالمند خود آسان کنیم.

آیا توانستیم کیفیت زندگی سالمندان 
را نیز افزایش دهیم؟ 

دکتر احمد دلبری، دانشــیار دانشــگاه 
علــوم بهزیســتی و ســالمت اجتماعی 
و رئیــس مرکز تحقیقات ســالمندی با 
بیان اینکه در حوزه بهداشــت و درمان، 
افزایــش امیــد به زندگــی در چند دهه 
گذشــته کارنامه موفقی داشتیم، اظهار 
کــرد: در کنار افزایش عمر و ســال های 
زندگی افراد آیا توانستیم کیفیت زندگی 
افــراد را نیز افزایش دهیم؟ متاســفانه با 
وجود افزایش ســال های زندگی، امروزه 
با شــمار زیادی از ســالمندانی مواجهه 
هســتیم کــه دارای بیماری های مزمن 
فشــارخون و قند خون باال هستند.وی با 
یادآوری دهه ۶۰، دوران رشــد جمعیت 
کشــور، افزود: در این سال های متمادی 
بــه دنبال تامین نیازهــای روز جامعه و 
تامین نیازهــای جمعیت متولدین دهه 
۶۰ بودیم. از جمله ســاخت مدرسه های 
متفاوت دولتی و غیر انتفاعی، ســازمان 
ملی جوانان، تامین اسکان ها  و ... . اکنون 
باید تمام این خدمات در جهت نیاز جدید 
جامعه، یعنی گروه ســالمندی کشــور 
صورت گیرد.دلبری با بیان اینکه تناسبی 
بین نیازهای جامعه و اقدامات موجود در 
آن نیســت، افزود: بــا این ترند جمعیتی 

یک ابربحران در حوزه سالمندی خواهیم 
داشــت و مطمئنا از آنجایی که مشکالت 
ســالمندی در حالت عادی ۵ الی ۶ برابر 
مشکالت نوجوان است، به راحتی از عهده 
این مشکالت بر نخواهیم آمد.وی با بیان 
اینکه هنوز ســند شورای ملی سالمندی 
به دلیل نگاه سنتی ما به حوزه سالمندی 
و نیز مشــکالت ساختاری به مرحله اجرا 
و عملیاتی نرســیده اســت، عنوان کرد: 
اکنــون ۳۰ درصــد ســالمندانی که در 
آسایشــگاه نگه داری می شــوند مجهول 
الهویه هســتند، یعنی فرزندان شان آنها 

را بدون اعالم نام و هویت رها کرده اند.

توانمندسازی سالمندان از 
اولویت های ارائه خدمات به آنهاست

دلبری با اشــاره به لزوم توانمند ســازی 
میانساالن و سالمندان، گفت: با این کار به 
یک سالمندی فعال و پویا دست می یابیم 
و با توجه به اینکه سیستم غربالگری قوی 
برای ســالمندان و مشکالت آن ها وجود 
ندارد، لذا باید به کمک متخصصین و نیز 
رسانه ها در توانمندسازی سالمندان تالش 
کنیم.وی با اشاره به اینکه توانمندسازی 
سالمندان باید قبل از ورود آنها به سنین 
ســالمندی صورت گیرد، بیان کرد: ابتدا 

باید روند ســالمندی را در کشــور اصالح 
کرد و یک شــبه آنها را با عنوان ســالمند 
نشناسیم. به افراد باید آموزش داده شود 
قبل از رســیدن به سنین بازنشستگی و 
ســالمندی از خدمات غربالگری استفاده 
کنند، چطور تفریح کنند، چطور کار کنند؛ 
چرا که یک سوم زندگی آنها هنوز پیش رو 
است. سالمندی و بازنشستنگی به معنای 
در خانه ماندن و از کارافتادگی نیســت.

وی بــا یادآوری ضــرورت آموزش های 
خودمراقبتــی بــه ســالمندان، تصریح 
کرد: ســالمندی مانند سفر به یک کشور 
ناشناخته است. باید با مسائل، مشکالت و 
امتیازات آن آشنا شد.سبک زندگی خود 
را اصالح کرد، متاســفانه مردم سالمندان 
را به عنوان افراد ناتوان می شناســند، در 
حالی که در بدترین حالت فقط ۱۰ درصد 
ســالمندان به آلزایمر مبتال می شوند.وی 
بــا ذکر نظر شــخصی خود یادآور شــد: 
ســالمندی یعنی شخصی که از سالمت 
جسمی و روحی برخوردار بوده که اکنون 
به ســنین باال رسیده است.دلبری با بیان 
اینکه ۹۰ درصد ســالمندان فعلی کشور 
یــک بیماری مزمن ، ۷۲ درصد آن ها ۲ و 
۵۰ درصــد آن ها ۳  بیماری مزمن دارند، 
گفت: با آمــوزش افدامات خودمراقبتی 

می توان از شــدت این بیماری ها کاست.
وی با اشاره به اینکه تهدید اصلی جامعه 
ســالمندی ما تنهایی، انزوا، افسردگی و 
اختالالت روحی است، بیان کرد: تنهایی 
مشکالت ســیاری به وجود آورده است. 
الزم اســت تا ســالمندان در مکان هایی 
دور یکدیگر جمع شوند، هم آموزش های 
خــود مراقبتــی را دریافت کنند و هم از 
تنهایــی و انزوا خارج شــوند.وی با بیان 
اینکه ۳۰ درصد همســر سالمندان فعلی 
فــوت کرده اند و فرزنــدان آنها ازدواج یا 
مهاجــرت کرده اند، گفت: باید برای آنها 
برنامه ریــزی کــرد و تکنولوژی روز را به 
آن هــا آموزش داد؛ چراکه گوشــی های 
هوشــمند می توانــد، نقــش موثری در 
تعامل و ارتباطاالت ســالمندان ایفا کند.

وی با بیان اینکه کم تحرکی از مشکالت 
شــایع سالمندی است، تصریح کرد: باید 
وزرات بهداشــت بــه جــای هزینه های 
گــزاف بر روی درمــان قبل از هر چیزی 
در حوزه پیشگیری و آموزش گام بردارد.

وی با اشــاره به اینکه الزم اســت تا شهر 
دوســت دار سالمند داشته باشیم، گفت: 
این امر شــاید با توانمند ســازی مرتبط 
نباشد، اما بسیار موثر است.وی با اشاره به 
اینکه قانون حمایت از سالمندان در کشور 

وجــود ندارد، گفــت: نگه داری از والدین 
ســالمند برای فرزندان افتخار است، اما 
برای دولت یک چالش بزرگ محســوب 
می شود. متاســفانه وضعیت صندوق های 
بازنشسشتگی خوب نیست و مشاغل ما برای 
سالمندان تعبیه نشده است در حالی که در 
اروپا مشاغل سالمندی بیشتر از سایر است.

 توانمندسازی سالمندان 
نیاز به همکاری بین بخشی دارد

زهرا شــمس احســان، رئیــس کمیته 
اجتماعی شــورای شهر تهران با اشاره به 
مشکالت ســالمندان مانند دور شدن از 
شغل خود، مشکالت جسم و ...، گفت: این 
مســائل روابط آنها را در جامعه و خانواده 
تحــت تاثیر قرار می دهد و موجب انزوای 
آن هــا می شــود.وی با بیــان اینکه الزم 
اســت تا حس مولد بودن را به سالمندان 
برگردانیم، گفــت: زمانی این امر محقق 
می شــود که ما بتوانیم بسترهای الزم را 
با یک هم افزایی بین بخشی برای کسب 
رضایت زندگی سالمندان فراهم کنیم.وی 
با بیان اینکه وقتی ســالمند ارزش مندی 
خود را درک کند، از زندگی خود رضایت 
نیز خواهد داشــت، ادامه داد: متاســفانه 
در امور سیاســی و اجتماعی کشــور از 
ســالمندان به عنوان فرد کنشگر استفاده 
نمی شود، لذا باید سالمندان را از حاشیه 
بــه بطن جامعه آورد و برنامه ریزی ها هم 
بایــد از داخل خود خانواده صورت گیرد 
و حــس اســتقالل و خــود مختاری در 
تصمیم گیری ها به سالمندان داده شود.

وی با اشــاره به اینکه باید از مهارت های 
شــغلی و حرفه ای ســالمندان استفاده 
شــود، یادآور شد: از ظرفیت آنها می توان 
بــرای آمــوزش به جوانان و نیز نظارت بر 
عملکرد آنها استفاده کرد، یا اشتغال آنها 
در کارهای سبک و متناسب با اقتضاهای 
جســمی  و سختی کار، می تواند با فراهم 
آوردن فرصت های بیشتری برای کارایی 
و بهره وری از ســالمندان حس پویایی و 
نشاط زندگی ســابق را به آنها بازگرداند 
و نیازمندی آنها به وابستگی های بیرونی 

را کاهش دهد.

7جامعه
پوشش  بیمه ای بخش 

عمده هزینه های درمانی 
معلوالن  در راه است

رئیس سازمان بهزیستی کشور از پوشش  
بیمه ای بخش عمده هزینه های درمانی 
و توانبخشــی معلوالن با تفاهم نامه بین 
بهزیســتی و بیمــه ســالمت خبر داد 
و گفت: امید اســت با ایــن تفاهم نامه 
شــاهد ارتقای کیفی توانبخشــی برای 
افــرادی که دارای معلولیت هســتند، 
باشــیم تا بیشــترین بهره مندی از این 
خدمات را داشــته باشــند.علی محمد 
قــادری افزود: تالش می شــود در این 
دولت کار را به جایی برســانیم تا افراد 
دارای معلولیت بیشــترین بهره مندی 
و برخورداری را از خدمات توانبخشــی 
داشــته باشند. این خدمات ارزشمندی 
برای نگهداشــت ســطح اولیه زندگی، 
بــرای تاب آوری و برای امید به زندگی 
آنها اســت.وی ادامــه داد: ما افرادی را 
در بهزیســتی تحت پوشــش داریم که 
خانواده چندمعلولی هستند و نسبت به 
دریافت خدمات توانبخشی تقاضا دارند. 
تفاهم نامه پوشــش دهی ارائه خدمات 
درمانــی بــرای افــراد دارای معلولیت 
بــه زودی اجرایی خواهد شــد و نقاط 
جذابــی دارد کــه خانواده ها می توانند 
از آن اســتفاده کنند.وی اظهار داشت: 
باید تالش کنیم این خدمات ریشــه دار 
شود و در نظام بودجه سال آتی در نظر 

گرفته شود. 

وزیر آموزش و پرورش:

 قانون رتبه بندی معلمان 
برای اجرا مشکل منابع ندارد

وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به این 
ســوال که آیا شما مدارک الزم معلمان 
را در اختیار ندارید؟ گفت: یکســری از 
مدارک هســتند که در ســامانه ما قرار 
دارنــد و همــکاران ما باید یکســری 
مــدارک تکمیلی را بارگذاری کنند که 
این مدارک مربوط به صالحیت عمومی 
و یا شایســتگی عمومی و شایســتگی 
تخصصــی و حرفــه ای اســت و ما این 
مــدارک را نداریــم و باید یک بار برای 
همیشــه در راســتای اجرای این طرح 
این مدارک در ســامانه مشــخص شده 
قرار گیرد و ما از همکارانمان درخواست 
می کنیــم که ایــن کار را هرچه زودتر 
انجــام دهند ،انجام اجرای این موضوع 
از امروز ) ۳۱ شــهریور( تمدید شــده و 
از همکارانــم خواهــش می کنم هرچه 
زودتــر این مدارک را جمع آوری و ثبت 
کنند تا ما این کار را زودتر انجام دهیم.
یوســف نوری در پاسخ به این سوال که 
برخــی معتقدند کــه علت عدم اجرای 
این طرح به مباحث بودجه ای و کمبود 
منابــع بــر می گردد، تصریــح کرد: نه 
منابع ۳۸ همت اســت و بین مشموالن 
در طول ۱۸ ماه توزیع می شــود و این 
شــروع رتبه بندی معلمان است و برای 
ســال آینده تقویمی یعنی سال ۱۴۰۲ 
به صورت اســتحقاقی به هر فرد در هر 

رتبه پرداخت می شود.

 برگزاری »جشن شکوفه ها« 
برای کالس اولی ها

سرپرســت معاونــت آمــوزش با تاکید 
بر ضــرورت برقراری احســاس امنیت 
و آرامــش دانــش آمــوزان در مدارس، 
گفــت: راه انــدازی موکــب های قصه 
گویی، شــعرخوانی و نقاشی در مدارس 
می تواند ضمن ایجاد یک فضای شــاد 
معنوی که شــبیه بــه حال و هوای این 
روزهای زندگی بچه هاســت؛ جایگزین 
خوبــی برای ایســتادن های طوالنی در 
صف باشــد.معصومه نجفی زمان رسمی 
بازگشایی مدارس را از شنبه دوم مهرماه 
اعالم و اظهار کرد: آئین شکوفه ها مطابق 
برنامه هر ســاله آموزش و پرورش برای 
کالس اولی ها امروز پنج شــنبه ســی و 
یکم شهریورماه در سراسر کشور برگزار 
خواهد شــد.وی با اشــاره به ادامه روند 
فعالیت شــبکه شــاد به صورت آموزش 
تلفیقــی، گفــت: معلمان در دو ســال 
گذشــته با استفاده از فناوری های نوین 
و از طریق  بســتر شاد محتوای آموزشی 
خود را در اختیار دانش آموزان قرار می 
دادند و در زیست بوم جدید نیز در کنار 
آمــوزش هــای حضوری مدرســه این 
بســتر فعال خواهد بود و از آن به عنوان 
یک بســتر آموزشی در تلفیق با شرایط 

حضوری بهره خواهند برد.

 تحقق »رویاهای کودکانه« 
با طعم مهاجرت

  وحید حاج سعیدی / روزگار 

شــب از نیمه گذشــته است ولی از ذوق 
خوابــش نمی برد. لبــاس تکواندو را از 
تــن خــارج نکرده و با همــان لباس در 
رختخواب دراز کشــیده و به رویاهایش 
فکــر می کند. دســتش را زیر ســرش 
گذاشته و از زیر پشه بند به ستاره هایی 
که مسیر فرداها را نشان می دهند، خیره 
شده است. یاد آن روز شوم و بمب گذاری 
در مدرســه می افتد. یاد همکالسی ها و 
هم مدرسه ای هایی که االن در آسمان 
کنار همان ستاره ها هستند! از پدر قول 
گرفته اگر هزینه وسایل و ثبت نام باشگاه 
را خــودش فراهم کند، او را در باشــگاه 
تکوانــدو ثبت نــام کند!. دنیا و رویاهای 
کودکان مهاجر با آرزوها و دنیای ســایر 
بچه های این کره خاکی متفاوت است؛ 
آن هــم زمانی کــه جنگ و خونریزی و 
بمب گذاری آنها را مجبور به ترک خانه و 
کاشانه می کند. روزی که همۀ سرنوشت 
و رویاهایشــان در یک کیف دســتی یا 
کوله پشــتی خالصه می شود؛ دوستان، 
خاطرات گذشته و تمام دیروز را فراموش 
مــی کنند و فردا را باید در ســرزمینی 
غریب جســتجو کنند.تصویر زخم ها و 
رنج های ناســور این روزهای افغانستان 
در پــی خــروج نیروهــای آمریکایی و 
واشنگتن پس از ۲۰ سال اشغال، همراه 
است با بی جاشدگی، مهاجرت، نومیدی، 
گرسنگی و رنج پدران و مادرانی که جنگ 
و مهاجرت را در ســرزمین شــان پایانی 
نیســت. هر چند مهاجرت از افغانستان 
تنهــا به ایــن روزها ختم نمی شــود و 
سالهاســت مردم این دیار لفظ مهاجرت 
را با آه و نفرین مسببانش هجی می کنند.
با این حال جنگ و خونریزی و مهاجرت 
مانع رویا پردازی کودکان نمی شــود و 
به تعبیــری رویاها و آرزوهای کودکانه 
تناســبی با زمان و مــکان ندارند. اما در 
چنین شــرایطی رویای ورزشکار شدن 
و کســب مدال و قهرمانی و ... بیشــتر به 
یک شوخی مانند است چه رسد به اینکه 
کســی واقعاً بتواند بــه آنها فکر کند آن 
هــم در مهاجرت!.هر چند میوه چینی 
و دســتیابی به آرزوهای کودکانه در باغ 
مهاجرت چندان آســان نیســت با این 
وجود هســتند کودکان مهاجری که به 
آرزوهای سرزمین مادری خود در دیاری 
غریب دســت یافته اند و با »تصمیمات 
مردانه« بــه »آرزوهای کودکانه« خود 
جامه عمل پوشاندند.دســت اندرکاران 
مسابقات جهانی ساعت شان را با جنگ 
هــای داخلــی افغانســتان کوک نمی 
کنند و مهاجران افغانســتانی نیز جنگ 
و خونریــزی و مهاجــرت را مانعی برای 
ورزش نمی بینند. در چنین شرایطی آنها 
برای کسب آمادگی با ورزشکاران ایرانی 
تمرین می کنند و برگزاری مســابقات 
شناســایی استعدادهای جدید و تقویت 
تیم های منتخب مهاجرین برای حضور 
در رقابت هــای بیرون مــرزی و داخل 
ایران مســیری هموار برای شــرکت در 
رقابت های جهانی اســت.کمیته ووشو 
پناهنــدگان در ایــران از زمان ایجاد در 
ســال ۱۳۹۴ زیر مجموعه فدراســیون 
ووشــو جمهوری اسالمی ایران توانسته 
۱۳۵۰ ووشوکار مهاجر را ثبت فدراسیون 
ووشو ایران نماید، که از میان  این تعداد، 
۱۱ مربی و داور خانم و ۳۳ مربی و داور آقا 
تحویل جامعه مهاجرین داده شده است.
به گفته مسئول کمیته ووشو پناهندگان 
در ایران، در حال حاضر بین ۳۵۰۰ الی 
۴۵۰۰ ووشوکار مهاجر در سراسر ایران 
مشغول فعالیت های ورزشی هستند که 
دو سوم آنها را جوانان و نوجوانان تشکیل 
می دهند.هدایت روح ا... نیکپا، قهرمان 
مدال آور المپیکی افغانســتان در رشته 
تکوانــدو هم می گوید: طبق اعالم مرکز 
آمار ایــران حدود ۳ میلیون نفر مهاجر 
افغانی در ایران زندگی می کنند.هدایت 
همچنیــن از جمعیت ۳۰۰ هزار نفری 
جامعه ورزشــکاران افغان خبر می دهد.
بــی تردید مهاجرت محدودیت هایی را 
به ویژه برای کودکان و نوجوان به همراه 
دارد و شاید این محدودیت ها در اموری 
غیر ضروری بیشتر به چشم بیایند. ولی 
امروز شــاهد هستیم کودکان مهاجری 
زیادی در عرصه های ورزشــی مشغول 
به فعالیت هستند. وجود چند صد هزار 
ورزشــکار مهاجر در کشور که برخی از 
آنها به مدارج باالی جهانی دســت یافته 
حجت گفتار فوق است.کودکان مهاجر 
رویاهای گمشــده شان را در ورزشگاه ها 
و در کنار کودکان ایرانی می جویند تا در 
سرزمینی که چندان از سرزمین مادری 
شــان دور نیســت، آنها را بیابند و جامه 

عمل بپوشانند.

خبر ویژه

 مدیرعامل ســازمان تأمین  اجتماعی ضمن تشــریح جزئیات اســتخدام در این 
ســازمان گفت: ســازمان در حال انجام مکاتبات برای کســب موافقت مسئوالن 
جهت لحاظ امتیازات ویژه کرونا فعاالن دوره شیوع این بیماری در آزمون های 
اســتخدامی تامین اجتماعی است.میرهاشــم موســوی افزود: سازمان تامین 
اجتماعی ضوابط اســتخدامی را در قالب قوانین حاکم بر امور اســتخدامی کل 
کشــور پیگیری می کند که به همت معاونت توســعه مدیریت و جذب ســرمایه 
ریاست جمهوری مدیریت شده و در واقع استخدام در این سازمان، تحت ضوابط 
این مجموعه انجام می شود.وی افزود: سازمان تامین اجتماعی در این دوره در ۲ 

حوزه درمان و غیردرمان نیازمند جذب نیرو است و استخدام حدود چهار هزار 
نفر را طی ۲ مرحله، پیش بینی کرده بود.موسوی افزود: نزدیک به سه هزار نفر 
برای استخدام در حوزه پزشکی )بخش های تخصصی( و شماری از این جمعیت 
نیز برای به کارگیری در قالب بهیار و نیروهای خدماتی پیش بینی شده بود؛ که 
انجام این فرآیند در حال پیگیری است.وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی 
همه ضوابط مربوط به تعالی جمعیت را در استخدام جدید تعریف کرده و برای 
فعاالن دوران کرونا هم امتیازات ویژه ای درخواســت داده اســت.مکاتباتی نیز با 
امور مربوطه در معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه کشور انجام شده است.

اعالم جزئیات استخدام سازمان تامین اجتماعی

گشایی  شروط وزارت بهداشت برای باز
مدارس چیست؟

معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت با اشاره به بازگشایی مدارس، 
گفت: بر اساس یکسری هماهنگی های انجام شده یک سری توصیه های بهداشتی در 
قالب پروتکل برای مدارس و مراکز آموزش عالی تدوین شده است که هم توسط وزارت 
کشور و هم وزارت بهداشت به مجموعه های مختلف ابالغ شده است.همچنین تشدید 
کنترل نظارت بر روی مراکز آموزشــی به دانشــگاه های علوم پزشکی ابالغ می شود که 
مهمترین محورهای آن تأکید بر رعایت بهداشت فردی مانند شستن دست ها، استفاده 
از ماسک به ویژه در مکان های بسته و فاقد تهویه است.همچنین تأکید زیادی بر تهویه 
اماکن داریم. در حال حاضر با توجه به مســاعد بودن هوا می توان تهویه طبیعی را در 
دستور کار قرار داد. نکته دیگر خودمراقبتی جدی و نظارت روی آن است به این شکل 
که دانش آموزان یا اولیا و مربیان در صورت داشتن عالئمی مانند سرماخوردگی حتما 
قرنطینه خود را رعایت کنند. اگر عالئم خفیفی را دارند به پزشک مراجعه کرده و ۴ تا 
۵ روز خود را از محیط آموزشــی دور نگهدارند.محســن فرهادی افزود: توصیه دیگر ما 
این است که حتما واکسیناسیون کامل انجام شود.اگر شش ماه از آخرین واکسن آنها 
گذشته باشد حتما دوز یادآور خود را تزریق کنند تا واکسیناسیون آنها انجام شود.او 
گفت: درخواست وزارت بهداشت از مدارس این است که ضدعفونی سطوح پرتماسی 
مانند دستگیره های در، سرویس های بهداشتی و آبخوری ها را به صورت جدی انجام 
دهند. همچنین اگر از سرویس مدرسه استفاده می کنند حتی االمکان شیشه های آنها 
را با توجه به وضعیت هوا پایین بکشــند تا تهویه مناســب در ســرویس های رفت و آمد 
هم صورت بگیرد.خوشبختانه در سامانه ایران من وضعیت بیمار بودن، واکسینه بودن 
راننده های تاکسی و اتوبوس کنترل می شود به همین دلیل اگر قرار باشد که سرویسی 
اختصاص داده شــود، بهتر اســت از خودروهای عمومی استفاده شود تا سرویس های 
خارج از سامانه.فرهادی با بیان اینکه همزمان با بازگشایی مدارس به آموزش و پرورش 
ابالغ شــده اســت که فعالیت  بوفه ها و پایگاه های تغذیه ای را آغاز کنند، گفت: رعایت 

موارد بهداشتی و نظارت بر آنها الزامی است. 

اینفوگرافی 

  وضعیت انتشار کتاب در ایران از بهار 1۴00  تا 1۴01
بر اساس اطالعات و آمار مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، تعداد عناوین کتاب های منتشرشده در بهار ۱4۰۱ نسبت به بهار سال 

قبل، 52 درصد افزایش داشته است که به نظر می رسد این افزایش ناشی از عواملی همچون فروکش کردن همه گیری کرونا در نیمه 
دوم سال گذشته و برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در ادیبهشت امسال پس از وقفه ای دوساله است.  / منبع: ایسنا
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 آبشار حمید شهرستان بجنورد؛ 
 گشت و گذاری جانانه 

در روستایی زیبا

آبشــار حمید از لحاظ ارتفاع و بلنــدی در رده 
بلندترین آبشار های استان خراسان شمالی قرار 
می گیرد. باتوجه به آنکه هرجا آب وجود داشته 
باشد، اطرافش آبادانی اســت، محیط پیرامون 
آبشار حمید را درخت های انجیر و درختچه های 
تمشک فرا گرفته، که همین موضوع جاذبه های 
گردشگری آبشار حمید را دو چندان کرده است.

آبشار حمید بجنورد کجا قرار دارد؟
به گزارش جامعه ۲۴، آبشار حمید در میان مردم 
اســتان خراســان از محبوبیت خاصی برخودار 
است، این شــهر به اندازه ای جا های دیدنی دارد 
که به آن لقب پاریس کوچولو را داده اند. آبشــار 
حمید یکی از زیباترین این جاذبه ها است. آبشار 
حمید در ۷ کیلومتری شرق شهرستان بجنورد 
واقع شده است، همچنین این آبشار در روستایی 

با نام حمید قرار دارد.
روســتای حمید به لطف حضور آبشــار از آب و 
هوایی خنک و مطلوب برخودار است، که همیشه 
سرسبز و تماشــایی اســت؛ در نتیجه در کنار 
آبشارگردی، می توانید با یک تیر دونشان بزنید 
و گشــت و گذاری جانانه در یکــی از زیباترین 

روستا های شمال شرق ایران داشته باشید.
برای بازدید از آبشار حمید باید از روستای حمید 
تا آبشار مسافتی بالغ بر یک ساعت را پیاده روی 

کنید.
آب آبشار حمید از چشمه ساراِن روستای آبچور، 
یکی از زیباترین روستا های پیرامون شهرستان 
بجنورد سرچشمه می گیرد. این آب پس از عبور 
از دره های پیچ درپیچ، به صخره ای به ارتفاع ۲۵ 
متر می رسد، که پس از آن از این ارتفاع به پایین 
می ریزد و چشــم انداز طبیعی را خلق می کند. 
آب پایین ریخته در حوضچه ای که در زیر آبشار 

تشکیل شده، قرار می گیرد.
همچنین گردشــگرانی که به این منطقه ســفر 
می کنند، می توانند در این حوضچه آب تنی و شنا 
کنند. آب آبشار پس از خارج شدن از حوضچه به 
صورت زالل در دشــت های پایین دست آبشار، 

جاری می شود.

جاذبه های گردشگری آبشار حمید بجنورد
عالمندان به طبیعــت گــردی، بهترین مکان 
برای گردشــگری را تاج یک آبشــار می دانند، 
زیرا از آن نقطه می توانند چشــم انداز خوبی به 
آبشار داشته باشــند. در این زمینه آبشار حمید 
از دیگر آبشــار های ایران به لحاظ زیباشناختی 
چیزی کم و کســر ندارد. آبشار حمید در قسمت 
تاج، به دو جویبار تقسیم می شــود. سپس این 
جویبار ها از ستون های سنگی به زیبایی تمام به 
داخل حوضچه زیرین می ریزد. طبیعت پیرامون 
آبشار حمید بســیار سرســبز و بکر است که به 

جذابیت های دیدنی این آبشار افزوده است.

 معرفی جاذبه های 
آبشار حمید شهرستان بجنورد

در اطراف آبشار حمید درخت های سرسبز انجیر 
و درختچه های تمشــک خودنمایی می کنند. 
تمشک و انجیر این درختان، به حدی خوشمزه 
و خوش طعم اســت که هر گردشگری دوست 
دارد مزه آن هــا را تجربه کند. در کنار آبشــار 
حمید و بر روی صخره ای، اتاقک سنگی وجود 
دارد که از قرار معلــوم در روزگاران نه چندان 
دور، شخصی در درون این اتاق زندگی می کرده 
است، اما امروزه خالی از سکنه است و با تغییر 
کاربری که داده، تبدیل به سرپناه و پناهگاهی 
برای گردشگرانی شده است که به این منطقه 

سفر می کنند.
صخره های اطراف آبشــار حمیــد عموماً آهکی 
هستند. به همین دلیل در بســتر آبشار حمید، 
ســنگواره های زیادی وجــود دارد. بــه لحاظ 
پوشش گیاهی نیز در این ناحیه گیاهان دارویی 
بی شماری رشــد می کند. افرادی که با گیاهان 
دارویی و خودرو آشــنایی دارنــد، می توانند در 
طبیعت پیرامون آبشار بســیار از گیاهان جمع 

آوری کنند.
در اطراف آبشــار چندین چشــمه از دل زمین 
می جوشد. در نتیجه در گوشــه و کنار این آبشار 
حوضچه هــای آب کوچکی تشــکیل شــده تا 
زیبایی های آبشار حمید دوچندان شود. آب این 
چشمه ها بســیار گوارا و زالل است. به لطف این 
شرایط، می توانید کنار جویبار های زیبای اطراف 

آبشار بنشینید و گذر عمر ببینید.

گردشگری

  افسانه سیزیف ؛

 پژوهشی فلسفی پیرامون 
اتفاقات بعد از رسیدن به پوچی

کتاب افسانه سیزیف که جزء سه گانه ی معروف 
پوچی اســت، پژوهشی فلسفی است که در آن 
نویســنده دیدگاه های خود را پیرامون اتفاقات 
بعد از رســیدن به پوچی بیان می کند. در واقع 
آلبر کامو بیشــتر به این موضوع می پردازد که 
اگر انســان به پوچ بودن دنیا رســید، بعد از آن 
چه واکنشــی باید نشــان دهد و زندگی اش را 

چگونه ادامه دهد.
ســه گانه ای که به سه گانه ی پوچی از آن ها یاد 
می شود شــامل کتاب های: بیگانه، کالیگوال و 
افسانه سیزیف هستند. مطالعه این سه کتاب در 
کنار هم باعث می شود خواننده درک بهتری از 
مسئله پوچی و نحوه برخورد با آن از دیدگاه کامو 
داشته باشــد. در کتاب های بیگانه و کالیگوال، 
ما شــاهد  تجربه احســاس پوچی  به واســطه 
شخصیت های داستان هستیم. در حالی که در 
کتاب افسانه سیزیف، کامو نه به تجربه پوچی، 
بلکــه بــه  مفهوم پوچی  می پردازد و به شــکل 
یک پژوهش، موضوع پوچی را روشــن می کند. 
همان طور که اشــاره شــد، این کتاب پژوهشی 
فلسفی است که از ۴ بخش اصلی تشکیل شده 
است: یک استدالل پوچ - انسان پوچ - آفرینش 
پوچ و افسانه سیزیف. آلبر کامو سال ها بعد پس 
از انتشــار این کتاب با نوشــتن کتاب عصیانگر 
به مبحث پوچی گســترش بیشــتری داد و آن 

را کامل کرد.
نویســنده در ابتدای کتاب حاضر، خیلی سریع 
موضوع اصلی را پیش روی خواننده قرار می دهد 
و در تمامی کتاب سعی دارد پاسخ مناسبی برای 
مســئله خود پیدا کند. جمالت ابتدایی کتاب 

چنین است:
تنها یک مشــکل به راســتی جدی وجود دارد 
و آنهم: خودکشــی است. داوری اینکه زندگی 
ارزش زیســتن را دارد یا نه بســتگی به پاســخ 
این پرسش اساسی فلسفی دارد و پرسش های 
ســرگرم کننده ی دیگــر از جمله اینکه آیا دنیا 
سه بعدی است یا روان، نه یا دوازده مقوله دارد 
به دنبال آن خواهد آمد. )کتاب افسانه سیزیف 

اثر آلبر کامو - صفحه ۱۷(
کامــو در ابتــدای کتاب خود بــه این موضوع 
می پــردازد که اگر زندگی معنایی ندارد و پوچ 
است پس چرا نباید خودکشی کرد؟ اما در گام 
اول باید مشــخص کنیم پوچی دقیقاً چیست؟ 
به اعتقاد کامو، انســان از جهان می خواهد معنا 
داشته باشد اما جهان معنایی ندارد و این تضاد 

باعث پوچی می شود.
گفتم دنیا پوچ اســت و این زیاده روی اســت، 
زیــرا تنهــا می توان گفت دنیــا به خودی خود 
توجیه پذیر نیست. آنچه پوچ می نماید رویارویی 
بی منطقی ست با شور خودباختگی که در ژرفای 
انســان بازتاب می یابد. پوچ همانقدر به انسان 
بســتگی دارد که به دنیــا و تنها نقطه ی پیوند 
آنهاســت. پوچ نیز همانند نفرت موجب پیوند 
موجودات می شــود. این تمام آن چیزی است 
که می توانم به روشــنی در این دنیای دون که 
سرنوشــتم را رقم می زند تمیــز دهم. )کتاب 

افسانه سیزیف اثر آلبر کامو - صفحه ۳۶(
بنابراین از دیدگاه آلبر کامو جهان را نمی توان 
فهمیــد و به همین جهت نمی توان معنایی در 
آن پیدا کرد. در کتاب افسانه سیزیف، کامو برای 
اینکه نشان دهد جهان معنایی ندارد به بررسی 
دیدگاه ها و نظرات فیلسوفان مختلف می پردازد 
اما کامو عالقه ای به کشف پوچی ندارد و تالش 
زیادی هم نمی کند برای اینکه نشان دهد جهان 
واقعا توجیه ناپذیر است. نویسنده به پیامدهای 
ایــن پوچی عالقه دارد و هدف اصلی کتاب نیز 
همین است که بعد از رسیدن به پوچی چطور 

باید به زندگی ادامه داد.
در درجه اول از نظر کامو کشــف این پوچی و 
اینکــه بدانیم جهــان معنایی ندارد خود نوعی 
رهایی است که انسان را از توهمات آزاد می کند. 
اما هیچ چیزی رایگان به دست نمی آید. انسان 
پس از کشــف این پوچی همچنان باید زندگی 
کند و دوام بیاورد. بنابراین باید به چیزی چنگ 
انداخت. باید دلیلی برای ادامه دادن پیدا کرد. 
اینجاست که کامو از  طغیان  صحبت می کند. 
به اعتقاد او اگر برای ادامه ی مسیر زندگی دل به 
پدیده های بیرونی ببندیم - مثال اگر به مفاهیم 
متافیزیکی دل ببندیم و یا امیدوار باشــیم که 
آینده ای بهتر در انتظارمان باشد - نهایتاً دوباره 

به پوچی می رسیم.
بنابراین انســان باید هدفی درونی داشته باشد، 
بایــد زندگی را به خاطر خود زندگی دوســت 
داشــت و این خود  طغیان  اســت. طغیانی که 
در ادامه: آزادی، اختیار و شور زندگی به همراه 

خواهد داشت.

کند کمک می  کاهش استرس  1 ساعت پیاده روی در طبیعت به 
یک مطالعه جدید نشان داد که ۶۰ دقیقه پیاده روی در طبیعت باعث کاهش 
فعالیت در مناطق مغزی درگیر در پردازش استرس می شود. زندگی در شهرها 
با نرخ باالتری از اختالالت ســالمت روان همراه بوده اســت. نتایج یک مطالعه 
جدید نشان داد که ۶۰ دقیقه پیاده روی در طبیعت باعث کاهش فعالیت در 
مناطق مغز درگیر در پردازش استرس می شود.فعالیت مغز در آن مناطق پس 

از ۶۰ دقیقه پیاده روی در محیط شهری ثابت ماند.
چندیــن مطالعــه میزان باالتری از بیماری هــای روانی جدی را در مناطق 
شهری در مقایسه با روستایی نشان داده اند.به عنوان مثال، یک متاآنالیز در 
سال ۲۰۱۲، افزایش خطر ابتالء به اسکیزوفرنی را برای افرادی که در شهرها 
زندگی می کنند، نشان داد.تحقیقات دیگر نشان داده اند افرادی که در شهرها 

زندگی می کنند، فعالیت بیشتری را در آمیگدال، ناحیه مغزی که احساسات از 
جمله ترس و استرس را تنظیم می کند، تجربه می کنند.در یک مطالعه جدید، 
محققان مؤسسه توسعه انسانی ماکس پالنک در آلمان، فواید سالمت روان 
طبیعت را بررســی کردند.محققان به دنبال یافتن این موضوع بودند که آیا 
میزان باالتر بیماری های روانی در مناطق شهری مربوط به افرادی است که 
دسترسی کمتری به طبیعت دارند.محققان برای تعیین فرضیه خود، فعالیت 
مغز ۶۳ شرکت کننده سالم را با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی 
عملکردی )fMRI( قبل و بعد از پیاده روی ۱ ســاعته در یک جنگل یا یک 
خیابان خرید پرترافیک مورد بررسی قرار دادند.در اولین تمرین به شرکت 
کنندگان تصاویری از ۱۵ چهره مرد و ۱۵ زن نشان داده شد که حاالت چهره 

ترسناک و خنثی را نشان می داد. مقاله در مورد این مطالعه توضیح می دهد 
که در تمرین دوم، به شرکت کنندگان وظایف محاسباتی ذهنی داده شد.پس 
از تکمیل اسکن ها، ۳۱ شرکت کننده در یک خیابان شلوغ در برلین پیاده 
روی کردند، در حالی که ۳۲ نفر در یک جنگل شــهری قدم زدند. ســونجا 
ســودیماک ، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید:  نتایج مطالعه ما 
نشان می دهد که تنها پس از یک ساعت پیاده روی در طبیعت، فعالیت در 
نواحی مغز درگیر در پردازش استرس کاهش می یابد.  به گفته سودیماک،  
این تحقیق نشــان می دهد که پیاده روی در طبیعت می تواند به عنوان یک 
اقدام پیشگیرانه در برابر ایجاد مشکالت سالمت روانی و تأثیر منفی محیط 

شهری بر سالمت روان باشد .

دریچه علم

 اشتباهی که باعث
 هک گوشی شما می شود

اکثر کاربران گوشــی های هوشمند نمی دانند که 
دانلــود برنامه های غیرقابل اعتماد مهمترین عامل 
هک شــدن تلفن آنهاست؛ به گونه ای که بسیاری 
از کاربران برنامه های مربوط به تصاویر و همچنین 
بازی ها و ســایر برنامه ها را بدون حصول اطمینان 
 App Store و Google Play از سالم بودن آنها، از

دانلود و نصب می کنند.
به گفته کارشناسان متخصص امنیت سایبری، 
برنامه های شــخص ثالث کــه اغلب برنامه های 
غیرقابــل اعتماد هســتند، دلیــل اصلی هک 
گوشی ها به شمار می روند، چرا که این برنامه ها 
حــاوی لینک های مخربی هســتند که خود را 
در پس زمینه گوشــی شــما نصب می کنند و با 
جاسوسی از کاربران و بدون اینکه متوجه شوند 
اطالعات شــخصی آن ها را سرقت می کنند.این 

بدافزار می تواند دســتگاه شــما را کنترل کند، 
بــه گونه ای که ممکن اســت بــه هکر ها اجازه 
دسترسی به مخاطبین، رمز عبور و حساب های 
مالی شــما را بدهند. برنامه های شــخص ثالث 
برنامه های نرم افزاری هستند که توسط شخصی 
غیر از ســازنده گوشی هوشمند یا دستگاه شما 
یا سیســتم عامــل آن ایجاد شده اند.توســعه 
دهندگان این اپلیکیشــن ها، برنامه هایی را برای 
مقاصد مختلف ایجاد می کنند و می توانند گوشی 

هوشمند یا تبلت شما را با کد های مخربی مانند 
باج افزار  هدف قرار داده و از شــما مبالغ زیادی 
را باج خواهی کنند یا گوشــی شما را با تبلیغات 

مخرب آلوده کنند.
کارشناســان توصیــه می کننــد که بایــد تمام 
برنامه های غیرقابل اعتماد گوشی یا دستگاه خود 
را حــذف کنید، بالفاصله یک برنامه آنتی ویروس 
قابل اعتماد نصب کنید و همیشــه داده های اپل و 

گوگل را در این خصوص دنبال کنید.

فناوری 

عکس روز 
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سریال  نوبت لیلی ؛ 

معجونی از هفت پیکر  نظامی 
در حقیقت  نوبــت لیلی  را می توان اثری مســتقل و 
شســته رفته از روح اهلل حجازی خواند. ســریالی که 
حداقل در قسمت های آغازینش در حد یک فیلم بلند 
سینمایی تالش کرد و داستان یک خطی و رئال خود را 
به دنیای افسانه های جذاب پیوند داد- و مخاطب را در 

سفری عجیب با خود همراه کرد.
 نوبت لیلــی  اولین تجربه روح اهلل حجــازی در حوزه 
سریال سازی برای شــبکه نمایش خانگی است که از 
همان قســمت نخســت غافلگیرکننده عمل کرده و 
حداقل اینکه در دنیای ایــن روز های ما، اثر متفاوت و 
قابل تاملی به شمار می آید که این نیز مهم ترین دلیلش 
این است که از واقعیت خام اپیدمی شده این روز های 
سینما و تلویزیون عبور کرده و مخاطب را در جایگاه 
درستی در مواجهه با یک اثر هنری می نشاند که همان 

مقام تخیل است.
در حقیقت  نوبــت لیلی  را می توان اثری مســتقل و 
شســته رفته از روح اهلل حجازی خواند. ســریالی که 
حداقل در قسمت های آغازینش در حد یک فیلم بلند 
سینمایی تالش کرد و داستان یک خطی و رئال خود را 
به دنیای افسانه های جذاب پیوند داد- و مخاطب را در 

سفری عجیب با خود همراه کرد.
سفری به وادی تفکر و تعمق و رازآمیزی- که سازنده 
این سریال در خلق آن ها فراتر از انتظار مخاطب عمل 
کرده و در نتیجه توانســته فضایی خاص و متفاوت را 
برای بســتر درام خود انتخاب کــرده و قصه اش را به 
تصویر کشــد. رویکردی که فیلمساز برای رسیدن به 
آن از ابزار های متفاوتی، از هفت پیکر نظامی تا تصاویر 

ســالوادور دالی بهره برده تا در نهایت بتواند تصاویر 
خوش آب ورنگ و گاه خوف انگیز خود را به تماشاگران 

ارایه دهد!

شهر مدهوشان
سریال  نوبت لیلی  داستان روحی و همسرش همایون 
را روایت می کند که در آســتانه برگزاری مراسم عقد 

دختر بزرگ شان هستند، اما ناگهان همه چیز با یک 
حادثه پیش بینی نشده متوقف می شود. حادثه ای که 
خود زمینه ساز تصمیمات و حوادث بعدی در داستان 

است.
دیگر معیاری که برای ارزیابی این سریال می تواند به 
کار آید، ارزیابی آن با پیش فرض نقد یک اثر معمایی- 
فلســفی اســت. از این منظر پی رنگ اصلی داستان، 

روایتی ســاده و یک خطــی از داســتان زندگی یک 
شــازده بانوی قاجاری در زمان حال است که درگیر 

روزمرگی های ساده است.
در عین حالی که بــاور و خرافات تحمیلی گذشــته 
که از عقبه تاجدارش به او رســیده بر سر او، باور ها و 

زندگی اش سایه بلندی افکنده است.
در این زمینه نباید به این موضــوع نیز بی توجه ماند 
که روایت  نوبت لیلی  با نیم نگاهی به حکایت شــهر 
مدهوشان هفت پیکر نظامی که در آن قومی در عزای 
بهشت گم شده سیاه پوشند، بر وجود جهان های موازی 
و گم گشتگی انسان به واسطه انتخاب و تصمیم هایی 
که در میان این جهان ها می گیرد، تاکید دارد و ارزیابی 
این وجه از داســتان و کاربســت المان های این نوع 
ســینما می تواند میزان موفقیت روح اهلل حجازی در 
ساخت نخستین سریالش را تا حد زیادی تبیین کند!

روح اهلل حجازی به عنوان یک فیلمساز مولف که تاکنون 
همواره سراغ موضوعاتی رفته که رنگ وبوی شخصی- 
اجتماعی دارند؛ در  نوبت لیلی  تــا حدی متفاوت از 
کارنامه اش عمل کرده و همین هــم راز جذابیت این 

سریال است.
کــه بیشــتر فیلم هایــش شــخصیت محورند و 
دغدغــه جهان بینی، نــوع نــگاه و عکس العمل های 
شخصیت هایش را دارد، در این سریال مسیری دیگر 
رفته و اثری متفاوت از کلیت کارنامه اش حاصل آورده 
که با فیلم های  آقــا و خانم میم ،  زندگی مشــترک 
آقای محمودی و بانو ،  مرگ ماهی  و  روشن  اعتبار و 

احترامی به سزا دارد.

پرده نقره ای 

کتابکده


