
 برخورد قاطع دادستانی 
با گرانفروشان و احتکارکنندگان مایحتاج عمومی

سرپرست دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۱۲ تهران نتیجه مبارزه بی امان با 
قاچاق را برقراری و تثبیت عدالت توزیعی در بهره مندی از منابع عنوان کرد 
و از برخورد قاطع با گرانفروشــان و احتکارکنندگان مایحتاج عمومی خبر 
داد. رحیم گل زاده، سرپرست دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۱۲ تهران در 
نشست با سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با اشــاره به این که قاچاق کاال و ارز، نظم در برنامه ریزی اقتصادی دولت و 
توازن در عرضه و تقاضا را به هم می ریزد، گفت: در این راســتا قوه قضاییه و 
وزارت دادگستری باید برخورد قاطع با جرایم اقتصادی و هرگونه اخالل در 
امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کالن و احتکار عمده ارزاق 
و نیازمندی های عمومی و نیز اخالل در نظام تولیدی و صادراتی کشور را در 

دستور کار خود داشته باشند.
معاون دادســتان تهران از مدیران دولتی خواســت که با اتخاذ سیاست های 
اقتصادی درست و ایجاد شرایط مطمئن، بسترهای موجود برای فعالیت های 
سرمایه گذاری قانونی را تقویت و با ایجاد عدالت توزیعی در بهره مندی ازمنابع، 

از سوداگری و قاچاق به عنوان عامل نقض هدف اقتصاد، پیشگیری کنند.
در این نشســت، که جمعی از تولیدکنندگان و نمایندگان هیأت امنای بازار 
بزرگ تهران نیز حضور داشتند، صدیف بیگ زاده سرپرست معاونت بازرگانی 
داخلــی وزارت صنعــت، معدن و تجارت اســتفاده از ظرفیت عظیم نخبگان 
واحدهای تولیدی در کارگروه های کارشناسی معاونت بازرگانی را در اولویت 
برنامه های پیش رو دانست و بر حمایت همه جانبه از تولید به ویژه کارگاه های 

کوچک تأکید کرد.
در ادامه حاضرین ضمن ارائه گزارش عملکرد، چالش ها و فرصت ها و برخی 
موضوعات مهم حوزه اصناف را مطرح و اظهار امیدواری کردند که تغییرات پیش 
رو در دولت جدید، در راستای توسعه تعامالت مشترک دولت و تشکل های 
صنفی برای حل مشــکالت جامعه بزرگ و تأثیرگذار اصناف شــهر تهران، 

برنامه ریزی و محقق شود.

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد
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رئیس جمهوری در جریان بازدید از انبارهای سازمان امول تملیکی در بوشهر:

دست های پشت پرده مافیای قاچاق شناسایی شود
   رئیس جمهوری گفت: نیروهای اطالعاتی باید عناصری که قاچاق سازمان یافته می کنند 
و دســت های پشــت پرده در این خصوص را شناســایی کنند.  آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در 
جریان بازدید از انبارهای سازمان امول تملیکی در بوشهر برضرورت مقابله با قاچاق سازمان 

کید کرد. وی بیان کرد: یک سری از افراد  یافته و جریان مافیایی پشت پرده در این خصوص تا
دستگیر و با آنها برخورد و اموالی از آنها گرفته می شود اما اینها جزء عوامل پشت پرده نیستند و 

 | صفحه 2 باید بتوانیم جریان مافیایی قاچاق را در این مسیر شناسایی کنیم...

صفحه 5 

وزیر جهاد کشاورزی: 

لبنیات از امروز ارزان می شود
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زمان ثبت نام خانه های جهش تولید 
مسکن اعالم شد

 آغاز ثبت نام
از 10 روز دیگر

     معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: از 
۱۰ روز دیگــر ثبت نــام متقاضیــان خانــه اولی 
ح جهش تولید و تامین  برای واحدهای طر

مسکن آغاز می شود...

امیرعبداللهیان در نشست خبری:

نمی گذاریم جنگ 
اقتصادی آمریکا علیه 

 کشورهای منطقه
به نتیجه برسد

گفــت:       وزیــر امــور خارجــه کشــورمان 
کــه  ملت هــای منطقــه اجــازه نمی دهنــد 
جنــگ اقتصــادی آمریــکا علیه کشــورهای 

 | صفحه 2  | صفحه 3 منطقه به نتیجه برسد...

کنش به اعتراف دیرهنگام  وا
ظریف درباره برجام

2

  مردم دیگر 
توان خرید ندارند

5

 فالت مرکزی در یک قدمی 
خالی از سکنه  شدن

4

  دالر ۳۵ هزار تومانی 
در راه است؟

3

کرات هسته ای  چرا مذا
متوقف شده است؟

2

گهی تجدید مناقصه عمومی  آ

حسین لطفی طلب - دهیار همدانک

 نوبت دوم

دهیــاری همدانــک در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال ۱۴۰۰ و مجــوز شــورای 
اســامی همدانــک از محــل اعتبــارات دهیــاری، اجــرای پــروژه ذیــل را از طریــق مناقصــه 
واجــد شــرایط دارای  اشــخاص حقوقــی  از  بدینوســیله  لــذا  نمایــد.  واگــذار  عمومــی 
رتبه بنــدی دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت شــرکت در مناقصــه و دریافــت اســناد بــه 
واحــد مالــی دهیــاری همدانــک مراجعــه نماینــد. ضمنــا مهلــت ارســال پیشــنهادات 
ــا ۱۰ روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم خواهــد بــود. هزینــه درج آگهــی در  ــر ت حداکث
ــرای ایــن پیمــان تعدیــل ،  روزنامــه بعهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود. در ضمــن ب
تعلــق نمیگیــرد و دهیــاری بــه پیشــنهادات و قیمــت هــای غیرواقعــی و بــدون مســتند 

ــر نخواهــد داد. ترتیــب اث
موضوع مناقصه : همسطح سازی و جدول گذاری معابر همدانک، ردیف بودجه ۳۳۰۱۰

مبلغ اعتبار )ریال( : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰ 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ) ریال( : ۳/۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰

 چاپ نوبت اول : 1۴00/۷/۸     چاپ نوبت دوم: 1۴00/۷/1۷

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

66917312      66915268 

بایسته های اجرای سیاست 
 ممنوعیت واردات
 لوازم خانگی از کره

 عطااهلل بهرامی
کارشناس مسائل اقتصادی

بــا دســتور مقام معظم رهبــری مبنی بر 
ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشــور در 
پی درخواست بعضی از  تولیدکنندگان لوازم 
خانگی داخلی، برای تشــریح هر چه بهتر 
زوایای ابالغیه رهبر انقالب باید چند موضوع 
مهم مورد بررسی قرار بگیرد تا هدف اصلی 
مد نظر ایشان در این موضوع که به افزایش 
تولیــد داخلی و ارتقای کیفیت محصوالت 

ایرانی مرتبط است به حاشیه نرود.
 قبل از ورود به مســاله عــدم واردات لوازم 
خانگی باید به این نکته مهم اشاره شود که 
متاســفانه حتی در صورت عدم ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی کره  ای، با توجه به اینکه 
خدمــات پس از فروش در ایران قابل توجه 
نیست و کاالها به صورت قاچاق وارد کشور 
می شود، شبکه غیر رسمی همچنان قاچاق 
تولیدات کره جنوبی را ادامه خواهند داد. لذا 
توجه به ایجاد مانع برای ورود لوازم خانگی 
قاچاق برای کارکرد هر چه بهتر این ابالغیه 

بسیار مهم است.
اما در خصوص دستور  رهبر معظم انقالب 
اســالمی درباره ممنوعیــت واردات لوازم 
خانگی، باید به یک نکته ظریف اشاره شود 
که ایشان دستور ایشان به معنای ممنوعیت 
کامل لوازم خانگی به کشــور نیست. ضمن 
اینکه بخشــنامه وزارت صمت نیز بر عدم 
واردات لــوازم خانگی از کره به دلیل بلوکه 
کردن ارزهای ایران تاکید دارد. مســوولین 
کره جنوبی بعد از تشدید تحریم های آمریکا، 
کمتریــن تفاهم و همکاری را با ایران در باز 
پس دادن ارزهای ایران نداشــتند و در طی 
ســالهای گذشــته علی رغم حسن نیت ما، 
هیچ گونه همکاری با ایران از خود نشــان 
ندادند. ممنوعیــت واردات لوازم خانگی از 
کره یک تنبیه اقتصادی در برابر  کنش های 
سیاســی این کشور علیه ایران به شمار می 
رود. در چنین شرایطی، تمام کشورها همین 
چارچوب های اقتصادی و سیاسی را اتخاذ 
دنبال خواهند کرد. از سوی دیگر این موضوع 
باید به صورتی تبیین شــود تا مبادا ابالغیه 
رهبر انقالب به محلی برای سوء اســتفاده یا 
فرصت طلبی های برخی از تولید کنندگان 
داخلی منتهی شــود و با ایجاد انحصار، این 
سیاست را به زیان مصرف کنندگان منحرف 
کنند.  هنگامی که رهبر معظم انقالب برنامه 
ششم توسعه را ابالغ فرمودند بر این موضوع 
تاکید داشتند که کنترل بازار باید از طریق 
موانع تعرفه ای صورت بگیرد. به عبارت دیگر 
دولت می تواند هر کاالیی )مشروع( را وارد 
کشــور کند؛ اما بــه دلیل حمایت از کاالی 
ایرانی باید روی آن کاال تعرفه های سنگینی 
بگذارد.   بی تردید رای رهبر انقالب هیچ گاه 
به سمت انحصار نیست و حتی به لحاظ فقهی 
ایــن موضوع را تایید نمی فرمایند. هنگامی 
کــه قیمت کاالی وارداتی گران تر از کاالی 
داخلی شــود و کاالی داخلی قدرت رقابت 
داشته باشــد، کاالی ایرانی تحت حمایت 
قرار می گیرد. حتی عدم واردات خودرو هم 
موقتی و به دلیل شــرایط ارزی کشور اتخاذ 
شــده بود و به دلیــل ایجاد انحصار عرضه، 

خالف قوانین است. 

یادداشت



روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2
امیرعبداللهیان در نشست خبری:

نمی گذاریم جنگ اقتصادی 
آمریکا علیه کشورهای منطقه 

به نتیجه برسد
وزیــر امــور خارجه کشــورمان گفت: 
ملت های منطقــه اجازه نمی دهند که 
جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورهای 

منطقه به نتیجه برسد.
 حسین امیرعبداللهیان امروز در نشست 
خبــری با رســانه های لبنانــی، اظهار 
داشــت: آماده تداوم ارسال سوخت به 

لبنان هستیم.
وی بیــان کرد: ملت های منطقه اجازه 
نمی دهند کــه جنگ اقتصادی آمریکا 
علیه کشورهای منطقه به نتیجه برسد. 
ما معتقدیم که از مســیر همکاری های 
منطقــه ای می توان بر همه مشــکالت 

فائق آمد.
وزیــر امــور خارجــه تصریــح کرد: 
گفتگوهای ایرانی و ســعوی در مســیر 
خــودش قــرار دارد و به توافقاتی تا این 
مرحله رســیدیم. ما قطع کننده رابطه 
دیپلماتیک با عربســتان نبودیم و این 
تصمیمی بود که عربستان سعودی چند 

سال پیش اتخاذ کرد.
امیرعبداللهیــان همچنیــن دربــاره 
مذاکــرات ویــن، تصریح کــرد: ما به 
مذاکــرات وین بازمی گردیم و در دولت 
جدید در حال جمع بندی نهایی درباره 
این موضوع هستیم. منافع ما باید به طور 

کامل محقق شود.

کنش آمریکا   وا
 به ارسال سوخت از ایران 

برای مردم لبنان
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا در 
واکنش به ارســال سوخت از ایران برای 
مردم لبنان مدعی شد این کار، راه حل 
پایــداری برای حل بحران انرژی لبنان 

نیست.
 نــد پرایس ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا مدعی شــد که واردات سوخت 
از کشوری مانند ایران که تحت تحریم 
های گسترده قرار دارد، راه حل پایداری 

برای بحران انرژی لبنان نیست.
این مقام وزارت خارجه آمریکا در عین 
حال ادعا کرد ما از  تالش برای یافتن راه 
حل های شفاف و پایدار در زمینه انرژی 
که به رفع کمبود حاد انرژی و سوخت در 
لبنان  کمک می کند، حمایت می کنیم.

استقبال سازمان ملل از 
کرات ایرانی-سعودی مذا

ســخنگوی دبیرکل ســازمان ملل از 
مذاکــرات میــان ایران و عربســتان 
اســتقبال کرد.  به نقــل از خبرگزاری 
آناتولی، استفان دوجاریک، سخنگوی 
دبیرکل ســازمان ملل در یک نشست 
خبری در نیویــورک از مذاکرات میان 
ایران و عربســتان استقبال کرد و گفت 
کــه آماده ارائه هرگونــه کمک در این 
راستا اســت. وی تاکید کرد: مذاکرات 
میان ایران و عربستان از اهمیت بسیار 
باالیــی برخوردار اســت و این امر برای 
ایجاد ثبات در منطقه بســیار حساس 
است. سخنگوی آنتونیو گوترش گفت: 
ما به شــدت از مذاکــرات میان این دو 
کشــور اســتقبال می کنیم و طبیعتا 
در صورتی که از ما درخواســت شــود، 
آماده هرگونه کمک هســتیم. بر اساس 
این گــزارش، پیش از این رابرت مالی، 
نماینــده ویژه وزارت خارجه آمریکا در 
امــور ایــران از مذاکرات تهران و ریاض 

استقبال کرده بود.

رئیس جمهوری گفت: نیروهای اطالعاتی باید عناصری که قاچاق سازمان یافته می کنند 
و دست های پشت پرده در این خصوص را شناسایی کنند.  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در 
جریان بازدید از انبارهای سازمان امول تملیکی در بوشهر برضرورت مقابله با قاچاق سازمان 

یافته و جریان مافیایی پشت پرده در این خصوص تاکید کرد.
وی بیان کرد: یک سری از افراد دستگیر و با آنها برخورد و اموالی از آنها گرفته می شود اما 
اینها جزء عوامل پشت پرده نیستند و باید بتوانیم جریان مافیایی قاچاق را در این مسیر 
شناسایی کنیم. رئیسی اضافه کرد: از همکاران می خواهم به خصوص در بخش های اطالعاتی 

این مساله را بررسی و مافیای قاچاق را شناسایی کنند.

وی با بیان اینکه آوردن کاالیی از سوی یک نفر در قالب شناور و یا کوله بر مساله اصلی ما 
نیســت گفت: مســاله ما بحث قاچاق سازمان یافته است یعنی جریان مافیایی قاچاق باید 

مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس جمهوری از مرجع قضایی خواست این پرونده ها خیلی سریع تعیین تکلیف شود.

آیت اهلل رئیسی یادآورشد: گذشت زمان برای اموال هم برای دولت و هم برای صاحب کاال 
)اگر قرار است مسترد شود( به طور حتم خسارت است.

وی ادامه داد: وضعیت انبارهای اموال تملیکی تصویر زیبایی نیســت و باید این مشــکل 
ساختاری برطرف شود.

رئیس جمهوری در جریان بازدید از انبارهای سازمان امول تملیکی در بوشهر:

دست های پشت پرده مافیای قاچاق شناسایی شود

خبر ویژه بین الملل

محاکمه یک سرباز 
سابق 100 ساله 

ارتش آلمان نازی 
به جرم جنایت 

علیه بشریت در 
اردوگاه های کار 

اجباری آلمان 
نازی/ رویترز

دستگیری معتادان به 
مواد مخدر از سوی 
طالبان در شهر کابل/ 
آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

کنش به اعتراف  وا
 دیرهنگام ظریف 

درباره برجام
کارشــناس مســائل بین الملل گفت: 
صحبت هایــی که اکنــون آقای ظریف 
عنوان می کند، رافع مســئولیت ایشان 

نبوده و عذر بدتر از گناه است.
حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل 
بیــن الملل  درباره اعتراف محمد جواد 
ظریف وزیر اسبق امور خارجه کشورمان 
به عدم مطالعه متن برجام و بی اطالعی 
از واژه تعلیــق در آن، اظهــار داشــت: 
صحبت هایــی که اکنــون آقای ظریف 
عنوان می کند، رافع مســئولیت ایشان 

نبوده و عذر بدتر از گناه است.
وی افزود: یک ملتی به آقای ظریف اعتماد 
کرده و ریش و قیچی را به دست ایشان 
داده تــا از منافع یک کشــور دفاع کند 
بنابراین چطور ممکن است ایشان بر سر 
متنی توافق کند که اطالعی از محتوای 
آن به ویژه کلمات حساسی که در آن درج 
شده، نداشته باشد؟ در حالی که مجلس 
بارها این موضوع را در جلسات مطرح و 

آقای ظریف انکار کرده است.
این کارشــناس مسائل بین الملل ادامه 
داد: من به خاطر دارم که در جلســه ای 
کــه با حضور آقــای عراقچی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود 
سوال پرسیدم که مدل اقتصادی برجام 
چیست و آقای عراقچی اظهار بی اطالعی 
می کرد که مدلی ندارد و تاکید من این 
بود که اگر برجام نتواند در حوزه اقتصادی 
منافع ایران را تامین کند پس تعهدات ما 

برای چیست.
کنعانی مقدم با تاکید بر اینکه استراتژی 
آمریکا درخصوص ایران نفت در برابر غذا 
بود، گفت: آمریکا البته این استراتژی را 
در مورد عراق هم پیاده کرده بود چراکه 
همــان ســناتورهایی کــه علیه صدام 
قطعنامه می نوشــتند امروز برای ایران 

تحریم وضع می کنند.
وی می گوید:  وقتی مسئول ارشد مذاکره 
کننده ما در این حد اطالع ندارد چه توقعی 
است که مردم، مسئوالن و رهبری به اینها 
اعتماد داشته باشد؟ ما خوشحال بودیم 
که گرچه به آمریکا اعتماد نداریم اما به 

تیم مذاکره کنندگان مان اعتماد داریم.
این کارشــناس مسائل بین الملل تاکید 
کــرد: اینکه اکنــون این مباحث مطرح 
می شــود بــه دلیل این اســت که تیم 
مذاکره کننده جدید متن برجام را مجدداً 
بازبینی و موشکافانه بررسی می کند و این 
آقایانی که متن نخوانده را امضا کرده اند 

باید پاسخگو باشند.

برندگان جایزه صلح نوبل 
۲0۲1 معرفی شدند

»ماریا رسا« و »دیمیتری موراتوف«، به 
عنوان برندگان جایزه صلح نوبل امسال 

)۲۰۲۱( معرفی شدند.
بر اساس وصیت نامه آلفرد نوبل، جایزه 
صلح به شخصی اعطا می شود که در سال 
گذشته »بیشترین یا بهترین کار را برای 
بــرادری بین ملت ها، برای لغو یا کاهش 
ارتش های ثابت و حفظ و ارتقا صلح انجام 

داده باشد.«
»ماریــا رســا«، خبرنــگار فیلیپینی-
آمریکایــی و »دیمیتــری موراتوف« از 
روســیه برای »نبرد سرســختانه برای 
آزادی بیــان« شایســته انتخاب برای 

جایزه صلح نوبل امسال معرفی شدند.

چرا مذاکرات هسته ای متوقف شده است؟
هر چه به روزهای آینده نزدیک تر 
می شویم، چشم انداز مذاکرات در 
مــورد برجام به طور قابل مالحظه 
ای تیــره تر می شــود. زمانی که 
جــو بایدن در انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا پیروز شــد، وی 
متعهد گردیــد که ایاالت متحده 
را بــه مذاکرات برجامی بازگرداند. 
دولت بایدن در ابتدا قصد داشت که 
بر میراث دونالد ترامپ فائق آید که 
به طور یکجانبه از برجام خارج شده 
بود؛ توافقی که بر اســاس قطعنامه 
۲۲3۱ شورای امنیت سازمان ملل 
منعقد شده اســت. در واکنش به 
خروج یکجانبــه ایاالت متحده از 
توافــق هســته ای، ایران تعهدات 
برجامــی خود را کنار گذاشــت و 
مطابق با قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت، 
غنی سازی اورانیوم را تا ۲۰ درصد 
از ســرگرفت. در آوریل ۲۰۲۱م.، 
طرفیــن بــرای احیــای برجام، 
مذاکرات غیرمستقیمی را در وین 
شــروع کردند؛ اما تاکنون تالش 
دیپلمات ها با نتایج قابل مشاهده 
ای همراه نبوده اســت. در شرایط 
کنونی، تطویل نامحدود مذاکرات 
در راستای منافع آمریکا نیست و به 
همین دلیل وزارت خارجه آمریکا بر 
این تاکید دارد که سیاست به تاخیر 
انداختن به ایران اجازه می دهد تا 
برنامه هســته ای ) نظامی( خود را 
گسترش دهد. بنابراین بازگشت به 
توافق دشوار؛ اما حفظ آن به مراتب 

دشوارتر است.
در این راستا، مواضع ایاالت متحده 
و ایران نســبت بــه توافق کامال 
مشخص است. ایران خواستار این 
اســت که در ابتدا ایاالت متحده 
تمــام تحریم هایی را که بر خالف 
قطعنامه ۲۲3۱ شــورای امنیت 
سازمان ملل وضع یا تمدید کرده 
را لغــو کند و ســپس به تعهدات 
برجامی بازگردد. از ســوی دیگر، 

ایاالت متحده خواستار این است 
کــه تهران ابتدا به برجام بازگردد 
و ســپس آماده بررســی موضوع 
تحریم ها خواهد بود. اما ســطح 
اعتماد بین طرفین صفر اســت. 
اقدام ترامــپ در خروج آمریکا از 
برجــام به طور جــدی چهره ی 
آمریــکا را به عنوان مذاکره کننده 
قابــل اعتماد نه تنها در نظر ایران، 
بلکه حتی در میان شرکای آمریکا 

تضعیف کرده است.
نزدیک کردن مواضع دو کشــور 
بسیار دشــوار خواهد بود. از نظر 
تئوریــک؛ ما مــی توانیم در مورد 
همگام ســازی روند لغو تحریم ها 
و محدودیت های برنامه هســته 
ای صحبــت کنیــم؛ امــا در این 
جا مشــکالتی بــه وجود می آید. 
پارامترهای چنین همگام سازی 
چگونــه خواهد بــود؟ و مهمتر 
از همــه، چگونــه ممکن اســت 
اطمینان حاصل شــود که یکی از 
طرفیــن توافقنامه های جدید را 
نقض نمــی کند؟ برای ایران، اگر 
این مســئله وجودی نباشد، اما از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
در ســال ۲۰۱8 با از ســرگیری 
تحریم های آمریکا، اقتصاد ایران 
با فروپاشــی همراه شد که یکی از 
متغیرهای کلیدی آن ممنوعیت 
خرید نفت ایران می باشد. در این 
راستا، ایاالت متحده با موفقیت می 
تواند با استفاده از مکانیزم تحریم 

هــای ثانویــه و اقدامات قهری، از 
تحریم های ضد ایرانی خود علیه 
کشورهای خارجی استفاده کند. 
تحریم هــای اقتصادی آمریکا با 
شــیوع بیماری همه گیر کووید 
۱9 تشدید شده است. حداقل لغو 
برخــی از این تحریم ها یک نفس 
تازه برای اقتصاد ایران خواهد بود.

در شرایط کنونی، ایاالت متحده به 
دنبال مهار چین و روسیه می باشد 
و به همین دلیل دارایی های خود را 
در خاورمیانه محدود کرده است. 
اما تالش ایران برای دســتیابی به 
ســالح اتمی مــی تواند به عاملی 
تلقی شود که عدم مداخله آمریکا 
در منطقه را غیرممکن سازد. ظاهرا 
تهران به خوبی این مسئله را درک 
کرده که از موضوع هسته ای با دقت 
به عنوان ابزار چانه زنی بهره ببرد. 
برای ایاالت متحده ، وضعیت بسیار 
متفاوت به نظر می رسد. چشم انداز 
دستیابی ایران به سالح هسته ای 
ممکن است ناخوشایند باشد ، اما 
مرگبار و کشنده نیست؛ زیرا ایران 
تنها یکی از موارد متعدد در دستور 
کار سیاست خارجی آمریکا است. 
عالوه بر این، مسئله هسته ای ایران 
می تواند بهانه ای در اختیار آمریکا 
قــرار دهد تا از آن به عنوان ابزاری 
برای تشــدید تحریم ها از جمله 
تحریم های شــورای امنیت بهره 
ببرد. در ظاهر به نظر می رسد که 
رئیــس جمهور آمریکا اختیار لغو 

فوری تحریم ها را دارد. برای نمونه 
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق 
آمریکا؛ با دستور اجرایی توانست 
تمامی محدودیــت ها را مجددا 
اعمــال کند. چنین فرمانی را می 
تــوان با دســتور اجرایی جدید یا 
قانون جدیدی که توســط کنگره 
تصویب می شــود لغــو یا اصالح 
کرد. یعنی از نظر فنی ، بایدن این 
اختیــار را دارد که تحریم ها را در 
مقیاس وسیع کاهش دهد. با این 
حال، در واقعیت وضعیت پیچیده 
تر اســت. کنگره در ســال ۲۰۱5 
قانون بازنگری توافقنامه هســته 
ای ایــران )INARA( را تصویب 
کــرد. در صــورت توافق، رئیس 
جمهور موظف اســت هر 9۰ روز 
یکبار کنگره را از پیشرفت آن مطلع 
و تأیید کند که ایران به مفاد توافق 
پایبند است. بدیهی است که تحت 
شرایط کنونی، چنین مجوزی به 
نفع ایران به ســادگی غیرممکن 
اســت. ایــن بدان معناســت که 
بایــدن نمی تواند با لغو تحریم ها 
بدون ریسک از دست دادن جدی 
ســرمایه سیاســی خود موافقت 
کنــد. به تعبیر دیگــر، مطالبات 
تهران برای رئیس جمهور آمریکا 
غیرقابل قبول است. از سوی دیگر، 
بایدن می تواند احکام ترامپ را که 
پس از خروج از توافق وضع کرده و 
تحریم ها را به طور جدی تشدید 
کرده اســت، نــرم یا تعدیل کند. 

قوانیــن ایاالت متحده هیچ گونه 
مسئولیتی در قبال رئیس جمهور 
در قبال این احکام ارائه نمی دهد. 
بنابراین بعید اســت که کنگره در 
اینجا مانع بزرگی باشــد. به عنوان 
مثــال ، بایدن مــی تواند فرمان 
اجرایی ۱39۰۲ دولت ترامپ که 
در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰ صادر شــد را 
لغو یا تعدیل ببخشد که به تحریم 
های بخش ساخت و ساز ، معدن 
، تولید ، نســاجی و... مربوط می 
شود. همین مسئله در مورد فرمان 
اجرایی ۱387۱ مورخ 9 مه ۲۰۱9 
، کــه مربوط به تحریم های تولید 
آهن ، فوالد ، آلومینیوم و مس می 
باشد ، صدق می کند. با این حال 
، حتی اگر توافق جدیدی حاصل 
شود، ثبات آن تضمین نمی شود. 
یکــی از دالیل این اســت که به 
راحتی نمی توان برنامه هسته ای 
را از بسته کلی تناقضات و اختالفات 
بین ایاالت متحده و ایران جدا کرد. 
زمانی اوباما ســعی کرد این کار را 
انجام دهد و اکنون بایدن این راه را 
دنبال می کند. برعکس ، جمهوری 
خواهان و ترامپ بر این تاکید دارند 
که برنامه هســته ای با مشکالت 
دیگر مرتبط است که اینها شامل 
برنامه موشــکی ، حقوق بشــر ، 
مشکل تروریسم و موارد دیگر می 
باشد. رویکرد دموکرات ها منطقی 
به نظر می رســد ، زیرا دســتیابی 
به پیشرفت در دستیابی به توافق 
جامع غیرممکن است. اما رویکرد 
جمهــوری خواهــان در تاکید بر 
دستیابی به توافق جامع به عنوان 
ابزاری برای تشــدید فشار بر ایران 
منطقی و عقالنی به نظر می رسد. 
بنابرایــن غیرمحتمل به نظر می 
رسد که رقابت بین این دو رویکرد 
در آینده قابل پیش بینی پایان یابد 
و این امر ثبات توافق های احتمالی 

را مختل کند.
منبع: راهبرد معاصر

بین الملل
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3اقتصاد
 شروط کاهش

 نرخ ارز
عضــو هیئــت نماینــدگان اتاق 
بازرگانی تهران معتقد است کاهش 
نــرخ ارز چند پیش زمینه مهم نیاز 
دارد و نمی توان انتظار داشــت که 

قیمت دالر با دستور پایین بیاید.
عباس آرگون اظهار کرد: بر خالف 
برخی تصورات، وقتی از ارز صحبت 
می کنیــم، از یــک بــازار و عرصه 
اقتصــادی حرف می زنیم که قطعا 
مختصات خاص خود را دارد و مانند 
هر بازار دیگری از شرایط اقتصادی 
و تغییرات این حوزه تاثیر می پذیرد.
آرگــون با بیــان اینکه بازار ارز نیز 
تابع عرضه و تقاضاســت، گفت: در 
سال های گذشــته با تحریم های 
آمریــکا مواجه بودیــم و همین 
موضوع دسترسی ما به درآمدهای 
ارزی را تحت تاثیر قرار داده است. 
یک ســوی این ماجرا دولت است 
کــه عمــال امکان دسترســی به 
بخــش مهمی از درآمدهای ارزی 
خود را از دســت داده و یک سوی 
دیگر نیز بخش خصوصی اســت 
کــه هرچند بخش مهمــی از ارز 
حاصــل از صــادرات خــود را به 
کشــور بازگردانده اما از یک سو با 
توجه بــه تحریم ها مجبور هزینه 
بیشتری برای تولید و صادرات شده 
و از ســوی دیگر بازگشــت ارز را با 
دشواری هایی فراوان نهایی کرده 
اســت.وی ادامه داد: اگر بخواهیم 
نرخ ارز پایین بیاید، از ســویی باید 
بــرای تحریم هــا و محدودیت ها 
چــاره ای پیدا کنیــم تا با افزایش 
عرضه، قیمــت کاهش پیدا کند 
و از ســوی دیگر با برطرف کردن 
مشکالت زیرساختی اقتصاد ایران 
مانند تــورم، افزایش قیمت ارز را 
نیــز مانند دیگر بازارها کند کنیم. 
در غیر این صورت و با دســتور و 
اجبــار قطعا راه به جایی نخواهیم 
برد.بــه گفته آرگون، آنچه در بازار 
ارز بیشترین اهمیت را دارد، ثبات 
در نــرخ و پیش بینی پذیری آینده 
اســت، یعنی سیاســت ها باید به 
ســمتی برود که از ســویی شوک 
قیمتــی محدود شــود و از طرف 
دیگر، برای ســرمایه گذار امکان 
پیش بینــی از آینــده و تحلیــل 
شرایط ایجاد شود.پس از آغاز دور 
جدید تحریم های آمریکا، نرخ دالر 
در ایــران روندی افزایش به خود 
گرفــت و امروز در کانال ۲7 و ۲8 
هزار تومان معامله می شود.دولت 
برای مدیریت بازار، سه نرخ دولتی، 
نیمایی و بازار آزاد را تعریف کرد که 
نرخ نخست برای واردات کاالهای 
اساسی، نرخ دوم برای معامله میان 
صادرکننده و واردکننده و نرخ سوم 
در بازار اجرایی می شود.هرچند با 
روی کار آمدن بایدن در امریکا، نرخ 
ارز در ایران قدری کاهش یافت اما 
به نظر می رسد بازار فعال تا زمانی 
که تکلیف مذاکرات هســته ای و 
احیای برجام روشن نشود، در برابر 

کاهش قیمت مقاومت می کند.

گزارش

زمان ثبت نام خانه های جهش 
تولید مسکن اعالم شد

 آغاز ثبت نام از 
10 روز دیگر

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
از ۱۰ روز دیگر ثبت نام متقاضیان 
خانه اولی بــرای واحدهای طرح 
جهش تولید و تامین مســکن آغاز 

می شود.
 محمــود محمودزاده افزود: ما در 
هفته آینــده آمادگی ثبت نام در 
قالب طرح جهش تولید مســکن 
را داریــم، اما امروز مقرر شــد که 
این مساله ۱۰ روز به تعویق بیفتد 
که نظرات مختلف ارایه شود. علت 
این است که وزارت راه و شهرسازی 
برای دهک های مختلف سودهای 
مختلف داشــته باشد تا متقاضی 
بدانــد چه بار مالی برایش متصور 
اســت.وی اضافه کــرد: دومین 
موضوعــی کــه در قانون جهش 
تولید مسکن به آن پرداخته شده 
صندوق ملی مســکن اســت که 
یک پشــتوانه دائمی برای مسکن 
کم درآمدها یا مســکن حمایتی 
خواهد بود. با استفاده از منابع این 
صندوق می توانیم کاهش ســود 
تســهیالت بانکی را شاهد باشیم. 
پیش بینی هایی درخصوص تامین 
منابــع این صندوق صورت گرفته 
کــه یکــی از آن هــا مالیات های 
حوزه مســکن، زمین و ساختمان 
اســت. یکی دیگر، خط اعتباری 
مســکن مهر شامل اصل و اقساط 
برگشتی آن خواهد بود. اجاره ای 
که سیستم ما بابت زمین های 99 
ســاله از کل پروژه های مسکونی 
دریافــت می کنــد دیگــر منابع 
این صندوق را تشــکیل می دهد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه 
و شهرسازی، مجموع درآمدهای 
صندوق ملی مســکن در ســال 
۱۴۰۰ را ۲۰ هــزار میلیارد تومان 
دانست و گفت: بخشی از این درآمد 
از طریق بودجه عمومی و بخشی از 
طریق مالیات ها اســت. حدود ۱۴ 
روز قبل قانون ابالغ شــده که ما 
حســابی را نزد خزانه باز کردیم. تا 
موقعی که صندوق شــکل بگیرد 
باید حساب ملی مسکن کار کند. 
ایــن کامال عملیاتی اســت و در 
نیمه دوم ســال صندوق می تواند 

سهمش را بگیرد.
در ادامه این برنامه، اقبال شاکری 
ـ عضو کمیســیون عمران مجلس 
شــورای اســالمیـ  اظهــار کرد: 
صندوق ملی مســکن باید سه ماه 
بعد از ابالغ قانون تشــکیل شــود. 
ایــن زمان بندی ها بــرای ما مهم 
اســت که اگر به تاخیر بیفتد کل 
برنامه دچار مشکل می شود. البته 
در قانــون پیش بینی شــده که تا 
زمان تشــکیل صندوق، وزارت راه 
و شهرســازی می تواند از حساب 

ملی استفاده کند.

یک پژوهشــگر ریسک با بیان 
این که گشایش های اقتصادی 
از اواخر آذر در کشــور آغاز می 
شــود گفت: دولت تالش می 
کند مشــکل کسری بودجه را 
بــا قطع یارانه گاز ثروتمندان و 

برخی صنایع حل کند.
محمد حســین ادیب معتقد 
اســت: از زمانی که آمریکا در 
تالش برای مهــار چین بوده، 
چین به طور شــگفت انگیزی 
قوی تر شــده اســت. بررسی 
وضعیــت اقتصــادی چین و 
آمریــکا حکایت از آن دارد که 
آمریکا در مهار چین شکســت 

خورده است.
وی بر این باور اســت که چین 
دارد جهــان را مــی خرد ادامه 
این وضعیت به تضعیف آمریکا 

و تقویت چین می انجامد.
ادیب بــر این نکته تأکید دارد 
کــه آمریــکا اگر مــی خواهد 
تبدیل شــدنش به یک قدرت 
درجــه دو اقتصــادی تثبیت 
نشود باید به سرعت تمرکزش 
را بــر خاورمیانه حذف و تمرکز 
سیاســت خارجــی اش را بر 
چیــن اســتوار کند، لذا ســه 
مســأله خروج آمریکا از خلیج 
فــارس ، خروج آمریکا از عراق 
و بازگشــت به برجام به سرعت 

باید حل شوند.
وی چنیــن تحلیل می کند که 
جهان دارد هزینه عدم حضور 
ایــران در بــازار گاز جهان را به 
ســختی پرداخــت می کند و 
اقتصاد جهانی تحمل و ظرفیت 
بیش از این دور ماندن ایران از 

بازار جهانی را ندارد.
این پژوهشگرریسک همچنین 
تأکید می کند: محوریت آنچه 

کــه در قفقــاز رخ می دهد به 
اخاللهایی مربوط می شود که 
به انتقال کاال از دریای سیاه به 
خلیج فارس مربوط می شــود 
و هدف حذف ایران از پروســه 
خط انتقال کاال از اروپا به خلیج 
فارس از راههای ارزانتر است که 
البته با برجام ارتباطی ندارد. اما 
راههای جایگزین در ارمنستان 
این فرایند را معکوس می کند.

او با بررسی وضعیت اقتصادی 
کشــور بر این باور اســت که 
تــا پایــان آذر ایــران وارد فاز 
پســاکرونایی شده و با توجه به 
تحــوالت منطقه ای، می توان 
منتظرگشایشــهای اقتصادی 

بود.
وی همچنین از تصمیم دولت 
برای قطع یارانه گاز اقشار بسیار 
مرفــه و کاهش یارانه انرژی به 
برخــی صنایع  خبرمی دهد و 
معتقد اســت که اگر دولت  با 
این گونه سیاستها پیش رود و 
منصرف نشود می تواند مشکل 

کسری بودجه را حل کند.
او دو عامــل موثــر در تــورم 

ســالجاری را تأمیــن کســر 
بودجــه دولــت از محل منابع 
بانک مرکزی و کسری بانکهای 

کوچک برمی شمارد.
تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران 
را چگونه ارزیابی می کنید ؟

ادیب : اقتصاد ایران از آخر آذر 
وارد مرحله پسا کرونا می شود 

و اوضاع عادی می شود.
 تورم را چگونــه ارزیابی

 می کنید ؟
ادیــب : عامل تورم در ســال 
جــاری دو چیز بــود : تامین 
کســر بودجه دولــت از محل 
منابع بانک مرکزی و کســری 
بانکهای کوچک ، در شــهریور 
مــاه کســر بودجــه دولت از 
اســتقراض تامین شــده و نه 
استفاده از منابع بانک مرکزی 
اما بانک های کوچک به عنوان 
عامل تورم دست نخورده باقی 
مانده است. بانکهای کوچک با 
پرداخت سود سپرده بیشتر از 
وسع و توان خود ، پول خلق می 
کنند در عمل بانکهای کوچک 
غیر مســتقیم پــول چاپ می 

کنند یا همان کاری را می کنند 
که چــاپ پول می کند، بدون 

اینکه رسماً پول چاپ کنند.
* تصمیــم دولت به قطع یارانه 
گاز اقشار بسیار مرفه و کاهش 
یارانه انرژی به برخی صنایع  

کسر بودجه دولت در ماه های 
آینده چگونه حل می شود ؟

ادیــب :دولــت مصوباتی در 
شهریور ماه داشته که آثارش از 
آبان در کسر بودجه دولت ظاهر 
می شود. قطع یارانه برق به قشر 
بســیار مرفه ، کاهش یارانه گاز 
برای خوراک پتروشــیمی ها ، 
کاهش یارانه گاز به نیروگاهها 
و  کاهــش یارانه گاز به صنایع، 
مجموعه ایــن تصمیمات اگر 
دولــت در بیــن راه منصرف 
نشــود و با همین فرمان پیش 
برود کســر بودجه دولت را حل 

می کند.
 محور این تصمیمات هم قطع 
یارانه گاز به قشر بسیار مرفه و 
کاهش یارانه انرژی به صنایعی 
اســت که گاز و برق را با دالر 3 
هــزار تومان دریافت می کنند 

و محصــول خود را به نرخ روز 
دالر یا به خارج صادر می کنند 
یا به نرخ روز دالر در داخل می 

فروشند.
کوچک  بانکهــای  نقش 
 در خلــق پــول مدیریت 

نمی شود ؟
ادیب : از ســال ۱38۱ تا کنون 
این مسأله وجود داشته و هیچ 
دولتــی هم موفــق به حل آن 
نشــده است. بانکهای کوچک 
هزینه گران اداره شدن خود را 
بــا خلق پول تأمین می کنند و 
کسی هم قادر به مدیریت آنها 
نیست به قول امام محمد غزالی 

اینها برهان قاطع دارند.
 نهایت کسر بودجه دولت را 

چگونه می بینید؟
ادیــب : از طریــق قطع یارانه 
انرژی به قشــر بســیار مرفه و 
صنایعی که انرژی را با دالر سه 
هزار تومان دریافت می کنند و 
با دالر باالی ۲3 هزار تومان می 
فروشــند و یک مقدار کاهش 
هزینــه ، کســر بودجه دولت 
حل می شــود ولی دو مشکل 
هســت؛ اینهایــی که دالر را 3 
هــزار تومان مــی گیرند و ۲3 
تا ۲8 هزار تومان می فروشــند 
قــدرت اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی دارند و با قدرت خود 
دولت را وادار به عقب نشــینی 
مــی کنند و کاهش هزینه هم، 
نیاز به عــزم وزرا برای کاهش 
هزینــه دارد و چون وزرا تقریباً 
هیچ تغییری در ترکیب وزارت 
خانه ها ایجاد نکرده اند و دارند 
در 95 درصــد مــوارد با همان 
تیــم دولت قبل کار می کنند 
ایــن تیــم اراده، اعتقاد و تفکر 

کاهش هزینه ندارد.

گاز ثروتمندان کسری بودجه با قطع یارانه  حل مشکل 

آغاز گشایش های اقتصادی از اواخر آذر

خ ارز در نیمه دوم سال  پیش بینی نر

 دالر ۳۵ هزار تومانی در راه است؟
رییس اسبق کانون صرافان  درباره روند آتی بازار 
ارز می گویــد: وقتی می گوییم اوضاع بازار چطور 
اســت و در دولت جدید چگونه خواهد بود؟ باید 
عــرض کنم که بنــده از علم غیب بی بهره ام، ولی 
فعال همان طور که مالحظه می کنید، ارز توســط 
بانک مرکزی به قیمت های مختلف از ۴۲۰۰ تومان 
برای کاالهای اساســی گرفته تا ارز نیمایی حدود 
۲۴ هزار تومان عرضه می شود  و ارز آزاد هم حدود 

۲8 هزار تومان در حال دادوستد است.
وی می افزایــد: وقتــی می گوییــم آینده چگونه 
پیش بینــی می شــود، بایــد گفت تــا زمانی که 
سیاســت های دولت اقتضا کند، بانک مرکزی هم 
بــه همیــن روند ادامه می دهــد؛ مگر این که تیم 
اقتصــادی دولت جدیــد عقالنیت به خرج داده و 

تصمیم دیگری گرفته شود.
رییس اســبق کانون صرافان تصریح می کند: اگر 
بخواهیم بدانیم که سیاســت های فعلی تا چه حد 

ناصحیح اســت، در قدم اول چند نرخی بودن ارز 
محل سوال و اشکال است. مرحله بعد، غیرواقعی 
بودن قیمت ها هم محل اشکال قرار می گیرد. یعنی 
در زمانی که نرخ تورم در کشــور ما و کشــورهای 
حــوزه دالر بیــش از 3۰ درصد اختالف نشــان 
می دهــد، اگر نرخ ارز به طــور منظم تغییر نکرد 
و افزایش نیافت، باید متوجه شــد که اشــکالی در 
کار است.سمیعی عنوان می کند: به عبارتی، وقتی 
مثال تفاضل نرخ تورم در کشــور ما و کشــورهای 
حوزه دالر 3۶ درصد ســاالنه باشد، می باید روزانه 
نــرخ ارز یــک در هزار باال بــرود. یعنی اگر قیمت 
دالر ۲8 هزار تومان باشد، طبیعی است که روزانه 
۲8 تومــان یعنــی هفته ای ۲۰۰ تومان باال برود و 
اگر نرود، به این معنی اســت که فنر قیمت ها در 
حال جمع شــدن اســت و این فنر تا ابد هم طاقت 
نمــی آورد و در یــک زمانی به یــک علتی یا یک 

بهانه ای آزاد خواهد شد.

وی متذکر می شود: بر این اساس، اگر در اول بهار 
امســال قیمت دالر ۲5 هزار تومانی صحیح بوده 
باشــد، طبعا اول تابســتان قیمت دالر نمی تواند 
کمتر از ۲7 هزار تومان باشد و با توجه به نرخ های 
تورم و بهره در اول پاییز نرخ دالر ۲9 هزار و 5۰۰ 
و اول زمســتان 3۲ هــزار تومان قابل پیش بینی 
اســت، و با همین برنامه اول ســال آینده نرخ 35 

هزار تومان بسیار طبیعی خواهد بود.
رییس اسبق کانون صرافان می گوید: دو راه حل در 
پیش روی مسوولین اقتصادی کشور وجود دارد. یا 
دولت تصمیم بگیرد از خیر گرفتن مالیات پنهان 
و غیراخالقــی، که همانــا ایجاد تورم و خلق پول 
است، بگذرد و نقدینگی را افزایش ندهد و از دادن 
بهره هــای عجیب و غریب و خلق پول و همچنین 
دادن یارانه هــای غیرهدفمند خودداری کند و یا 
حداقل متناســب با نرخ بهره و تورم، قیمت ارز را 

به طور منظم با شیب مالیم تعدیل کند.
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بین الملل

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

تجدیدنظر بر قبوض 
 صادر شده برق 

ضروری است
 عضو کمیســیون انرژی مجلس 
بــر ضرورت تجدیدنظر بر قبوض 
صادر شده برق تاکید کرد و گفت: 
کمیسیون انرژی نیز این موضوع را 
تا احقاق حق مردم و استرداد وجوه 
پرداختــی آن ها پیگیری خواهد 
کرد.رمضانعلــی ســنگدوینی با 
اشاره به اعتراض های اخیر مردم 
به افزایــش نجومی قبوض برق، 
گفــت: اگرچه بــه دنبال افزایش 
شــدید گرما در اســتان گلستان 
به طور طبیعی اســتفاده مردم از 
دســتگاه های سرمایشی افزایش 
یافــت اما قبض برق یک خانواده 
که اســتفاده غیرمتعارفی از برق 
نداشــتند و نهایت یــک کولر یا 
اسپلیت روشــن کرده اند، حتی 
چند برابر ســال قبل شده ضمن 
آنکــه روزانه چندین ســاعت هم 
برق نداشــتند بنابراین این میزان 
افزایش قیمت قبوض قابل قبول 
نیست.نماینده مردم گرگان و آق 
قال در مجلس شــورای اســالمی 
بــر ضرورت تجدیدنظر بر قبوض 
صــادر شــده برق تاکیــد کرد و 
افــزود: بســیاری از افرادی که با 
قبوض نجومی رو به رو شــده اند 
تــوان پرداخــت آن را ندارند به 
همین دلیل مراجعات بســیاری 
به ادارات برق اســتان ها می شود 
لــذا از آقای محرابیان و مجموعه 
وزارت نیرو درخواست تجدیدنظر 
داریم البته کمیســیون انرژی نیز 
ایــن موضــوع را تــا احقاق حق 
مردم و اســترداد وجوه پرداختی 
آن ها پیگیــری خواهد کرد.وی 
افزود: استان های گرمسیر تعرفه 
گرمســیری دارند یعنی به دلیل 
گرمــای باال و ضرورت اســتفاده 
بیشــتر از  وسایل سرمایشی باید 
بهــای  کمتری برای مصرف برق 
پرداخت کنند، اما اســتانی مانند 
گلســتان با وجود آنکه دمای آن 
تــا 55 درجه افزایش یافت چنین 

تعرفه ای ندارد .

 عضو کمیسیون انرژری 
مجلس شورای اسالمی:

پتروشیمی در صورت حمایت 
می تواند پیشتاز باشد

یک عضــو کمیســیون انرژری 
مجلس شــورای اسالمی، تاکید 
کــرد: طرح های توســعه خوبی 
بــرای حفــظ محیط زیســت و 
تصفیه پســاب در پاالیشــگاه و 
پتروشــیمی تبریز اجرا و تعریف 
شده است.مالک شریعتی نیاسر 
بیان کرد: از  واحدهای پاالیشگاه  
و پتروشــیمی تبریــز بازدیدی 
داشــتم. بررسی وضعیت تکمیل 
زنجیــره پایین دســتی صنایع 
پتروشــیمی یکی از اهداف این 
سفر بود.وی در ادامه اظهار کرد: 
طرح های توسعه خوبی از جمله 
برای حفظ محیط زیست و تصفیه 
پساب در آنها اجرا و تعریف شده 
اســت. تولید پروپیلن باید جدی 
گرفته شــود امــا روش متانول 
اقتصادی نیســت و پتروشیمی 
تبریــز در صــورت حمایت می 

تواند پیشتاز باشد.

نفت ۷۵ تا ۸0 دالری 
برای تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان 

مناسب است
وزیــر نفــت عراق با اشــاره به 
این کــه قیمت نفــت بین 75 
تــا 8۰ دالر در هر بشــکه هم 
برای مصرف کننــدگان و هم 
تولیدکنندگان مناسب است، 
گفــت کشــورش قصــد دارد 
ظرفیــت تولید و صادرات خود 
را طی سال های آینده افزایش 
دهد.قیمــت نفت در بحبوحه  
کمبود جهانی انرژی و تصمیم 
ائتالف اوپک پالس برای ادامه  
افزایــش تدریجــی تولید، در 
روز چهارشــنبه به بیش از 83 
دالر در هر بشــکه رسید یعنی 
باالتریــن رقم از اکتبر ۲۰۱8.

احســان عبدالجبــار، وزیــر 
نفــت عــراق در مجمع انرژی 
اینتلیجنس گفت کشــورش 
قصــد دارد ظرفیت تولید خود 
را  ۲ میلیــون بشــکه در روز 
تا پایــان ۲۰۲7 افزایش داده 
و بــه 7 میلیون بشــکه در روز 
برساند.عراق همچنین تصمیم 
دارد ظرفیــت صــادرات نفت 
خــام خود را تا پایان ۲۰۲۴ از 
۴ میلیون بشکه در روز فعلی به 
۶ میلیون بشکه در روز برساند.

افزایش قیمت جهانی 
مواد غذایی در نتیجه  

کمبود انرژی
 سازمان ملل اعالم کرد افزایش 
قیمــت انرژی بــر اختالالت 
زنجیــره عرضه افزوده و از بین 
رفتن محصوالت هم شــرایط 
را وخیم تــر کــرده و  قیمــت 
مواد غذایی در سراســر جهان 
برده است.شــاخص  بــاال  را 
جهانــی غذای ســازمان ملل 
یک ســوم طی ۱۲ ماه گذشته 
افزایش یافتــه و با توجه به باال 
رفتــن قیمت انرژی در نتیجه 
عرضه محــدود و تقاضای باال 
برای آن، بازهم افزایش خواهد 
یافت.کمبــود انــرژی در اروپا 
و آســیا با افزایــش قیمت گاز 
آغاز شــد که در حال حاضر به 
باالتریــن رقم طی چند ســال 
گذشته رسیده است. کمبود گاز 
تقاضا برای نفت و زغال سنگ را 
افزایش داده و قیمت آنها را هم 
باال برده ، بنابراین فشار بر بخش 
کشــاورزی و صنایع مربوط به 
آن مانند تولید کود شــیمیایی 
افزایش یافته اســت.تمایل به 
تغییــر منابــع انرژی و حرکت 
به ســمت کاهش آالینده های 
جــوی باعث بــاال رفتن تقاضا 
برای ســوخت های زیســتی 
شده و تورم مواد غذایی را باالتر 
برده است.برخی هشدار داده اند 
افزایش استفاده از سوخت های 
زیســتی قیمت مــواد غذایی 
اصلــی را باالتــر خواهد برد. 
صنایــع غذایــی آمریکا اعالم 
کــرد: مــا از ســوخت های 
تجدیدپذیر حمایت می کنیم .

نفت و انرژی 4

کارشناس ارشد حوزه منابع آبی خبر داد؛

 فالت مرکزی در یک قدمی 
خالی از سکنه  شدن

یک کارشناس ارشد حوزه منابع 
آبی گفت: ناکارآمدی بخش آب 
کشــور، محصول تصمیم  های 
شــورای عالی آب بوده و همین 
موضــوع فالت مرکزی را در یک 
قدمی خالی از سکنه  شدن قرار 

داده است.
داریوش مختاری اظهار کرد: بر 
پایه صورت جلســه های منتشر 
شده شــورای عالی آب کشور، 
از نخســتین جلســه این شورا 
در ۱۲ آبــان ۱38۱ تا جلســه 
آخریــن آن کــه در ۱3 آبــان 
۱398 بــوده، ایــن نهاد مهم و 
کلیدی ۴۰ جلســه رســمی را 
برگــزار کرده و این جلســه ها، 
انبوهــی از تصمیم  های اجرایی 
در بخش آب کشور گرفته شده و 
اکنون که پیامدهای این تصمیم 
 ها آشــکار شده است می بینیم 
کــه اساســا ایــن تصمیم ها از 
مســیر کارشناســی الزم گذر 

نکرده بودند.وی ، افزود: به طور 
معمول پیشنهاد یا الزام هرگونه 
اقــدام اجرایــی در قالب طرح 
کمیسیون های  )پیشــنهادات 
مجلس به صحن علنی( و الیحه 
)پیشــنهاد مصوب هیات دولت 
به مجلس شــورای اسالمی( به 
دولت ســپرده می  شد و دولت 
موظف بود از مســیر ســازمان 
مدیریت و برنامه  ریزی کشــور 
مطالعــات الزم را انجــام دهد و 
مســئولیت نهایی تصمیم  ها را 
بــر عهده بگیرد.مختاری افزود: 
پــس از پایــه  گذاری شــورای 
عالی آب در ســال ۱38۰، این 
فراینــد برچیده شــد و تصمیم  
هــای کلیدی در شــورای عالی 
آب گرفته شــدند و این تصمیم 
 ها گاهی با گزارش  های موردی 
و شتاب زده همراه بودند و گاهی 
تصمیم  هایی بودند که به میزان 
کافی امکان مطالعات نیافتند. 

بر اساس اعالم توانیر ؛ 

چند درصد مشترکین مشمول آزادسازی 
تعرفه برق شده اند؟

در ماه های گذشــته رکوردهای 
بی سابقه مصرف برق باعث اعمال 
تغییراتی در شــیوه تعرفه گذاری 
قبوض برق شــد. هرچند تا پیش 
از ایــن طبق مصوبه هیأت دولت 
ســالیانه هفت درصــد به قبوض 
بــرق اضافه می شــد ولی افزایش 
قبوض برق به این شکل، عالوه بر 
اینکه حرکتی در راستای عادالنه 
شدن مصرف نبود، بازدارندگی در 
جهت کاهش مصرف هم نداشت 
و مصرف روزافزون برق در کشــور 
هم گــواه همین مطلب اســت.

شیوه ای که از آن به تعرفه گذاری 
پلکانی یا IBT یاد می شد و یکی از 
شیوه های مرسوم تعرفه گذاری در 
دنیا است، برای اولین بار در کشور 
در بند »ی« تبصره 8 قانون بودجه 
۱۴۰۰ آورده و تصویب شد. طبق 
اعالم توانیــر از میان ۲۲ میلیون 
قبض خانگی صادر شــده حدود 
۱۰ میلیون مشــترک برق رایگان 

دریافــت می کنند و تنها کمتر از 
3 درصــد مشــترکین پرمصرف 
هســتند و بیــش از دو برابر الگو 
مصــرف می کننــد. طبیعتاً این 
مقدار محدود به دهک های باالیی 
و ثروتمند جامعه اســت که است 
کــه مصارف غیرضــروری دارند. 
در واقــع به طور میانگین مصرف 
یک مشــترک پرمصرف ۲۰ برابر 
مشــترکین معمولــی اســت.به 
همیــن خاطر کنترل طرف تقاضا 
با استفاده از قیمت گذاری صحیح 
می توانــد یکــی از راهکارهــای 
کاهش فشــار شــبکه برق باشد. 
کارشناســان معتقدند در صورتی 
که این شــیوه تعرفه گذاری از اول 
سال ۱۴۰۰ اعمال می شد و توانیر 
در اجــرای آن تأخیر نمی کرد چه 
بسا خاموشی های تابستان امسال 
که منجر به خســارات فراوانی به 
شبکه خانگی و صنعتی کشور شد 

اعمال نمی شد. 

کرد گاز  ۲.۵ درصد رشد    مصرف  

زنگ خطر قطع گاز در زمستان 
اگرچــه ایرانی ها در ۶ ماهه 
اول امســال حــدود یــک 
درصد گاز کمتری نســبت 
به مدت مشابه سال گذشته 
مصــرف کرده اند، اما آمارها 
نشــان می دهد با شــروع 
پاییز و خنک شــدن نسبی 
هوا، مصرف گاز رشــد ۲.5 
درصــدی را تجربــه کرده 
است.بر اساس  این گزارش 
؛ ایرانی هــا در مصرف انرژی 
بدمصرفتریــن  از  یکــی 
ملت های جهان هســتند. 
تــا آنجا که بر اســاس آمار 
اعالم شــده از سوی آژانس 
بین المللــی انــرژی، ایران 
رتبه نخســت را در پرداخت 
یارانــه انرژی جهان به خود 
اختصاص داده اســت.ایران 
در ســال گذشته حدود پنج 
میلیارد دالر یارانه در بخش 
نفت، ۱۲.5 میلیارد دالر در 
بخــش برق و ۱۲.۲ میلیارد 
دالر در بخــش گاز پرداخت 
کرده اســت که در مجموع 
۲9.5 میلیــارد دالر یارانه 
بــه انرژی اختصــاص داده 
است.این در شرایطی است 
کــه مجموع یارانه پرداخت 
شده انرژی در جهان عددی 
حــدود ۱8۱ میلیارد دالر 
بوده است. بنابراین ایران در 
سال گذشته ۱۶.۲ درصد از 

کل یارانه پرداخت شــده به 
حامل هــای انرژی را به خود 
اختصاص داده است.مجموع 
یارانه پرداخت شده به بخش 
گاز در سال ۲۰۲۰ حدود 35 
میلیــارد الر بوده که ایران با 
پرداخت ۱۲.۲ میلیارد دالر 
یارانه در این بخش ســهمی 
حدود 35 درصدی را به خود 
اختصاص داده است.این در 
حالی است که ایران اگرچه 
دومین کشور دارنده ذخایر 
گاز جهان اســت و ظرفیت 
تولیــد گاز آن نیــز بیش از 
یــک میلیارد متر مکعب در 
روز اســت، امــا برای تامین 
سوخت زمستانی نیروگاه ها 
با مشکل رو به رو است.وزیر 
نفت نیز پیش از این  با بیان 
اینکه درسال گذشته حدود 

۱۶۰ میلیون متر مکعب در 
بعضی از روزهای فصل سرد 
بخصــوص در اســتان های 
شــمال و شمال شرق کشور 
کســری گاز داشتیم، گفت: 
امسال پیش بینی می کنیم 
که با روند رشــد مصرف در 
کشور که بین 8 تا ۱۰ درصد 
است، در فصل سرد تا ۲۰۰ 
میلیــون متر مکعب در روز 
کسری گاز داشته باشیم، به 
همین خاطر جلسات تامین 
ســوخت زمستانی را شروع 
کردیم.بــا این حال کمبود 
گاز در زمســتان بســیار 
جدی اســت. در سال های 
گذشــته نیــز اگرچه دیگر 
قطعــی گاز بخــش خانگی 
اســتان های  در  به ویــژه 
شــمالی اتفــاق نیفتاد، اما 

نیروگاه هــا بــا کاهش گاز 
رسانی در زمستان دست به 
گریبــان بودند.این موضوع 
در کنــار پایین بودن بازده 
نیروگاه های کشــور، زنگ 
خطری برای قطعی برق در 
زمستان است.آمارها نشان 
می دهد در زمســتان سال 
گذشته در برخی روزها، گاز 
تحویلی به نیروگاه ها به زیر 
7۰ میلیــون مترمکعب در 
روز رسید. این در حالی است 
که اگر نیروگاه های کشــور 
بخواهنــد با همــه ظرفیت 
خــود کار کنند ســوختی 
معــادل ۱9۰ میلیــون متر 
مکعب گاز در روز نیاز دارند.

بنابراین بقیه سوخت مورد 
نیاز نیروگاه ها در زمستان به 
وســیله سوخت مایع تامین 

شده است.امسال اگرچه در 
۶ ماهه اول ســال آنگونه که 
مدیر دیســپچینگ شرکت 
ملــی گاز ایران اعالم کرده، 
مصــرف گاز در مقایســه 
با مدت مشــابه ســال قبل 
حدود یــک درصد کاهش 
داشــته اما با اولین نســیم 
پاییزی و خنک شدن نسبی 
هوا در اغلب نقاط کشــور، 
مصــرف گاز نیز افزایشــی 
شده است.آمارهای شرکت 
ملی گاز ایران نشان می دهد 
که در روز ۱3 مهر امســال، 
مصرف گاز به 58۱ میلیون 
متر مکعب در روز رســیده 
است. این در حالی است که 
سال گذشته در همین روز، 
ایرانــی ها 5۶7 میلیون متر 
مکعب گاز مصرف کرده اند.

ادامه روند افزایشی مصرف 
گاز در کشــور، عالوه بر آنکه 
می تواند سوخت رســانی به 
نیروگاه هــا را با مشــکل رو 
به رو کرده و پایداری شبکه 
بــرق را به خطر بیاندازد، در 
ادامه ممکن اســت به قطع 
گاز برخی از مناطق کشور در 
روزهای سرد سال بیانجامد. 
براســاس تراز ســال 97، 
مصرف فعلی انرژی کشــور 
معادل ۶.3 میلیون بشــکه 

نفت در روز است .
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گواهی  تداوم انتشار اوراق 
سپرده مدت دار ویژه 

بانک توسعه تعاون

اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذاری در شعب بانک توسعه 
تعاون کماکان به مشــتریان و عالقه 
مندان عرضــه می گردند.پیرو مجوز 
اخــذ شــده از  بانــک مرکزی   مبنی 
بر صدور انتشــار اوراق گواهی سپرده 
مدت دار ویژه ســرمایه گذاری )عام( 
،  شــعب بانک توسعه تعاون کماکان 
آمــاده عرضه اوراق گواهی ســپرده 
مدت دار ویژه ســرمایه گذاری )عام( 
به مشتریان و عالقه مندان می باشند.

گفتنی است مدت اوراق از زمان افتتاح 
به مدت یکسال است و امکان تمدید در 
سررسید وجود ندارد، همچنین اوراق 
در سررســید نهائی بسته می شوند و 
مبالغ به حســاب مقصد ســود واریز 
می گردند. نرخ ســود اوراق ســاالنه 
۱8 درصد اســت کــه در مقاطع یک 
ماهه قابل پرداخت اســت. نرخ سود 
بازخریــد قبــل از سررســید اوراق 
ســالیانه ۱۰ درصد است.مشتریان و 
عالقــه مندان می توانند با مراجعه به 
شبکه شــعب بانک در سراسر کشور 
نسبت به دریافت اوراق گواهی سپرده 

اقدام نمایند.

مهر تایید بیمه مرکزی بر دستیابی بیمه ایران به سطح یک توانگری مالی

بیمه ایران در باالترین سطح توانگری مالی صنعت بیمه
شرکت ســهامی بیمه ایران بار دیگر به 
ســطح یک توانگــری مالی که باالترین 
ســطح توانگری در صنعت بیمه کشور 

است، رسید.
 بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
در نامه ای به سید مجید بختیاری مدیر 
عامل بیمه ایران، نســبت توانگری مالی 
شــرکت سهامی بیمه ایران را برای سال 
۱۴۰۰ معادل ۱۰9 درصد و در »ســطح 

یک« اعالم کرد.
گفتنی است که شرکت های بیمه ای که 
در ســطح یک توانگری مالی قراردارند، 
در وضعیت عالی قرار  داشــته و نســبت 
توانگــری آنهــا صددرصد یا در مواردی 

می تواند حتی بیشتر باشد. 

همچنین، این شــرکت ها  بــرای انجام 
تعهــدات خــود در مقابل بیمه گذاران و 
صاحبــان حقوق آنهــا از توانایی خوبی 
برخوردارند.بیمــه ایران با وجود قدرت 
مالی باال، چند ســالی بــود که به دلیل 
معیارهایی و نیز با توجه به عواملی چون 
تکالیف قانونی و تحت شــرایط ســخت 
تحریم های ظالمانه اقتصادی، در سطوح 

پایین تر فهرســت نسبت توانگری مالی 
معرفی می شد که با برنامه ریزی صورت 
گرفته و تالش هدفمند تمامی کارکنان، 
کارشناسان، مدیران، نمایندگان و شبکه 
فروش شرکت در حوزه های مختلف فنی، 
مالی و  سرمایه گذاری ها، دستاوردهای 
قابل قبولی بویژه در ســالهای 98 و 99 
به دســت آورد  و به رشــد قابل مالحظه 
ای در تولیــد حق بیمه، کاهش ضرایب 
و نســبت های خسارت، کسب بازدهی 
 حداکثری در  ســرمایه گذاری ها، سود 

عملیاتی و . . . 
نایل شــد تا همچنان  خوشنام وپر آوازه 
مورد اعتمــاد کامل تمامی هم میهنان 

باشد. 

با حضور وزیر ارتباطات انجام شد؛

افتتاح همزمان ۸۸ باجه پست بانک ایران 
 در آییــن افتتــاح و بهره برداری از باجه 
های پست بانک ایران که در ۱8 استان 
کشــور و به طور همزمان صورت گرفت 
؛ وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
از طریــق ارتبــاط آنالین با روســتای 
باشــماق شهرســتان مریــوان از توابع 
اســتان کردستان به صورت نمادین و به 
نمایندگی از ســایر باجه ها ، آنرا افتتاح 
کرد. در مراسم افتتاح 88 باجه خدمات 
بانکی روستایی پست بانک ایران ، دکتر 
بهزاد شیری مدیر عامل و اعضای هیات 
مدیــران و جمعی از معاونین و مدیران 

بانــک حضور داشــتند و دکتر زارع پور 
پس از برگزاری جلســه کاری ، استماع 
گزارش ارائه شــده توســط مدیر عامل 
پســت بانک ایران و ایراد ســخن برای 

حاضــران ، ضمن بازدیــد از واحدهای 
ســتادی و شعبه مستقل و دیدار و گفت 
و گــو با کارکنان و مشــتریان بانک ؛ از 
نمایشگاه دستاوردهای پست بانک ایران 
و همچنین سامانه میز خدمات بانک نیز 
بازدید کرد.این گزارش می افزاید : برای 
افتتاح و بهره برداری از 88 باجه خدمات 
بانکی روستایی پست بانک ایران ، ۱5۶ 
میلیارد ریال اعتبار صرف شده و با بهره 
برداری از باجه های مذکور 3۰۰ هزار نفر 
از جمعیت روستایی کشور تحت پوشش 

خدمات بانکی قرار گرفت.

بانک و بیمه

تسهیالت جدید گمرک 
 برای واردکنندگان 

کاالهای اساسی
 معــاون فنــی گمــرک گفت: 
از ایــن پــس پرداخــت حقوق 
ورودی کاالهای اساسی در پایان 
تشریفات گمرکی انجام می شود.

مهرداد جمال ارونقی افزود: یکی 
از مــواردی کــه در امر ترخیص 
کاالهــای وارده از گمرک بویژه 
نهاده های تولید ایســتایی ایجاد 
می کرد عــدم تمکن واحدهای 
تولیدی بــرای پرداخت حقوق 
ورودی بــود که گمرک ایران در 
این خصوص، اجازه داد صاحبان 
کاال نسبت به تودیع ضمانت نامه 
بانکی معتبر بــه جای پرداخت 
نقدی حقوق ورودی اقدام کنند. 
ارونقی گفت: از دیگر تســهیالت 
ارائــه شــده از ســوی گمرک، 
ترخیص نســیه نهاده های تولید 
و کاالهــای اساســی اســت که 
صاحبــان کاال را قــادر می کند 
قســمتی از مــواد اولیــه واحد 
تولیدی خــود را بدون پرداخت 
حقوق ورودی از گمرک ترخیص 
کننــد. معاون فنی گمرک ایران 
تصریــح کرد: گمــرک ایران در 
تســهیالت جدید، قصــد دارد 
مرحلــه پرداخت حقوق ورودی 
را از مرحلــه اظهار کاال به مرحله 
صدور پروانه گمرک انتقال دهد .

گفت  و گو

وزیر جهاد کشاورزی: 

 لبنیات از امروز 
ارزان می شود

وزیر جهاد کشاورزی از کاهش 
۱۰ درصدی قیمت سه محصول 
اصلی شیر، پنیر و ماست از امروز 

خبر داد.
 سیدجواد ســاداتی نژاد گفت: 
از شــنبه، کاهش ۱۰ درصدی 
قیمت لبنیات در ســه محصول 
اصلــی شــیر و پنیر و ماســت 

عملیاتی خواهد شد.
وزیــر جهاد کشــاورزی افزود: 
همچنین از هفته جاری شرکت 
پشــتیبانی امــور دام و بخش 
خصوصی، بــا کمک اتحادیه ها 
و تشــکل ها، برای توزیع بیشتر 
تخــم مرغ و مرغ اقدام خواهند 

کرد.
تامیــن  وی تصریــح کــرد: 
نهاده های دامــی، از مطالبات 
عشــایر است که به صورت ویژه 

رسیدگی خواهد شد.
ســاداتی نژاد با اشــاره به موضوع 
دام مــازاد نیز اعالم کرد: عشــایر 
می توانند دام مازادشان را به شرکت 
پشتیبانی امور دام بفروشند یا دام 
مولد را نگهداری و به صورت امانی 

علوفه دریافت کنند.

افزایش عجیب قیمت لوازم خانگی در فروشگاه ها

 مردم دیگر توان خرید ندارند
رییــس اتحادیه فروشــندگان 
لــوازم خانگی گفــت: در حال 
حاضر حداقــل مبلغ مورد نیاز 
بــرای خرید یخچــال و فریزر 
ایرانــی ۲۴ تا ۲5 میلیون تومان 

است.
 در حالــی که فعاالن بازار لوازم 
خانگی از رکود سنگینی در این 
بازار خبر داده و کاهش هفتاد تا 
هشتاد درصدی خرید و فروش 
را در دو سال اخیر مورد استناد 
قرار می دهند اما رییس اتحادیه 
فروشــندگان لــوازم خانگی از 
تاســیس چهارصد فروشــگاه 
جدید تنها در یک ســال و نیم 
اخیر در این صنف خبر می دهد.

اکبر پازوکی در خصوص دالیل 
افزایش تعداد فروشــگاه های 
لــوازم خانگــی در دوره رکود 
گفــت: به هر حال برخی تصور 
می کننــد با توجــه به قیمت 
لوازم خانگــی، فعالیت در این 
صنف پرســود اســت، از سوی 
دیگــر افــراد وقتــی از یافتن 
شــغل ناامید می شوند با اجاره 
مغازه ای در صــدد برمی آیند 
که فعالیــت اقتصادی کنند و 

در صنــف لوازم خانگی خالف 
ســایر صنف ها  مــا با افزایش 
تعداد فروشــگاه ها روبرو بودیم 
. رییس اتحادیه فروشــندگان 
لوزام خانگی در پاســخ به این 
سئوال که دلیل رشد قیمت ها 
بــا وجود کاهش تقاضا در بازار 
چیست؟ گفت: افزایش قیمت 
مــواد اولیه و تــورم موجود  در 
اقتصــاد زمینه را برای رشــد 
قیمت مهیا می کند از ســوی 
دیگر در ماه هــای اخیر تعداد 
ازدواج ها به حداقل رسیده است 
و همین امر در سقوط آزاد تقاضا 
در بازار موثر بوده است ، در عین 

حال گرانی کاال نیز سبب شده 
است بخشی دیگر از متقاضیان 

از بازار خارج شوند .
پازوکی در ادامه افزود: دو عامل 
همیشه سبب رشد تقاضا در بازار 
لوازم خانگی می شود، اول زمانی 
که تعداد ازدواج ها افزایش یابد و 
دوم وقتی ساخت و ساز مسکن 
رونق گیرد ، تقاضا به بازار لوازم 
خانگــی باز خواهد گشــت اما 
زمانی که آمار ازدواج و ســاخت 
و ساز به شدت پایین است رکود 

این بازار تشدید می شود .
وی تاکید کرد البته مولفه قیمت 
و قدرت خرید نیز بســیار مهم 

است، با وجود کاهش 7۰ تا 8۰ 
درصدی فــروش در بازار لوازم 
خانگی، قیمــت ها در این بازار 
کماکان در حال پیشروی است 
و دلیل آن چیزی نیست به غیر از 
قیمت باالی مواد اولیه؛ در ضمن 
تولیدکننده باید با هزار بدبختی 
ارز تهیه کند و ســپس آن را به 
کشــورهایی بفرستد که از آنها 
مواد اولیه خریده اســت .رئیس 
انجمــن صنایع لوازم خانگی در 
ادامــه گفت: قیمت باالی تمام 
شــده کاال و عــدم قدرت خرید 
مــردم باعث نوســانات در بازار 
می شــود؛ تولیدکنندگان ما در 

حال حاضر باید به فکر صادرات 
کاال باشــند و دولت باید به آنها 
در تامین مــواد اولیه، پرداخت 
مالیات و تامین اجتماعی کمک 
کند تا قیمت تمام شــده تولید 
کننــده پایین بیایــد و اگر این 
اتفاق نیافتد روند بازار نیز تغییر 
نخواهد کرد و مردم به ســمت 
تعمیر کاال تا تعویض آن حرکت 

می کنند.
بــه گفته وی در حــال حاضر 
حداقــل مبلغ مــورد نیاز برای 
خریــد یخچــال و فریزر ایرانی 
۲۴ تا ۲5 میلیون تومان اســت 
و اجاق هــای ایرانی موجود در 
بــازار نیز باالی 7 میلیون تومان 
قیمت دارند و در چنین شرایطی 
وسع مردم به خرید لوازم خانگی 
ایرانی نیز نمی رسد.پازوکی در 
ادامه در پاســخ به این پرســش 
که مهمترین دالیل رشد قیمت 
لــوازم خانگــی تولیــد داخل 
چیســت؛ گفت: مواد اولیه باید 
ارزان قیمــت به دســت تولید 
کننده برســد تــا تولید کننده 
بتواند به جای یک شــیفت سه 

شیفت کار کند.

گزارش

برای دومین سال پیاپی محقق شد؛

کسب سطح یک توانگری مالی بیمه سینا 
بر اســاس ارزیابی و اعالم بیمه مرکزی، 
توانگری بیمه ســینا برای دومین سال 
پیاپی در ســطح یک قــرار گرفت.این 
شــرکت در دوران جدید فعالیت خود 

توانســت با در پیش گرفتن رویکرد برنامه محوری و اصالح ســاختار 
مالی و سرمایه گذاری، سهم رشته های زیان ده را کاهش داده و پرتفوی 
اقتصــادی بــا نــرخ فنی را جایگزین آن کند و اتخاذ این رویکرد موجب 
رشد روزافزون شاخص های عملکردی شد به طوری که بیمه سینا در 
سال 99 پس از شش سال در سطح یک توانگری قرار گرفت و در سال 
جاری نیز این موقعیت را تثبیت کرد.همچنین بر اساس گزارش بیمه 
مرکزی، نسبت توانگری بیمه سینا برای سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲3 درصد 
اعالم شده، در حالی که این عدد در سال ۱399 معادل ۱۱5 درصد بود.

با مشارکت بیمه تعاون انجام شد

 اهدای دفتر مدرسه به دانش آموزان محروم 
استان سیستان و بلوچستان

بیمه تعاون با مشــارکت رســانه همدان پیام و کانون فرهنگی مردمی 
مالیر نســبت به اهداء دفتر مدرســه به دانش آموزان محروم اســتان 
سیســتان و بلوچســتان اقدام کرد.کیانوش بیات نژاد، مدیر اســتان 
همدان این شرکت با حضور در چاپخانه پیام رسانه و بازدید از فعالیت 
مجموعه رسانه ای همدان پیام، از همکاری با کانون فرهنگی، اجتماعی 
و مردمی دیار کریمخان شهرســتان مالیر برای اهداء دفتر مدرســه به 
دانش آموزان محروم سیستان و بلوچستان سخن گفت.مدیر استان 
همدان بیمه تعاون با اشــاره به فعالیت های کانون فرهنگی مردمی 
مالیــر اظهار داشــت: این کانون می توانــد فراتر از مرزها عمل کند و 
قصد داریم در شهرها و روستاهای مختلف در کشور فعالیت خودمان 
را گســترش دهیم. کیانوش بیات نژاد با بیان اینکه نیازمند حمایت 
هستیم،گفت: یکی از حمایت ها می تواند از جانب رسانه ها و در بحث 

اطالع رسانی باشد.
وی همچنین افزود: در حوزه اشتغالزایی هم فعالیت داریم و در همین 
راســتا 38 شــغل ایجاد کردیم و افرادی را استخدام کردیم که نیازمند 
شغل بودند. عضو هیأت امنای کانون فرهنگی مالیر هم گفت: اقدام به 
خرید دفتر بخصوص در مناطقی که فرد توانایی خرید یک برگ کاغذ 

را ندارد، می تواند کار خوب و خداپسندانه ای باشد.
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به زودی محقق می شود؛

راه اندازی ایستگاه 
 شهید فخری زاده 
 در مسیر قطار برقی 

کرج - هشتگرد 

ساوجبالغ / راضیه دارابی
نماینده عالی دولت در اســتان 
البرز گفت: ا یســتگاه قطار برقی 
در شــهرجدید هشتگرد به نام 
سردار شــهید قاسم سلیمانی 
نامگذاری شــد و ایستگاه جدید 
در محدوده شــرکت ماموت  نیز 
به نام شهید دکتر محسن فخری 
زاده مزین شد.عزیزاله شهبازی 
در بازدیــد از روند اجرای پروژه 
ایســتگاه بین  راهی قطار برقی 
کرج_شــهر جدیدهشتگرد که 
روز یکشــنبه صــورت گرفت، 
افزود: خدا را شاکریم که اکنون 
بیش از یک ســال از آغاز به کار 
قطار برقی کرج-هشــتگرد می 
گــذرد و کیفیــت این خدمات 
رســانی به مردم هر روز در حال 
افزایش اســت.وی ادامه داد: در 
شرایط سخت شــیوع بیماری 
عالمگیــر کرونا، ایــن امکان با 
رعایت تمامی دستورالعمل های 
بهداشــتی بــه مــردم خدمت 
رســانی کرد.شهبازی گفت: بار 
جمعیتــی حدود ۱۰ هزار نفری 
در محدوده ایســتگاه بین راهی 
، نیازمنــد ارتقا کیفیت و کمیت 
وســایل حمل و نقــل عمومی 
بودند که قطار برقی کرج- شهر 
جدیدهشتگرد بار بزرگی از این 
درخواســت را کاهش می دهد.

وی افزود: در این مسیر با توجه 
به نیازسنجی صورت گرفته، به 
همت شرکت عمران شهرجدید 
هشتگرد ایستگاهی پیش بینی 
شد که به سرعت در حال تکمیل 
اســت و بزودی به سرانجام می 
رسد.استاندار البرز با بیان اینکه 
ایــن قطار در حال حاضر روزانه 
۱۴ بار مســافران را در مسیر جا 
به جا می کند، گفت: برای پروژه 
ســکوی ماموت بیــش از ۱۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار صرف شده 
اســت.وی افزود: ایستگاه قطار 
برقی در شهرجدید هشتگرد به 
نام سردار شهید قاسم سلیمانی 
نامگذاری شــد و ایستگاه جدید 
نیز به نام شــهید دکتر محسن 
فخری زاده مزین شــد.در ادامه 
اســتاندار البــرز در بازدیــد از 
پروژه ســالن ورزشــی در حال 
ساخت توســط شرکت عمران 
شــهرجدید هشــتگرد ضمن 
تقدیر از شــرکت عمران بدلیل 
اقدامات در حال اجرا در شــهر، 
ایــن طــرح ها را در نوع خود بی 
نظیر خواند و از مدیریت شرکت 
عمران در اجرای خدمات بیشتر 

به مردم تشکر کرد.

مدیر برق منطقه 10 شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان: 

مناطق روستایی از 
طرح های زیر بنایی برق 

برخوردار شدند
اصفهــان / گــروه اســتان ها: با 
صــرف اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد 
و 9۰۰ میلــون تومان پروژه های 
بهینه ســازی شبکه فشار ضعیف 
و کابــل خــود نگهدار و جابجایی 
تاسیســات معــارض در بــرق 
منطقه ۱۰ اصفهان اجرایی شــد 
.مهندس حسین صادقیان مدیر 
بــرق منطقه ۱۰ شــرکت توزیع 
برق اصفهــان گفت :صنعت برق 
اصفهان در سالهای اخیر با شتاب 
بیشــتری در حال توسعه است و 
ایــن روزها با طرح های زیربنایی 
و اثــر بخش تامیــن انرژی پایدار 
و توزیــع آن را در زندگــی مردم  
به خوبی  ســاری و جاری نموده 
اســت  و مناطق کــم برخوردار 
روستایی در چرخه تولید بیش از 
پیش شــکوفا شده اند که این امر 
موجب شــده اشــتغال  و شرایط 
معیشــتی آنها  بهبود یابد .وی در 
ادامــه افزود پروژه بهینه ســازی 
شبکه فشار ضعیف و نصب پست 
هوایی به منظور اصالح افت ولتاژ 
منطقه ،در خیابان شــهید خزایی 
بلوار گل نرگس به اتمام رســید و 
نزدیک به ۴ کیلومتر شبکه وکابل 
خود نگهدار به منظور اجرای این 
پروژه در این منطقه صورت گرفت 
ویک دســتگاه پست هوایی 3۱5 
کیلو ولت آمپر در مدار قرار گرفت 
.وی ابراز داشــت :با اجرایی شدن 
این پروژه ضمن اصالح ساختار و 
بهبود ولتاژبرق مشترکین موجود 
و متعادل سازی بار ترانسفور ماتور 
و فیدرهــای موجــود ،ظرفیت 
مناســب به منظور برق رسانی به 
مشترکین جدید در آینده فراهم 
شــده اســت. صادقیان به یکی 
دیگر از پروژه های انجام شده در 
محدوده برق منطقه ۱۰ اشــاره 
کــرد وتصریح نمــود :جابجایی 
تاسیسات معارض با تعریض بلوار  
روشــن دشت حد فاصل شهدای 
هسته تا کانال نیک اندیش با  بیش 
از ۴ کیلومتر شــبکه وکابل خود 
نگهدار عملیاتی شد که از اهداف 
این پروژه می توان به  بهینه سازی 
شبکه فشار متوسط و ضعیف ،زیبا 
ســازی مبلمان شــهری ،بهبود 
شــاخص های کیفی و همچنین 
ارتقا ضریب ایمنی شــهروندی را 
عنوان کرد .مدیر برق منطقه ۱۰ 
شــرکت توزیع بــرق اصفهان در 
ادامه خاطر نشــان کرد :جابجایی 
تاسیسات معارض با تعریض بلوار 
ارغوانیــه یکی دیگر از پروژه های 
شاخص این منطقه بوده است و در 
این راستا ۲/5 کیلومتر کابل کشی 
و شــبکه فشار متوسط هوایی حد 
فاصل میدان شــهدای هسته ای 
تا میدان دکتر حســابی اجرا شده 
اســت و یک دستگاه پست هوایی 
۲۰۰ کیلــو ولت آمپــر نیز مورد 
اســتفاده قرار گرفته اســت .وی 
اظهار داشــت این پروژه  با هدفی 
از جمله بهینه سازی شبکه فشار 
متوســط و فشار ضعیف ،کاهش 
خاموشی های ناخواسته ،متعادل 
ســازی بار فیدرها و زیبا ســازی 

مبلمان شهری اجرایی شد .

استانها 6

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

موفقیت دراجرای ماموریت ها حاصل عملکرد دقیق روابط عمومی و واحد آموزش است 
اصفهان / گروه اســتان ها: در مراســم تودیع و معارفه 
مدیران دفاتر روابط عمومی و آموزش شــرکت توزیع 
برق استان اصفهان که با حضور مدیرعامل، قائم مقام، 
معاونت ها و مدیران امور برق شهرستان های استان به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، فعالیت های دو حوزه 
روابط عمومی و آموزش بعنوان ارکان کلیدی و مهم در 
شــرکت توزیع برق اســتان مطرح گردید که درنتیجه 
اطالع رسانی به هنگام، گسترش تعامالت و انجام آموزش 
های به روز، شــرکت توزیع برق اســتان با کسب هشت 
رتبه برتر کشــوری و ســیزده رتبه برتراستانی در حوزه 
های مختلف روابط عمومی در بین بسیاری از دستگاه 
های اجرایی بعنوان یک نهاد سرآمد و پیشرو برگزیده 
شده است.حمید عالقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع 
برق اســتان اصفهان در جلســه تودیع و معارفه مدیران 
دفاتر روابط عمومی و آموزش شرکت توزیع برق استان 
با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا و تســلیت ایام ماه 
صفر، آغاز ماه ربیع و توام شدن ایام مبارک با انتصابات 
جدید شــرکت را، سرآغازی برای شور و نشاط مضاعف 
در خدمت رسانی به مردم و تداوم فعالیت ها با موفقیت 

بیشتر عنوان کرد. 
فعال مشکلی به لحاظ پیک بار نداریم

وی با ابراز خرسندی از حضور مدیران ستادی در این جلسه 
بمنظور اینکه در جریان آخرین تغییرات در شرکت توزیع 
برق استان قرار گیرند، به مباحث تعیین هیات دولت جدید 
و فراز و نشیب های فراوان در سال جاری پرداخت و گفت: 
دغدغه هایی که بدلیل خاموشی ها برای تولیدکنندگان و 
مشترکان ایجاد شد، بار مسئولیت های شرکت های توزیع 
برق را سخت تر کرد و اکنون در آستانه نیمه دوم سال برای 
کنترل امور، برنامه های استانی را در شرکت دنبال خواهیم 
کرد. مدیرعامل توزیع برق استان با اذعان به اینکه به لحاظ 
پیک بار فعال مشکلی وجود ندارد، توجه به اینکه خللی 
در توزیع برای مردم ایجاد نشود را، ضروری اعالم کرد و 

گفت: احتماال با تشدید فصل سرما، در تامین منابع گازی 
نیروگاه ها با مشکالتی مواجه شویم و خاموشی هایی را 
شاهد باشیم. بنابراین، توجه به حوزه مدیریت مصرف در 
تمام طول ســال طبق برنامه ریزی و تعامل با مشترکان 
بصورت سیستمی، اجرای برنامه های آموزشی و اطالع 
رســانی در این زمینه، گویای اهمیت مسئولیت مدیران 

روابط عمومی و واحد آموزش است.
 نقش کلیدی روابط عمومی و واحد آموزش 

در اجرای ماموریت ها
وی در ادامه با اشاره به اهداف جلسه تودیع و معارفه مدیران 
روابط عمومی و آموزش در شرکت توزیع برق استان، نقش 
کلیــدی و مهــم این دو حوزه را در اجرای ماموریت های 
شرکت تشریح کرد و گفت: موفقیت در اجرای ماموریت 
ها و اتفاقات موثر در پیشــبرد اهداف شــرکت توزیع برق 
استان اصفهان ازجمله نتایج عملکرد درست و به هنگام 
روابط عمومی و واحد آموزش اســت.عالقمندان، اجرای 
صحیح فرآیندها، کنترل و نظارت ها، بررســی عملکرد 
کارکنان، توجه به مســائل اخالقی و ارزشــها را منوط به 
برنامه ریزی های دقیق و ارزشــمند واحدهای آموزش 
و روابط عمومی دانســت و افزود: اقدامات مدیران روابط 
عمومی و آموزش عالوه بر امور داخلی و بیرونی شرکت، 
در سطح ۲3 شهرستان استان گسترش می یابد. ضمن 
آنکه کســب رتبه های برتر شرکت توزیع برق استان در 
جشــنواره های استانی و کشوری متاثر از تحقق اهداف 
روابط عمومی و واحد آموزش است.عالقمندان در تبیین 
نقش روابط عمومی از گســتره وظایف روابط عمومی در 
تمامی تعامالت که شامل ارتباط با دیگر ادارات و نهادها، 
مشترکان و تحقق رضایتمندی مردم است، صحبت کرد 
و افزود: چنانچه در برهه ای در ارائه خدمات به مشترکان 
با مشکالتی مواجه شویم، نقش روابط عمومی با رویکرد 
منطقی و به موقع می تواند در این زمینه تســهیل گر و 
تعدیل کننده باشد.وی با بیان اهمیت ابعاد آموزش دادن 

و آموزش پذیری، نقش روابط عمومی و حوزه آموزش در 
اصالح امور و الزام به اعتقاد راسخ به این دو حوزه را عنوان 
کــرد و از تــالش ها و خدمات ارزنده آقایان امیر رمضانی 
بعنوان مدیر برتر و شایسته روابط عمومی شرکت توزیع 
برق استان اصفهان و مسعود امینی مدیر آموزش بعنوان 
یک برند آموزشی در موفقیت شرکت توزیع برق استان 
تقدیر نمود.عالقمندان به گســترش تعامالت رسانه ای، 
انعــکاس به موقع اخبــار و موفقیت در تحقق ایده های 
ارزشــمند روابط عمومی در دوران مسئولیت آقای امیر 
رمضانی اشاره و ابراز امیدواری کرد که مدیر جدید روابط 
عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان با هماهنگی ها 
و برقراری ارتباطات مختلف، گام های اساســی و الزم را 
در پیشبرد اهداف سازمانی شرکت بردارد. وی افزود: آقای 
محمد گودرزی در سمت های مختلف در شرکت توزیع 
برق استان فعالیت نموده است و باتوجه به سوابق مطلوب 
خود، می تواند تصمیمات الزم را برای اجرای برنامه های 
آموزشی اتخاذ نماید.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
اصفهــان در بخــش دیگری از ســخنان خود با اذعان به 
اهدافی که در چارچوب 5ساله برای شرکت تعریف شده 
است، تاکید کرد: چگونگی تحقق اهداف بسیار مهم است 
و مسلزم ارزیابی منابع و ورودی است تا براساس آن برنامه 
ریزی نماییم.حمید عالقمندان در ادامه، بهره وری نسبت 
به ورودی در شرکت توزیع برق استان را بسیار باال عنوان 
کرد و گفت: کسب رتبه های برتر در سالهای اخیر حاکی 
از پتانسیل باالی همکاران است و می توانیم با همفکری 
و هم افزایی در کنار یکدیگر، کارهای گروهی ارزشمندی 
را تحقق بخشیم و عملکرد شرکت را ارتقا و توسعه دهیم 
که این نیز موجب تقویت سینرژی بیشتر و سرآمد شدن 
در بین شرکت های توزیع برق خواهد شد. وی گفت: با 
اعتقاد به اینکه برای دستیابی به اهداف شرکت کار کرده 
ایم، این نگرش را لحاظ نماییم که هنوز جای فعالیت های 

بسیاری  را داریم.

ســاوجبالغ / راضیه دارابی- مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید هشتگرد اظهار 
داشــت: در اجرای پروژه های عمرانی شــرکت از ظرفیت پیمانکاران بومی اســتان 
البرز استفاده شده است.مسعود حق لطفی در گفتگو با رادیو البرز با اشاره به بازدید 
استاندار از ایستگاه سکوی قطار شهری شهید فخری زاده گفت: با توجه به اینکه این 
ایستگاه نقش بسزایی در مسافرپذیری و کاهش ترافیک اتوبان کرج - قزوین خواهد 
داشت، بمنظور اجرای سریع تر پروژه از تکنولوژی جدید پیش ساخته استفاده شد 
تا زودتر سازه ایستگاه تکمیل و به بهره برداری برسد.وی گفت: در حال حاضر قطار 
شــهری شــهر جدید هشتگرد_گلشهر با ظرفیت مسافرگیری  ۱5۰ هزار مسافر در 
روز، با ۱۴ رام قطار از ساعت ۶ صبح در حال خدمت رسانی به مردم می باشد که در 
صورت استقبال شهروندان تعداد سفرها افزایش خواهد یافت.حق لطفی گفت: در 

ادامه بازدید استاندار از شهرجدید هشتگرد، از روند اجرای ساخت ورزشگاه نیز بازدید 
بعمل آمد و دستورات الزم مبنی بر تسریع در تکمیل و افزایش سرانه های ورزشی 
صادر شد.وی افزود: در زمان حاضر ۴  سوله ورزشی چند منظوره جانمایی شده که 
۲ سوله ورزشی در حال ساخت است.مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید هشتگرد 
در ادامه به بازدید نماینده مردم شهرســتان ســاوجبالغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ 
در مجلس شورای اسالمی از پروژه های در حال احداث، آماده سازی، احداث پارک، 
سوله های ورزشی، پروژه های مسکن مهر و واحدهای تجاری اشاره کرد و گفت: در 
این بازدید نیز بر اتمام پروژه های آماده سازی، زیربنایی، روبنایی تاکید شد.الزم بذکر 
است نماینده مردم شهرستان ساوجبالغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ بر ضرورت احداث 

بیمارستان و همچنین جانمایی آرامستان در شهر جدید هشتگرد تاکید داشت.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد خبر داد؛

استفاده از پیمانکاران بومی در پروژه های عمرانی شرکت عمران  شهر جدید هشتگرد

خبر ویژه

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی:

کسینه شدند ۳۵ هزار کارگر بخش تولید در نواحی صنعتی وا
مشــهد / ســیده زهرا حیدری- علی بهرامی زاده  گفت : در 
حــال حاضــر 35 هزار نفر از جامعه کارگری بخش صنعت 
در شــهرک های صنعتی و نواحی آن  در خراســان رضوی 
دوز اول واکســن کرونــا را دریافــت کرده انــد. مدیرعامل 
شــرکت شهرک های صنعتی خراســان رضوی در رابطه با 
واکسیناسیون کارگران شهرک های صنعتی خراسان رضوی 
اظهار کرد : از روز ۲۱ مرداد ماه که مصادف با روز ملی صنایع 
کوچک بود، واکسیناسیون جامعه کارگری بخش صنعت در 
مراکز تجمیعی تخصصی شهرک های صنعتی استان آغاز 
شد. از روز ۱8 شهریور نیز دوز دوم واکسیناسیون آغاز شده 
اســت. وی افزود : شــهرک صنعتی توس اولین شهرکی بود 
که واکسیناســیون کارگران در آن آغاز شــد. در حال حاضر 
نیز واکسیناسیون کارگران هم برای دوز اول و هم دوز دوم 
ادامه دارد. رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی در خصوص مراکز واکسیناسیون کارگران 
عنــوان کــرد : در حال حاضر ۱۲ مرکز تخصصی تجمیعی 

در شــهرک ها و نواحی صنعتی برای واکسیناسیون جامعه 
کارگری داخل و خارج از شهرک ها با همکاری شرکت های 
خدماتی همان شهرک ها دایر شده است. در ۶ شهرک صنعتی 
و نواحی آن  نیز با همکاری نزدیکترین مرکز واکسیناسیون 
که توسط مرکز بهداشت مدیریت می شود، واکسیناسیون 
کارکنان انجام شد که هنوز نیز این روند ادامه دارد. بهرامی 

زاده بــا بیــان اینکه تاکنون 35 هزار کارگر از 77 هزار کارگر 
شهرک های صنعتی و نواحی آن  در خراسان رضوی دوز اول 
واکســن را دریافت کرده اند، عنوان کرد : دریافت دوز دوم 
واکسن نیز از ۱8 شهریور ماه آغاز شده و تعدادی از کارگران 
در حال دریافت دوز دوم واکســن هســتند. وی خاطرنشان 
کرد: این آمار مربوط به کارگرانی است که به مراکز ذکر شده 
مراجعــه کرده انــد. قبل از ۲۱ مرداد ماه برخی از کارگران به 
دلیل اینکه به لحاظ سنی واجد دریافت واکسن و یا مشمول 
گروه های جامعی که توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا بودند، 
واکسن خود را در مراکز شهری و عادی دریافت کرده بودند. 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی در خصوص چگونگی روند واکسیناسیون در 
انتها اعالم نمود : از زمان آغاز واکسیناسیون برای کارگران 
در ابتدا متولدین ســال ۶۰ را واکســینه کردیم ولی در حال 
حاضر در اکثر شهرک های صنعتی بدون محدودیت سنی 

واکسیناسیون را انجام می دهیم.



روزنامه اقتصادی صبح ایران

شنبه 18 مهر 1400  شماره پیاپی 1937 کتبر 2021 3w ربیع االول 1443  10 ا w w . r o o z g a r p r e s s . i r
کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 مدیر کل منابع طبیعی 
 و آبخیزداری استان سمنان 

عنوان کرد؛

 رفع اختالف بین مردم 
 و دستگاه های دولتی 

با اجرای قانون کاداســتر 
ســمنان / گروه اســتان ها: جعفر 
مرادی حقیقــی مدیر کل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
ســمنان در حاشــیه وبیناری که 
با حضور مدیر کل ثبت اســناد و 
امالک اســتان سمنان با موضوع 
پیگیری کاداســتر اراضی ملی و 
رفــع موانع موجود برگزار گردید 
، گفت: در شــش ماهه اول ســال 
جــاری تثبیــت یــک میلیون و 
ســیصد هــزار هکتــار از اراضی 
ملــی این اســتان ، در راســتای 
پیشــگیری از زمین خــواری و 
جلوگیــری از تصرفــات، انجام 
پذیرفته اســت . جعفــر مرادی 
حقیقی بیــان کرد: اجرای قانون 
کاداســتر و سنددارشدن اراضی، 
بــروز اختالفات و دعــاوی بین 
مردم و دستگاه های دولتی را رفع 
می کند. وی اضافه کرد: این مقدار 
از اراضی ملی به صورت پیمانی و با 
همکاری اداره ثبت اسناد و امالک 
انجام شد و سند مالکیت تک برگی 
این اراضی صادر شــد.  مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
سمنان ابراز امیدواری کرد که در 
آینده نزدیک دیگر هیچ نقطه  ای 
از اراضی ملی استان سمنان بدون 
سند کاداستری نمی ماند.مرادی 
حقیقی افزایش ضریب حفاظتی، 
کاهش عوامل تخریب و جلوگیری 
از تجــاوز و تعدی به اراضی ملی، 
دسترســی آســان به اطالعات 
مالکیــت دولت و همــه مالکان 
امــالک از نظر محــل و موقعیت 
آن، به روز رســانی اطالعات نقشه 
ها و ورود به سیســتم ثبت امالک 
و کاهش اختالفات حقوقی مردم 
را از اهــداف مهــم اجــرای این 
طرح عنوان کــرد. جعفر مرادی 
حقیقی مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان سمنان افزود: 
از شــروع پروژه کاداســتر اراضی 
ملی تاکنون برای 8 میلیون و ۱۶ 
هــزار هکتــار از اراضی ملی ثبت 
و ۶ میلیــون و 3۶۲ هــزار هکتار 
، ســند مالکیت تــک برگی اخذ 
شــد و باتوجه به هــدف گذاری 
تثبیــت مالکیــت کل از اراضی 
ملی اســتان ، یک میلیون هکتار 
باقیمانده در حال پیگیری است. 
مرادی حقیقــی ادامه داد: اولین 
گام بــرای مبارزه با زمین خواری، 
اجــرای طرح حدنــگاری اراضی 
ملــی اســت که تهیــه و تکمیل 
این طــرح نیازمند حمایت مالی 
و تامین اعتبار الزم اســت.مدیر 
کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
استان ســمنان خاطرنشان کرد: 
با تهیه نقشــه های دقیق و اجرای 
کاداستر و صدور اسناد تک برگی 
به نام دولت، سودجویی از اراضی 
ملی و ســو استفاده از اسنادی که 
ابهــام دارند نیز به حداقل ممکن 
می رســد. استان ســمنان دارای 
9میلیون 3۶8هزار هکتار اراضی 
ملی اســت که تاکنون برای بیش 
از ۶7 درصد از آن سند مالکیت به 
نام دولت جمهوری اسالمی ایران 

صادر شده است.

رئیس کمیسیون شهرهوشمند 
ج: شورای شهر کر

سنت وقف یکی از 
 مصادیق بارز احسان 

و خیرخواهی است
البــرز / گروه اســتان هــا: رئیس 
کمیســیون شهرهوشمند،اقتصاد 
شــهری و مشــارکت های شورای 
اســالمی شــهر کرج با بیان این که 
ســنت حسنه وقف یکی از مصادیق 
بارز احســان و خیرخواهی اســت و 
دارای ثواب و فضیلت های بسیاری 
اســت،گفت: وقف ثوابی اســت که 
بــرای واقف آثار و بــرکات معنوی 
زیادی بــه ارمغــان می آورد.عمار 
ایزدیار همزمان با  دهه وقف با حضور 
در آستانه مقدس امام زاده طاهر )ع( 
و آیین غبارروبی صحن این امامزاده 
اظهار داشت: وقف میراث ماندگاری 
از حوزه هایی اســت که توجه به آن 
می تواند در حل مشــکالت جامعه 
تاثیرگذار باشــد.رئیس کمیسیون 
شهرهوشــمند،اقتصاد شــهری و 
مشارکت های شورای اسالمی شهر 
کرج عنوان کرد:عمل واقفان در واقع 
درس بزرگی برای همگان اســت و 
همیــن وقف نام آنــان را در تاریخ 
ماندگار خواهد کرد.ایزدیار حضور در 
امامزادگان را موجب آرامش معنوی 
و روحی شهروندان وترویج فرهنگ 
صحیِح زیــارت عنوان کرد وافزود: 
زیــارت امامزادگان عالوه بر کاهش 
آســیب های اجتماعی می تواند به 
ترویــج و نهادینه  کردن رفتارهای 
مطلــوب اجتماعــی و اخالقی در 
متــن جامعــه کمــک کند.رئیس 
کمیســیون شهرهوشمند،اقتصاد 
شــهری و مشــارکت های شورای 
اســالمی مرکزاســتان البرز ادامه 
داد:همچنیــن دعاهــا و نمازهای 
دسته جمعی نوعی احساِس وحدت 
و یکپارچگی در زائران ایجاد می کند 
که از نظر روانشناســی اجتماعی در 
تحکیــم روابط انســانی در جامعه 
بســیار مهم و موثر اســت و از آنجا 
که معمــوالً از تمامی فرهنگ های 
قومــی و نــژادی در ایــن اماکــن 
حضور دارند،پیوســتگی و انسجام 
اجتماعی تقویت می شود.ایزدیار به 
تعامل و همکاری شــورای اسالمی 
شهرکرج،شــهرداری و اداره اوقاف 
اشاره و بیان کرد:تعامل، هم افزایی 
و همراهی بین شــورای اســالمی 
شهرکرج،شــهرداری و اداره اوقاف 
و امــور خیریه بسترســاز خدمات 
خوبــی در جامعه خواهد بود.رئیس 
کمیســیون شهرهوشمند،اقتصاد 
شــهری و مشــارکت های شورای 
اسالمی شهر کرج تاکیدکرد:مناسب 
سازی محیط پیرامونی امامزادگان و 
ارایه خدمات شهری درزمینه رفت 
و روب،توسعه و زیباسازی فضاهای 
اطــراف و مقابــل امامــزادگان از 
مهمتریــن نیازهــا و طرح هــای 
مشارکتی بین اداره کل اوقاف و امور 
خیریه و مدیریت شــهری در مرکز 
استان البرز اســت.ایزدیاردرپایان 
یــادآور شــد:ترویج فرهنگ وقف 
موضوعی اســت که نیــاز به تبلیغ 
آگاهانــه دارد در این راســتا اداره 
اوقاف می تواند با همکاری مدیریت 

شهری این هدف را محقق کند.

7استانها
کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی: مدیر 

برنامه های دهه وقف از 12 تا 21 مهرماه اجرا می شود
مشهد / محمدرضا رحمتی

برنامــه های دهــه وقف از ۱۲ تا ۲۱ 
مهرماه در خراســان رضوی اجرا می 
شــود.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
خراسان رضوی با بیان اینکه همزمان 
با روزهای پایانی ماه صفر ، دهه وقف 
نامگذاری شــده است؛ گفت: در این 
دهــه کــه از ۱۲ تــا ۲۱ مهرماه می 
باشــد برنامه های متعددی در سطح 
استان برگزار می شود.حجت االسالم 
والمســلمین محمد احمــدزاده در 
نشســت خبری دهه وقف با اشــاره 
به اولین واقف جهان اســالم، پیامبر 
گرامــی )س( گفــت: از همین رو در 
تقویــم ما آخر ماه صفر دهه وقف نام 
گذاری  شده است که بر اساس تاریخ 
شمســی از ۱۲ تــا ۲۱ مهــر ماه می 
باشــد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
خراســان رضوی گفت: در روزشمار 
دهــه وقف ، ۱۲ مهرمــاه روز وقف ، 
رســانه، تکریم واقفان خیر اندیش، 
۱3 مهــر مهرمــاه روز وقف ، ترویج 
فرهنگ قرآن ، عترت و مهدویت، ۱۴ 
مهرمــاه روز وقف ، خدمات فرهنگی 
و اجتماعــی به جامعــه، ۱5 مهرماه 
روز وقــف ، بقــاع متبرکــه ، ترویج 
فرهنگ زیارت، ۱۶ مهرماه روز وقف 
، کاهش آســیب های اجتماعی، ۱7 
مهرمــاه روز وقف، توســعه فرهنگ 
و تمــدن اســالمی، ۱8 مهرماه روز 
وقف ، توســعه آمــوزش و پژوهش و 
حمایت از نخبگان و موسسات دانش 
بنیان، ۱9 مهرماه روز وقف ، سالمت 

و بهداشــت جامعــه، ۲۰ مهرماه روز 
وقف ، اشــتغال و تولید و ۲۱ مهرماه 
روز وقف جمعی، توسعه مشارکتهای 
اجتماعی نام گذاری شــده است.وی 
بــا بیان اینکه مجمــوع برنامه های 
دهه وقف کمک خواهد کرد تا عموم 
مردم با این فرهنگ اصیل آشنا شده 
و نســبت به ایجاد وقف جدید اقدام 
نمایند؛ تصریح کرد: به همین منظور 
جهــت راهنمایی و ثبت وقف جدید 
دفاتر مشاوره ای در تمامی شهرستان 
های اســتان که دارای ادارات اوقاف 
می باشند راه اندازی شده است و در 
مشهد نیز مرکز مشاوره وقف از سال 
9۰ فعال می باشــد. حجت االسالم 
احمدزاده تعداد کل موقوفات استان 
را ۲۶ هزار و ۴۰7 مورد دانست و بیان 
کرد: تعداد وقف های یکسال گذشته 
تاکنون ۱99 مورد می باشد که مشهد 
مقدس با 38 مورد، نیشابور 3۴ مورد، 
گنابــاد ۱8 مورد، تربت حیدریه ۱5 
مورد، جغتای ۱۴ مورد و داورزن ۱۴ 

مورد بیشــترین تعداد وقفیات را در 
یک سال گذشته داشته اند. همچنین 
موقوفات با نیات مذهبی، مســاجد و 
اجتماعی بیشــترین سهم را دارا می 
باشند.وی گفت: افتتاح و کلنگ زنی 
پروژه های عمرانی،  دیدار و عیادت از 
تعــدادی از واقفین، دیدار با خانواده 
معظم شــهدا و جانبــازان، دیدار با 
نمایندگان ولــی فقیه )ائمه محترم 
جمعه( و فرمانداران و ارائه گزارش و 
استفاده از بیانات و رهنمودها، حضور 
روسای ادارات اوقاف در نماز جمعه و 
ارائه گزارش به نمازگزاران در سخنان 
پیــش از خطبه هــا، ارائه گزارش در 
جلسات شورای اداری شهرستان ها 
به مناســبت دهه وقف، برگزاری ۱۲ 
مورد مسابقات فرهنگی و ورزشی در 
بقاع متبرکه در دهه وقف صورت می 
گیرد.مدیــرکل اوقاف و امور خیریه 
خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه 
به تقارن ایام دهه آخر صفر و دهه وقف 
مراسمات رحلت پیامبر اکرم )ص( و 

شــهادت امام حسن مجتبی )ع( در 
بقاع متبرکه، مراسم شهادت امام رضا 
)ع(، قرائــت زیارت از راه دور پیامبر 
)ص(، بــا رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی و اکثرا در فضای مجازی 
برگزار مــی گردد.احمدزاده با بیان 
اینکه از ابتدای شــیوع ویروس کرونا 
۱۲۴.۰۰۰بســته معیشتی با مبلغی 
حدود 5۰۰ میلیارد ریال تهیه و بین 
نیازمندان توزیع شد؛ گفت: در حوزه 
کمــک به دانش آمــوزان  3 میلیارد 
ریــال از محل موقوفات مرتبط برای 
۱5۰۰ دانش آموز بی بضاعت فراهم 
شــد. همچنین در یک سال گذشته 
بــه ۶۲۶ هیات و اماکن مذهبی مبلغ 
۲۰ میلیارد ریال کمک شد. مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی 
اظهــار کرد: در دهه وقف امســال ۲ 
پروژه عمرانی  از جمله پروژه سرمایه 
گذاری پمپ بنزین نیشــابور و پروژه 
تجاری موقوفه حاج محمد جاغرقی 
بــا هزینــه ای بالغ بــر 75 میلیارد 
ریــال به بهره برداری می رســد.وی 
گفــت: در دهه وقف  پروژه ۱۲ واحد 
مســکونی موقوفه عبدالجواد ، پروژه 
کشــاورزی از محل سرمایه گذاری 
  BLOT بخــش خصوصی به صورت
بــه مســاحت ۶۰ هکتار و پروژه حد 
واســط تخم گذاری ماهی با ظرفیت 
یک ملیون و دویست هزار تخم ماهی 
با ســرمایه گذاری حدود 5۰ میلیارد 
ریــال از محل موقوفه عبدا... رضوی 

کلنگ زنی می شود. 

با هدف ارتقای پایداری خطوط برق رسانی انجام شد؛

اصالح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق شهرک صنعتی سرخه
سمنان / گروه استان ها: سرپرست مدیریت توزیع 
برق شهرستان سرخه از اجرای پروژه اصالح وبهینه 
سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق شهرک صنعتی 
سرخه خبر داد.مهدی پاک طینت با بیان این که 
ایــن برنامه در قالب رزمایــش خدمت متعالی، با 
بسیج نیروهای عملیاتی و تجمیع امکانات به اجرا 
درآمــد اظهار کــرد: پنج گروه عملیاتی با مجموع 
5۰ نفر ساعت، کلیه مراحل پیش بینی شده را به 
انجام رسانده و چنانچه اقدامات موردنظر به صورت 
مرحله ای صورت پذیرد، سه مرحله خاموشی می 
بایســت به مشــترکین اعمال شود که با این اقدام 
جهادی – ضربتی، در کوتاه ترین زمان، بیشترین 
بهره وری حاصل شــده است.وی با عنوان این که 
برنامه مورد اشاره در قالب تعمیرات دوره ای خط 
۲۰ کیلوولت فیدر شاهین عملیاتی گردید یادآور 

شــد: کاهش خاموشــی های ناخواســته و گذرا، 
ارتقــای ضریب اطمینان و حفظ پایداری شــبکه 
و افزایش رضایت مشــترکان، از اهداف اجرای این 
رزمایش محســوب می شود.پاک طینت تصریح 

کرد: ســرویس و آچارکشــی یراق آالت شبکه به 
طول پنج هزار و ۶۰۰ متر، اصالح فرم و آچارکشی 
3۲ نقطه جمپر شبکه فشار متوسط، بهینه سازی 
۱۱ ایستگاه هوایی توزیع برق و یک دستگاه پست 
زمینی، تعویض پنج عدد مقره ســوزنی سرامیکی 
عارضه دار، نصب شش عدد رأس تیری بلند و جمع 
آوری رأس تیری کوتاه، نصب کاور کنسول و مقره 
ســوزنی به منظور رفع پرنده زدگی به همراه ســه 
عدد محفظه ســیلیکاژل، تعویض شش عدد مقره 
کششی معیوب با سال ساخت ۱998، روپوش دار 
نمودن پنج دستگاه پست هوایی، تعویض دو عدد 
برقگیر و سه عدد دیسکانکتور معیوب، اصالح یک 
مورد فلش سیم و برطرف نمودن نقاط خطر شبکه 
محدوده شهرک صنعتی سرخه، از اقداماتی است 

که در این رزمایش عملیاتی شده است.

گهی فقدان سند مالکیت  آ
نظــر بــه اینکــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه طبــق ســند انتقــال در آن احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت 2۰۰ متــر مربــع قطعــه ۱6 تفکیکــی پــاک 255۴ فرعــی مفــروز از 
پــاک ۱۰5۳ فرعــی از ۳۱۴ اصلــی جــز حــوزه ثبتــی شهرســتان ســاوجباغ کــه ذیــل صفحــه 582 دفتــر یــک بــه نــام آقــای ویــردی دهقــان پیشــه ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی 
۴7۱778 صــادر و تســلیم شــده کــه بــه موجــب نامــه شــماره ۱6/۱۰5/6۱۱۴ مورخــه 25/۱۱/88 اداره ثبــت احــوال شهرســتان ســاوجباغ  نــام وی از آقاویــردی بــه ناصــر 
تغییــر یافتــه اســت ســپس تمامــی مــورد ثبــت طبــق ســند قطعــی شــماره ۴2۰6۰ مورخــه 9/۱۱/9۱ دفترخانــه ۱۱ هشــتگرد بــه آقــای بابــک دادفــر و خانــم فرزانــه دهقــان پیشــه 
)بالســویه( منتقــل گردیــد و مــورد ثبــت طبــق ســند رهنــی شــماره ۴2۰62 مورخــه 9/۱۱/9۱ دفترخانــه ۱۱ هشــتگرد در رهــن بانــک ملــی مــی باشــد ســپس آقــای بابــک دادفــر و 
خانــم فرزانــه دهقــان پیشــه ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت چاپــی پــاک مــورد ثبــت بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود 

گردیــده و درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. 
لــذا مراتــب بــه اســتناد بــه مــاده ۱2۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت 

بــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد. 
ک ساوجبالغ ایرج نیک بین – سرپرست اداره ثبت اسناد و امال
از طرف ابوالفضل مرادی
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 »هفتاد و شش دو صفر«
 پرفورمنسی 

از جنس خیال
»هفتــاد و شــش دو صفــر« 
پرفورمنســی بــه طراحــی، 
کارگردانــی و اجــرای بهمن 
عباســپور از ۲۰ تــا ۲3 مهر در 
گالری پاییــز خانه  هنرمندان 

برگزار خواهد شد.
»هفتــاد و شــش دو صفر« هر 
روز از ســاعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ 
بــه مــدت ۴ ســاعت بی وقفه 
در جریــان اســت. مخاطبان 
محدودیتی بــرای زمان ورود، 
خــروج و تماشــای ایــن اجرا 
نخواهنــد داشــت و بازدید از 
ایــن نمایش بــرای عموم، آزاد 
و رایگان اســت.اجرای »هفتاد 
و شــش دو صفر« به کوشــش 
بهمن عباسپور به عنوان طراح، 
کارگــردان و اجراگر و شــهرام 
گیل آبادی مشــاور کارگردان، 
نوید شکروی طراح صحنه و نور، 
مهــدی گودرزی طراح ویدئو و 
صدا، امیر پارســائیان مهر مدیر 
روابط عمومی و مشــاور رسانه، 
آرزو آزادپور عکاس و مدیر امور 
بین الملل، سحر نزهت سرشت 
گرافیســت و امیر تــاروردی 
مسئول فنی، پدید آمده  است.

نقــل قولــی از هلن گرمیون به 
عنــوان اســتیتمنت این اجرا، 
برگزیــده شــده اســت؛ آنجا 
کــه می گوید: »من همیشــه 
گفت وگوهــای خیالــی خلق 
می کنــم تــا آنچــه در ذهنم 
می گــذرد را به زبان بیاورم. این 
گفت و گو های خیالی تســلی ام 

می دهند… .«

تخفیف ۲۵درصدی 
کانون   کتاب های 

کودک در هفته  ملی 
کتاب هــای کانــون در طول 
هفتــه  ملی کودک با ۲5درصد 
تخفیف در پایــگاه اینترنتی و 
تمــام محصوالت این مجموعه 
بــا تخفیف هــای دیگــر در 
فروشگاه های فیزیکی منتخب 
ارائه می شــود. عالوه بر تخفیف 
۲5درصــدی خریــد کتاب ها 
 ،shop.kpf.ir در ســایت فروش
تمامی تولیــدات کانون در دو 
فروشــگاه در خیابــان حجاب 
)واقع در مــر کز آفرینش های 
فرهنگــی هنری( و فروشــگاه 
انقــالب )واقــع در خیابــان 
انقــالب، روبــروی دانشــگاه 
تهران، پاســاژ فروزنده( با ۲5 
درصد تخفیف ارایه می شــود.

دبیرخانه  این رویداد همچنین 
اعالم کرده است که خریدهای 
بــاالی ۲۰۰هزارتومان به طور 
رایگان به سراســر کشور ارسال 
می شــود. در همیــن حال، به 
۱۰نفر از خریداران محصوالت 
کانون در این هفته، به قید قرعه 

جوایزی نیز اهدا خواهد شد.

جامعه

رییس مرکز مدیریت بیماری های 
گیر وزارت بهداشت اعالم کرد: وا

کسنهای  انتخاب وا
آسترازنکا و پاستوکووک 

برای دوز سوم کادر درمان
مدیریــت  مرکــز  رییــس 
وزارت  واگیــر  بیماری هــای 
بهداشــت با بیان اینکه کمیته 
فنی واکسیناســیون کشــور از 
برجســته ترین اساتید تشکیل 
شــده اســت و در مــورد اینکه 
چه نوع واکســنی بــرای کدام 
گروه ســنی اســتفاده شــود، 
تصمیم گیــری می کند، گفت: 
این تصمیم مبتنی بر شــواهد 
علمی و موجودی واکســن در 
کشــور اخذ شــده و تحت تاثیر 

هیچ عاملی قرار نمی گیرد.
 دکتر محمد مهدی گویا  با اشاره 
به واکسیناســیون زنان باردار با 
واکسن سینوفارم، بیان کرد: از 
مــدت ها پیش با حضور اعضای 
کمیته بارداری و زایمان وزارت 
بهداشــت جلســات متعددی 
تشکیل شده و استفاده از واکسن 
سینوفارم برای خانم های باردار 
مورد تایید قرار گرفت و سازمان 
غذا و دارو هم تاییدیه داده است.

گویا ادامــه داد: بنابراین ایجاد 
تردید در استفاده از این واکسن 
اصــال کار درســتی نیســت و 
ســبب نگرانی خانم های باردار 
و خانواده هایشــان می شــود، 
این درحالی اســت که بررسی 
های کامل صورت گرفته است.

وی در ادامه به نوع واکســن در 
نظر گرفته شــده برای ُدز بوستر 
کادر بهداشــت و درمان اشاره و 
بیــان کرد: درباره نوع واکســن 
یادآور کادر بهداشــت و درمان 
مدت های مدیدی بحث شــده 
اســت و آنها مــی توانند از انواع 
مختلــف واکســن هایی که در 
کشور موجود است به عنوان ُدز 

بوستر استفاده کنند.
گویــا با ذکر این نکته که از بین 
واکســن های موجود در کشور، 
نوع مناســب را برای دوز بوستر 
انتخــاب کردیــم، توضیح داد: 
کادر بهداشــت و درمــان می 
توانند از واکســن آســترازنکا و 
یا پاستوکووک برای دوز بوستر 

استفاده کنند.
بنابــر اعالم وبــدا، رییس مرکز 
مدیریــت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشــت تاکید کرد: از 
برخی افــراد که اظهارنظرهای 
متعــددی می کننــد خواهش 
می کنــم در نظــرات کمیتــه 
علمــی که به وزارت بهداشــت 
اعالم می شــود و وزارتخانه آنها 
را عینا مورد استفاده قرار داده و 
بــر مبنای آن تصمیم می گیرد، 

تردید ایجاد نکنند.

سالمت

 درماتولوژیست درباه علل ریزش موی ناشی از کرونا تصریح کرد: این نوع 
ریزش مو در اثر التهاب ناشــی از ویروس کرونا، اســترس، تغذیه نامناسب 

و کمبود آهن، برهم خوردن سیکل خواب و ... ممکن است ایجاد شود.
دکتر امیررضا درخشان  با بیان اینکه این نوع ریزش مو در بارداری، استرس، 
تروما و اختالالت تغذیه ای نیز رخ می دهد، گفت: شــیوع ریزش مو پس از 
ابتال به کرونا در مقاالت مختلف متفاوت است اما می توان گفت حدود ۲۰ 
درصد بیماران ممکن است به این مشکل دچار شوند.وی با بیان اینکه انواع 
دیگری از ریزش مو را نیز شاهد هستیم، بیان داشت: »آلوپسی« یا ریزش 
ســکه ای مو نیز به دلیل اســترس ناشــی از کرونا، ممکن است رخ دهد. در 

این نوع ریزش مو، موهای ریش، ســر یا نقاط دیگر بدن به صورت ســکه ای 
می ریزند.این متخصص پوست و مو درباره درمان ریزش موی ناشی از کرونا 
اظهار کرد: افرادی که دچار ریزش موی پس از کرونا می شوند باید میزان 
ویتامیــن دی، فریتیــن و ویتامین »ب۱۲« خود را بررســی کنند؛ کمبود 
پروتئیــن و آهــن می تواند از علل این ریزش مو باشــد. ریزش موی برخی 
بیمــاران پــس از بهبودی از بیماری کرونا بــه صورت خودبه خودی بهبود 
می یابد اما برخی دیگر نیاز به درمان های تغذیه ای و رفع کمبود ویتامین ها 
و مواد معدنی خود دارند. به این افراد توصیه می کنیم از شامپوهای "بدون 

سولفات" و "بدون پارابن" استفاده کنند.

راه درمان ریزش مو پس از بیماری کرونا

دریچه علم

فناوری 

بــا این ۴ ترفند اینگیجمنت پســت 
اینســتاگرام خودتــان را به راحتی 
افزایــش دهیــد و در اکســپلور 
اینســتاگرام دیده شوید. در کمتر از 
چنــد دقیقه پیج خودتان را متحول 
واژه  اینستاگرام.  کنید.اینگیجمنت 
نخســت از آن دســت کلماتی است 
کــه حتــی خوانــدن و تلفظش نیز 
دقت خاصی می خواهد، چه برسد به 
اجرایــش! البته مفهوم اینگیجمنت 
اینســتاگرام آن قدرها هم ســخت 
و عجیب نیســت. تنها کافی اســت 
ترجمــه فارســی ایــن عبــارت را 
بدانیــد تا از ماجرا ســر در بیاورید و 
بفهمید انگیجمنت کجاست. معنای 
عبارت مذکور در پارســی می شود: 
»تعامل« یا »مشــارکت«. پس وقتی 
کسی می پرســد: اینگیجمنت ریت 
اینستاگرام چیست؟ در پاسخ او باید 
بگوییم منظور نرخ مشارکت فالوورها 

در هر پیج است.
نحوه محاسبه و فرمول 
گرام اینگیجمنت اینستا

بــرای این که بتوانید نرخ مشــارکت 
یک پســت در صفحه اینستای تان را 
به صورت کّمی و در قالب زبان اعداد 
به دســت بیاورید، یک فرمول ساده 

وجود دارد:
)تعــداد کامنت های پســت + تعداد 
الیک های پســت / تعــداد فالوورها 

× هزار(= اینگیجمنت اینستاگرام .
اهمیت نرخ مشــارکت بــاال موارد 
بســیاری را شامل می شــود اما اگر 
بخواهیــم لُب کالم را برایتان بگوییم 
باید عنوان کنیم که اوال با انگیجمنت 
ریت مناسب می توانید پست هایتان 
را خیلــی راحت تر راهی اکســپلور 

کنید .
 راهکارهای افزایش 

گرام اینگیجمنت اینستا
برای رشــد نــرخ تعامــل یک پیج 
اقدامات ارگانیک بســیاری می توان 
انجام داد که از جمله آنها باید به موارد 
مختلفی اشــاره کرد. البته تعداد این 
راه ها آن قدر زیاد اســت که در قالب 

یک نوشتار نسبتا کوتاه نمی گنجد. به 
همین علت ما به بررسی گل درشت ها 

بسنده می کنیم.
 راه نخست: 

تولید محتوای جذاب
طبق معمول یک پای ثابت رشــد در 
هــر یک از آیتم های مدنظر الگوریتم 
اینستاگرام، تولید محتوای جذاب و 
مخاطب پســند است. محتوای شما 
باید همــواره نظر فالوورهایتان را به 
خود جلب کند. وقتی آنها خوش شان 
بیاید با ســیو، الیک، کامنت گذاری، 
بازدید از پروفایل، ویو و ِشیر در دقایق 
نخســت انتشار به الگوریتم این پیام 
را می رســانند که پســت شما الیق 
ورود به اکســپلور اســت. نمایش در 
اکسپلور هم دیگر خودتان می دانید 
چــه آورده ارزشــمندی دارد و نیاز 
به قلم فرســایی ما نیســت. پس یک 
محتوای خوب، مثل آسانســور نرخ 
مشارکت پیج  شما را باال می برد. البته 
کــه میتوانید بصورت جداگانه خرید 
ســیو اینستاگرام و آیتم های دیگر را 

انجام دهید.
بــرای تولید محتــوای جذاب حتما 
نبایــد بــه آب و آتــش بزنید. فقط 
کافی اســت کمی خالقیت به خرج 
بدهید، کپشن  نویسی با تعداد کلمات 
مناســب و لحن دلنشین را فراموش 
نکنید، حتما لوکیشــن را درج کنید 
و اثرش را دســت کم نگیرید، بیشتر 
از عکس هــای تولیدی خودتان بهره 

بگیریــد و تصاویــر با چهــره آدم ها 
از خودتــان گرفته تا دیگران نشــر 
بدهید، ویدئوهــای کوتاه و آی جی 
تی وی پست کنید، مسابقه بگذارید 
و جایزه بدهید و خالصه برای مطلبی 
کــه درباره آن پســت گذاشــته اید 

ارزش افزوده بیافرینید. همین!
راه دوم: هشتگ گذاری

مورد بعدی هشــتگ گذاری اســت. 
اســتفاده از هشــتگ های مناسب و 
مربوط به موضوع پست تان را همواره 
مدنظر داشته باشید. همچنین بدانید 
کــه تعداد هشــتگ های شــما باید 
متعادل باشد. نه خیلی زیاد و نه خیلی 
کم. هشتگ ها را هم با کپشن مخلوط 
نکنید. متن تان را روان بنویســید و 
هشتگ ها را با فاصله زیرآن بگذارید. 
افزون بر اینها فراموش نکنید که اگر 
ابتدای راه هستید و فالوورهای زیادی 
ندارید، برخالف تصور بهتر اســت از 
هشتگ های کمتر استفاده شده بهره 
بگیریــد. دلیل اش هم واضح اســت: 

»رقیب کمتری دارید.«
راه سوم: استوری

می رسیم به راه سوم یعنی استوری ها. 
به طور متوسط صفحات مشهور روزانه 
دســت کم یک پست می گذارند. اما 
اگر تعداد پست هایشــان بیشتر شود 
ســعی می کنند تعــادل را نگه دارند 
و زیــاده روی نکننــد. همان طور که 
کاربــران از صفحــات بدون فعالیت 
خوش شــان نمی آید، هرگز دوست 

ندارند وقتی قســمت »هوم« یا خانه 
صفحه خود را باز می کنند نیز با سیل 
پســت های یک پیج خاص رو به رو 
شوند. اما اینجا یک سئوال مهم پیش 
می آید و آن هم درباره این اســت که 
اگر قرار باشــد پســت زیاد نگذاریم، 
پس چگونه می توانیم فعال باشــیم، 
با مخاطبــان تعامل کنیم و خالصه 
اینگیجمنت ریتمــان را باال ببریم؟ 
بخشی از پاســخ را پیش تر داده ایم. 
منظورمان همان پاسخ به کامنت ها و 
دایرکت هاست. اما بخش عمده پاسخ 
یک کلمه است: »استوری« ! اسم اش 
رویش است. استوری یعنی داستان. 
یعنــی قصه بگو. روایت کن. کاربران 
دوســت دارنــد داســتان خودت، 
کسب وکارت، برندی که صاحب  اش 
هستی و حتی شاید روزمرگی هایت 

را برایشان استوری کنی.
راه چهارم: موج سواری

سرزمین موج های آبی رفته اید؟ اگر 
نرفته اید هم حتما اســم اش برایتان 
آشناســت. همان جایی که ســوار بر 
انواع سرسره های آبی می شوید و باال و 
پایین می روید. آن جایی که آدرنالین 
خون تان را به نهایت می رسانید. چه 
ربطی به اینســتاگرام و اینگیجمنت 
و این داســتان ها دارد؟ خب ســاده 
است. در اینســتا نیز موج سواری به 
یک ســبک خــاص وجود دارد. پس 
منتظر چه هستید؟ سوار این موج ها 
بشوید. موج های اینستاگرام در واقع 
همان چالش ها و کمپین ها هستند.

یک کالم، ختم کالم
دســتیابی به نرخ مشارکت مناسب 
اصال کار ســاده ای نیست اما رسیدن 
به آن کارتان را برای رشــد در فضای 
اینستاگرام آسان می کند. پس چاره 
چیســت؟ همان طور کــه پیش تر 
نیز گفتیم بهترین راه شــروع کار با 
خرید حساب شده آیتم های اثرگذار 
بر اینگیجمنــت مانند خرید بازدید 
پروفایل، سیو، الیک، ایمپرشن، ریچ 
و خالصــه هر مــورد خریدنی دیگر 

است.

گرام با 4 ترفند تضمینی! افزایش اینگیجمنت اینستا


