
گوترش: امیرعبداللهیان خطاب به 

به دنبال یک توافق خوب هستیم
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کــرات قبلــی ایــران بــا گروه ۴+۱     امیرعبداللهیــان در خصــوص برگــزاری شــش دوره مذا
کــرات را نادیــده نمی گیریم، اما به عنوان دولت جدید این حق را برای  گفــت: مــا ایــن مذا
خود قائل هستیم که با مالحظات خود مسائل مورد اختالف را مرور و در مورد آن گفتگو 

کنیم. وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در گفتگوی تلفنی با دبیرکل ســازمان 
کــرات ویــن شــده و در تــالش برای  ملــل گفــت: ایــران بــا حســن نیــت و جدیــت وارد مذا

 | صفحه 2 دستیابی به یک توافق خوب است...

 رییس کمیته دستمزد: 

 تعیین دستمزدها 
وارد فاز تازه ای می شود

صفحه 3 
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خبر خوب وزیر اقتصاد درباره اشتغالزایی

ماه آینده اعتبارات الزم 
 برای ایجاد اشتغال

تزریق می شود
     وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
در سه ماه گذشته اقدام های الزم برای 
ایجاد اشــتغال انجام شــده و ماه آینده 
اشــتغال  ایجــاد  بــرای  الزم  اعتبــارات 

تزریق می شود...

 وزیر نفت   اظهار کرد :

 هشدار درباره 
 تبدیل شدن ایران
به واردکننده بنزین

کیــد بــر اینکه افزایش ظرفیت       وزیــر نفــت بــا تا
پاالیشــی از رســالت های مهــم دولــت ســیزدهم 
اســت، درباره افزایش مصرف فرآورده های نفتی 
کشــور هشــدار داد و گفــت: رئیس جمهــوری هم 
در ایــن بــاره مکاتباتــی بــا مقــام معظــم رهبــری 
ک باشد  گر دغدغه ای در تامین خورا  داشته که ا

برطرف شود...  | صفحه 4  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

احتمال کاهش قیمت 
گوشی موبایل در بازار
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 قرارداد 
 سوآپ گازی سه جانبه

تیری با چند نشان
4

 مصیبت برق سکه
در زندگی
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دستورات مهم 
 رئیس جمهور برای حل
3 مسئله مهم اقتصادی
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 فراخــوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 با ارزیابی کیفی )به روش فشرده( 

شماره ۲00000113۲0000۶0 )4001/55(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب

 نوبت اول

زیابــی کیفــی )بــه روش فشــرده( بــا موضــوع  شــرکت بــرق منطقــه ای غــرب در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ار
انجــام امــور خدماتــی و تنظیفاتــی پســت هــای اســتان کرمانشــاه بــه صــورت حجمــی در ۵۰ مــکان، مطابــق بــا شــرایط خصوصــی 
ــق درگاه  ــرو را از طری ــی و وزارت نی ــن المل ــتانداردهای ملی_بی ــت اس ــا رعای ــه و ب ــناد مناقص ــدرج در اس ــی من ــخصات فن و مش
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد، کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه، از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. هرگونــه مــدارک ارســالی خــارج از ســتاد فاقــد 

اعتبــار مــی باشــد.
الزامات: دارا بودن و بارگذاری تصاویر زیر در ستاد الزامی می باشد.

الف ( تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ب ( تصویر گواهینامه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی

•مبلــغ بــرآورد مناقصــه: 17/۵63/63۰/862 )هفــده میلیــارد و پانصــد و ســی و شــش میلیــون و ششــصد و ســی هــزار و 
هشــتصد و شــصت و دو ( ریــال

• مبلــغ تضمینــی شــرکت در فرآینــد مناقصــه: 877/۰۰۰/۰۰۰ ) هشــتصد و هفتــاد و هفــت میلیــون ( ریــال مطابــق بــا انــواع 
تضمیــن هــای قابــل قبــول منــدرج در آییــن نامــه معامــالت دولتــی، شــماره 1234۰2/ت ۵۰6۵9 ه مــورخ 94/9/22 هیئــت 

محتــرم وزیــران 
• برنامه زمانبندی فرایند مناقصه: 

۱_تاریخ انتشار فراخوان از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( : 14۰۰/9/1۰
کیفــی و مناقصــه )بــه صــورت همزمــان( از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات  ۲_آخریــن مهلــت زمانــی دریافــت اســناد ارزیابــی 
الکترونیکــی دولت)ســتاد(: از ســاعت 9 روز چهارشــنبه 14۰۰/۰9/1۰ لغایــت ســاعت 14 روز شــنبه تاریــخ 14۰۰/۰9/13 مــی باشــد.

کیفــی و مناقصــه )بــه صــورت همزمــان( از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات  ۳_آخریــن مهلــت زمانــی بارگــذاری اســناد ارزیابــی 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( : تــا ســاعت 14 روز ســه شــنبه تاریــخ 14۰۰/۰9/27 مــی باشــد.

۴_آخریــن مهلــت زمــان تحویــل ضمانــت نامــه شــرکت در فراینــد مناقصــه بــه صــورت فیزیکــی: تــا ســاعت 9 روز یکشــنبه 
تاریــخ 14۰۰/۰9/28 مــی باشــد.

کیفــی از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد( : ســاعت 11 روز  کــت هــای ارزیابــی  گشــایش پا ۵_زمــان 
یکشــنبه 14۰۰/۰9/28 مــی باشــد.

زیابی کیفی مناقصه گران اعالم خواهد شد. کت های مناقصه: پس از پایان ار گشایش پا ۶_زمان 
۷_اعتبار پیشنهاد قیمت: 18۰ روز از تاریخ آخرین مهلت بارگذاری پیشنهاد قیمت در ستاد

بهمــن  کرمانشــاه22  در  واقــع  غــرب  ای  منطقــه  بــرق  شــرکت   : گــزار مناقصــه  دســتگاه  تمــاس  اطالعــات  و   آدرس 
 میدان گالیولطبقه دوم اداره قراردادها_تلفن ۵ _ 38232۰۰1 )۰83( داخلی 2269 و 2۰8۵ و مستقیم ۰8338227249 

واحد فنی تلفن  ۵ _ 38232۰۰1 ) ۰83( داخلی 234۰ 
ــه مشــکالت ســامانه ای : مرکــز تمــاس 14۵6   اطالعــات تمــاس جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســتاد و پاســخگویی ب

) بدون پیش شماره ( 
ستاد دفتر ثبت نام استان ها، )www.setadiran.ir( بخش ٫٫ ثبت نام / پروفایل تامین کننده /مناقصه گر٫٫

کو  ظرفیت سازمان ا
  برای افزایش 

تجارت منطقه ای ایران
  قدرت اله امام وردی

کارشناس مسائل اقتصادی
پانزدهمیــن اجــاس اکــو با 
حضور سران سازمان همکاری 
اقتصادی )اکو(  در ترکمنستان 
و با هدف تامین منافع اقتصادی 
و تمرکز بر روابط چند جانبه اقتصادی بین کشورهای 
همســایه تشکیل شــد. سازمان اکو )در ابتدا سازمان 
همــکاری عمــران منطقــه ای( در ســال 1341 با 
مشــارکت ایران، ترکیه و پاکســتان آغاز به کار کرده 
اســت و هم اکنون کشور های افغانستا ن، آذربایجان، 
قزاقســتا ن، ترکمنستا ن، قرقیزســتا ن، ازبکستا ن و 
تا جیکســتا ن را نیز به عضویت پذیرفته و با پوشــش 
جمعیتی بالغ بر 440  میلیون نفر، یک ظرفیت بالقوه 

برای توسعه تجاری منطقه است.
قطعا هرگونه همکاری ایران با کشــورهای همســایه 
و منطقه در توســعه مناسبات اقتصادی حائز اهمیت 
است و این موضوع در زمانی که ایران تحت شدیدترین 
تحریم های یک جانبه ی آمریکا و بعضا کشــورهای 
اروپایی اســت، اهمیت مضاعف پیدا می کند. توسعه 
روابط ایران با کشورهای منطقه  یک اولویت و ضرورت 
مهم برای گســترش تجارت خارجی ایران اســت. لذا 
گســترش همــکاری ایران با اکو مــی تواند منجر به 
کاهش اثرات تحریمی بر اقتصاد ایران شود و یا با ایجاد 
یک مزیت برای کشورهای منطقه، میتواند کشورهای 
همسایه بر اروپا و آمریکا را در جهت کاهش تحریم ها 
فعال کند؛ به گونه ای که این کشورها بتوانند فشارهای 
تحریمی علیه ایران را برای باز شــدن زمینه افزایش 

تجارت خود با ایران از بین ببرند یا کاهش دهند.
 افزایش همکاری با کشورهای منطقه می تواند منجر 
به ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور به لحاظ تمرکز بر 
تولید با کیفیت، یا تولید صادراتی شود. اگر تمرکز تمام 
نهادهای دولتی و حاکمیتی بر توسعه روابط اقتصادی و 
تجاری باشد این موضوع می تواند زمینه را برای افزایش 
همــکاری هــای منطقه ای فراهم کند. به این معنا که 
از طریق مشارکت در سازمان های اقتصادی منطقه ای 
می توانیم بخشی از مشکات تجارت خارجی و انتقال 
وجه و همکاری های بانکی را حل کنیم. هر نوع توافق 
تجاری و ارتباطی که بین کشــورهای همســایه شکل 
بگیرد، می تواند منجر به مرتفع شدن بخشی از مشکات 
اقتصادی کشورهای مختلف منجمله ایران شود. با توجه 
به اینکه به دلیل تشدید تحریم ها در حال حاضر عمده 
تجارت ایران با کشورهای همسایه به اضافه هند، چین 
و روسیه  است، شکل گیری همکاری منطقه ای قطعا 

به نفع ما خواهد بود.
اما نمی توان مشکل تحریم ها و چالش هایی که برای 
توسعه تجارت ایران ایجاد می کند را نادیده گرفت. از 
یک طرف حضور و تاش ایران برای گسترش همکاری 
های تجاری با دنیا مطلوب اســت. به عبارت بهتر می 
توان گفت تا اینجای کار پنجاه درصد قضیه حل شده 
است، اما مشکل نگرانی کشورهای همسایه و منطقه 
از تحریم آمریکا یا جرایمی اســت که ممکن اســت 
آمریکا به آنها تحمیل کند. بعضا کشــورهای همسایه 
نگران از دست رفتن یا کاهش ارتباطات تجاری خود 
با آمریکا، بخصوص کشــورهای اروپای هســتند. این 
موضوع می تواند چالشی برای استفاده هر چه بیشتر 
مــا از همکاری های منطقه ای باشــد. اما بدون هیچ 
گونه پیش داوری اولیه که ناشی از اثرات تحریم ها بر 
روابط تجاری ایران با ســایر کشورهاست، شرکت در 
این نوع همکاری ها و بخصوص همکاری های منطقه 
ای با اوراسیا در افزایش صادرات ما موثر خواهد بود.

بــه عنــوان مثال با وجودی که برخی از کشــورهای 
یاد شــده صادر کننده نفت و گاز هســتند و نیازی به 
منابــع انرژی ما ندارند. ایران می تواند میعانات گازی 
یا فرآورده های نفتی و محصوالت کشــاورزی به این 

کشورها صادر کند. 
منبع : راهبرد معاصر

یادداشت

با رای نمایندگان؛

تخلف وزارت نیرو در زمینه تامین برق 
به قوه قضاییه ارسال شد

نمایندگان مجلس گزارش کمیســیون اقتصادی در مورد آثار اقتصادی ناشــی از عدم تحصیل احکام 
قانون برنامه ششم و اجرای احکام قانونی توسط وزارت نیرو را به قوه قضاییه ارسال کردند.

در ادامه جلســه علنی روز )سه شــنبه، ۹ آذرماه( مجلس شــورای اسامی بررسی گزارش کمیسیون 
اقتصادی در مورد آثار اقتصادی ناشی از عدم تحصیل احکام قانون برنامه ششم و اجرای احکام قانونی 

توسط وزارت نیرو، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با 1۵۵ رأی موافق، 11 رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲0۵ نماینده حاضر در صحن 
براساس ماده ۲34 آیین نامه داخلی این گزارش برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارسال کردند.

سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه گزارش کمیسیون در این زمینه 
گفت: حوزه انرژی الکتریکی با ویژگی های عدم قابلیت ذخیره سازی در مقیاس وسیع نیاز به سرمایه 
گــذاری اولیــه باال و ماحضات امنیتی تامین بــرق، مدیریتی ویژه می طلبد که چنانچه برنامه ریزی 
درستی برای افزایش تولید، توزیع و مصرف برق صورت نگیرد با مشکل کمبود برق و بروز خاموشی 
مواجه خواهیم شــد. همچنین صنعت برق با ســهم حدود یک درصدی تولید ناخالص داخلی نقشــی 
مســتقیم در رشــد اقتصادی و رفاه اجتماعی داشــته و عقب ماندگی دراین حوزه می تواند به عاملی 
محدود کننده در برنامه ریزی اقتصادی شــود از طرف دیگر توســعه ظرفیت های برق کشــور در کنار 

نیاز کشورهای مجاور می تواند اقتدار منطقه ای و امنیت کشور را تقویت کند.

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

66917312      66915268 



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

25 ربیع الثانی 1443   1 دسامبر 2021 چهارشنبه 10 آذر 1400  شماره پیاپی 1981

سیاست 2

با حضور وزیر صمت؛

 دومین نمایشگاه اختصاصی ایران
گشایش یافت در سوریه 

 دومین نمایشگاه تخصصی ایران در سوریه در 
مرکز بین المللی نمایشگاه های دمشق و با حضور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسامی 
ایران، وزیر اقتصاد سوریه و شماری از بازرگانان 

و سرمایه گذاران دو کشور گشایش یافت.
بــه گــزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
بســیاری از بازرگانــان حاضــر در نمایشــگاه 
توانمندی هــای جمهوری اســامی ایران در 
زمینه های اقتصادی را تحســین و آن را گامی 
بلند در مســیر ارتقای همکاری های اقتصادی 

دو کشور ارزیابی کردند.
در ایــن نمایشــگاه که در فضایی به وســعت 
چهار هزار متر مربع برپا شــده، 1۶4 شــرکت از 
کشورمان توانمندی های خود را در زمینه های 

مختلف به نمایش گذاشتند.
ســید رضا فاطمی امین وزیــر صنعت، معدن 
و تجــارت کشــورمان در اظهاراتــی در جمع 
خبرنــگاران، ضمن ابراز عاقه مندی برای فعال 

شــدن مجدد ظرفیت های اقتصادی و صنعتی 
سوریه و بازیابی اقتصاد این کشور، برای سرمایه 
گذاری مشــترک در ســوریه به منظور تامین 
مصارف داخلی و صادرات به کشورهای منطقه 

اعام آمادگی کرد.
رییس اتاق بازرگانی سوریه و ایران نیز برگزاری 
این نمایشگاه  در شرایط سخت اقتصادی فعلی 
سوریه را مهم ارزیابی کرد که در بهبود شرایط 
اقتصــادی ســوریه و در مقابله بــا تحریم های 
ظالمانه نقش بســزایی دارد و همچنین روابط 

دو کشور را مستحکم تر می کند.
سوریه در سال ۲00۸ بیش از 30 میلیارد دالر 
با جهان تجارت داشت که اکنون به کمتر از پنج 

میلیارد دالر درسال رسیده است.
بــه گفته کارشناســان، ایران عــاوه بر کاال، 
در حــوزه صادرات خدمات فنی و مهندســی 
 نیــز ظرفیــت همــکاری بســیار باالیــی با 

سوریه دارد.

 در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفت؛

 دستورات مهم رئیس جمهور 
برای حل ۳ مسئله مهم اقتصادی

رئیــس جمهور با تاکید بر اینکه باید مولدســازی 
اموال مازاد دولت برای جبران کمبود در منابع مالی، 
سریعا اجرایی شود، گفت: تمام دستگاه های اداری 
موظفند اموال مازاد را در مدت معین شناســایی و 
قیمت گذاری کنند و برابر مقررات به فروش رسانند.
 ســید ابراهیم رئیســی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت، اظهار امیدواری کرد برنامه مولد 
سازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاه ها 

و قوای کشور هر چه سریع تر اجرایی شود.
رئیسی گفت: تمام مدیران برای رفع کسری بودجه 
بدون آثار تورمی باید با وزارت اقتصاد و دارایی برای 

تأمین بوجه از این طریق همکاری کنند.
رییسی همچنین اهتمام مسئوالن را برای تثبیت 
قیمــت ها و آرامش بــازار اقدامی ارزنده وضروری 
دانســت و خواســتار تداوم نظارت دقیق و جدی بر 

قیمت ها و تنظیم بازار شد.
در ایــن جلســه، وزیر امور اقتصــادی و دارایی از 
راهکارهای پیشــنهادی بــرای اجرای برنامه مولد 

ســازی دارایی های دولــت از طریق فروش اموال 
مازاد با هدف تامین بخشی از منابع بودجه گزارش 
داد و مقرر شد برای برطرف شدن موانع فروش اموال 

مازاد دولت مجوزهای الزم دریافت شود.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین 
طــرح تامین منابع مالــی از طریق تهاتر و با هدف 
افزایش سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی در 
حــوزه هــای نفت، نیرو و راه و شهرســازی مطرح 
و مقرر شــد برای تســریع در اجرای این طرح ها، 
مقــررات و آیین نامــه های الزم تهیه و به تصویب 

مراجع ذیصاح برسد.
در ادامه جلســه گزارشــی از وضعیت تنظیم بازار و 
نقــش مثبت اجرای طرح های دولت برای تثبیت 
قیمت ها بویژه اقام خوراکی ارائه شد که نشان می 
دهد اجرای طرح سفارش خرید مرغ و تخم مرغ از 
طریق سامانه های فضای مجازی و تحویل مستقیم 
آن به متقاضی در تهران و کرج در ثبات قیمت ها و 

توزیع، آسان تر، موثر و موفق بوده است.

بین الملل

کشور باربادوس طی یک مراسم 
رسمی به عنوان یک جمهوری 

مستقل اعالم موجودیت کرد و ملکه 
الیزابت بریتانیا را از مقام ریاست بر 
دولت خود کنار گذاشت. شاهزاده 

چارلز ولیعهد بریتانیا به نمایندگی از 
مادرش الیزابت دوم، ملکه بریتانیا به 

باربادوس رفت و در مراسم تبدیل 
باربادوس به جمهوری شرکت کرد.

سانس ویژه ماساژ 
وسط جلسه علنی 
مجلس!
تصویری از ماساژ 
دادن یک نماینده 
توسط همکارش در 
جلسه علنی دیروز 
مجلس را ببینید.
منبع:تسنیم

گزارش تصویری

بازی آغاز شده است

بایدن تحت فشار احیا یا شکست برجام
بــرای جو بایدن، رئیس جمهــوری ایاالت 
متحــده آمریکا، مذاکرات ایران یک کابوس 
اســت. پس از خــروج نیروهای آمریکایی از 
افغانســتان، بایدن اکنون با مشکلی مواجه 
اســت که اساســاً قابل حل نیســت. برای 
فروش سیاســی یک توافق هسته ای جدید 
به آمریکایی ها، رئیس جمهوری باید از ایرانی 
ها امتیازاتی بیشــتر از ســال ۲01۵ دریافت 
کند. از سوی دیگر، ایرانی ها نه تنها خواستار 
لغو تحریم های آمریکا هستند، بلکه خواستار 
تضمینی هستند که حتی اگر دونالد ترامپ )یا 
هــر جمهوری خواه دیگری( در ژانویه ۲0۲۵ 
وارد کاخ ســفید شود، توافق جدید همچنان 
پابرجا بماند. از سوی دیگر، بایدن می داند که 
هیچ اقدامی نکردن، به همان اندازه غیرممکن 
است. ایران به طور گسترده در حال غنی سازی 
اورانیوم است و تاش های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را برای نظارت کامل بر تأسیسات 
که برخی از آنها در اعماق زمین ساخته شده 
انــد، محدود می کنــد. این موضوع بایدن را 

تحت فشار بیشتری قرار می دهد.
بایدن تحت فشار احیا یا شکست برجام

دیپلماســی ایرانی: علی باقری کنی یکی از 
مهمترین سیاستمداران این روزهای دنیای 
دیپلماســی اســت، مردی که مذاکرات بین 
المللی توافق هســته ای را از امروز دوشــنبه 
پس از یک وقفه شــش ماهه در وین رهبری 

می کند.
بــرای اروپایی ها، باقری کنی پیامی دارد که 
به نظر ســاده می آید: شــما می توانید فقط 
بــا توجه به منافع ملی خود، »نقش مهمی« 
در مذاکرات داشته باشید. هر چه اروپایی ها 
به وضوح از سیاســت آمریکا فاصله بگیرند، 

سود بیشتری خواهند برد. تاش برای ایجاد 
اختــاف در روابــط فراآتانتیک یک چیز را 
روشــن می کند: بازی آغاز شده است. اینکه 
آیا توافق هسته ای آینده ای دارد یا نه، اکنون 
کامًا مشــخص نیست. هیچ یک از طرفین 
توافق نمی خواهند ایرانی ها بمب اتمی بسازند 
و برجام را دستاورد مهمی برای امنیت و ثبات 
در منطقه ای می بینند که گرفتار بحران شده 
اســت. اگر این توافق برای همیشه شکست 
بخورد، بیم آن می رود که هرج و مرج جدیدی 

در خاورمیانه یه وجود آید.
نظام قدرت در تهران نیز تغییرات زیادی کرده 
و دولت جدیدی تحت ریاست ابراهیم رئیسی 
روی کار آمده است. این دولت نسبت به توافق 
هسته ای احساس تعهد نمی کند، برعکس: 
بسیاری از تندروهای ایرانی به شدت از توافق 

انتقــاد می کنند، زیرا آنها را از گزینه توانایی 
ساخت ســاح های هسته ای محروم کرده 
و مزایای اقتصادی زیادی به همراه نداشــته 

است.
در عین حال، تغییر پرســنل می تواند یک 
مزیت نیز داشــته باشــد: برخاف گذشته، 
حاکمان واقعی اکنون در صحنه بین المللی 
ظاهر می شوند، مردانی کامًا مذهبی که به 
سپاه پاسداران متصلند و مستقیماً به آیت اهلل 
علی خامنه ای، رهبر انقاب ایران دسترسی 
دارنــد. علی باقری کنی، معــاون وزیر امور 
خارجه ایران نیز عضو این حلقه درونی است. 
وی در اقامتگاه ســفیر در برلین درباره توافق 
هسته ای گفت، حفظ منافع ملی جمهوری 
اسامی ایران وظیفه من است. تردیدهای او 
در مــورد آمریکا به وضوح در طول گفت وگو 

احساس می شود. باقری کنی بر امیدها برای 
توافق سریع سرپوش می گذارد.

تمرکــز مطالبات ایــران بر رفع تحریم های 
اقتصــادی اســت و باقری کنی خواســتار 
برداشته شدن همه تحریم های آمریکاست. 
البته ایرانی ها هنوز حاضر نیستند با آمریکایی 
ها بر سر یک میز بنشینند. حاکمیت ایران به 
این افتخار می کند که تاکنون در برابر »فشار 
حداکثری« واشنگتن مقاومت کرده: وضعیت 
اقتصادی کشور ضعیف است، مدیریت کرونا 
فاجعــه بار بــوده، نرخ تورم حدود 40 درصد 
اســت و بیکاری باالست؛ اما حکومت بدون 
هیچ چالشــی حکومت کرده است و گزارش 
هایــی از موفقیت های خود را مانند افزایش 

اخیر در صادرات نفت منتشر می کند.
بــرای جو بایدن، رئیس جمهــوری ایاالت 

متحــده آمریکا، مذاکرات ایران یک کابوس 
اســت. پس از خــروج نیروهای آمریکایی از 
افغانســتان، بایدن اکنون با مشکلی مواجه 
اســت که اساســاً قابل حل نیســت. برای 
فروش سیاســی یک توافق هسته ای جدید 
به آمریکایی ها، رئیس جمهوری باید از ایرانی 
ها امتیازاتی بیشــتر از ســال ۲01۵ دریافت 
کند. از سوی دیگر، ایرانی ها نه تنها خواستار 
لغو تحریم های آمریکا هستند، بلکه خواستار 
تضمینی هستند که حتی اگر دونالد ترامپ )یا 
هــر جمهوری خواه دیگری( در ژانویه ۲0۲۵ 
وارد کاخ ســفید شود، توافق جدید همچنان 
پابرجا بماند. از سوی دیگر، بایدن می داند که 
هیچ اقدامی نکردن، به همان اندازه غیرممکن 
است. ایران به طور گسترده در حال غنی سازی 
اورانیوم است و تاش های آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را برای نظارت کامل بر تأسیسات 
که برخی از آنها در اعماق زمین ساخته شده 
انــد، محدود می کنــد. این موضوع بایدن را 
تحت فشار بیشتری قرار می دهد. زیرا حتی 
اگر توافق از نظر سیاســی به نفع او نباشــد، او 
نمی خواهد نامش به عنوان کســی در تاریخ 
ثبت شــود که در دوره ریاســت جمهوری او 
ایرانی ها توانســتند به توانایی ساخت بمب 

اتم نزدیک شوند.
تصادفی نیست که گزارش هایی در واشنگتن 
منتشر می شود مبنی بر اینکه نیروی هوایی 
آمریکا در حال آزمایش یک بمب جدید ۲.3 
تنی است که می تواند پناهگاه های زیرزمینی 
را نابود کند. با این حال، این موضوع جای سوال 
دارد که آیا می توان برنامه هسته ای ایران را از 
طریق حمات نظامی، همانطور که بنیامین 

نتانیاهو خواسته بود، متوقف کرد یا خیر؟

خبر ویژه

امیرعبداللهیــان در خصــوص برگزاری شــش دوره مذاکرات قبلی ایران با گــروه 1+4 گفت: ما این مذاکرات را نادیده 
نمی گیریم، اما به عنوان دولت جدید این حق را برای خود قائل هستیم که با ماحظات خود مسائل مورد اختاف را 
مرور و در مورد آن گفتگو کنیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل 
گفت: ایران با حسن نیت و جدیت وارد مذاکرات وین شده و در تاش برای دستیابی به یک توافق خوب است. گوترش 

هم با استقبال از آغاز مذاکرات و حمایت از احیای کامل برجام، نسبت به حصول نتیجه مذاکرات ابراز امیدواری کرد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران با »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد درباره 

مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله تحوالت افغانستان و مذاکرات وین تلفنی گفتگو کرد.
امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی خاطر نشان  کرد که علیرغم بدعهدی و بی عملی آمریکا و سه کشور اروپایی، 

تهران با حسن نیت و جدیت وارد مذاکرات وین شده و در تاش بر دستیابی به یک توافق خوب است.
وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح ویژگی های یک توافق خوب اظهار داشت: طرف های مقابل می بایست به تعهدات 
کامل خود در برجام برگردند. در این صورت ایران نیز اقدامات جبرانی خود را متوقف خواهد کرد. همچنین این نکته 

اهمیت دارد که هر نوع توافق حاصله، قابلیت راستی آزمایی موثر داشته باشد.
مذاکرات وین به منظور رفع تحریم های آمریکا علیه ملت ایران از روز دوشنبه هشتم آذر ماه در شهر وین آغاز شد و علی 
باقری معاون وزیر امور خارجه که ریاست این مذاکرات را برعهده داشت در اظهاراتی در نشست افتتاحیه بر لزوم لغو 
تمامی تحریم های غیرانسانی و قهرآمیز آمریکا علیه ملت ایران تأکید کرد و گفت: تا زمانی که کارزار فشار حداکثری 

آمریکا نفس می کشد، احیای برجام سخن گزافی بیش نیست.

امیرعبداللهیان خطاب به گوترش:

به دنبال یک توافق خوب هستیم

 هیئت دولت امروز
 به مجلس می رود

ســخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسامی از 
برگزاری جلســه مشترک میان دولت و مجلس در 

جلسه علنی چهارشنبه 10 آذر ماه خبر داد.
ســید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه 
مجلس شورای اسامی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به جلســه مشــترک روز یکشنبه مجلس و شورای 
عالی قضایی که با هدف همگرایی بیشتر برای حل 
مشــکات کشــور انجام شد، گفت: به مناسبت روز 
مجلس، اعضای هیئت دولت به اتفاق رئیس جمهور 
روز چهارشــنبه در صحن علنی مجلس حضور می 

یابند.
وی افزود: در این نشســت مشترک میان مجلس و 
دولت مسائل مختلف بررسی خواهد شد و همگرایی 
دو قوه مجریه و مقننه در دستور قرار خوهد گرفت.

عصر یکشنبه نیز شورای عالی قضایی کشور به ریاست 
حجت  االسام و المسلمین اژه ای در صحن مجلس 
شورای اسامی میهمان نمایندگان بودند و در این 
جلسه مهم ترین مسائل بین دو قوه و راهکارهای حل 

مسائل و مشکات مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده استان اصفهان :

یک چیز هایی درباره اعتراضات 
مردم از رسانه ها شنیده ام، نیازی 

نیست به اصفهان بروم
صــادق طباطبایی نژاد نماینده اســتان اصفهان با 
اشاره به اعتراضات مردم اصفهان می گوید اطاعات 
اتفاقات اخیر را جسته و گریخته از رسانه ها شنیدم 
و از هفته گذشته و به اصفهان نرفتم. االن هم تهران 
هســتم. تصمیمی هم ندارم این هفته به اصفهان 
بروم، زیرا وقت بازدید از حوزه انتخابیه نیست و باید 

در مجلس باشم.
 اعتراضات اصفهان در روز های گذشــته تیتر یک 
رســانه ها بود و از اواخر هفته گذشــته به خشونت 
کشیده شد و در حالیکه در اعتراضات به گفته فرمانده 
نیــروی انتظامی اســتان اصفهان بیش از 1۲0 نفر 
بازداشــت و چندین تن زخمی شــدند، نمایندگان 
استان، اما یا ترجیح دادند در این خصوص صحبتی 

نکنند.
برخی از نمایندگان استان ترجیح دادند در خصوص 
موضوع مصاحبه ای نداشــته باشــند و به خبرنگار 
رویداد۲4 می گفتند »تصمیم بر این است که اخبار 
از کانال اســتانداری دنبال شــود.« برخی دیگر از 
نماینده هــا نیز اعام کردند که در زمان اعتراض ها 

در اصفهان نبوده اند.
برای پیگیری بیشــتر با یکی دیگــر از نمایندگان 
اصفهان گفتگو کردیم. صادق طباطبایی نژاد نماینده 
اردستان در اصفهان می گوید: اطاعات من هم در حد 
همین اطاعاتی اســت که در رسانه ها وجود دارد و 
اردستان بودم هفته گذشته و به اصفهان نرفتم. االن 
هم در تهران هستم. تصمیمی هم ندارم این هفته 
بــه اصفهان بروم، زیرا وقت بازدید از حوزه انتخابیه 

نیست و باید در مجلس باشم.
او در پاسخ به این سوال که »آیا نیاز نیست که شما 
به عنوان نماینده استان در جریان اعتراضات مردمی 
باشید و به اصفهان بروید؟«، گفت: نه نیازی نیست 
به اصفهان بروم و اگر نیازی باشــد خودشــان به ما 
می گویند. مســئله خاصی هم در خصوص اصفهان 
مطرح نشــده اســت و ظاهرا در حد همین مسائلی 

است که رسانه ها اعام کردند.
این نماینده مجلس ادامه داد: تا جایی که من اطاع 
دارم، کشاورزان از یکی دوماه گذشته نسبت به کم آبی 
و خشکســالی اعتراضاتی را دارند. اعتراضاتی را هم 
کشاورزان شرق استان در خصوص وضعیت آب دارند 
و چندین سال است که این وضعیت ادامه دارد. این 
اعتراض ها به حق است و وعده ای به آن ها داده شده 
که محقق نشــده است. زمانی که ترسالی باشد این 
موضــوع آنچنان خودنمایی نمی کند، اما زمانی که 
مانند امســال و سال قبل بارندگی کم باشد، بحران 
جدی تر می شود. البته طی سال های اخیر مدام اعام 
می شــد که تونل بهشــت آباد شروع به کار می کند، 

اما اجرایی نشد.

تذکر نماینده اردبیل به وزیران نیرو و 
خارجه درباره سدسازی کشور ترکیه

نماینده مردم اردبیل در مجلس شــورای اسامی 
از وزرای نیرو و امور خارجه خواســت که موضوع 
سدسازی کشور ترکیه در منطقه را پیگیری کنند 
چرا که در آینده با مشکل کم آبی روبرو خواهیم 

شد.
حجت االسام سیدکاظم موسوی در جلسه علنی 
دیروز )سه شنبه( مجلس شورای اسامی در تذکر 
شــفاهی با اشــاره به سدســازی کشور ترکیه بیان 
کرد: این ســد با برنامه ۵0 ســال و ذخیره میلیاردها 
مترمکعب آب احداث می شــود و با توجه به اینکه 
در دهه های بعد بی آبی در دنیا حاکم خواهد بود و 
یــک لیتــر آب در برابر یک لیتر نفت ارزش پیدا می 
کند، این سدســازی باعث می شــود که آب هایی 
کــه از کوهســتان آذربایجان شــرقی به ارس می 
 رود کم شــده و حقابه ما مورد تضییع قرار خواهد 

گرفت.
ایــن عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســامی از وزرای نیرو و خارجه خواســت که به این 
موضوع رسیدگی کنند چرا که دشت مغان که یک 
پنجم گندم کشــور را تامیــن می کند، در آینده با 

مشکل کم آبی روبرو خواهد شد.

ماکرون: 

  از فعالیت آژانس در ایران 
حمایت می کنیم

رئیس جمهور فرانســه در دیدار با مدیرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی از فعالیت های این نهاد 

بین المللی در ایران حمایت کرد.
فعالیت آژانس در ایران

 به نقل از پایگاه اینترنتی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز 
در دیدار با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در پاریس، گفت فرانسه از فعالیت آژانس 
در زمینه نظارت و بازرسی برنامه هسته ای ایران و 
تاش های آن برای تداوم مطلع بودن از فعالیت های 

هسته ای ایران حمایت می کند.
گروســی اخیرا ســفری به ایران داشت و راجع به 
مســائل باقی مانده پادمانی با مقامات کشورمان 
گفتگو کرد. اگرچه بنا به گفته او، مذاکراتش در 
ایــران »بــی نتیجه ماند«، اما ایران گفته اســت 
مذاکرات با آژانس شکســت نخورده و رایزنی ها 
جهــت تقویت همکاری با ایــن نهاد بین المللی 

ادامه خواهد داشت.

روسیه: 

کرات وین   مذا
کاماًل موفقیت آمیز بود

میخائیــل اولیانــوف رئیــس هیئت روســیه در 
مذاکرات وین روز گذشــته و در توئیتی تاکید کرد 
که ازســرگیری مذاکرات وین کامًا موفقیت آمیز 
بــوده و تنظیم پیش نویس توافق احیای برجام در 

کارگروه ها آغاز می شود.
این دیپلمات ارشــد روس توییت کرد: ازسرگیری 
مذاکــرات وین کامًا موفقیت آمیز بود. در آغاز دور 
هفتم، شرکت کنندگان در برجام تصمیم گرفتند 
کــه بــدون تأخیر فرآیند تهیه پیش نویس را در دو 
کارگروه رفع تحریم ها و مسائل هسته ای ادامه دهند.
وی خبر داد که این امر »بافاصله آغاز می شود.«

نماینده دائم روســیه در ســازمان های بین المللی 
دوشنبه شــب )۸ آذر( نیز در توییتر نوشــته بود: 
نشست کمیسیون مشترک برجام به پایان رسید. 
در جریان دور هفتم مذاکرات که با موفقیت کامل 
آغاز شــد، شرکت کنندگان در مورد اقدامات فوری 

بیشتر به توافق رسیدند.
دور هفتم مذاکرات هســته ای ایران و 1+4 از عصر 
دیروز در هتل کوبورگ وین با شــرکت نمایندگان 
ایران، روسیه، جین، فرانسه، انگلیس و آلمان آغاز 

شده است.
علی باقری مذاکره کننده ارشــد ایران روز گذشته 
و در آستانه دور جدید مذاکرات وین گفت: با اراده 
جدی و تدارک قوی برای لغو تحریم های غیرقانونی 

و ظالمانه وارد گفت وگوها شده ایم.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد 
که این گفت وگوها به طور مؤثر برای تأمین هدف 
جمهوری اسامی ایران در زمینه لغو این تحریم ها 

نقش داشته باشد.

 توطئه تازه آمریکا 
و قسد  در سوریه

دقیقــا در زمانــی که آمریکایی هــا در حال انتقال 
غیرقانونی تجهیزات و انواع ساح به سوریه هستند، 
شــبه نظامیان کردســتان این کشور )قسد( اعام 
کرده انــد که صدها زندانی »داعش« را در روزهای 
آینــده آزاد خواهنــد کرد، اقدامــی که حکایت از 
برنامه ریــزی دو طرفه برای آتش افروزی جدیدی 

در سوریه دارد.
در روزهای اخیر برخی منابع نزدیک به شبه نظامیان 
ُکرد سوریه موسوم به »قوات سوریة الدیمقراطیة« 
)قســد( از آمادگــی این گروه بــرای آزادی صدها 
تروریست داعشی از زندان های تحت نظر »قسد« 

خبر دادند.
برخی منابع نزدیک به قســد، فهرســتی از اسامی 
حدود ۷00 نفر از تروریســت های داعش را که از 
اهالی استان های »الرقه، الحسکه و دیرالزور« سوریه 
می باشــند و قرار است با میانجیگری سران عشایر 

شمال شرق این کشور آزاد شوند، منتشر کردند.
این فهرست که به امضای تعدادی از سران عشایر 
شــمال شرق سوریه رسیده، شامل زندانیانی است 
که طی ســال های ۲014 تا ۲0۲1 توســط قسد 
بازداشــت و در زندان های مناطق »الرقه، غویران، 
الطبقة، الحسکة، جرکین، عایا، المالکیة، الشدادی، 
الصور، میدان نفتی العمر، نافکر و الکسره« این گروه 

در بازداشت بوده اند.
وبگاه »العربی الجدید« به نقل از یک منبع نزدیک 
به قسد نوشت که »همه افرادی که مرتکب جنایت 
شــده اند، محاکمه خواهند شــد و بدون دریافت 
ضمانت آزاد نخواهند شد، اما این موضوع مربوط به 
سوری ها است و اتباع خارجی پس از محاکمه یا قبل 
از آن به کشورهای خود انتقال داده خواهند شد«.

پیشتر روزنامه انگلیسی »گاردین« مدعی شده بود 
که قســد در ازای دریافــت غرامت مالی، زندانیان 
داعشی را از بازداشتگاه های خود در شمال شرقی 
سوریه آزاد می کند، هرچند قسد پیش از نیز شماری 
از عناصر گروهه تروریستی داعش را از زندانهای خود 

با همین شکل آزاد کرده بود.

خانه ملت
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هر چند آمارها نشــان می دهد که خرید ملک 
توسط ایرانیان در ترکیه رو به افزایش است، اما 
وضعیت متزلزل شاخص های اقتصادی در این 
کشور، دورنمای مبهمی را برای سرمایه گذاران 

خارجی ترسیم کرده است.
ایرانی هــا در مــاه ســپتامبر ۲0۲1، بار دیگر 
رکورد خرید مســکن در ترکیه را شکســتند و 
بیش از 1300 خانه در این کشــور خریداری 
کردند؛ گفته می شود این رقم، بیش از ۲.۵ برابر 
میانگین خرید ماهانه ی اتباع ایرانی در ۵ سال 

گذشته بوده است.
این در حالی است که هجوم خریداران خارجی و 
افزایش تقاضا در بازار اماک ترکیه نیز نتوانسته 
از ریزش قیمت ها و رکود به وجود آمده در این 
کشــور در پی شــیوع کرونا جلوگیری کند؛ به 
طوریکه طبق آخرین برآوردها میانگین قیمت 
مســکن در ترکیه در یک ســال و نیم گذشته 

نزدیک به 4 درصد کاهش یافته است.
با این حساب، سرمایه گذاران ایرانی چنانچه در 
یک ســال اخیر در اماک داخلی خرید انجام 
می دادند به مراتب ســود بیشــتری را نصیب 
خود می کردند. مطابق آمار منتشر شده بانک 
مرکــزی ایران متوســط قیمت یک متر مربع 
زیربنای واحد مســکونی معامله شده در شهر 
تهران در مردادماه ســال جاری نســبت به ماه 
مشابه سال قبل نزدیک به 34 درصد افزایش 

یافته است.
  سرمایه ایرانیان 

گرانه می سوزد در آتش تبلیغات اغوا
نکته قابل توجه دیگر در خصوص سرمایه گذاری 
ایرانیــان در بازار مســکن ترکیــه، به موضوع 
ســقوط روزافزون ارزش لیر طی ســال های 
اخیر باز می گردد. بر اساس برخی از تحقیقات 
میدانی، ارزش دالری ملک های خریداری شده 
در ترکیــه از ۲01۶ تاکنــون به طور میانگین 
حدود ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده اســت که 
ایــن قضیه حکایت از زیــان انبوه دارایی های 

دالری ایرانیان در طی ۵ سال گذشته دارد.

عــاوه بــر این، قوانین حاکم بر خرید و فروش 
اماک در ترکیه فشار سنگینی را به خریداران 
خارجی ملک تحمیل کرده است تا بدین ترتیب 
راه برای بازگشت سرمایه گذاران پشیمان برای 
اســترداد پــول و خارج کــردن آن از ترکیه به 

حداقل ممکن برسد.
به عنوان نمونه، تمامی مالکان خانه و آپارتمان 
در بازار مسکن ترکیه در فاصله ورود تا خروج 
از ایــن بازار، 4 نــوع مالیات به دولت پرداخت 
می کنند که شــامل »مالیــات زمان خرید«، 
»مالیات تمبر«، »مالیات ســاالنه بر اماک« و 
»مالیات بر عایدی سرمایه« )حدود 3۵ درصد( 

می شود.
گذشــته از این مطالب، بر اســاس آمار و ارقام 
منتشــر شــده در خصوص شاخص  اقتصادی 
کشور ترکیه، بازارهای پولی و مالی این کشور 
در سالهای اخیر در سراشیبی سقوط قرار داشته 
و عدم ثبات اقتصادی نیز مهم ترین مؤلفه برای 
فرار ســرمایه خارجی از یک کشــور محسوب 

می شــود. بــا این حال اما برخــی از ایرانیان با 
بی اعتنایی نســبت وضعیــت متزلزل اقتصاد 
ترکیه، تحت تأثیر تبلیغات رسانه ای، همچنان 
مشتاقانه نسبت به خرید ملک و اخذ اقامت در 

این کشور اقدام می کنند.
هشدار کارشناسان درباره ریسک خرید 

ملک در ترکیه
طی ماه های گذشــته، کارشناسان و خبرگان 
حوزه مســکن و زمین بارها نسبت به خطرات 
جدی خرید و ســرمایه گذاری ملک در ترکیه 

هشدار داده  اند.
در همین ارتباط، مصطفی قلی خسروی رئیس 
اتحادیه مشاوران اماک با بیان اینکه خطرات 
خرید مســکن در کشورهای همسایه را بارها 
گوشزد کرده ام، گفت: بسیاری از اماک ترکیه 
فاقد مجوزهای قانونی هســتند و سند ندارند؛ 
بنابراین زمانی که مالکان می خواهند از شــر 
چنین اماکی خاص شوند، آنها را به خارجی ها 
می فروشند، چون خارجی ها آشنایی اندکی با 

قوانین ترکیه دارند.
ســید جال ابراهیمی رئیــس خانه اقتصاد و 
تجــارت ایــران و ترکیه نیز با اشــاره به اینکه 
از ســال 1۹۷4 در ترکیه حضور داشته است، 
اظهــار کــرد: در دادگاه هــای این کشــور به 
دادرســی های ایرانی ها که ســرمایه خود را به 
طمع سرمایه گذاری در ملک از دست داده اند، 
توجه نشده و به راحتی رأی به نفع اتباع خارجی 

صادر نمی شود.
پیش از این، سیدمحمد مرتضوی، عضو هیأت 
مدیره کانون سراســری انبوه سازان نیز با بیان 
اینکه قوانین ملکی ترکیه جانبدارانه است و در 
جهت حمایت از سرمایه گذاران خارجی نیست، 
گفته بود: در دوره ای که خرید ملک رونق گرفت 
و آمار صعودی بود، ترکیه یک ســری قوانینی 
را در حمایــت از مــردم خــود و در مواجهه با 
ســرمایه گذاران خارجی وضع کرد که خریدار 
تا 3 سال پس از زمان خرید، امکان فروش ملک 
را نداشته و در صورت فروش هم فقط باید ملک 

خود را به اتباع ترکیه بفروشد.
افزایش مهاجرت سرمایه داران از ترکیه

آمار باالی خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی ها 
در حالی رقم خورده اســت که این کشور خود 
در سالهای اخیر با بحران خروج سرمایه مواجه 
  New World Wealth  بوده است. بنا به گزارش
در سال ۲01۷ میادی حدود ۶ هزار میلیونر 
از این کشــور خارج شــده و مهاجرت کردند. 
درســال ۲01۸ میادی، 4 هزار نفر  در ســال 
۲01۹ میــادی ۲100 نفــر میلیونر از ترکیه 

خارج و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند.
بنابرایــن گــزارش، در 3 ســال اخیر 10 هزار 
میلیونــر و همچنیــن 13 هــزار کارآفرین و 
ســرمایه گذار از ترکیــه به کشــورهای دیگر 
مهاجرت کردند. به این ترتیب، ترکیه سومین 
کشــور جهان اســت که پس از چین و هند، 
شاهد مهاجرت بیشترین میلیونرهای دالری 

بوده است.
آینده مبهم اقتصاد ترکیه

صعود افسارگســیخته نرخ تورم در سال های 
اخیر و افت شدید ارزش لیر در برابر دالر، بیانگر 
اوضاع وخیم اقتصادی ترکیه اســت. نرخ تورم 
در ترکیه از ۲01۶ دو رقمی شده و هم اکنون 
تورم نقطه ای در این کشور به ۲0 درصد رسیده 
اســت. خبر ورود ترکیه به لیست خاکستری 
FATF در ماه اخیر نیز به نوبه خود، ســیگنال 
منفی مضاعفی را برای بازار دارایی ها در ترکیه 

منعکس کرد.
به گــزارش خبرآناین، رجب طیب اردوغان 
در کمتر از دو ســال، ســه رئیــس کل بانک 
مرکــزی را از کار برکنــار کرده اســت. وی در 
تازه تریــن اقدام خــود ترکیب تصمیم گیران 
در بانک مرکزی را نیز تغییر داده اســت. این 
عملکــرد رئیس جمهور ترکیه باعث شــده تا 
ثبــات اقتصــادی ترکیه دچار تزلزل شــود و 
عــاوه بر دامن زدن بر آتش تورم،  اســتقال 
 نهاد سیاستگذار پولی این کشور نیز زیر سوال

 برود.

وقتیسرمایهایرانیاندرآتشتبلیغاترسانهایمیسوزد

رکورد خرید خانه در ترکیه شکسته شد 

کرات وین در بازار موبایل اثر مذا

احتمالکاهشقیمتگوشیموبایلدربازار
 مذاکرات وین روز دوشنبه هشتم آذر آغاز شد. کارشناسان درباره تاثیرات 
احتمالی مذاکرات در بازار دالر نظرات مختلفی دارند.برخی از کارشناسان 
بازار ارز عقیده دارند اگر از مذاکرات سیگنال های مثبتی منتشر شود، موجب 
کاهش قیمت دالر در بازار می شــود. از طرفی دالر در ســامانه سنا کاهشی 
بود اما قیمت دالر در بازار آزاد امروز سه شــنبه همچنان در کانال ۲۹ هزار 
تومان باقی ماند. علی صدیقین، کارشناس بازارهای مالی وجود این اختاف 
قیمت در بازار دالر را ناشــی از امیدواری فعاالن بازار آزاد به افزایش قیمت 
دالر می داند. او همچنین بر این عقیده اســت که دالر بازار آزاد از کاهش 
قیمت دالر متشکل و سنا تاثیری نگرفته است و منتظر اخبار و سیگنال های 
قطعی از وین است. برخی از فعاالن بازار موبایل عقیده دارند اگر مذاکرات وین 
به نتیجه برسد روی بازار ارز تاثیر می گذارد و تلفن همراه هم از قیمت ارز 
تاثیرپذیر است زیرا قیمت کاالی وارداتی با تغییر نرخ ارز هم تغییر می کند.

موبایل ارزان می شود؟
مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی در 
گفتگو با تجارت نیوز به وجود رکود در بازار موبایل اشاره کرد و توضیح 
داد که اگر مذاکرات باعث کاهش قیمت دالر شود در بازار موبایل اثرگذار 
اســت. کاهش نرخ ارز در بازار احتماال موجب کاهش قیمت ها در بازار 
موبایل شــود. او عقیده دارد اگر اخبار مذاکرات قیمت دالر را صعودی 
کند احتماال در کوتاه مدت در بازار موبایل اثری ندارد اما به دلیل تامین 
ســود واردکنندگان وسایل ارتباطی و دیجیتالی احتماال شاهد افزایش 

قیمت نسبی در بازار باشیم.
رکود کاهش می یابد؟

به گزارش تجارت نیوز، با توجه به قانونی شدن واردات گوشی موبایل و 
طرح رجیستری، اگر قیمت ارز روند نزولی داشته باشد و قیمت موبایل 

کاهش یابد، احتماال رکود در بازار کم تر می شــود.بنابراین اگر رکود در 
بازار کاهش پیدا کند و معامات بیشــتر شــود، واردات و مانع از افزایش 

مجدد قیمت موبایل می شود.
اختالف قیمت موبایل در بازار ایران و جهان

بررســی ها در بازار موبایل نشــان می دهد قیمت برخی از مدل ها در بازار 
ایــران چنــد برابر قیمت دالری آن ها )که در ســایت تولید کننده ثبت 
می شود( به فروش می رسند.یکی از دالیل این اختاف قیمت، افزایش 
هزینه های واردات ناشی از تحریم و چرخش محصول میان واسطه ها برای 
رسیدن به ایران است. همین مساله موجب می شود برخی از مدل ها در 
بازار کشور تا ۲0 میلیون تومان بیش تر از معادل دالری آن عرضه شود.

با توجه به همین مساله اگر مذاکرات وین موجب کاهش قیمت دالر در 
بازار شود، احتماال موجب کاهش قیمت گوشی موبایل در بازار می شود.

رئیــس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور تاکید کرد: 
هوشمندسازی نظام مالیاتی، مهمترین راهکار و برنامه 
جدی نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی در کشور 
اســت. داود منظور رئیس کل ســازمان امور مالیاتی با 
تاکید بر مبارزه با فرار مالیاتی افزود: با پیشــبرد برنامه 
هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده ها و اجرای 
سیستم حسابرسی بر مبنای ریسک مودیان، عما گام 
مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی برداشــته خواهد 

شد.
وی ادامه داد: نظام مالیاتی با تکیه بر موتور ریسک قادر 
خواهد بود، با تمرکز بر پرونده های پر ریســک و بدون 

رســیدگی بخش قابل توجهی از پرونده های مالیاتی، با 
کمترین هزینه، مالیات متناسب با میزان درآمد واقعی 
افــراد را وصول کند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: با اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه 
مودیان که همینک در دســتور کار ســازمان قرار دارد، 
یکی از مراحل اصلی تحقق نظام هوشمند مالیاتی تحقق 

پیدا خواهد کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین افزود: 
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از 
ظرفیت های ماده 1۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، 
از دیگر اقداماتی است که می تواند به هوشمندشدن نظام 

مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی کمک نماید.
وی تصریــح کرد: مهمترین پیامد اجرای نظام مالیاتی 
هوشــمند، شفافیت است و باتحقق نظام نوین مالیاتی، 
عما تمامی اطاعات مودیان به صورت شفاف در اختیار 

سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.
منظــور اضافــه کرد: رعایت انصــاف و عدالت، رضایت 
مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی، وصول حداکثری 
و ارتقــای ســامت نظــام اداری، چارچوب اصلی نظام 
مالیاتی برای توســعه و کارآمدی محسوب می شود که 
همــه ارکان نظام مالیاتی باید در این چارچوب حرکت 

کنند.

ح کرد؛ رئیس سازمان امور مالیاتی مطر

موثرترین راهکار مبارزه با فرار مالیاتی

خبر
 رییس کمیته دستمزد: 

 تعیین دستمزدها 
وارد فاز تازه ای می شود

در نخستین جلسه کمیته دستمزد، ریل گذاری برای 
تعیین دستمزد به صورت منطقه ای انجام شد.

فرامــرز توفیقی رییس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شــورای اســامی کار در گفت وگویی گفت: در جلسه 
نخست کمیته مزد ریل گذاری های الزم صورت گرفته 
است. موضوعات مورد بحث مشخص شده و قرار بر این 
شــد که نتیجه پژوهشــی که سال گذشته به موسسه 
تامین اجتماعی در ارتباط با مزد منطقه ای محول کرده 

بودیم در جلسات بعد مورد بررسی قرار گیرد.
 چالش فاصله سبد معاش حداقلی 

با حداقل دستمزد
او خاطرنشان کرد: سال گذشته کمیته مزد مقرر کرد 
موسســه تامین اجتماعی درباره چگونگی تعیین مزد 
منطقه ای پژوهشــی انجام دهد تا در صورت موافقت 
طرفین )نماینده کارگری، نماینده کارفرمایی و دولت( 
امسال مزد به شکل منطقه ای تعیین شود. این پژوهش 
قرار اســت در جلســه دوم کمیته مزد که آخر آذر ماه 
برگزار می شــود بررســی شود.توفیقی در پاسخ به این 
پرسش که قرار است دستمزد امسال یک مزد سراسری 
نباشد؟ گفت: نظر شخصی بنده این است که این امکان 
وجــود ندارد. البته نتیجه ای که قرار اســت از کمیته 
دستمزد بیرون بیاید و در شورای عالی کار مطرح شود 
برعهده من نیست اما به دلیل نبود زیرساخت ها و فاصله 
بســیار زیاد سبد معاش حداقلی با حداقل دستمزد به 
نظر این کار عملی نخواهد بود.رییس کمیته دستمزد 
کانون عالی شــورای اسامی کار تاکید کرد: یک نکته 
که ممکن است برخی را به اشتباه بیندازد این است که 
برخی گمان می کنند مزد منطقه ای در برخی مناطق 
از حداقل دستمزد کمتر خواهد بود در حالی که طبق 
ماده 41 حداقل دســتمزد باید سبد معاش را پوشش 
دهد. بنابراین حتی در مناطقی با دســتمزد کمتر نیز 

حداقل دستمزد تعیین شده باید رعایت شود.
برداشت اشتباه از ماده ۴۱ قانون کار

توفیقی اظهار کرد: پیش از انقاب سه بار دستمزد به 
صورت منطقه ای تعیین شد که امروز در آرشیو وزارت 
کار نیز وجود دارد. در این تجربه ماحظه می شود که 
صنوف و ِحَرف خاص و برخی مناطق خاص که شرایط 
ویژه تری دارند نرخ دستمزدشــان از حداقل دستمزد 
تعیین شده باالتر در نظر گرفته می شود. به طور مثال 
اگر در تهران حداقل دستمزد 4 میلیون تومان تعیین 
شده است فردی که در معدن آق قا کار می کند باید 

۶ میلیون تومان دریافت کند.
چرا که دسترسی به ایمنی و شرایط مطلوب زندگی در 
آن منطقه فراهم نیســت و شغل مورد اشاره نسبت به 
دیگر مشاغل سختی های بیشتری دارد. بنابراین وقتی 
دســتمزد به صورت منطقه ای تعیین می شــود به این 
مفهوم است که برخی مناطق رقمی بیشتر از حداقل 
دســتمزد دریافت خواهند کرد. اما به دلیل برداشــت 
اشــتباه از ماده 41 تصور می شــود با تعیین منطقه ای 
مــزد می توان در برخی مناطق رقمی کمتر از حداقل 
دستمزد پرداخت کرد.او افزود: از دهه 40 تعیین حداقل 
دستمزد در کشور آغاز شد. در ابتدا قرار بود هر ۲ سال 
یکبار حداقل مزد تعیین شــود. بعد تصمیم بر تعیین 
دســتمزد به صورت ســاالنه شد. بعد از مدتی کشور به 
پنج نقطه جغرافیایی و به چهار دسته صنوف تقسیم شد. 
مدتی مزد به این شیوه تعیین شد اما بعد مشخص شد 
که این روش مناسبی برای تعیین دستمزد نیست لذا 
دسته بندی صنوف را حذف کردند و مناطق جغرافیایی 
را تغییر دادند اما بعد از مدتی مشخص شد دسته بندی 
جدید منطقه ای نیز پاسخگو نیست بنابراین کا دسته 
بندی ها حذف شد و دستمزد به صورت سراسری تعیین 
شد.توفیقی اذعان کرد: بر این اساس یک بار در کشور 
دســته بندی ها و تعیین مزد منطقه ای تجربه شــده و 
نتیجه مطلوبی نیز نداشته است اما با وجود این تجربه 

باز هم بر تعیین منطقه ای دستمزد اصرار می شود.
 کارفرمانماها 

به دنبال فرار از انجام تعهداتشان هستند
او تصریح کرد: ما زیرساخت های الزم برای اجرای تعیین 
مزد بر اساس دسته بندی صنوف و یا طبقه بندی مناطق 
جغرافیایی را نداریم. به همین دلیل نیز بار قبل در تعیین 
منطقه ای دستمزد شکست خوردیم و تصمیم گرفته 
شد دستمزد به صورت یکپارچه و سراسری تعیین شود.
رییس کمیته دســتمزد کانون عالی شورای اسامی 
کار در پاســخ به اینکه چرا با وجود چنینی تجربه ای 
اصرار بر تکرار این روش و تعیین منطقه ای دســتمزد 
وجــود دارد؟ گفت: برخــی کارفرمانماها برای فرار از 
تعهداتشان اصرار بر اجرای این روش دارند. چرا که در 
ذهن عموم اینگونه شکل گرفته که با روش منطقه ای 
برخی مناطق دستمزد کمتری دریافت خواهند کرد. 
به طور مثال گمان می شــود برای ایام سبد معیشت 
کمتــری در نظر گرفته می شــود غافــل از اینکه تورم 
ایام ۶0 درصد اســت اما تورم تهران 40 درصد اســت.
یعنی هرچند ممکن است در ایام زمین و ملک ارزان 
باشد اما تورم مواد غذایی بسیار باالتر از شهرهای دیگر 
است. بنابراین به آیتم مدیریت زنجیره تامین باید توجه 
کرد. بر این اساس اگر دستمزدها به صورت منطقه ای 
تعیین شود نه تنها هیچ منطقه ای از حداقل دستمزد 
تعیین شــده متناسب با ســبد معاش عدول نخواهد 
کــرد بلکــه در برخی مناطق و حرف خاص، کارفرماها 
باید دستمزدهای باالتری نیز پرداخت کنند. بنابراین 
 یک تفســیر غلط ســبب شــده بر تکرار روش اشتباه 

اصرار شود.

گفت و گو

خبر خوب وزیر اقتصاد درباره اشتغالزایی

ماه آینده اعتبارات الزم برای 
ایجاد اشتغال تزریق می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سه ماه 
گذشــته اقدام های الزم برای ایجاد اشتغال 
انجام شــده و ماه آینده اعتبارات الزم برای 

ایجاد اشتغال تزریق می شود.
 احســان خاندوزی امروز سه شــنبه ۹ آذر 
در جلســه علنی مجلس شــورای اسامی 
دربــاره چگونگی اجــرای بند)الف( تبصره 
)1۸( قانون بودجه ســال 1400 کل کشور 
افزود: دســتورالعمل اجرای این تبصره، در 

1۸ خرداد مصوب شد.
وی اضافه کرد: یکی از نقاط ضعف که امروز 
پرســیده می شود این است که چرا عملکرد 
این تبصره مطابق با انتظارات دولت و مجلس 
نبود؟ پاســخ این است که در دولت گذشته، 
ســازمان برنامــه و بودجه بــه همان رویه  
موافقت نامه ای که باید از طریق دســتگاه ها 

مبادله می شد اصرار داشت.
وزیر اقتصاد بیان  کرد: در این سه ماه بخشی 
از وقت ما صرف این شد تا مشکل خردادماه 

را رفع کنیم تا منابع اشتغال گره نخورد.
وی اضافه کــرد: عملکــرد دیگر ما در ســه 
ماه گذشــته تعیین ســهم استان ها بود تا از 
اعتبارات بند الف تبصره 1۸ استفاده کنند، 
در ایــن زمینه سلســله جلســاتی برگزار و 
درخواســت های مکتوب استان ها دریافت 
شــد و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم 
که پنج جلسه کارگروه تخصصی ملی انجام 

شود.
خاندوزی اظهار کرد: همچنین قراردادهای 
عاملیت بانک تدوین شــد و دســتورالعمل 
اباغی بانک مرکزی نیز به ســرانجام رسید 
و نحوه تخصیص اعتبارات اســتانی مشخص 

شد.
وی ادامه داد: در دســتورالعمل دستگاه های 
اجرایی، این دســتگاه ها باید برنامه خود را 
ارسال کنند اما این زمان بندی را اجرا نکردند.
وزیــر امــور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 
مجلــس و دولــت موافق پول پاشــی برای 
ایجاد اشــتغال نیست، گفت: مشکل مردم 
و اقتصــاد کشــور با ایجاد اشــتغال پایدار 
رفع می شــود و برای ایجاد اشــتغال باید به  
ناچــار همه دســتگاه ها را مجبور کنیم که 
برنامه مدون ارائه کنند؛ در غیر این صورت 
 مردم می پرســند 3۲ هــزار میلیارد تومان 

چه شد؟
وی افزود: برای اینکه این پیوندها انجام شود، 
برنامه دستگاه های اجرایی و استانی تلفیقی 
به تصویب رسید و وزارت اقتصاد آن را آماده 
کرد و مشــکل ســازمان برنامه و بودجه که 

برنامه موافقت نامه بود حل و فصل شد.
خاندوزی با اشاره به جلسه استانداران در 13 
آذرمــاه بیان کرد: با اقدامات وزارت اقتصاد، 
ســهم استان های مختلف از اعتبارات ایجاد 
اشتغال و اولویت های اشتغال پایدار مشخص 
شــده و در ماه پیش رو همــه کوتاهی ها در 
۹ مــاه گذشــته برطرف می شــود و در ماه 
آینده شــاهد خواهیم بود که اعتبارات برای 
اشــتغال تزریق شود.وی گفت: موضوع مهم 
این است که در الیحه بودجه که 1۵ آذرماه 
به مجلس ارائه می شود، مسیر ایجاد اشتغال 
ادامه یابد و در بودجه 1401 پیشنهاد موکد 
این است که این مسیر برای اهرم کردن منابع 

اشتغال زایی ادامه یابد.

بازار خودرو فریز شد

 امروز قیمت ها باال می رود؟
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: 
از هفته گذشته تاکنون قیمت خودرو تغییر 
چندانی نداشــته اســت و قرار اســت امروز 
چهارشــنبه 10 آذر جلسه ستاد تنظیم بازار 

برای تعیین نرخ خودرو برگزار شود.
سعید موتمنی افزود: از هفته گذشته تاکنون 
قیمت خودرو تغییر چندانی نداشته و اکنون 
به دلیل اینکه قرار اســت امروز جلسه ستاد 
تنظیــم بازار برگزار شــود، مــردم منتظر 
تصمیم گیــری نهایــی هســتند و خرید و 

فروشی در بازار صورت نمی گیرد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اضافه 
کرد: اگر عرضه خودرو افزایش یابد، کاهش 
قیمــت خواهیم داشــت امــا اکنون عرضه 
تغییری نســبت به گذشته نداشته و قیمت 

ها به همین دلیل ثابت مانده است.
وی بیــان کــرد: بــه طور مثــال قیمت پژو 
پــارس کاهش یافتــه و برخی از محصوالت 
 ســایپا نیز کاهش یــک تا ۲ میلیون تومانی 

داشته اند.
بــه گفته موتمنی پژو پــارس در بازار ۲۷۷ 
میلیــون تومــان، پژو پارس تی یو فایو 330 
میلیون تومان، ســمند ۲4۸ میلیون تومان، 
پژو ۲0۶ تیپ ۲ حدود ۲۶0 میلیون تومان، 
پــژو ۲0۷ صندوقدار ســقف شیشــه ای با 
گیربکس دســتی ۲۵4 میلیون تومان، پراید 
111 تقریبا 1۶۵ میلیون تومان، پراید 1۵1 
حــدود 1۷0 میلیــون تومان، کوییک 1۸۶ 
میلیون تومان و شاهین 34۵ میلیون تومان 

در بازار معامله می شوند.

مذاکراتبرجامیترمزبازارارزراکشید
دالر تا ظهر دوشنبه تاخت اما خبر آغاز دور هفتم مذاکرات برجام ترمز بازار 
را کشید و قیمت آن از ۲۹۵۵0 به ۲۹100تومان تا ساعات پایانی معامات 
پشت خطی کاهش یافت.بعد از شش ماه وقفه، عصر دیروز ماراتن برجام بین 
ایران و گروه 1+4 در وین آغاز شــد؛ درحالیکه پیش از شــروع این نشست، 
دالر در سایه باال بودن انتظارات منفی تا محدوده ۲۹۵۵0تومان پیشروی 
کرده بود، عصر دیروز با اعام خبر از ســرگیری مذاکرات از حرکت ایســتاد 
و تــا پایــان روز، تحت تاثیر انتشــار اخبار مثبــت و اظهارات امیدوار کننده 

مذاکره کنندگان به سطح ۲۹100تومان عقب نشینی کرد.
اولین نشست دور هفتم مذاکرات حامل اخبار امید وار کننده ای بود و همین 
موضوع باعث شد بازار ارز بعد از مدت ها به اخبار مثبت در مورد برجام روی 
خوش نشان دهد؛ این تغییر رفتار پالس احتیاطی به معامله گران داد و باعث 
توقف خرید ها و افزایش تعداد فروشــندگان شــد، از همین رو دالر از ادامه 

روند صعودی صرف نظر کرد.روز گذشــته اولیانوف نماینده روســیه در وین 
اعام کرد که گفت وگوها بســیار موفقیت آمیز آغاز شــد و شرکت کنندگان 
بر ســر برداشــتن گام های فوری بیشــتر توافق کردند.انریکه مورا، معاون 
دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان نشست افتتاحیه 
کمیســیون برجــام در وین در جمع خبرنــگاران از ادامه مذاکرات برای دو 
روز آینــده خبــر داد و اظهــار کرد که قصد داریــم برجام را احیا کنیم.علی 
باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران هم بعد از اتمام این نشست در پاسخ 
به ســوال یک خبرنگار که پرســید آیا خوش بین هستید گفت: »بله«وانگ 
کوان، مذاکره کننده ارشــد چین هم گفته که همه ما توافق داریم اولویت 
با رفع تحریم هاســت و باید ابتدا به این مســاله بپردازیم.آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل نیز بازگشت گفت وگو برای اجرای کامل برجام را گام 
مهمی دانست و تاکید کرد که تمام طرف ها باید اطمینان یابند که این ابزار 

ارزشــمند )برجام( موثر باقی بماند.ســخنگوی کاخ سفید هم در واکنش به 
این موضوع اعام کرد که بهترین رویکرد در قبال ایران مســیر دیپلماســی 
اســت، هدف ما تغییر نکرده و بازگشــت متقابل به پایبندی کامل به برجام 

است. این بهترین گزینه برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران است.
حاال بازار ارز تحت تاثیر واکنش های مثبت طرفین مذاکره به اولین نشست، 
روند نزولی پیش گرفته و دالر تا زمان انتشــار این گزارش به مرز ۲۹هزار 
تومان نزدیک شده است؛ حاال همانطور که اعام شده، مذاکرات دور هفتم 
تا فردا ادامه دارد و باتوجه به جو نزولی بازار، انتظار بازگشت دالر به کانال 
۲۸هزار تومان میان برخی معامله گران قوت گرفته اســت؛ از طرفی اگر در 
جلسات پیش رو، اختافات بر سر مساله فعالیت هسته ای ایران و تحریم ها 
برطرف نشود، انتظارات منفی تشدید خواهد شد و دالر به سرعت واکنش 

نشان خواهد داد.

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

سخنگوی صنعت برق کشور:

گاز است صنعت برق پر مصرف ترین مشترک 
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور گفت: صنعت برق 
یکی از پرمصرف ترین مشــترکان گاز برای تولید برق در کشــور  است. 
۹۵ درصد تولید برق کشــور توســط سوخت های فسیلی است که عما 
سوخت گاز است. در صورتی که سوخت گاز در بخش خانگی و تجاری 
افزایش پیدا کند، مجبور هستیم از سوخت های جایگزین استفاده کنیم.

ســخنگوی صنعت برق کشــور ادامه داد: در حال حاضر۷۵ تا ۸۵ درصد 
تولید برق کشــور از ســوخت گاز، حدود ۲0 درصد از گازوئیل و ۵ الی ۶ 
درصد از مازوت اســت. البته اگر برودت هوا در کشــور افزایش پیدا کند 
مجبور هســتیم از ســوخت مازوت یا گازوئیل بیشتری استفاده کنیم.

ســخنگوی صنعت برق کشــور بیان کرد: مصرف برق در پاییز امســال 
حدود ۶ درصد افزایش یافته اســت. بخشــی از این افزایش مربوط به 
مشــترکان جدیدی اســت که به صنعت برق کشــور اضافه شده اند که 
عمدتاً بخش صنعتی کشــور را شامل می شوند.رجبی مشهدی تصریح 
کرد: در یکی دو سال اخیر مصرف رمز ارزها در کشور افزایش پیدا کرد 
که ما در تأمین برق دچار مشــکل شــدیم. ماینرهای سازمان بورس که 
کشف شد بدون مجوز بود و برخوردهای الزم هم انجام شد.سخنگوی 
صنعت برق کشور بیان کرد: در حال حاضر پنج هزار و ۸00 مرکز غیر 
مجاز رمز ارز در کشــور شناســایی شده است. حدود دویست و ۲۲ هزار 

دستگاه هم کشف شده اند، با توجه به محدودیت تأمین برق در کشور، 
ما اجازه نمی دهیم که برخی از افراد سودجو بقیه مشترکان را در مضیقه 
بگذارند.رجبی مشهدی گفت: اگر به واحد غیرمجاز برخورد کنیم، عاوه 
بر مجازات های مالی، اشتراک آن ها جمع آوری می شود و برقشان قطع 
می شود.او گفت: اولویت نخست وزارت نیرو برق داخل کشور است، ما 
از سه کشور برق را وارد و به سه کشور دیگر صادر می کنیم. با توجه به 
کمبــود تولیــد برق و قطعی های پی در پی بنا داریم 300 هزار مگاوات 
تولید برق که ۲۹ هزار مگاوات آن نیروگاه حرارتی و 10 مگاوات آن هم 

از نیروگاه های تجدید پذیر را در برنامه داشته باشیم.

گازی  مهم است؟ چرا قرارداد سوآپ 

قرارداد سوآپ گازی سه جانبه؛ تیری با چند نشان

کوتاه از انرژی

بین الملل

 وزیر نفت   اظهار کرد :

 هشدار درباره تبدیل شدن ایران
به واردکننده بنزین

وزیــر نفــت با تاکید بر اینکــه افزایش ظرفیت 
پاالیشــی از رســالت های مهم دولت سیزدهم 
است، درباره افزایش مصرف فرآورده های نفتی 
کشور هشدار داد و گفت: رئیس جمهوری هم در 
این باره مکاتباتی با مقام معظم رهبری داشته 
که اگر دغدغه ای در تامین خوراک باشد برطرف 
شــود.جواد اوجی در نشست با سرمایه گذاران 
شــرکت های پتروپاالیش کشور گفت: تاکنون 
تاش های زیادی انجام شده است، اما مصرف نیز 
به همان میزان افزایش یافته، اگر کرونا نبود شاید 
مصرف بنزین در کشــور بیش از 1۲0 میلیون 
لیتــر در روز بــود در حالی کــه تولیدمان 10۶ 
میلیون لیتر در روز است.وی ادامه داد: در چند 
سال اخیر برای افزایش ظرفیت پاالیش کشور 
ســرمایه گذاری نشده و طرح ها به بهره برداری 
نرســیده است که اگر این طرح ها زمین بمانند 
دغدغه ای که امروز برای کسری گاز وجود دارد 
به مرور وارد حوزه فرآورده ها هم می شــود و دو 
تا ســه ســال آینده باید به مقدار نصف مصرف 
فرآورده کشور، واردات داشته باشیم.وزیر نفت با 
تاکید بر اینکه یکی از برنامه های دولت سیزدهم 

و رسالت های مهم آن افزایش ظرفیت پاالیشی 
اســت، اظهار کرد: برای این موضوع نظام پای 
کار آمده اســت، طرح ها مصوب شــده و مجوز 
الزم هــم داریم و خوشــبختانه زحمات زیادی 
کشیده شده هرچند پیشرفت پروژه ها همچنان 
بــا حد مطلــوب فاصله دارد.اوجی با بیان اینکه 
رئیس جمهوری هم در این باره مکاتباتی با مقام 
معظم رهبری داشته است که اگر دغدغه ای در 
تامین خوراک باشد برطرف می شود، بیان کرد: 
ظرفیت پاالیشــی کشور تعریف چندانی ندارد 
و مصرف در بخش حمل و نقل و اســتفاده در 
صنایع و نیروگاه ها افزایشــی است بنابراین این 
طرح ها باید به بهره برداری برسد و وزارت نفت 
هم حمایت می کند، این نشست های مشترک 
هم هر دو تا ســه ماه یه بار برگزار می شــود.وی 
اعام کرد که هر طرحی هم که پیش نرود شامل 
لغو مجوز و واگذاری به دیگر شرکت ها می شود.
در ادامه این نشســت، مســئوالن هشت پروژه 
پتروپاالیشی شامل سه پروژه با خوراک میعانات 
گازی و پنج پروژه با خوراک نفت خام گزارشی 

به وزیر نفت ارائه کردند.

رئیس اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت:

قیمت نفت در بودجه را باید محتاطانه 
کرد حساب 

در حالی به ایام بودجه ریزی نزدیک می شویم 
که بازار نفت درگیر بیشــترین نوســانات خود 
است. هرچند در پایان هفته گذشته قیمت نفت 
برنت ســقوط ده دالری را تجربه کرد، ولی در 
روزهای گذشــته مجدداً روند افزایشی به خود 
گرفته اســت. باید توجه داشــت درک درست 
از وضعیــت فعلی و آتــی قیمت نفت و عوامل 
تأثیــر گــذار بر آن بر ایجاد یک بودجه دقیق و 
متقن تأثیر گذار اســت.در همین راستا محمد 
علی خطیبی، رئیس اســبق امــور بین الملل 
شــرکت ملــی نفت گفت: در حــال حاضر به 
خاطــر کاهش آثار ویروس کرونا از یک طرف 
عوامــل تقویت کننــده قیمت و افزایش تقاضا 
را شــاهد هســتیم و به همین جهت هم برخی 
پیش بینی ها می گویند ســال آینده میادی تا 
4 میلیون بشــکه نفت تقاضا افزایش پیدا کند.

خطیبی تصریح کرد: البته باید توجه کرد این 
افزایش تقاضا با نگاه به اتمام کرونا انجام شده 
ولی با توجه به ســویه جدید و خطرناک کرونا 
که به اومیکرون معروف اســت می تواند تمام 
محاسبات و پیش بینی ها را به هم بریزد و تقاضا 

را کاهــش دهد.رئیس اســبق امور بین الملل 
شــرکت ملی نفت افــزود: از چهار میلیون که 
عرض کردم پیش بینی شــده، ســه میلیون به 
غیر اوپک می رســد و یک میلیون سهم اوپک 
است. از طرفی اوپک پاس برنامه ریزی کرده 
تا سپتامبر سال آینده ماهیانه 400 هزار بشکه 
نفت خام افزایش تولید بدهد. این مقدار بسیار 
بیشــتر از میزان یک میلیونی اســت که سهم 
اوپک است. خطیبی در پاسخ به سوالی مبنی 
بــر قیمــت بهینه نفت در بودجه 1401 گفت: 
نمی توانیــم پیش بینــی دقیقی از قیمت نفت 
داشــته باشیم .وی گفت: برای محاسبه قیمت 
نفــت در بودجه 1401 بهتر اســت محتاطانه 
حساب کنیم ضمن اینکه اعتقاد بنده این است 
کــه ارتباط نفت با بودجــه باید کاهش یابد و 
االن کــه اطمینانی از قیمت نفت وجود ندارد 
فرصت خوبی برای رفتن به سمت بودجه بدون 
نفت و اتکای آن به درآمدهای مطمئن و قابل 
وصول اســت، زیرا درآمدهای نفتی هرچقدر 
هم که باشــد نوســانات مختلفی دارد و متأثر 

از تحریم هاست.

دســت و پا زدن بایدن 
 برای پایین بردن 

قیمت بنزین
جــو بایــدن، رییس جمهــور آمریکا 
بــا انتقادات زیادی بــه دلیل افزایش 
قیمت بنزین روبرو شــده اما در کوتاه 
مدت نمی تواند کار چندانی برای پایین 
بردن قیمتها انجام دهد.رییس جمهور 
آمریکا در کوتاه مدت سه گزینه برای 
تاثیرگــذاری روی قیمتهــای بنزین 
دارد: نخســت این که علیه یک کشور 
تولیدکننــده نفت بزرگ اعام جنگ 
کنــد. پــس از این که عراق در ســال 
1۹۹0 بــه کویت حملــه کرد، قیمت 
نفــت افزایش پیدا کــرد و پس از این 
کــه آمریکا اعام کرد ائتافی را برای 
بیرون کردن عراق از کویت فرماندهی 
خواهد کرد، افزایش بیشتری پیدا کرد 
و نتیجه آن شــوک قیمت نفت ســال 
1۹۹0 بود. این افزایش قیمت موقتی 
بود زیرا عملیات نظامی طوالنی نشــد 
اما هر گونه اقدام نظامی که تاثیر فوری 
روی یک عرضه کننده بزرگ داشــته 
باشد، می تواند به سرعت قیمت نفت و 
متعاقبا قیمت بنزین را تغییر دهد.دوم 
این که رییس جمهور آمریکا می تواند با 
تغییر مالیاتهای بنزین، قیمت بنزین را 
تغییر دهد اما این گزینه هم بعید است. 
مالیات بنزین فدرال 1۸.4 سنت در هر 
گالن است و از سال 1۹۹3 افزایش پیدا 
نکرده اســت. افزایش مالیات بنزین از 
لحاظ سیاســی اقدام دشواری خواهد 
بــود بنابراین این یک مکانیزم ممکن 
بــرای افزایش قیمت بنزین اســت اما 
مکانیزم محتملی نیســت.مگر این که 
مالیــات بنزین کاهش داده شــود. دو 
گزینــه قبلی معموال به افزایش قیمت 
بنزین منجر می شــود. اما گزینه سوم 
که رییس جمهور آمریکا هفته گذشته 
اعــام کرد، آزادســازی نفت از ذخایر 
نفت استراتژیک است. جو بایدن هفته 
گذشته اعام کرد به منظور پایین بردن 
قیمت بنزین، ۵0 میلیون بشــکه نفت 
از ذخایر نفت اســتراتژیک برداشــت 
مــی کند.ذخایــر نفت اســتراتژیک 
آمریکا با ظرفیت نگهداری مجاز ۷۲۷ 
میلیون بشــکه، بزرگترین ذخایر نفت 
اســتراتژیک جهان اســت. این ذخایر 
در غارهــای نمکی زیرزمینی در خط 
ســاحلی خلیــج مکزیکــو نگهداری 
می شــوند. تصمیم برای آزادســازی 
نفت از ذخایر نفت اســتراتژیک تحت 
قانون سیاســت و حفظ انرژی، تحت 
اختیــارات رییس جمهور اســت و در 
شــرایط اضطراری، نفت از این ذخایر 

برداشت می شود.

کنش   صعود نفت در وا
به دورنمای توقف افزایش 

تولید اوپک پالس
قیمت نفت روز ســه شنبه تحت تاثیر 
انتظارات بــرای توقف برنامه افزایش 
تولیــد اوپک پاس در ژانویه به دلیل 
ابهامــات در خصــوص تاثیر شــیوع 
واریانــت جدید کووید 1۹، صعود کرد 
و به روند افزایشــی روز گذشــته ادامه 
داد تا ریزش ســنگین هفته گذشته را 
جبران کند.بهای معامات نفت برنت 
43 ســنت معادل 0.۶ درصد افزایش 
یافت و به ۷3 دالر و ۹1 ســنت در هر 
بشکه رســید. نفت برنت روز دوشنبه 
یــک درصــد صعود کــرده بود.بهای 
معامات وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریــکا ۷3 ســنت معادل یک درصد 
افزایش یافت و به ۷0 دالر و ۶۸ سنت در 
هر بشکه رسید و به رشد ۲.۶ درصدی 
روز دوشنبه اضافه کرد.نفت روز جمعه 
تحت تاثیر نگرانیها نســبت به احتمال 
اعمال قرنطینه های جدید برای مقابله 
با شــیوع واریانت جدیــد اومیکرون، 
حــدود 1۲ درصد ســقوط کرده بود.
سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه 
هشدار داد واریانت جدید ریسک بسیار 
بــاالی افزایش موارد ابتا را به همراه 
دارد و شــمار زیادی از کشــورها برای 
مقابله با شیوع واریانت جدید ویروس 
کرونا، محدودیتهای سفر اعمل کرده 
اند.اکنون که دورنمای تقاضای جهانی 
برای نفت بار دیگر تیره شــده اســت، 
انتظــارات فزاینده ای شــکل گرفته 
که اوپــک و متحدانش اجرای برنامه 
افزایش تولید 400 هزار بشکه در روز 

را در ژانویه متوقف خواهند کرد. 

طبق قانون بودجه یارانه گاز 
 مشترکان پرمصرف 

باید حذف شود
یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســامی، تاکید کرد: در قانون بودجه ســال 
جــاری به دولت تاکید شــده تــا تعرفه گاز 
مشــترکان پرمصــرف غیر یارانه ای شــود.
مالک شریعتی نیاســر نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسامی در صفحه شخصی 
خــود در توئیتر، نوشــت:» در بند ی تبصره 
۸ قانــون بودجــه1400، بــه دولت تکلیف 
کردیم که  تعرفــه گاز پرمصرف ها غیریارانه 
ای شــود و هزینه رایگان کردن خانوارهای 
محروم کم مصرف از این محل تأمین شــود.
اجرای روش افزایشی-پلکانی گام نخست در 
عادالنه تر شدن یارانه هاست، گرچه در تعرفه 
های جدید، همچنان پرمصرف ها یارانه می 
گیرند.«اصــاح نظام تعرفه گذاری آب، برق 
و گاز و اعمــال سیاســت هــای قیمتی برای 
مشترکان پرمصرف از جمله مواردی بوده که 
کارشناسان این حوزه بر نقش آن روی بهینه 
سازی مصرف تاکید دارند.نمایندگان مجلس 
نیــز در بودجه ســال 1400 بر اجرای نظام 
تعرفه گذاری افزایشی - پلکانی تاکید کردند.

 افزایش ۳ هزار تنی 
 تولید پی وی سی 
در پتروشیمی غدیر

همزمان با اتخاذ سیاست های کان جهت رفع 
موانع تولید و اجرای این سیاســت در پروژه 
راکتورهای مجتمع پتروشــیمی غدیر، تولید 
»پی وی سی« این شرکت ماهانه سه هزار تن 
افزایــش یافت.صدور اجرای پروژه رفع موانع 
گلوگاه هــای تولیــد در راکتورهای مجتمع 
پتروشیمی غدیر، موجب شد تولید »پی وی 
ســی« )پلی وینیل کلراید( محصولی که این 
روزها تقاضای بســیاری در بازار دارد، ماهانه 
ســه هزار تن افزایش یابد که باعث می شــود 
تولیــد روزانه غدیــر از 100 درصد ظرفیت 
اســمی عبور کند.این در حالی است که برای 
نخســتین بار در پنج ســال گذشته عملیات 
پاکســازی و تمیزکاری هفــت راکتور اصلی 
خط تولید »پی وی ســی« پتروشیمی غدیر 
با اســتفاده از امکانات و ظرفیت های داخلی 
بدون حادثه و با موفقیت انجام شــد که این 
مهم ماهانه معادل ۶ میلیون دالر به سودآوری 
پتروشیمی غدیر افزوده است.در پی این اقدام 
عاوه بر بهبود کمی و کیفی تولید محصوالت، 
ظرفیت تولید روزانه »پی وی ســی« غدیر از 
300 به حدود 4۲0 تن در روز افزایش می یابد.

الزم به ذکر است پی وی سی نوعی پاستیک 
بســیار پرکاربرد اســت که در شرایط حاضر 
به عنوان یکی از ارزشــمندترین محصوالت 
صنعت پتروشــیمی بیشترین استفاده را در 

صنعت ساختمان سازی دارد.

 آموزش کارآموزان 
 به روش منتورینگ 

در دستور کار قرار گرفت
با هدف افزایش ســطح دانــش فنی کارکنان 
و پــرورش نیروهــای متخصــص آمــوزش و 
توانمندســازی کارآمــوزان به روش اســتاد 
شــاگردی )منتورینگ( در دســتور کار اداره 
آموزش و تجهیز نیروی انســانی شــرکت قرار 
گرفت.مجیــد مظلومی، رئیــس آموزش برق 
و مکانیک این شــرکت با اشــاره به اینکه این 
شــیوه آموزشــی با همــکاری مدیریت های 
عملیــات حفــاری و اداره آمــوزش و تجهیز 
نیروی انسانی برنامه ریزی و از بهمن ماه امسال 
اجرایی خواهد شــد، گفت: شرکت های پیشرو 
در سطح جهان، دوره های آموزش رسمی خود 
را به واســطه اثربخشــی به نسبت پایین و نرخ 
بازده غیرشــفاف و روش های معمول به تدریج 
به روش های نوین توســعه منابع انسانی که در 
آن توجه اصلی بر مدیریت یادگیری کارکنان و 
تبادل تجربه و آموزش های انفرادی است تغییر 
داده اند.وی با بیان اینکه شیوه آموزش و ارزیابی 
منتورینگ به صورت مدون و برنامه ریزی شــده 
برای نخســتین  بار در شــرکت اجرا شده است، 
تصریح کرد: منتورینگ یک روش آموزشی است 
که در دهه اخیر توانسته نقش بسزایی در ارتقای 
سطح آموزش تخصصی کارکنان مجموعه های 
صنعتــی ایفا کند که به طــور خاصه )منتور( 
فردی ارشــد، با تجربه و دارای دانش و مهارت 
اســت که با آنالیز توانایی های کارآموز )منتی( 
همانند راهنما و مرشد رفتار و با توجه به تجربه 
و اطاعات شــغلی به او کمک می کند. رئیس 
آمــوزش برق و مکانیک اداره آموزش و تجهیز 
نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران تببین 
کرد: اســتاد که خود نیز پیش از این دوره های 
آموزشی منتورینگ را با کمک مشاور صنعتی 
گذرانده و از نظر سطح علمی و تجربه حرفه ای 
تأیید صاحیت شــده در این راهکار آموزشــی 
فرصت خواهد داشت از تجربه و دانش خود به 
شیوه آسان نسبت به انتقال آموزه ها به شاگرد 

اقدام کند.

علی رغم تضعیف دیپلماســی انرژی در ســال های 
گذشــته، قرارداد ســه جانبه ایران، ترکمنســتان 
و آذربایجــان را می توان گام محکمی در راســتای 
تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه دانست.بر اساس 
این خبر دو روز پیش خبر انعقاد قراردادی به منظور 
سوآپ گاز به ظرفیت 1.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب از 
ترکمنستان به آذربایجان از طریق ایران منتشر شد. 
این قرارداد مهم در حالی منتشر شد که مدت ها بود 
واردات گاز از ترکمنســتان به دلیل اختافات مالی 
و ارتبــاط با آذربایجان به دلیل اختافات سیاســی 
کم رنگ شــده بود.در همین راستا جواد اوجی، وزیر 
نفــت گفت: از دی ماه 13۹۵ تعامات گازی ایران با 
ترکمنستان قطع شده بود ولی با انعقاد این قرارداد 
گام رو به جلویی در مناسبات انرژی دو کشور برداشته 
شد«.اوجی درباره تأثیر انعقاد این قرارداد در پایداری 
شــبکه گاز ایران عنوان کرد: »این قرارداد به تأمین 
ســوخت زمســتانی استان های خراســان رضوی، 
شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک می کند«.

سوآپ چیست؟
معنی لغوی ســوآپ این اســت که دولت یا بخش 
خصوصــی، نفــت یــا گاز را در یک مرز کشــور از 
همسایگان دریافت می کنند و در مرز دیگر به افراد 
مــورد نظــر آنان تحویل می دهند. توجه شــود که 
سوآپ با ترانزیت و انتقال گاز با خط لوله تفاوت دارد.

چرا این قرارداد مهم است؟
مهمترین جنبه اهمیت این قرارداد، صرف احیای 

رابطه با کشور ترکمنستان است. رابطه گازی ایران 
و ترکمنستان از سال ۷۵ با انعقاد یک قرارداد ۲۵ 
ساله شروع شد. واردات گاز از ترکمنستان به دلیل 
قیمت پایین گاز آن کشور نسبت به سایر کشورها 
به شــدت به نفع ایران بود.البته حدود ســال ۸۶ 
ترکمنســتان به ناگهان خواستار افزایش چندین 
برابری قیمت شد که با مخالفت مسئولین ایرانی 
این خواســته تعدیل شــد. با این وجود تا سال ۹۲ 
رابطه ایران و ترکمنستان به شیوه حسنه ای پیش 
می رفت ولی در ســال ۹۵ ترکمنســتان صادرات 
گاز خود را به ایران به دلیل بدهی های انباشــته 
شــده قطع کــرد. علت این امر هم تغییر شــیوه 
تســویه حســاب با طرف ترکمن از حالت تهاتر به 

نقدی بود. پس از قطعی گاز ترکمنستان، رابطه دو 
کشور در سایر زمینه های تجاری هم رو به تیرگی 
رفت.مســئولین دولت گذشته که خود را مدعی 
دانش دیپلماسی می دانستند و در رأس آن ها بیژن 
زنگنه، وزیر نفت ســابق به جای سیاســت ترمیم 
رابطه با این کشور همسایه، راه تعمیق اختافات 
را در پیش گرفت. وی در گفته های خود همواره به 
بی نیاز بودن به گاز ترکمنستان و امتیاز ندادن به 
این کشور تأکید می کرد. سیاستی که در سال های 
گذشته آثار زیان بار آن در عدم تأمین گاز خانگی 
و صنایع مناطق شــمالی نمایان شد.هرچند هنوز 
شــیوه تسویه حساب ایران و ترکمنستان به طور 
دقیق مشــخص نشــده ولی وزیر نفت اعام کرده 

که به زودی اولین قسط بدهی های ایران پرداخت 
خواهد شد. با وجود چنین شرایطی، احیای رابطه 
این دو کشــور با انعقاد چنیــن قرارداد محکمی 
دستاورد بسیار بزرگی است و امید می رود در آینده 
تجارت با این کشور در سایر بخش ها هم گسترش 
یابد.همچنین به طور کلی گسترش دیپلماسی گاز 
و انعقاد قراردادهای واردات، سوآپ و ترانزیت گاز 
می تواند تضمین کننده منافع سیاسی و اقتصادی 
کشور در بلند مدت باشد. به طور خاصه مهمترین 
مزیت ســوآپ را می توان اثبات امنیت و توانایی 
کشــور در انتقال انرژی دو کشور مختلف دانست. 
این مزیت در ارتباط با رابطه کشــورهای ایران و 
آذربایجان که در ماه های گذشته دچار اختافات 
سیاسی شده بودند اهمیت بیشتری می یابد.الزم 
به تأکید است گاز تحویلی ایران به آذربایجان در 
منطقه کوچک و اســتراتژیک نخجوان قرار دارد. 
رابطه گازی ایران و نخجوان از انعقاد قرارداد سوآپ 
۲0 ساله در سال ۲004 شروع شد. قراردادی که 
طی آن ایران ملزم به تأمین گاز نخجوان و از طرفی 
آذربایجــان ملزم به تأمین گاز منطقه آســتارای 
ایران شــد. با این وجود طی سال های اخیر کشور 
ترکیه با ســرعت بخشــیدن به خط لوله هشتاد 
کیلومتــری ایغیدیر به نخجوان به فکر جایگزینی 
گاز خــود با گاز ایران افتاده اســت. هرچند هنوز 
دقیقاً مشــخص نیســت که رابطه این خط لوله با 
قرارداد جدید ایران چگونه اســت ولی بدون شک 
قرارداد ســوآپ می تواند جای پای ایران را در این 

منطقه محکم کند.

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت ملی نفت از تعریف بسته های مختلف برای سرمایه گذاری در 
صنعت نفت خبر داد و گفت: از حداکثر توان داخلی در این حوزه کشور استفاده 
خواهیم کرد، همچنین از حضور شرکت های خارجی بدون در نظر گرفتن شرایط 
تحریم اســتقبال می کنیم.محســن خجسته مهر با بیان اینکه سرمایه گذاری به 
صورت مرحله ای صورت می گیرد، اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانی 10 سال 
و ۲0 ســال تعریف شــده و متناســب با زمان مورد نیاز برای هر طرح زمان بندی 
لحاظ شــده اســت.وی با تاکید بر اینکه از حداکثر توان ســرمایه گذاری داخل 

کشــور اســتفاده خواهیم کرد و منعی برای این مساله وجود ندارد، گفت: میدان 
آزادگان جنوبی، فاز 11، کیش، پارس شمالی و برخی میادین را عما از امسال 
آغاز کردیم و در سال های آینده نیز ادامه خواهیم داد.مدیرعامل شرکت ملی نفت 
با بیان اینکه برخی از این طرح ها که شامل بهره برداری از فاز 11 پارس جنوبی 
است تا سال آینده به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: انتظار داریم توسعه در 
صنعت نفت با طرح های درنظر گرفته شــده محقق شــود.به گفته خجسته مهر 
برنامه ریزی شده تولید گاز به یک میلیارد و ۵00 میلیون مترمکعب در روز برسد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت اظهار کرد : 

تعریف بسته های مختلف برای سرمایه گذاری در صنعت نفت
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5بانک و بیمه
خبر ويژه

مدیرعامــل بانک توســعه تعاون از پرداخــت 3۸00 میلیارد ریال 
وام قرض الحســنه ازدواج جوانان طی هشــت ماهه ابتدایی ســال 

جاری خبر داد.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون اظهار داشــت: 
پرداخت قرض الحســنه ازدواج جوانان از مهمترین تکالیف بانک 
توســعه تعاون اســت که بانک آن را فراتر از تکلیف، بلکه به عنوان 
مسئولیت اجتماعی و رویکردی تسهیلی برای آسان سازی ازدواج 

جوانان دنبال می کند.
وی افزود: تسریع در فرآیند ثبت نام زوجین، راهنمایی، آسان گیری 
در تکمیل مدارک مورد نیاز همواره در دستور کار بوده است و شعب 
بانک حداکثر اهتمام مســاعدت را در ارائه این خدمت اعتباری به 

ذینفعان در نظر دارند.

مهدیان خاطر نشــان کرد: 44۶۷ فقره تســهیات قرض الحسنه 
ازدواج جوانــان بــه میزان 3۸00 میلیارد ریال طی هشــت ماهه 
ابتدایی سال جاری رداخت گردیده است و 14۶۹ نفر نیز در صف 

انتظار قرار دارند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک مرکزی مدیریت دقیق و 
هدفمندی بر نحوه پرداخت تسهیات تکلیفی دارد و شبکه بانکی 
نیز ملزم به پاسخگویی شفاف و ارائه عملکرد هستند. در خصوص 
وام ازدواج نیز بانک توســعه تعاون با چینش فرآیندی منســجم 
و ســازماندهی ارکان مرتبط، به صورت ماهیانه درخواســت های 
ارائه شــده در ســامانه را با راهنمایی متقاضیان، به مرحله پرداخت 
می رســاند و در مقام پاســخ نیز به طور منظم تعداد و ارزش وام 

پرداختی و تعداد نفرات در صف انتظار را اعام می نمایند.

در هشت ماهه 1400؛ 

کرد بانک توسعه تعاون ۳۸۰۰ میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت 

خبر ویژه

5  قائم مقام معاونت فنی بیمه نوین 
در گفت وگو با روابط عمومی رازی: 

بیمه از ایجاد آسیب های اجتماعی 
نیز جلوگیری می کند

مهندس عظیمی با اشــاره به آنکه بیمه از ایجاد 
آسیب های اجتماعی نیز جلوگیری می کند، بیان 
کــرد: مبلغ اندک حق بیمه که آنچنان تاثیری بر 
زندگــی افراد ندارد، در آینده حامی آن ها خواهد 

بود.
مهنــدس فرهاد عظیمی- قائم مقام معاونت فنی 
بیمــه نوین در گفت وگو بــا روابط عمومی و امور 
بین الملــل بیمه رازی با تاکیــد بر تاثیر بیمه در 
جلوگیری از ایجاد آســیب های اجتماعی گفت: 
در زبان ســاده شــرکت های بیمه با دریافت مبلغ 
ناچیزی، هزینه های سنگین احتمالی که در آینده 
بــرای افــراد رخ خواهــد داد را مدیریت و جبران 
می کنــد. وی تصریــح کرد: حق بیمه پرداختی از 
ســوی بیمه گزاران، مبلغ بســیار زیادی نیست و 
تاثیر آنچنانی بر زندگی افراد ندارد، اما همین حق 
بیمه اندک، مخاطرات و حوادث احتمالی افراد را 
پوشش می دهد تا در زمان وقوع حادثه و ورود ضرر 
به افراد، آن ها را حمایت کند زیرا هزینه های ناشی 
از خســارت برای افراد بســیار زیاد بوده و چندین 

برابر حق بیمه پرداختی است.

نسبت به سال گذشته رقم خورد 

رشد ۸۳ درصدی پرداخت وام 
ازدواج در بانک صادرات ایران

وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت 
شده توسط بانک صادرات ایران در هشت ماه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸3 درصد 

افزایش یافت.
پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در 
این بانک همچنان به عنوان یکی از مسئولیت های 
اجتماعی برای حمایت از تشکیل خانواده با جدیت 
مورد توجه قرار دارد؛ به طوری که در ۸ ماهه اول 
ســال جاری ۹۸ هــزار و ۶۸۹ فقره وام ازدواج به 
ارزش ۸4 هزار و ۸۲3 میلیارد ریال توســط این 
بانک به متقاضیان پرداخت شده و از نظر ارزشی 

از رشد ۸3 درصدی برخوردار بوده است.
بنا به این گزارش بانک صادرات ایران در این مدت، 
۹۸ هزار و ۶۸۹ فقره وام قرض الحســنه ازدواج و 
تهیــه جهیزیــه به عروس و دامادها پرداخت کرد 
که نســبت به هشت ماه ابتدای سال گذشته، 11 
درصد افزایش داشت. پرداخت وام قرض الحسنه 
ازدواج و تهیــه جهیزیه در بانک صادرات ایران در 
سال های اخیر با جدیت دنبال می شود؛ به نحوی 
که این بانک از ابتدای ســال 13۹۵ تاکنون بیش 
از ۲43 هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج 
و تهیه جهیزیه پرداخته و تشکیل خانواده را برای 
۷34 هزار نفر تســهیل کرده اســت. گفتنی است 
بانک صادرات ایران در کنار پرداخت تســهیات 
حمایتی قرض الحسنه در قالب وام های ضروری، 
بهســازی و نوسازی مسکن روستایی، وام مسکن 
اقشار ویژه، آزادی زندانیان نیازمند، مشاغل خانگی 
به معرفی شدگان کمیته امداد و بهزیستی، حمایت 
از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، وام ودیعه 
مسکن و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط ، در 
سال گذشته ۸۸ هزار و ۶۸۹ فقره وام قرض الحسنه 
ازدواج و تهیــه جهیزیــه به ارزش بالغ بر 4۶ هزار 

و 313 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.

پرداخت بیش از ۸۲۰ میلیارد ریال 
 وام ازدواج 

از سوی شعب بانک شهر
مدیر امور اعتبارات بانک شهر گفت: کل مبلغ وام 
ازدواج پرداختی در سال جاری از سوی این بانک 

بیش از ۸۲0 میلیارد ریال است.
مجید کاظمی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی کشور 
تاش کرده با تمام ظرفیت های موجود کمک حال 
ازدواج جوانان باشد، افزود: طی سال جاری بیش 
از یکهزار نفر از تســهیات قرض الحســنه ازدواج 

در این بانک بهره مند شده اند.
کاظمی با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای بانک 
شــهر در این خصوص، تصریح کرد: خوشبختانه 
شعب این بانک در سراسر کشور در ماه های مهر 
و آبان ســال جاری نیز بیش از ۲30 میلیارد ریال 
تسهیات قرض الحسنه ازدواج به واجدان شرایط 
پرداخت کرده اند. مدیر امور اعتبارات بانک شهر در 
پایان با بیان اینکه همراهی شایسته ای را با جوانان 
با توجه به دستورالعمل های بانک مرکزی و ضوابط 
بانک داشــته ایم، ادامه داد: همچنین در ماه های 
یاد شده حدود 300 نفر از تسهیات قرض الحسنه 

ازدواج بانک در سراسر کشور بهره مند شده اند.

اخبار

اخبار

پرداخت ۸۸ درصد تسهیالت 
بانک کشاورزی به صورت 

تخصصی در بخش کشــاورزی

بر اســاس آمار پایــان آبان ماه 1400، بانک 
کشــاورزی ۸۸ درصد از منابع اعتباری خود 
را بــرای حمایــت تخصصی از زیربخش های 

کشاورزی پرداخت کرده است.
پرداخت ۸۸ درصد از منابع اعتباری این بانک 
در بخش کشاورزی با هدف حمایت از رونق 
تولید، شــکوفایی اقتصادی، اشــتغال زایی و 
تامین امنیت غذایی کشور و در راستای انجام 
رسالت بانک کشاورزی در جایگاه بازوی مالی 

بخش کشاورزی صورت گرفته است.
شایان ذکر اســت سایر تسهیات پرداختی 
بانک کشاورزی که 1۲ درصد از کل منابع این 
بانک را شامل می شود  نیز عمدتا در حمایت 
از دیگر بخش های اقتصادی و خدماتی مکمل 
زنجیره تولید و توزیع محصوالت کشاورزی، 
حمایــت از ازدواج جوانــان و در اجــرای 
مســئولیت اجتماعی این بانک در راســتای 
توســعه پایدار، فعالیت های انسان دوستانه، 
توسعه زیرســاخت های آموزشی، فرهنگی، 

ورزشی و بهداشتی در کشور بوده است.

روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد؛ 

گزارشی از مالقات های مردمی 
 مدیرعامل بانک مسکن

 دستور شایان برای تسهیل 
در پرداخت تسهیالت

بنــا بر اعــام روابط عمومی بانک مســکن 
جلســات ماقــات مردمی محمود شــایان 
مدیرعامل بانک مســکن به صورت هفتگی 
و مستمر در محل ستاد مرکزی بانک برگزار 

می شود.
روابــط عمومی بانک مســکن در گزارشــی 
ماهیانه ای در خصوص ماقات های مردمی 
مدیرعامــل بانک متبوع خود نوشــت: طی 
یک ماه گذشــته مدیرعامل بانک مسکن در 
4 جلســه با بیش از ۲00 نفر از مشــتریان و 
کارکنان بانک مسکن ماقات داشته و وی به 

بررسی مشکات آنها پرداخته است.
روابــط عمومی بانک مســکن تاکید کرد: از 
عموم مردم، مشــتریان و کارمندان شــریف 
بانک مســکن دعوت می شــود در صورتیکه 
در هــر یــک از بخش هــای مختلف بانک با 
مشــکلی مواجهه شدند طبق سازوکار پیش 
بینی شــده در جلســات با مدیرعامل بانک 
حضور پیدا کنند و به طرح مسائل و مشکات 

خود بپردازند.
طبق اعام روابط عمومی بانک مسکن، عمده 
مشــکات و مســائل مطروحه از سوی مردم 
شــریف ایران اســامی مربوط به چگونگی 
دریافت تســهیات یا نحــوه بازپرداخت آن 
اســت، لذا محمود شــایان مدیرعامل بانک 
مســکن دســتور داد عاوه بر اینکه مشکات 
مردم عزیزی که به صورت حضوری تشــریف 
آوردنــد و مشکاتشــان را مطــرح کردند در 
چارچوب قوانین و مقررات رفع شــود، موانع 
مطروحه به طور کلی نیز از ســر راه مشتریان 
عزیز در سراسر کشور و شعب نیز برداشته شود.

مدیرعامل پست بانک ایران: 

مهم ترین دستاورد بانک استمرار سوددهی در دوره های متوالی بوده است
مدیرعامل پســت بانک ایران با اشــاره به رشد 111 درصدی سود این 
بانک در هفت ماهه سال 1400 اظهار داشت: مهمترین دستاورد این 

بانک استمرار سوددهی در دوره های متوالی بوده است.
وی اظهار داشــت: مهمترین دستاورد این بانک استمرار سوددهی در 
دوره های متوالی بوده اســت، بطوریکه ســود این بانک در هفت ماهه 
ســال 13۹۹ مبلغ دو هزار و ۵1۹ میلیارد ریال بوده که هم اکنون با 
رشد 111درصدی به مبلغ ۵ هزار و 30۸ میلیارد ریال در هفت ماهه 

سالجاری رسیده است.
شیری افزود: سود هر سهم پست بانک ایران در مهر ماه سال گذشته 
۷۷۹ ریال بوده اســت که با رشــد 111درصدی، این مقدار در مهرماه 

سالجار به 1۶4۲ ریال افزایش یافته است. 
مدیرعامل پســت بانک ایران در ادامه با اشــاره به رشــد ۶3 درصدی 
درآمدهای بانک در هفت ماهه ســال 1400 و افزایش آن به ۲۵ هزار 
میلیارد ریال نســبت به مدت مشــابه سال گذشته افزود: رشد مستمر 
درآمدهای بانک نشان دهنده چشم انداز روشن برای این بانک است. 

وی با اشاره به ترکیب درآمدهای بانک تصریح کرد: حدود سه چهارم 
درآمدهای بانک، به مبلغ 1۸هزار و ۸۲3 میلیارد ریال مشــاع و یک 
چهارم آن به مبلغ ۶ هزار و 3۲۹ میلیارد ریال غیرمشــاع اســت و این 
نشان دهنده آن است که بانک از درآمدهای مشاع به سمت درآمدهای 

غیرمشاع در حال حرکت است. 
شــیری درخصوص مجموع هزینه های پســت بانک ایران منتهی به 
مهرماه ســال 1400 گفت: مجموع هزینه های بانک در مدت مذکور 
4/1۹ هزار میلیارد ریال اســت که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
۵3 درصد افزایش یافته است و نکته مهم در این راستا پیشی گرفتن 
رشد درآمدها نسبت به رشد هزینه های بانک می باشد که سوددهی 

بانک را در پی داشته است. 
مدیرعامــل بانــک در پایان افزود: ســهم هزینه هــای عملیاتی و غیر 
عملیاتی پســت بانک ایران در هفت ماهه ســال 1400 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، به ترتیب با مبالغ هزار 1۲ و ۶41 میلیارد ریال و 

۶ هزار و ۸1۵ میلیارد ریال به ۶۵ و 3۵ درصد رسیده است.

کارآفرین در بندر انزلی برگزار شد همایش توسعه متوازن و پایدار شعب بیمه 

ایــن همایــش دو روزه با حضــور مدیرعامل، 
معاونین و مدیران ســتادی و روســای شعب 
شــرکت بیمه کارآفریــن در هتل کانون عالی 
بندر انزلی برگزار شــد. محمد حیدری مدیر 
عامل بیمه کارآفرین، ضمن ابراز خرســندی 
از برگزاری این همایش سراســری مدیران، با 
اشــاره به عنوان این همایش “توســعه پایدار 
و متوازن شــعب شــرکت در ســال 1400د و  
رشدقابل توجه عملکرد شبکه فروش سالجاری 
نسبت به سال قبل را نتیجه همکاری و فعالیت 

 متوازت همه ارکان شــرکت به رویکرد جدید 
عنوان نمود.

در ایــن همایش، ضمن تاکید بر حفظ توازن در 
پرتفوی سال جاری، توزیع متناسب فروش، توجه 
به ســودآوری پرتفوهای جذب شده، توجه ویژه 
به نیروی انســانی و آموزش کارکنان،طرح های 
جدید شرکت در حوزه های مختلف مورد بحث 
و بررسی قرارگرفت. ، سپس در ادامه این همایش 
آناهیتا ساالری مدیر طرح و برنامه و عظیم یوسف 
زاده مدیر امور شعب و نمایندگان به ارائه گزارشی 

از عملکرد نیمه اول سال شرکت بیمه کارآفرین 
پرداختند.

در این همایش، مدیران و روســای شــعب نقطه 
نظــرات خــود را در خصوص نقاط قوت و ضعف 
شــرکت مطــرح و راهکارهای بهبود و توســعه 
فرایندهــای مختلف شــرکت را مــورد بحث و 

بررسی قرار دادند.
همچنین در پایان این مراســم، تابلو یادبود این 
همایش توســط مدیرعامل، اعضا هیئت عامل و 

مدیران ستادی و شعب امضا گردید.

حمایت بانک مسکن از اهداف اعتباری دولت سیزدهم
یکی از اهداف دولت ســیزدهم، ایجاد رونق اقتصادی همراه با کاهش تورم اســت، در این 
خصوص بانک مســکن به دنبال این اســت که اهداف اعتباری دولت ســیزدهم به منظور 

افزایش رشد اقتصادی تحقق یابد.
هیبنا، مســووالن دولت درصدد هســتند که نرخ رشــد اقتصادی در سال آینده به ۸ درصد 
برســد. در خصوص این موضوع، برخی معتقدند که موتور اصلی رشــد اقتصادی، افزایش 
ســرمایه گذاری و اعتباردهی در بخش مولد اقتصاد اســت. این هدف، مورد تاکید وزارت 
اقتصاد بوده و در دوره مدیریت جدید بانک مسکن نیز مورد حمایت قرار گرفته است. یکی 
از مهمترین اهداف مطرح شده از سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی بحث 
هدایت مســتقیم اعتبارات اســت. هدایت مســتقیم اعتبار یا هدایت اعتبار روشی است که 
توسط بانک های مرکزی برای کنترل خلق اعتبارات بانکی به منظور دستیابی به سیاست 
پولی مدنظر و اهداف سیاست صنعتی استفاده می شود. در واقع در قالب این سیاست خلق 

پول بانک ها در خدمت اهداف توسعه ای و رشد اقتصادی قرار می گیرد و بانک یا در قالب نظام انگیزشی یا 
در قالب قانون سفت و سخت تعیین شده توسط دولت، در صورتی می تواند خلق پول کند که اعتبار خلق 
شده صرف اعطای تسهیات به بخش مولِد تعیین شده توسط دولت یا بانک مرکزی شود. سیاست هدایت 
اعتبار به طور رســمی و گســترده اولین  بار توســط بانک مرکزی آلمان در سال 1۹1۲ اجرا و سپس در دهه 
1۹۲0 توســط فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( کپی شــد، اما بیشــترین تأثیر در تاریخ اقتصادی را زمانی 
داشــت که سیاســت مذکور به طور گســترده ای توســط بانک های ژاپن، کره جنوبی و تایوان در اوایل دهه 

1۹40 در طی جنگ جهانی دوم اتخاذ شــد و ســپس برای ده ها ســال پس از دوران جنگ 
ادامه یافت. به طوری که در ســال 1۹۹3 بانک جهانی اذعان کرد که سیاســت دخالت در 
تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی شــرق آســیا بود. به عبارتی دیگر رشد بسیار 
باالیی که توسط تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم 
تجربه شــد با اجرای رژیم هدایت اعتبار به دســت آمد. )به نقل از گزارش معجزه آســیای 
شرقی، بانک جهانی، 1۹۹3(. در واقع سیاست هدایت اعتبار یک کاتالیزور مهم برای رشد 
اقتصادی و جبران سریع عقب ماندگی های اقتصادی در چندین کشور آسیایی مانند ژاپن، 

کره جنوبی، چین، تایوان، تایلند و اندونزی اجرا شد.
نتایج سیاســت  های هدایت اعتبار در آلمان موفقیت بســیاری داشته و همین موجب شد، 
رئیس کل بانک مرکزی ژاپن هیساتو ایشیمادا که در دوره ای ارتباط نزدیکی با یالمارشاخت 
)رئیس کل بانک مرکزی آلمان در ســال های 1۹۲4 تا 1۹30 و 1۹33 تا 1۹3۹ و وزیر 
اقتصاد هیتلر در ســال های 1۹34 تا 1۹3۷( داشــت با سیاســت هدایت اعتبار و آثار آن آشنا و همین باعث 
انتقال این تجربه به ژاپن شد. در ژاپن این سیاست با عنوان دریچه هدایت اعتبار اجرا شد. در ژاپن قانون 
موســوم به تنظیم موقت منابع مالی به تصویب رســید و به بانک مرکزی و وزارت دارایی ژاپن اجازه داد تا 
تقریبا در همه معامات مالی مداخله کند. برای ساده ســازی رژیم هدایت اعتبار تعداد بانک ها از 1400 
بانک در دهه 1۹۲0 به ۶4 بانک در اواخر جنگ جهانی دوم رســید. بانک مرکزی ژاپن هم به عنوان مرکز 

کنترل هدایت اعتبار عمل کرد.

بر اساس رتبه بندی اعام شده توسط شرکت شاپرک، بانک توسعه 
تعاون پنجمین بانکی است که در حوزه خدمات پذیرندگی ابزارهای 
پذیــرش الکترونیکــی کارتخوان به مشــتریان و فعاالن اقتصادی، 

خدمات پرداخت الکترونیکی ارائه می دهد. 
توســعه خدمــات بانکــداری و پرداخــت الکترونیکــی یکــی از 
مزیت های هر بانک برای مشــتریان اســت؛ بانک های پیشــرو در 
جهان و ایران همواره ســعی دارند با افزایش و گســترش خدمات 
الکترونیکی، تبادالت پولی مشــتریان خود و سایر فعاالن اقتصادی 
 را تســهیل و تســریع کنند و حوزه خدمات خود را از واســطه گری 

مالی فراتر ببرند.
بانک توســعه تعاون نیز با درک اهمیت و ضرورت گســترش و 

تقویــت ایــن خدمات همواره تــاش دارد دامنه و عمق خدمات 
الکترونیکــی خــود را افزایش دهد. گواه این تاش ها که به طور 
مســتمر از ســوی مدیرعامل بانک نیز مورد تأکید قرار دارد این 
است که بانک توسعه تعاون اگرچه در زمره بانک های تخصصی 
با رسالت حمایت از تعاونگران به شمار می رود اما از ارائه خدمات 
بانکداری الکترونیکی همتراز با استانداردهای روز غافل نبوده و 
نیســت. این بانک جوان با وجود عمر نه چندان طوالنی و زمینه 
فعالیت تخصصی، توانسته است در رتبه بندی بانک های کشور، از 
منظر ارائه خدمات بانکداری و تراکنش های غیرحضوری جایگاه 

قابل توجهی کسب کند.
بر اساس بولتن اقتصادی شاپرک، بانک توسعه تعاون توانسته است 

بــه مــدد مشــتری مداری و ارائه خدمات مناســب و بهره گیری از 
نیروی انســانی متخصص، در رتبه بندی اعام شــده بانکهای کشور 
در شــهریور ماه ســال جاری، باالتر از بسیاری از بانک های باسابقه تر 
و عمومی کشــور قرار گیرد تا جایی که بر اســاس رتبه بندی اعام 
شده توسط شرکت شاپرک در بولتن شهریورماه، بر اساس شاخص 
هیرشــمن بانک توســعه تعاون پنجمین بانکی اســت که در حوزه 
خدمــات پذیرندگی هــر یک از ابزارهای پذیــرش الکترونیکی به 
مشــتریان و فعــاالن اقتصادی، خدمات پذیرندگــی در حوزه ابزار 

کارتخوان ارائه می دهد.
گفتنی است بر اساس شاخص هیرشمن، این رتبه بر اساس نسبت 

میان کارت و شاخص پذیرندگی محاسبه می شود.

کنش های الکترونیکی کارتخوان  بانک توسعه تعاون در جایگاه پنجمین بانک پذیرنده ترا

گهی اخطار اداری به مجاورین ملک   آ
کد ۹۱۴ م.ب. ثبتی در اجرای 

نظــر بــه اینکــه آقــای بهنــام ابراهیمــی نــژاد احــد از ورثــه 
علــی اکبــر ابراهیمــی نــژاد مالــک پــالک 116 فرعــی از 16۰ 
اصلــی تقاضــای صــدور ســند مالکیــت تــک برگــی نمــوده 
کریــم  ربــاط  در  واقــع  کــه  فــوق  ملــک  چــون  و  اســت 
فالحــی  تفکیکــی  زمیــن  جنــب  مــرادی  پهلــوان  خیابــان 
روبــروی اداره مخابــرات، فاقــد مســاحت و طــول و ابعــاد 
کــد 914 مجموعــه بخشــنامه هــای  اجــرای  میباشــد در 
ثبتــی حســب اظهــار متقاضــی بدلیــل عــدم دسترســی بــه 
نشــانی مجاوریــن بدینوســیله مراتــب طــی ایــن آگهــی 
بــه مجاوریــن بعنــوان مجــاور پــالک فــوق اخطــار میشــود 
 14۰۰/۰9/29 دوشــنبه  روز  صبــح   11 ســاعت  راس  تــا 
در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانید تــا چنانچــه 
اعتراضــی بــه حــدود ملــک فــوق داریــد مراتــب را کتبــًا 
بــه ایــن اداره اعــالم فرماییــد در غیــر اینصــورت پــس از 
ــت  ــات الزم جه ــی اقدام ــریفات قانون ــدن تش ــپری ش س

صــدور اســناد انجــام خواهــد شــد.
بابک احمدی 
کریم ک رباط   رئیس ثبت اسناد و امال
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در نتیجه سفر رئیس جمهوری به استان اردبیل محقق شد؛

آذر تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به استان اردبیل، تا پایان 
اردبیل / گروه استان ها:  شایقی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اردبیل گفت: تا پایان آذرماه قرار اســت از محل اعتبارات ســفر رئیس 
جمهور به استان اردبیل 100 میلیارد تومان منابع برای پروژه های مصوب 
تخصیص یابد. داود شایقی اظهار کرد: مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 
قول دادند تا این منابع را به صورت اسناد خزانه و یا نقدی پرداخت کنند 
که ما تاکید کردیم پرداختی ها به صورت نقدی باشد تا صرف تکمیل 
پروژه های نیمه تمام اولویت دار اســتان شــود.وی بیان کرد: در کنار 
پیگیری استاندار اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقرر 
شد از طریق مدیران دستگاه های اجرایی پیگیری تامین اعتبارات در 
اولویت قرار گرفته و بخشی از منابع مصوب سفر در سالجاری و بخش 

دیگر نیز در بودجه سال آینده به استان اختصاص یابد.رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: با همراهی استاندار اردبیل 
در دیدار با معاونین و مدیران ســازمان برنامه و بودجه تاکید کردیم تا 
منابع ســفر به  ســرعت تامین شود تا ما بتوانیم طرح های مصوب را در 
مدت زمان کوتاه به ســرانجام برسانیم.شــایقی ادامه داد: قرار شد تمام 
اطاعات محور »اردبیل – سرچم« از طریق شرکت زیرساخت دریافت 
و از طریق سامانه به ثبت برسد.وی صدور مجوز ماده ۵۶ را در این زمینه 
یادآور شد و بیان کرد: مقرر شد با بارگذاری شناسنامه طرح و موافقت وزیر 
راه و شهرسازی با پرداخت این منابع به پروژه موردنظر از طریق سازمان 
برنامه و بودجه صدور سند تضمینی و ضمانت هفته آینده انجام شود.

سی و یکمین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی در قوچان آغاز به کار کرد
مشهد / گروه استان ها:  مراسم افتتاحیه 
ســی و یکمین جشنواره تئاتر خراسان 
رضوی در جوار گلزار شــهدای گمنام 
قوچان برگزار شــد.مدیرکل فرهنگ و 
ارشــاد اسامی خراسان رضوی در این 
مراســم گفت: هنری می تواند ماندگار 
باشــد که مروج و تبیین گر ارزش ها و 
اصــول ملی و دینی باشــد. هنری که 
دغدغه ها، نیازها و ارزش های مردم در 
آن وجود داشــته باشد ماندگار خواهد 
بود.محمد حســین زاده افزود: هنر در 
هر قالبی از عرصه های هنری خلق شود 
به شرطی ماندگار خواهد بود که حامی 
آن مردم باشــند. اگر مردم طی سال ها 
بــا کتابی، تابلوی نقاشــی یا یک فیلم 
و نمایش حس گرفته اند نشــان از آن 
دارد که هنر از جنس مردم بوده است.
وی با اشاره به اینکه هنر باید وفادار به 
اصــول و ارزش های مردم باشــد، بیان 
کرد: نمایش به دلیل ذات و پتانســیلی 
کــه دارد می توانــد اثرگذار و اثربخش 
باشد و امیداســت نمایشنامه نویسان 
و تمام فعاالن این حوزه آثاری مردمی 
خلق کنند.دبیر سی و یکمین جشنواره 

تئاتر خراسان رضوی نیزدرادامه  مراسم 
گفت: حضور در کنار قبور مطهر شهدا 
مؤید آن است که با آن ها عهد ببندیم تا 
به عنوان سفیر فرهنگی به رشد، توسعه، 
تکامــل و بالندگی جامعه کمک کنیم.
رضا افشاری افزود: این استان در حوزه 

فرهنگ و هنر، بزرگان و نام آوران زیادی 
را معرفی کرده است. حوزه نمایش هم 
دارای پیشکســوتان فراوانــی بوده و 
این دوره از جشــنواره تئاتر خراســان 
رضوی با همین ســابقه و پیشینه آغاز 
به کار کرده است.وی یادآور شد: برای 

مرحله مقدماتی 3۵ اثر از شهرستان ها 
و گروه های مختلف به جشنواره ارسال 
شد که با توجه به شرایط کرونایی حاکم 
در کشــور و مقایسه با دیگر استان ها، 
شــرایط خراســان رضوی بهتر است و 
نشان از فعالیت باال در این حوزه دارد.

افشاری با بیان اینکه طی بازبینی های 
انجام شــده در مرحلــه مقدماتی، 1۵ 
اثــر انتخاب و بــه مرحله نهایی داوری 
راه پیــدا کردند، تصریح کرد: امســال 
بــه دلیل شــرایط کرونــا گروه های 
منتخب در شــهرهای خود برای مردم 
و هنرمندان به اجرا می پردازند و داوران 
طی ســفر به این شهرستان ها ارزیابی 
خود را از آثار انجام می دهند.سرپرست 
معاونــت هنری و ســینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان 
رضــوی هم با بیــان اینکه رکن اصلی 
هر هنری به ویژه موســیقی و نمایش، 
اجتماع است، گفت: یکی از اصلی ترین 
رویکردهــا در برگزاری جشــنواره در 
ســطح شهرستان ها این است که چراغ 
اجتماع هــای هنری بــه ویژه نمایش 
پس از دو ســال روشــن شــود.جواد 
روشــندل بیان کرد: برگزاری این دوره 
از جشــنواره موجب می شود مردم هر 
شهرستان ماحصل فعالیت هنرمندان 
خود را دیده و از مرکزگرایی در مشهد 
عبور کنیم و توجه به شــهرها به همراه 

تبادل اندیشه افزایش پیدا کند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 با هدف بهبود ارائه خدمات مخابراتی 
در استان سمنان؛

ارزیابی دفاتر پیشخوان خدمات 
 دولت به صورت مستمر 

صورت می گیرد
ســمنان / گــروه اســتان ها: مهنــدس مجید 
دارائی، مدیر مخابرات منطقه ســمنان با اشــاره 
به فعالیت 1۶۷ دفتر پیشــخوان خدمات دولت 
شــهری و روستایی در سطح استان، ارزیابی این 
دفاتــر را با هــدف بهبود ارائه خدمات مخابراتی، 
از اولویت اقدامات مخابرات اســتان عنوان کرد.
با هدف تشــویق و تقدیر از دفاتر پیشــخوان برتر 
و همچنین ترغیب ســایر دفاتر به ارائه خدمات 
مطلوب مخابراتی و ارتباطی به هم اســتانی های 
عزیز، جلســه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه 
ســمنان و مدیــران دفاتر برتر اســتان بصورت 
حضــوری و ویدئو کنفرانســی برگــزار گردید. 
مهندس مجید دارائی، با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر 1۶۷ دفتر پیشخوان خدمات دولت شهری 
و روستایی در سطح استان مشغول به کار هستند، 
تصریح کرد: از این تعداد ۷۹ دفتر در شهرها و ۸۸ 
دفتر در توابع و روستاهای استان فعال می باشند.
مدیر مخابرات منطقه ســمنان دفاتر پیشخوان 
دولت را خط مقدم ارتباط با مشــتری معرفی و 
بر تقویت دفاتر و تنوع و افزایش ســبد محصول 
و خدمات قابل ارائه دفاتر پیشــخوان تأکید کرد.
مهندس دارائی خاطرنشــان کرد: با هدف جلب 
رضایت مشتریان و بهبود ارائه خدمات مخابراتی 
و ارتباطی، ارزیابی دفاتر پیشخوان خدمات دولت 
به صورت مســتمر و با پایش شاخص های کمی، 
کیفــی و مهارتی صورت می گیرد.گفتنی ســت 
در ایــن دوره از ارزیابــی کــه در بازه ۶ ماهه اول 
ســال 1400 صورت گرفت، با اهدای لوح تقدیر 
و هدیــه ای از آقایان علی کاظمی، بعنوان رئیس 
انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان و مدیر 
دفتر پیشخوان کاظمی، رضا شریعتی، مدیر دفتر 
پیشــخوان شریعتی شاهرود، کاظم محمودیان، 
مدیر دفتر پیشخوان محمودیان دامغان، محمود 
مرادعلیان، مدیر دفتر پیشخوان پاپیلو مهدیشهر 
و خانم ها سیده ســمانه ســیادت پور، مدیر دفتر 
پیشــخوان ســماتک ســورن ایرانیان سمنان و 
منیره ایزدبخش، مدیر دفتر پیشخوان کامترونت 
گرمســار، بعنوان مدیران دفاتر پیشــخوان برتر 
اســتان و همچنین از آقای جعفررضا محمودیان 
و خانم هــا ســیده نرگس ســیادت پور و فهیمه 
علی محمدی بعنوان متصدیان برتر دفاتر قدردانی 
بعمــل آمد.در این دیدار کاظمی، رئیس انجمن 
صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان، ضمن تقدیر 
از اقدام مخابرات استان، گزارشی از فعالیت های 
انجام شــده در حوزه دفاتر پیشــخوان ارائه کرد.
شایان ذکر است در این ارزیابی ها، شاخص کمی 
عملکرد دفاتر شــامل ارائه خدمات تعریف شده، 
فــروش محصوالت از جمله تلفن ثابت، اینترنت 
پرسرعت، شماره های ُرند و ثبت مشاغل، شاخص 
کیفی شــامل وضعیت عمومــی، عملکرد دفاتر، 
محــل دفتر، آراســتگی، محل اســتقرار مدیر و 
متصدیــان، نحــوه تبلیغات و تجهیــزات مورد 
 ،PC-POS ،اســتفاده از جمله دستگاه نوبت دهی
پرینتر، اســکنر و نرم افزارها و شــاخص مهارتی 
شامل آشنایی با دســتورالعمل ها، نرم افزارهای 
مرتبط، سرعت و دقت در پاسخگویی و همکاری 
و تعامــل با نمایندگان مخابرات مورد ســنجش 

قرار می گیرد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری قدس خبر داد؛

مصدومیت آتش نشان شهر قدس 
در جریان عملیات اطفای حریق 

منزل مسکونی
گروه اســتان ها: محسن همیانی، رئیس سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس از 
اجرای عملیات اطفای حریق منزل مسکونی در 
محدوده میدان مصلی شــهرقدس و مصدومیت 
یــک آتش نشــان در جریان ایــن عملیات خبر 
داد.در پــی مخابــره حادثه آتش ســوزی منزل 
مســکونی در محدوده میدان مصلی با مرکز پیام 
ســازمان آتش نشانی شــهرداری قدس، عوامل 
نزدیک ترین ایســتگاه فورا به محل حادثه اعزام 
شــدند و ســریعا نسبت به جلوگیری از گسترش 
حریق و ایمن ســازی محل حادثه اقدام نمودند. 
همیانی افزود: آتش نشــانان پس از رســیدن به 
محل حادثه، شاهد انتشار دود غلیظ از طبقه سوم 
ساختمان بودند که با تجهیزات ایمنی و  تنفسی 
الزم به داخل ساختمان رفتند و پس از انجام یک 
عملیات سخت و نفسگیر موفق به اطفای حریق 
شدند.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری قدس ادامــه داد: در جریان عملیات 
اطفای حریق، آقای تیمور مدبر از آتش نشــانان 
پرتاش سازمان دچار دودگرفتگی و اصابت ضربه 
به سر وی شده بود که توسط نیروها به بیرون از 
ســاختمان منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد 
و خوشــبختانه پس از انتقال به بیمارســتان 1۲ 
بهمن و به دست آوردن شرایط بهبودی کامل به 

ایستگاه محل خدمت مراجعت کرد.

مدیر کل شیالت استان اردبیل:

 سرانه مصرف آبزیان 
 در استان اردبیل پایین تر از 

میانگین کشوری است
اردبیل / گروه استان ها:  تیزرو، مدیرکل شیات اردبیل 
گفت: میانگین مصرف ماهی و آبزیان در استان کمتر از 
سرانه کشوری است. سیف ا... تیزرو اظهار کرد: سرانه 
مصرف ماهی در کشور ۲۶ کیلوگرم است در حالی که 
این سرانه در استان اردبیل به کمتر از 11.۵ کیلوگرم 
رسیده است.وی ضرورت تبلیغ و ترویج مصرف آبزیان 
و فواید آن را یادآور شد و تصریح کرد: البته بخشی از 
کاهش سرانه مصرف آبزیان در استان اردبیل مربوط به 
افزایش قیمت محصوالت آبزی پروری است که بخش 
عظیمی از خانواده ها توان خرید و تأمین ماهی را ندارند 
و از همین رو ضروری است تا با افزایش تولید و کاهش 
قیمت به بهبود ســرانه مصرف کمک کنیم.مدیرکل 
شیات استان اردبیل حمایت از سرمایه گذاران بخش 
خصوصــی را در تولیــد آبزیان و تنوع محصوالت ارائه 
شــده در این بخش یادآور شــد و گفت: شهرستان نیر 
یکی از مناطقی است که از ظرفیت  مطلوبی در توسعه 
آبزی پروری برخوردار است و قطعا حرکت های مؤثر 
در این بخش می تواند به تقویت و توســعه اشــتغال و 
تولیــد آبزیان کمک کند.تیزرو هدف گذاری اداره کل 
شیات استان اردبیل را در افزایش تولید آبزیان تا ۵0 
درصد در سال های آینده یادآور شد و افزود: با استفاده از 
منابع آبی که در استان با همکاری شرکت آب منطقه ای 
شناسایی شده، تولید و پرورش آبزیان گرمابی و سردابی 
جز اولویت ها قرار گرفته که نیر منطقه ای مستعد در 

این زمینه است.

در راستای ارتقای بسترهای ارتباطی دانشگاه 
فرهنگیان استان مرکزی صورت گرفت؛ 

 برگزاری نشست 
 رئیس دانشگاه فرهنگیان استان 
با مدیر مخابرات منطقه مرکزی

مرکزی / گروه استان ها: در راستای ارتقای بسترهای 
ارتباطی و توسعه اینترنت دانشگاه فرهنگیان رییس  
این دانشــگاه با مدیر مخابرات منطقه مرکزی دیدار 
کرد.حیــدری رییس دانشــگاه فرهنگیان اســتان 
مرکزی در نشســتی با مهندس لطفی مدیر مخابرات 
منطقه مرکزی با اشاره به نیاز دانشجویان به اینترنت 
گفت:ایجاد بســترهای مناسب ومطلوب اینترنت در 
ایجاد رغبت وانگیزه  دانشجویان در فراگیری مطالب 
آموزشی بسیار مهم وموثر است و همکاری ومساعدت 
مخابرات دراین زمینه  بسیار اثر گذار است . در ادامه 
این دیدار مهندس لطفی بخش تعلیم وتربیت جامعه 
را محور توســعه وپیشــرفت ذکر کرد و با استقبال از 
کمک وهمکاری الزم با  جامعه دانشگاهی تاکید کرد 
در این راستا نهایت همکاری ومساعدت الزم به عمل 

خواهد آمد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان:

عنوان شهرستان از شرکت توزیع برق 
اصفهان حذف می شود

اصفهان / گروه استان ها: مهندس پیر پیران در مراسم 
تقدیر از خدمات مهندس مجتبی باطنی مدیر اسبق 
برق منطقه ۸ و دیگر مدیران مجموعه صنعت برق در 
شرق اصفهان خبر از تغییر مفاد اساسنامه شرکت داد 
و گفت عنوان شهرستان از شرکت توزیع برق اصفهان 
حذف می شــود .وی در ادامه گفت :با توجه به اینکه 
شــهرهای جرقویه ،هرند ،ورزنه و کوهپایه تبدیل به 
شهرستان شده و در آن فرمانداری مستقر شده است 
پیگیری های الزم در این خصوص از طریق شــرکت 
مادر تخصصی توانیر در دست اقدام است .وی در ادامه 
تصریح کرد :ارائه خدمت به مردم کاربزرگی است که 
باید جدی گرفته شــود چرا که زمان در گذر اســت و 
آنچه که از ما به یادگار می ماند تاش شبانه روزی ما 
است که تاثیرات آن نه تنها برای زمان حال موثر است 
بلکه در آینده نیز اثر گذار خواهد بود و همچنین دومین 
یادگاری از ما شــیوه و روش رفتار ما با مردم اســت که 
در اذهان آنها به جا ی می ماند واینکه آیا فکر مثبتی را 
برای مردم خلق نمودیم و یا دیدگاه منفی از سازمان را 
به مردم تسری می دهیم .وی تاکید کرد :به طور قطع 
بزرگترین عبادت خدمت به خلق می باشد چنانکه امام 
صادق علیه السام می فرماید یکی از بزرگترین ثواب 
ها طواف خانه خدا اســت اما آنچه 10 برابر فضیلتش 
بیشتر است خدمت به مردم و تسهیل فرایندها برای 
عموم است .وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت 
:به حمد ا...تعامل با فرمانداریها ،شــورای شــهر و شهر 
داری های شــرق اصفهان بســیار خوب بوده است که 
موجب شده گره زیادی از مشکات مردم این منطقه 
باز شود اما به نظر می رسد اقتصاد شرق اصفهان باید 
تغییر کندوی در ادامه اظهار داشت :اینکه مردم شرق 
خواهان حق آبه خود هســتند بســیار بجاست و نماد 
زنده بودن شهر اصفهان نیز وجود زاینده رود است اما 
به نظر می رسد مردم شرق اصفهان نباید تنها به شغل 
کشاورزی وابسته باشند و دراین راستا شرکت توزیع 
برق اصفهان با ایجاد زیر ساخت های مختلف شرایط 
مشاغل مکمل را برای ایشان ایجاد می نماید.این مقام 
مســئول خاطر نشان کرد :با توجه به اینکه درمنطقه 
شــرق اصفهان انرژی خورشــید به وفور موجود است 
پیاده ســازی سلولهای فتوولتاییک از اهمیت زیادی 
برخور دار اســت و کشاورزان می توانند در کنار شغل 
کشاورزی سهم دار نیروگاه های خورشیدی نیز باشند 
و ما برای انجام دادن این پروژه بیش از ۲00 کیلومتر 
شبکه ۲0 کیلوولت را در این منطقه احداث نمودیم و 
امید است که در آینده نزدیک نیز400 کیلومترشبکه 

۲0 کیلوولت را عملیاتی و اجرا کنیم ...

استانها 6

مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمانشاه:

گرفت تصفیه خانه فاضالب شهر جوانرود در مدار بهره برداری قرار خواهد 
کرمانشاه / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب استان کرمانشاه خبر داد: تصفیه خانه 
فاضاب شــهر جوانرود در نیمه اول سال 1401 

به بهره برداری خواهد رسید.
علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
اســتان ضمن بیان این خبر گفت: ادغام شرکت 
های آبفا شــهری و روســتایی در ســال گذشته، 
خشکســالی و شــیوع ویروس کرونا مشکاتی را 
برای شرکت آب و فاضاب استان به همراه داشت 
و سال بسیار سختی را به لحاظ تامین آب شرب 

پایدار برای همکاران ما رقم زد.
کاکاوند تصریح نمود: خداوند را شاکریم با وجود 
کاهش نزوالت آســمانی در سال آبی گذشته در 
شهرســتان جوانرود با کمتریــن چالش مواجه 
بودیــم، البتــه این نکته را بایــد عرض کنم که 
فراینــد اجرای پروژه های آب و فاضاب زمان بر 
اســت و نیازمند اعتبار، امسال ۷4 میلیارد تومان 
اعتبار برای شهرســتان جوانرود لحاظ شده است 
که بخشــی از آن تخصیص یافت، که همین امر 
حرکتی مثبت را در حوزه آب روستایی شهرستان 

به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه 
از وجود مشکاتی در حوزه آب شرب شهر خبر داد 
و افزود: از همکاران آب منطقه ای قول گرفته ایم 

که تا دهه مبارک فجر امســال آب چاه تم تم را 
در مدار بهره برداری قرار دهیم با محقق شــدن 
این وعده مشکل آب شرب شهر جوانرود منهای 
مسکن های جدید طرح هزار واحدی مسکن که 
قرار اســت در آینده ساخته شود، برطرف خواهد 
شــد و برای آبرســانی به این مساکن نیز به اعتبار 
نیــاز داریم برنامه ما بــرای تامین بلند مدت آب 
شرب شهر از چشمه قانی است که آب جوانرود، 

شاهو و چند روستا آن را تامین خواهد نمود. اما در 
حوزه آب روستایی هر چند تاخیراتی وجود دارد 
امــا به لطف خدا و همت همکاران نگرانی زیادی 

در این مورد نداریم. 
این مقام مسئول از نیاز شرکت آبفا به 10 دستگاه 
تانکر آبرسان سیار خبر داد و خاطر نشان ساخت: 
شــرکت آبفا اســتان به علت کمبــود تانکرهای 
آبرســان در بخش آبرســانی ســیار با مشکاتی 

روبرو اســت و چنانچه بتوان 10 دســتگاه تانکر 
ســیار را خریداری نمود مشــکات این حوزه تا 
حدودی برطرف خواهد شــد. به همین دلیل در 
راستای رفع این مشکل خرید پنج دستگاه تانکر 
آبرســان جدید را در دســتور کار داریم که هزینه 
خرید آن ها نیز از محل اعتبارات آبرســانی سیار 

در نظر گرفته شده است.
کاکاونــد اظهار داشــت: در بحــث تصفیه خانه 
فاضاب شهر بجز موضوع اعتباری بحث قراردادی 
و حقوقی مطرح بود که بســیار پیگیری کردیم و 
خداوند را شــاکریم این موضوع در شــورای فنی 
اســتان تصویب شد و بحثی حقوقی و قرار دادی 
مرتفع گردید موضوع باقی مانده مبحث اعتبارات 
است که پیشنهاد ما آغاز پروژه در اواخر سال است 
تا اعتبارات سال آینده نیز به پروژه اختصاص پیدا 
کند و در مجموع بتوان تا نیمه اول ســال 1401 

این پروژه را به بهره برداری رساند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه 
در پایــان گفــت: عدم پرداخت قبــوض آب بها 
مشکاتی را برای شرکت به همراه دارد انتظار ما 
از ادارات و نهادهای دولتی و مشــترکین محترم 
این است که با پرداخت به موقع آب بها همکاران 
ما را در راســتای ارائــه خدمات مطلوب و پایدار 

یاری نمایند.

خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها: جانشین فرمانده 
انتظامی گلســتان از کشف 43 کیلوگرم مواد 
مخــدر از نوع تریاک در یک عملیات هدفمند 
پلیسی در شهرستان گرگان خبر  داد.سرهنگ 
فرزاد تاجره اظهارکرد: مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان با اشراف اطاعاتی از حمل 

و جابجائــی مقداری مواد مخدر توســط یک 
دســتگاه خودرو پراید مطلع شده و موضوع را 
به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

جانشــین فرمانده انتظامی گلســتان افزود: 
ماموران پس از چندین ســاعت کار اطاعاتی 
موفق شــدند خودرو مــورد نظر را در یکی از 

محورهای فرعی شهرستان گرگان شناسایی 
و با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی موفقیت 
آمیــز، آن را متوقف کنند.وی گفت: ماموران 
در بازرســی از خــودرو توقیفی 43 کیلوگرم 
تریاک که به طرز ماهرانه ای جاســازی شــده 

بود را کشف کردند

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان:

کشف شد گرگان  کیلوگرم مواد مخدر در   ۴۳
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کوتاه از جامعه

کرد؟ چه چیزی را می توان جایگزین مهریه 

مصیبت برق سکه در زندگی
صحبت از طرح اصاح قانون مهریه است 
و نظرهــا متفاوت. زنان می گویند مهریه 
تنها اهرم فشــار در زندگی شان است که 
بــا آن می تواننــد به حــق و حقوق خود 
برســند اما مــردان می گویند همه چیز 
بــر عهده مرد بیچاره اســت و مهریه راه 
کاسبی برای برخی از زنان را هموار کرده 
اســت.بهرحال طرح اصاح قانون مهریه 
این روزها با واکنش های زیادی از ســوی 
افــراد جامعه، وکا و فعاالن حقوق زنان 
مطرح شــده است. اما محتوای این طرح 
چیســت؟.از ســال ۹1 به قبل، هر زمان 
کــه زن مهریه خــود را مطالبه می کرد، 
مرد باید تمام و کمال مهریه ای را که در 
عقدنامه ذکر شده بود، پرداخت می کرد. 
در این صورت اگر مرد نمی توانســت کل 
مهریه یا قســمتی از آن را پرداخت کند، 
همسر وی می توانست حکم جلب شوهر 
خــود را بگیــرد و او را به زندان بیندازد. 
بنابراین قانون گذار تصمیم گرفت، قانون 
جدیدی را وضع کند که از تعداد زندانیان 
مهریه کم شود. به همین دلیل از سال ۹1 
قانون مهریه عوض شد و قانون جدیدی 
جایگزین آن شد.طبق ماده 10۸۲ قانون 
مدنــی به مجرد عقــد، زن، مالک مهریه 
می شــود و می توانــد هر نوع تصرفی که 
بخواهد، انجام دهد. ســپس طبق تبصره 
الحاقی چنانچه مهریه وجه رایج باشــد، 
متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه، 
زمان پرداخت نسبت به سال اجرای عقد 
که توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران تعیین می شود محاسبه و پرداخت 
خواهد شــد. مگر اینکه زوجین در حین 
اجــرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده 
باشــند.در دومین قانون جدید مهریه که 
در سال ۹۹ تصویب شد، برخی به اشتباه 
تصور می کنند که اگر مهریه زوجه ای مثا 
۵00 سکه طا است، مرد فقط باید 110 
سکه طا را پرداخت کند. ولی این قانون 
به این صورت است که فقط برای کم کردن 
آمــار زندانیان و حبس زدایی برای مهریه 
در نظر گرفته شده و با درخواست مهریه 
توســط زوجه، فقط تا ســقف 110 سکه 

طــا، محکومیت مالی خواهد داشــت و 
زوجه می تواند تا ســقف 110 سکه حکم 
جلب همسر خود را بگیرد. ولی باید توجه 
داشــته باشید که مرد باید مابقی مهریه 
را پرداخــت کند. بــرای این منظور مرد 
می تواند به صورت قســط بندی مهریه را 
پرداخت کند. میزان قسط بندی و شرایط 
آن، توسط دادگاه تعیین می شود. بنابراین 
طبــق قانون جدید مهریه، زمانی که زن 
مهریه خود را به اجرا می گذارد، از طرف 
دادگاه برای مرد اجرائیه فرستاده می شود 
و مــرد به مــدت یک ماه فرصت دارد که 
مهریه زن را تا ســقف 110 ســکه طا یا 
معــادل ریالی آن پرداخت کند. اگر مرد 
نتواند این مبلغ را به طور کامل یا قسمتی 
از آن را پرداخت کند، باید تا مدت یک ماه، 
به دادگاه دادخواست اعسار بدهد. در غیر 
این صورت همسر وی می تواند حکم جلب 
او را بگیرد. زمانی که دادگاه درخواســت 

اعســار مرد را قبول کند، پرداخت مهریه 
را بــرای مرد به صورت قســطی در نظر 
می گیرد و مرد موظف است که اقساط را 
پرداخت کند. در صورتی که مرد اقساط 
مهریه را پرداخت نکند یا اینکه دو یا سه 
قست از آن به تعویق بیفتد، زوجه می تواند 
حکم جلب همسر خود را از دادگاه بگیرد.
البته با توجه به افزایش قیمت ســکه، در 
ســال ۹۷ قرار بر این شــد که تعداد 110 
ســکه طا، به تعداد ۵۵ سکه برسد ولی 
این طرح به تصویب نرسید. در سال ۹۹ 
نیز با توجه به افزایش ناگهانی قیمت طا، 
قرار شد تعداد سکه ها به ۵ سکه برسد که 
این طرح نیز ناکام و تعداد سکه ها همان 
110 عدد باقی ماند.بنا به اعتقاد برخی از 
فعاالن حقوق زنان، امروز کارکرد مهریه، 
به دســت آوردن ســکه طا نیست بلکه 
پرکردن کاستی های حقوقی زنان است. 
آنان وقتی نمی توانند مانع ترک خانواده، 

روابــط فرا زناشــویی، ازدواج مجدد مرد 
و ممانعت از تحصیل و اشــتغال توســط 
او شــوند و یا حق طاق، حق نگهداری 
فرزنــدان و موارد دیگر را ندارند، از اهرم 

فشار مهریه استفاده می کنند.

چگونه توازن حقوقی زن و مرد در 
زندگی مشترک برقرار می شود

ســیمین کاظمی، جامعه شــناس و فعال 
حوزه زنان هم معتقد است زنان هیچ ابزار 
قانونی ای به جز مهریه ندارند که بتوانند از 
آن استفاده کنند.او درباره اینکه چه کاری 
می توان کرد تا توازن حقوقی زن و مرد در 
زندگی مشترک برقرار شود، می گوید: »در 
حال حاضر طبق قوانین جاری خانواده در 
ایران یکسری حقوقی که باید بین زن و مرد 
برابر باشند به صورت عادالنه تقسیم نشده 
است. مردان از حقوقی برخوردارند و کنترلی 
روی زنــان دارند که موجب تضییع حقوق 

زنان شــده اســت از جمله حق طاق که با 
مرد است، همچنین حق حضانت فرزندان با 
مرد است، مرد می تواند از اشتغال، تحصیل 
و حتی خروج زن از کشور ممانعت کند. در 
مقابــل آن زنــان هیچ کدام از این حقوق را 
ندارند اما مهریه موضوعی است که به صورت 
شرعی و قانونی پیش بینی شده که به زنان 
تعلق بگیرد. به دلیل شــرایط اقتصادی و 
اجتماعی که به وجود آمده مطالبه مهریه که 
سابقا مرسوم نبوده در حال حاضر مرسوم 
شده است و زنان آن را مطالبه می کنند؛ به 
ویژه زمانی که در آســتانه طاق باشند. در 
این میان برخی از مردان از عهده پرداخت 
مهریه برنمی آیند یا اینکه برمی آیند اما چون 
می بینند پول کانی است نمی خواهند آن 
را پرداخت کنند. به همین دلیل نمایندگان 
مجلس به طور یکطرفه می خواهند قانون را 
به نفع مردان تغییر دهند که این امر از نظر 
اخاقی و اجتماعی پذیرفته شده نیست «.

قانون گذار چه می گوید؟
با این حال قانون گذار اعتقاد دارد بیش از 
یک  میلیون دختر و زن ازدواج نکرده اند و 
مهریه بازاری و سکه ســاالری باعث مجرد 
ماندن دختران شده است و این آفت بزرگی 
برای کشــور است.به گفته حجت االسام  
حســن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس با اصاح قوانین 
مهریــه تمامی قریب به هــزار نفری که 
براســاس قوانین در زندان هستند باید از 
حبس آزاد شوند.یکی دیگر از موارد اصاح 
قانون مهریه، پیشنهاد نقدی بودن مهریه 
است که همانند سنت پیامبر اکرم )ص( 
اجرا شود. به گفته نوروزی تعدیل و تقسیط 
بدهکاران مهریه باید در اولویت دســتگاه 
قضایی باشد و مراجع تقلید، علما و مجلس 
بر ایــن باورند که محکومان مهریه نباید 
زندانی شــوند و این خاف شــرع مقدس 
اســام است.به گفته او بیش از 40 درصد 
ازدواج ها در کشور منجر به طاق می شود 
و دادگاه ها نباید پشــتیبان سکه ساالری 
زنان شــوند تا خانواده ها این چنین از هم 

گسیخته شوند. 

7جامعه
خبر ويژه

دانشــگاه فرهنگیــان با صدور اطاعیه ای زمــان و نحوه برگزاری 
آزمون های »گروه ســوم مشــموالن قانون تعیین تکلیف معلمین 
حق التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستان 
و خرید خدمت وزارت آموزش و پرورش« و »مهارت آموزان مشمول 

ماده ۲۸ ورودی سال 13۹۹« را اعام کرد. 
بر اســاس اطاعیه ای دانشگاه فرهنگیان، آزمون های »گروه سوم 
مشموالن قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس، آموزشیاران 
نهضت ســوادآموزی، مربیان پیش دبستان و خرید خدمت وزارت 
آمــوزش و پــرورش« و »مهارت آموزان مشــمول ماده ۲۸ ورودی 
ســال 13۹۹« روز جمعه 1۹ آذر جاری برگزار می شــود. بر اساس 

این گزارش، آزمون »گروه ســوم مشــموالن قانون تعیین تکلیف 
اســتخدامی معلمیــن آموزش و پــرورش« در روز جمعه 1۹ آذر 
جــاری از ســاعت 10 تــا 11:30 به مدت زمــان ۹0 دقیقه برگزار 
خواهد شــد. همچنین، آزمون »مهارت آموزان مشــمول ماده ۲۸ 
ورودی ســال 13۹۹« روز جمعه 1۹ آذر جاری از ســاعت 13 تا 
14:30 به مدت زمان ۹0 دقیقه برگزار خواهدشد. در این اطاعیه 
آمده اســت، به اســتناد موافقت مرکز منابع انسانی وزارت آموزش 
و پــرورش، مهارت آموزان جامانده از آزمون های قبل از ســال ۹۹ 
نیــز می توانند بــرای دریافت »گواهی صاحیت حرفه ای« در این 

آزمون شرکت کنند.

زمان برگزاری آزمون های استخدامی معلمان اعالم شد

خبر ویژه
 رئیس مرکز توسعه پیشگیری 

و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
ح کرد؛ مطر

 شرایط دریافت
وام ۱۰۰ میلیون تومانی 

برای معتادان
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اظهار 
کــرد: معتــادان بهبــود یافته ای که 
دوران درمان خود را در یکی از مراکز 
بهزیســتی گذرانده باشند و یک سال 
از تاریخ پاکی آنها گذشته باشد و چند 
نوبت آزمایش اعتیاد داده و جواب آن 
منفی باشد، کاس های حرفه آموزی 
را گذرانده و از ســازمان فنی و حرفه 
گواهــی حرفه آموزی دریافت و جواز 
کسب اخذ کرده باشند می توانند 100 
میلیــون تومان وام بــا بهره 4 درصد 
دریافــت کنند. همچنین تا ۵ ســال 
بــه این افراد حــق بیمه خویش فرما 
پرداخت خواهد شــد.    فاطمه رضوان 
مدنــی از تاش برای افزایش مبلغ وام 
کارفرمایــان تا ســقف 100 میلیون 
تومان خبــر داد و گفت: کارفرمایانی 
که معتادان بهبود یافته را استخدام و 
حقوقشان را مطابق قانون کار پرداخت 
کنند می تواننــد حداکثر به ازای 40 
نفــر و هر نفــر ۵0 میلیون تومان وام 
بــا بهره 4 درصد دریافت کنند.  ما در 
حــال رایزنی بــرای افزایش این مبلغ 
هســتیم، عاوه بر  این کارفرمایان نیز 
تــا ۵ ســال به ازای هــر مددجو یافته 
حق بیمه دریافت می کنند.وی گفت: 
برخــی مددجویان پــس از گذراندن 
دوران درمان به علت نداشــتن شغل و 
محرومیت از حمایت خانواده و جامعه 
دوبــاره به دامان اعتیاد باز می  گردند. 
ما با پرداخت این وام ها سعی در حل 
این مشکل و نگهداشتن مددجویان در 
پاکی داریم،  ســال گذشــته به ۹ هزار 
و ۶00 نفر از معتادان بهبود یافته این 

وام را پرداخت  شده است.

    رئیس پلیس پایتخت اظهار کرد:

افزایش ۲ درصدی 
سرقت های خرد

رئیــس پلیــس پایتخت با اشــاره به 
موضوع ســرقت های خــرد، گفت: در 
بحث سرقت ها به خصوص سرقت های 
خرد که ۶0 تا ۷0 درصد ســرقت ها را 
شامل می شــوند، شدت برخورد الزم 
است.سردار حســین رحیمی با بیان 
اینکه فرد ســارق زمانی که می بیند با 
او برخــورد نمی شــود بر ارتکاب جرم 
جری می شــود، گفت: سارق خرد که 
هیچ، سارق عمده و سابقه دار هم پس 
از دیــدن این موضوع دیگر احســاس 
ترس و نگرانی نمی کند.وی افزود: تا با 
سارقان برخورد جدی تر از آنچه امروز 
رخ مــی دهد نشــود و هزینه ارتکاب 
جــرم را باال نبریــم در این حوزه هیچ 
اتفاق خاصــی رخ نمی دهد. رحیمی 
با اشــاره به اینکــه پلیس تنها وظیفه 
دســتگیری دارد و آزاد کردن سارقان 
برعهده پلیس نیســت، گفت: پلیس 
اصًا روزانه هزار ســارق را دســتگیر 
کند، چه اتفاقی می افتد؟ دســتگیری 
صرف به هیــچ عنوان فایده ای ندارد. 
فرمانده انتظامی پایتخت از افزایش ۲ 
درصدی کشــف جرم در پایتخت خبر 
داد و گفت: متأســفانه در مقایســه با 
مدت مشابه سال قبل )هفت ماهه اول 
سال( وقوع سرقت های خرد دو درصد 
افزایش داشــته است.سردار رحیمی 
در حالی نســبت به آزادی زودهنگام 
ســارقان در دادســرا گایه دارد و این 
اقدام را بی اثر ســازی دستگیری های 
مجرمان توســط پلیــس می داند که 
حجت االسام محمدجعفر منتظری 
دادســتان کل کشــور در 1۲ تیرماه 
ســال ۹۸ این موضوع را امری امکان 
پذیر قلمداد کرده بود.دادســتان کل 
کشــور در آن زمان گفته بود: ســرقت 
به نحوی اســت که نمی شود برای آن 
آمار دقیقی داد و ممکن است آمارهای 
پلیس درباره دستگیری سارقان با آمار 
دستگاه قضائی مطابقت نداشته باشد.
وی امکان آزادی ســارقان در مرحله 
دادســرا را رد نکرده اما در عین حال 
عنــوان کرده بود که افزایش ســرقت 
غیرقابل پذیرش است.به نظر می رسد 
دســتگاه قضایی به ایرادات موجود در 
زمینه برخورد با سارقان در مرحله پس 

از دستگیری واقف  هستند .

رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران:

اومیکرون ۵۰۰ برابر سرعت 
سرایت پذیری بیشتری دارد

رئیــس ســتاد مقابله با کرونــا در تهران 
اظهار کرد: ســرعت باالی ســویه جدید 
کرونــا موســوم به »اومیکــرون« که در 
آفریقای جنوبی شــیوع یافته، ۵00 برابر 
سرعت ســرایت پذیری بیشتری نسبت 
بــه ســویه های قبلی ایــن ویروس دارد.
علیرضــا زالی افزود: در اومیکرون ســویه 
جدید کرونایی۵0 جهش گزارش شــده 
که 30 جهش آن کلیدی و سرایت پذیری 
باالیی دارند، به همین خاطر توجه جامعه 
جهانی را به خود جلب کرده اســت. وی 
بــا بیان اینکه اومیکرون جزو اســتثنایی 
ترین ســویه ها در دنیاست، اظهار داشت: 
میــزان ابتای مــردم آفریقای جنوبی به 
این ســویه موجب شده بصورت تصاعدی 
ســرعت انتقال افزایش یابد. زالی تصریح 
کرد: باید برای شــناخت بیشتر اومیکرون 
زمان بگذرد تا رفتار بیولوژیکی و پاسخ به 
واکســن و ایمنی بدن این سویه مشخص 
شود، هنوز هیچ شواهدی از تایید مشاهده 
این نوع سویه در کشور وجود ندارد و باید 
تمهیدات اساســی پیشــگیرانه در رابطه 
بــا کنتــرل و نظارت بر مبــادی ورودی و 
خروجی کشــور بویژه در مرزها و فرودگاه 
ها با شدت بیشتری اتخاذ شود. این استاد 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید 
کرد: مقابله با اومیکرون بســتگی به رفتار 
ما در رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی 
دارد، بــا توجه به اینکه این ســویه جدید 
کرونایی واکسن گریز است، اهمیت توجه 
و پرداختــن به موارد بهداشــتی از جمله 
استفاده از ماسک، رفتارهای فاصله گذاری 
اجتماعــی و پرهیز از تجمعات و شســت 
وشوی دستها یا استفاده از مواد ضدعفونی 
کننده بیش از پیش ضرورت دارد.به گفته 
زالی، اکنون کشور از وضعیت قرمز کرونایی 
خارج شــده اما این وضعیت ناپایدار است 
و باید شــیوه نامه های بهداشــتی کاما 
رعایت شــود.وی افزود: هنوز موج ششم 
کرونا در کشــور ایجاد نشــده، اگر مردم 
شــیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند 
در صــورت آمدن این موج، پیک ششــم 
دامنه کوتاهی خواهد داشــت.بر اســاس 
این گزارش، ســازمان جهانی بهداشــت 
پنجمیــن حرف یونانــی اومیکرون را به 
سویه جدید کرونا که در آفریقای جنوبی 
شناسایی شــده، اختصاص داد.ســازمان 
جهانی بهداشت این سویه را نگران کننده 
خوانده و کارشناسان بهداشت عمیقاً نگران 
ســرایت اومیکرون هستند چرا که دارای 
مجموعه ای غیر عادی از جهش ها اســت 
و مشــخصاتی متفاوت از سایر سویه های 
نگران کننده دارد. اگرچه سازمان جهانی 
بهداشــت هنوز جزئیاتی از میزان سرایت 
ســویه اومیکرون ویــروس کرونا را اعام 
نکــرده، یــک متخصــص بیماری های 
همه گیــر احتمال داد که میزان ســرایت 
این سویه نسبت به سویه دلتا ۵00 درصد 
بیشــتر باشد.سازمان جهانی بهداشت نیز 
تاکیــد کرده که هنــوز برای اعام میزان 
نگرانی در مورد شــیوع ســویه اومیکرون 
زود است و مساله پس انجام مطالعات الزم 
و بررســی عملکرد واکسن های موجود در 
قبال آن روشن خواهد شد.دانشمندان نیز 
بر پایه تجربیات گذشته یادآور شده اند که 
ویروس ها همواره جهش پیدا می کنند، اما 
گاهی در جهش ضعیف تر شدن و گاهی در 
مســیر ماهرتر شــدن برای فرار از پادتن و 
از کارآیی انداختن واکســن ها.  بهرام عین 
اللهــی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی روز یکشنبه هفتم آبان ماه تاکید 
کرد: تا به امروز موردی از ابتا به ســویه 
جدید کرونا که در آفریقای جنوبی شــایع 
شــده، در کشور گزارش نشده است.عضو 
ســتاد ملی مقابله با کرونا نیز روز شــنبه 
ششــم آذر ماه، بیــان اینکه »اومیکرون« 
واکســن گریز اســت، افــزود: اقدامات 
پیشگیری برای مقابله با این سویه جدید 
کرونا باید در کشــور سخت گیرانه شود و 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی ضروری 
و الزامی است. به گفته مسعود مردانی، با 
توجه به شیوع این نوع ویروس مردم عاوه 
بر انجام واکسیناســیون بیش از گذشــته 
ملزم به رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 
از جملــه اســتفاده از ماســک، دوری از 
تجمعات، شســت وشــوی دستها با آب و 
صابون یا مواد ضدعفونی کننده هستند و 
باید از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند. 
وی افــزود: بــا توجه به اینکه ایران اکنون 
در وضعیت خوب مدیریت و کنترل کرونا 
اســت، شــیوع اومیکرون می تواند همه 
معادالت ما را بهم زد و کادر درمان مانند 
گذشــته تاب و توان رویارویی و مقابله با 
ایــن بیمــاری  را ندارند، به همین دلیل از 
مردم می خواهیم حتما واکســن کرونا را 
تزریق کنند و شــیوه نامه های بهداشتی 

را رعایت کنند.

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اعالم کرد؛

گروه ها  هوای تهران؛ ناسالم برای تمام 
رییس گروه ســامت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشــت با اشــاره به اینکه وضعیت آلودگی 
هوا در شــهر تهران بســیار ناسالم است، گفت: 
این شــرایط به گونه ای است که سامت آحاد 
مردم در خطر است و متاسفانه علی رغم اعام 
شــرایط اضطرار توسط دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشتی که نماینده وزارت بهداشت در 
شــهر تهران است، هیچ تصمیمی برای کاهش 
منابع انتشــار و کاهــش مواجهه مردم گرفته 
نشده است. دکتر عباس شاهسونی تاکید کرد: 

با این شــرایط سامت مردم به خطر می افتد و 
اگر قرار است کمیته اضطراری تشکیل شود باید 
با دو رویکرد باشــد؛ اول کاهش مواجهه مردم 
و دوم کاهش ســاعات کاری اداری کارکنان و 
یا تعطیلی و شناورســازی ســاعت کاری و یا از 
طریــق اجرای طــرح زوج و فرد از درب منازل 
و... که وضعیت وخیم تر نشــود. شاهســونی 
افــزود: طبق قانون اکنون می توانیم دورکاری 
را اجرایی کنیم. مدارس و دانشــگاه ها تا حدی 
باز هستند و می توان کاس ها را مجازی برگزار 

کرد تا اینکه میزان آالینده ها کم شود. متاسفانه 
تاکنون هیچ اقدام مثبتی انجام نشــده است.او 
افزود: وضعیت تهران در کل ناسالم برای تمام 
گروه ها است، در این شرایط افزایش قابل توجه 
بیماری های قلبی و ریوی در جامعه را خواهیم 
داشــت و همچنین افزایش مرگ زودرس این 
بیماران و سالمندان و افزایش قابل توجه عائم 
بیماری های تنفسی در کل جمعیت را خواهیم 
داشت. در این شرایط افراد مبتا به بیماری های 
قلبــی و عروقی، ســالمندان و کودکان باید از 

هرگونــه فعالیت فیزیکی خــودداری کرده و 
ســایرین هم باید فعالیــت فیزیکی خود را در 
بیــرون از منزل کاهش دهنــد و تا حد امکان 
کارهــای غیرضــروری را بــه زمان های دیگر 
موکول کنند. او تاکید کرد: طبق دستورالعمل 
شرایط اضطرار باید برگزاری مسابقات ورزشی 
لغو می شد و اکنون با وجود اینکه شرایط هوای 
تهران ناســالم برای همه گروه ها اســت جای 
تعجب دارد که چگونه اجازه برگزاری مسابقات 

ورزشی در تهران صادر شده است. 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور توضیح داد؛

کنکور ۱۴۰۰  سرانجام رسیدگی به سواالت جنجالی 
رئیس ســازمان سنجش آموزش کشــور درباره سرانجام رسیدگی به 
سواالتی که در کنکور سال 1400 اشتباه بود و موجب اعتراض داوطلبان 
شــد، گفت: موضوعی که در این زمینه وجود داشــت، مســاله سختی 
سواالت ریاضی بوده است. تقریبا به غیر از درس ریاضی، سایر دروس 
یا ساده تر شدند یا نسبت دشواری آن ها متناسب با سال گذشته بوده 
اســت.ابراهیم خدایی افزود: درس ریاضی در رشــته ریاضی با توجه به 
اینکه یک سری سواالت سخت بوده و یک سری هم گفته شده بود در 
کتاب نیست، تقریبا حدود دو یا سه سوال حذفی داشتیم و مابقی هم 
تاثیر مثبت بودند که به نفع داوطلب در این زمینه تصمیم گرفته شد و 

نسبت به آن تصمیم عمل کردیم.وی افزود: سختی سواالت کنکور هم 
برای همه وجود دارد، اما ما تاش کردیم این سختی سواالت کنکور را 
با تراز کردن برطرف کنیم، کما اینکه بعد از برطرف شدن این موضوع 
دیگر مساله اعتراض داوطلب را نداریم. این موارد هر ساله به لحاظ ماهیت 
متفاوت طرح سوال سازمان از نظر اهداف آموزشی و سیستم حفاظت 
آزمون اتفاق می افتد و ســازمان با کمک گرفتن از تجربه و روش های 
علمی بهترین روش را برای داوطلبان به کار می برد.وی درباره سهمیه ها 
و بومی گزینی ها در کنکور 140۲، گفت: این سهمیه ها تغییر نکرده است 
و مصوبه ای در این زمینه نداشتیم. سهمیه های کنکور مصوب شورای 

عالی انقاب فرهنگی یا مصوب مجلس شورای اسامی است.او افزود: 
در حال حاضر در رابطه با سهمیه ها و قوانین آن هیچ تغییری در کنکور 
140۲ نداشته ایم و ۲ ماه دیگر نیز ثبت نام ها آغاز خواهد شد و قطعا همان 
رویه سابق خواهد بود. بنابراین فکر نمی کنم هیچ تغییری در سهمیه ها 
داشته باشیم و مصوبه ای در این خصوص نیست.خدایی در واکنش به 
بیشــترین میزان قبولی اســتان ها در کنکور امسال بیان کرد: وضعیت 
قبولی داوطلبان کنکور در استان تهران به لحاظ جمعیت باال نیست. در 
عین حال بیشترین میزان قبولی مربوط به استان یزد، کرمان، اصفهان، 

سمنان و مازندران است. 
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 کلیسای سنت استپانوس جلفا
 پرطرفدارترین دیدنی 

آذربایجان شرقی 

کلیســا ســنت اســتپانوس مقــدس یکــی از 
پرطرفدارترین دیدنی های آذربایجان شــرقی به 
شمار می رود. این کلیسا نه تنها برای ارامنه ایران 
بلکه برای مردم ارامنه در سراســر جهان اهمیت 
دارد. هنــوز اطاعــات دقیقی از قدمت این مکان 
تاریخــی وجود ندارد اما عده ای معتقد هســتند 
که کلیسا سنت استپانوس در قرن ششم میادی 

ساخته شده است. 
البته بر اساس شواهد بنای کنونی کلیسا در سال 
1۶43 توسط اسقف اعظم آن زمان یعنی جاثلیق 
هاکوب ســاخته شــده اســت. البته کلیسا سنت 
اســتپانوس در ســال های مختلف مورد مرمت و 
بازسازی قرار گرفته است. عباس میرزا از حاکمانی 
به شمار می رود که به بنا کلیسا استپانوس مقدس 
عاقه بسیاری داشته و در دوران حکومتش همواره 
در صدد مرمت و بازسازی این کلیسا بوده است.

ساختمان کلیسا در بین کوه و دره ای سرسبز قرار 
گرفته و حصاری ســنگی دور تا دور آن را احاطه 
کرده است. نه تنها ساختمان کلیسا بلکه طبیعت 
بکر و سرســبز اطراف آن نیز هوش از ســر آدم می 
پراند. در مســیر منتهی به کلیســا باید از رود ارس 
بگذریــد و خودتان را به دره سرســبز محصور در 
دل کوه ها برسانید تا از این جاذبه تاریخی و مکان 

مذهبی دیدن کنید. 
در آن طرف رود ارس کلیســای دیگری به ســبک 
و ســیاق معماری کلیســا سنت استپانوس وجود 
دارد کــه عــده ای معتقدند که دو کلیســا در یک 

زمان ساخته شده اند.
معماری کلیســا کنونی که امروزه به نام ســبک 
معماری ارمنی شناخته می شود ترکیبی از سبک 
معماری قرن دهم تا دوازدهم میادی، سبک رومی 
و اشکانی است. دور تا دور کلیسا پوشیده از حصار 
ســنگینی اســت که ۷ برج نگهبانی داخل آن قرار 
گرفته و یک دروازه دارد. بنایی با عظمت که با نقش 
برجســته ها، حکاکی ها، نقاشــی ها و دیوارنگاره 

های زیبا تزئین شده است.
کلیســای ســنت اســتپانوس متشــکل از سه 
ســاختمان مهم نمازخانه اصلــی، اجاق دانیال و 
برج ناقوس اســت. برج ناقوس و گنبد 1۶ ضلعی 
کلیســا با طراحی هنرمندانه و زیبای خود از دور 
دســت ها قابل مشــاهده هستند. البته در سالیان 
پیش کارشناســان ایتالیایی ناقوس کلیسا سنت 
اســتپانوس را برای مرمت برده اند اما این ناقوس 
دیگر هیچ وقت به این مکان بازنگشــته اســت. از 
این رو تنها برج آن برای ما به یادگار مانده است.

نمازخانه این کلیســا نیز به شــکل صلیب طراحی 
شــده و دیوارنگاره های زیبایی داخل آن به چشم 
مــی خورد. ناقوس دانیــال نیز دارای چند بخش 
تاالر اجتماعات، محل غسل تعمید و ... می باشد. 
بسیاری از بزرگان و افراد سرشناس ارامنه نیز در 

صحن برج به خاک سپرده شده اند. 
ریشه نام کلیسا سنت استپانوس

اســتپانوس مقدس نام یکی از اعضای ۷ نفره تیم 
تاماتی است که مراسم تحلیف او به وسیله حواریون 
حضرت عیســی مسیح انجام شده است. این مبلغ 
مســیحی به خاطر تهمت های یهودیان اورشلیم 
دستگیر و در ۲۶ دسامبر سال 3۶ میادی سنگسار 
شــد. از این رو این کلیســا نزد تمام ارامنه و ادیان 
مختلــف به خصوص مســیحیان گریگوری مورد 
احترام قرار می گیرد. به طوری که هر ساله ارامنه 
بسیاری از سراسر ایران و جهان برای زیارت و انجام 

واجبات دینی خود به این مکان می آیند.
در کشــورهای دیگر جهان نیز کلیســاهایی با نام 
سنت اســتپانوس یا استفانوس قرار گرفته است. 
اما کلیسا سنت استپانوس جلفا با قدمت چند هزار 

ساله یکی از مهم ترین آن ها به شمار می رود. 
موقعیت جغرافیایی کلیسا 

کلیسا استپانوس مقدس یا کلیسا خرابه در استان 
آذربایجان و 1۵ کیلومتری شــهر جلفا کنار رود 
ارس قرار گرفته اســت. قبل از رفتن به این کلیسا 
حواســتان باشــد تا در زمان مراسمات و مناسبت 
های خاص ارامنه اجازه ورود به محوطه کلیسا را 
نخواهید داشت و صرفاً می توانید از دور نظاره گر 

این ساختمان تاریخی باشید.
مسیر دسترسی کلیسا با ماشین

 اگــر می خواهید با خودرو شــخصی به کلیســا 
سنت استپانوس بروید باید از مسیر اتوبان قزوین 
و زنجان به تبریز بروید. پس از آن باید مســیری 
۲ ســاعته را از تبریز به ســمت جلفا حرکت کنید. 
 نرسیده به جلفا تابلوی کلیسا را می توانید به خوبی 

مشاهده کنید.

گردشگری

دریچه علم

نظارت میدانی 
نماینده مجلس 

در اسپانیا!
حضور نماینده مردم 
تهران در مجلس در 

ورزشگاه سانتیاگو 
برنابئو برای دیدن 

بازی رئال مادرید که با 
انتقاد کاربران در فضای 

مجازی مواجه شد، 
سوژه کارتونی از مهدی 

عزیزی در خبرآنالین 
شد.

کارتون 

تصاویری از حاج قاسم در محاصره داعشی ها 

رونمایی از مستند "۳۶۰ درجه محاصره"
آمرلی شهری کوچک و معمولی در شمال عراق است که 
مردمش در زمان حمله داعش ۸3 روز در محاصره مرگ 
بودنــد، از هیچ کس برای نجات شــان کاری برنمی آمد تا 

اینکه ...
مراســم رونمایی از مســتند »3۶0 درجــه محاصره« به 
کارگردانی حامد هادیان صبح امروز در ساختمان مکتب 

شهید سلیمانی برگزار شد.
این فیلم مســتند روایتی متفاوت از شکســت حصر شهر 
آمرلی در عراق اســت که با فرماندهی مســتقیم شــهید 
ســلیمانی انجام شــد. این شهر که پس از سقوط موصل و 
تکریــت به محاصره 3۶0 درجه ای درآمده بود با مقاومت 
مردم این شــهر همراه می شود. در نهایت شهید سلیمانی 
پس از برنامه ریزی نزدیک به 3 ماه عملیاتی را در آن منطقه 
به انجام رسانده و شهر را از دست داعشی ها آزاد می کند.

در این جلســه، حامد هادیان صحبت کرد و گفت: قبل از 
شــهادت شهید سلیمانی تولید کار کردن درباره ایشان با 
سختی ها و محدودیت هایی روبه رو بود اما زمانی که ایشان 
به شهادت رسید، همراه با یکی از دوستان تصمیم گرفتیم 
کاری برای ایشان انجام بدهیم. همراه با حامد حزباوی به 
عراق رفتیم و چند اتفاق اصلی مثل آمرلی، سوریه و ... را 
دنبال کردیم با این حال آمرلی اولین جایی بود که رفتیم 

و همان جا هم ماندیم.
وی ادامه داد: برای تولید این مســتند ۲ بار ســفر رفتیم؛ 
در ابتدا کار شــخصی بود اما مکتب شــهید سلیمانی از ما 
حمایت کرد و یک سفر دیگر رفتیم. بنابراین نزدیک به ۲ 

ماه تصویربرداری داشتیم.
کارگــردان مســتند »3۶0 درجــه محاصــره« درباره 
ویژگی های عملیات در شــهر آمرلی گفت: این عملیات، 
اولین عملیاتی اســت که فرماندهی اش مســتقیماً با خود 
شهید سلیمانی بود. عاوه بر این، تا پیش از این عملیات، 
شهید سلیمانی هیچ گاه فرمانده تمام نیروهای عراقی نبود 

و آمرلی اولین جایی اســت که خود حاج قاسم فرماندهی 
مســتقیم عملیات را برعهده می گیــرد. در این عملیات، 
بــرای اولیــن بار، همه گروه های عراقــی زیرنظر یک نفر 
آمدند. هم چنین در این عملیات اولین شکست داعشی ها 

رخ می دهد.
هادیان بیان داشت: عملیات آمرلی در شرایطی رخ می دهد 
که شمال غرب عراق سقوط کرده و تنها منطقه کردستان 
عراق باقی مانده بود. عاوه بر این، تا پیش از این، داعشی ها 
شیعیان عراق را به طرز بدی می کشتند و دولت عراق نیز به 
این علت که بیشتر تمرکز خود را معطوف به حفظ پایتخت 
کرده بود، توجهی به حفظ شهرهای کوچک تر مانند آمرلی 
نداشــت. شهید سلیمانی تصمیم می گیرد که شهر را آزاد 
کند. اســتدالل او این اســت که این عملیات فقط نظامی 
نبوده و اولین هدفش این است که جان انسان های تحت 
محاصره را آزاد کند. آماده ســازی شرایط و پشتیبانی این 
عملیات ۲-3 ماه طول می کشد اما خود عملیات یک روزه 

است و پیروزی حاصل می شود.

این مستندســاز در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 
یکی از اتفاقات اصلی در این مستند نوع ورود حاج قاسم 
به شهر است؛ وقتی شهر آمرلی محاصره 3۶0 درجه است، 
ایشان با بالگرد وارد می شود. این موضوع در حالی است که 
داعشی ها بالگردها را می زدند و هلی کوپترها برای ریختن 

آذوقه از فاصله باال حرکت می کردند.
هادیان تأکید کرد: پیش از این، درباره آمرلی مستندهایی 
ساخته شده است اما حاج قاسم در هیچ کدام از آنها حضور 
نداشت و این موضوع به دلیل ماحظات ها بود. حتی اشاره 
نمی کردند که چه کسی شهر را آزاد کرده است. باید دقت 
داشت که مردم شهر آمرلی ترکمان شیعه هستند. یعنی 

نه ُکردند و نه عرب.
کارگــردان مســتند »3۶0 درجه محاصره« با اشــاره به 
نوآوری های جدید در این فیلم مســتند گفت: دسترسی 
به بســیاری از افرادی که در این فیلم حضور دارند، بســیار 
ســخت بود. حتی بســیاری از آنان، برای اولین بار مقابل 
دوربیــن آمدند. برای مثــال ابوفدک که اکنون جایگزین 

ابومهدی المهندس اســت، تاکنون اصًا مصاحبه نکرده 
بود اما خوشبختانه توانستیم با او حرف بزنیم. آرشیوهایی 
هم که در این فیلم به کار رفته است، دست اول است. این 
مستند اکنون در مرحله اصاح رنگ و نور است و احتماالً 

روز جمعه از تلویزیون پخش می شود.
هادیان در بخش دیگری از این جلسه درباره توصیف خود 
از ورود به شــهر گفت: هنوز چهلم شــهید نشده بود که ما 
وارد شــهر آمرلی شــدیم و در آن زمان وضعیت خوبی در 
شــهر حاکم نبود و در بین نیروهای عراقی بهم ریختگی 
وجود داشــت. مردم منطقه که از شــیعیان ترکمان اند در 
ســاخت این فیلم بســیار به ما کمک کردند. جالب است 
بدانید که این عملیات باعث شد تا فضا در این شهر عوض 
شــده و حاج قاســم ۲ تیپ عملیاتی را با استفاده از همین 

مردم در این شهر تأسیس می کند.
وی با اشاره به پایان بندی این فیلم مستند گفت: در پایان 
این مســتند دست نوشته های حاج قاسم درباره عملیات 
آمرلی را می بینیم. ایشان همواره خاطرات روزهای مختلف 
را می نوشــته و مکتب حاج قاســم خاطرات مربوط به این 
عملیات را در اختیار ما گذاشت. باید بگویم که قرار است 
فایــل کامــل مصاحبه با افراد مختلف که در این مســتند 
بخش هایی از آنها استفاده شده است، به شکل یک کتاب 
منتشــر شــود. یکی از بزرگترین چالش های ما در ساخت 
این فیلم این بود که همه دوست داشتند خود را قهرمان 
نشان بدهند و بسیاری از روایت ها از حضور حاج قاسم در 
این عملیات، اغراق آمیز بود، با این حال می توانم بگویم که 

این مستند تا ۹0 درصد نزدیک به واقعیت است.
وی هم چنین درباره آرشیوهای استفاده شده در این فیلم 
مستند گفت: این عملیات، جز معدود عملیات هایی است 
که عکس و فیلم از آن زیاد وجود داشــته اســت. ما این 
تصاویر را پیدا کردیم و در فیلم منتشــر شــد. ۲0 درصد 

این فیلم آرشیو است.

پرده نقره ای 

 فعالیت سینماها 
گشت به وضعیت عادی باز

رئیس ســازمان ســینمایی اعام کرد بعد از دو سال 
کرونایــی، ســرانجام محدویت هــای ۵0 درصدی 
ســینما ها لغو شــده است. رییس ســازمان با اشاره 
به افزایش ظرفیت بســیاری از مشــاغل و صنوف و 
مطالبــه خانواده ســینما و مردم گفــت: اواخر هفته 
گذشــته جلســه ای با معاون فنی ســامت محیط 
وزارت بهداشت در محل سازمان سینمایی داشتیم و 
توضیح دادیم که بسیاری از مردم، مدیران سالن های 
ســینما و صنــوف تقاضا کردند بــا توجه به فروکش 
کردن کرونا در پی واکسیناسیون سراسری شرایطی 
فراهم شود تا محدودیت سقف ظرفیت ۵0 درصدی 
برای بلیت فروشی در سالن های سینما برداشته شود.

وی ادامــه داد: با توجه به این درخواســت و مذاکره، 
نشســت هایی را هم، نمایندگان سازمان سینمایی با 
وزارت بهداشت انجام دادند که سر انجام با هماهنگی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت موافقت شد 
فعالیت سالن های سینما به حالت عادی برگردد.طبق 
اعام اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی رئیس 
ســازمان سینمایی عنوان کرد: بر اساس این تصمیم 
تمامی سالن های سینما با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی می توانند از ظرفیت خود برای بلیت فروشی 
استفاده کنند. بدیهی است که پروتکل های بهداشتی 
همچنان باید از طرف سینماداران و مخاطبان سینما 
رعایت شود.خزاعی بیان کرد: امیدواریم تصمیم جدید 
باعث شود تا دوباره سالن های سینما به رونق گذشته 
بازگردد و بخشی از ضرر های ناشی از همه گیری کرونا 
در دوساله اخیر جبران شود. الزم بود مانند بسیاری 
از مشاغل و کسب و کار ها سینماداران هم بتوانند به 
فعالیت عادی برگردند و از ظرفیت ســالن ها استفاده 
کنند.معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی ضمن اظهار 
قدردانی از تعامل و همکاری وزارت بهداشت و درمان 
و ستاد مقابله با کرونا در این زمینه گفت: بدیهی است 
ســینما ها تابع پروتکل های بهداشتی ستاد مقابله با 
کرونــا خواهنــد بود و هر وقت تصمیم جدیدی اتخاذ 

شود بدان پایبند خواهند بود.

»اپیدمی« به تلویزیون رسید
مهدی فخیم زاده با ســریال »اپیدمی« که درباره 
تاش کادر درمان در دوران همه گیری کروناست، 

پس از ۷ سال، دوباره به تلویزیون بازمی گردد.
فصــل اول ســریال »اپیدمی« بــه کارگردانی 
امیرسجادحسینی و سعید کمانی، از هفته آینده 
روی آنتن شبکه 3 خواهد رفت.این سریال که 3 
فصل دارد، در خانه تولیدات جوان صدا و ســیما 
تهیه شــده و مهدی فخیم زاده با نقش آفرینی در 
آن، پس از هفت سال، دوباره به عرصه تلویزیون 
بازگشته است.محسن قصابیان، فریبا متخصص، 
اصغر نقی زاده، کوروش سلیمانی، نیلوفر رجایی، 
مهــدی فریضه، آتش تقی پور، مرحوم ســیامک 
اطلســی، آرام احمری نیا، روزبه اختری، مسعود 
میرطاهری، امیر آزاد، ابراهیم شــجاعی، نسترن 
ابراهیم زاده، نســیم فارســی، ســاخو آدام، پریا 
ابراهیمــی، علی غامــی، محمدرضا هال زاده، 
آمال ســاقندیان و مائــده هراتی، دیگر بازیگران 

»اپیدمی« هستند.

»منصور ۲« ساخته می شود
مدیرتولیــد فیلم ســینمایی »منصور« با اعام 
اینکه عاقه مند به تولید »منصور ۲« هســتیم، 
گفت: حذف سکانس هاشمی رفسنجانی درفیلم 
منصور خودخواسته بود چون نمی خواستیم دچار 
حاشیه شویم.مهدی مطهر مدیر تولید »منصور« 
با اشــاره به اینکه دومین نفری بوده که به گروه 
ســازنده فیلم »منصور« اضافه شده  اظهار کرده 
اســت: بخش هایی از حذفیات اثر خودخواســته 
بود و ممیزی در کار نبود. فیلم نســبت به نســخه 
جشنواره فجر 14 دقیقه کوتاه تر و ریتم کار بهتر 
شــد.  سکانس معروف شــهید ستاری و مرحوم 
هاشــمی رفســنجانی مربوط به برهه ای اســت 
کــه توضیح می دهد در چه دوره ای هســتیم اما 
مجموعــه ای از دالیل ما را به این نتیجه رســاند 
که این ســکانس را حذف کنیم. درواقع کسی ما 
را مجبور به حذف سکانس های مربوط به هاشمی 
رفســنجانی از فیلــم »منصور« نکرد و دوســت 
نداشتیم حاشیه گریبان گیر اثر شود. او در ادامه 
با بیان اینکه ســیاوش سرمدی )کارگردان( قرار 
بود مســتندی را درباره شهید ستاری آماده کند 
و بــه حــدی متریال درباره این شــهید زیاد بود 
که تصمیم گرفتیم اثر به فیلم ســینمایی تبدیل 
شود، گفته است: درباره خیلی از قهرمانان ملی، 
مخاطــب پس می زند زیــرا فیلم تبدیل به اثری 
شعاری می شود. این اتفاق دالیل مختلفی دارد و 
گاهی خانواده ها مانع می شوند تا چهره ای واقعی 
از قهرمان به تصویر کشیده شود و گاه اجازه داده 
نمی شــود تا گروه ســازنده اثر را دراماتیزه کند. 
در پــروژه »منصــور« اتفاقی نادر افتاد و خانواده 
شهید ستاری همکاری بسیار خوبی با ما داشتند 
و بخصوص سورنا ستاری با اثر بسیار همراه بود. او 
تصمیمی جسورانه گرفت و قبل از جشنواره اثر را 
ندید و گفت می ترســم فیلم را ببینم و درباره آن 
اعمال نظر کنم. او همچنین گفته است:  عاقه مند 
به تولید »منصور ۲« هســتیم و می توان به این 
ســمت رفت و ادامه کاراکتر یک قهرمان را تکرار 
کنیم چون شــخصیت منصور ســتاری به ما این 

ظرفیت را می دهد.

فــوق تخصص بیماری های عفونــی و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: ما امکانات الزم 
را برای تشخیص سویه امیکرون داریم اما نمی توانیم این 
تست را برای همه مردم استفاده کنیم و دلیلش این است 
که انجام این تست حدود 10 تا 1۵ میلیون هزینه دارد.
مسعود مردانی،  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که آیا در کشور تجهزات 
الزم را برای انجام تست تشخیص جهش اومیکرون وجود 
دارد؟، گفت: ما امکانات الزم برای تشــخیص این ســویه 
را در کشــور داریم، اما نمی توانیم این تســت را برای همه 

مردم مورد اســتفاده قرار دهیم و دلیلش این اســت که 
انجام این تست حدود 10 تا 1۵ میلیون هزینه بر می دارد.

عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی 
افــزود: بــرای تشــخیص این جهش ابتــدا از روش های 
RTPCR اســتفاده می کنیم و هنگامی که به تشــخیص 
آن نزدیک شــدیم تست اصلی را مورد استفاده می دهیم 
و این امکانات تشخیصی در کشور وجود دارند. این تست 
تنها از افرادی که مشکوک ابتا به این سویه هستند نظیر 
اشخاصی که از کشورهایی که این ویروس در آن ها شیوع 
دارد، آمده اند، سابقه تماس با بیمار مبتا به این ویروس 

دارند و بنا به تشــخیص پزشــک مشکوک به ابتا به این 
ویروس هســتند، گرفته می شــود و ابتا به اومیکرون در 

آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.
ین فوق تخصص بیماری های عفونی در پاســخ به ســوال 
دیگری مبنی بر اینکه آیا ابتا به اومیکرون عائم خاصی 
دارد که بتوانیم به وسیله آن ها و بدون استفاده از تست، آن 
را تشخیص دهیم؟، توضیح داد: هنوز عائم این بیماری به 
طور دقیق بیان نشده اند، اما بر اساس گفته وزیر بهداشت 
آفریقای جنوبی عائم ناشــی این ویروس خوشبختانه تا 

کنون چندان شدید نبوده اند.

هزینه تست تشخیص اومیکرون ۱۵ میلیون تومان است

فرهنگ و هنر


