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وزیر صمت؛

خودرو به اندازه کافی گران نشده است
کثــر خودروهای تولیــدی ایران خودرو و      بررســی داده هــای آمــاری نشــان مــی دهــد کــه ا
سایپا به اندازه کافی در 8 سال گذشته گران نشده)در مقایسه با تورم دالر و سایر کاالها( 
و افزایش اندک قیمت کارخانه به مانعی برای افزایش عرضه تبدیل شده است که خروجی 

این سیاستگذاری کمبود عرضه در بازار و فضایی شدن قیمت ها بوده است. درحالیکه 
گر قیمت خودروهای داخلی به طور منطقی گران می شد شاهد شکل گیری این شکاف  ا
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صفحه 7 

مشاهده نخستین مبتال به ُامیکرون در کشور

میکرون به ایران باز شد
ُ
پای ا
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

 برگزاری 
 کنسر تهای موسیقی 

از اول د ی ماه
     وزیــر فرهنــگ و ارشــــــــاد اســامی از 
طبــق  موســیقی  کنســرت های  برگــزاری 
برنامــه زمان بنــدی و از اول دی مــاه خبــر 

داد...

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛

 احتمال افزایش 
 مصرف سوخت مایع 

در نیروگاه ها
     ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت: بــا توجــه 
بــه پیــش بینی هــا، بــا کاهــش دمای هــوا در 
روزهــای آینــده، متوســط دمــای کشــور بــه 
منفــی دو درجــه می رســد و احتمال افزایش 
مصــرف در بخــش خانگی، تجاری و صنعتی 
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 زمان امتحانات نهایی 
دانش آموزان تغییر کرد
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کره  چرا غربی ها همزمان با مذا
جوسازی هم می کنند؟
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کسیناسیون راه جلوگیری  تسریع در وا
از شیوع امیکرون است
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 ارز 4200 تومانی؛ به نام مردم
به کام سودجویان
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لزوم حذف یارانه انرژی 
پرمصرف ها
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 پیش بینی قیمت بیت کوین
 و اتریوم تا سال ۲۰۲۲

  سعید صنیع پور
کارشناس حوزه 

سرمایه گذاری  رمزارزها

روزهای پایانی ســال 
۲۰۲۱ را پشــت ســر 
می گذاریم و بر اساس 
عمده اخبار تأثیرگذار از قبیل رد یا تصویب 
صندوق های قابل معامله )etf(، تیپرینگ 
 )Ripple( دادگاه ریپل ،)Tapering(
و... پیش بینی می شــود، در روزهای پایانی 
سال شاهد تأثیر قابل توجه در بازار رمز ارزها 
باشــیم. به جز از اخبار یا اتفاقات ناگهانی، 
پیش بینی می شــود، در روزهای باقیمانده 
فعــاالن بازار ارزهای دیجیتال منتظر خبر 
خیلی خاصی نباشــند. همچنین اگر نگاه 
تاریخی به رمز ارزها داشــته باشــیم، ماه 
 دسامبر غالباً برای ارزهای دیجیتال ماه خوبی

 نبوده است.
اتریــوم  و   )Bitcoin( کویــن  بیــت 
)Ethereum( ارزهای دیجیتال مطرح 
بــازار هســتند که از نظــر ماهیتی این دو 
رمــز ارز با یکدیگر متفاوت هســتند. بیت 
کوین در حال حاضر بیشــتر به عنوان یک 
دارایــی ضد تورمی و برای حفظ ارزش بین 
سرمایه گذاران به کار می رود و از این جهت 
برخی بیت کوین را با طال مقایسه می کنند. 
در حالی که اتریوم یک پلتفرم قراردادهای 
هوشمند است که پیش بینی می شود، نقش 
تعیین کننــده در آینده صنعت بالک چین 
داشــته باشــد و طبعاً آینده رمز ارز شبکه 
اتریوم یعنی اتر )Ether( متأثر از توفیق یا 
عدم توفیق این پلتفرم است که در میانه راه 
توســعه قرار دارد. از لحاظ فنی در مقاطعی 
احتمال پیشــی گرفتن ارزش بازار اتریوم از 
بیــت کوین مورد توقع تحلیلگران بازار رمز 
ارزها بوده است که در مقطع حاضر هم برخی 
تحلیلگران چنین پیش بینی هایی دارند اما 
شخصاً احتمال وقوع چنین موضوعی را در 
آینده نزدیک نمی بینم. در آینده چنان که 
رمز ارز اتریوم موفق به دســتیابی به اهداف 
عمده نقشه راه خود و مخصوصاً پیاده سازی 
موفق اتریوم Ethereum ۲( ۲( شــود، 
چنین احتمالی دور از ذهن نخواهد بود. در 
بازار اصطالحاً پیشی گرفتن ارزش بازار اتر 
 )flipping( از بیــت کوین را فلیپینینگ 
می گوینــد. همــان گونه کــه در ابتدای 
یادداشــت اشــاره کردیم، در ماه دسامبر، 
روزهای پایانی سال ۲۰۲۱ به سر می بریم و با 
توجه به اینکه برآیند آخرین اخبار تأثیرگذار 
مانند جلسه فدرال رزرو در مورد تپرینگ و 
تعویق افتادن اعالم نتیجه بررسی تعدادی 
از پروپوزال هــای ETF چنــدان مثبت 
نبوده اند، لذا احتمال اصالح یا ریزش شدید 
در روزهای آتی دور از ذهن نیســت، البته 
شخصاً هنوز قرائنی که حاکی به وارد شدن به 
ترند نزولی )bearish market( باشد 

را نمی بینیم.
منبع: گسترش نیوز

یادداشت

عنابستانی:

نگاه مجلس به حوزه رمزارزها 
مثبت است

نماینده مردم ســبزوار در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه نگاه اهالی بهارستان به 
حوزه رمزارزها کامال مثبت و منطقی اســت، 
گفت: بانک مرکزی باید آیین نامه رمزارزها را 
زودتــر تدویــن کند تا با نظارت کامل در این 

حوزه فعالیت شود.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه دیدگاه اکثر نمایندگان 
بهارســتان نسبت به حوزه رمزارز ها مثبت و 
معقوالنه است،گفت: مجلس ، بانک مرکزی 
را مکلف کرده تا هرچه زودتر آیین نامه ای برای 
فعالیت در این حوزه تدوین نماید. زیرا تاخیر 
در این خصوص موجب عقب ماندگی کشــور 

در صنعت رمز ارزها خواهد شد.
وی افزود: هم اکنون،صرافی های رمزارزی به 
صورت غیرقانونی در کشور مشغول به فعالیت 
هستند که تدوین یک آیین نامه جامع و کامل 
از ســوی بانک مرکزی می تواند امنیت خاطر 
مالــکان صرافــی  و افرادی که خرید و فروش 

می کنند را تامین کند.
عنابستانی با اشاره به اینکه ، در پلتفرم صرافی 
هــای ایرانی هم اکنــون تعداد زیادی کوین 
عرضه می  شود، گفت: اگر بخواهیم در مجلس 
برای حوزه رمزارزها قانون تدوین کنیم، حدود 
۱۸ ماه زمان می برد که خیلی زیاد است ، لذا 
اجرای همان آیین نامه تنظیم شــده از سوی 
بانک مرکزی می تواند ، گره گشای بسیاری از 
مشکالت فعلی صرافی ها برای خرید و فروش 

رمزارز در کشور باشد.
وی اضافه کــرد: حــوزه رمزارزها و بالکچین 
می تواند کشور را در مسیر دور زدن تحریم ها 
کمک کند به شرطی که، مدیران ارشد بانکی، 

نگاه سنتی را کنار بگذارند.

خبر ویژه امیر عبداللهیان در نشســت وزرای خارجه ســازمان همکاری اســالمی؛

کمک به مردم افغانستان ۴ پیشنهاد ایران برای 
 وزیر امور خارجه با ارائه چهار پیشــنهاد 
ایران برای کمک به مردم افغانستان گفت: 
مردم افغانستان نیازمند کمک های فوری 
بشردوستانه هستند و تشکیل صندوق 
مالی بین کشورهای اسالمی برای تحقق 

این هدف ضروریست.
بــه گــزارش اداره کل اطالع رســانی و 
امور ســخنگویی وزارت امــور خارجه، 
حسین امیرعبداللهیان روز یکشنبه در 
نشســت وزیران امور خارجه کشورهای 
عضو ســازمان همکاری اسالمی درباره 
افغانســتان، بــا قدردانــی از وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی پاکســتان 
بــرای فراخوانی و میزبانــی فوق العاده 
این نشســت، گفت: آنچه ما را در اینجا 
گرد هم آورده اســت، بحــران طوالنی 
افغانســتان است که روزبه روز بر ابعاد آن 

افزوده می شود.
وی با بیان اینکه  جمهوری اسالمی ایران، 
امنیت پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی 
در افغانستان را در راستای منافع جمعی 
منطقه ارزیابی می کند، گفت: ما معتقدیم 
امنیت پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی 
در افغانســتان تنها از طریق مشــارکت 

جمعــی واقعی و حکومت فراگیر و موثر 
که همه اقوام و مذاهب در آن نقش داشته 

باشند، میسر است.
 وزیــر امور خارجــه تصریح کرد: تأخیر 
در این امر به دشــمنان مردم افغانستان 
فرصــت خواهــد داد تــا با گســترش 
تروریسم )داعشی( و مشکالت اقتصادی 
و شرایط بحرانی در معیشت و بهداشت 
و نیازمندی هــای اولیه زندگی، شــبکه 
وســیعی از مجرمــان اجتماعی را فعال 
کرده و هرج و مرج، فقر و قحطی را پس 
از ۲۰ ســال اشغالگری و نابودی هرگونه 
زیر ســاخت، گسترش داده و ناکارآمدی 

را بــر مقامــات کابل و مردم این کشــور 
تحمیل کند.

 امیــر عبداللهیان یادآورشــد : آشــتی 
ملی، انســجام ملی و مشــارکت فراگیر 
درحکومــت و حکمرانــی در کنار خیر 
خواهی و مســاعی جمیله کشــورهای 
همســایه و منطقه و کشورهای اسالمی 
در مبارزه با تروریسم و ناامنی و بی ثباتی 
و کمک های بشــر دوستانه، فوری ترین 
اقدام برای حمایت از مردم افغانســتان و 

تضمین آینده ای روشن است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
در ۴۰ ســال گذشته میزبان میلیون ها 

مهاجــر و آواره افغان بوده اســت، گفت: 
ایــن مهاجران و آوارگان حاصل تجاوز و 
اشغالگری آمریکا بوده اند شرایط بحرانی 
امروز افغانســتان نیز به دلیل احســاس 
ناامنی، تروریسم و بحران مالی و اقتصادی 
موج مهاجرت را بشــکل روزانه بر ایران 
تحمیل کرده است روزانه بیش از ۵ هزار 

افغان وارد ایران می شوند.
امیرعبداللهیان با اشــاره به اینکه ایران 
تاکنون هیچ گونه مساعدت بین المللی 
دریافت نکرده اســت، گفت: جمهوری 
اســالمی ایران با تأکیــد بر انگیزه های 
اســالمی و انســانی همچنان به کمک 
های انساندوســتانه به مردم افغانستان 

ادامه خواهد داد.
وی ادامــه داد: عالوه بر کشــورهایی که 
مسببان واقعی وضعیت کنونی هستند، 
همه ما بویژه کشــورهای اســالمی باید 
کمک هــای کافی و مســتمر خود را در 

اختیار همه مردم افغانستان قرار دهیم.
وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسالمی 
ایــران از آغاز تحوالت اخیر تالش کرده 
اســت ضمن باز گذاشتن مرزهای خود، 
ترددهای انسانی و تجاری را تسهیل کند. 

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

66917312      66915268 
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سیاست کو:2 سفیر ایران در با

کریدور ایران، آذربایجان، 
گرجستان، دریای سیاه و اروپا 

این هفته فعال می شود
موسوی اعالم کرد: کریدور جدید ایران، 
جمهوری آذربایجان، گرجستان، دریای 

سیاه و اروپا این هفته فعال می شود.
سید عباس موســوی سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در باکو در توئیتی نوشت: 
بعد از احیای کریدور اکو )پاکستان، ایران، 
ترکیه( و نیز راه اندازی آزمایشی کریدور 
جهانی شمال - جنوب )فنالند، روسیه، 
جمهــوری آذربایجــان، ایــران، خلیج 
فــارس و هند( این هفته شــاهد فعال 
شــدن کریدور جدید )ایران ، جمهوری 
آذربایجان، گرجســتان، دریای سیاه و 

اروپا( خواهیم بود.
نخســتین نشســت همکاری هــای 
منطقه ای موسوم به فرمت ٣+٣ متشکل 
از ســه کشور قفقاز جنوبی )آذربایجان، 
ارمنســتان و گرجســتان( و سه کشور 
همســایه با این منطقه شــامل روسیه، 
ترکیه و جمهوری اسالمی ایران در سطح 
معاونان وزرای خارجه این کشــور ها ۱۹ 

آذر ماه در مسکو برگزار شد.

پاسخ ایران به قطعنامه 
سازمان ملل

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان 
ملل در واکنش به تصویب قطعنامه ضد 
ایرانی حقوق بشــری در مجمع عمومی 
ســازمان ملل اظهار داشــت: تصویب 
کننــدگان ایــن قطعنامــه مغرضانه و 
غیرسازنده که حامیان اصلی نژاد پرستی 
و اشغالگری هستند، دیگران را به رعایت 

حقوق بشر موعظه نکنند.
زهرا ارشــادی سفیر و معاون نمایندگی 
ایران در سازمان ملل روز جمعه به وقت 
محلی افزود: ۱۰۰ کشور با این قطعنامه 
همراهی نکردند و به نظر می رسد زمان 
آن رســیده اســت که  نمایندگان این 
۱۰۰ کشــور به قهرمانــان خودخوانده 
حقوق بشــری که از طریق اعمال نفوذ، 
فریــب کاری و ارائه اطالعات نادرســت 
به دنبال سلب آزادی کشورهای مستقل 

هستند، اعتراض کنند.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل 
ادامه داد: بررسی فهرست حامیان اصلی  
قطعنامه از قبیــل کانادا، آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و برخی کشورهای غربی، 
بیانگــر این واقعیت اســت که حامیان 
اصلی نژادپرستی، اشغالگری و آنانی که 
مرتکب قتل های فجیع بومیان هستند 
گرد هم آمده  اند تا دیگران را به رعایت 
حقــوق بشــر موعظه کنند. ارشــادی 
تصریح کرد: ممکن است غرب در مقابل 
جنایات هولناک کانادا ســکوت اختیار 
کند، امــا تاریخ هرگز فراموش نخواهد 
کرد که در سرزمین به اصطالح آزادگان، 
هزاران کودک بومی مورد آزار جنســی 
قرار گرفته  و به قتل رسیده اند و اجساد 

آنان یافت شده است. 
معــاون نمایندگی ایران در زمان ملل 
گفــت: حامیان این قطعنامه بیشــتر 
عالقه  مند به کســب امتیاز و استفاده 
ابزاری از حقوق بشــر هستند و چنین 
قطعنامــه هایی  نیز توصیه ای اســت. 
ارشــادی پیــش از ایــن نیــز هنگام 
تصویــب این قطعنامــه ضد ایرانی در 
کمیته ســوم مجمع عمومی سازمان 
ملــل آن را مغرضانه دانســت و گفت: 
ایــن قطعنامه نشــان دهنده تحریف 
گزینشی و سیاسِی واقعیت های موجود 
و نمایانگر سیاســت خصمانه و تعمدی 
تحریک دیگران به ایران هراسی است.

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: ایران از یکشنبه فرایند بررسی های فنی و امنیتی 
دوربین ها پیش از نصب در کرج را آغازکرده است.

بهروز کمالوندی گفت: ایران تعویض دوربین های آسیب دیده در کرج را به سه پیش شرط 
منوط کرده بود؛ انجام بررسی های قضایی و امنیتی درباره ابعاد خرابکاری، محکومیت آنها 
از ســوی آژانس و بررســی فنی و امنیتی دوربین ها پیش از نصب. بر اســاس گزارش شبکه 
خبر، وی گفت: اقدام داوطلبانه ایران در تعویض دوربین ها پس از حصول این ســه پیش 
شرط پذیرفته شد. کمالوندی همچنین در گفت وگویی با نورنیوز تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران درخواست های مکرر آژانس برای تعویض دوربین های آسیب دیده مجتمع 

تســای کرج را منوط به ســه پیش شرط »انجام بررسی های قضایی-امنیتی در مورد ابعاد 
خرابکاری صورت گرفته«، »محکوم کردن این خرابکاری ها از ســوی آژانس« و »بررســی 

فنی-امنیتی دوربین های جدید توسط ایران قبل از نصب« کرده بود.
وی افــزود: اقــدام داوطلبانــه ایران در خصوص صدور مجوز تعویض این دوربین ها و نصب 
دوربین های جدید نه در قالب یک توافق جدید که پس از حصول این سه پیش شرط صورت 
گرفت و با وجود عدم ارتباط مستقیم میان گفتگوهای فیمابین ایران و آژانس با مذاکرات 
وین، به نظر می رسد که توانست دست مذاکراه کنندگان کشورمان را پر تر کند و این مسئله 

در نشست کمیسیون مشترک برجام در عصر جمعه خود را نشان داد.    

کمالوندی اعالم کرد

آغاز بررسی فنی و امنیتی دوربین ها پیش از نصب در کرج

خبر ویژه بین الملل

صدها غیرنظامی در میانمار 
شغل خود را در شهر ترک 

کرده اند تا به جنگجویان 
چریکی تبدیل شوند، آن ها 

تی شرت های مارک دار و 
لباس های رنگارنگ خود را 

با لباس های نظامی عوض 
می کنند.

نجات پناهجویان در 
ساحل انگلیس/ رویترز

گزارش تصویری

ادامه رایزنی های حسین 
کستان امیرعبداللهیان در پا

وزیر خارجه ایران که به اسالم آباد رفته با 
نخســت وزیر پاکستان و چند مقام دیگر 

دیدار و گفت وگو کرد.
حســین امیرعبداللهیــان وزیر خارجه 
جمهوری اســالمی ایــران که به منظور 
شرکت در هفدهمین نشست اضطراری 
وزرای امــور خارجه ســازمان همکاری 
اســالمی در پاکســتان حضــور یافته با 
عمــران خان نخســت وزیــر جمهوری 

اسالمی پاکستان دیدار و گفت وگو کرد.
امیرعبدالهیــان همچنین در حاشــیه 
نشســت اضطــراری وزرای امور خارجه 
ســازمان همکاری اسالمی در اسالم آباد 
با ایمــن الصفدی وزیر امور خارجه اردن 

دیدار و گفت وگو کرد.
وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
و اردن در این دیدار درخصوص مناسبات 
دو جانبــه، تحوالت منطقه و موضوعات 
فلسطین، افغانستان و گفت وگو های وین 

تبادل نظر کردند.
گفتنی اســت امیرعبدالهیــان وزیر امور 
خارجه کشــورمان در دیدار با حســین 
ابراهیــم طا ها دبیر کل جدید ســازمان 
همکاری اســالمی، در حاشــیه نشست 
وزرای امور خارجه این سازمان در اسالم 
آباد با تبریک انتصاب وی به این ســمت 
بــر نقش OIC و دبیر کل این ســازمان 
در کمک به حل مشــکالت و بحران های 
موجود در جهان اسالم از جمله افغانستان 

و فلسطین تاکید کرد.
همچنیــن وزیر امور خارجه در حاشــیه 
این نشســت با »مولود چــاووش اوغلو« 
وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفت  وگو کرد.
در این دیدار در خصوص تحوالت منطقه 
رایزنی شــد و مولود چاووش اوغلو با ابالغ 
سالم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
این کشــور به مقامات و مسئوالن ایرانی، 
روابط دو کشور را دوستانه و ممتاز خواند.

 استیضاح خاندوزی 
صحت ندارد

نایــب رئیس اول کمیســیون اقتصادی 
مجلس در توضیحاتی استیضاح خاندوزی 

وزیر اقتصاد را رد کرد.
روز گذشــته  اخباری در فضای مجازی 
مبنی بر کلید خوردن استیضاح خاندوزی 
وزیر اقتصاد مطرح شد که گفته می شد 
ایــن خبر را ســیدکاظم موســوی نایب 
رئیس اول کمیســیون اقتصادی مجلس 
اعالم کرده اســت. استیضاح وزیران بنابر 
اصل ۸۹ قانون اساسی، از جمله اختیاراتی 
است که به مجلس شورای اسالمی اعطا 
شده است تا در مواردی که صالح می دانند، 
اقدام به استیضاح و در صورت لزوم، عزل 

وزرای کابینه کنند. 
اما موســوی در واکنش به اخبار منتشر 
شــده در مورد استیضاح خاندوزی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی گفته اســتیضاح 
وزیر اقتصاد مطرح نیست و خبر منتشر 
شــده از بنده درباره استیضاح خاندوزی 
صحت ندارد، بلکه منظور بنده طرح سوال 
از وی بوده است.   سؤال معموالً در قبال 
ابهاماتی که برای نمایندگان ایجاد شده، 
مطرح می شــود که آنان با دعوت از وزرا 
یا رئیس جمهور با طرح ســؤال ابهامات 
را از بیــن می برند؛ به دنبال آن، موضوع 
فیصله پیدا می کند. ولی اســتیضاح در 
قبال خطا های قانونی است که به دنبال 
آن ممکن اســت موجبــات عزل آن ها 

فراهم شود.

کره جوسازی هم می کنند؟ چرا غربی ها همزمان با مذا
دور هشتم مذاکرات وین از چند روز 
گذشته بعد از یک وقفه فنی مجددا 
از سر گرفته شد که البته با جوسازی 

غربی ها همراه است.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، دور هفتــم مذاکرات وین 
که در هشــتم آذرماه شــروع و در 
دوازدهم این ماه به پایان رســیده 
بود از پنجشــنبه هجدهم آذرماه 
بعد از یک وقفه فنی مجددا از ســر 
گرفته شد که برخالف دور قبل آن 

پالس های مثبتی به گوش خورد.
علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده 
ایران پس از نشســت افتتاحیه این 
دور از مذاکرات در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد که آنچه امروز احســاس 
کردم با آنچه روز جمعه احســاس 
کردم متفاوت بود و احساســم این 
است که طرف مقابل اراده جدی تر 
بــرای ورود به گفت وگو های موثر و 
نتیجه بخش پیدا کرده اســت. اما 
ایــن به معنــای تفاهم دو طرف بر 
سر یک رویکرد مشترک و مشخص 
یا قرار گرفتن مذاکرات بر ریلی که 
به نوعی نگاه همه طرف ها را شامل 

شود نیست.
به نظر نمی آید طرف غربی از هدف 
خود برای پایین کشــیدن ایران از 
موضع اش دســت کشــیده باشد؛ 
در واقــع قدرت های غربی با احاطه 
رسانه ای که دارند، سعی می کنند 
جوسازی و فشار بیشتری به طرف 
ایرانــی وارد کنند تا امتیاز بگیرند؛ 
برخی از اقداماتی که دولت آمریکا 
در آستانه برگزاری مذاکرات انجام 
می دهد، از جمله اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران، قطعا تاثیر منفی 

بر جو مذاکرات می گذارد.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
کشــورمان، در گردهمایی روسای 
منتخــب نماینــدگان جمهوری 
اســالمی ایران در خارج از کشــور 
گفت: راهبرد دشــمن این اســت 
کــه تحریم ها را همواره نگه دارد و 

بیشتر کند، اما راهبرد ما این است 
که تحریم ها شکسته شود. تحریم ها 
باید خنثی شود و اقدام جدی برای 
رفع تحریم ها انجام شــود. برخی 
گفتند مذاکــره نمی کنند، برنامه 
ندارند و جدی نیستند، اما اگر طرف 
مقابل مصمم به رفع تحریم ها باشد، 

توافق خوب بدست می آید.
به گفته کارشناســان این اقدامات 
حاکی از این اســت کــه غربی ها 
کماکان می خواهند از سر قدرت و 
قلدری مسئله را حل کنند، اما »این 
ره که غربی ها می روند به ترکستان 
است!« چراکه این رویکرد در دوره 
ترامپ امتحــان خود را پس داده؛ 
موضع ایران این اســت که از ســر 
اضطرار تن به هیچ توافقی نمی دهد.

محسن پاک آیین کارشناس ارشد 
روابــط بین الملــل در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران می گوید: ما از روز 
اول برای لغو تحریم ها وارد مذاکرات 
هسته ای شدیم و به هیچ چیز دیگر 
جز لغو تحریم ها قانع نخواهیم بود 
و همانطور که همه مسئوالن نظام 
هم اعالم کردند در این زمینه عقب 
نشینی نخواهیم کرد و امتیازی به 
گروه مذاکره کننده و کشــور های 
زیــاده خواه نخواهیــم داد. هنوز 
نمی شــود گفت که مذاکرات وین 
بــر روی ریــل قرار گرفته اســت، 
البته اخبــاری که از وین به گوش 

می رســد، این است که فضا بهتر از 
گذشته است و طرفین با واقع بینی 
کار ها را دنبال می کنند و به دنبال 
نتیجه هســتند، البته طرف های 
غربی کماکان در تالش هســتند 
که امتیازات بیشــتری بگیرند و به 
لغــو کلیه تحریم ها رضایت ندهند 
و به همین دلیل جو سازی هایی را 

انجام می دهند.
»آنالینــا بیربــوک« وزیر خارجه 
آلمان در اظهاراتی مدعی شد هیچ 
پیشرفتی در مذاکرات هسته ای با 
ایران حاصل نشــده است. تالش ها 
به شــکل گســترده بــرای حل 
دیپلماتیک به منظور تجات توافق 

هسته ای با ایران در جریان است.
پــاک آیین در ایــن باره می گوید: 
آن ها با این جوسازی ها می خواهند 
بر مذاکرات تاثیر بگذارند و ایران را 
از خواســته هایش منصرف کنند، 
در هــر صورت باید با هوشــیاری 
مذاکــرات را دنبــال کرد و منتظر 

نتیجه باشیم.
علــی باقری رئیس تیــم مذاکره 
کننــده ایران هم در وین گفت: در 
طول گفت وگو هایی که از هشــتم 
آذر شــروع شــد نگاه خودمان را 
در خصــوص موضوعات مختلف 
گفت وگو هــا چــه در بحــث لغو 
تحریم ها، اقدامات هسته ای، راستی 
آزمایــی و تضمین ها و همین طور 

مــوارد دیگر بیان کردیم. برخی از 
این مســائل در طی گفت وگو هایی 
که چند روز گذشــته انجام شــد 
مورد قبول طرف مقابل قرار گرفته 
و برخی مــورد قبول طرف مقابل 
قرار نگرفته اســت. ما چند موضوع 
دیگر هم به عنوان موضوعات اصلی 
خواهیم داشــت که مجموعه ای از 
ایــن موضوعات که خیلی زیاد هم 
می تواند نباشــد، محور اصلی برای 
گفت وگو هــای جدی در ســطح 
مقامات ارشد مذاکره کننده ایران و 
کشور های ۱+۴ را شکل خواهد داد.
باقری همچنین معتقد اســت: ما 
در ایــن دور از گفت وگو هــا درباره 
رفتــار آمریکایی ها پیش قضاوت 
نخواهیم کرد. منتظر هســتیم که 
رویکــرد جدید آن ها را در این دور 
از گفت وگو ها ببینیم و براساس آن 

رویکرد جدید قضاوت کنیم.
به گفته نوذر شــفیعی کارشناس 
مسائل بین الملل، در شرایطی که 
طرف هــای کلی برجام با محوریت 
ایران و آمریکا تصمیم گرفتند پای 
میز مذاکره بروند و ایران طرح های 
خود را مطرح کرد در مقابل آمریکا 
هم تحریم هایی را علیه ایران وضع 
کرد تا به نوعی پیامی را منتقل کند 
که هم از جنبه منفی و هم از جنبه 
مثبت قابل تحلیل و بررسی است. 
از جنبــه منفی باید در نظر گرفت 

کــه در ایــران با توجه بــه اراده ای 
که برای حل مســائل شکل گرفته 
می تواند تشــکیک ایجاد کند و به 
این نتیجه برســد کــه اگر آمریکا 
اراده ای بــرای حل اختالفات دارد 
پس این تحریم ها برای چیست؟ از 
ســوی آمریکا هم این سوال پیش 
می آیــد که اگر ایران به دنبال حل 
موضوعات است طرح های متنوع و 
حداکثری برای چیست؟ بنابراین 
از جنبه مثبت هم اینطور برداشت 
می شــود که طرفیــن اراده الزم 
بــرای ورود به مذاکــرات را دارند، 
اما در گام های اول و به دلیل حفظ 
اعتبــار )از منظر قــدرت( چنین 
سیاســت هایی را اعمال می کنند 
تــا در گام های بعــدی به راحتی 
قابل عدول از آن تعهدات نباشــد. 
این کارشــناس مســائل سیاسی 
همچنیــن می گوید: پیام آمریکا از 
اعمال تحریم های جدید این است 
که در واقع آمریکا می خواهد ایران 
را وادار کند تا از تقاضای حداکثری 

خود عدول کند.
علــی باقری مذاکره کننده ارشــد 
ایــران در مذاکــرات وین شــب 
گذشــته بعد از نشست اختتامیه 
کمیســیون مشترک برجام گفت: 
ایــن دور از گفت وگو هــا با توجه 
بــه این که دولت جدیــد در ایران 
شــکل گرفته بــود و تیم جدیدی 
هم برای گفت وگو ها ماموریت پیدا 
کــرده بود، قاعدتــا همراه خودش 
دیدگاه هــا و مواضع دولت جدید 
را به وین آورده بود. مذاکره کننده 
ارشد ایران در وین گفت: بر همین 
اســاس ما در قبال گفت وگو هایی 
کــه در ۶ دور قبل انجام گرفته بود 
و پیش نویس هایــی که تا آن زمان 
تولید شده بود، مواضع، دیدگاه ها و 
اصالحات مدنظر تیم ایرانی را لحاظ 
کردیم و این را در اســناد مذاکراتی 
 درج کــرده و بــه طــرف مقابــل

 ارائه کردیم.

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد
خبر مهم یک نماینده مجلس:

  افزایش حقوق اغلب 
 کارمندان در سال آینده 

باالی ۲۰ درصد است
حجت االســالم ســید محمدرضا 
میرتاج الدینی گفت: افزایش حقوق 
اغلب کارمندان در ســال آینده باالی 
۲۰ درصد خواهــد بود.نایب رئیس 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
بــا بیان اینکــه افزایش حقوق اغلب 
کارمندان در ســال آینده باالی ۲۰ 
درصــد خواهد بود گفت که رویکرد 
دولــت کنترل تورم در ســال آینده 
اســت که این به نفع حقوق بگیران 
خواهد بود.حجت االســالم ســید 
محمدرضــا میرتاج الدینــی درباره 
میانگین ۱۰ درصدی افزایش حقوق 
در بودجه سال آینده اظهار کرد: اینکه 
می گویید میانگین ۱۰ درصد تعبیر 
درســتی نیست. شما نباید میانگین 
را در نظــر بگیرید. چرا که در بودجه 
افزایــش حقوق به صورت پلکانی در 
نظر گرفته شده است و چون متوسط 
حقــوق کارمندان پایین اســت لذا 
درصد افزایش آنها باالتر است، یعنی 
بیــن ۶، ۷ درصد تا ۲۹ درصد خواهد 
بــود.وی با بیان اینکه افزایش حقوق 
اغلب کارمندان در ســال آینده باالی 
۲۰ درصد خواهد بود، افزود: در سال 
آینــده افرادی که حقوق کمتری می 
گیرنــد تا ۲۹ درصد افزایش شــامل 
حالشان می شود و کسانی که حقوق 
متوسط به باال دریافت می کنند بیش 
از ۲۰ درصــد افزایش حقوق خواهند 
داشت و آنهایی که حقوق باالیی دارند 
نیز درصد افزایش شان زیر ۱۰ درصد 
است. همین باعث شده میانگین ۱۰ 

درصد باشد.

وزیر صمت؛

    خودرو به اندازه کافی 
گران نشده است

 بررسی داده های آماری نشان می 
دهد که اکثر خودروهای تولیدی 
ایران خودرو و سایپا به اندازه کافی 
در ۸ سال گذشته گران نشده)در 
مقایسه با تورم دالر و سایر کاالها( 
و افزایش اندک قیمت کارخانه به 
مانعی برای افزایش عرضه تبدیل 
شــده اســت که خروجــی این 
سیاســتگذاری کمبود عرضه در 
بــازار و فضایی شــدن قیمت ها 
بوده اســت. درحالیکه اگر قیمت 
خودروهای داخلی به طور منطقی 
گران می شد شاهد شکل گیری 
این شکاف قیمتی سنگین در بازار 
نمی بودیم. سیدرضا فاطمی امین 
وزیر صمت در مورد ابراز نارضایتی 
اعضای شــورای رقابت در مورد 
افزایش قیمت خودرو در ســتاد 
تنظیم بــازار اظهار کــرد: خود 
شــورای رقابت در سال گذشته 
٣ نوبــت قیمت خودرو را افزایش 
داد، مجموعا ۹۰ درصد در ســال 
گذشته قیمت خودرو افزایش پیدا 
کرد. افزایش قیمت امسال حدود 
٣۰ درصد بود که حدود یک سوم 

سال قبل است.

گزارش

 درج قیمت تولید 
کاالی مصرفی   بر  ۸ 

و سرمایه ای الزامی شد
رئیــس اتــاق اصناف ایــران از 
برگزاری نشســت بررسی درج 
قیمت تولید بر کاال در اتاق اصناف 

ایران خبر داد.
 سعید ممبینی  افزود: به دستور 
وزارت صمــت از امــروز به مدت 
۶ مــاه و بــه صورت آزمایشــی 
تولیدکننــدگان »آب معدنی«، 
»انــواع آب میــوه«، »نوشــابه 
گازدار«، »ماالشــعیر و نوشیدنی 
مالــت« از گروه کاالهای مصرف 
و » غذاســاز«، »نوشیدنی ساز«، 
»چرخ گوشــت« و »ماکروویو« 
از گروه کاالهای ســرمایه ای وارد 
مرحله اول این طرح خواهند شد و 
احتماال طی هفته جاری کاالهای 
دیگری به این اقالم اضافه خواهند 

شد.
ممبینی تصریح کرد: طی چند 
سال اخیر شــاهد تغییراتی در 
نحوه ارائه کاال و خدمات به ویژه 
در حوزه کسب و کارهای مجازی 
زنجیــره ای  فروشــگاه های  و 
بوده ایــم. ایشــان بــا روش ها و 
تکنیک هــای بازاریابی به دنبال 
جذب و حفظ مشتری بوده اند و 
اگرچه این روش به نوبه خود فاقد 
اشــکال است اما گاها این کسب 
و کار هــا خارج از مدار منطقی به 
ارائــه تخفیف های نجومی و غیر 
واقعــی پرداختــه اند که بارها از 
طریق رســانه ها مــورد نقد قرار 
گرفــت و به اطالع مردم رســید 
و در نهایــت موجــب پدیده بی 
اعتمادی مصــرف کنندگان به 
برخی از فروشگاه ها و تولیدی ها 

شد.
وی افزود: یکی از روش های این 
گونــه واحدهــای تولیدی درج 
قیمــت باالتر از نــرخ واقعی بر 
روی کاال و در مرحلــه بعد، ارائه 
تخفیف های غیر واقعی توســط 
فروشــندگان به مصرف کننده 
بــود. به این ترتیب وزارت صمت 
قصد دارد، بــرای پایان دادن به 
این مســئله و مشکالت دیگری 
که درج قیمــت مصرف کننده 
بــر روی کاال به وجود آورده بود، 
طرحی در راستای درج، »قیمت 
تولید« بر روی کاال را اجرایی کند 
و با رقابتی شدن قیمت نهایی در 
فروشگاه های مختلف، به تقویت 

بازار رقابتی کمک کند.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران 
گفت: برای اینکه ریســک عدم 
پاســخگویی این سیستم پایین 
آید، مقرر شــد تا فعال در طرحی 
آزمایشــی و شش ماهه، بر روی 
کاالهای معدودی اجرا شود. این 
کاالها کمترین تاثیر را بر ســبد 
کاالی مصــرف کننده خواهند 

داشت.

اعطــای ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
برای واردات کاالهای اساسی 
توســط دولت گذشته اگرچه 
قــرار بود گرهی از مشــکالت 
معیشتی مردم باز کند ولی در 
عمل نشــان داد یکی دیگر از 
سیاســت های نادرست دولت 
تدبیــر و امیــد بود که موجب 
رانت و فساد اقتصادی در کشور 
شد و میلیاردها دالر ارز را روانه 

جیب برخی افراد خاص کرد.
ارز ۴۲۰۰ قــرار بود با ورودش 
به اقتصاد کشور، جلوی افزایش 
قیمت هــا را بگیرد و کاالهای 
اساســی را با قیمت مناسب به 
دست مردم برساند، اما بسیاری 
از اقتصاددانان معتقدند اجرای 
این طــرح میلیاردها دالر ارز 
کشــور را به هدر داد. البته این 
تصمیــم غلط از همــان ابتدا 
منتقدان زیادی داشــت ولی با 

اصرار دولت قبل اجرایی شد.
دولت ســیزدهم وقتی سکان 
اداره کشــور را در دست گرفت 
سعی کرد تکلیف این موضوع را 
روشن کند و جلوی این ریخت و 
پاش ارزی را بگیرد ولی هر وقت 
بحــث اصالح این روند مطرح 
شــد برخی که شاید منافعی 
هــم از پرداخــت ارز ترجیهی 
داشتند سعی کردند این گونه 
به مردم القا کنند که اصالح این 
روند موجب افزایش قیمت ها 
و التهاب در بازار خواهد شــد  و 
هر بار با فضاسازی تالش کردند 
تا اصالح این روند فسادزا انجام 

نشود.
بــا این حــال همچنان یکی از 
مطالبات اصلی کارشناســان 
اقتصادی و نمایندگان مجلس 
ایــن بود که رویــه موجود در 
پرداخــت ارز ۴۲۰۰ تومانــی 

اصالح شود.
هم اکنون حدود ســه سال از 
زمانی کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
به اقتصاد کشــور وارد شــد، 
می  گذرد، تصمیمی که گرهی 
از معیشــت مردم بــاز نکرد و 
موجب افزایــش پرونده های 

فساد در دادگاه ها شد.
اقتصــادی  کارشناســان 
معتقدند سیاســت توزیع ارز 
۴۲۰۰ تومانی از هدفی که قرار 
بود داشته باشد، بسیار دور شده 
و ادامه این روند نه تنها کمکی 
به مردم نمی کند بلکه موجب از 
دست رفتن سرمایه های ارزی 

کشور می شود.
 سیاستی که موجب کاهش 

یا ثبات قیمت ها نشد
ارز ۴۲۰۰ تومانــی نــه تنها 
موجــب کاهــش یــا حتی 

ثبــات قیمت ها نشــد بلکه 
موجب شد تا فشارهایی هم 
بــه تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی کشــور وارد شود. 
بر همین اســاس غیررقابتی 
شــدن فضــای فعالیت به 
دلیــل پرداخــت ارز برای 
واردات برخی کاالها، فعاالن 
اقتصــادی را دچار مشــکل 
کــرد تــا جایی کــه حتی 
موجب غیرفعال شدن برخی 

واحدهای تولیدی شد.
   ارز ۴۲۰۰ تومان 
از پایه اشتباه بود

درباره اشــتباه بودن سیاست 
پرداخــت ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
مباحث بسیاری مطرح شده، 
از جملــه اظهارات مســعود 
میرکاظمی رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجــه کــه تاکید 
می کنــد: ارز ۴۲۰۰ تومان از 
پایه اشــتباه بود و بســیاری از 
مشکالتی که ما االن در کشور 
داریــم مربوط بــه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اســت که بــه عده ای 

خاص داده شد.
   با اصالح پرداخت ارز 

۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور 
نجات پیدا می کند

عبدالرضــا مصــری نماینده 
مــردم کرمانشــاه در مجلس 
شــورای اسالمی هم گفته که 
از ابتــدا بــا اصــل موضوع ارز 
۴۲۰۰ تومانــی مخالف بوده 
و دربــاره دلیل مخالفت خود 
می گویــد: مخالفتــم به این 
دلیل بود کــه از الزامات نظام 
چندنرخی وجود زیرساخت ها 
و بســترهای مناسب است که 
چون ما این زیرســاخت ها را 
نداریم ارز ۴۲۰۰ ســبب ایجاد 

رانت می شود.
نماینــده مردم کرمانشــاه در 
مجلــس شــورای اســالمی 
مدیریــت پرداخت ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی را اقدامی مناســب 
می دانــد و ادامــه می دهــد: 
نرخ دســتوری ارز ایجاد رانت 
می کند که این رانت در کشور 
توزیع می شــود و عده ای از آن 

منتفع می شوند.

وی بــا بیــان اینکه با مدیریت 
پرداخــت ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
اقتصــاد کشــور نجــات پیدا 
می کند، ادامه می دهد: ریشه 
بخــش مهمی از مشــکالت 
اقتصادی امروز کشــور را باید 
در سیاســت های ایجادکننده 
رانــت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دانســت. باید تخصیص مابه 
تفــاوت ارز ۴۲۰۰ تومانــی و 
آزاد بــه صورت یارانه به کارت 
اعتبــاری مصرف کننده واریز 

شود. 
نماینــده مردم کرمانشــاه در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره 
بــه اینکه ایــن تصمیم دولت 
روحانــی مبنــی بر تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی به کاالهای 
اساســی تصمیمی مبتنی بر 
زیرســاخت های موضوع نبود 
گفــت: یکی از مباحث مهمی 
که در اقتصاد مهم است ایجاد 
زیرســاخت برای تصمیمات 

است.
وی با اشاره به اینکه همانطور 
که از فروش سکه ها چیزی 
عاید مردم نشــد و یک عده 
پول دار و دالل بازار، سکه ها 
را خریــد و فــروش کردند 
تاکید می کند: تخصیص  ارز 
۴۲۰۰ تومانــی به اهدافش 
نرسید و نمایندگان مجلس 
هــم در بودجه ۱۴۰۰ آن را 
حذف کرده بودند اما دولت 
قبلــی با اصرار برای شــش 
ماهــه اول ســال اعالم کرد 
کــه غیر از این کار توان کار 

دیگری را ندارد.
نماینده مردم کرمانشــاه در 
مجلس شــورای اسالمی با 
اشــاره به اینکه دولت قبلی 
اســتدالل کرد کــه هزینه 
و قیمت هــا باال مــی رود و 
بهانه هــای مختلف آورد که 
باید ارز ۴۲۰۰ تومان تا زمان 
برقراری دولت در اختیارش 
باشد می گوید: تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای 
اساسی نه تنها موجب کاهش 
قیمت ها نشد بلکه نتیجه را 

برعکس کرد.

  کشور را از شّر فساد 
و رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی 

خالص کنیم
غالمرضا مرحبا معاون پیشین 
آمــوزش بانک ملی و نماینده 
مردم آستارا در مجلس شورای 
اسالمی که در دوره یازدهم به 
عنوان ســخنگوی کمیسیون 
اقتصــادی مجلس از ســوی 
اعضای این کمیسیون انتخاب 
شده با بیان اینکه ارز ترجیحی 
ابتــدا روی کاغذ بــرای رفع 
نیازهای ضروری جامعه خوب 
بــود اما منجر به ایجاد رانت ها 
و فسادهایی شــد، می گوید: 
کســانی که با رانت ها و فساد 
بعضاً ارز را دریافت می کردند، 
کاال را وارد نمی کردند و یا اینکه 
کاال به کشــور وارد می شد و با 
قیمت گران به دست مردم می 
رســید و یا اینکه کاال به کشور 
وارد می شــد و بــا قیمت دالر 
آزاد باز از کشــور خارج می شد 
و ســود هنگفتــی را نصیب به 

رانت خواران می کرد.
ارز   : می دهــد  ادامــه  وی 
ترجیحــی یا همان ارز ۴۲۰۰ 
تومانی امروز به جایی رســیده 
که ما برای حذف آن با مشکل 
مواجه شده ایم اما پیشنهاداتی 
در مورد حذف ارز ترجیحی به 
شــکل فعلی آن وجود دارد که 
یکی از آنهــا جایگزین کردن 
کارت الکترونیکی برای اقشار 
نیازمند و شارژ همین مبلغ در 
کارت هــا برای تأمین نیازهای 
ضروری اقشــار ضعیف جامعه 
است. ســخنگوی کمیسیون 
اقتصــادی مجلس همچنین 
در ادامه با انتقاد از مشــکالت 
موجــود در زنجیره توزیع کاال 
در کشــور تاکیــد می کند: در 
بســیاری از کشــورها و حتی 
کشورهای نه چندان پیشرفته 
کاال وارد شــدن به کشور چه 
از زمــان تولیــد در کارخانه از 
گمــرک و از درب کارخانــه 
کــدی را دریافت می کند که 
در واقع شــماره شناسنامه آن 
کاال می تــوان آن را دانســت و 
کاال از طریق این کد و شــماره 

شناســه تا زمانی که به دست 
مصرف کننده نهایی می رسد 
قابل پیگیری اســت که توسط 
کدام شرکت حمل و نقل جابجا 
شــده و در کدام انبــار بوده و 
پس از اینکه به دســت مصرف 
کننده اصلی هم می رسد برای 
خدمات پس از فروش توســط 

شرکت قابل رهگیری است.
 ارز ۴۲۰۰ تومانی در ثبات 
قیمت دارو و نهاده های 

دمی هم تاثیر نداشت
احمــد امیرآبــادی فراهانی 
نماینده مــردم قم در مجلس 
هم معتقد است اختصاص ارز 
۴۲۰۰ تومانی طی ســال های 
اخیر تاثیر ملموسی برای مردم 
نداشته و می گوید: بسیاری از 
مردم عنوان می کنند ما وجود 
این ارز را در ســفره های خود 
مشــاهده نکرده ایم و این رانت 
فقط به جیب افراد خاص رفته 

است.
نماینده مــردم قم در مجلس 
اضافه می کند: وجود ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی حتی در دارو هم نمود 
بارزی نداشــت و افزایش های 
قیمت در داروها کامال مشهود 
است و دارو با این ارز در اختیار 
مردم قرار نمی گیرد. در بخش 
نهاده های دامی این بی تاثیری 
بیشتر خود را نشان داده است.
 وی تاکید می کند: برای حذف 
ایــن ارز مالحظاتی وجود دارد 
که مهمترین آن فضای روانی 
اســت که به جامعــه منتقل 
می شود. در حالی که در برخی 
از اقــالم مصرفی این ارز حذف 
شــده ولی کســی هم متوجه 
نشــد چون در گذشــته هم 
این یارانــه تاثیری در کاهش 
قیمت ها نداشته است و بدست 

مصرف کننده نمی رسید.
 چه باید کرد؟

به اعتقاد بسیاری کارشناسان 
اقتصادی بهتریــن کاری که 
دولــت ســیزدهم می توانــد 
انجــام دهد این اســت که با 
برنامه ریزی دقیق و مناســب 
دســت سودجویان را از این ارز 
کوتاه کند و تدبیری اندیشیده 
شــود تا منابــع حاصل از این 
موضوع به دســت مردم برسد 
و از ســویی از اتالف بیت المال 
جلوگیری شــود. بــر همین 
اســاس اصالح روند پرداخت  
ارز ۴۲۰۰ تومانــی و پرداخت 
یارانــه حاصــل آن بــه مردم 
بهترین روش برای کوتاه کردن 
دســت رانت خواران و رساندن 
عواید حاصل از اصالح این روند 

به دست مردم است.

کشور با ادامه روند موجود از دست رفتن سرمایه های 

ارز 4200 تومانی؛ به نام مردم، به کام سودجویان

کوتاه از اقتصاد
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کوتاه از انرژی

بین الملل

بــا حضــور وزیران نیرو، امور خارجه و رییس 
سازمان محیط زیست برگزار می شود؛

یکم  دی ماه؛ تشکیل 
کمیته بین المللی آب 

 برای بررسی 
آب های مرزی

وزارت نیرو اعالم کرد: نخســتین 
جلســه کمیته بین المللی آب، با 
حضور وزیران نیرو و امور خارجه 
و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست در قالب کمیته تخصصی 
آب بــرای انجــام فعالیت هــای 
الزم دو جانبــه، منطقــه ای و 
بین المللــی در بخــش آب های 
مرزی و مشترک برگزار می شود.

این کمیته تخصصی بر اســاس 
تصمیم جلســه شورای عالی آب 
کــه با حضــور رییس جمهوری 
تشــکیل شــده اســت، جلسه 
نخســت آن روز چهارشنبه )یکم 
دی ماه( برگزار خواهد شد.هدف 
از تشکیل کمیته امور بین المللی 
آب، صیانــت از آب های مرزی، 
حفظ منافع جمهوری اســالمی 
ایــران، فعال کردن دیپلماســی 
آب و پیگیــری حقابه های ایران 
اســت.بر اســاس این گزارش، از 
ابتدای دولت ســیزدهم، وزارت 
نیرو اقدام اساســی خود را درباره 
حقابه های ایران، دیپلماسی آب و 
موضوع های مربوط به کشورهای 
مرزی همسایه شروع کرده و طبق 
وعده داده شــده دولت توانسته با 
چنــد راهکار عملــی، این حوزه 
را فعــال کند.رییس جمهــوری 
چهــارم آبــان مــاه امســال در 
نخســتین جلسه شــورای عالی 
آب گفت: الزم است حقابه ایران 
با دیپلماســی فعال با کشورهای 
همسایه و همجوار شرقی و غربی، 

با جدیت پیگیری شود.

ایران، نایب رییس 
کمیسیون بین المللی 
آبیاری و زهکشی شد

در هفتــاد و دومیــن اجــالس 
کمیســیون بیــن المللی آبیاری 
و زهکشــی کــه روز پنجشــنبه 
گذشــته )۲۵ آذر مــاه ۱۴۰۰( با 
حضــور نمایندگان ۵۷ کشــور 
عضــو به صورت مجــازی برگزار 
شــد، »علیرضا سالمت« با کسب 
آرای الزم برای یک دوره سه ساله 
)۲۰۲۱-۲۰۲۴( به ســمت نایب 
رییس این کمیســیون برگزیده 
شد.کمیسیون بین المللی آبیاری 
زهکشــی بــه عنوان یــک نهاد 
غیردولتی با هدف اشــاعه علوم و 
دانش فنی، توسعه و کاربرد فنون 
در بخــش آبیاری و زهکشــی در 
ماه  ژانویه ســال  ۱۹۵۱ به  ابتکار 
ســازمان  مرکزی آبیــاری هند 
تشکیل  شــد و اکنون ۵۷ کشور 
عضو این نهاد بین المللی هستند. 
ایران نیز در سال  ۱٣٣۴ به  عضویت  
این  کمیســیون  درآمد و کمیته 
ملی آبیاری و زهکشــی ایران در 
ســال ۱٣۴۷ در ایران ایجاد شده 
است.هر ســاله در زمان اجالس 
کمیســیون بین الملل آبیاری و 
زهکشــی، نایب رییســان جدید 
کمیســیون از بیــن نمایندگان 
معرفی شده توسط کشورها برای 
مدت سه سال متوالی با کسب آرا 

حداکثر انتخاب می شوند. 

 امسال رکورد 
کثیف   مصرف سوخت 

شکسته می شود
آژانس بین المللی انرژی اعالم 
کــرد تولید برق با اســتفاده از 
زغال ســنگ در سال ۲۰۲۱ 
بــه میزان ۹ درصد نســبت به 
ســال ۲۰۲۰ رشــد می کند. 
معکوس شــدن روند کاهشی 
دو سال گذشته، روند رسیدن 
جهان به سطح کربن خنثی تا 
سال ۲۰۵۰ را تهدید می کند.

طبق برآورد آژانس بین المللی 
انــرژی، آمریکا و اتحادیه اروپا 
هــر کدام به میزان ۲۰ درصد، 
بزرگتریــن افزایــش مصرف 
زغال ســنگ را داشــته اند و 
پــس از آنها هند با ۱۲ درصد 
و چیــن با ۹ درصــد قرار می 
گیرند. بازگشت به سوختهای 
آالینــده، تحــت تاثیر احیای 
اقتصــادی از پاندمــی کووید 
۱۹ روی داده که امکان تامین 
انرژی از منابع کم آالینده برای 
عرضه نیرو را دچار محدودیت 
کرده است.فاتح بیرول، مدیر 
اجرایــی آژانــس بین المللی 
انــرژی اظهــار کــرد: زغال 
سنگ بزرگترین منبع انتشار 
آالیندگی کربن در جهان است 
و امسال تولید نیرو با استفاده 
از زغال ســنگ از نظر تاریخی 
به ســطح باالیی صعود کرده 
اســت و نشانه نگران کننده ای 
از انحراف جهان از تالشــهای 
خود بــرای کاهش آالیندگی 
کربــن و به صفر رســاندن آن 
است.افزایش کم سابقه قیمت 
گاز طبیعی، وابستگی به منابع 
دیگر از جمله زغال ســنگ را 
افزایــش داده و درخواســتها 
برای سرمایه گذاری سریع تر 
در تجدیدپذیرهــا را فوریــت 
بخشیده است. قیمتهای نیرو 
در اروپــا بیش از ســه برابر در 
شــش ماه گذشــته افزایش 
پیــدا کرده و ســوزاندن زغال 
سنگ نسبت به گاز سودآورتر 
شده است..در گزارش آژانس 
بین المللــی انرژی پیش بینی 
شــده است انتشار دی اکسید 
کربن از زغال ســنگ در سال 
۲۰۲۴ حداقل سه میلیارد تن 
باالتر از ســناریوی رسیدن به 
ســطح کربن خنثی تا ســال 
۲۰۵۰ خواهــد بــود. آژانس 
بین المللــی انرژی انتظار دارد 
پیک زغال ســنگ سال آینده 
به ۸.۱۱ میلیارد تن می رســد 
که بزرگتریــن افزایش تولید 
از چین، روســیه و پاکســتان 
خواهد بود.آژانس بین المللی 
انــرژی اعالم کــرد اگر جهان 
قرار باشد به اهداف آالیندگی 
مطابق با توافق اقلیمی پاریس 
دست پیدا کند، توسعه منابع 
جدید نفت و گاز باید امســال 

متوقف شود.

نفت و انرژی 4

وزارت نفت و مجلس به دنبال ایجاد ســاز و کار؛

نفت در برابر مسکن
موضوع تهاتر نفت در قبال ســاخت 
مســکن توسط ســازندگان طرح 
نهضــت ملی مســکن کم کم دارد 
جــدی می شــود و در این خصوص 
وزارت راه و شهرسازی منتظر ایجاد 
ساز و کاری توسط مجلس و وزارت 
نفت است.مجلس و وزارت نفت در 
حال تهیــه چارچوبی بــه منظور 
تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه های 
عمرانی وزارت راه و شهرســازی از 
جملــه طرح نهضت ملی مســکن 
هســتند. این خبر را محمودزادهـ  
معاون وزیر راه و شهرسازیـ  اعالم 
کرده و گفته اســت اگر این مســاله 
محقق شــود گشــایش خ وبی در 
زمینه تامیــن مالی پروژه ها ایجاد 
خواهد کرد.زمزمه های اســتفاده از 
شرکتهای خارجی در پروژه جهش 
تولیــد و تامین مســکن از ماههای 
قبل شنیده شد. اما مسئوالن اعالم 
کردنــد که قرار نیســت خارجی ها 

نیروی انســانی وارد کنند.روزهای 
گذشــته نیز احمد دنیامالیـ  عضو 
شــورای عالی مسکنـ  از مذاکره با 
شــرکتهای چینی، ترک و اروپایی 
بــه منظــور ورود به بخش کوچک 
حــدود ۱۰ درصد طرح نهضت ملی 
مســکن در زمینه ورود فناوریهای 
نوین خبر داد.اما با توجه به کمبود 
منابع و تحریمهای بانکی کشورمان 
یکی از ســواالت اساسی، چگونگی 
تامیــن مالی و انجام مبادالت بانکی 
با شرکتهای خارجی است. آخرین 
خبری کــه محمــود محمودزاده 
ـ معــاون وزیر راه و شهرســازیـ  
اعالم کرده آن اســت که وزارت راه 
و شهرســازی منتظر ایجاد ســاز و 
کاری توســط وزارت نفت و مجلس 
شورای اســالمی برای انجام تهاتر 
نفت با ساخت پروژه های عمرانی و 
یــا بابت پرداخت بدهی پیمانکاران 

است.

معاون بهره برداری شــرکت منابع آب و نیروی ایران خبر داد؛

کشور آماده مهار  سدهای غرب 
سیالب های احتمالی

موسســه تحقیقــات  آب وزارت نیرو 
پیش بینی کرد کــه حوضه های آبریز 
دریاچــه ارومیــه، زهــره- جراحی و 
حوضه هــای جنوبــی، کارون بزرگ و 
کرخــه از بامداد روز گذشــته به مدت 
۸۴ ســاعت و به میزان تقریبی ۲۵۰ تا 
٣۰۰ میلی متر بارش خواهند داشــت و 
در پــی آن احتمال وقوع ســیل وجود 
دارد.بر این اساس، معاون بهره برداری 
شــرکت منابــع آب و نیــروی ایران 
خبــر از آمادگی ســدهای این منطقه 
برای مهار ســیالب های احتمالی داد. 
جالل الدین حجتــی افزود: همچنین 
نیروگاه های برق آبی شرکت آب و نیرو 
در فصل زمستان با آمادگی کامل تولید 
انرژی خواهند داشــت.وی ادامه داد: از 
نیمه دوم شــهریور تعمیرات دوره ای 
واحدهای نیروگاهی تحت بهره برداری 
این شرکت مطابق با دستورالعمل های 
موجود آغاز شده و با وجود محدودیت  

منابــع مالی، برنامه ریزی ها به گونه ای 
انجام گرفته تا با شــروع فصل زمستان 
و اعمــال محدودیت های ســوخت در 
نیروگاه های حرارتی، بخشی عمده ای 
از واحدهای نیروگاهی شــرکت آب و 
نیرو متناسب با حجم آب ذخیره شده 
در مخازن ســدها، تولید انرژی داشته 
باشند. گزارش تازه موسسه تحقیقات 
آب وزارت نیــرو بیانگــر آن اســت که 
بــر اســاس پیش بینی های ســازمان 
هواشناسی کشــور و همچنین پایش 
مدل های جهانی و منطقه ای پیش بینی 
آب و هوا، موارد محتمل وقوع ســیالب 
تا روز  سه شنبه ٣۰ آذرماه به شرح زیر 
پیش بینی شــده است:در حوضه های 
آبریز دریاچــه ارومیه، زهره- جراحی 
و حوضه هــای جنوبــی، کارون بزرگ 
وکرخــه و مرزی غرب   وقوع بارشــی 
به مدت ۸۴ ساعت و به میزان تقریبی 

۲۵۰ تا ٣۰۰ میلیمتر رخ خواهد داد.

سخنگوی صنعت برق گفت: با توجه به پیش بینی ها، 
با کاهش دمای هوا در روزهای آینده، متوسط دمای 
کشــور به منفی دو درجه می رســد و احتمال افزایش 
مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنعتی وجود دارد و 
ممکن است نیروگاه ها محدودتر شوند و مجبور شویم 
از ســوخت مایع بیشــتری اســتفاده کنیم لذا از همه 
مشــترکان تقاضا داریم بــه موضوع مدیریت مصرف 

توجه بیشــتری داشــته باشند.مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه در شرایط 
فعلی وضعیت شبکه پایدار است و هیچ مشکلی برای تامین برق تهران و سایر 
استان ها وجود ندارد، اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد مخازن گازوئیل نیروگاهی 

کشــور پر هســتند و هیچ مشــکلی برای تامین برق 
در شــرایط کنونی وجود ندارد.وی با اشــاره به لزوم 
مدیریــت مصــرف در بخش برق و گاز در روزهای آتی 
که دمای هوا کاهش می یابد، ادامه داد: احتمال اینکه 
در تهران از ســوخت مایع اســتفاده شود، وجود ندارد 
چراکه نیروگاه های موجود در تهران عمدتا از سوخت 
گاز استفاده می کنند و سوخت مایع که در این شرایط 
مجبور به اســتفاده از آن هســتیم، ســوخت گازوئیل اســت که در تهران مورد 
اســتفاده قرار می گیرد.ســخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر شرایط به 

گونه ای طراحی شده که محدودیت خاصی  نداشته باشیم.

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛

احتمال افزایش مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها

ترین میزان یارانه انرژی پرداختی در سال ۲۰۲۰ به ایران تعلق دارد باال

لزوم حذف یارانه انرژی پرمصرف ها
برآوردهــای جهانی حاکی 
میــزان  باالتریــن  اســت 
یارانــه انــرژی پرداختی در 
ســال ۲۰۲۰ به ایران تعلق 
دارد؛ موضوعــی که به گفته 
کارشناســان نوعــی فاجعه 
در اقتصاد بوده و در شــرایط 
فعلی تنهــا راه اصالح یارانه 
پرمصرف هاســت.در  انرژی 
ایــران بخش مهمی از یارانه 
انرژی بــه صورت غیرنقدی 
پرداخــت می شــود که این 
موضوع در سال های گذشته 
بارها با انتقاد کارشناســان 
مواجه بوده اســت. متاسفانه 
این یارانه به دست نیازمندان 
واقعی نمی رسد و ثروتمندان 
بیشترین اســتفاده را از آن 
می برند. در ایران یارانه ها به 
دو دســته نقدی و غیرنقدی 
تقسیم می شــود؛ با اجرای 
طــرح هدفمندی یارانه ها از 
حدود ۱۱ ســال پیش یارانه 

نقــدی در اختیار مردم قرار 
گرفته اســت امــا همچنان 
بخش بســیار مهمی از نظام 
پرداخت یارانه ها در ایران به 
شکل غیرنقدی برنامه ریزی 
شده است.میزان یارانه انرژی 
که ساالنه در ایران پرداخت 
می شــود حدود ۸۶ میلیارد 
دالر اعالم شده و این در حالی 

است که کشوری مانند چین 
بــا بیش از یــک میلیارد نفر 
جمعیت در این حوزه تنها ٣۲ 
میلیارد دالر یارانه پرداخت 
می کند. این به خوبی نشــان 
می دهد که وضعیت مصرف 
انرژی و مشکالت ساختاری 
اقتصاد ایران که به این حجم 
از اسراف و الگوی غلط مصرف 

منجر شده تا چه حد شرایط 
را پیچیده کرده است.در این 
رابطه رضــا پدیدار - رئیس 
کمیســیون انرژی و محیط 
زیســت اتاق بازرگانی تهران 
بــا اشــاره به مشــکل مهم 
پرداخــت غیرنقــدی یارانه 
انرژی گفته است: این یارانه 
باعث می شود که قیمت گاز، 

بــرق و بنزین پایین تر از نرخ 
واقعی باشــد. ایــن رقم در 
طوالنی مدت به ضرر اقتصاد 
تمام می شود و البته با توجه 
به نحوه پرداخت آن اقشــار 
ثروتمند اســتفاده بیشتری 
از ایــن یارانــه می برند.بــه 
گفتــه وی مــا در این زمینه 
راهکارهایی را همچون توزیع 
عادالنه حمایت های دولتی 
و ایجــاد انگیــزه کافی برای 
بهینه ســازی مصرف انرژی 
مطرح کردیم که امیدواریم 
با پیگیری دولت الاقل بخشی 
از ایــن بی عدالتــی متوقف 
شود.همچنین بهروز هادی 
زنــوز - عضو ســابق هیئت 
اقتصاد  علمــی دانشــکده 
دانشــگاه عالمه طباطبایی 
تهــران گفت: ایران به لحاظ 
پرداخت یارانه به پرمصرف ها 
یکی از بدترین وضعیت ها را 

در جهان دارد. 
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5بانک و بیمه
اخبار

کارت بانک  کاال
 قرض الحسنه مهر ایران

 کارت اعتباری 
کاال و خدمات خرید 

بانــک  کاالکارت  ویژگی هــای 
قرض الحســنه مهر ایران باعث شده 
تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار 

نفر این کارت را دریافت کنند.
کاالکارت یــک کارت اعتباری خرید 
کاال و خدمات است که برای افزایش 
قــدرت خرید مردم و تا ســقف ۵۰۰ 
میلیون ریال طراحی شــده اســت. 
کاالکارت ویژگی هــای منحصــر به 
فــردی دارد کــه آن را از طرح هــای 

مشابه خود متفاوت می کند.
نرخ کارمزد؛ مهم ترین تفاوت

نرخ کارمزد ســاالنه کاالکارت فقط 
۴ درصــد اســت. یعنی اگر کســی 
یــک کاالکارت ٣۰ میلیــون تومانی 
با اقســاط ۱۲ماهه دریافت کند، تنها 
یک میلیون و۲۰۰هزار تومان کارمزد 
پرداخت می کند و اقساط ماهانه وی 
۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان می شود. 
در صورتی که همین فرد اگر قرار بود 
کارت اعتباری ۱۸ درصدی با همین 
مبلغ و تعداد اقساط دریافت کند، باید 
۵میلیــون و ۴۰۰هزار تومان کارمزد 
پرداخت می کرد و مبلغ هر قسط او نیز 

۲میلیون و ۹۵۰هزار تومان می شد.
اقساط تا ۱۸ ماه

برای اینکه مشــتری بتواند بر اساس 
توان بازپرداخت خود تصمیم گیری 
کنــد و دســت وی در برنامه ریــزی 
مالــی بــاز باشــد، کاالکارت بانک 
قرض الحســنه مهر ایران با دوره های 
بازپرداخت متنوع طراحی شده است. 
این طرح در بازه های زمانی ۶، ۹، ۱۲، 
۱۸ماهه قابل بازپرداخت است. البته 
در صورتی که مشــتری از طرح های 
حمایتــی و امتیازی اســتفاده کند، 
اقساط تا ۲۴ ماه و ٣۶ ماه نیز قابلیت 

افزایش دارد.
بدون نیاز به سپرده گذاری

برخی از بانک ها برای ارائه کارت های 
اعتباری به مشــتریان، ایجاد معدل 
حســاب را مــالک قــرار می دهند. 
یعنی مشتری باید در یک بازه زمانی 
مشــخص، مبلغ تعیین شده ای را در 
حساب خود داشته باشد تا در نهایت 
معدل حســاب الزم برای وی ایجاد 
شده و بتواند نسبت به دریافت کارت 

اعتباری اقدام کند.
این در حالی اســت که برای دریافت 
کاالکارت بانک قرض الحســنه مهر 
ایران چنین شــرطی وجود ندارد. هر 
شخصی قادر است بدون نیاز به ایجاد 
هر گونه گردش حســاب، کاالکارت 

مورد نیاز خود را دریافت کند.
دوره تنفس و مهلت استفاده

کارت های اعتباری موجود در شبکه 
بانکــی دوره تنفس اندکی دارد؛ مثاًل 
در یک نمونه تنها ۷ روز دوره تنفس 
برای یک کارت اعتباری در نظر گرفته 
شــده است. این در شرایطی است که 
کاالکارت بانک قرض الحســنه مهر 

ایران یک ماه دوره تنفس دارد.
افزون بر این، مهلت استفاده از کارت 
در طرح های مشابه محدودیت دارد؛ 
امــا این موضوع در رابطه با کاالکارت 
صدق نمی کند و مشــتری می تواند 
هر زمان که تمایل داشــت نسبت به 
استفاده از کارت و خرید اعتباری کاال 
اقــدام کند. البته پس از یک ماه دوره 
تنفس، دریافت اقساط از سوی بانک 

آغاز می شود.

مدیرعامل بانک کارآفرین: 

کم اشکالترین ترازنامه 
بانکی را داریم

مدیرعامــل بانــک کارآفرین گفت: 
بررسی آمارهای مختلف از عملکرد 
بانــک کارآفرین که بــه تائید بانک 
مرکزی نیز رســیده اســت نشــان 
می دهــد بانک کارآفرین یکی از کم 
اشــکال ترین ترازنامه ها را در شبکه 

بانکی داراست.
مدیرعامل بانک کارآفرین با اشــاره 
بــه آمار و ارقام هــای اعالم و تائید 
شــده بانک مرکزی گفت: بررســی 
آمارهای مختلــف از عملکرد بانک 
کارآفریــن که به تائید بانک مرکزی 
نیز رسیده است نشان می دهد بانک 
کارآفرین یکی از کم اشکال ترین،کم 
ایراد ترین ترازنامه در شــبکه بانکی 

هستیم.
احمــد بهارونــدی مدیرعامل بانک 
کارآفرین در جمع روســای شــعب 
بانک با بیان مطلب فوق افزود:  ارائه 
اطالعات و آمار شفاف از عملکرد بانک 
و همچنین ارائه خدمات مناســب از 
سوی همه همکاران بانک کارآفرین 
موجب شــده تا برند بانک به عنوان 

بانکی شفاف شناخته شود.
وی بــا  بیــان ایــن کــه برخی از 
شــاخص هــای ثبت شــده برای 
بانــک جای تاییــد و تقدیر دارد به 
شــاخص NPL بانک  اشــاره کرد 
و گفــت:  در شــبکه بانکــی بانک 
های بزرگ و متوســطی هســتند 
که  شــاخص NPL آنها به ٣۰-۲۵ 
درصد هم می رسد اما این عدد برای 
بانک کارآفرین ٣.۸ درصد اســت که 
بســیار عدد خوبی است .این امر در 
سایه تالش هایی زیادی که از سوی 
همکاران واحد حقوقی و شعب انجام 

شد به دست آمده  است.
مدیرعامــل بانک کارآفرین در ادامه 
با اشــاره به تاکیدات اخیر مبنی بر 
عــدم تملیک کارخانه های تولیدی 
به واسطه بدهی های بانکی گفت:یاد 
نــدارم در بانک کارآفرین کارخانه یا 
واحــد تولیــدی به واســطه اقدام 
حقوقی تعطیل شده باشد و این یکی 

از افتخارات بانک کارآفرین است.

آیین رونمایی از دامدار کارت بانک کشــاورزی با حضور وزیر 
جهاد کشــاورزی، روز شــنبه ۲۷ آذرماه سال جاری در محل 
این وزارتخانه برگزار شد. در این مراسم که معاونان وزیر جهاد 
کشاورزی و مدیرعامل این بانک نیز حضور داشتند، سید جواد 
ساداتی نژاد گفت:این کارت به دامداران برای تامین سرمایه 
در گــردش کمک می کند تــا بتوانند از طریق آن نهاده های 
دامی مورد نظر خود را خریداری کنند. وی بابیان اینکه سرانه 

تسهیالت برای هر رأس دام سبک ٣۰۰هزار تومان و برای دام سنگین ۷۰۰هزارتومان 
تعیین شده است افزود: در تالشیم میزان اعتبار آن را افزایش دهیم. روح اله خدارحمی 
مدیرعامل بانک کشاورزی نیز گفت: دامدار کارت با هدف کمک به نقدینگی دامداران 
برای تهیه علوفه دام داشتی طراحی شده و بر اساس رهنمود وزیر جهاد کشاورزی و 
همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در این مرحله  ۲ هزارمیلیارد تومان 

بــا نــرخ ترجیهی ۱۱ درصد در قالب کارت تأمین نهاده های 
دامی پرداخت خواهد شد. خدار حمی به اقدام مشابه این بانک 
در ســال گذشــته و صدور کشاورزکارت اشاره و خاطر نشان 
کرد:در قالب کشاورز کارت۸۵۰میلیارد تومان با نرخ ترجیهی 
در اختیار زارعین قرار گرفت. مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان 
اینکه دامداران روستایی و عشایری که به بانک معرفی می شوند 
می توانند متناسب با دامی که در اختیار دارند ۱۰، ۲۰ و ۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت با کمترین تشریفات و در کوتاه ترین زمان دریافت کنند، ابراز 
امیدواری کرد:این اقدام به گره گشایی از مشکالت دامداران کمک کند. بر اساس این 
گزارش، بانک کشــاورزی در اجرای برنامه های حمایتی از فعاالن بخش کشــاورزی و 
تأمین نقدینگی برای خرید نهادهای دامی از مراکز توزیع معرفی شده از سوی وزارت 

جهاد کشاورزی،دامدار کارت را در اختیار دامداران قرار می دهد.

با حضور وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت؛ 

کشاورزی کارت بانک  رونمایی از دامدار 

خبر ویژه

با تصویب مجمع فوق العاده 

گذشت سرمایه بیمه ایران معین از مرز ۸ هزار میلیارد ریال 
با تصمیم سهامداران در مجمع 
فوق العــاده بیمه ایران معین، 
ســرمایه این شرکت از ۵.۶۰۰ 
میلیارد ریال به ۸.۰۹۰ میلیارد 

ریال افزایش یافت.
در مجمــع فــوق العــاده این 
شــرکت که ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ 
با حضور صددرصد سهامداران، 
اعضــای هیأت مدیره، نماینده 

بیمه مرکزی و بازرس قانونی شــرکت برگزار شــد، پس از 
اســتماع گزارش بازرس قانونی، با تصویب افزایش سرمایه 
۴۴ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران، سومین 
افزایش ســرمایه این شــرکت بیمه ای در دوسال اخیر رقم 
خــورد. بدین ترتیب ســرمایه بیمه ایــران معین از ابتدای 

ســال ۹۹ بیش از ۲۲٣ درصد 
افزایــش یافته و از مبلغ ۲.۵۰۰ 
میلیارد ریال به ۸.۰۹۰ میلیارد 

ریال رسید.
همچنیــن در این مجمع فوق 
العــاده، در راســتای رعایــت 
الزامــات ســازمان بــورس و 
فراهــم نمودن مقدمات عرضه 
ســهام بیمــه ایران معیــن در 
بازار ســرمایه، ماهیت حقوقی شــرکت از ســهامی خاص 
به ســهامی عام تغییر یافت و اساســنامه جدید شــرکت 
طبق نمونه مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اســالمی با 
 محوریت شــرکت تخصصی اتکایی به تصویب سهامداران 

شرکت رسید.

اخبار

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ارومیه:

ظرفیت باالی استان آذربایجان غربی در صادرات محصوالت کشاورزی
عضو هیات رییســه اتاق بازرگانی ارومیه 
با اشــاره به هم مرز بودن این اســتان با 
سه کشــور ترکیه، جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان، تاکید کرد: در صورت رفع 
برخی از محدودیت ها، ظرفیت بسیار باال 
و خوبی برای صادرات به ویژه محصوالت 

کشاورزی داریم.
بهنام تاج الدینی روز ســه شنبه در وبینار 
تخصصی مدیران بانک توســعه صادرات 
ایران با فعاالن اقتصادی، صادرکنندگان 
و مقامــات اســتان آذربایجــان غربی، 
افزود: اتاق بازرگانی فعالیت های بســیار 
مطلوبــی را برای توســعه صادرات انجام 
داده و بازارهــای جدیــد و هدف خوبی 
را نیــز انتخــاب کرده  اســت. وی با بیان 
اینکــه آماده پذیرش هیات های خارجی 
هستیم، گفت: در ۲۰ روز آینده میزبان سه 
هیات تجاری از هند، قزاقستان و روسیه 
هستیم. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی 
ارومیه با اشاره به محدودیت های فعاالن 
اقتصــادی و صادرکننــدگان در زمینه 
صادرات، اظهار داشت: فعاالن اقتصادی 
اســتان با مشکالت زیادی در زمینه رفع 
تعهــدات ارزی روبــرو هســتند و کارت 
بازرگانــی بســیاری از صادرکنندگان 
تعلیق شده است. تاج الدینی تصریح کرد: 
محصوالت کشــاورزی فسادپذیر بوده و 
امــکان نگهداری آن برای مدت طوالنی 
وجود ندارد؛ نمی توانیم ظرف مدت چهار 
ماه از صادرات، برای رفع تعهد ارزی اقدام 

کنیم. از سوی دیگر در موضوع تهاتر کاال، 
مثــال بازار عــراق کاالیی برای واردات به 
ایران ندارد که به جای صادرات خودمان 

آن را وارد کنیم.

 ۹ گمرک و ۶ بازارچه مرزی فعال 
در استان آذربایجان غربی

محمــد دهقان معاون امــور بازرگانی و 
توســعه تجارت ســازمان صمت استان 
آذربایجــان غربــی نیز گفــت: ما در این 
استان ۹ گمرک و ۶ بازارچه مرزی فعال 
داریــم؛ مرز بازرگان به عنوان فعال ترین 
مرز زمینی کشور در این استان قرار دارد 
و اخیرا نیز با بازارچه برای کولبران فعال 

شده است.
وی توضیح داد: اســتان آذربایجان غربی 
بــا تولید ۵ میلیون تن ســیمان، یکی از 
قطب های تولید سیمان کشور محسوب 
می شــود. از ســوی دیگر این اســتان، 

قطب صنعت مــواد غذایی و محصوالت 
کشاورزی است.

معــاون امور بازرگانی و توســعه تجارت 
ســازمان صمت استان آذربایجان غربی، 
تصریــح کرد: ســه واحد پتروشــیمی 
در ایــن اســتان قــرار دارد و در زمینــه 
فرآوری طال، ســنگ، شیشــه و ساخت 
ماشــین آالت بســته بندی نیز قدم های 

خوبی برداشته ایم.
دهقــان با بیان اینکه ٣۰ درصد از معادن 
طالی شناسایی شده کشور در آذربایجان 
غربی قرار دارد، افزود: ۶۸ نوع ماده معدنی 
در کشور شناسایی شده که ۴۵ نوع آن در 
استان آذربایجان غربی شناسایی و قابلیت 

استخراج دارد.

جزییات خدمات صندوق ضمانت 
صادرات برای صادرکنندگان

حســنی رییــس اداره بازاریابــی و امور 

کارگزاری هــای صنــدوق ضمانــت 
صــادرات نیز با تشــریح خدمات این 
صندوق، گفت: بســیاری از محصوالت 
و خدمــات بانک توســعه صــادرات و 
صندوق ضمانت صادرات مشترک است 
ولــی محصوالت اصلی صندوق صدور 
ضمانت نامــه بانکی و بیمــه اعتباری 

صادرکنندگان است.
وی بــا بیان اینکــه صادرکنندگان با 
دریافــت ضمانت نامه صندوق ضمانت 
صــادرات نیازی به وثیقه برای دریافت 
تسهیالت از بانک ندارند، اظهار داشت: 
صادرکنندگان باید توجه داشته باشند 
که وقتی قصد دریافت تسهیالت از بانک 
بــا اســتفاده از ضمانت نامه صندوق را 
دارند، نامه معرفی آنها از بانک باید دارای 
۴ آیتم »دریافت تســهیالت صرفا برای 
صادرات؛ مبلغ وام؛ نرخ ســود و مدت 
زمان تســهیالت« باشد. ضمانت نامه 
صندوق ۱۰۰ درصد تســهیالت و نرخ 

سود بانک را پوشش می دهد.
این مقام مسئول در پایان درباره صدور 
بیمه نامــه صادراتی نیــز توضیح داد: 
بســیاری از صادرکننــدگان نگران آن 
هستند که خریدار خارجی وجه کاالی 
آنهــا را پرداخت نکنــد ولی با دریافت 
ایــن بیمه نامــه در صورتی که خریدار 
خارجی وجــه را پرداخت نکند، تا ۹۵ 
درصــد از مبلغ به صادرکننده پرداخت 

خواهد شد.

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف  آ
وضعیت ثبتی و اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول/ هیــات   ۹۷/۷/۲۹ مــورخ   ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۳۶۵۴ شــماره  رای  برابــر 
دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
یــک  ناحیــه  کرمانشــاه  ملــک  ثبــت  حــوزه  ثبتــی  واحــد  در  مســتقر  رســمی  ســند 
ــد  ــمه فرزن ــه چش ــرفی س ــرو ش ــای خس ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
کرمانشــاه  از  صــادره   ۳۲۵۱۹۰۶۲۴۰ کدملــی   ۲۴۰ شناســنامه  بشــماره  ســلمان 
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۵۷.۵۶ مترمربــع در محــدوده 
اراضــی پــالک ۷ فرعــی از ۱۳۹ اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه 
آدرس شــهرک تعــاون ایســتگاه اول کــوی ســوم پشــت بوتــان گاز خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای فریــدون برومنــد محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری توانن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــد. ــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
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اخبار استان

با حضور مسئوالن شهری هشتگرد 
صورت گرفت؛

برگزاری مراسم بزرگداشت 
روز ملی حمل و نقل 
عمومی در هشتگرد 

البرز / گروه استان ها: مراسم باشکوه 
روز حمــل و نقل با حضور مهندس 
یعقوبی شــهردار هشتگرد ، اعضای 
شــورای اسالمی شــهر ، مسئولین 
شهرســتان ، معاونیــن شــهردار ، 
رانندگان تحت پوشــش ســازمان 
مدیریــت حمل و نقل شــهرداری 
هشــتگرد و خانــواده رانندگان در 
مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی برگزار 
شــد.در این برنامه با شکوه که برای 
اولین بار با حضور خانواده رانندگان 
برگزار شــد از تعــدادی از رانندگان 
برگزیــده و نیز خانــواده رانندگان 
درگذشــته به علت کرونا و تصادفات 
تجلیل شد.مهندس یعقوبی شهردار 
هشتگرد در ابتدا این جلسه با عرض 
خیــر مقدم بــه حاضرین به اهمیت 
حمل و نقل در توسعه کشور و دالیل 
نامگذاری این روز پرداخت .یعقوبی 
گفت : نقش رانندگان در شبکه حمل 
و نقل کشــوری و صنایع مختلف از 
جملــه نقش های غیر قابل انکار می 
باشد و بســیج عمومی کامیونداران 
در ســال ۱٣۶۱ و در بحبوحه جنگ 
تحمیلی برای تخلیه کشــتی های 
حامــل کاالهای اساســی مردم به 
فرمــان حضرت امــام خمینی)ره( 
نشــانگر تعهــد و عالقه مندی این 
قشــر عزیز به انقالب و نظام اسالمی 
دارد .وی گفــت : در هشــتگرد بالغ 
و ۶۰۰ دســتگاه تاکســی و ۱۰۰ 
دســتگاه مینی بوس وجود داشته و 
این شــهر به عنوان مرکز شهرستان 
ساوجبالغ دارای ٣۰ ایستگاه تاکسی 
به شــهرها و روستاهای همجوار می 
باشد. وی افزود : عالوه بر تاکسی ها 
و مینی بوســهای تحت نظارت این 
ســازمان با توجه به دستورالعملهای 
صادره ، بحث ساماندهی وانت بارها 
و خودروهای دیزل نیز توســط این 
ســازمان صــورت پذیرفته و بالغ بر 
۲۸۰۰ وانــت بــار و خودروی دیزل 
تحت نظارت این ســازمان فعالیت 
مــی نماینــد. وی در ادامه برنامه به 
بخشــی از برنامــه هــای پیش رو و 
پیشــنهادی برای توسعه و بهسازی 
حمل و نقل شهری اشاره کرد و گفت 
: پیگیری جهت تعویض و نوســازی 
خودروهــای فرســوده ، جانمایی و 
ساماندهی ایســتگاه های تاکسی 
و ســایبان های داخل شــهر ، نصب 
دوربین های ثبت تخلفات از جمله 
برنامه های قابل انجام می باشــد و 
در راستای کارهای مستمر سازمان 
حمــل و نقل در آینده نزدیک رنگ 
آمیزی خطــوط عابر پیاده به ویژه 
مقابــل مدارس ، خط کشــی معابر 
ســطح شــهر ، رنگ آمیزی سرعت 
گیرها و... با هدف آرام سازی و ایمن 
سازی معابر برای تردد عابرین پیاده 
انجام خواهــد پذیرفت .یعقوبی در 
ارائه برنامه های بلندمدت مدیریت 
شــهری در بحــث حمــل و نقل به 
اجرای طرح هوشمندســازی حمل 
و نقل عمومی و راه اندازی پارکومتر 
جهــت کاهش بار ترافیکی ســطح 

شهر اشاره کرد .

 با هدف آشنایی عموم مردم 
با ظرفیت ها و توانمندی های 

آموزش فنی و حرفه ای؛

نمایشگاه »فرصت های 
شغلی مهارت محور 

کم سرمایه بر« در استان 
گشایش یافت همدان 

همدان / گروه اســتان ها: نمایشگاه 
»فرصت هــای شــغلی مهــارت 
محــور کــم ســرمایه بر« با هدف 
آشــنایی عموم مردم با ظرفیت ها 
و توانمندی هــای آمــوزش فنــی 
و حرفــه ای در ارائــه آموزش های 
مهارتی جوانان و ایجاد فرصت های 
شغلی در همدان  با حضور نماینده 
ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه  
شــهر همدان ،معاون هماهنگی و 
امور اقتصادی اســتانداری و مدیر 
کل امور بانوان  و خانواده استانداری 
گشــایش یافت.مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان همدان در 
آیین افتتاح این نمایشگاه در مرکز 
هتلداری فنــی و حرفه ای مریانج 
اظهار داشت: برپایی این نمایشگاه 
فرصت مناسبی در راستای آشنایی 
عموم مــردم با مهارت های رایگان 
و تخصصــی اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای اســتان است.مختاران 
گســترش فرهنگ مهارت با تاکید 
بر مشــاغل ارزان، ارتقای فرهنگ 
کارآفرینــی در جامعه، دســتیابی 
بــه جهــش مهارتی در راســتای 
اشــتغال مولــد، حمایت از مهارت 
آموختــگان کارآفریــن و ایجــاد 
اشــتغال بــا ســرمایه های ُخرد و 
ارزان را از اهــداف اصلــی برگزاری 
این نمایشــگاه برشمرد.وی از ارائه 
و معرفی حرفه های مهارت محور با 
سرمایه کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال 
قابلیت راه اندازی، در این نمایشگاه 
خبــر داد و افــزود: کارآفرینــان 
مهــارت آموختــه و مربیان حاضر 
در نمایشــگاه بــه ارائه راهکارهای 
راه انــدازی کســب وکارهای ارزان 
پرداختــه و بازدیدکننــدگان بــا 
روش های نوین کســب وکار آشنا 
می شــوند.مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای استان همدان خاطرنشان 
کرد: آشــنایی شهروندان با مهارت 
های شــغلی و هدایت آنها به سمت 
مهارت آموزی موجب می شــود که 
افــراد با کمتریــن هزینه در زمان 
کوتاه بتوانند عالوه بر اشتغال خود 
موجب کارآفرینی و زمینه اشتغال 
دیگران شــوند.مختاران با اشاره به 
اینکه داشتن مهارت یکی از عوامل 
مهم در ایجاد اشــتغال پایدار است 
ابــراز امیدواری کرد: با حضور مردم 
و مسئوالن شــاهد تقویت روحیه 
نخبگان مهارتی بــرای راه اندازی 
کســب و کار و کارآفرینی باشــیم.
وی یــادآور شــد: توانمندســازی 
و افزایــش اعتمادبه نفــس و تکیه 
جوانان بــه مهارت های دریافتی و 
بالفعل کردن اســتعداد جویندگان 
کار نشان دهنده عملکرد موفق این 
اداره کل اســت.مدیرکل آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای اســتان همدان 
اظهار داشــت: آمــوزش مهارتی 
نیروی بیکار بدون مهارت به منظور 
ورود به بازار کار و تصدی مشــاغل 
و همچنیــن ارتقــای مهارت افراد 
شاغل به منظور افزایش بهره وری۲ 
رســالت مهم سازمان آموزش فنی 

و حرفه ای کشور است.

استانها 6

توسط شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان انجام شد؛

کسب جایگاه شایسته تقدیر ویژه نماز در ارزیابی ستاد اقامه نماز 
اصفهان / گروه استان ها: مهندس حمید رضا پیر پیران 
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان در نشستی که با 
تمام ائمه جماعات این شــرکت و دبیر ســتاد اقامه نماز 
استان اصفهان برگزار شد به اهمیت نماز جماعت اشاره 
کــرد و گفــت :در آیات و روایات به برپایی نماز اول وقت 
و جماعت تاکید شــده اســت و چرا که غیر از آثار فردی 
،آثــار اجتماعی نماز جماعت از اهمیت ویژه ای برخورد 
ار است و پاداش های عظیمی برای آن بیان شده است 
که موجب می شود روحیه همدلی در کارکنان افزایش 
یابد .وی تصریح کرد :دیدارهای چهره به چهره در نماز 
جماعت فضای معنوی زاید الوصفی را ایجاد می کند و 
به ما آموزش می دهد که خدمت بی منت را برای مردم 
توسعه و گسترش دهیم.پیرپیران خاطر نشان کرد :نماز 
فقط محدود به برگزاری نماز جماعت نمی شــود بلکه 
ترویج و ترغیب به یادگیری مفاهیم نیز بسیار مهم است 

و به دنبال خود نظم و انضباط را ایجاد می کند مهمترین 
نظم و انضباط را می توان از مکتب نمازیاد گرفت، زیرا انجام 
نماز در اوقات معین و مخصوص، آداب نماز در مورد نیت 
، قیام ، رکوع و سجود و جای گرفتن هر موضوعی از نماز 
در محل خود، عالوه بر آثار مفیدی که در روح انسان می 
گذارد، موجب نظم و انضباط در زندگی خواهد شدوی 

ابراز داشت اقامه نماز جماعت در کنار همدلی و وحدت 
به سالم سازی جامعه نیز کمک می کند و هر شخصی 
در هر قســمتی که مســئولیت دارد متعهد تر به اجرای 
فرایندهــای اداری خود خواهد پرداخت .وی تاکید کرد 
:استجابت دعا و آرامش نیز از دیگر برکات نماز جماعت 
اســت که انســان را به مقامی خواهد رساند و به عبارتی 
نماز جماعت زندگی انســان را بیمه می کند و در کنار 
آن تواضع و فروتنی را به انسان آموزش می دهد چرا که 
در نمــاز جماعت رییس و مرئوس معنی ندارد وهمگی 
در یک صف در کنار یکدیگر سر به سجده می گذارند و 
در مقابل ساحت حضرت حق سرتسلیم فرود می آورند.
گفتنی است : شرکت توزیع برق اصفهان در ارزیابی ستاد 
اقامه نماز استان جایگاه شایسته تقدیر ویژه را از آن خود 
کرد و لوح تقدیر آن توسط دبیر ستاد اقامه نماز استان 

اصفهان به مهندس حمید رضا پیرپیران تقدیم شد .

گلستان / گروه استان ها: نیروگاه تولید برق و تامین انرژی 
الکتریکی استان گلستان در سال ۱٣۸۹ با رویکرد تولید 
و تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز این اســتان و باال بردن 
ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق کشور به بهره برداری 
رسید. کلیه مراحل ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری 
از نیروگاه به دست مهندسین و جوانان ایرانی انجام گرفته 
و در زمینه نیروگاه سازی و بهره برداری و تعمیرات آن به 

خوکفایی رسیده است. در بخش تجهیزات اصلی نظیر توربوکمپرسورها، ژنراتور ها 
و ترانسفورماتور ها، به طور کامل در کشور و به دست توانمند جوانان ایرانی تولید 
میگردد. البته در بخش کنترل و ابزاردقیق همچنان بخش زیادی از تجهیزات از 
خارج از کشــور وارد می شــوند. نیروگاه گلستان نقش موثری در تامین توان مورد 

نیاز شبکه برق کشور داشته، رکورد تولید در مهر ماه سال 
۱۴۰۰ شکسته شد که این امر از توانمندی و ضریب بهره 
برداری باال و نقش موثر این نیروگاه در مجموعه برق کشور 
حکایت دارد.قرار داشتن در منطقه ای با آب و هوای معتدل 
و شــرایط نزدیک به استاندارد توربین های v۹۴.۲ سبب 
شــده اســت تا این نیروگاه در زمره نیروگاه های گازی با 
رتبه راندمان باال قرار داشته باشد.با توجه به رویکرد بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی در خصوص مسئولیت های اجتماعی ، نیروگاه گلستان 
نیز با مشــارکت مالی پرســنل و منابع دریافتی از شرکت تولید نیروی آذرخش و 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی اقدام به انجام امور عام المنفعه در سطح منطقه 

و روستاهای همجوار نموده است

در سال 1389 و با رویکرد تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز استان گلستان؛

نیروگاه تولید برق و تامین انرژی الکتریکی به بهره برداری رسید 

خبر ویژه

نماینده مجلس در بازدید از ایران خودرو خراسان:

خودروسازان را در اجرای برنامه های توسعه ای حمایت می کنیم
مشــهد / گروه اســتان ها: نماینده مردم 
ســرخس، فریمان و بخش های احمدآباد 
و رضویه در مجلس شــورای اســالمی، در 
بازدیــد از ایران خودرو خراســان و پروژه 
تولید محصول جدید وانت آریســان بهبود 
یافته، توسعه این خودروساز را عامل مهمی 
برای توسعه منطقه و استان خراسان رضوی 
دانست.سید احسان قاضی زاده هاشمی با 
اشــاره به پیگیری ها و اقدامات انجام شده 
در یک ســال گذشــته در خصوص انتقال 
خــط تولید وانت آریســان بهبود یافته به 
ایران خودرو خراســان گفت: این تالش ها و 
پیگیری ها در آینده ای نزدیک به ثمر خواهد 
نشست و شاهد تولید وانت آریسان بهبود 
یافته در ایران خودرو خراسان خواهیم بود. 
بر اساس گزارش تیم مهندسی ایران خودرو، 
این محصول نســبت به نمونه قبلی خود، 
تغییرات عمده ای داشته و از منظر تاب آوری 
و قوای محرکه نیز ارتقای چشم گیری یافته 
است.این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 

شــورای اسالمی، با اشــاره به برنامه های 
توسعه ای ایران خودرو خراسان، عنوان کرد: 
با اجرای طرح های توسعه ای، فرصت های 
شغلی جدیدی در این شرکت ایجاد خواهد 
شــد. عالوه بر این، با فعال ســازی بخش 
قطعه ســازی در جوار این شرکت، اشتغال 
غیر مســتقیم قابل توجهی نیز در اســتان 
ایجاد خواهد شــد که نرخ بیکاری منطقه 
و اســتان را  کاهش چشــم گیری خواهد 

داد.رییس فراکســیون محرومیت زدایی و 
گروه های جهادی مجلس شورای اسالمی، 
رونــد حمایت مجلس از خودروســازی را 
متفاوت از قبل دانســت و تاکید کرد: قصد 
داریــم خودروســازان را در اجرای برنامه 
هــای راهبــردی و توســعه ای و در جهت 
توانمندسازی و توسعه محصوالت حمایت 
کنیم.مدیرعامل ایران خودرو خراسان نیز 
با اشاره به برنامه های توسعه ای مدیرعامل 

گــروه صنعتی ایران خودرو و حمایت های 
ویــژه وی در اجــرای پــروژه تولید وانت 
آریســان بهبودیافته در ســایت خراسان، 
گفت: به منظور تکمیل ســبد محصوالت، 
با پیگیری ها و تالشی که انجام شد، تولید 
محصول جدید وانت آریســان بهبود یافته 
در ابتدای امســال به ایران خودرو خراسان 
واگذار شــد و توانســتیم در کم ترین زمان 
ممکــن و با ســرمایه گــذاری الزم، این 
پــروژه را اجرایی کنیم.بیژن زاهدی فرد با 
بیان این که در حال حاضر وانت آریســان 
بهبود یافته در مرحله تولید آزمایشی قرار 
داشته و نمونه هایی از آن تولید و برای انجام 
تست های کیفی به آزمایشگاه های خارج از 
کشــور ارسال خواهد شد، اظهار امیدواری 
کــرد، با دریافت مجوزهای الزم، در بهمن 
ماه امســال تولید انبــوه این محصول آغاز 
شــود و بتوانیم در ســال آینده تولید آن را 
به حداکثر ظرفیت یعنی ٣۰ هزار دستگاه 

در سال برسانیم.

کرج / اکبر حیدری 
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری کرج با اشــاره به 
گزارش ۱۰۰ روزه مدیریت شــهری در حوزه مالی، 
گفت: میزان جذب وصول درآمد نقدی شــهرداری 
در سه ماهه اخیر ٣۰ درصد افزایش داشته است.علی 
سلطانی مقدم با اشاره به مشکالت اقتصادی موجود و 

عدم رونق در ساخت وسازهای شهری، گفت: باهمت 
و تالش مســئوالن و همکاران شهرداری در پیگیری 
جدی تحقق درآمدها این مهم محقق شده است.وی 
توضیــح داد: میــزان جذب درآمد نقدی و غیر نقدی 
نیــز در دوره زمانــی ۲۰/۵/۱۴۰۰ تا ۹/۹/۱۴۰۰ در 
مقایســه با دوره زمانی مشــابه در ســال گذشته ۲۶ 

درصد افزایش داشــته است.معاون مالی و اقتصادی 
شــهرداری کرج همچنین اضافه کرد: میزان درآمد 
نقدی و غیرنقدی جذب شــده در این بازه زمانی در 
مقایســه با مقطع زمانی ۱/۲/۱۴۰۰ تا ۱۹/۵/۱۴۰۰ 
دوره قبل از شــروع مدیریت فعلی شهر حاکی از ٣۰ 

درصد افزایش است.

کرج:  معاون مالی و اقتصادی شهرداری 
کرج ۳۰ درصد افزایش یافت میزان جذب درآمد نقدی شهرداری 
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ویژه از جامعه

کوتاه از جامعه

مدیرکل دفتر سالمت خانواده 
و جمعیت وزارت بهداشت 

ح کرد؛ مطر

هشدار نسبت به 
شکل گیری پدیده 
»کارتن خواب هاِی 

سالمند« از سال ۱۴۱۰
مدیرکل دفتر سالمت خانواده 
و جمعیــت وزارت بهداشــت 
در نشســت توجیهــی وزارت 
بهداشــت برای اجــرای قانون 
جوانــی جمعیــت و حمایت 
خانواده، گفت: حوزه ســالمت 
و تمــام حوزه هــای اجرایــی 
کشور باید درارتباط با وضعیت 
جمعیت تمام قد بایستند وگرنه 
آینده قابــل مدیریت نخواهد 
بود. وقتی آسیب جمعیت وارد 
شود، دیگر برای اقدام دیر شده 
اســت.حامد برکاتی افزود: اگر 
ســال ۱۴۲۵ را با امروز مقایسه 
کنیم، ٣۰ درصد جمعیت درآن 
زمــان که جمعیت ۹۵ میلیون 
نفر می شوند، سالمند خواهند 
بــود. درحالی کــه االن با ۸۵ 
میلیــون نفر فقــط ده درصد 
ســالمند داریم.برکاتی گفت: 
براســاس آمــاری کــه داریم 
حدود ۱۷ درصــد بارداری ها 
باالی ٣۵ سال است و این تاخیر 
فرزنــدآوری از چالش هایــی 
اســت که باید مدیریت شــود. 
اوج فرزنــد آوری بین ۲۵ تا ۲۹ 
سالگی است.او افزود: تمایل به 
ازدواج کــم شــده اما از طرفی 
متولدین دهه شــصت از ســن 
ازدواج خارج شــده اند. به طور 
متوسط فرزند اول ۴.۵ سال بعد 
از ازدواج و فرزند دوم ۵.۵ سال 
بعد به دنیا می آید. خواهشــم 
این اســت که ایــن موضوع در 
شبکه بهداشت تذکر داده شود.

برکاتــی گفت: اگر خانم باالی 
٣۵ سال باشد، توصیه می شود 
یک سال بعد از زایمان با فاصله 
۱۲ ماه دوباره باردار شــود، زیرا 
اگــر آن را به تاخیــر بیاندازد 
عوارض خواهد داشت.او افزود: 
خانواده های یــک فرزندی ما 
توســعه پیدا کرده است. قانون 
باید اجرا شــود، اما قانون برای 
مــا بهانه اســت نه هدف. حتی 
اگر جایی از قانون اجرا نشــود ، 
روند رشــد جمعیت باید اتفاق 
بیافتد.برکاتی گفت: در ســال 
۶۵ هرم جمعیت کشــور قاعده 
پهنی داشــت. اکنون با پدیده 
مــدارس غیر دولتــی مواجه 
هستیم و جوانان امروز از ترس 
هزینــه مدارس غیــر دولتی 
تمایلی به فرزندآوری بیشــتر 
ندارند.برکاتی گفت: ســاالنه 
رشد جمعیت جوان سه درصد 
کم شده است و در سال ۱۴٣۰ 
جمعیت سالمند به ۲۶ میلیون 
نفر خواهد رسید که ۲۶ درصد 
جمعیــت کشــور را تشــکیل 
می دهنــد و اگر با همین روند 
پیــش برویــم، پیری جمعیت 
را نمی تــوان مدیریت کرد. هر 
وقت ایران ضعیف شــده است 
مورد هجمه قرار گرفته است. به 
این ترتیب ممکن است از سال 
۱۴۱۰ به بعد کارتن خواب های 

سالمند داشته باشیم.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور 
بیماری های وزارت بهداشت:

ساالنه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر 
کشور دچار سوختگی  در 

می شوند
رییــس مرکز مدیریــت پیوند و 
امور بیماری های وزارت بهداشت 
گفــت: ٣۰۰ تــا ۴۰۰ هــزار نفر 
در کشــور ســاالنه دچار درجات 
مختلفی از ســوختگی می شوند.

مهدی شادنوش افزود: افرادی که 
دچار هوشیاری کمتری هستند و 
نیز اطفال، سالمندان و مبتالیان به 
آلزایمر بیشتر دچار سوختگی می 
شوند و میزان سوختگی در کشور 
باالتر از کشورهای همجوار است.
وی گفت: ســوختگی از مواردی 
است که آسیب جسمی و روحی به 
فرد وارد کرده و مشــکالتی زیادی 
را بــه وجود می آورد.شــادنوش 
افزود: ســوختگی الکتریکال حائز 
اهمیت است و بخش های مختلف 
کشور شامل تولید کنندگان لوازم 
برقی، شهرداری ها و سازمان نظام 
مهندســی باید به مسائل ایمنی 
بــرای جلوگیــری از ســوختگی 
توجــه کنند زیرا تعــداد زیادی 
چشــم بــر اثر ســوختگی تخلیه 
می شــوند.وی افــزود: بیماران 
ســوختگی نیازمند محیط های 
اســتریل و درمان هــای پیچیده 
هســتند و تحریــم هــا نیز باعث 
شده از لحاظ تجهیزات، پانسمان 
هــای اختصاصــی، لباس هــای 
ســوختگی و غیره کمبود داشته 
باشیم.به گفته شادنوش، در حال 
حاضر ۱۱ بیمارســتان در کشور 
دارای بخش ســوختگی هستند. 
رییــس مرکز مدیریــت پیوند و 
امور بیماری های وزارت بهداشت 
گفــت: در حوزه اطالع رســانی و 
آموزش عمومی مشکل داریم باید 
بحث وجود بخاری غیر استاندارد 
و نفتی در مدارس پیگیری شــود.
وی افــزود: باید به مردم در زمینه 
ســوختگی هشــدار داده شود و 
آمــوزش همگانــی در این زمینه 

بسیار حائز اهمیت است.

 معاون امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان:

خانواده ها برای مواجهه 
 با اعتیاد فرزندان 
آموزش ندیده اند

معــاون امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان گفــت: امروز خانواده ها 
برای مواجهه با فرزندانی که دچار 
اعتیاد شــدند آموزش ندیده اند.
وحید یامین پور افزود: ستادهای 
ســاماندهی اســتان های وزارت 
ورزش و جوانــان یکی از بهترین 
ظرفیت ها برای احصاء آسیب های 
اجتماعی همچون اعتیاد است.وی 
با اشــاره به حمایت از تشکل ها و 
ســازمان های مردم نهاد در حوزه 
آســیب های اجتماعــی، گفت: 
شــبکه ملی ســالمت اجتماعی 
در ســازمان های مــردم نهــاد 
تشــکیل شــده که ظرفیت های 
 خوبی برای مقابله با آســیب های

 اجتماعی است.

7جامعه

رئیس مرکز ســنجش و پایــش آموزش و پرورش از 
تغییــر زمان امتحانات نهایی دانش آموزان خبر داد.
خسرو ساکی در این باره گفت: امتحانات نهایی دانش 
آموزان از پنج شــنبه ۲ دی آغاز خواهد شــد تا دانش 
آموزان بتوانند در شــب یلدا زمان بیشــتری در کنار 
خانواده خود باشند.او افزود: امتحانات دانش آموزانی 
که در کالس های حضوری شرکت می کنند به صورت 

حضوری و امتحانات دانش آموزانی که به دالیل موجه در کالس های مجازی 
شــرکت می کننــد به صورت مجازی خواهد بــود.او گفت: تاریخ برگزاری 
امتحانات پایه های هفتم، هشــتم، دهم و یازدهم در اختیار معلم مدرســه 

خواهد بود و می تواند به صورت حضوری و یا مجازی 
باشد.ساکی افزود: دانش آموزان پایه دوازدهم که در 
امتحانات نهایی خرداد و شهریور حدنصاب قبولی را 
کسب نکرده اند می توانند یک بار دیگر در دی امتحان 
دهند.وی افزود: طبق مصوبه ســتاد ملی کرونا همه 
مدارس از ابتدای آذر بازگشــایی شــده اند و شرکت 
حضــوری دانش آموزان در کالس هایی که مدرســه 
تعییــن می کنــد الزامی خواهد بود.او گفت: برگزاری امتحانات حضوری و 
مجازی در روز های پنج شــنبه منعی ندارد، اما در روزهای، اما در روز های 

جمعه ممنوعیت خواهد داشت.

رئیس مرکز سنجش و پایش آموزش و پرورش:

کرد زمان امتحانات نهایی دانش آموزان تغییر 

خبر ویژه

کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ فراهم شد کنکور  فرصت دوباره ثبت نام 
امــکان ثبت نــام مجــدد آن دســته از متقاضیانی 
کــه در موعــد مقــرر موفق به ثبت نــام در آزمون  
کارشناســی ارشد ناپیوســته سال ۱۴۰۱ و بیست 
و هفتمین دوره المپیاد علمی - دانشــجویی کشور 
فراهــم شــد.متقاضیان ثبت نام کننــده در آزمون 
کارشناســی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ در تمامی 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی دولتی و غیر 
دولتی و همچنین دانشــگاه آزاد اســالمی و بیست 
و هفتمین المپیاد علمی- دانشــجویی کشــور می 
توانند در روزهای ٣ تا ۶ بهمن ماه نســبت به ثبت 
نــام در آزمون اقــدام کنند.متقاضیانی که در زمان 

مقــرر ۱۶ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۰ در آزمون  کارشناســی 
ارشــد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ثبت نام نکرده اند می 

توانند از روز یکشنبه ٣ بهمن تا چهارشنبه ۶ بهمن 
فرم های ثبت نام خود را که به منظور مشــاهده و 
ویرایش بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد 
گرفت، مشاهده کنند.بنابراین به منظور مساعدت و 
همراهــی با متقاضیانی که در مهلت مقرر موفق به 
ثبت نام در آزمون نشــده اند، ترتیبی اتخاذ شده که 
در بــازه زمانی ٣ تا ۶ بهمن ۱۴۰۰ بتوانند نســبت 
بــه ثبت نام اقدام کنند.آزمون کارشناســی ارشــد 
ناپیوســته ســال ۱۴۰۱ در روزهای چهارشــنبه، 
پنجشــنبه و جمعه ۲۸، ۲۹ و ٣۰ اردیبهشــت ماه 

۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

طبق آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی 
که از سوی وزارت بهداشت منتشر شد، 
با عبور کامل کشور از خیز پنجم کرونا، 
هیچ شهر قرمز و نارنجی در کشور وجود 
ندارد و تنها ۵٣ شهرســتان در وضعیت 
زرد و ٣۹۵ شهرســتان در وضعیت آبی 
قــرار دارند.همچنین بر اســاس اعالم 
معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت، 
میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در کشــور در هفتــه منتهی به ۲۴ آذر 
ماه، ۴۸.۸۲ درصد اســت. هرچند تعداد 
شــهرهای قرمــز و نارنجی کرونایی در 
کشــور صفر شده و پیک پنجم کرونا به 
نوعی پایان یافته است، اما اعالم رسمی 
ورود ســویه جدید اُمیکرون به کشــور 
توســط مســئوالن وزارت بهداشت در 
کنار عادی انگاری و کاهش محســوس 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و به ویژه 
عدم اســتفاده از ماسک در کشور، زنگ 
خطری برای آتش دوباره کرونا در کشور 

به شمار می روند.

 شناســایی سویه ُامیکرون کرونا 
در ایران

مهندس محمد هاشــمی، سرپرســت 
مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت هم گفت: در جلســه 
اضطراری ستاد کرونا که دیروز یکشنبه 
۲۸ آذرمــاه با حضــور دکتر بهرام عین 
اللهی وزیر بهداشت، برگزار شد، مشاهده 
یک مورد سویه اُمیکرون کرونا در ایران 
تایید شــد و اعضای جلســه به ضرورت 
اســتفاده از ماســک، تزریق واکسن به 
ویژه دریافت دز ســوم واکســن اعالم 
شــده و رعایت پروتکل های بهداشتی 
تاکید کردند.همچنین کمال حیدری، 
معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی درباره نخستین بیمار 
مبتــال به اُومیکرون، گفت: نخســتین 
مبتال به اُومیکرون در ایران فردی ساکن 

تهران است از امارات متحده عربی وارد 
کشور شده اســت.وی افزود: سه هفته 
پس از شناسایی اومیکرون در آفریقای 
جنوبی و شیوع آن در ۸۵ کشور، دیروز 
)یکشنبه( برای اولین بار یک مورد ابتال 

قطعی در ایران شناسایی شد.

 یــک مبتال قطعی به اومیکرون 
و ۲ مورد مشکوک شناسایی شدند

محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت 
بیماری هــای واگیر وزارت بهداشــت، 
گفــت: بــه جز یک مــوردی که نتیجه 
آزمایــش او بامــداد دیروز)یکشــنبه( 
مثبت بود، دو مورد مشــکوک نیز وجود 
دارد.گویا در این باره افزود: اکنون اولین 
مورد از سویه جدید اومیکرون در ایران 
تشخیص داده شد. مسافری که به یکی از 
کشورهای همسایه )که اکنون این سویه 
در این کشــور شــیوع یافته است( سفر 
کرده بود، با بازگشت به ایران و مشاهده 
عالئــم بیماری، آزمایش های مربوطه را 
انجام داده و وجود بیماری نیمه شــب 
گذشــته تشخیص قطعی داده شد. وی 
تصریح کرد: اکنون فقط یک مورد از ابتال 
به این سویه در ایران شناسایی و دو مورد 

نیز مشکوک به این بیماری هستند. 

قرنطینه و محدودیت ها را 
گردانید باز

دکتــر حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته 
علمی کشوری کرونا با هشدار نسبت به 
شــیوع تند سویه اُمیکرون کرونا، گفت: 
با توجه به اینکه بیش از ۸۹ کشــور دنیا 
اعــالم اُمیکرون را داشــتند و ســازمان 
جهانــی بهداشــت هم ایــن موضوع را 
اعــالم کرد، ما هــم باید نکاتی را مدنظر 
قــرار دهیم.دکتر جماعتی افزود: نکاتی 
کــه روی آن تاکیــد داریم یکی رعایت 
پروتکل های بهداشــتی با همان جدیت 
قبل اســت و همــان اقداماتــی که در 
پیک ها داشــتیم، بایــد با همان جدیت 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنیم. 
دوم اینکه محدودیت ها و قرنطینه هایی 
که وجود داشت، مجددا انجام دهیم.وی 
با بیان اینکه میزانی که طول می کشد تا 
امیکرون ســرایت یابد، تقریبا ۲.۵ برابر 
نسبت به دلتا است و ما یک فرصت حداقل 
چند هفته را داریم، تاکید کرد: توصیه ما 
این است که قرنطینه ها را دوباره و حداقل 
برای چهار هفته بازگردانیم و اجرا کنیم. 

زیرا اگر قرار باشــد پیکی با امیکرون در 
کشــور ایجاد شــود، با توجه زمان شیوع 
تندی که ویروس دارد، احتمال دارد که 
طی چند هفته آینده ما نیز شــاهد این 
پیک باشیم.بنابراین توصیه مان این است 
که قرنطینه ها درباره مدارس، دانشــگاه 
ها، کنسرت ها، ورزشگاه ها، رستوران ها 
و مجامعــی که بیــش از ۱۰ نفر در آنجا 
هســتند، حتما انجام و این محدودیت ها 
اعمال شود. زیرا بحث جدی است و اگر این 
اقدامات را انجام ندهیم، احتماال طی سه 
تا چهار هفته آینده شاهد پیک امیکرون 
در کشورمان خواهیم بود.جماعتی افزود: 
نکته مهم دیگر بحث واکسیناسیون است. 
با توجه به اینکه هیچ ســالح دیگری در 
برابر ویروس نداریم، کســانی  که دز اول 
واکسن را تزریق کردند، حتما برای تزریق 
دز دوم مراجعه کنند، کسانی که دو دز را 
تزریق کردند، بر اساس ابالغی که معاونت 
بهداشــت وزارت بهداشت داده است، دز 
بوســتر را حتما تزریق کنند و همچنین 
تاکیــد می کنیم که نوجوانان و افراد ۱۲ 
تا ۱۸ ســال هم واکسیناسیون شــان را 

انجام دهند. 

میکرون نسبت به دلتا 
ُ
سرعت انتقال ا

حداقل دو برابر بیشتر است
دکتــر مجید مختــاری، عضو کمیته 
علمی کشوری کرونا اظهار داشت: سویه 
اُمیکرون با ســرعت در دنیا گســترش 
یافته و گسترش پیدا می کند.وی افزود: 
این ســویه بســیار جدید است و شاید 
ترکیبی از یک ویروس ســرماخوردگی 
و دلتا باشــد و هنوز در این زمینه کار 
می شــود؛ اما چیــزی که می دانیم این 
است که سرعت انتقال و گسترش این 
ویروس نســبت به جهش دلتا، حداقل 
دو برابر بیشــتر است و در حال حاضر، 
یک نفر به راحتی می تواند ۲.۵ تا ٣ نفر 

را درگیر کند. 

کشور ومیکرون در  مشاهده نخستین مبتال به اُ

میکرون به ایران باز شد
ُ
پای ا
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15 جمادی االول 1443   20 دسامبر 2021دوشنبه 29 آذر 1400  شماره پیاپی 1997 w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

1997 پیاپــی:  شــماره  آناهیتــا جعفــری                      سیاســت:  ملــک                        وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
بهــاره یوســفی گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                          شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                      مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
صفحــه آرا : داود احمــدی                                       جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                      نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد 
آدرس: تهران میدان انقالب اسالمی خیابان جمالزاده شمالی تقاطع نصرت  پالک 275 واحد 17                                      کدپستی: 1418844678

گل آذیــن 66 - 66791365                                                      تلفــن: 66917312 - 66915268                     دورنــگار: 02166126139                          لیتوگرافــی  و چــاپ: 

کوتاه  وان؛ حکایتی 
ُ

 ش
کولبران از تیره بختی 

نگیــن زندگی شــانه هایش را در 
برابــر بارهای تجاری و غیرقانونی 
تاجران شــهرهای بــزرگ خم 
می کند تــا ذره ای گردن، جلوی 
زن و فرزنــد کــج نکند. کولبری 
نه گزینه منتخــب مردان و زنان 
مرزنشین، بلکه تنها انتخاب آنان 
در زمانی است که امید یافتن کار 
مناســب قطع شده و فشار مخارج 
خانــواده، عنان زندگی از دســت 
آنان خارج کرده اســت. ُشوان یک 
حکایت از هزاران قصه ای است که 
در دل کوهســتان های مرزی رقم 

می خورد.
کولبر اصطالحی است که توسط 
مردم محلی مناطق کردنشــین، 
به افرادی گفته می شــود که برای 
کســب درآمد زندگــی خود، به 
حمل اجناسی بین دو طرف خط 
مرزی مبادرت می ورزند. کولبران 
بیشــتر در استان های آذربایجان 
غربی، کردستان، کرمانشاه و ایالم 

مشغول به کار هستند.
می نویسد کول بران به دلیل نبود 
کار مناســب که درآمــد آن برابر 
کول بری باشــد بــه این کار روی 
آورده اند. درآمد هر کول بر ماهیانه 
به طور متوسطی ٣ میلیون تومان 

گزارش شده  است.
ُشوان فیلمی کوتاه به کارگردانی 
بیژن زرین و محصول سال ۱٣۹۸ 
است که در کردستان تولید شده 
است. اســد فریدی، ارشیا زرین، 
زاهد کریمی و تروســکا جوال در 

ُشوان به ایفای نقش پرداخته اند.
داستان ُشــوان با نمایش زندگی 
ســاده و بی آالیش خانواده ای ُکرد 
شــروع می شود که پدر خانواده از 
کار بیکار شــده اســت. ُشوان که 
از پیدا کــردن کار جدید مأیوس 
است، با وجود مخالفت همسرش، 
به قاچاق)کولبری( در مرز ایران و 
عراق روی می آورد. بیننده همچون 
ُشوان بار اولی است که کولبری را 
از نزدیک دیده و همراه او قسمتی 
از ســختی های ایــن کار را تجربه 
می کند. در فیلم ُشــوان نه خبری 
از صحنه های هیجان انگیز است و 
نه دیالوگ های پیچیده و عمیق، 
قصه در ســاده ترین حالت ممکن 
بیان می شــود بدون اینکه ذره ای 
اغراق در آن جای داشــته باشــد. 
درواقع ُشوان فیلمی مستند گونه 
اســت که بدون هیــچ اغراق نیز، 

مخاطب را متأثر می کند.
از جمله نکات ویژه دیگر این فیلم 
کوتاه، نمایش ضمنی کولبرهای 
زن در کنار مردان کولبر است که 
شاید تاکنون  زیاد به چشم نیامده 
باشــد. کولبران داســتان ُشوان 
هریــک بــا مرور امیــد و آرزویی 
مســیر پرپیچ و خم کوهستان را 
تــاب می آورند غافل از اینکه آن ها 
در این راه ممکن است جان ببازند 
اما صاحبــان کاالی قاچاق فقط 

مال باخته می شوند.

فرهنگ و هنر

 اورامان یا اورامانات
 روستایی تاریخی  بر فراز ابرها

 اورامان یا اورامانات بی شــک یکی 
از روســتاهای بســیار زیبای ایران 
اســت که در شهرســتان سروآباد 
استان کردســتان واقع شده است. 
ایــن روســتا زیبا بــا معماری فوق 
العــاده خاص خــود تبدیل به یکی 
از زیباترین جاذبه  های گردشگری 
ایران شــده اســت. این روستا که 
معماری آن به صورت پلکانی است 
و جلوه خارق العاده ای دارد، شباهت 
بســیار زیادی به منطقه ماسوله در 
شــمال کشور داشته و معماری این 
دو روستا را از نظر ظاهری می توان 
 تقریبــا همانند یکدیگر دانســت.

شــما در این روســتا زیبا و خارق 
العاده می توانید دشت های پر پیچ 
و خم های زیبا و طوالنی و روســتا 
جذاب با معماری زیبا آن را مشاهده 
کنیــد که مناظر بســیار جذاب و 
 چشم نوازی محســوب می شوند.
یکــی از بخــش  های بســیار مهم 
این روســتا، رودخانه های سیروان 
و لیله اســت که هــر دو این رودها 
در نزدیکــی عــراق بــه یکدیگــر 
متصــل شــده و پیونــدگاه این دو 
 رود را درولــه نامگــذاری کرده اند.
خانــه هــای زیبا موجــود در این 
روســتا بــه صورت کلی از ســنگ 
ســاخته شده اســت و ساختار آن 
 خشــتی چیــن و پلکانی اســت.
اگر قصد دارید تا به یک سفر هیجان 
انگیز رفته و به منطقه ای بکر و زیبا 
سفر کنید، بهترین گزینه برای شما 
روستای اورامان است، زیرا این روستا 
جذاب یکی که از زیباترین و هیجان 
انگیز ترین روستاهای ایران است که 
می توانید با سفر به آن با مناطق فوق 
 العاده زیبا و خاص ایران آشنا شوید.
هــر آن چیــزی کــه قبــل از 
 ســفر بــه اورامــان بایــد بدانید
اگــر بخواهیم نگاهــی به تاریخچه 
منطقــه اورامــان انداختــه و این 
روستای شگفت انگیز را از این منظر 
بررسی کنیم باید گفت که دیرینگی 
زندگی مردم در این روستا حدود ۴۰ 
هزار سال تخمین زده شده است چرا 
که در غارهای شاندیز و بیستون در 
این منطقه، آثار مختلفی از انســان 
هــای اولیه یه به اصطالح انســان 
 های نئاندرتال یافت شــده اســت.
همچنین باســتان  شناسانی که بر 
روی آثــار باســتانی در این منطقه 
تحقیق می کنند، پوســت حیوانات 
مختلفی را پیدا کرده اند که بر روی 
آن هــا به زبان یونانی حکاکی های 

مختلفی صورت گرفته است. 

گردشگری

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت که برای جلوگیری از ورود 
کشور به پیک ششم کرونا و گسترش سویه امیکرون باید واکسیناسیون با سرعت 
بیشتری انجام شده و پروتکل های بهداشتی رعایت شود. ملک فاضلی با اشاره به 
ورود سویه امیکرون در کشور گفت: تقریبا دو سال از پاندمی کرونا در کشور ما 
می گذرد. در این دوران با پیک و افول بیماری مواجه بودیم. این امر بدیهی است 
که در بیماری های ویروسی پیشگیری و همچنین واکسیناسیون اصل اول است.

وی افزود: با واکسیناسیون انجام شده کشور توانست از ورود به پیک کرونا در آذر 
ماه جلوگیری کند. البته همچنان پوشش واکسیناسیون به حد مطلوب نرسیده، 
باید باالی ۷۰ درصد جامعه به اندازه دو ُدز و برای افراد آسیب پذیر به اندازه سه ُدز 

واکسن کرونا تزریق شود تا ایمنی مطمئن با آرامش بیشتری به وجود آید. البته 
واکسیناسیون تنها کافی نیست، باید پروتکل های بهداشتی به خصوص فاصله 
گذاری اجتماعی رعایت شود.این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره 
به وضعیت کشورهای اروپایی از نظر شیوع امیکرون، گفت: در حال حاضر کشورمان 
از نظر رنگ بندی کرونا در حالت آبی است. این وضعیت را اروپایی ها داشتند اما 
اکنون با امیکرون مواجه و دچار مشکل شدند. پس ما باید قبل از شیوع گسترده 
امیکرون در کشور با هشیاری کامل و با رعایت پروتکل های بهداشتی به خصوص 
فاصله گذاری و ماسک زدن از تجمعات بی مورد جلوگیری کرده تا اجازه ورود پیک 
بعدی داده نشود. در این بین سرعت در واکسیناسیون نیز اهمیت بسیاری دارد.

تسریع در واکسیناسیون راه جلوگیری از شیوع اومیکرون است

دریچه علم

فرهنگ 

کارتون 

 هدیه شب یلدای 
وزیر ارتباطات!

در حالیکه سرعت و کیفیت 
اینترنت به صورت پلکانی 

افت کرده و غیر قابل 
تحمل شده، وزیر ارتباطات 

از افزایش پلکانی قیمت 
اینترنت خبر داد و تاکید کرد 

این افزایش قطعی است! 
مهدی عزیزی با انتشار 

کارتونی در خبرآنالین به 
این موضوع پرداخت.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی از برگزاری کنسرت های 
موسیقی طبق برنامه زمان بندی و از اول دی ماه خبر داد.
برگزاری کنســرت هــای موســیقی در روزهایی که 
واکسیناسیون باالی ۸۰ درصدی در کشور انجام شده 
است، یکی از رویدادهای خوبی است که وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در ماه های گذشته وعده آن را به مخاطبان 
داد. در این زمینه تاکنون جلســاتی با حضور مسووالن 
موسیقی این وزارتخانه، تهیه کنندگان کنسرت ها و سالن 
دارها برگزار و در نهایت طبق تاییدیه ستاد ملی مقابله با 
کرونا، مقرر شد این کنسرت ها با ظرفیت ۱۰۰ درصدی در 
سالن ها برگزار شود. پیش از این زمان برگزاری کنسرت 
ها از اول آذرماه مطرح شده بود اما به دلیل اختالف نظر 
سالن دارها با تهیه کنندگان در خصوص بهای بلیت ها، 
ایــن زمــان به تعویق مواجه افتاد. در نهایت طبق اعالم 
یکی از تهیه کنندگان کنســرت های موسیقی، قیمت 

بلیت ها افزایش می یابد.
تاخیر یا اجرای به موقع کنسرت ها؟

در کش و قوس اخبار برگزاری کنسرت ها که البته االن تنور 
آن در جزیره کیش داغ تر از سایر شهرهای کشور است، 
هفته گذشته خبری مبنی بر لغو کنسرت های موسیقی 
منتشر شد. در این زمینه، محمد مهدی اسماعیلی روز 
یکشــنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره 

برگزاری کنسرت های موسیقی، اظهار داشت: موضوع 
برگزاری کنسرت های موسیقی به تازگی در ستاد ملی 
مقابله با کرونا مطرح شد. کنسرت های تهران دچار مشکل 
شده بود که با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا همه کنسرت 
ها برگزار می شود.وزیر فرهنگ برگزاری این کنسرت ها 
را طبق برنامه و از اول دی ماه اعالم کرد.کنســرت های 
کیش در حالی تا پایان آذرماه برگزار می شود که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به همراه برگزارکنندگان کنسرت 
در تالش برای روشن کردن چراغ کنسرت ها در سالن های 
پایتخت هستند و این امید وجود دارد در هفته های آینده 
بلیت فروشی کنسرت ها با ۱۰۰ درصد ظرفیت آغاز شود.

 تاالر وحدت از اول دی 
میزبان عالقه مندان موسیقی

در حالی که این روزها ترافیک کنسرت ها در کیش پر 

رونق تر از ســایر شهرها و حتی تهران است، مدیرعامل 
بنیاد رودکی هم هفته گذشته این خبر را به ایرنا داد که 
کنســرت های موسیقی و کنسرت های تاالر وحدت از 
اول دی ماه در تاالر وحدت بعد از ۲ ســال دوری، آغاز 
به کار می کنند. وی اعالم کرده بود که شرایط ناشی از 
همه گیری و تعطیلی سالن ها فرصتی فراهم کرد که به 
نوسازی مجموعه های بنیاد رودکی بپردازیم و هنرمندان 
و هنردوســتان در این فصل تازه  هنر با فضای بهســازی 
شده تاالرها مواجه اند. تالش مان این بود نشاط را بیش 
از پیش به جامعه بازگردانیم و این بخشــی از رســالت 
اجتماعی مجموعه ما است.از سوی دیگر، دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ هم در روزهای گذشته اعالم کرد که ۱۰ 
درخواست برای برگزاری کنسرت های موسیقی به این 
دفتر برای صدور مجوز ارسال شده است.همزمان با فراهم 
کردن زیرساخت های مورد نیاز برای استقبال از کنسرت 
ها، فرهنگسراها نیز آمادگی خود را برای اجرای کنسرت 
ها اعالم کردند. در این زمینه، امیرحسین سمیعی، مدیر 
امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
پیش از این اعالم کرده بود که فرهنگسراهای شهرداری 
تهران در آمادگی کامل برای استقبال از اجراهای زنده 
موسیقی هستند و از کنسرت های فاقد گیشه قدرتمند 

حمایت می کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

برگزاریکنسرتهایموسیقیازاولدیماه


