
وزیر اقتصاد:

حقوقبازنشستگانافزایشمییابد
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ح ایــن وزارتخانــه برای افزایش حقوق بازنشســتگان از     وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از طــر
طریق تعریف محصوالت بیمه ای جدید خبر داد.  سیداحسان خاندوزی در خاتمه جلسه 
خود با رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی و مدیران عامل بزرگ ترین شرکت های بیمه 

ای کشور  با بیان اینکه در این نشست، نکات بسیار خوبی در هفت محور در زمینه صنعت 
ح ومورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این محورها و به واقع، توقعات دولت برای  بیمه مطر

 | صفحه 3 ایجاد تحول در صنعت بیمه، متکی بر سند تحول دولت سیزدهم است...

کی در آستانه شرایط جدید بازار محصوالت خورا

شمارشمعکوسبرای
حذفارز۴۲۰۰تومانی
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وزیر نیرو:

سرانه آب هر ایرانی 
کاهش یافته است

کبــر محرابیــان وزیــر نیــرو گفــت:        علی ا
ســرانه آب هر ایرانی از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ 
مترمکعــب بــه یک هــزار و ۲۰۰ متــر مکعــب 

کاهش یافته است...

قالیباف در  پاسخ  به روح االمینی:

مجلس می تواند در مورد 
بودجه پیشنهاد دهد

     رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
تذکر آیین نامه ای نماینده تهران گفت:نمایندگان 
بایــد بداننــد کــه با این تغییــر آیین نامه در تمامی 
زمان هــا اعــم از بررســی الیحــه بودجــه در صحن 
را  پیشــنهاد خــود  کمیســیون ها می تواننــد  و 
 داشــته باشــند و هیچ حقی از نمایندگان ضایع 

نخواهد شد...  | صفحه 2  | صفحه 4 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

انتقادتندنمایندهمجلس
از»مافیایخودرو«

2

پولاضافهدرتلویزیون
کجاهزینهمیشود؟
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نجاتکشوراز
ورشکستگیآبی
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 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 

شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد" بهینــه ســازی چــاه هــای آب 
" خــود را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــكار واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه 
صالحیــت پیمانــكاری بــا رتبــه حداقــل 5 در رشــته كاوش هــای زمینــی از ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی كشــور واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان می تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه 
فــرم  همــراه  بــه  را  مذكــور  اســناد  و  مراجعــه   WWW.GEG.IR الكترونیكــی  آدرس  بــه 
پرسشــنامه ارزیابــی تأمیــن كننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد. مهلــت 
تحویــل پــاكات ســاعت 9 الــی 14 روز یكشــنبه مــــورخ 1400/10/19 در محــــل دفتركمیســیون 
معـــامالت مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مركــزی تهــران مــی باشــد. ضمنــًا بازدیــد از محــل 
شــركت  اســت.  شــده  مقــرر   1400/10/12 مــورخ  یكشــنبه  روز  مناقصــه  موضــوع  اجــرای 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر در رد یــا قبــول هــر یــك از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذكــر دلیــل 

و بــدون جبــران خســارت مختــار می باشــد.

گهیمناقصهعمومیتجدیدشده آ
شماره1۴۰۰/6۴/ع

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنیوصنعتیگلگهر

که می رویم  این راه 
 به ترکمنستان است!

  هادی اسالمی  |  کارشناس اقتصاد
حدود دو ســال قبل بود که با شیوع کرونا مراودات 
تجاری و هم چنین ورود اتباع ترکمنستان به بازارچه 
مرزی ایران از ســوی کشــور همسایه با محدودیت 
همراه شــد که این موضوع بر کســادی بازار و غرفه 
داران بیش ازپیــش دامــن زد و درنهایت هم کار به 
مسدود شدن مرز و تعطیلی بازارچه مرزی انجامید 
که عالوه بر بیکارشــان تعدادی کارگر در بازارچه و 
خانه نشــینی غرفه داران، خیلی از سرمایه های این 

افراد نابود شد.
این در حالی اســت که ســرمایه های هنگفت ملی 
همچون پایانه مرزی، ساختمان گمرک، تأسیسات 
و تجهیــزات آن هــا نیز بالاســتفاده مانده و خاک 

می خورد.
مرز باجگیران نزدیک ترین مرز به عشق آباد پایتخت 
کشور ترکمنستان بوده و این سیاست گذاری توسط 
این کشور وضع شده که از این مسیر ترانزیت و حمل 

کاال صورت نگرفته و تنها مسیر مسافری باشد.
متأســفانه تعطیلی بازارچه موجب شــد تا سرمایه 
بسیاری از بازرگانان ایرانی در آن سوی مرزها بلوکه 
شــود.باوجود پیگیری های مکرر تجــار ایرانی اما 
طرف های ترکمنی و دادگاه ترکمنســتان پیشنهاد 
می دهنــد که به جــای طلب ارزی خود)دالر(، کاال 
یا منات که پول رایج ترکمنســتان اســت بگیرید 
و یا پیشــنهاد تهاتر با لولــه پلی اتیلن و آب معدنی 

می دهند!
ازآنجایی کــه اقتصاد ترکمنســتان دولتی اســت، 
فعــاالن اقتصادی بخش خصوصی ایران در صورت 
بروز مشکل تجاری از عدم امنیت در این کشور رنج 
می برند و مورد تهدید قرار می گیرند، به همین دلیل 
برای رفع مشــکالت و معضالت تجار ایرانی با تجار 

ترکمن، دولت ایران باید پا پیش بگذارد.
پس از پاندمی کرونا و شــیوع این ویروس، شــرایط 
برای کشور سخت شد و شاید شرایطی در میان دو 
کشــور به وجود آمده بود که مراودات را با مشــکل 
روبرو کرد و خراســان رضوی ســه مرز تدارکاتی با 
ترکمنســتان دارد که ســرخس یکی از این سه مرز 
مهم به شمار می آید چون جمهوری اسالمی ایران 
را به اوراســیا رســانده و دسترسی های اقتصادی را 

تسهیل می کند.
مرز باجگیران نزدیک ترین مسیر به شهر عشق آباد 
پایتخت کشور ترکمنستان را دارا بوده و مسیر مهمی 
محســوب می شــود اما با این حال سیاست گذاری 
کشور ترکمنستان بر اینست که کامیون ها کمتر از 
این مسیر تردد کنند و بیشتر این مرز مسافری باشد.

اگرچه نمی توان ارتباطات بین المللی را تعطیل کرد 
و توســعه و مراودات بر اســاس تقاضای کشورهای 
هم جوار نیازمند محکم شــدن ارتباط ها بوده و باید 
سیاست های بین المللی در حوزه اقتصادی به صورت 
بلندمدت و استراتژیک چیده و ارتباط ها نیز جدی تر 
گرفته شــود اما به هر صورت این مرز برای مراوده 

هنوز بازگشایی نشده است.

رویکرد دولت جدید
با توجه به این که اولویت ریاست محترم جمهوری 
و رویکــرد دولت جدید توجــه و برقراری ارتباط با 
کشورهای همسایه است یکی از مسائلی که به حل 
مشــکالت مرزنشــینان کمک زیادی می کند حل 
مسئله اشتغال و کمک به مهاجرت روستاییان است. 
از این  رو با توجه به ســفر اخیر ریاســت جمهوری 
بــه عشــق آباد ترکمنســتان و حضور در ســران 
کشــورهای اکــو و فرصتی که با ریاســت محترم 
جمهوری ترکمنســتان برقرار شد انتظار می رفت  
هر چه سریع تر وضعیت این مرز که نزدیک پایتخت 
عشــق آباد است و از گذشته های دور سابقه خود را 
داشــته اســت به علت مســائل کرونا  بتوان هرچه 

سریع تر بازگشایی شود.
هرچند که مسئوالن محلی استانی و کشوری نسبت 
به بازگشایی این مرز اظهار امیدواری الزم را نمودند 
ولی تا رســیدن به تحقق آن زمان زیادی می برد و 
از طرفی جهت تسریع در آن الزم است پیگیری ها 
و نشســت های تخصصی با طرف ترکمنســتانی تا 
گرفتن نتیجه الزم صورت گیرد و شاهد اشتغال زایی 

و رونق بهتر در عمل باشیم .
از طرفی  که یکی از رویکردهای دولت جدید توجه 
به مناطق محروم و حل مسئله اشتغال است بنابراین 
اگر در سفرهای استانی مشکالت مرزی حل وفصل 
شــود از مهاجرت به شــهرهای بزرگ تر جلوگیری 

به عمل می آید.
این خواســته مردم و مرزنشینان است که بازدیدی 
نیز توســط ریاســت جمهوری به مرزها و مشکالت 
مرزنشــینان و ساکنان آن داشته باشند چون رونق 
مرزها بســیاری از مشکالت مسائل اقتصادی امروز 

را  برطرف می سازد.   
منبع: خبرگزاری بازار

یادداشت

تکذیب خبر حذف ارز ترجیحی دارو از سوی معاون اول رییس جمهور
معاون اول رییس جمهور توجه به موضوع سالمت و 
بهداشت مردم را جزو سیاست های راهبردی دولت 
سیزدهم دانست و تاکید کرد: دولت و وزارت بهداشت 
در کنار صنعت پرافتخار داروســازی اســت تا دارو با 
قیمت مناســب و باالترین کیفیت در اختیار مردم 

قرار گیرد.
محمد مخبر در جلسه ای با اعضای سندیکای داروی 
انسانی افزود: تامین و تولید ۹۷ درصد از داروی مورد 
نیاز کشور توسط صنایع داروسازی مایه افتخار برای 
این بخش صنعت کشــور اســت و انتظار داریم با حل 
مشــکالت و همفکــری و همــکاری دولت و صنایع 
داروســازی ۳ درصد مابقی نیازهای کشور در زمینه 
دارو به ویژه بیماران صعب العالج در کشــور تهیه و 
تولید شــود. معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: 
دولت و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
به دنبال آن است که صنعت داروسازی کشور با رفع 
مشکالت با قوت به کار خود ادامه  دهد و با به روزرسانی 
تکنولوژی و تجهیزات در جهت سالمت مردم گام های 
موثری بردارد. وی هر گونه هزینه برای تامین سالمت 
و بهداشت مردم را وظیفه ذاتی دولت و یک سرمایه 
گذاری بلند مدت برای آینده کشــور دانست و ادامه 
داد: سه راس مثلث صنعت داروسازی، شرکت های 
بیمه و وزارت بهداشــت باید با همفکری، همکاری و 
هماهنگی یکدیگر در جهت کاهش مشکالت مردم 
و حمایت از آنها در حوزه تامین دارو و حفظ سالمت 
جامعه حرکت کنند. مخبر با اشاره به برخی از مشکالت 
پیش آمده در روزهای گذشــته برای تامین داروی 
برخی از بیماران در کشــور تصریح کرد: قابل قبول 
نیســت که با وجود چنین صنعت داروســازی قوی و 
قدیمی در کشور مشکالت این چنینی برای برخی از 

بیماران بوجود آید .

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: تجربه تامین ۱۵۰ 
میلیون دوز واکسن ظرف دو ماه نشانگر این مهم است 
که بخش درمان و ســالمت نظام جمهوری اسالمی 
ایــران توانایی دارد تمام احتیاجات و نیازمندی های 

مردم در این بخش را تامین کند.
وی اظهار داشــت: از صنعت داروسازی کشور انتظار 
داریــم تا با مدیریت قیمت گذاری و همکاری وزارت 
بهداشت وضعیت دارو در کشور به گونه ای اداره شود 
که مردم برای تامین دارو  در داروخانه ها دچار مشکل 
نشــوند. مخبر از داروسازان بزرگ کشور خواست به 
عنــوان بــازوی دولت و وزارت بهداشــت راهکارها، 
پیشنهادها و برنامه جامع عملیاتی خود را برای توسعه 
صنعت دارو هر چه زودتر ارائه دهند. معاون اول رییس 
جمهور همچنین در خصوص برخی شایعات مطرح 
شــده در زمینه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به 
بخش دارو تاکید کرد: آزادســازی ارز ترجیحی برای 
بخــش دارو نــه در کوتاه مــدت و نه در بلندمدت به 
هیچ وجه در دولت مطرح نیســت و انتظار می رود 
صنایع داروســازی با قیمت گذاری مناســب به رفع 
نیازمندی های دارویی کشور کمک کنند. همچنین 
در این جلسه اعضای سندیکای داروی انسانی به طرح 
مطالبات، نگرانی ها، دغدغه ها و پیشنهادات و انتقادات 
خــود در زمینه های مختلف به ویژه لزوم نوســازی 
و بازســازی صنعت داروی کشــور، کمک به کارخانه 
های داروســازی برای سرمایه گذاری های جدید در 
بخش خرید تجهیزات و ماشین آالت و ورود تکنولوژی 
های روز دنیا، دقیق شدن فرانشیز بیماران سرپایی و 
بستری در بیمارستان ها، جلوگیری از فساد و توزیع 
ناعادالنه ارز ترجیحی در بخش دارو، اصالح قانون مواد 
خوراکی و آشامیدنی و همچنین اساسنامه سازمان 

غذا و دارو پرداختند.

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای1۴۰۰-۲55
شرکتتوزیعنیرویبرقآذربایجانغربی

روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقآذربایجانغربی

شــركت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی بــه شــرح جــذول ذیــل را از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت 
برگــزار نمایــد كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاكــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس: www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی 

مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور و دریافــت گواهــی امضــای الكترونیكــی را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند. 
توضیــح: فقــط شــركتهایی مجــاز بــه شــركت در مناقصــه خواهنــد بــود كــه دارای گواهــی نامــه مشــاوره از ســازمان برنامــه و بودجــه در گــروه انــرژی 

رشــته توزیــع نیــرو باشــند. 
ضمنا شركت كنندگان در مناقصه می بایست تاییدیه صالحیت ایمنی از اداره كار و رفاه و امور اجتماعی را ارائه نمایند. 

تاریخ انتشار مناقصات در سایت: روز دوشنبه مورخ 1400/10/06
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز یكشنبه مورخ 1400/10/26
کت های الف و ب و ج: ساعت 11 )یازده صبح( روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 خواهد بود.  گشایی پا زمان باز

توضیــح: پیشــنهاد دهنــده مكلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده شــركت در مناقصــه، تضمیــن هــای معتبــر )بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه( 
تهیــه و تســلیم نمایــد و بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی كــه بعــد از انقضــا مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل شــود 

مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 

موضوع مناقصه و شماره فراخوان شماره مناقصه 
کل تضمین  مبلغ 

شرکت در مناقصه )به 
ریال( 

نوع اعتبار 

1400-255

گذاری حجمی انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه های سرمایه ای و طرح تملک دارای توزیع و نیرو رسانی  وا
کاهش تلفات، توسعه  شامل توسعه و احداث، نیرورسانی، اصالح و بهینه سازی شبکه، برق رسانی روستایی، 

کلیه فعالیت های مرتبط با موضوع مذکور با رعایت دقیق  کروکی و انجام  فیدر و ایجاد قدرت مانور و بازدید و تهیه 
استانداردهای وزارت نیرو و دستور العمل های شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی در محدوده 
کارفرما بر اساس برنامه  شهرستان ارومیه با توجه به رشته و توسعه بخشها و خط مشی های تعیین شده از طرف 

مصوب و برابر شرح خدمات پیوست اسناد مناقصه 
شماره فراخوان: 2000009003000201

منابع جاری 1/770/000/000
شرکت 

کت های الف:  گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطالعات تماس دستگاه مناقصه 
گمنام – ارتش شرکت توزیع نیروی برق استان، تلفن: 3110-044 داخلی 4339 آدرس: ارومیه – بلوار ارتش – سربازان 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 1456

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه: 04432232113

ــر  ــام / پروفایــل تامیــن كننــده / مناقصــه گ ــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه www.setadiran.ir بخــش ثبــت ن ــر ثبــت ن اطالعــات تمــاس دفات
موجــود اســت 

ضمنــا فراخــوان مناقصــه در ســایت هــای اطــالع رســانی معامــالت صنعــت بــرق )شــركت توانیــر( و ســایت شــركت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی 
و ســایت ملــی مناقصــات بــه ترتیــب بــه آدرس هــای: www.tabanir.org.ir ، www.wacpd.ir ، Iets.Mporg.ir قابــل مشــاهده اســت. 

توضیح 5: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
شناسه آگهی 1249044

محسنرضاییخودشرا
باالترازمخبرمیداند
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سیاست 2

مهدی آیتی نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی:

تر از مخبر می داند محسن رضایی خودش را باال
این روز ها مشاهده می شود تصمیمات اقتصادی در دولت دارای یک متولی 

نیست و ناهماهنگی در این تیم مشاهده می شود.
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: پراکندگی و آشفتگی 
و جزیره ای به مسائل فکر کردن تنها در مسائل اقتصادی وجود ندارد؛ بلکه در 

مسائل سیاسی هم این رویه وجود دارد.
مهدی آیتی، درباره این که این روز ها مشاهده می شود تصمیمات اقتصادی 
در دولت دارای یک متولی نیست و ناهماهنگی در این تیم مشاهده می شود.
به طوری که محسن رضایی معاون اقتصادی دولت از پرداخت یارانه ۸۰۰ هزار 
تومانی در دی ماه خبر می دهد، اما وزیر اقتصاد می گوید تاریخ پرداخت این 
یارانه مشخص نیست، گفت: امروز کشور با مشکالت داخلی و خارجی روبه رو 
اســت و باید به طور موازی هر دو مشــکل موجود را حل کنیم تا از بن بســت و 

انسداد خارجی و داخلی خارج شویم.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت داخلی ادامه 
داد: مشکل داخلی کشور این است که یک پراکندگی، آشفتگی و بی نظمی 

در تمام سازمان ها و ارگان های حاکمیت از جمله در دولت وجود دارد؛ که شما 
این پراکندگی و تضاد در نظریات و اختالفات آرای کارشناســی را در دولت، 

مجلس، ارگان ها، و برخی نهاد ها مشاهده می کنید.
وی بــا بیــان این که در حال حاضر تضاد های سیاســی و اقتصادی در داخل 
کشور وجود دارد به طوری که چند نظریه اقتصادی را برای سروسامان دادن 
به مشکالت کشور مشاهده می کنید، اظهار داشت: به طور مثال امروز مطرح 

می شود یارانه نقدی پرداخت شود یا غیر نقدی؟
چگونــه بایــد دهک های پایین را از دهک های باال جدا کنیم که توزیع منابع 
عادالنه صورت گیرد؟ و یا در طرحی که جدیدا مطرح شــده اســت به هر کد 
ملی مثال روزی هزار تومان سهمیه بنزین پرداخت می شود که کارشناسی های 
مختلفی درباره اش مطرح می شود که به اعتقاد من همین امر می تواند بعد ها 
فساد ایجاد کند. آیتی با اشاره به اینکه تشتت و آشفتگی در آرا و نظرات دولت 
دیده می شــود، گفت: آقای رئیســی معاون اول شان آقای مخبر را رئیس تیم 
اقتصادی می گذارد و بعد یک دفعه آقای محسن رضایی را معاون اقتصادی 

خودشان قرار می دهد! آن هم در شرایطی که آقای رضایی خودش را بسیار 
باالتر از آقای مخبر می داند و شــاید هم این احســاس را دارد که او به عنوان 
معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند در حالی که 

آقای مخبر یک اختیاراتی دارد که وی ندارد.
از همین رو به نظر می آید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا 
کرده است تا معاون اقتصادی؛ آقای مخبر هم بیشتر حالت عملیاتی و 
میدانی دارد؛ مشخص است این عوامل در کنار همدیگر از یک سو باعث 
می شود طرح ها و برنامه های اقتصادی به نتیجه نرسد که خروجی اش 
گرانی، تورم و مشکالت معیشتی است، از یک سو هم باعث سردرگمی 

مردم می شود.
وی ادامه داد: سردگمی ها باعث شده است برای یک تصمیم گیری کوچک 
مانند ترمیم وضعیت حقوق فرهنگیان و بازنسشتگان، تعیین پاداش و عیدی 
آخر سال وضعیت نامشخص باشد که این امر نشان می دهد انسجام و وحدت 

در دولت وجود ندارد.

اخبار كوتاه

ازسرگیری صدور پاسپورت 
برای شهروندان افغانستانی 
در شهر كابل/ خبرگزاری 

فرانسه

هزاران نفر از مردم سودان 
یکشنبه گذشته در اعتراض به 
توافق سیاسی میان عبدالفتاح 
البرهان، فرمانده كل ارتش 
سودان و عبداهلل حمدوک، 
نخست وزیر این كشور 
در خارطوم و دیگر شهر ها 
تظاهرات كردند.

گزارش تصویری

تفسیر به رای لندن از قطعنامه2231؛

خواستههاییکهانتهاندارد
 وزارت خارجــه انگلیــس در حالی رزمایش 
پیامبر اعظم)ص( و اســتفاده از موشــک های 
بالســتیک در این رزمایش را مغایر با قطعنامه 
۲۲۳۱ خوانده که این کشور در تمام سال های 
اخیر در قبال نقض آشکار این قطعنامه از سوی 
آمریکا ســکوت کرده و با عدم اجرای تعهدات 
برجامــی منضــم به این قطعنامــه با آمریکا 

همراهی می کرد.
 در پــی برگزاری رزمایــش پیامبر اعظم ۱۷ 
ایران در اســتان های جنوبی کشورمان  وزارت 
خارجــه انگلیس در اظهاراتی مداخله جویانه 
پرتــاب موشــک های بالســتیک در جریان 
رزمایش کشورمان را محکوم کرد و مدعی شد 
که برنامه موشکی ایران نقض قطعنامه شورای 

امنیت سازمان ملل متحد است.
قطعنامه ۲۲۳۱ همان قطعنامه ای اســت که 
برجام به آن منضم شده و تمام دولت ها متعهد 
بویژه اعضای ۱+۵ به اجرای  آن بوده اند. از سال 
۱۳۹۷ که آمریکا از توافق هسته ای خارج شد 
و کشــورهای عضو توافق را برای خروج از این 
توافق در معرض فشــار قرار داد، این قطعنامه 
در تمــام این مدت از ســوی آمریکا نقض و از 
سوی تروئیکای اروپایی مورد بی اعتنایی واقع 
شــد. اینکه امروز لندن نگران نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ است، حاکی از تجاهل آشکار و رویکرد 
مزورانه مقامات این کشور در قبال ملت ایران 

و کشورهای منطقه است.
 هر ملتی حق دفاع از خود را دارد. امروز کشورهای 
غربی و مشخصا آمریکا و انگلیس میلیاردها دالر 
از دالرهای نفتی کشورهای منطقه را در ازای  
فروش انواع واقسام تسلیحات مدرن بلعیده اند 
و در نتیجه این سیاست غیرمسئوالنه خاورمیانه 
تبدیل به زرادخانه تسلیحاتی در دنیا شده است. 
تردیدی نیست که یکی از ریشه ها و علل اصلی 
بروز جنگ های اخیر در منطقه همین تجمیع 
انواع تسلیحات در منطقه و اقدامات پیدا و پنهان 

غربی ها برای جنگ افروزی در منطقه اســت. 
در این بین ادعای انگلیس نشــان می دهد که 
این کشــور بدیهیات مندرج از این قطعنامه را 
هم حاضر نیست بپذیرد و صرفا بخش هایی را 
می بیند و تفسیر به رای می کند که در راستای 

اهدافش باشد.
ســعید خطیــب زاده ســخنگوی وزارت 
امورخارجه در واکنش به ادعای وزارت خارجه 
انگلیس اظهار کرد: برنامه هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران به گواه هزاران ساعت بازرسی و 
گزارش هــای متعدد آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تماما صلح آمیز بوده و ایران هیچ برنامه ای 
برای مصارف نظامی انرژی هسته ای نداشته و 
ندارد که بخواهد برنامه موشــکی خود را برای 
آن طراحی کند. انگلیســی ها بهتر از هر طرف 
دیگری می دانند که برنامه موشــکی ایران به 
هیچ وجه با قطعنامه ۲۳۳۱ شــورای امنیت 
ســازمان ملل و مفاد آن ارتباطی ندارد و این 

بریتانیا است که با تفسیر به رای قطعنامه ۲۲۳۱ 
عمال مفاد آن را نقض می کند.

از سوی دیگر ادعای تحریک آمیز لندن بر پایه 
حقیقت نیســت.  بسیاری از تحلیلگران اعالم 
کرده اند که برنامه موشکی ایران به هیچ وجه 
با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
مغایــرت نــدارد. غرب با هدف تضعیف قدرت 
دفاعی و بازدارندگی ایران این مسائل را مطرح 
می کند. کشــورهای غربی و طرفداران منطقه 
ای آنها چون می دانند در چارچوب حقوق بین 
الملل نمی توانند منطق قانع کننده ای داشته 
باشــند، مساله موشکی ایران را از دید حقوقی 
خارج کرده اند و آن را کامال سیاسی کرده اند تا 
از این طریق بتوانند به اهداف خود دست یابند.
خطیب زاده با محکــوم کردن تالش مقامات 
بریتانیایــی برای القای تهدید ایران در منطقه 
گفت آنچه به بی ثباتی و ناامنی در منطقه دامن 
زده و از جمله فاجعه انسانی در یمن را بوجود 

آورده، اشــتهای سیری ناپذیر بریتانیا و سایر 
کشورهای اروپایی به فروش حجیم تسلیحات 
پیشــرفته به برخی کشورهای منطقه، آن هم 
با آگاهی کامل از نقض حقوق بین الملل بویژه 
حقوق بشر دوستانه در کاربرد این تسلیحات، 

است.
 با این حال جمله کلیدی ســخنگوی وزارت 
امور خارجه این بود که »جمهوری اســالمی 
ایران برای برنامه دفاعی خود نه از کسی اجازه 
می گیــرد و نــه در مورد آن مذاکره می کند.«. 
واقعیت این است که زیاده خواهی های غربی ها 
حــد یقفی ندارد و هــر روز ادعاهای نامربوط 
بیشــتری از کشــورها مطالبه و درخواســت 
می کنند. طی ســال های اخیر غربی ها با طرح 
همین ادعاهای موهوم از اجرای تعهدات خود 
در توافق هسته ای خودداری کردند. انتظار می 
رفت با عدم موفقیت آمریکای ترامپ در اعمال 
سیاســت فشار حداکثری غربیها در رفتارها و 

کنشهای خود در قبال ایران تجدید نظر کرده 
باشند. با این حال  موضع گیریهایی مانند اظهار 
نظر اخیر وزارت خارجه انگلیس نشان می دهد 

که تغییری در این زمینه رخ نداده است

طی دهه های گذشــته قدرت های فرامنطقه 
ای بــا نگاه قیم مابانه برای  کشــورهای دیگر 
تصمیم گیری می کردند. طی چهار دهه اخیر 
ایران با جدی تر مقابل این اقدامات ایستاده و 
مانع از موفقیت برنامه های  و اقدامات مداخله 
جویانه شــده اســت. نگاه اجمالی به اتفاقات 
یکی دو دهه اخیر منطقه نشــان می دهد که 
قدرت های نظامی مهم منطقه هریک بنحوی 
دچار فروپاشی شدند. بعد ازآغاز تحوالت بهار 
عربی کشــورهای مهمی مانند یمن، سوریه، 
مصــر، لیبــی و عراق درگیــر جنگ و تنش و 
افراطی گری شدند  و قدرت نظامی این کشورها 

آسیب های غیر قابل جبرانی متحمل شدند.
در ادامــه این تحوالت بــا ظهور داعش نوعی 
تــالش برای تخریب کامل منطقه وتبدیل آن 
به زمین ســوخته مشاهده می شد و این ایران 
بود که با قاطعیت در مقابل افراط گرایی و ترور 
ایستادگی کرد. از این جهت طبیعی است که 
ایــران در معرض کینه توزی های قدرت های 
فرامنطقه ای باشــد. نکته دیگر در این راســتا 
حفظ امنیت رژیم اشغالگر قدس است؛ به هر 
حال تنش و درگیری درون جهان اسالم حاشیه 
امنی برای تداوم تجاوزات رژیم صهیونیســتی 
فراهم می کرد و در همین ســال ها رخدادهای 
تلخی در راستای تضییع حقوق مردم فلسطین 
رخ داد. اظهارات و رفتارهای مداخله جویانه در 
راستای منافع صهیونیستها قابل ارزیابی است. 
با این حال ایران کشوری نیست که با تهدید و 
بیانیه میدان را خالی کند که اگر این طور بود 
سیاســت تهدید و ارعاب در سال های گذشته 

جواب می داد.

خبر ویژه

رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر آیین نامه ای نماینده تهران گفت:نمایندگان باید بدانند که با این 
تغییر آیین نامه در تمامی زمان ها اعم از بررسی الیحه بودجه در صحن و کمیسیون ها می توانند پیشنهاد خود را 

داشته باشند و هیچ حقی از نمایندگان ضایع نخواهد شد.
در ادامه جلسه علنی دیروز )یکشنبه، ۵ دی ماه( مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی طرح اصالح سازو کار 
بررسی الیحه بودجه در مجلس ،عبدالحسین روح االمینی نجف آبادی در تذکر ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس 
با بیان اینکه موافقان طرح بنده را نیز موافق کلیات جلوه دادند، گفت: این در حالی است که اینگونه نبود و نکته 

من به خوبی شنیده نشد. آقایان بحرینی و پورابراهیمی از موافقان طرح نیز دغدغه من را درست تلقی کردند.
وی ادامه داد: ماده ۱۵۰ بر لوایح دو شوری حاکم است و وقتی طرحی دو شوری شود شما فقط می توانید طی ۱۲ 

ساعت پیشنهادات خود را در خصوص آن طرح بارگذاری کنید. اگر بودجه نیز به این شکل بررسی و در پستوی 
تلفیق به تصویب برســد و فرصتی برای ارائه پیشــنهادات از جانب نمایندگان وجود نداشــته باشد چطور می توان 

نسبت به لحاظ دغدغه نمایندگان در بودجه امیدوار بود لذا حق نمایندگان ذبح خواهد شد.
روح االمینی با انتقاد از اینکه با این تغییر آیین نامه با فوت و فنی دست نمایندگان بسته خواهد شد، گفت: برای 
مثال بنده پیشنهادی در خصوص ۷ اژدهای هفت سر شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، بانک سپه و بانک ملی 
ارائه کردم که ۵ درصد از درآمدهای این شرکت ها به حوزه های بهداشت و درمان و دانشگاه اختصاص پیدا کند؛ 
اما اگر اجازه چنین پیشــنهادی در صحن در زمان ارائه بودجه وجود نداشــته باشــد، حق ارائه پیشــنهاد از طرف 

نمایندگان سلب خواهد شد.

قالیباف در پاسخ به روح االمینی:

مجلس می تواند درباره بودجه پیشنهاد دهد

جریان های فاسدی که داعیه مبارزه با فساد را دارند

طنز تلخ عراق
یکــی از مهمترین چالش های عراق نوین بعد از صدام 
حســین فســاد مالی - اداری در این کشور بوده است؛ 
فسادی سیستماتیک که عمال تا عمق ساختار سیاسی 
دولت بغداد پیش رفته و تمام دولت ها در این ۱۸ سال 

با شدت و ضعف با آن دست به گریبان بوده اند.  
اساسا در چرخه معیوب و ناکارآمد دموکراسی کشورهای 
منطقــه خاورمیانــه مانند عراق هیــچ حزب، جریان، 
شــخصیت و گروه سیاســی نمی تواند پرچم مبارزه با 
فســاد و فسادســتیزی را به تنهایی بلند کند، خصوصا 
چهره هایی که خود آنها از بانیان وضع اسفبار امروز به 
شمار می روند. با این وجود امروز این کشور در چنبره 
و ســایه گروه ها، احزاب و شــخصیت هایی قرار دارد که 
نقش به سزا و غیرقابل انکاری در تعمیق هر چه بیشتر 
فساد در تمام ارکان عراق نوین داشته اند و اینگونه طنز 

تلخ عراق رقم خورده است.
در این بین کاهش چشمگیر حضور مردم پای صندوق 
ها در جریان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عمال 
به پیروزی جریان صدر انجامید. حال که ائتالف سائرون 
با محوریت مقتدی صدر خود را محور پارلمان آتی عراق 
و تشکیل دولت جدید در این کشور می داند سعی دارد 
با نمایش چهره ای فسادستیز، شرایط را برای همراهی 
دیگر ائتالف ها به منظور تشکیل بزرگترین فراکسیون 

پارلمانی و قبضه قدرت در دولت آینده فراهم آورد.
لذا صدر در برهه و مقطع حساس فعلی به دنبال یک بازی 
سیاسی با هدف حذف رقبا است، چنانی که در جریان 
اعتراضات چند روز اخیر نجف و استعفای استاندار آن این 
تحریکات و تحرکات صدر نمود بیشتری پیدا کرده است.  
در همین راستا روز شنبه لؤی الیاسری، استاندار نجف 
در کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد که از مقام استانداری 
کناره گیری می کند و درخواســت استعفای خود را به 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق ارائه داده است. 
الیاسری در کنفرانس مطبوعاتی صراحتا عنوان داشت 
تظاهرات جاری در نجف ابعاد سیاســی دارد و مدعی 
شــد که فردی مشخص اموال الزم برای راه اندازی این 
تظاهرات را تأمین می کند و تأکید کرد که کســانی در 
پی آن هســتند که اســتاندار برود تا برنامه های خود را 

اجرا کنند. 
الیاســری نهایتا به دلیل فشــارها و حتی تهدیدهایی 
علیه خود و خانواده اش اســتعفای خود را تقدیم کرده 
اســت؛ اســتعفایی که پس از کناره گیری مشابه غنی 
الخفاجی، استاندار ذی قار به وقوع پیوست. اما سلسله این 
استعفاهای استانداران عراق با محوریت مناطق شیعه 
نشین می تواند حکایت از یک برنامه ریزی دقیق با هدف 

تغییر مدیریت استانی داشته باشد. 
با وجود آنکه الیاسری نامی از گروه و شخص خاصی نبرد، 
اما اکنون ظن و گمان ها به سمت جریان صدر و خود 
مقتدی صدر نشانه رفته است، به ویژه که مقتدی صدر، 
رهبر جریان صدر عراق در واکنش به استعفای استاندار 
نجف خواستار تسریع در انتصاب استاندار جدید برای 
این اســتان شــد. حتی صدر اذعان داشت که استعفای 
استاندار نجف اقدامی حساب شده برای وی و گامی در 

مسیر درست با هدف مدیریت نجف است.
مجموعه نکات یاد شده نشان از این دارد که همچنان فضا 
برای تداوم و تشدید تنش های سیاسی در پی انتخابات 
پارلمانــی و تبدیــل آن به بحران تمام عیار سیاســی - 
اجتماعی فراهم اســت. با این حال ادامه اعتراضات در 
این کشــور و استعفا های استانداران حاکی از این است 
که نارضایتی ها از نتیجه انتخابات به قوت خود باقی است 
و پافشاری جریان صدر برای تشکیل دولت اکثریت به 

مانعی برای حل اختالفات تبدیل شده است.
در ایــن خصــوص ائتالف دولت  قانون به رهبری نوری 
مالکــی و جــدی ترین رقیب مقتدی صدر اســتعفای 
استانداران ذی قار و نجف اشرف را ترفند سیاسی برای 
اعمال فشار علیه گروه های معترض به نتیجه انتخابات 
می داند. به هر حال برکسی پوشیده نیست در جریان 
انقالب مردمی اکتبر ۲۰۱۹ برخی از جریانات سیاسی 
عراق و مشخصا ائتالف سائرون و جریان صدر به رهبری 
مقتــدی صــدر با نعل وارونه، خــود را از جایگاه یکی از 
عوامل شــکل گیری این اعتراضات به رهبری آن بدل 
کردند؛ سیاستی که دولت در همان زمان دولت عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق را که در حقیقت 

به نوعی کابینه خود ائتالف سائرون بود، قربانی کرد. 
اکنون با کناره گیری سلسله وار استانداران عراق بازی 
مقتدی صدر برای قبضه تمام قدرت سیاسی این کشور 
وارد مرحله پیچیده تری شــده اســت. در این راستا وی 
)صدر( کماکان سعی دارد خود را نماینده و حتی رهبر 
جریان اعتراضات عراق بداند و پیرو این نکته برای نفوذ 
هر چه بیشــتر در جامعه این کشــور در پشــت پرده به 
دنبال چینش استانداران از جریان متبوع خود است.  

البته با وجود آن که شاهد نوعی سردرگمی سیاسی – 
اجتماعی بعد از نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی در 
عراق هستیم و معترضان کماکان بر طبل تقلب و تخلف 
انتخاباتی می کوبند، اما ابهام و پیچیدگی در سرنوشت 
سیاسی تشکیل پارلمان، دولت، کابینه و تحقق مطالبات 
ملت عراق، بستر و فضات مناسبی را در اختیار مقتدی 
صدر به منظور پیگیری نقشه هایش قرار می دهد. چرا که 
صدر در این آشفته بازار عراق به راحتی می تواند دست به 
ترور سیاسی مخالفین خود در هر پست و مقامی بزند.

با این تفاسیر به هر اندازه وضعیت سیاسی – اجتماعی 
عراق با ابهام بیشتری رو به رو باشد، مقتدی صدر می تواند 
سایه سنگین تری را بر عراق به منظور در اختیار گرفتن 
تمام قدرت رقم بزند. لذا در مجموع می توان این گونه 
عنوان کرد که مقتدی صدر و جریان متبوعش با مقبولیت 
نســبی مردمی به دنبال مشــروعیت بخشیدن هر چه 
بیشتر خود در ساختار قدرت رسمی کشور عراق است. 
لذا، نه دولت فعلی کاظمی و نه دولت آتی و نه اساسا هیچ 
جریان سیاسی عراقی نمی تواند روی بازیگری مثبت و 
سازنده جریان صدر و ائتالف سائرون حساب باز کند.    

 دیدار یک ساعته حسن روحانی
 با رهبر انقالب

محمد مهاجری، فعال رســانه ای اصولگرا از دیدار یک 
ساعته حسن روحانی با رهبر انقالب خبر داد.

محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتی نوشت: 
»حتی اگر از محتوای دیدار اخیر یکساعته حسن روحانی 
با رهبر معظم انقالب، هیچ خبری منتشر نشود، اصل خبر، 
پیام مهمی دارد برای اهالی سیاست. چه راست، چه چپ، 

چه دلواپس، چه...«

 استاندار تهران
 از مجلس تذکر دریافت کرد

نماینده مردم رباط کریم نســبت به اظهارات اســتاندار 
تهران واکنش شان داد.

حسن نوروزی در نشست علنی روز گذشته )یکشنبه، ۵ 
دی ماه( مجلس شــورای اسالمی در تذکری خطاب به 
هیات رئیســه، گفت: هیات رئیســه از ما دفاع کند؛ به ما 
می گویند از محل خود و از اعضای ستاد آیت اهلل رئیسی 
کسی را برای فرمانداری معرفی کنید، اما از ۲۰ نفر نیز 
حتی یک نفر را محض احترام قبول نمی کنند و می گویند 

ما استانداریم و هرکاری بخواهیم انجام می دهیم.
نماینــده مــردم ربــاط کریم و بهارســتان در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: به آقایان بفرمایید همراهی و 
همفکری خوب است به خصوص که ما را ۱۵ سال است 
که می شناسید و اقوامی در استان تهران نداریم و کسی 
را معرفی نمی کنیم، اما خودشان گفته بودند فردی بومی 
و از ستاد آیت اهلل رئیسی معرفی کنید، اما بعد می روند 

و با روزنامه ایران و ... مصاحبه های دیگری می کنند.

علی باقری:

  امیدواریم مشکالت
گفتگو حل شود  با 

هشــتمین دور کمیته مشترک مشورت های راهبردی 
جمهــوری اســالمی ایران و ســلطنت عمان در محل 
وزارت امور خارجه به ریاست علی باقری معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه ایران و شــیخ خلیفه الحارثی معاون 

اموردیپلماتیک وزارت امور خارجه عمان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت خارجه، دو طرف 
در این دیدار با اشاره به فرا رسیدن پنجاهمین سالگرد 
برقراری روابط دو کشــور از ســطح روابط و تالش برای 
توسعه آن بر اساس اعتماد متقابل ابراز رضایت نمودند.

باقری با تاکید بر ضرورت حل و فصل مسائل منطقه توسط 
کشور های منطقه، ابراز امیدواری کرد مشکالت موجود بر 
اساس گفتگو میان کشور های منطقه حل و فصل شود.

الحارثی نیز در این دیدار با اشاره به نقش محوری ایران 
در تحوالت منطقه گفت کشــورش همچون گذشــته، 
عالقه مند به توســعه روابط دوجانبه ومنطقه ای بوده و 
مســیر های صلح آمیز را برای صلح و آرامش در منطقه 

ضروری می داند. 

 انتقاد تند نماینده مجلس
از »مافیای خودرو «

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
بــا اشــاره به پایین بودن کیفیــت خودروهای داخلی و 
قیمت های سرسام آور آنها تاکید کرد: اجازه دهید واردات 
خودرو انجام شود. علی رضایی نماینده مردم کنکاور در 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی یکشنبه  مجلس 
شورای اسالمی در تذکری شفاهی عنوان کرد: متاسفانه 
مافیای خودرو خون مردم را در شیشه کرده اند. اکثر مردم 
با موضوع واردات خودرو موافقت دارند و ما باید به حق 
مردم احترام بگذاریم. چه تناســبی میان کیفیت پایین 
خودرو و قیمت سرســام آور آن وجــود دارد؟ وی ادامه 
داد: قیمت پراید ۱۸۰ میلیون تومان و پژو ۳۰۰ میلیون 
تومان می باشــد به استناد آمار ارائه شده اکثر تصادفات 
مربوط به همین خودروهای بی کیفیت داخلی است. قرار 
بود قیمت خودرو اصالح شود و کیفیت آن باال برود اما نه 
قیمتی اصالح شد و نه کیفیت. برهمین اساس درخواست 

می کنم اجازه دهید که واردات خودرو انجام پذیرد.

دفاع نماینده جنجالی رباط کریم :

گزینه  گویند از ستاد رئیسی  می 
کنید اما یک نفر  فرمانداری معرفی 

را هم نمی پذیرند
نماینده مردم رباط کریم نســبت به اظهارات اســتاندار 

تهران واکنش نشان داد.
حســن نوروزی در نشست علنی دیروز  مجلس شورای 
اسالمی در تذکری خطاب به هیات رئیسه، گفت: هیات 
رئیسه از ما دفاع کند؛ به ما می گویند از محل خود و از 
اعضای ســتاد آیت اهلل رئیسی کسی را برای فرمانداری 
معرفــی کنید امــا از ۲۰ نفر نیز حتی یک نفر را محض 
احتــرام قبــول نمی کنند و می گویند ما اســتانداریم و 
هرکاری بخواهیم انجام می دهیم. نماینده رباط کریم و 
بهارستان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: به آقایان 
بفرمایید همراهی و همفکری خوب اســت به خصوص 
که ما را ۱۵ سال است که می شناسید و اقوامی در استان 
تهران نداریم و کسی را معرفی نمی کنیم اما خودشان 
گفته بودند فردی بومی و از ستاد آیت اهلل رئیسی معرفی 
کنید اما بعد می روند و با روزنامه ایران و ... مصاحبه های 

دیگری می کنند.

بین الملل
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3اقتصاد

 در الیحه بودجه ســال آینده که بیست 
و یکم آذرماه به مجلس فرســتاده شــد، 
خبری از پرداخت ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی 
نیست و تنها در تبصره ۱۴ آن، حدود ۱۰ 
هــزار میلیارد تومان برای جبران اصالح 
نرخ کاالهای اساســی، دارو، یارانه نان و 
خرید تضمینی گندم و در بخش دیگر، ۴ 
هزار میلیارد تومان برای یارانه نهاده های 
کشاورزی و تنظیم بازار کاالهای اساسی 
پیش بینی شــده است. گفته می شود با 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی، یارانه ریالی 
برخی دهک هــا افزایش یابد. خبرهای 
منتشــر شده داللت بر ان دارد که یارانه 
هــا به ۹۰ تا ۱۲۰ هــزار تومان افزایش 

خواهد یافت.
در بودجه ســال جاری دولت ۸ میلیارد 
دالر بابــت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی 
کرده بود که در نیمه ســال این رقم به 
پایان رسیده بود. در حال حاضر شش قلم 
کاالی اساســی شامل گندم، جو، ذرت، 
ســویا، روغن خام و دانه های روغنی به 
همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی 

ارز ۴۲۰۰ دریافت می کند.
آن گونه که حســن عباســی معروفان، 
سرپرســت دفتــر خدمــات بازرگانی 
وزارت  بازرگانــی  توســعه  معاونــت 
جهادکشــاورزی درباره زمان حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی گفته، ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از واردات گندم و دارو تا آخر سال جاری 
حذف نمی شــود و ادامه دارد. اما درباره 
کاالهای دیگــر این احتمال وجود دارد 
کــه از ۱۰ روز تــا یک ماه آینده اتفاقاتی 

صورت گیرد، اما ممکن هم اســت اتفاق 
خاصی نیفتد.

کارشناسان از رشد چند  هشدار 
کاالها برابری قیمت 

در این میان، در شرایطی دولت تصمیم 
قطعــی بــرای حــذف ارز ۴۰۰ تومانی 
نهاده های دامی دارد که هشــدارهایی از 
ســوی برخی از کارشناسان از بروز یک 
ابرتورم شنیده می شود. فعاالن حوزه دام 
و طیور نیز هشدار می دهند که در صورت 
حذف ارز ترجیحی، شــاهد رشــد چند 
برابری کاالهای این حوزه خواهیم بود.

در ایــن خصوص، رییــس هیات مدیره 
اتحادیــه مرغ تخم گذار اســتان تهران 
هشــدار داده کــه دولــت در حذف ارز 
ترجیحــی به قــدرت خرید مردم توجه 

داشــته باشــد و این کار باید تدریجی 
انجام شود.

ناصر نبی پور در این خصوص به مهر گفت: 
در تابستان امسال وزارت جهاد کشاورزی 
از تشــکل های تولیدی درخواست کرد 
قیمت محصوالت پروتئینی از جمله مرغ 
و تخم مرغ را با ارز نیمایی محاسبه و اعالم 
کننــد که ما نیــز این کار را انجام دادیم 
و براین اســاس، اگر ارز ترجیحی از روی 
نهاده های دامی حذف شــود، قیمت هر 
شــانه تخم مرغ به ۱۱۰ هزار تومان و هر 
کیلوگرم مرغ به ۸۰ هزار تومان می رسد.

حبیب اســداهلل نژاد، مدیرعامل اتحادیه 
تعاونــی هــای سراســری مرغــداران 
کشــور نیز در پاســخ این پرسش که آیا 
مشخص اســت بهای هر کیلو مرغ پس 

از واردات نهاده هــای دامی با ارز نیمایی 
چقدر افزایــش خواهد یافت؟ به قرن نو 
گفته اســت: ما هنوز محاســبات دقیق 
را انجــام ندادیــم و قیمت هایی که برای 
هــر کیلو مرغ پــس از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اعالم می شــود، از سوی افرادی 

غیررسمی است.
بــه گفته وی، محاســبات اولیه نشــان 
می دهــد قیمت مرغ حــدود ۲.۶ برابر 
افزایش خواهد یافت، بر همین اســاس، 
امیدواریم در این پروسه دولت هم مساله 
تولیدکننده را مدنظر قرار دهد و هم مساله 
مصرف کننده را. چراکه تولیدکنندگان 
به تازگی از زیان خارج شده اند و طبیعی 
است وقتی ارز وارداتی نهاده های دامی 
آزاد محاســبه می شود، باید بازار رقابتی 

را پذیرفت و از پروسه قیمت گذاری خارج 
شــد، اما هنوز جزییات تصمیمات دولت 

اعالم نشده است.
گوشت   احتمال افزایش قیمت 

تا 300 هزار تومان؟
در این میان، ۲۴ آذرماه منصور پوریان، 
رییس شورای تامین دام کشور در رابطه 
بــا تاثیر حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی 
قیمت گوشــت به ایمنا گفته بود؛ بیشتر 
نهاده های بخش دام اکنون با ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی وارد می شــود و اگــر این ارز به 
۲۳ هزار تومان برســد شاهد گران شدن 
قیمــت در بخــش نهاده خواهیم بود که 
گران شدن گوشــت و سایر محصوالت 
دامــی را بــه دنبــال دارد. بنابراین این 
تصمیم باید با دیدگاه کارشناســانه تری 

گرفته شود.
در این خصوص، آبان ماه رییس اتحادیه 
دامداران خراسان رضوی پیش بینی ای 
داشــت که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، ممکن اســت قیمت گوشــت 
بــه کیلویی۳۰۰هزار تومان برســند. به 
گفتــه مهدی مهدوی، هرچند این عدد 
کارشناسی نیست، اما باکارشناسی دقیق 
می شود این قیمت را کامل برآورد کرد.

او تاکیــد کــرده بود: حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در زمینه تولید گوشــت و شــیر 
تبعات بســیار غیرقابــل جبرانی دارد و 
ممکن اســت قیمت گوشــت مرغ را به 
کیلویی ۱۰۰ هزار تومان برســاند، چون  
مرغداران تمام  نهاده  مورد نیاز خود را با 
همین ارز ۴۲۰۰ تومان تامین می کنند.

کی در آستانه شرایط جدید بازار محصوالت خورا

شمارشمعکوسبرایحذفارز۴۲۰۰تومانی

حذف ارز 4200تومانی کار خودش را کرد

مرغ دوباره گران شد!
قیمت مرغ که در هفته های گذشته تا ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده 
بــود، روند افزایشــی در پیش گرفته و بــه نرخ مصوب آن ۳۱ هزار 

تومان نزدیک شده است.
 قیمــت مــرغ در بازار که به دنبال افزایش عرضه در هفته های اخیر 
روند نزولی در پیش گرفته و به زیر نرخ مصوب رســیده بود مجدداً 

روند صعودی یافته است.
براین اساس طی هفته های گذشته که قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم 
تازه در خرده فروشی ها به ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان )به زیر نرخ مصوب( رسیده بود به طوری که تولیدکنندگان 

خواستار توقف توزیع مرغ منجمد وارداتی شده بودند.
با این حال قیمت این کاال از اواخر هفته گذشته مجدداً روند افزایشی 

پیدا کرده و به نرخ مصوب )۳۱ هزار تومان( نزدیک شده است.
فعاالن بازار معقتدند مباحث مطرح شــده مبنی بر احتمال حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده های دامی یکی از علل نوســانات 

بــازار محصوالت پروتئینی اســت. تولیدکنندگان می گویند دولت 
باید شــک و شــبهه ایجاد شده در این زمینه را رفع و درباره موضوع 

ارز ۴۲۰۰ تومانی شفاف سازی کند.
در همین زمینه یک منبع آگاه مباحث مطرح شده مبنی بر حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نوســانات بازار مؤثر دانســت و گفت: مطرح 
شدن این مباحث و جو روانی ناشی از آن در نوسانات بازار مؤثر است.

به گفته وی بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به موشکافی و بررسی 
دقیق و همچنین نظارت گسترده بر بازار دارد تا کنترل امور از دست 
دولت خارج نشــود.همچنین رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم 
گذار اســتان تهران اخیراً در گفتگویی درباره دالیل نوســان قیمت 
محصوالت پروتئینی اظهار کرد: با توجه به اینکه مدتی مســئوالن 
تشکل ها و مجلسی ها می گویند که از اول دی نهاده ای به مرغداران 
داده نمی شــود و قیمت ها آزاد می شــود و از طرفی دولت نیز به طور 
رســمی و قطعی اعالمی نمی کند که قرار اســت، قیمت نهاده های 

دامی از دی ماه حذف شود یا خیر، بر این صنعت تأثیر گذاشته است.
ناصر نبی پور ادامه داد: مرغداران ما اکنون به دنبال تأمین  هستند 
اما حتی با قیمت محاســبه شــده با ارز نمیایی نیز در بازار مشــاهده 
نمی شود و نهاده ها نهاده های دامیدر بازار احتکار شده و برای خرید 

در دسترس نیست.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: برای 
جلوگیری از ایجاد شک و شبهه و اثر روانی منفی در بازار الزم است 

که دولت به طور رسمی تکلیف مرغداران را تعیین کند.
براین اساس با توجه به حساسیت مساله الزم است دولت، قبل از هر 
اقدامی نظارت بر بازار محصوالت پروئینی را افزایش دهد و کنترل آن 
را به دست بگیرد چرا که احتمال می رود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
شــاهد احتکار در کاالها و اختالل در روند توزیع مواجه باشــیم که 
این اقدامات شــرایط دشــواری را در ماه های پایانی سال برای مردم 

و همچنین دولت ایجاد خواهد کرد.

یک کارشناس بازار مسکن درباره تاثیر مذاکرات وین بر بخش مسکن گفت: اگر 
مذاکرات به نتیجه مثبت برسد با کاهش نرخ ارز و ثبات قیمت خانه های کوچک 
و ارزان مواجه می شویم و قیمت واحدهای لوکس و گران، کاهش می یابند.

حسن محتشم اظهار کرد: معموال روند حرکت بازار مسکن سینوسی است؛ 
به این معنا که در یک مقطع قیمتها شروع به افزایش می کند و بعد از جهش 
قیمتی در یک نقطه متوقف می شود. این افزایش قیمت ناشی از غلبه تقاضای 
سرمایه ای بر تقاضای مصرفی است. در بخش مسکن سالهاست این موضوع 

را تجربه می کنیم.
وی افزود: بین ســالهای ۹۶ تا ۹۹ بازار مســکن در بخشــهایی با رشد حدود 
۷۰۰ درصدی قیمت مسکن مواجه شد که ناشی از تقاضای سرمایه ای بود. 
ســال ۱۴۰۰ ســال استراحت بازار مسکن است و رشد آن کمتر از تورم بوده 
اســت. البته افزایش داشــته اما تورم ساالنه مسکن شهر تهران به حدود ۱۷ 

درصد رسیده در حالی که تورم عمومی ۴۵ درصد است. این نشان می دهد 
که مســکن در حال طی کردن دوره رکود اســت تا دوباره خیز بردارد و این 
عقب ماندگی را جبران کند.این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در حال 
حاضر معامالت مصرفی برای واحدهای کوچک و متوسط متراژ در حال انجام 
است، تصریح کرد: تقاضای واقعی به تدریج باعث رونق بازار می شود و در عین 
حال اثر تورمی به جا نمی گذارد؛ کما اینکه در ماههای آبان و آذر، معامالت 
حدود ۳۰ درصد افزایش یافت اما قیمتها از ثبات نسبی که داشت فراتر نرفت.

محتشم خاطرنشان کرد: سال گذشته، بازار مسکن رفتاری متفاوت با امسال 
داشت. در این موقع معامالت پایین آمده بود و قیمتها رو به افزایش بود. امسال 
معامالت بیشتر شده و روند رشد قیمت ُکند شده است. در بهمن ماه ممکن 
اســت شــاهد خرید و فروش بیشتری هم باشــیم. آن هم به این دلیل است 
که برخی افراد برای مصون ماندن از تورم سال آینده اقدام به خرید مسکن 

می کنند.وی گفت: به نظرم بازار مسکن در ماههای پیش رو حرکت خود را 
در محدوده زیر تورم ادامه می دهد، البته این منوط به آن است که قیمت ارز 
ناگهانی جهش پیدا نکند. اگر در همین محدوده ۳۰ هزار تومان باقی بماند 
بعید می دانم با رشــد ســنگین قیمت مسکن مواجه شویم. به نظر می رسد با 
همین شرایط امسال را سپری کنیم.این کارشناس بازار مسکن درباره تاثیر 
مذاکرات بر بازار مسکن گفت: مذاکرات وین و مساله رفع تحریمها موضوع 
مهمی است که در اقتصاد کالن کشور تاثیر دارد. اگر این مذاکرات به نتیجه 
مثبت برسد با کاهش قیمت ارز مواجه می شویم و ارزش پول ملی باال می رود. 
به نظر می رسد حتی اگر شده مقطعی، قیمت دالر کاهش قابل توجهی پیدا 
می کند. در این صورت رشد قیمت کاالهای خارجی، متوقف خواهد شد و بعضا 
روند قیمتها معکوس می شود. قیمت مسکن نیز در واحدهای کوچک و ارزان 

قیمت ثابت می ماند و در واحدهای لوکس و گران قیمت افت خواهد کرد.

کرات به نتیجه برسد خانه ارزان می شود مذا

گزارش
وزیر اقتصاد: 

 حقوق بازنشستگان
 افزایش می یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح این وزارتخانه 
برای افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف 

محصوالت بیمه ای جدید خبر داد.
 سیداحســان خاندوزی در خاتمه جلســه خود با 
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی و مدیران 
عامل بزرگ ترین شــرکت های بیمه ای کشــور  با 
بیان اینکه در این نشســت، نکات بسیار خوبی در 
هفــت محور در زمینه صنعت بیمه مطرح ومورد 
بررســی قرار گرفت، اظهار کرد: این محورها و به 
واقــع، توقعات دولت برای ایجاد تحول در صنعت 

بیمه، متکی بر سند تحول دولت سیزدهم است.
وزیر اقتصاد یکی از محور های مورد نظر را حرکت 
به سمت نظارت برخط بیمه مرکزی بر شرکت های 
بیمه ای عنوان کرد که به گفته وی، متأسفانه، در 
حال حاضر خیلی با شرایط مطلوب در این خصوص 

فاصله داریم.
وی با بیان اینکه متأســفانه گزارش های نظارتی 
بیمه مرکزی در حال حاضر، گزارش هایی با فاصله 
زمانی و در بعضی مواقع با دقت کم اســت، گفت: 
رئیــس کل بیمه مرکزی پذیرفت که به ســرعت 
در مورد برخط شــدن نظارت های این نهاد ناظر، 

تدبیری بیاندیشد.
طبــق اعالم وزارت اقتصــاد، خاندوزی حمایت از 
تولید کنندگانرا از جمله دیگر محورهای نشست 
خود با مدیران شرکت های بیمه ای بزرگ بیان و 
تصریح کرد: با شرایط فعلی اقتصاد ایران، نیازمند 
محصــوالت بیمه ای هســتیم که شــرکت های 
صنعتی، تولید کنندگان و صادر کنندگان بتوانند 
ریســک های خود را از طریق بیمه، تا حد زیادی 
پوشش بدهند و این در حالی است که در این زمینه 

اتفاقات چندان مثبتی تاکنون رخ نداده است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه هم سال گذشته 
و هم امســال، نقطه کانونی خواســته رهبر معظم 
انقالب از اقتصاد، مسئله تولید بوده است، در این 
جلسه بنا شد در زمینه محصوالت بیمه اِی کمک 
کارِ تولیدکنندگان به شکلی که در شرایط سختی 
و فشار اقتصادی و نوسانات، به کار آنها بیاید تدابیر 

فوری اندیشیده شود.
وزیر اقتصاد محور دیگر مباحث جلســه مذکور را 
عدم اتصال بیمه های کشور به سامانه های نیروی 
انتظامــی و اداره آگاهــی و امثالهم ذکر و تصریح 
کــرد: بــه هر حال بایــد بپذیریم که یکی از منافذ 
فساد و سؤاستفاده در بخش بیمه ای کشور همین 
عدم اتصال سامانه های بیمه ای به سامانه نیروی 

انتظامی و پلیس است.
اتصال سامانه های بیمه ای به پلیس 

وی افزود: در این جلســه مقرر شــد، تدابیر فوری 
اندیشیده شود و با مذاکراتی که با فرماندهی محترم 
ناجا خواهیم داشت به سرعت کار اتصال سامانه ها، 
که باید خیلی پیش از این رخ می داد، پیش برود.
وزیــر اقتصاد با اشــاره به تعامــالت موجود بین 
دســتگاه های دولتی، نظارتی و نیروی انتظامی، 
ابراز امیدواری کرد: اولین خبرخوشــی که مردم 
خواهند شنید، در مورد حرکت به سمت دیجیتالی 
شدن بسیاری از کروکی هایی باشد که باید از طریق 
سامانه نیروی انتظامی به دست صنعت بیمه برسد.
خاندوزی بررســی راهکارها و برنامه های اجرایی 
مربــوط به تحقق تحــوالت دیجیتال را به عنوان 
محوری دیگر از موارد مطرح شده در جلسه عنوان 
کرد که بنابر اعالم وی، مقرر شد،بیمه ها گزارش 
هــای عملکردی جدید خــود را در این زمینه، در 

جلسات آتی ارائه دهند.
وزیــر اقتصــاد در بخش دیگری از ســخنان خود 
مســئله فراگیــری مالیدر صنعــت بیمه را امری 
دارای اهمیت بســیار توصیف کرد و گفت: ما در 
کشــور اقشار ضعیفی داریم که دسترسی به بیمه 
ندارند اما در عین حال، مسئولیت اجتماعی دارند 
و بیمــه هــا، بویژه بیمه های دولتــی باید در این 

زمینه فعال باشند.
وی افزود: بسیاری از گروه ها به دلیل عدم اگاهی 
کامل، از گذشته، بدون بهره مندی از پوشش بیمه 
ای، در کسب و کار هایی فعالیت کرده اند و االن به 
شــرایطی رسیده اند که بنظر ما باید شرکت های 
بیمــه ای، محصوالت جدیــد را برای آنها تعریف 

کنند.
خانــدوزی تصریــح کرد: یکــی از همین موارد، 
مســئله افزایــش حقوق بازنشســتگان از طریق 
تعریف محصوالت بیمه ای جدید اســت که مقرر 
شــد رئیــس کل بیمه مرکــزی در این زمینه هم 

پیشنهادی را به سرعت آماده و ارائه کند .
خاندوزی ادامه داد: یک مســئله مهم دیگر، قرار 
داشتن پرتفوی صنعت بیمه در خدمت تولید است 
کــه در دولت های گذشــته کمتر به این موضوع 

توجه شده است.
وی اظهــار کــرد: با توجه بــه تأکیدات دولت 
ســیزدهم در حمایــت از بخــش های تولید و 
ســرمایه گذاری و بازار سرمایه، در این جلسه، 
مقرر شــد، استراتژی استفاده از پرتفوی بیمه 
های دولتی در مســیر تولید، ظرف چند هفته 
آینده آماده شود به نحوی که بتوانیم این صنعت 
را بیش از پیش در خدمت منافع تولید کنندکان 

و عامه مردم پیش ببریم.

گزارش

رییس کل بانک مرکزی :

خرید ارز از صرافی ها 
الکترونیکی می شود

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی 
مجدد فرآیند پرداخت ارز مســافری گفت: با 
راه اندازی ســامانه تا دو ماه دیگر پرداخت ارز 
مسافری و دانشجویی ساماندهی خواهد شد.

علی صالح آبادی در حاشیه نشست هم اندیشی 
با اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد ســوء 
اســتفاده در حوزه ارز مسافری و دانشجویی 
بــا توجه بــه اینکه افرادی پس از خرید بلیت 
و دریافــت ارز اقــدام به لغــو بلیت می کنند، 
اظهارداشت: ما در حال ساماندهی مجدد نحوه 
پرداخت ارز مســافری و دانشجویی هستیم و 
چنــد روز پیــش نیز به کانون صرافان نامه ای 
ارســال کردیم و از آنها خواستیم تا مشکالت 
را به ما منتقل کنند و ان شــاءاهلل در روزهای 
آینده بخشنامه ای در تکمیل بخشنامه قبلی 

ابالغ می شود.
وی افــزود: در حــال حاضــر در حال تدوین 
بخشنامه جدید هستیم که همانطور که اشاره 
شد در تکمیل بخشنامه قبلی خواهد بود و با 
اســتفاده از آن جلوی سوء استفاده از سهمیه 

ارز مسافری و دانشجویی گرفته می شود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ظرف دو 
ماه سامانه مربوطه راه اندازی می شود گفت:  بر 
این اســاس هر فردی که می خواهد ارز بخرد 
بدون نیاز به می تواند غیرحضوری درخواست 
خود را از طریق سامانه به صرافی های بانکی و 
غیربانکی ارسال کند و خرید خود را انجام دهد 
بعــد از آن می توانــد مراجعه کند و به صورت 

فیزیکی ارز خود را دریافت کند.
وی افزود: همچنین در حال بررســی هستیم 
تا ارز را به حســاب فرد واریز کنیم تا خریدار 
بتواند در هر نقطه  ای از کشور از شعب بانکی، 

ارز خود را تحویل بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

 امکان ثبت نام مجردها 
 در نهضت ملی مسکن 

حذف نشده  است
معــاون وزیر راه و شهرســازی گفت: آقایان 
مجــرد بــاالی ۲۵ ســال از ۱۵ دی ماه برای 
ثبت نام در نهضت ملی مســکن به ســامانه 

ثمن مراجعه کنند.
محمــود محمودزاده با بیان اینکه امکان ثبت 
نام مجردها در پروژه نهضت ملی مســکن )۴ 
میلیون مسکن در ۴ سال( حذف نشده است، 
گفــت: در حال حاضر گزینه و امکان ثبت نام 
مجردها در ســامانه ثمن وجود دارد اما فعال 
آقایان مجرد در ســامانه پذیرش نمی شوند تا 
زمانی که دستورالعمل مربوط به این گروه در 

شورای عالی مسکن نهایی شود.
وی ادامــه داد: قــرار بر این اســت که درباره 
ثبــت نــام مجردها در نهضت ملی مســکن 
دســتورالعملی تدوین و از این طریق امکان 
اجرای آن فراهم شــود. این دستورالعمل که 
موضوعات حقوقی متعددی داشت انجام شده 
اســت و تا ۱۵ دی ماه این دســتورالعمل در 

سامانه بارگذاری می شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی درباره شــرایط 
ســنی آقایان مجرد گفت: آقایان مجرد باالی 
۲۵ سال می توانند اقدام به ثبت نام در سامانه 
کننــد و همچنان شــرط تحویل واحد تاهل 

است.  
معاون امور مســکن و ســاختمان تاکید کرد: 
تا قبل از ۱۵ دی ماه ســامانه ثبت نام آقایان 
مجــرد را قبول نمی کنــد و این گروه قبل از 

تاریخ مذکور به سامانه مراجعه نکنند.
وی افزود: طبق قانون همچنان شــرایط برای 
ثبت نام بانوان مجرد باالی ۳۵ ســال فراهم 

است.   

تقالی بسازوبفروش ها برای 
برهم زدن بازار مسکن

برخی سازندگان که مدت هاست با نیت گران 
شدن قیمت مسکن از عرضه واحدهای خود به 
بازار خودداری کرده اند،  طی اقدامی هماهنگ 
در مناطق مختلف شهری تهران با قیمت های 
باالتــر از قیمــت کنونی بازار، واحدهای خود 
را آگهــی می کنند.یکی از مشــاوران امالک 
مناطــق ۲۲ گانه در این  بــاره می گوید: بازار 
مسکن در رکود به سر می برد و همین وضعیت 
باعث شده تا عده ای از سازندگان در صدد بر 
هم زدن وضعیت بازار باشند. آنها برای این کار 
اقدام به اعالم قیمت های فضایی و بسیار باالتر 
از قیمت کنونی مســکن می کنند.وی افزود:  
پیش بینی ها حاکی از آن است که بازار مسکن 
در همین وضعیت باقی خواهد ماند. از سوی 
دیگر قیمت مســکن طی سال های ۹۸ و ۹۹ 
به شــدت افزایش یافته و باعث شده تا قدرت 
خرید مردم کاهش چشــمگیری داشته باشد 
و نتواننــد وارد بازار شــوند.وی بیان کرد: در 
شــرایط رکود کنونی تعدادی از فروشندگان 
نیز اقدام به ارائه تخفیف برای فروش کرده اند 
کــه البته تاثیر چندانی بر تغییر وضعیت بازار 

نکرده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران :

کوچک ترین تغییر در نرخ ارز، اقتصاد را تغییر می دهد
رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد اســت ایجاد ثبات در بازار ارز باید به 

عنوان یک اولویت مهم در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
 غالمحسین شافعی در نشست هم اندیشی بخش خصوصی با رییس کل 
بانک مرکزی، اظهار کرد: ثبات نرخ ارز یکی از مهم ترین دغدغه های بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصادی است. با کوچک ترین تغییر در این این نرخ، 
بخش های مختلف اقتصاد از آن تاثیر می پذیرند و همین موضوع کار را 
برای تصمیمات آینده آنها دشوار می کند. از این رو وقتی می گوییم نرخ 
ارز ثبات دارد، یعنی اقتصاد کشور به ثبات رسیده است.وی با بیان اینکه 
با جهش مداوم نرخ ارز، قیمت کاالهای تولید داخل افزایش می یابد، بیان 
کرد: به هر حال تولید ما چه در زمینه مواد اولیه و چه در زمینه ماشین 
آالت به خارج از کشــور وابســتگی هایی دارد و وقتی قیمت ارز به شکل 
مداوم تغییر کند، در روند واردات این مواد اولیه نیز مشکالتی به وجود 

می آید که در نهایت تاثیر خود را در افزایش قیمت ها نشان می دهد.

بــه گفتــه رییس اتاق بازرگانی، در چنین بســتری با کاهش تقاضا در 
بازار، همزمان با افزایش قیمت ها، هزینه دولت نیز افزایش پیدا می کند 
و این موضوع به کســری بودجه و ســپس ایجاد موج جدیدی از تورم 

منجر می شود.
شــافعی با بیان اینکه بانک مرکزی باید شــرایط افزایش عرضه ارز و باال 
بردن ثبات در این بازار را فراهم کند، بیان کرد: ما معتقدیم با فشــار و 
تنبیه کار به جایی نمی رسد. از این رو به جای تهدید فعاالن اقتصادی 
و صادرکنندگان برای بازگشــت ارز، باید سیاســت هایی مشوق در نظر 
گرفته شــود که اتاق ایران در این زمینه پیشــنهادات خود را به بانک 

مرکزی تقدیم خواهد کرد.
وی با اشــاره به اهمیت شــفافیت در آمارهای اقتصادی توضیح داد: در 
شــرایطی که اقتصاد ایران بیش از هرچیز به ارائه آمارهای دقیق برای 
سیاست گذاری درست احتیاج دارد متاسفانه در سال های گذشته شاهد 

آن بوده ایم که ارائه این آمارها با محدودیت هایی مواجه شــده اســت. از 
این رو خواســته ما از بانک مرکزی در دوره جدید ارائه آمارها به شــکل 

شفاف است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که اقتصاد ایران از مشکالت مهمی 
رنج می برد که بخشــی از آن در اختیار بانک مرکزی اســت تشریح کرد: 
انتظار ما از بانک مرکزی این است که برخی از محورهای ناکارآمد در نظام 
پولی و بانکی کشور را تغییر دهد. انحراف تسهیالت بانکی از فعالیت های 
تولیدی یکی از این مشکالت است. در کنار آن فشار بر صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان نیز باید کاهش پیدا کند.شافعی خاطر نشان کرد: طبق 
ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید بانک مرکزی موظف است برای تامین 
ســرمایه در گردش واحدهای صنعتی، معدنی، کشــاورزی و ... اقدامات 
الزم را انجام دهد. از این رو ما تقاضا داریم به حســاب ویژه تولید برای 

تامین سرمایه در گردش برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.

كوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

تعرفه گذاری پلکانی، راهکاری برای رعایت عدالت در یارانه مصرف انرژی
عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت:  تعرفه گذاری 
پلکانــی پرمصرف ها، بهترین راهــکار برای عادالنه کردن یارانه های 
پنهــان بخش انرژی اســت.علیرضا ورناصری افــزود: تعرفه گذاری 
پلکانی برای بخش خانگی و انتهای زنجیره مصرف، مناسب و اثرگذار 
اســت.وی ادامه داد:  تعرفه گذاری پلکانی برای مشــترکان پرمصرف 
دربرگیرنــده همه راهکارها در بخش مدیریت مصرف و اصالح یارانه 
انرژی نمی شــود، زیرا از ابتدای فرآیند تولید برق در کشــور تا زمان 
توزیع و مصرف، مشــکالت بســیار زیادی وجود دارد،  اگر به دنبال 
اصالح روش و الگوی مصرف برق و واقعی کردن قیمت انرژی هستیم، 
باید همه این فرآیند چندگانه مورد بررسی قرار بگیرد.وی بخشی از 

مدیریت اصالح مصرف انرژی را شــامل اجرای تعرفه گذاری پلکانی 
افزایشی و اصالح تعرفه ها عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: راهکارهای 
مختلفی وجود دارند که می توان برای بهینه ســازی مصرف برق از 
آنها اســتفاده کرد تا به این واســطه قیمت ها واقعی شوند.ورناصری 
با اشــاره به اســتفاده نیروگاه های کشور از سوخت های ارزان قیمت، 
گفت: ایران ۳۰۰ روز از ســال را از انرژی خورشــید بهره مند اســت 
اما چرا باید نیروگاه هابا گاز و نفت اداره شــوند. اکنون در حدود ۷۰ 
درصد از مردم جامعه از الگوی مصرف استفاده می کنند اما همچنان 
با افت برق و کمبود سوخت مواجه هستیم این موضوع نشان دهنده 
وجود دالیل متعددی در باال رفتن مصرف برق است.عضو کمیسیون 

انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اختصاص یارانه های پنهان 
انــرژی بــه دهک های باالی جامعه گفت: طبق اعالم مرکز آمار ایران 
جمعیت کشور در حدود ۸۲ میلیون نفر است و میزان افرادی که از 
یارانه دولتی اســتفاده می کنند در حدود ۷۷ میلیون نفر می شــوند، 
یعنی طبق آمار بیش از ۹۵ درصد از مردم کشــور از یارانه اســتفاده 
می کنند.ورناصری افزود: ســوال اینجاست آیا همه این افراد نیازمند 
هستند؟ جواب منفی است اما چون سیستم یارانه ای کشور هوشمند 
نشــده اســت، از سال ۸۷ که نظام یارانه ای برقرار شده، ۱۲۷ مرحله 
یارانه پرداخت شده و تعداد زیادی از افراد غیرنیازمند آن را دریافت 

کرده اند. این مسئله در یارانه پنهان انرژی نیز وجود دارد.

کشاورزی محقق  می شود با صرفه جویی 10 درصدی آب در 

نجاتکشورازورشکستگیآبی
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بین الملل

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:

گاز خانگی در روزهای آینده  مصرف 
به ۶00 میلیون مترمکعب می رسد

مدیر گازرســانی شرکت ملی گاز گفت: مصرف 
گاز در روزهای اخیر از ۵۲۰ میلیون مترمکعب 
به ۵۴۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته، و انتظار 
می رود این رقم به ۶۰۰ میلیون مترمکعب برسد.

جالل نورموسوی، مدیر گازرسانی شرکت ملی 
گاز اظهار کرد: به علت تقارن شروع فصل سرما 
و ورود دو سامانه بارشی به کشور، مصرف گاز در 
کشور باال رفته است و پیش بینی می شود این 
سرما حدود یک هفته در کشورمان باقی بماند.
وی ادامه داد: مصرف گاز در روزهای اخیر از ۵۲۰ 
میلیــون مترمکعب به ۵۴۰ میلیون مترمکعب 
افزایــش یافته، البته انتظــار می رود در بخش 
مصرف خانگی و واحدهای تجاری و مشترکین 
جزء، این رقم به ۶۰۰ میلیون مترمکعب برسد.
ورموســوی تصریح کرد: اثرات افزایش مصرف 
گاز ســبب به هم خوردن موازنه گاز در خطوط 
انتقال کشــور می شود بنابراین مجبور هستیم 
ایــن موازنــه را با کاهش مصرف در بخش های 
دیگر جبران کنیم، برای مثال مجبور هســتیم 
مصرف ۱۲۱ میلیون مترمکعبی پاالیشگاه ها را 
کاهــش داده و حجم مصرف را به ۱۰۰ میلیون 

مترمکعب برسانیم.
او گفت: در بخش های فوالد، سیمان و پتروشیمی 
هــم اعمال محدودیت ها از قبل انجام شــده و 
کماکان دایر اســت. طبق مصوبات قبلی، حجم 
مصرف گاز فوالدی ها باید ۱۵ میلیون مترمکعب 
باشد که البته در حال حاضر کمی بیشتر از این 
مقدار است، دربخش سیمان باید ۵ میلیون باشد 
که فزونی شکل نگرفته اما در بخش پتروشیمی 
حجم مصــرف باید ۵۰ میلیون مترمکعب می 
بود که طبق مصوبه رفتار نشده و کمی افزایش 
شاهد هستیم.مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز 
افزود: اگر مصرف گاز خانگی بیش از حد پیش 
بینی ها شود با اعمال محدودیت روبرو خواهد 
شد.نورموسوی در خصوص اعمال محدودیت در 
بخش تولید هم گفت: حجم مصرف گاز بخش 
تولید در حداکثر میزان مصرف، ثابت اســت و 
دســتخوش اعمال محدودیت ها نمی شود.وی 
تصریح کرد: حجم گاز تولیدی که برای مصرف 
تحویل ما می شود حدود ۸۱۴ تا ۸۲۰ میلیون 
مترمکعب اســت، البته تمام گاز تولیدی وارد 

خطوط نمی شود .

با فناوری دانش بنیان ها محقق می شود ؛ 

گازهای مشعل   جمع آوری 
میدان نفتی مارون ۶ 

یکی از شــرکت های دانش بنیان با حمایت ۳۵ 
میلیــارد تومانی صندوق نوآوری و شــکوفایی 
موفق شد با اجرای فرآیندهایی بروی گاز همراه 
نفت مشعل سایت میدان نفتی مارون ۶ به فرآیند 
اســتحصال گاز سبک )گاز طبیعی( و میعانات 
)خروجی برای پتروشیمی( با افزایش فشار گاز 
فلر کمک کند.در این طرح یک فرآیند افزایش 
فشــار رخ می دهد که پس از مراحل جداسازی 
و رطوبت  زدایــی گاز همــراه نفت، به واحدهای 
پاالیشــی ارســال می شــود. هدف از این طرح 
جلوگیــری از ســوزانده شــدن گازهای همراه 
نفت و آلودگی هوا در شــهرهای جنوب کشور و 
اســتفاده از آن ها به عنوان خوراک پتروشیمی 
و گاز مصرفی شــبکه گاز کشــور است.مهندس 
ســید عزت اهلل حجازی، مدیرعامل این شرکت 
با اشــاره به پروژه "جمع آوری و افزایش فشــار 
گازهای فلر ســایت مارون ۶" گفت: با توجه به 
اینکــه روزانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
فوت مکعب گاز در کشــور ســوخت می شود و 
ایــران بعد از ترکیه و عراق، از آلوده کننده ترین 
کشــورهای تولیدکننده گازهای فلر است و در 

کنوانسیون پاریس نیز بر مهار گازهای فلر تاکید 
شــده اســت، پروژه جمع آوری و افزایش فشار 
گازهای فلررا در  ســایت میدان نفتی مارون ۶ 
اجرا کردیم.وی جمع آوری گازهای فلر را یکی 
از پروژه های مهم اقتصادی و زیست محیطی در 
ایران دانست و اظهار کرد: این طرح یک فرایند 
افزایش فشار است که پس از مراحل جداسازی 
و رطوبت زدایــی گاز همــراه نفت، به واحدهای 
پاالیشی ارسال می شود که در نهایت از سوختن 
این ســرمایه ملــی جلوگیری کرده و همچنین 
منجر به درآمدزایی از محل فروش گاز طبیعی 
و میعانات خروجی می شود.حجازی با بیان اینکه 
این پروژه ضمن ایجاد اشــتغال به لحاظ زیست 
محیطــی نیز دارای مزیت های فراوانی اســت، 
خاطرنشان کرد:هدف از طرح حاضر، جلوگیری 
از ســوزانده شدن گازهای همراه نفت و آلودگی 
هوا در شهرهای جنوب کشور و استفاده از آن ها 
به عنوان خوراک پتروشیمی و گاز مصرفی شبکه 
گاز کشور است.وی گفت: ما با کشور ارمنستان 
برای صادرات محصول قراردادی منعقد کرده ایم 

که به دنبال اجرای آن هستیم.

رشد مصرف نفت 
توقف ناپذیر می ماند

تقاضــای جهانی برای نفت در ســال 
۲۰۲۱ کــه جهــان احیــا از پاندمی 
ویروس کرونا را آغاز کرد، بهبود پیدا 
کرد و مجموع مصرف جهان در سال 
۲۰۲۲ با وجود تالشــها برای کاهش 
مصرف ســوخت فســیلی و مقابله با 
تغییــرات اقلیمی، احتماال به رکورد 
جدیدی صعود می کند. مصرف بنزین 
و دیزل امســال که مصرف کنندگان 
سفر و فعالیت تجاری را ازسرگرفتند، 
افزایش پیدا کرد. طبق گزارش آژانس 
بیــن المللی انرژی، انتظار می رود در 
ســال ۲۰۲۲ مصــرف نفــت خام به 
۹۹.۵۳ میلیــون بشــکه در روز در 
مقایســه با ۹۶.۲ میلیون بشــکه در 
روز در ســال میالدی جاری افزایش 
پیــدا کند با این حال همچنان کمتر 
از سطح مصرف ۹۹.۵۵ میلیون بشکه 
در روز در سال ۲۰۱۹ پیش از شیوع 
پاندمــی خواهــد بود.بهبود مصرف، 
اوپک و صنعت شــیل آمریکا را تحت 
فشار بیشتری برای تامین تقاضا قرار 
مــی دهــد آن هم پس از ســالی که 
تولیدکنندگان بزرگ از بهبود فعالیت 
و فرا رفتن تقاضا از میزان عرضه و در 
نتیجه کاهش ســطح ذخایر جهانی، 
غافلگیر شــدند. کشــورهای متعدد 
عضــو اوپک برای افزودن به ظرفیت 
تولید به ســختی تقــال می کنند در 
حالی که صنعت شیل آمریکا مجبور 
اســت پاســخگوی خواســته های 
ســرمایه گــذاران  و کنتــرل هزینه 
باشــد.نفت برنت که سال ۲۰۲۱ را با 
قیمت ۵۲ دالر در هر بشکه آغاز کرد، 
تا رکورد حدود ۸۶ دالر در هر بشکه 
پیش رفت و در پایان ســال دوباره از 
اوج فــرود آمد. پیش بینی کنندگان 
می گویند قیمتها روند صعودی را در 
ســال ۲۰۲۲ ازسرمی گیرند مگر این 
کــه عرضه بیش از میزان پیش بینی 
شده افزایش پیدا کند. محققان بانک 
امریــکا برآورد می کنند قیمت نفت 
برنــت به دلیل ذخایــر اندک و عدم 
وجــود ظرفیت مــازاد تولید، به طور 
میانگین به ۸۵ دالر در ســال ۲۰۲۲ 
می رســد.عامل نامعلــوم، واریانت 
اُمیکرون اســت که باعث شده است 
کشــورهای متعــدد محدودیتهای 
ســفر را اعمال کننــد که به صنعت 
هواپیمایی و مصرف ســوخت لطمه 
مــی زند.دامیــن کوروالیــن، مدیر 
تحقیقات انرژی در گلدمن ســاکس 
پیــش بینی کرد اگــر این موج ابتال 
مانند موجهایی باشد که پیش از این 
مشاهده کرده ایم، در این صورت برای 
رشــد اقتصادی در سه ماهه نخست 

سال ۲۰۲۲ منفی خواهد بود.

 LNG برد صادرکنندگان
آمریکا از بحران انرژی اروپا

بــا ادامــه رکوردشــکنی قیمت گاز 
در اروپــا که با کمبود شــدید عرضه 
روبروست، صادرکنندگان گاز طبیعی 
مایع )LNG( آمریکا در موقعیت خوبی 
برای بهره بردن از این بحران و افزایش 
صادراتشان قرار دارند.کمبود شدید 
گازطبیعــی، کاهــش تولید نیروی 
بادی، اختالل در فعالیت نیروگاههای 
هسته ای و موج هوای سرد، اروپا را با 
یکی از بدترین بحرانهای انرژی تاریخ 
خود مواجه کرده اســت. با این حال 
مشــکالت انرژی اروپا هر روز وخامت 
بیشــتری پیدا می کند. قیمتهای گاز 
طبیعی اروپا ســه شنبه گذشته پس 
از اینکه جریان خط لوله گازی یامال-
اروپا از روسیه به آلمان به سمت شرق 
معکوس شد، به رکورد باالی جدیدی 
صعــود پیدا کرد.جریان گاز خط لوله 
یامال-اروپا به مسافت ۲۶۰۷ مایل که 
یکی از مهمترین مسیرهای صادرات 
گاز روســیه به اروپاست، از روز شنبه 
به تدریج کاهش پیدا کرد اما اواســط 
هفته مسیر آن به سمت شرق معکوس 
شد که کرملین مدعی است هیچ دلیل 
سیاسی ندارد. بعضی از سیاستمداران 
غربی مدعی هستند که روسیه از گاز 
طبیعی به عنوان یک سالح در منازعه 
سیاسی مربوط به اوکراین و همچنین 
تاخیر در روند تایید خط لوله جنجالی 
نورد استریم ۲ استفاده می کند. البته 
روسیه هرگونه ارتباط در این رابطه را 

تکذیب کرده است. 

وزیر نیرو:

 سرانه آب هر ایرانی 
کاهش یافته است

 وزیر نیرو گفت: سرانه آب هر ایرانی از حدود ۶ 
هزار و ۵۰۰ مترمکعب به یک هزار و ۲۰۰ متر 
مکعب کاهش یافته است.علی اکبر محرابیان 
در نشســت بــا مدیران صنعــت آب و آبفای 
کشــور در محل وزارت نیــرو افزود: کاهش 
سرانه آب لزوم توجه جدی تر به سازگاری با 
کم آبی را دوچندان می کند.وی ادامه داد: حل 
چالش های آب در این دوره از طریق ۲ راهکار، 
اقدام هــای نرم افزاری و اقدام های عملیاتی و 
سازه ای پیگیری خواهد شد.وزیر نیرو گفت: 
در اقدام های نرم افزاری که نخستین گام است، 
درک این موضوع که کشــور درگیر شــرایط 
کم آبی اســت و پنجه در پنجه کم آبی دارد 
بسیار مهم خواهد بود.محرابیان اظهار داشت: 
کشــورمان یکی از کم بارش ترین کشورهای 
جهان است که یک سوم تا یک دوم بارش ها در 
آن به وقوع می پیوندد و همواره شاهد کاهش 
بارش هــا بوده و خواهد بود.وی اضافه کرد: بر 
همین اساس افزایش بهره وری در بخش آب 
از اهمیت بســیار باالیی برخودار اســت، زیرا 
افزایــش بهره وری این امکان را می دهد تا با 
منابع کم بتوان مصرف بیشــتر را به درستی 
پوشش داد.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: عمده 
مصارف آب کشــور در بخش های کشاورزی، 
صنعت، شــرب و محیط زیســت است که در 
بخش کشاورزی با توجه به سهم قابل توجه 
ایــن بخش و میزان رشــد آن، میزان اعمال 
بهره وری از ظرفیت باالتری برخودار اســت.

محرابیان گفــت: اگر صرفه جویی در بخش 
کشــاورزی محقق شــود مشکالت زیادی از 
کشــور حل خواهد شــد، بنابراین توجه به 
افزایــش بهره وری در این بخش از ضروریات 
است که متولی آن نیز باید وزارت نیرو باشد.

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
وزیر نفت خبر داد:

 به  کارگیری نیروهای امریه 
در صنعت نفت از سال 1401

 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت 
نفت، با اشــاره به مکاتبه ها بین صنعت نفت 
و ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: درصدد 
هســتیم موضوع به کارگیری نیروهای طرح 
نظام/ امریه را دوباره در ســال ۱۴۰۱ برقرار 
کنیم.»مهدی علی مــددی« درباره اجرای 
دوبــاره طــرح نظام/ امریه افزود: براســاس 
قوانین و مقررات ســتاد کل نیروهای مسلح، 
اعزام کارکنان وظیفه به سازمان ها و نهادهای 
دولتی به طور صرف، به منظور به کارگیری در 
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و عملیاتی 
است و بهره مندی از خدمات آنان در واحدهای 
ستادی وزارت نفت، میسر نیست.وی درباره 
چگونگی پذیرش این نیروها در وزارت نفت، 
تصریح کرد: در صورت برقراری سهمیه توسط 
ستاد کل نیروهای مسلح، ضمن اطالع رسانی 
آغاز پذیرش برای ثبت نام نیروهای متقاضی 
طــرح نظام/ امریــه در صنعت نفت از طریق 
خبرگزاری »شانا« و سایر نشریات وزارت نفت 
از جمله نشریه الکترونیکی »مشعل«، فعالیت 
ســامانه ثبت نام طرح نظام/ امریه به آدرس 
http://pmhr.mop.ir دوباره آغاز می شــود و 
متقاضیان می توانند در صورت داشتن شرایط 
پذیرش داوطلبان انجام خدمت ســربازی در 
صـنعت نفت )معدل، مقطع تحصـیلی، رشته 
تحصیلــی و...( از اول تا دهم ماه های زوج در 

سامانه مذکور ثبت نام کنند

برای انتقال یا شیرین سازی آب، 
 10 سال از کشورهای دیگر 

عقب هستیم
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: ما برای 
انتقال و تأمین آب شــرب و یا شیرین سازی 
آب ۱۰ سال از کشورهای دیگر عقب هستیم.

ابراهیــم عزیــزی نماینده مردم شــیراز در 
مجلس شورای اسالمی در موافقت با اولویت 
قــرار گرفتن طرح انتقال آب دریای عمان به 
استان سیستان و بلوچستان در صحن، اظهار 
داشــت: در حال حاضر کشورهای همسایه 
۲۲ میلیون مترمکعب در شــبانه روز آب از 
خلیــج فارس نمک زدایی کرده و آب را برای 
مصارف مختلفی نظیر شــرب، صنعت  حتی 
جنگل کاری شیرین می کنند. ما برای انتقال 
و تأمین آب شــرب و یا شیرین سازی آب ۱۰ 
سال از کشورهای دیگر عقب هستیم.وی ادامه 
داد: نمایندگان مجلس باید استان سیستان 
و بلوچســتان را در موضوع تأمین آب یاری 
کنند، بی تردید اگر این طرح به تصویب برسد 
دولت باید با عزم و اراده بیشتر مشکل تأمین 
آب شــرب را حل کرده و نیازهای اســتان را 
برطــرف کند.ایــن نماینده مردم در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه بســیاری از 
استان ها با مشکل کمبود آب مواجه هستند، 
اظهار کرد: از ظرفیت شیرین سازی آب دریای 
عمان و خلیج فارس باید برای آبرسانی به سایر 

استان ها نیز استفاده کنیم.

کارشناســان معتقدند که خروج کشــور از شــرایط 
»ورشکســتگی آبی« با صرفه جویی صرفاً ۱۰ درصدی 
در منابع آب کشــاورزی امکان پذیر اســت که این امر 
نیازمنــد جایگزینی روش های ســنتی کشــاورزی با 
روش های جدید و اصالح الگوی کشــت است.استفاده 
از منابع آب تجدیدپذیر در همه نقاط جهان رایج است 
و این منابع خدادادی به منظور توســعه شهرنشــینی, 
صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند.کاهش 
مصــرف از  ۹۶ میلیــارد متر مکعب به ۷۲ میلیارد متر 
مکعــب تنها بــا صرفه جویی ۱۰ درصدی در منابع آب 
کشاورزی امکان پذیر است که این امر نیازمند جایگزینی 
روش های سنتی کشاورزی با روش های جدید اصالح 
الگوی کشت و تبیین الگوی کشت جامع توسط وزارت 
جهاد و کشاورزی و مدیریت آب در اختیار گرفته توسط 

کشاورزان توسط سازمان های مسئول است. 
کشاورزی سنتی، سال هاست که در کشور ما رواج دارد و 
حتی در شرایط بحران آبی و خشکسالی نیز تغییری در 
روش های کشت کشاورزان ایرانی حاصل نشده است؛ 
به نظر می رســد دلیل اصلی کشاورزی سنتی در ایران 
عدم آگاهی رسانی صحیح به کشاورزان درباره بازدهی 
بیشتر روش های کشت نوین و صرفه جویی آب در این 
روش هــا، عدم تامین اعتبــار الزم و ارائه آموزش های 
تخصصی در این حوزه است.از جمله ایرادات کشاورزی 
سنتی می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱.  تهدید منابع 
آبی کشــور با کشاورزی سنتی:در آبیاری سنتی حجم 
زیادی آب به گیاهان داده می شود؛ در این روش، حجم 
زیاد آب می تواند سبب فرسایش خاک و نابودی منابع 
آبی موجود شــود همچنین در فصولی که خشکسالی 
اســت نمی توان از این شــیوه برای آبیاری زمین های 

کشاورزی استفاده کرد
۲.کشــاورزی ســنتی مــواد مغذی خــاک را از بین 
می برد:کاشــت محصــوالت و همچنین کشــاورزی 

بدون تحقیقات گســترده، ســبب کاهش مواد مغذی 
خاک می شــود؛ این اتفاق باعث می شود تا کشاورزان، 
دیگــر نتوانند گیاهان را در مزارع خود بکارند و مجبور 
می شــوند تا برای کشت محصول به مکان های دیگری 
بروند؛ به عالوه کشاورزان در این روش مجبور خواهند 
بود تا به شــکل گسترده از کودهایی استفاده کنند که 
سبب آلودگی خاک، آب و محیط زیست می شود.این 
آلودگی ها می تواند اثرات جبران ناپذیری داشته باشد؛ 
بــه طــور مثال خاک دارای باکتری ها، قارچ ها و اکتینو 
باکترهای مفیدی است که می تواند برای سالمت خاک 
نقش بســیار مهمی را داشــته باشند؛ استفاده از سموم 

شــیمیایی در حجم گسترده برای از بین بردن آفات تا 
حدود زیادی این باکتری ها را از بین می برد و ســبب 
می شــود تا هر بار کشــاورزی و کشت محصول نیاز به 
مواد مغذی و کودهای بیشتری داشته باشد. ۳. بازدهی 
پایین کشاورزی سنتی:در کشاورزی سنتی با توجه به 
ابزارهای سنتی که مورد استفاده قرار می گیرد، بازدهی 
کشــاورزی نیز کاهش پیدا می کند؛ به همین منظور 
برخی از کارشناسان بر این باورند که کمترین بازدهی 
در زمین های زراعی مربوط به کشاورزی سنتی است؛ 
به طور مثال در کشــاورزی ســنتی برای شخم زمین از 
گاو آهن اســتفاده می شود اما در کشاورزی مدرن این 

کار با استفاده از تراکتور های چند کاره انجام می گیرد.
با توجه به حجم باالی مصرف آب در کشــاورزی باید 
هرچه سریعتر اقدامات در جهت اصالح الگوی کشت و 
روش های آبیاری در کشور اجرا شود؛ در ادامه تعدادی 
از روش های موثر در کاهش مصرف آب در کشــاورزی 
را مرور می کنیم که به شــرح زیر اســت:  اســتفاده از  
آبیاری قطره ای:سیســتم های آبیاری قطره ای، آب را 
دقیقا به پای ریشــه گیاه می رسانند؛ کاهش تبخیر در 
سیســتم آبیاری قطره ای برتری این روش در مقایسه 
با روش های سیســتم های آبیاری پاششی است؛ برای 
زمان هــای خنک تر هوا در طول روز می توانید از تایمر 

برای زمان بندی آبیاری استفاده کنید. 
جمــع آوری و ذخیره ســازی آب:عمــده  آب هــای 
کشــاورزی از منابع آب های زیرزمینی تامین می شود 
و این در حالی اســت که جمع آوری و ذخیره ســازی 
آب های ســطحی حاصــل از بارش ها منبع تامین آب 
بســیار مناســبی برای مزارع در طول سال خواهد بود؛ 
حوضچه، تاالب یا استخرهای آبی که به خوبی مدیریت 
شوند حتی می توانند زیستگاهی مناسب برای گیاهان 

و جانوان منطقه فراهم کنند.  
زمانبندی درست آبیاری:مدیریت هوشمندانه منابع 
آب تنهــا به معنی مدیریت چگونگی رســاندن آب به 
محصول نیســت بلکه مدیریــت زمان آبیاری، دفعات 
آبیــاری و مقدار آب نیز اهمیت به ســزایی دارد؛ برای 
اجتنــاب از آبیــاری بیش از حد یــا تنش کم آبی برای 
محصــوالت، کشــاورزان باید به طــور دائمی پیگیر 
پیش بینی های آب و هوا و نیز رطوبت خاک و گیاهان و 
انطباق برنامه زمانبندی آبیاری با شرایط موجود باشند؛ 
کشاورزان می توانند آبیاری را در طول شب انجام دهند 
تا میزان تبخیر آب کاهش یابد، کاهش تبخیر آب سبب 
می شود تا آب به خوبی در خاک نفوذ کند، در نتیجه از 

دفعات نیاز به آبیاری مزرعه کاسته خواهد شد.  

خبر ویژه

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: مجلس و 
دولــت بــه دنبــال افزایش قیمت بنزین نبوده و در طــرح دولت صرفا هدف 

توزیع عادالنه یارانه بنزین است.
هادی بیگی نژاد با اشاره به اینکه مجلس و دولت تصمیم در خصوص افزایش 
قیمت بنزین اتخاذ نکرده اند، بیان کرد: در خصوص افزایش قیمت بنزین هیچ 
بحثی نه در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نه در سایر کمیسیون 
های مجلس مطرح نشده است. مجلس و دولت تصمیمی برای افزایش قیمت 
بنزین ندارند. اما دولت برای عادالنه کردن توزیع یارانه سوخت تصمیمی را 

اتخاذ کرده که به عنوان یک ایرانی باید بگویم عده ای مغرضانه آن را بسیار 
بــد بــه مردم منتقل کردنــد.وی در ادامه اظهار کرد: امروز عده ای در جامعه 
اصــال خودرویــی ندارند و به دنبال آن یارانه بنزین نیز دریافت نمی کنند که 
این امر ناعادالنه اســت. دولت تصمیم گرفت مقدار معینی بنزین یارانه ای 
را توزیع کرده تا به سرپرست خانوار هایی که خودرو ندارند نیز یارانه بنزین 
داده شود.نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: دولت 
تصمیــم گرفــت در منطقه ای کوچــک این طرح را اجرا کند تا ببیند از پس 

اجرای آن برمی آید یا نه. 

یک عضو کمیسیون انرژی :

مجلس و دولت قصد افزایش قیمت بنزین را ندارند
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55بانک و بیمه
 حواله منظم بانک ملت

 خدمتی نوین برای مدیریت 
وجوه مشتریان

خدمــت حواله منظم با هدف مدیریت وجوه و 
نقدینگی و صرفه جویی در وقت مشــتریان در 
ســامانه های غیرحضوری بانکداری اینترنتی و 
همراه بانک، در دســترس مشتریان بانک ملت 

است. 
مشــتریان این بانک می توانند با اســتفاده از 
خدمت حواله منظم، به آسانی و از طریق سامانه 
های بانکداری اینترنتی و همراه بانک، پرداخت 
ها و انتقال وجوه را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

ایــن خدمــت کاربردی در ســامانه بانکداری 
اینترنتی، از طریق گزینه انتقال وجه/خدمات/ 
حواله منظم و همراه بانک ملت منوی کشویی 
ســامانه، ورود به بخــش انتقال وجه و انتخاب 

منوی حواله منظم قابل استفاده است.
برای صدور حواله منظم الزم اســت اطالعاتی 
شــامل شماره حساب مبداء، شماره حساب یا 
کارت ملتــی مقصد، انتخاب فواصل پرداخت، 
تاریخ اولیــن پرداخت، تاریخ آخرین پرداخت 

و مبلغ حواله در فیلدهای مربوطه وارد شود.
بر اســاس این گزارش، مشــتریان برای انجام 
حواله منظم باید یک روز قبل از تاریخ سررسید 
حواله تعریف شــده، موجودی حساب مبداء را 
برای برداشــت مبلغ تعیین شده و کارمزد آن، 

تکمیل کنند.
در عیــن حــال، در هر دو کانال اینترنت بانک و 
همراه بانک ملت، امکان مشاهده و حذف تمامی 

حواله های ایجاد شده نیز میسر خواهد بود.
این گزارش مــی افزاید، دو محتوای گرافیکی 
برای راهنمایی ســریع و آسان کاربران آماده و 

ارایه شده است.
همچنیــن مرکــز ارتباط ملت با شــماره های 
۱۵۵۶ )تهران( و ۰۲۱۸۲۴۸۸ )شهرســتان( 
پاســخگوی پرســش های احتمالی مشتریان 

گرامی است.

کارت هواداری  رونمایی از 
ورزش های همگانی

تفاهم نامــه همــکاری بانــک گردشــگری و 
فدراسیون ورزش های همگانی با حضور اعضای 
هیات مدیره بانک و رئیس فدراســیون مذکور 

امضا شد.
مراســم رونمایــی از کارت هــواداری ورزش 
هــای همگانی با حضور حســین رحمتی قائم 
مقام بانک گردشــگری و افشین مالیی رئیس 
فدراسیون ورزش های همگانی برگزار شد و طی 
آن تفاهم نامه همکاری طرفین به امضا رسید.

قائم مقام بانک گردشــگری در مراسم رونمایی 
از کارت هــواداری ورزش های همگانی گفت: 
ورزش همگانی در کشــور به ســطحی از ارتقا و 
بالندگی رسیده که با زندگی مردم آمیخته شده 

و حرکت رو جلوی خود را ادامه خواهد داد.
حسین رحمتی با بیان اینکه ورزش همگانی در 
سال های اخیر در بخش تکنولوژی و علمی متحول 
شده است، افزود: امروز ورزش همگانی یک پیاده 
روی ساده نیست و به سمت ورزش های گروهی 
ســوق پیــدا کرده و لذا همــه باید به این موضوع 
مهم توجه کنند. وی ادامه داد: بانک گردشگری 
اثرگذاری خود در حوزه ورزش را در رشــته های 
والیبال و فوتبال)تیم پرســپولیس( نشان داده و 
کمک ها و حمایت های الزم را داشته است . اکنون 
نیز در نظر داریم از ظرفیت های بانک در کمک به 
تامین سالمت مردم استفاده کنیم. قائم مقام بانک 
گردشــگری گفت: به دنبال تعامل و همکاری دو 
طرفه هستیم تا بتوانیم از ظرفیت ورزش همگانی 
کشــور ۲۰ میلیون عضو جذب کنیم و شرایط را 
برای بهتر شدن ورزش همگانی در بین مردم فراهم 
کنیم. رئیس فدراسیون ورزش های همگانی نیز 
در این مراســم با اشــاره به اهمیت توسعه ورزش 
همگانی در کشــور از همــکاری و حمایت بانک 
گردشــگری تقدیر کرد و گفــت: تمام اقداماتی 
که از ســوی فدراســیون ورزش های همگانی و 
بانک گردشگری صورت خواهد گرفت، در جهت 
ســاختن آینده ای روشن برای مردم ایران است 
که بتوانیم با همکاری یکدیگر به ســمت توسعه 
پایــدار ورزش همگانی در کشــور حرکت کنیم. 
افشین مالیی با بیان این که توجه و نگاه رسانه ها 
به سمت ورزش قهرمانی است، خاطرنشان کرد: 
باید به ســالمت مردم که در ســال های گذشته 
مورد توجه قرار نگرفته، بیشتر از گذشته اهمیت 
داد و با داشتن برنامه های تاثیرگذار این خال را پر 
کرد تا ورزش همگانی و تامین ســالمت مردم در 
اولویت قرار بگیرد. وی ادامه داد: ائتالف فدراسیون 
ورزش های همگانی و بانک گردشــگری به سود 
ملت ایران خواهد بود و با پتانسیلی که این دو نهاد 
دارند، قطعا اتفاقات خوبی برای سالمت مردم رقم 
خواهد خورد. این تفاهم نامه نقطه عطفی در تعامل 
فدراســیون با بانک گردشگری محسوب خواهد 
شــد و امیدوارم بتوانیم گام های موثری در این 

راستا برداریم.

اخبار

اخبار

ح جدید بیمه دانا در حوزه درمان  طر

مهر سالمت دانا
شرکت بیمه دانا با صدور بیمه نامه درمان انفرادی 
برای خانواده ها در قالب طرح “مهرســالمت دانا ” 
بار دیگر به خدمت  رسانی و مشتری مداری معنای 

تازه ای بخشید.
این شــرکت پس از اجرایی شدن طرح های موفق 
مهردانــا و رفاه دانا کــه به تازگی در صنعت بیمه، 
گســترش یافته، خدمت جدید دیگری در حوزه 
ســالمت بــه خانواده  ها ارائــه می کند که به طرح 

“مهرسالمت” شهرت یافته است.
طرح مهرســالمت دانا به منظور پوشــش بیمه ای 
برای آحاد جامعه علی الخصوص افراد شــاغل در 
موسسات،کارگاهها و فروشگاهها واعضائ صنوف، 
کانونها و ساکنین مجتمع های مسکونی، خانواده 
ها و… ازســوی شــرکت سهامی بیمه دانا با حدود 
نیم قرن تجربه درحوزه بیمه های اشــخاص ارائه 
می گــردد . درایــن طرح پوشــش های بیمه های 
متنوعی ازقبیل بستری دربیمارستان شامل درمان 
طبی وجراحی های عمومی و تخصصی، زایمان، رفع 
عیوب انکســاری چشم )لیزیک (، آزمایشات، دارو 

ویزیت، دندانپزشکی و…ارائه می گردد.
در طرح مهر سالمت، بیمه شده اصلی به همراه افراد 
تحت تکفل )به استثنای والدین( می توانند تحت 
پوشش قرار گیرند و هر بیمه گذار )خانواده( مجاز 
به انتخاب طرح متناسب با سلیقه و نیازهای خود 

از میان طرح های متنوع می باشد .
ســقف تسهیالت طرح مهر سالمت، ۱۰۰ میلیون 
ریال است و بیمه شدگان طرح می توانند با استفاده از 
تسهیالت بانکی )حسب هماهنگی های انجام شده ( 
حق بیمه متعلقه را در قالب اقساط ۱۲ ماهه پرداخت 
نمایند. عالقه مندان به استفاده از طرح مهر سالمت 
بیمه دانا برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
تمامی شعب و نمایندگی های این شرکت در سراسر 

کشور مراجعه نمایند.

 دکتر غالمرضا سلیمانی در جمع مدیران عامل 
و مسئوالن ارشد صنعت بیمه: 

صنعت بیمه به نماد ثبات مالی 
تبدیل خواهد شد

اقتصــاد , الکترونیکــی , ایران, بورس , بیمه , بیمه 
مرکزی , بیمه نامه , رئیس کل بیمه مرکزی , سرمایه 
گذاری , سندیکای بیمه گران ایران , صنعت بیمه , 

غالمرضا سلیمانی
دکتر غالمرضا سلیمانی که در جمع مدیران ارشد 
صنعت بیمه ســخن می گفت، با اعالم این مطلب 
افــزود: صنعت بیمه با مشــارکت تمامی فعاالن، 
مدیران و کارشناسان زبده این حوزه توانسته است 
خود را به عنوان مدعی اصلی ثبات اقتصادی مطرح 
کنــد که این امــر در کاهش میزان تورم و افزایش 

ضریب امنیت اجتماعی، اهمیت خاصی دارد.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی با تشــریح آخرین 
دســتاوردهای صنعت بیمه در یک ســال اخیر به 
نقش موثر ســرمایه گذاری هوشمندانه در صنعت 
بیمه اشــاره کرد و اظهار داشــت: خرید اوراق مالی 
از محل ســپرده گذاری، ســرمایه گذاری موثر در 
بورس و نهادهای توســعه محور مالی از مأموریت 
های صنعت بیمه برای تقویت ســاختارهای مالی 

کشور به شمار می رود.
دکتر سلیمانی از ورود صنعت بیمه به عصر طالیی 
در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: با ادامه روند 
جذب دارایی های خرد مردم به خصوص در رشته 
بیمه های زندگی و ســرمایه گذاری در بازارهای 
بزرگ می توان به آینده این صنعت، بیش از پیش 

امیدوار بود.
رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان 
خود بر ضرورت همزیستی مسالمت آمیز و حرفه 
ای شــبکه فروش و اســتارت آپ ها تاکید کرد و 
گفت: گسترش فعالیت الکترونیکی در صنعت بیمه 
از الزامات است و نهاد ناظر می تواند با تکیه بر سه 
مأموریت حمایت، هدایت و نظارت در تعادل بخشی 

به فعالیت های شبکه فروش، نقش آفرینی کند.
وی از اســتارت آپ های بیمه ای خواســت فقط به 
فعالیت در رشــته شخص ثالث اکتفا نکنند و برای 
عرضه بیمه نامه در رشته های متنوع بیمه ای نیز 

برنامه ریزی کنند.
دکتر سلیمانی از همگانی سازی بیمه های زندگی در 
کشور به عنوان یک ماموریت جدی یاد کرد و اظهار 
داشــت: منابع حاصله از دریافت حق بیمه زندگی 
برای هدف مردمی شــدن اقتصاد بسیار مهم است 
که این امر باید در چارچوب سیاست کالن اقتصاد 

مقاومتی دنبال شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان بر مواردی نظیر: 
اهمیــت صیانت از حقــوق بیمه گذاران، حفاظت 
از اطالعــات بیمه ای مــردم، برنامه ریزی صنعت 
بیمه برای کاهش تورم و فشــار مالی بر شهروندان 
و همچنین پرهیز از نرخ شــکنی در صنعت بیمه 

تاکید کرد.

با حضور رئیس هیات امنای صندوق آتیه و رفاه پست بانک ایران؛

اعضایهیاتمدیرهصندوقمعرفیشدند
بهزاد شــیری مدیرعامل و رئیس هیات 
امنــای صندوق رفاه و آتیه بانک در این 
جلســه با اشاره به ســودآوری صندوق 
در ســال گذشــته، گفت: تا ســال ۹۷ 
دارایی هــای صندوق در بانک ســپرده 
گذاری می شــد ولی امروز با ســرمایه 
گذاری متنوع به موسسه ای رسیده ایم 

که شخصیت حقوقی مستقل دارد.
وی بــا تقدیــر از عملکرد صادقانه و پاک 
دستی اعضای هیات مدیره قدیم که در 
کنار وظایف اداری خود در صندوق آتیه 
و رفاه بانک مســئولیت داشــتند، افزود: 
صورت های مالی سال گذشته نشان می 
دهد که انتظارات، از صندوق محقق شده 
است و ارزش دارایی های صندوق به ۱۷۱ 

میلیارد تومان رسیده است.
مدیــر عامل بانک با اشــاره بر ضرورت 
انطباق عملکــرد هیات مدیره با قوانین 
و مقــررات تصریــح کرد: از هیات مدیره 
جدیــد مــی خواهم با اشــراف کامل به 
اساســنامه، آیین نامه ها و دستورالعمل 
های صنــدوق آتیه و رفاه بانک فعالیت 

خود را آغاز کنند.
رئیــس هیات امنای صندوق رفاه و آتیه 
بانــک با بیان اینکه باید به ســودآوری 
صندوق در بســتر قانــون توجه ویژه ای 

داشت، خاطرنشان کرد: اصالح ساختار 
سازمانی صندوق، متناسب با برنامه های 
آن و استفاده از نخبگان و مشاوران زبده 
می توانــد در ســودآوری صندوق نقش 

برجسته ای داشته باشد.
شــیری با اشــاره به اینکه استفاده از نرم 
افزارهــای مالــی و حســابداری به روز 
می تواند بســتر اجرای دســتورالعمل 

محاســبه ارزش خالص دارایی صندوق 
رفاه و آتیه بانک را فراهم کند، ادامه داد: 
شفاف ســازی عملکرد و انتشار گزارش 
صورت هــای مالی صندوق نقش بزرگی 

در جلب اعتماد اعضا دارد.
وی افــزود: با اینکه می دانم اعضا هیات 
مدیره جدید به امانت داری، رعایت صرفه 
و صالح در ســرمایه گذاری های صندوق 
توجــه دارند، ولــی باز هم بر رعایت این 

موضوعات تاکید ویژه ای دارم.
در پایــان ایــن مراســم از علی نوروزی 
رئیــس هیات مدیره، داود قزلباش مدیر 
عامل و آناهیتا امیرحســینی، سید اصغر 
جلیلی نیا و سعید صابونی اعضای هیات 
مدیره پیشــین صندوق رفاه و آتیه بانک 
تقدیر و قدردانی شد و علی رضا علیزاده، 
محمد سلمانی و سید یعقوب علویان به 
ترتیب به سمت مدیرعامل، رئیس و نائب 
رئیس هیات مدیره و آناهیتا امیرحسینی 
و فرشــید توالیی مقدم به عنوان اعضای 
هیــات مدیره جدید صنــدوق معرفی 

شدند.

ح کرد؛  عضو هیأت مدیره صرافی توسعه صادرات مطر

کارگزار کشور ظرف یک روز پس از تایید  انتقال منابع صادرکنندگان به 
عضــو هیات مدیره صرافی توســعه صــادرات گفت: این صرافی به 
عنوان بازوی اجرایی بانک توســعه صادرات، ظرف یک روز پس از 
تایید دریافت ارز از سوی کارگزاران شرکت، منابع صادرکنندگان 

را به داخل کشور منتقل می کند.
محمــد علــی مناف زاده در وبینار تخصصی مدیران بانک توســعه 
صــادرات ایــران با فعــاالن اقتصادی، صادرکننــدگان و مقامات 
اســتان آذربایجان غربی با بیان این مطلب افزود: صرافی توســعه 
صــادرات از جملــه شــرکت های تحــت مالکیت بانک توســعه 
 صادرات اســت و ماموریت انجام نقل و انتقال ارزی مشــتریان را 

به عهده دارد.
قائم مقام صرافی توســعه صادرات افزود: این صرافی بازوی بانک 
توسعه صادرات در ارائه خدمات ارزی است و به دلیل شرایط موجود و 
محدودیت های بانکی در زمینه دریافت و پرداخت های بین المللی، 

بخش عمده ای از وظایف نقل و انتقاالت ارزی را انجام می دهد.

قائم مقام صرافی توسعه صادرات خاطرنشان کرد: آماده هستیم تا 
ارز صادرکنندگان را چه از طریق ســامانه های نیما و ســنا و چه از 
طریق اسکناس خریداری و از آنها رفع تعهد کنیم. در زمینه واردات 
هم ارز مورد نیاز را برای واردکنندگان از سامانه های قانونی تامین 

و به مقاصد مورد نظر ارسال می نمائیم.
مناف زاده به شــبکه گســترده کارگزاران این صرافی اشــاره کرد و 
افزود: در عراق، افغانستان و کشورهای حوزه )C.I.S( آماده دریافت 
نقدی ارز صادرکنندگان و تبدیل ارز دریافت شده به ریال هستیم.

یــادآور مــی شــود، اتحادیــه کشــورهای مســتقل همســو یا 
 )C.I.S( کشــورهای مســتقل مشــترک المنافــع بــه اختصــار 

نامیده می شود.
وی درباره بازار عراق گفت: کارگزاران ما در سه منطقه شمال، مرکز 
و جنوب عراق امکان دریافت نقدی مبالغ ارزی صادرکنندگان را با 

کمترین کارمزد ممکن دارند.
قائم مقام صرافی توســعه صادرت تاکید کرد: در صورتی که امروز 
صادرکننده ای ارز خود را به صورت اسکناس به کارگزار ما تحویل 
دهــد، یــک روز بعد از تایید کارگزار، در ایران وجوه را به حســاب 

صادرکننده واریز خواهیم کرد.

کرد کرونا پرداخت  بیمه تعاون 100میلیارد تومان به واحدهای خسارت دیده از 
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، یونس مظلومی در نشســتی با 
خبرنگاران تبریز، با اشــاره به انجام مســوولیت های اجتماعی بیمه 
تعاون، اظهار کرد: این مبلغ در قالب بیمه توقف کســب و کار به ســه 

هزار واحد صنفی در کشور پرداخت شده است.
وی افــزود: هدیــه لوازم التحریر به دانش آموزان و ترویج فرهنگ بیمه 
از ســایر خدمات اجتماعی بیمه تعاون بوده که در ســطح کشور انجام 

شده است.
مظلومی ادامه داد: برای رقابت سالم و گشایش صنعت بیمه به تعداد 
شــرکت های بیمه در کشــور اضافه شده و فعالیت به سمت رقابتی تر 
شــدن پیش رفته اســت؛ گرچه به لحاظ شــاخص های اقتصادی این 

رقابت کامل نیست و نیمه متمرکز است.
وی با بیان اینکه معیار اصلی در بیمه تعاون، توســعه کســب و کار و 
ســودآوری اســت، افزود: نباید بیمه وارد ضرر و زیان شود چون نتایج 

آن به مردم و بیمه گذار بر می گردد.
وی خاطر نشــان کرد: برای ارتقای رضایت خســارت گیرندگان بیمه 

تعاون مرکز سنجش ویژه رضایت خسارت گیرندگان راه اندازی شده 
و ایــن مرکز ملکف اســت تا زمانی کــه رضایت کامل بیمه گذاری که 
خســارت دریافت کرده را اخذ نکرده اســت پی گیر جلب رضایت وی 

شود و این مرکز در بیمه های دیگر وجود ندارد.

مدیرعامل بیمه تعاون همچنین با اشاره به سهم این بیمه در صنعت 
بیمه کشــور گفت: ســهم ما نسبت به کل بیمه های کشور ۱.۵درصد 
اســت و ۴۰۰ هزار نفر در ایران تحت پوشــش بیمه تعاون هستند و در 
مجموع یک هزار نمایندگی داریم که از این تعداد ۱۰۰ نمایندگی در 

آذربایجان شرقی فعال هستند.
مظلومی اظهار کرد: آذربایجان شــرقی ۳.۸ درصد ســهم صنعت بیمه 
کل کشــور معادل ســه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را تولید می کند که 

متوسط سهم بیمه تعاون در این استان هفت درصد است.
وی همچنین با اشــاره به فعالیت اپلیکیشــن های مختلف در عرصه 
بیمه، گفت: ثبت نام بیمه به صورت آنالین تنها ۲ درصد است و باقی 
این ســهم، به شــیوه گذشــته و به صورت حضوری توسط نمایندگان 
بیمــه ها انجام می شــود و در واقــع ترجیح اصلی بیمه گذاران همان 
روش رایج اســت طوری که بر اســاس پیش بینی های انجام شــده 
 حداکثــر افزایــش ثبــت نام بیمه بــه صورت آنالین بــه پنج درصد 

خواهد رسید.

خبر ویژه

میثــم نمــازی مدیر امــور فناوری اطالعات بانک شــهر درهمین رابطه، گفت: 
متاســفانه طی هفته های گذشــته باتوجه به تحریم های شــرکت اپل، امکان 
دانلود مســتقیم نســخه IOS نرم افزار "همراه شهر" برای مشتریان بانک مسدود 
شده بود که به همت کارشناسان فناوری اطالعات بانک، این مشکل هم اکنون 

مرتفع شده است.
نمازی با بیان این که دسترســی به "همراه شــهر" از طریق ســایت بانک شهر به 
نشــانی:  http://www.Shahr-Bank.ir ممکن است، افزود: امنیت، سرعت، تنوع 

و کیفیــت باالی خدمات ارائه شــده در ایــن نرم افزار ؛ موجب محبوبیت آن در 
میان مشتریان شده است.

مدیــر امــور فنــاوری اطالعــات بانــک شــهر گفت: مشــتریان مــی توانند 
کیفیــت بــاالی خدمات ارائه شــده در ایــن نرم افزار ؛ موجــب محبوبیت آن 
در میــان مشــتریان شــده اســت.بخش گســترده ای از خدمــات بانکی ارائه 
 شــده در شــعب را در تمامی ســاعات شــبانه روز از "همراه شــهر" بانک شهر 

دریافت کنند.

دانلود مستقیم نسخه ios نرم افزار "همراه شهر" در سایت بانک شهر ممکن شد

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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گلستان با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ثار دفاع مقدس  کل حفظ آ دیدار مدیر 
گلســتان / گروه اســتان ها: ســرهنگ »محمدرضا کاظمی« 
مدیــرکل حفــظ آثــار دفاع مقدس گلســتان بــا »علی اکبر 
 نصیری« مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان دیدار و 

گفت وگو کرد.
علی اکبر نصیری مدیرعامل شــرکت ضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطــره تمامی شــهدای عزیزمان،تصریح کرد:نقش و اهمیت 
حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس در پیشبرد و گسترش فرهنگ 

دفاع مقدس و ارزشهای آن و فضای ذهنی مردم بسیار می توانند 
نقــش آفرینــی نمایند.وی در ادامه گذری هم بر اقدامات انجام 
شــده از ســوی صنعت برق جهت ارج نمودن یادو خاطره شهدا 
گفت : واگذاری انشعاب و تامین برق یادمان شهدا انجام شد که 
حقیقتا نیروهای این شرکت اقدامات جهادی را انجام داده اند.در 
ادامه ســرهنگ کاظمی مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان 
اضافه کرد: تاکنون شــرکت توزیع نیروی برق گلستان اقدامات 

خوبی را به سرانجام رسانده ک انصافا جای تقدیر و تشکر را دارد 
و انتظاری که دوباره از این مجموعه داریم این اســت که برای 
تامیــن برق موزه دفاع مقدس که زیربنای ۴۱۷۰مترمربع دارد 
همچون قبل بیش از پیش کمک رســان این مجموعه باشــند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در پایان اضافه کرد : 
تامین برق موزه دفاع مقدس نیز انشاله با انعقاد قرازداد در قالب 
نیرورسانی یا اهدایی با کمک دستگاه زیربط انجام خواهد شد.

کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی خبر داد؛ مدیر 

مشارکت۲هزارمیلیاردریالیخیریندرساختدارالقرآنهاونمازخانهمدارس
مشــهد / گروه اســتان هــا: مدیرکل 
آمــوزش و پرورش خراســان رضوی 
در مراســم تجلیل از خیرین دارالقرآن 
ســاز و نمازخانه ســاز در مدارس این 
استان اظهار داشت : خیرین با ساخت 
نمازخانه و دارالقرآن به تربیت فرهنگی 
دانــش آموزان کمک زیادی می کنند.

قاســمعلی خدابنده در این مراسم که 
روز پنجشــنبه در حسینیه ولی عصر 
)عج( مشهد برگزار شد بااشاره به آیات 
متعــدد قرآن کریم در زمینه ی توجه 
به کار خیر اظهار داشــت : عمل به کار 
خیر به مثابه معامله و دادوســتدی با 
پروردگار یکتاســت و کسی که در راه 
خــدا انفاق و بخشــش انجام می دهد 
بذری را می کارد که از آن ثمر فراوانی 
برداشت می کند.وی حضور خیرین در 
عرصه ی ساخت مدارس ، نمازخانه ها 
و دارالقــرآن هایی که در اختیار دانش 
آموزان قرار می گیرد را یک توفیق الهی 
دانست که به این عزیزان اهدا شده و در 
همین رابطه افزود : براساس سندتحول 
بنیادیــن رســالت وزارت آمــوزش و 
پرورش تربیت نسلی متعهد، متدین و 
متخصص می باشد که بخشی از فرایند 

پرورش این نسل در کالس های درس 
و بــا محوریت معلمان عزیز اتفاق می 
افتــد اما بخش بزرگ دیگری از تربیت 
دانش آموزان در فضاهای پرورشــی ، 
علمی و فرهنگی خارج از کالس درس 
رقم می خورد که در اســتان خراسان 
رضوی به برکت وجود مضجع شــریف 

امــام مهربانــی ها این بخش بیشــتر 
رنــگ و بوی مذهبی و دینی داشــته 
و در فضاهایــی ماننــد دارالقرآن ها و 
نمازخانه ها شــکل می گیرد.خدابنده 
تاکید کرد : خیرین با ساخت نمازخانه 
و دارالقرآن به این بخش از فعالیت های 
آمــوزش و پرورش که تربیت فرهنگی 

و دینــی دانش آموزان اســت کمک 
شــایان توجهی می کنند و جا دارد از 
این حضور موثر و حمایت بی شــائبه 
ی این عزیزان تشــکر کنیم.ابوالقاسم 
بابایی سرپرســت اداره کل نوسازی ، 
توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان 
رضوی نیز در این مراسم بابیان این که 

مدرسه به عنوان یک فضای مهم برای 
تربیت دانش آموزان براســاس مبانی 
سندتحول بنیادین مطرح است اظهار 
داشــت : در اســتان خراسان رضوی 
توجه به توسعه ی فضاهای فرهنگی ، 
پرورشی و قرآنی در آموزش و پرورش 
به عنوان یک اولویت مهم مطرح بوده 
به شــکلی که سرانه فضاهای پرورشی 
در ســطح استان از ۶۴ صدم متر مربع 
به بیش از ۰۸/۳ مترمربع افزایش پیدا 
کرده اســت.وی ادامه داد : تاکنون در 
سطح اســتان بیش از ۲۵۰ نمازخانه 
ی مستقل با صرف اعتباری بالغ بر دو 
هزار میلیاردریال با مشــارکت خیرین 
احداث شده است و از یک هزار و ۱۱۸ 
کالس درس کــه در قالب ۳۱۰ پروژه 
ی آموزشــی در ســال ۱۴۰۰ احداث 
شــده ۳۸ پروژه فرهنگی مشــتمل بر 
۲۱ نمازخانه به وسعت دو هزار و ۹۷۹ 
متــر مربع ، ۳ کارگاه با ۷۵۳ متر مربع 
و ۱۳ ســالن چندمنظــوره  با بیش از 
۹ هزار متر مربع وســعت تحویل داده 
شده، ضمن این که ۵۸ پروژه ی دیگر 
در این بخش را در ســطح اســتان در 

دست احداث داریم.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 شهردار هشتگرد در بازدید از واحد آمار 
کید کرد؛ و انفورماتیک تا

لزوم هوشمندسازی مدیریت 
شهری و ارائه خدمات الکترونیک 

به شهروندان 
البرز / گروه استان ها: مهندس یعقوبی شهردار 
هشتگرد که در ماه گذشته سکان مدیریت این شهر 
را برعهده گرفته است در برنامه های پیشنهادی 
خــود به پارلمان شــهری و نیز برنامه های ارائه 
شده در مراسم معارفه ، هوشمند سازی شهری 
و ارائه خدمات الکترونیکی به شــهروندان را از 
جمله اولویتها عنوان نموده و در بازدید از واحد 
آمار و انفورماتیک شهرداری نیز بر این موضوع 
تاکید نمود .وی به توسعه و ارتقاء سیستم ها از 
لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و تهیه و تدوین 
برنامه جامع برای تحول در مدیریت شــهری و 
ارتقاء نحوه خدمات رســانی به شهروندان اشاره 
کرد و گفت : با توجه به وجود بستر الکترونیک و 
گسترش آن در تمامی حوزه های شهرداری و نیز 
تمامی شهرها و استانهای کشور و از سوی دیگر 
برنامه های گسترده دولت برای هوشمندسازی 
خدمــات ، موضــوع حذف مکاتبــات کاغذی 
و کاهــش مراجعــات حضوری در دســتور کار 
مدیریت شــهری قرار گرفته و این مهم از جمله 
اولویتهای کاری خواهد بود .یعقوبی افزود : برنامه 
مدونی در این راستا در هفته های آینده تهیه و 
برای طی تشــریفات قانونی و اجرا ابالغ خواهد 
شد .شهردار هشتگرد بیان کرد : انتظار می رود 
این برنامه مدون در برشــهای یکساله و دو ساله 
و چهار ساله تدوین و در فاز اولیه بخش عمده ای 
از مراجعات غیرضروری شهروندان به شهرداری 
کاهش داده شــده و در فازهای دوم و ســوم این 
پروژه شــاهد نتیجه مطلــوب خواهیم بود .وی 
افزود : ایجاد بانک های اطالعاتی و پشتیبان های 
مطمئن از اطالعات ، شــفافیت در کار ، کاهش 
زمــان صدور مجوزها و اســتعالم های قانونی و 
کاهــش هزینه های تــردد از جمله مزایای این 
طرح خواهد بود .بازدید از واحدهای شهرداری 
از جمله برنامه های مســتمر شهردار هشتگرد 
بوده و در این بازدیدها ضمن بررسی نقاط ضعف 
و رفع کاســتیها ، دســتورات الزم برای بهبود 
وضعیــت کاری و ارتقاء خدمات به شــهروندان 

صادر می گردد .

 همزمان با هفته حمل و نقل، رانندگان 
و راهداری انجام شد؛

 تجلیل از فعاالن 
 عرضه حمل و نقل، رانندگان

و راهداران استان اردبیل 
اردبیل / گروه استان ها: همزمان با هفته حمل و 
نقل،راننــدگان و راهداری از فعاالن عرضه حمل 
و نقل،رانندگان و راهداران استان اردبیل تجلیل 
شــد.مدیرکل دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای  در مراسم تجلیل از 
راهداران، انجمن های صنفی و شرکت های حمل 
و نقل نمونه استان اردبیل گفت: به دلیل شرایط 
موجود و کمبود منابع امکان استخدام نیروهای 
جدید فراهم نیســت و به همین جهت متاسفانه 
راهداران در برخی مواقع به صورت تمام وقت کار 
اقدام به خدمت رسانی می کنند و امکان شیفت 
بندی وجود ندارد.محمدرضا زمانیان اظهار کرد: 
راهــداران و راننــدگان در حمل و نقل کاالهای 
اساسی و ضروری برای مردم نقش مهمی را ایفا می 
کنند که اگر ذره ای کوتاهی در این بخش صورت 
گیرد کشور دچار مشکالت عدیده ای خواهد بود.

وی با اشاره به مشکالت مالی راهداران و رانندگان 
افــزود: حــق الزحمه ای که در قبال زحمات این 
تالشــگران عرصه حمل و نقل پرداخت می شود 
در مقایســه با زحمات آنان بســیار ناچیز است و 
صرفا داشــتن وجدان آگاه و احساس مسئولیت 
در قبال مردم و تعهد است که باعث می شود این 
افراد به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی 
به مردم باشند.ســید عبدا... طباطبایی دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل نیز در ادامه 
این مراسم خدمات راهداران و رانندگان را غیرقابل 
انکار قلمداد کرد و گفت: خدماتی که از ســوی 
راهداران برای آسایش و رفاه مردم ارائه می شود بر 
هیچ کسی پوشیده نیست.کلیم ا... وثوقی مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اردبیل 
نیز در پایان این مراســم با ارائه گزارش عملکرد 
ایــن اداره کل بیــان کرد: ۱۵۵ شــرکت حمل و 
نقل در اســتان وجود دارد که ۹۰ مورد از آن در 
بخش کاال و مابقی در حوزه مســافر با بکارگیری 
۱۰ هزار وســیله نقلیــه فعالیت می کنند.وی از 
حمل ســاالنه ۴ میلیون تن کاال در اســتان خبر 
داد و افزود: در ۸ ماهه نخست سال ۳ میلیون تن 
کاال در استان حمل شده که این مهم با زحمات 
رانندگان و شرکت های حمل و نقل محقق شده 
اســت.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اردبیل در پایان گفت: استان اردبیل دارای 
۶ هــزار و ۷۰۰ کیلومتر راه می باشــد که ارزش 
امروزی آن ۲۵ هزار میلیارد تومان است که حفظ 

این سرمایه ملی از وظایف مهم راهداری است.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد:

 حرکت فوالد مبارکه 
به سمت توسعه کیفی

اصفهان / گروه اســتان ها: شــهرام عباسی مدیر 
تحقیق و توســعه شــرکت فوالد مبارکه با اشاره 
 IRACORTEN به انتخــاب محصول فــوالدی
A-HOT شــرکت فوالد مبارکه به عنوان محصول 
برتر تحقیق و توسعه در دهمین جشنواره پژوهش 
و فنــاوری وزارت صمــت اظهار کرد: همه ســاله 
معاونت آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت، عملکرد پژوهشــی در 
شــرکت های زیرمجموعه ایــن وزارت را ارزیابی 
می کنــد.وی افزود: از شــهریورماه ۱۴۰۰ فرایند 
ارزیابی عملکرد پژوهشی شرکت ها توسط وزارت 
 IRACORTEN صمت اجرا شد و محصول فوالدی
A-HOT شرکت فوالد مبارکه با هدف تأمین نیاز 
مشــتریان و با کاربرد اولیــه تولید کانتینرهای 
حمل ونقل دریایی به عنوان محصول برتر تحقیق 
و توســعه در دهمین جشنواره پژوهش و فناوری 
وزارت صمت مورد تقدیر قرار گرفت.مدیر تحقیق 
و توســعه شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
در ابتدا، فعالیت انجام شده برای معرفی محصول 
فوالدی IRACORTEN A-HOT شــرکت فوالد 
مبارکه در قالب اظهارنامه ای به ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان ارائه شد و پس از 
ارزیابی هــای به عمل آمده این محصول به وزارت 
صمت معرفی گردید و در نهایت پس از ارزیابی های 
به عمل آمــده در کمیتــه داوری، محصول جدید 
شــرکت فــوالد مبارکه به عنــوان محصول برتر 
تحقیق و توسعه در این جشنواره برگزیده شد.وی 
با تأکید بر ضرورت تحقق توسعه کیفی در شرکت 
فوالد مبارکه اذعان داشــت: با توجه به تأکیدات 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه بر توسعه کیفی 
و همچنین تعیین این مهم به عنوان چشم انداز و 
مأموریت شــرکت، واحدهای تولیدی، پشتیبانی 
و ســتادی در این راســتا درصدد توســعه کیفی 

محصوالت فوالد مبارکه هستند.

طراحی و تولید فوالدهای مقاوم به خوردگی 
اتمسفری در فوالد مبارکه

علیرضــا مولــوی زاده، مدیــر واحــد متالورژی 
و روش هــای تولید شــرکت فــوالد مبارکه در 
خصوص طراحی و تولید معرفی محصول فوالدی 
IRACORTEN A-HOT شــرکت فوالد مبارکه 
بیان کرد: این اقدام به منظور رفع نیاز کشــور از 
واردات، جلوگیری از خروج ارز از کشور، توسعه و 
تنوع هر چه بیشتر سبد محصوالت فوالد مبارکه 
و تولید فوالدهای خاص با ارزش افزوده باال صورت 
گرفته اســت.مدیر واحــد متالورژی و روش های 
تولید شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: از 
مصارف عمده این نوع فوالدها می توان به ساخت 
کانتینرهای حمل ونقل دریایی، واگن های حمل 
ریلــی و مدول های پیش گرم هوا در نیروگاه های 
تولید برق با ســوخت فسیلی اشاره کرد؛ تاکنون 
نیاز کشــور به این نوع فوالدها از طریق واردات از 
کشــورهایی همچون ژاپن، ســوئد و چین تأمین 

می شده است.

 پرواز کرمان-نجف 
پس از 2 سال وقفه از سر گرفته شد

کرمان / گروه استان ها: مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمان از 
راه اندازی مجدد پرواز کرمان – نجف طی روزهای 
یکشــنبه هرهفته خبر داد؛ این پروازها به علت 
شیوع کرونا طی ۲ سال اخیر دچار وقفه شده بود.
 فریــدون فعالــی افزود: پــرواز کرمان - نجف و 
برعکس در روزهای یکشــنبه هر هفته توســط 
دفتر خدمات مسافرتی جنوب شرق کرمان انجام 
می شــود و این پرواز گنجایش جابه جایی ۱۶۰ 

مسافر را دارد.
وی با اشاره به اینکه راه اندازی دوباره این پرواز به 
ورود گردشــگران سالمت کمک شایانی می کند 
تصریح کرد: با توجه به اینکه کرمان، شــهری با 
ظرفیت های گردشــگری سالمت است می تواند 
نیازمندی های گردشگران عراقی را در این زمینه 

برآورده کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان تصریح کرد: در استان فضای فیزیکی 
بســتری و دپارتمان ســالمت برای گردشگران 
فراهم اســت و برای گردشــگران عراقی امکانات 
الزم پزشــکی همچون دستگاه های آنژیوگرافی، 
سی تی اســکن، اتاق هــای عمل جراحی قلب باز، 
بخش بیماری های مادرزادی، بیماری های مغز و 
مخچه ای و غیره در مراکز درمانی کرمان از جمله 

بیمارستان مهرگان ایجاد شده است.
وی به فرا رسیدن دومین سالگرد شهادت شهید 
حاج قاسم سلیمانی نیز اشاره و بیان کرد: در این 
ایام برای اســکان و ارائه خدمات به زائران کشــور 
عراق که با پرواز مذکور به کرمان ســفر می کنند، 

تدابیر الزم اتخاذ شده است.
فعالــی بیان کرد: بر اســاس دســتورالعمل های 
صادره، زائران مزار شــهید حاج قاســم سلیمانی 
باید ۲ ُدز واکســن زده و تاییدیه الزم هنگام سفر 
به همراه داشــته باشند و همچنین تاییدیه تست 

منفی PCR از الزامات سفر آنان خواهد بود.
وی همچنیــن از راه انــدازی پرواز کرمان - دبی و 
برعکس در آینده ای نزدیک خبر داد و خاطرنشان 
کرد: بزودی این پرواز به جمع پروازهای بین المللی 

استان کرمان افزوده خواهد شد.

استانها 6
خبر ویژه

هرمــزگان / گــروه اســتان ها: مدیر عامل نیــروگاه بندرعباس  از 
اســتقرار ترانسفورماتورهای نســل جدید  در تلمبه خانه نیروگاه 
بندرعباس  خبر داد.حســین ســلیمی عنوان کرد: بر اساس برنامه 
از پیش تعیین شــده جایگزینی ترانســهای جدید بجای  ترانس 
های نسل قدیم با روغن اسکارل ، و در جهت حفظ محیط زیست 
،آخرین ترانس موجود از این نسل در قسمت  تلمبه خانه نیروگاه 
 250kVA بندرعباس  نصب  شد.سلیمی افزود: ترانسفورماتور های
از دســته ترانســفورماتورهای توزیع روغنی سه فاز توان پائین بوده 
و جهت برق رســانی در شــبکه توزیع و عمدتاً در محل های کم بار 
یا چگالی بار پائین مورد استفاده قرار می گیرد.مدیر عامل نیروگاه 
بندرعباس خاطر نشان کرد: جهت تغذیه الکترو پمپ های مربوط  
 بــه تلمبــه خانه نیــروگاه بندرعباس از ۳ ترانســفور ماتور با توان

 k.v.a  ۲۵۰  اســتفاده مــی شــد، که این ترانــس ها حاوی روغن 
آسکارل بوده و علی رغم ایجاد شرایط بسیار مناسب برای کارکرد 
ترانس ،  به علت  نامناســب  بودن روغن حاوی اســکارل در این 
نوع ترانس ها ،  سال هاست که ممنوع شده است. سلیمی تصریح 
کرد:ایران در گذشته ترانسفورماتورهای بزرگ نیروگاهی را از دیگر 
کشورها وارد می کرد، اما اکنون با وجود متخصصان ایرانی در این 
زمینه نیز بی نیاز بوده و تولید ترانسفورماتورهای بزرگ نیروگاهی 
نمونه بارزی از خوداتکایی و خودباوری اســت. مدیرعامل نیروگاه 
بندرعبــاس در پایــان اضافه کرد : کارشناســان امور الکتریک در 
نهایت اقدام به تعویض این ترانس ها در سطح نیروگاه کرده و  در 
بخش تلمبه خانه ، آخرین ترانس باقیمانده از نســل قدیم پس از 

رفع موانع موجود تعویض شد.

مدیر عامل نیروگاه بندرعباس عنوان کرد؛

استقرار ترانسفورماتورهای نسل جدید در نیروگاه بندرعباس

خبر ویژه

استاندار سمنان:

گردشگری مذهبی دارد پارک موزه دفاع مقدس ، قابلیت 
ســمنان / گروه استان ها: استاندار سمنان گفت: 
پارک موزه و مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان، 
قابلیت ارتقاء شــاخص های گردشگری مذهبی 

در استان سمنان را دارد.
ســید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان روز 
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰ در جلسه شورای هماهنگی 
حفظ آثار و نشــر ارزشــهای دفاع مقدس استان 
ضمن تاکید بر برگزاری با شــکوه مراســم های 
بزرگداشت روز ۹ دی و سالگرد شهادت حاج قاسم 
سلیمانی، یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی را گرامی داشته و گفت: امیدوارم بتوانیم 
در روش و منش زندگی شخصی، اجتماعی و امور 
کاری، مکتب حاج قاسم سلیمانی را سرلوحه کار 
خود قرار دهیم و به صورت جهادی و میدانی به 

گره گشایی از مشکالت مردم بپردازیم.
وی افزود: شهید دریادار همتی از افتخارات شهر 
و استان سمنان است که باید برنامه بزرگداشت 
این شــهید واالمقام نیز به بهترین شــکل ممکن 

برگزار شود.

هاشمی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه وضعیت 
مطلوبی در بحث مدیریت بیماری کرونا در کشور 
و استان حاکم شده، ضرورت دارد تا در برگزاری 

این برنامه ها تدبیر الزم برای حفظ سالمت مردم 
از طریق رعایت پروتکل های بهداشتی اندیشیده 
شــود تا بتوانیم از سالمت جامعه پاسداری کرده 

و آن را حفظ کنیم.اســتاندار سمنان تاکید کرد: 
حضــور در بیــن خانواده معظم و معزز شــهدا و 
سرکشــی از این عزیزان به صورت ویژه و جدی 
در دســتور کار و برنامه ها قرار داشــته باشد.وی 
با بیان اینکه اقدامات بســیار خوبی در خصوص 
پــارک موزه دفاع مقدس اســتان تاکنون انجام 
شده، تصریح کرد: از وظایف ماست تا در راستای 
حفظ ارزشــهای دفاع مقدس و همچنین نشر و 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام برداریم.
استاندار سمنان با تاکید بر اینکه استان سمنان، 
زیبنده این پارک موزه دفاع مقدس است، اظهار 
داشت: بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل 
سفر آیت اهلل رئیسی، ریاست محترم جمهوری به 
استان برای پارک موزه دفاع مقدس پیش بینی 
شده که ضرورت دارد تا دستگاه های متولی امر 
به همراه ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
در جهــت تخصیص این اعتبار به منظور تکمیل 
و بهره برداری از این  مجموعه فاخر، اقدامات الزم 

را در دستور کار قرار دهند.
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كوتاه از جامعه

تی روبه رو می شود؛ کنکور سراسری از سال 1402 با تغییر و تحوال

پوستاندازیکنکور
برگزاری کنکور سراســری از سال ۱۴۰۲ با 
تغییر و تحوالتی روبه رو شده است.مطابق 
مصوبه »سیاســت ها و ضوابط ساماندهی و 
پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی پس 
از پایان متوسطه« که در جلسه ۸۴۳ شورای 
عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید قرار 
شد که از سال ۱۴۰۲ کنکور دو بار در سال 
برگزار شود.مســئوالن شورای عالی انقالب 
فرهنگی مدعی هستند که بیش از ۲ سال 
به صورت مستمر روی این موضوع کار شده 
اســت و چند ســالی هم می شود که ستاد 
نقشه جامع علمی کشور روی این طرح کار 
می کند.بر همین اساس قرار است که از سال 
۱۴۰۲ تاثیر امتحانات نهایی پایه دوازدهم به 
صورت ۶۰ درصد قطعی در کنکور سراسری 
لحاظ شود، اما در سال ۱۴۰۱ این تاثیر ۴۰ 
درصــد خواهد بود در این آزمون موارد زیر 

تاثیرگذار خواهند بود.
سابقه تحصیلی

ســابقه تحصیلی شــامل دروس عمومی 
و تخصصــی ســال آخر مدرســه یا همان 
پیش دانشــگاهی است که از طرف وزارت 
آموزش و پرورش به صورت همگانی از تمام 
دانشجویان سراسر کشور گرفته می شود و 
ســطح ســواالت آن به صورت استاندارد و 

کیفی خواهد بود.
آزمون اختصاصی

کنکور سراســری از میان دروس تخصصی 
رشته های تحصیلی ۳ سال آخر مدرسه در 
هر کدام از گروه آموزشی است که سازمان 
ســنجش سواالت آن را از کتب های درسی 

وزارت آموزش و پرورش انتخاب می کند.
سنجش

در سنجش داوطلبان کنکوری، فرآیند ارزیابی 
میزان دانش، توانایی و پیشــرفت تحصیلی 
متقاضیان برای ورود به موسســه مورد نیاز 
است به صورت »نمره کل سابقه تحصیلی« و 
»نمره کل آزمون اختصاصی« تحقق می یابد.

پذیرش
پذیرش هم بــه معنای گزینش داوطلبان 
برای ورود به موسســه های مــورد نیاز در 
رشــته های پرمتقاضی اســت که از طریق 
شورای عالی انقالب فرهنگی انجام می شود.

موسسه
تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی 
کــه تحــت نظر وزارت علــوم تحقیقات و 
فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی یا شــورای عالی انقالب فرهنگی 
بوده و دارای مجوز پذیرش دانشــجو از آن 
هستند موسسه را تشکیل می دهند.گفتنی 
اســت که میانگین وزنی نمرات تراز شده 
دروس تخصصی در گروه های آموزشــی 
علوم ریاضی، علوم انســانی، علوم تجربی، 
زبــان و هنر نمــره کل آزمون اختصاصی 
داوطلبان کنکوری را تشــکیل می دهند 
که اجرای آن از ســال ۱۴۰۲ به بعد است.
طبق اعالم شــورای عالی انقالب فرهنگی 
عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی 
و سابقه تحصیلی در هر کدام از گروه های 
آزمایشــی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و 
زبان از ســوی شــورای سنجش و پذیرش 
دانشجو تعیین می شود و هر سه سال قابل 
بازنگری است و حداقل دوسال قبل از اجرا 
باید اطالع رســانی عمومی شود و زیرگروه 
ها برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و 

بعد از آن، در هر گروه آزمایشی حذف می 
شود.مطابق تبصره ۲ سازمان سنجش این 
اختیار را دارد که برای برخی از رشته های 
خاص مانند تربیت بدنی یا رشته های هنر 
عــالوه بر آزمون اختصاصــی به برگزاری 
آزمون عملی یا تشریحی بپردازد.پذیرش 
در رشته محل هایی که پرمتقاضی نیستند 
مطابق سوابق تحصیلی و مطابق مصوبات 
شــورای سنجش و پذیرش دانشجو انجام 
خواهد شد و در رشته محل های پرمتقاضی 
هم با اعمال نمره کل نهایی حاصل از ترکیب 
نمره کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه 
تحصیلی خواهد بود.سهم نمره کل سابقه 
تحصیلی کنکور سراســری برای پذیرش 
دانشــجو در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه 
به ســابقه تحصیلی موجــود ۴۰ درصد با 
تأثیر مثبت اســت و برای پذیرش از ســال 
تحصیلــی ۱۴۰۲ تاثیــر آن به صورت ۶۰ 
درصد قطعی در نمره کل نهایی اختصاص 
می یابد و ۴۰ درصد باقی مانده آن ســهم 
خود آزمون را تشکیل می دهد.مطابق ماده 

۴ وزارت آموزش و پرورش بایستی سوابق 
تحصیلی کامل دانش آموزان را ایجاد کند تا 
از سال ۱۴۰۲ تمام داوطلبان برای پذیرش 
در دانشگاه ها دارای سابقه تحصیلی باشند.
از ســال ۱۴۰۴ به بعد هم تمام داوطلبان 
در هر گروه آزمایشــی باید دارای ســوابق 
تحصیلی مرتبط و کامل در گروه آزمایشی 
متناسب با نظام آموزشی جدید آموزش و 
پرورش باشند.ســتاد راهبری نقشه جامع 
علمی کشــور وظیفه دارد که نســبت به 
بررســی و ساماندهی سیاست های حاکم 
بر ســهمیه های پذیرش دانشجو در تمام 
مقاطــع تحصیلی طی حداکثر شــش ماه 
اقدام کرده و سیاســت های پیشنهادی را 
به تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی 

برساند.
 دروس عمومی در کنکور 

حذف می شوند
ابراهیم ســوزنچی، معاون سیاستگذاری 
شــورای عالــی انقالب فرهنگــی با بیان 
اینکه بر اســاس طرح شورای عالی انقالب 

فرهنگی کنکور از ســال ۱۴۰۲ فقط شامل 
دروس تخصصــی اســت و دروس عمومی 
حذف خواهد شد، افزود: با این کار سواالت 
تخصصی می تواند عمیق ترطرح شود؛ چرا 
که با حذف سواالت دروس عموم مدت زمان 
پاســخگویی به سواالت تخصصی افزایش 
می باید.او گفت: کنکور قابل حذف شــدن 
نیســت، زیرا بیش از یک میلیون متقاضی 
برای حدود ۸۰ هزار صندلی دانشــگاه های 
دولتی و دانشــگاه های خوب دانشگاه آزاد 
وجود دارد.معاون سیاســت گذاری شورای 
عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: با اجرای 
ایــن طرح بخش زیــادی از مافیای کنکور 
حذف می شــود و سواالت کنکور و آموزش 
و پرورش به سمت استاندارد شدن حرکت 
خواهــد کرد.اما و اگر هایی درباره برگزاری 
کنکور از سال ۱۴۰۲ وجود دارد و انتقاداتی 
هم نسبت به ناقص بودن این مصوبه از سوی 

مجلس مطرح شده است.
دو مرحله ای شدن کنکور از سال 1402 

قطعی است
منصور کبگانیان، قائم مقام ســتاد راهبری 
اجرای نقشــه جامع علمی کشــور درباره 
اظهار نظرات مجلس در زمینه ناقص بودن 
مصوبه دو مرحله ای شدن کنکور، گفت: دو 
مرحله ای شــدن برگزاری کنکور از ســال 
۱۴۰۲ به صورت قطعی اجرایی خواهد شد.او 
افزود: هرگونه آئین نامه و کمبودی در مصوبه 
دو مرحله ای شــدن کنکور از ســال ۱۴۰۲ 
وجود دارد باید از ســوی شورای سنجش و 
پذیرش اعالم شــود تا شورای عالی انقالب 
فرهنگی آن را بررســی کنند چرا که نقش 
ما نوشــتن ریز آئین نامه نیست.کبگانیان 
تصریح کرد: شورای سنجش و پذیرش این 
اختیار را دارد که اگر مشــکلی در زمینه دو 
مرحله ای شــدن کنکور وجود داشته باشد 
برخی از آن را مصوب کند و اگر هم ما در این 
زمینه وظیفه ای داشته باشیم بالفاصله برای 
اصالح در دســتور کار قرار خواهیم داد.وی 
ادامه داد: مصوبه دو مرحله ای شدن کنکور 
از ســال ۱۴۰۲ قطعی اســت و باید اجرایی 
شود و افراد نباید کاری کنند که دستگاه های 
اجرایی به ســازمان بازرسی کل کشور ورود 
پیدا کنند؛ چرا که مصوبات شــورای عالی 

انقالب فرهنگی الزم االجراست.

7جامعه
 مدیر کل دفتر سالمت 

وزارت بهداشت:

میانگین سنی جمعیت 
 ایران 10 سال 

افزایش یافته است
مدیــر کل دفتر ســالمت جمعیت و 
خانــواده وزارت بهداشــت، در مان و 
آموزش پزشــکی در نشست توجیهی 
»قانــون حمایــت از خانواده و جوانی 
جمعیت در حوزه وزارت بهداشــت«، 
اظهــار کرد: میانگین ســنی جمعیت 
کشــور در ۴۵ سال گذشته حدود ۱۰ 
سال افزایش یافته و به اصطالح پیرتر 
شده است.حامد برکاتی افزود: در سال 
۱۳۵۵ میانگین ســنی جمعیت کشور 
۲۲.۴ ســال بوده است که این رقم در 
ســال ۹۹ به ۳۲ سال رسید.وی افزود: 
بر اســاس آمــار و ارقام موجود، تعداد 
ســالمندان ۶۰ سال و بیشتر در سال 
۱۳۸۵، ۵.۱ میلیــون نفــر بــود و این 
رقــم در آبــان ۹۵ از مرز ۷.۴ میلیون 
نفر گذشــت که نشانگر متوسط رشد 
ســاالنه ۳.۶۲ اســت.این در حالیست 
که متوســط نرخ رشد ساالنه جوانان 
۱۵ تا ۲۹ ســاله در سال های ۱۳۸۵ تا 
۱۳۹۵، ۳.۲۸- کمتر شده به این معنا 
با کاهش شــمار جوانان مواجهیم.وی 
افــزود: در آبان ۸۵ بالغ بر ۲۵ میلیون 
جوان در کشــور داشــتیم که این رقم 
در ســال ۹۵ به حدود ۲۰ میلیون نفر 
کاهــش یافت.برکاتی افزود: بر مبنای 
برآوردهــا، ۸.۳ میلیــون نفر جمعیت 
ســالمند فعلی ایران در سال ۱۴۲۵ به 
بــاالی ۲۵ میلیون نفر افزایش می یابد 
و این در حالی خواهد بود که جمعیت 
جوان مولد کشــورمان به شدت کمتر 

خواهد شد.

با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا 

رنگ بندی فوق العاده 
کرونایی جایگزین 

شاخص های رنگ بندی 
عادی می شود

بنا بر پیشــنهاد تخصصی کمیته های 
علمــی و اپیدمیولوژی کرونا و تصویب 
ستاد ملی مقابله با کرونا و به دلیل سرعت 
باالی سرایت کرونای امیکرون نسبت به 
واریانت های قبلی، رنگ بندی فوق العاده 
امیکــرون جایگزیــن شــاخص های 
رنگ بندی عادی خواهد شــد. بنابراین 
تــا زمان پایداری شــرایط کشــور در 
مقابل کرونای امیکرون، محدودیت ها 
بر اساس رنگ بندی فوق العاده امیکرون 
خواهد بود. رنگ بندی عادی بر اســاس 
روند بســتری بیماران بوده است. اما در 
رنگ بنــدی فوق العاده امیکرون، حتی 
تشــخیص یک مورد ابتالی سرپایی به 
امیکرون می تواند رنگ یک شــهر را به 
نارنجی تغییر دهد، چرا که این نوع کرونا 
با سرعت انفجاری سرایت می کند و اگر 
به موقع جلوی انتشار آن گرفته نشود به 
موج ششم سراسری تبدیل خواهد شد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

730 هزار معلم در الیحه 
رتبه بندی قرار می گیرند

رئیس کمیســیون آمــوزش مجلس 
شــورای اســالمی اظهار کرد: معلم ها 
هــم باید مانند مدارس مقاوم ســازی 
شــوند، رتبه بندی معلمان یکی از راه 
های این بهبود وضعیت است. علیرضا 
منادی در ادامه اظهار کرد: طرح رتبه 
بنــدی در مجلس در مرحله بررســی 
اســت، دولــت ۵۰۰ هــزار معلم را در 
الیحــه در نظر گرفتــه بود اما مجلس 
این تعداد را به ۷۳۰ هزار نفر رســاند. 
این نماینده مجلس شــورای اسالمی 
اظهار کرد: در الیحه دولت ســه سال 
برای این طرح در نظر گرفته شده بود، 
اما مجلس همه را تجمیع کرد و معلمان 
با استادان دانشگاه در نظر گرفته شدند. 
به واســطه طــرح رتبه بندی معلمان، 
جایگاه علمی، تخصصی و مهارتی آنها 
مشــخص می شود. رئیس کمیسیون 
آموزش مجلس شــورای اســالمی در 
پایان خاطر نشــان کرد:  ۱۰ میلیارد 
تومان در مجلس برای مدرســه سازی  
درنظر گرفته شــده است، از این رو  از 
وزیر و رییس سازمان نوسازی مدارس 
درخواســت داریم این پول را بهره ور 
کننــد و حداقــل  ۳۰ و ۴۰ درصــد 
بهره وری را در مدرســه سازی افزایش 

دهند.

معاون شهردار تهران عنوان کرد؛

5 خطای راهبر در حادثه 
کرج متروی تهران – 

 معاون حمل و نقل شــهرداری تهران 
با اشــاره به حادثه برخورد دو قطار در 
خط متروی تهران – کرج در روز اول 
دی مــاه جاری و در تشــریح حادثه، 
گفــت: در ایســتگاه چیتگر دو خط 
اصلی و دو خط جانبی برای اســتقرار 
و مســافر گیری داریم که قطارهایی 
که می خواهند مســافر گیری کنند 
به این خطوط جانبی می آیند و خط 
های  اصلی برای عبور قطار اکسپرس 
پیش بینی شده است. مجتبی شفیعی 
افزود: قطاری که به نظر می رسد مقصر 
اصلی بوده از کرج وارد ایستگاه چیتگر 
می شود اما از آنجایی که پیش از ورود 
به ایســتگاه سرعت غیر مجاز داشته 
راهبــر ، ATP را خامــوش می کند تا 
ترمــز اضطراری نگیــرد و وارد ریل 
جانبی شده و مسافرگیری می کند و 
بعد از آن چراغ فرمان قطار در مقابل 
راهبر قرمــز بوده و باید قطار متوقف 
می شــد که قطار اکسپرس عبور کند 
اما چون ای تی پی را خاموش کرده و 
به سیگنال  قرمز هم توجه نکرد وحتی 
به ســوزن که در انتهای خط ســایت 
اولویت حرکت را مشــخص می کند 
بی توجهی کرده، وارد خط اصلی می 
شــود. اما در این میان قطار اکسپرس 
کــه ATP آن فعال بوده و راهبر حرفه 
ای داشــته که از آن هم تشکر کردیم 
عکس العمل مناسب نشان داده و ۴۹۰ 
متر پیش از ورود به ایستگاه،ATP آن 
فعال شده و راهبر قطار اکسپرس تمام 
سیتســم ها را فعال می کند به گونه 
ای که سرعتش از ۷۰ کیلومتر به ۲۰ 
کیلومتــر می رســد و به همین دلیل 
شــدت برخورد باال نبود و لوکوموتیو 
اکســپرس از ریل خارج و متوقف می 
شود. جالب است که یک قطار از روبه 
رو مــی آمــده که با آالرم ترمز قبل از 
ورود به ایســتگاه چیتگر متوقف می 
شــود. معاون شهردار تهران در ادامه 
با بیان اینکه کمیسیون سوانح مترو ۴ 
دی ماه تشکیل جلسه داد اما هنوز به 
صورت صد در صد به قطعیت نرسیده 
اند، گفت: البته برداشت من که حاصل 
اظهــارات راهبر، کارشناســان فنی و 
صوت و فیلم است این است که عامل 
اصلی خطای راهبر بوده که ۵ خطای  
سرعت غیر مجاز، قطع ATP ، توقف بی 
جا ، بی توجهی به سوزن و بی توجهی 
بــه چراغ قرمز را هم زمان انجام داده 
و به نظر می رســد راهبر در آن لحظه 
از نظر روحی و جســمی هوشــیاری 
نداشــته و حداقل  تمرکزی بر وظیفه 
خود نداشته اســت البته راهبر قطار 
۱۸ ســال سابقه داشته و با این که دو 
مورد خطا در گذشته داشته اما راهبر 
غیــر حرفه ای نبــود. اما تمرکز کافی 
نداشت.البته اشکاالت فنی و ضعف در 
سیگنالینگ و مرکز کنترل نیز وجود 
داشته و یکی از مشکالت ما این است 
کــه راهبر می تواند ATP را قطع کند 
البته بر اســاس آییــن نامه نباید این 
کار را انجــام دهــد. امــا چون ضعف 
سیســتم زیاد است در سالهای اخیر 
این اتفاق بین راهبرها عرف شده و ۷ 
مورد برخورد قطار از سالهای ۸۰ تا ۹۶ 
ثبت شده که به علت قطع ATP بوده 
است؛ البته هشدارهایی داده شده اما 
توجه نشده است. وی در ادامه با بیان 
اینکه اشکاالت فنی زیادی در سیستم 
سیگنالینگ است که باید اصالح شود، 
گفــت: یکی از مشــکالت مــا نیز در 
موردراهبردها اســت که باید پروتکل 
ها اصالح شــود و همچنین حفاظت 
فیزیکی خط ۵ مترو اشکاالتی دارد و 
گزارشاتی مبنی بر تخریب در سالهای 
اخیر وصول شده و احتمال آسیب به 
تجهیــزات وجــود دارد که برنامه ای 
برای حفاظت فیزیکی خط ۵ داریم اما 
مشــکل دیگر ما فرسودگی تجهیزات 
اســت که بارهــا اعــالم کردیم باید 
قطارهایمان اور هال شود و همچنین 
سیســتم سیگنالینگ قوی الزم است 
و سیســتم خط ۵ متعلق به ۲۰ سال 
پیش است وفرسودگی قطعات و ترمز 
باید حل شــود اما متاسفانه می بینیم 
که از ســال ۹۵ خرید تجهیزات نشده 
و انبار قطعات حساس خالی است که 
ما تازه ســفارش ها را ثبت کردیم اما 
چند ماه طول می کشد که به دستمان 

برسد.

خبر ویژه

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در نشســت علنی دیروز یکشنبه مجلس 
شورای اسالمی ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب 
وکار را رفع کردند.در تبصره اصالحی آمده است:  تبصره ماده )۱( قانون کیفیت 
أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین ماه سال ۷۶ به شرح زیر اصالح 

و یک تبصره به عنوان تبصره )۲( به آن الحاق می شود.
تبصره۱- کانون وکالی دادگستری و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه  قضائیه مکلفند هر ســال از طریق ســازمان سنجش آموزش کشور 

نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.

 داوطلبانــی کــه حداقل هفتــاد درصد )۷۰%( امتیاز میانگین نمرات یک درصد 
)۱%( حائزان باالترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی 
مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. همچنین نظارت 
بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت 
استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکال، کارشناسان رسمی 
و مشاوران خانواده قوه  قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند 
و مســتنکفین توســط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند. هرگونه سابقه ای 

جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.

برگزاری آزمون وکالت اجباری شد؛

هیچ سابقه ای جایگزین آزمون وکالت نیست 

رتبه جدید ایران در فهرست غمگین ترین کشورهای جهان؛

به آخر جدول نزدیک شدیم
اســتادیار گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات 
و علوم انســانی دانشگاه خوارزمی و مولف کتاب 
جشن های ایران باستان با اشاره به اینکه جامعه ما 
شادی را گم کرده است، اظهار کرد: طبق تحقیقی 
که در سال ۲۰۱۵ انجام شده بود، ایران از بین ۱۱۵ 
کشوری که فاکتورهای شادی در آنها بررسی شده 
بود در رتبه ۱۰۵ قرار داشت. حسین محمدی در 
ادامه اظهار کرد: حدود هفت سال از این تحقیق 
می گذرد و بدون شک با توجه به افزایش فشارهای 

اقتصــادی و روانــی در ســال های اخیر، ایران به 
جایگاه آخر این جدول نزدیک شده است و حاال 
ما جزو غمگین ترین و افسرده ترین مردمان جهان 
هســتیم. محمدی در ادامه تصریح کرد: وضعیت 
نا به ســامان روانی و غمگینی مردم به وضوح در 
رفتــار عادی آنهــا در کوچه و خیابان و در وقایع 
عادی زندگی مشهود است. این استاد دانشگاه در 
ادامه تاکید کرد: آستانه تحمل مردم در سال های 
اخیر به شدت پایین آمده و با کوچکترین تحریکی 

نســبت به هم پرخاش می کنند و صبر خود را از 
دست داده اند. وی در ادامه توضیح داد: بدون شک 
انســانی که از لحاظ روحی تامین نیست، قدرت 
سازندگی خود را از دست می دهد و به راحتی این 
زمینه را دارد که دســت به تخریب آنچه زندگی 
بــه او هدیه کرده بزنــد. محمدی در ادامه تاکید 
کرد: هر چند با تغییر سبک زندگی، تاب آوری در 
مقابل نامالیمات و باال بردن مهارت های اجتماعی 
می توان تا حدی از افســردگی جلوگیری کرد، اما 

نمی توان از کنار تاثیر فشارهای موجود در کاهش 
روحیه نشــاط و شادی جامعه چشم پوشی کرد. 
این اســتاد دانشــگاه در پایان اظهار کرد: بخش 
مهمی از اینکه ایرانیان امروز به مردمی پرخاشگر، 
کم تحمل و غمگین تبدیل شده اند ریشه در فضای 
کلــی جامعه و مشــکالتی دارد کــه روزانه با آنها 
دســت و پنجه نرم می کنیم و تا وقتی شــرایط 
حاکــم بر جامعه بهبــود نیابد نمی توان به تغییر 

شرایط موجود امیدوار بود.

دبیر انجمن علمی بیماری های عفونی و گرمسیری:

کرونا می شویم  احتماال تا بهمن وارد پیک ششم 
دبیــر انجمــن علمی بیماری های عفونی و گرمســیری و مدیر گروه 
تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران اظهار کرد: به نظر می رسد تا دو سه 
هفته دیگر، رشد بسیار باالیی در این بیماری خواهیم داشت. احتماال 
تا بهمن ماه وارد پیک بعدی کرونا یعنی پیک ششــم کرونا خواهیم 
شد.اما اگر مردم خوب همکاری کنند، یعنی دز بوستر را تزریق کنند 
و کسانی که یک دوز واکسن را گرفته اند، واکسیناسیونشان را تکمیل 
کننــد، انتظــار داریم پیک بــه وجود آمده از امیکرون، چندان از نظر 
مرگ و میر باال نباشــد. درســت اســت که این بیماری از نظر شدت 
خفیف تر از دلتاســت، به این دلیل که ریه را کم تر درگیر می کند و 

این یک نکته مثبت اســت، اما نکاتی منفی هم از این نظر که آنتی 
بادی ها قدرت شــان دربرابر این ویروس کم شــده است، وجود دارد.

آمیتیس رمضانی در ادامه گفت: به این دلیل که این ویروس بســیار 
مســری اســت، تعداد زیادی از افراد ناگهان آلوده می شوند و احتمال 
اینکه موارد بستری و آی سی یو باال برود وجود دارد.وی گفت: بیش 
از همه نگران گروه زیر ۱۲ سال هستیم که واکسینه نیستند، در کنار 
خانواده هایشــان هســتند و در نتیجه اگر مبتال شوند، انتقال خانگی 
امیکرون حداقل ســه برابر بیشــتر از دلتاست. بنابراین کودکانی که 
در داخل خانه واکسینه نباشند، احتمال ابتالی بقیه را باال می برند.

بنابراین بهتر است مدارسی که حضوری هستند، حداقل برای مدتی 
تا زمانی که به ثبات برســیم، بســته باشند. دبیر انجمن بیماری های 
عفونی و گرمسیری ایران گفت: به این دلیل که تقریبا می توان گفت 
همه جامعه ما واکسینه هستند و اینگونه نیست که فقط باالی شصت 
ســال یا پنجاه ســال واکسینه شده باشند، بنابراین بیشترین گروهی 
که وضعیت شــان نگران کننده خواهد بود، افراد زیر ۱۲ ســال و از 
طرفی ۹ میلیون نفری هســتند که واکســن نزده اند. این دو گروه نه 
فقط خودشان لطمه می بینند بلکه بقیه افراد جامعه را نیز در معرض 

عفونت مجدد کرونا  قرار می دهند.
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امورتدارکات

لومینیومی مورد نیاز خود را به شرح اسناد از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. شركت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد بوش اسپالیس آ
میــزان ضمانتانمــه شــركت در فرآینــد ارجــاع كار بــه شــرح اســناد مــی باشــد ، كــه بصــورت ضمانتامــه بانكــی معتبــر ، چــک تضمیــن شــده بانكــی ، بلوكــه از مطالبــات و یــا 

وجــه نقــد بــه حســاب بانــک تجــارت شــعبه شــهید چمــران بــه شــماره 1028040020 بنــام شــركت توزیــع نیــروی بــرق اهــواز بــه مناقصــه گــزار تســلیم گــردد .
- زمان و محل و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت 5 روز به آدرسهای زیر مراجعه نمایند :

       WWW.AEPDCO.IR   : پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز -
     WWW.TAVANIR.ORG.IR   : پایگاه اینترنتی توانیر -

                       www.iets.mporg.ir   : پایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات -
                                        www.setadiran.ir  : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -

-  تلفن تماس :   06134490700  داخلی 3245   
- آخرین مهلت بارگذاری و ارسال اسناد : حداكثر تا ساعت 12:00 مورخ 1400/10/25 

گشایی : راس ساعت 12:30 مورخ 1400/10/25 می باشد . - باز
آدرس بــه  )ســتاد(  دولــت  الكترونیــک  تــداركات  ســامانه  بــه  مراجعــه  بــا  قــرارداد  مبادلــه  تــا  اســناد  تحویــل   ، دریافــت  از  مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  كلیــه   - 

www.setadiran.ir  امكان پذیر خواهد بود .
کاال تــا تاریــخ 1400/10/25 بــه دبیرخانــه مرکــزی شــرکت ) بــه آدرس : اهــواز – بلــوار پاســداران جنــب شــهرک صنعتــی تســلیم  کــت )الــف(  و نمونــه  - ارســال فیزیکــی پا

گــردد( الزامــی اســت . 
- به پیشنهاد های فاقد سپرده و امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل می شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است . 
سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج شده است . 

نوبت دوم

موزه مارکار یزد؛ 
گل سرسبد موزه های زرتشتیان

همیشــه که نبایــد جاذبه های گردشــگری یک 
شــهر باغ و رودخانه باشــد، بعضی وقت ها هم باید 
موزه هایی را در لیست جاذبه های دیدنی یک شهر 
گذاشت که مربوط به قوم و مذهبی دیگر هستند. 
در موزه مارکار یزد بخش ها و دیدنی های مختلفی 
وجود دارد که مطمئن هستم از دیدن آن ها پشیمان 
نخواهید شــد. حیف اســت که به این موزه بروید و 

همه بخش های آن را نبینید.
فکرش را بکنید به مکانی رفته اید با پستو و راهروهای 
پرپیچ وخم که هرگوشه از آن به یک دانستنی جالب 
و مهم درباره زرتشــتی ها اشــاره می کند. بیایید با 
هم به این راهروها برویم و ببینیم چه اســراری در 

گوشه وکنار این موزه جا خوش کرده است؟
وقتــی کــه به مــوزه تاریخ و فرهنگ زرتشــتیان 
می رویــد، راهروهایــی تودرتــو می بینید که در 
طاقچه هــای آن کتاب هــای مختلفی وجود دارد. 
هرکــدام از ایــن کتاب ها دلیل یــک واقعه را بیان 
می کننــد یا زندگی نامه یکی از بزرگان زرتشــتی 
را شــرح می دهند. اگر بخواهم کتاب  و کتیبه های 
این داالن ها را نام ببرم، باید به زندگی نامه پشتون 
جــی، کتاب مقدس گات هــا، کتیبه هایی درباره 

اشوزرتشت و… اشاره کنم.
کتاب مقدس

کتاب مقدس گات ها یکی از مهم ترین گنجینه های 
موزه مارکار یزد اســت که بازدیدکنندگان بعد از 
آشــنایی با زندگی نامه پشــتون جی و دیگر افراد 
زرتشتی با آن مواجه خواهند شد. بسیاری از افراد 
بــرای دیــدن این کتاب به مــوزه تاریخ و فرهنگ 

زرتشتیان می روند.
جشن ها و مراسمات

مطمئن هستم یکی از جذاب ترین بخش های این 
موزه، بخش جشــن ها و مراســمات است. در این 

قسمت با آداب زرتشتیان آشنا می شوید.
در راهروهای موزه مارکار یزد تندیس و مجسمه های 
مختلفی وجود دارد که به هرکدام از آن ها لباس های 
زرتشتیان پوشانده شده تا بتوانید نوع پوشش این 
افراد را بهتر درک کنید. همچنین مجســمه هایی 
از زنــان و مــردان هم در موزه قــرار گرفته اند که 

لباس هایشان مربوط به مراسمات خاص است.
زیارتگاه ها

در یکی دیگــر از راهرو های مــوزه مارکار یزد 
درباره زیارتگاه های زرتشــتیان توضیح داده 
شــده و در آن می توانیــد بــا مکان های مهم 
زیارتی این قوم آشــنا بشــوید. در این بخش از 
موزه، راهنما به شــما توضیح می دهد هرکدام 
از زیارتگاه هایی که عکسش را می بینید در چه 

منطقه ای قرار گرفته است.
بناهای مهم زرتشت

خب، فکر نکنم چیز دیگری مانده باشد که بخواهید 
با آن آشــنا شوید، به جز، ساختمان های مهمی که 
برای زرتشــتیان اهمیت زیادی دارد. بد نیســت 
همین طور که در موزه فرهنگ و تاریخ زرتشــتیان 
گشــت می زنید، اطالعاتی هم درباره این مکان ها 

به دست بیاورید.

گردشگری

 فصل دوم جوکر 
کی پخش می شود؟

مســابقه »جوکر« در فصــل اول با حضور 
چهره های محبوب و کمدین های مشــهور 
آغاز شــد و به واسطه استقبال مخاطبان و 
البته نام احسان علیخانی، موفق شد پخش 
پرســروصدایی داشــته باشد و مورد توجه 

قرار گیرد.
هرچنــد پیروزی مشــترک هومن حاجی 
عبداللهی و ســهیل مســتجابیان و رقابت 
بــدون هیجان آنــان، پایان جذابی را برای 
»جوکــر« رقم نزد. اکنــون فصل دوم این 
مســابقه با حضور چهره های جدید در راه 
است و فردا منتشر می شود. چهره هایی که 
برای شــرکت در فصل دوم دعوت شده اند، 
ترکیــب و چینش آن ها تفــاوت زیادی با 

فصل اول دارد.
کمتر شناخته شده چهره های 

با توجه به ســاختاری که مسابقه »جوکر« 
دارد، عــالوه بــر کیفیــت چالش هــا و 
بازی هایــی که طراحی می شــود، میزان 
بامزگی و ســرگرم کنندگی آن بســتگی 
زیادی به خالقیت شرکت کننده ها، میزان 
مشــارکت آن ها و استعدادشان در کمدی 
دارد بنابراین مســابقه با حضور چهره های 
خوش ســابقه و محبــوب مخاطبان آغاز 
شــد و نتیجه مثبتی به همراه داشــت، اما 
اکنــون شــرکت کنندگان فصــل دوم، از 
لحاظ میزان محبوبیت و شــهرت، فاصله 
زیادی با شرکت کنندگان فصل قبلی دارند. 
وحیــد آقاپور، ایمــان صفا و آرش نوذری 
ســه شرکت کننده »جوکر ۲« هستند که 
شــهرت فراوانی در میان مخاطبان ندارند، 
در حالــی کــه در فصل قبل به اســتثنای 
سهیل مســتجابیان، هفت شرکت کننده 

دیگر شناخته شده بودند.
کمدین پیش کسوت جای خالی 

اســتفاده از حضور بازیگر پیش کســوت 
یعنــی غالمرضا نیکخــواه در فصل قبلی، 
کار هوشــمندانه ای بــود که در نهایت هم 
به اتفاق خوبی ختم شــد. فاصله سنی این 
بازیگــر با دیگر چهره ها، تفاوت جذابی در 
ترکیب شــرکت کنندگان ایجاد کرده بود و 
یک دستی ترکیب را به هم ریخته بود. البته 
ناگفته نماند توانایی این بازیگر در خنداندن 
و جدیت او در عین بامزگی نیز به جذابیت 
بیشتر این تضاد کمک کرده بود. اکنون در 
فصل دوم شــاهد چنین اتفاقی نیســتیم و 
جای یک بازیگر پیش کســوت کمدی در 
گروه شــرکت کنندگان این مسابقه خالی 

است.
غیبت چهره سینمایی

چهره سینمایی و ستاره فصل اول »جوکر«، 
امیــن حیایی بود که به واســطه رفاقت و 
همــکاری اش با احســان علیخانی، در این 
مســابقه حاضر شــده بود. این بازیگر در 
»جوکــر« نیــز مانند »عصــر جدید«، با 
شــوخی های کالمی خــود مخاطب را به 
خنده می انداخت و جزو چهره های محبوب 
»جوکر« بود. فصل دوم مســابقه فاقد این 
امتیاز اســت و هیچ چهره ســینمایی در 
ترکیب شــرکت  کنندگان آن حضور ندارد. 
بــرای ارزیابی بهتر کیفیت فصل دوم باید 
تا تماشــای این رقابــت صبر کرد، اما فعال 
بنابــر چهره هایی که در فصل دوم انتخاب 
شدند، نمی توان از این گروه به عنوان یک 
ترکیب قوی یاد کرد. با این همه، می دانیم 
»جوکر« مســابقه پربیننده ای اســت و به 
پشــتوانه موفقیت فصــل قبلی، همچنان 
بخت زیادی برای دیده شدن در فصل دوم 
دارد، به همین دلیل پیش بینی می شــود 
مخاطــب همچنان در فصل جدید نیز این 

رقابت را دنبال کند.
طناز های جدی

هومــن برق نــورد و بهنــام تشــکر جزو 
کمدین هایی هســتند که چهره ای جدی 
دارنــد، امــا در موقعیت هــای کمــدی و 
خنــده دار، از جدیت خود برای بامزه بودن 
و خندانــدن مخاطب اســتفاده می کنند 
بنابراین حضــور کمدین هایی مانند آن ها 
در »جوکر«، به بامزه تر شدن رقابت کمک 
می کنــد. با توجه به ســابقه خوب این دو 
بازیگر در سریال های کمدی، می توان گفت 
برق نورد و تشکر، رقبای سخت و مهمی برای 
دیگر شرکت کنندگان محسوب می شوند. 
در فصل قبلی بیژن بنفشه خواه و غالمرضا 
نیکخــواه کمدین های جــدی »جوکر« 
بودند. سپند امیرسلیمانی، شهرام قائدی، 
عباس جمشــیدی فر، وحید آقاپور، ایمان 
صفا و آرش نوذری شــش شــرکت کننده 

دیگر فصل دوم هستند.

 افزایش چشمگیر بودجه صدا و سیما
پول اضافه در تلویزیون کجا هزینه می شود؟

 طبق الیحه بودجه سال۱۴۰۱، میزان بودجه تخصیص 
یافته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 
۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شــد که این 
افزایش چشمگیر بودجه قطعاً انتظاراتی را پدید می آورد.

امیرحسین شریفی: افزایش بودجه صدا و سیما با 
تورم همخوانی ندارد!

تهیه کننده با سابقه تلویزیون که در سال های گذشته به 
مراتب فعال تر از این در عرصه سریال سازی و حتی تولید 
فیلم حضور داشــت، درباره افزایش ۶۵ درصدی بودجه 
صدا و سیما و اتفاقاتی که می تواند در این مسیر به بهبود 
کمی و کیفی آثار نمایشی منجر شود اشاره کرد و گفت: 
نظر من تنها بر این نیست که تمام هزینه های صدا وسیما 
خرج تولیدات نمایشی شود در واقع باید برای تمام بدنه 
سازمان این هزینه ها صورت بگیرد. امیرحسین شریفی، 
تهیه کننده تلویزیون که در کارنامه هنری اش آثاری چون 
»روزهای بی قراری«، »هشت بهشت«، »خانه بی پرنده« 
و .... دیده می شــود، درباره افزایش بودجه صدا و ســیما و 
انتظارات موجود از عملکرد رسانه ملی در عرصه تولیدات 
نمایشی و غیرنمایشی، گفت: به نظر من رسانه ملی باید از 
هر دو جهت قوی باشد چراکه غذای روح و روان مردم باید 
متنوع باشد و نیاز است تا بیشترین سرمایه روی تولیدات 
نمایشی خانواده گذاشته شود. متاسفانه یکی از اتفاقات 
رایج در صدا و ســیما خرج کردن بودجه ها برای فیلم و 
سریال های تاریخی است و به نظر من باید بودجه این فیلم 
و سریال ها از جای دیگر تامین شود. در حقیقت اگر این 
اتفاق عملی شود می توان با این بودجهها حدود ۴۰ الی ۵۰ 
سریال غیر تاریخی ساخت. البته نظر من تنها بر این نیست 
که تمام هزینه های صدا وسیما خرج تولیدات نمایشی شود 
در واقع باید برای تمام بدنه سازمان این هزینه ها صورت 
بگیرد اما به هرحال باید به ســریال ســازی ارجحیت داد. 
او در این زمینه که آیا ۶۵ درصد بودجه افزایشــی رســانه 
ملی کافی است یا خیر؟  نیز بیان کرد: با توجه به تورم و 
وضعیت اقتصادی جامعه می توان گفت ۶۵ درصد بودجه 

زیادی نیست و کفاف نمی دهد.
این تهیه کننده تلویزیون در پاسخ به این سوال که تلویزیون 
باید از جهت سخت افزاری مجهز شود یا از جهت نیروی 
متخصص و کاربلد به حد مطلوب خود برســد بیان کرد: 
تلویزیون بخش های اداری بســیاری دارد که وجودشان 
بی فایده اســت و حاصل شان فقط صرف بودجه است که 

باید فکری برای این ها شود.
امیرحسین شریفی در پایان و در این خصوص که با توجه 
به افزایش بودجه صدا و سیما تعداد شبکه های تلویزیون 
باید افزایش پیدا کند یا شبکه های ضعیف قوی تر شوند 
هم اظهار کرد: به نظر من افزایش شــبکه های تلویزیونی 
مطلوب نیست و باید کیفیت برنامه ها روز به روز بهتر از قبل 
شود و شبکه های موجود ضعیف قوی تر شوند و درواقع به 
جای افزایش کمی شبکه های تلویزیونی به سراغ باال بردن 

کیفیت تولیدات باشیم.
حســن نجاریان: بودجه افزایش یافته در صدا و 
سیما باید صرف تولیدات نمایشی شود/ شبکه های 

ضعیف باید با قوت و قوام شروع به کار کنند!
تلویزیون در ســال های گذشته به شدت در بحث بودجه 
و نحوه اســتفاده از درآمدهــای اقتصادی اش با توجه به 
تعــداد بــاالی عوامل و البته تولیــدات دچار چالش بوده 
اســت. طبیعی اســت با افزایش ۶۵ درصدی بودجه پر 
مخاطب ترین رسانه کشور نحوه مدیریت مالی و چگونگی 
هزینه به بهترین شکل ممکن موضوعی است که این روز 
ها دغدغه مدیران و سیاست گذاران صدا و سیما می باشد. 
تهیه کننده »جشن سربرون« که این روز ها مراحل ساخت 
سریال پر هزینه و احتماال جذابش را پشت سر می گذارد 
در گزارش اختصاصی خبرگزاری برنا با همین موضوع با ما 
همکالم شد تا از زاویه ای دیگر این مبحث را بررسی نماید.
حسن نجاریان، تهیه کننده »جشن سربرون«، در گفت وگو 
با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا درباره افزایش 
بودجه صداوسیما و انتظارات موجود از عملکرد رسانه ملی 
در عرصه تولیدات نمایشی و غیرنمایشی، گفت: من شخصا 
به عنوان تهیه کننده زمانی که شروع به ساخت اثر هنری 
و نمایشی می کنم قطعا باید توجه و نیاز خود را نیز بیان 
کنم و به نظر من تلویزیون باید در بخش تولیدات نمایشی 
قوی تر عمل کند و بودجه افزایش یافته در رســانه ملی 
صرف این نوع تولیدات شــود چراکه این تولیدات یکی از 
مهم ترین بخش های سازمان است اما متاسفانه این اتفاق 
دســت مدیران سازمان اســت و باید دید در کدام بخش 
از این بودجه اســتفاده می کنند اما آنچه که مســلم است 
بودجه سازمان کفاف کارهایی که می خواست و می خواهد 
که انجام بدهد را نمی دهد و امیدوار هستیم اضافه شدن 
بودجه کمک کند تا پروژه ها با مشــکالت کمتری کارها 

را جلو ببرند.

پژوهشگران با انجام یک مطالعه تاثیر کمبود ویتامین D را بر شدت بیماری 
کووید-۱۹ و مرگ ومیر ناشی از آن بررسی کردند. در این مطالعه عنوان شده 
افرادی که پیش از ابتال به کرونا، دچار کمبود این ویتامین بودند، شدت بیماری 

و مرگ و میر بیشتری داشتند.
دکتر غزاله اسالمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
درباره مطالعه انجام شده درمورد ارتباط کمبود ویتامین D با شدت بیماری 
 D و مرگ ومیــر کوویــد-۱۹، گفت: ما در این مطالعه ارتباط کمبود ویتامین
با شدت بیماری و مرگ و میر ناشی از کرونا را هم در افرادی که قبل از ابتال 
بــه کرونــا، دچــار کمبود ویتامین D بودند و هم در افرادی که در روز اول ابتال 

مشخص شد دچار کمبود این ویتامین هستند، بررسی کردیم.
وی با اشاره به نتایج این طرح گفت: در این مطالعه مشخص شد که در هر دو 
گروه این افراد، شدت بیماری کووید-۱۹ بیشتر است. جالب توجه این بود که 
در افرادی که از قبل دچار کمبود این ویتامین بودند، ولی درمانی برای آن ها 

انجام نشده بود؛ شدت بیماری کووید-۱۹ و مرگ ومیر بیشتر بود.
عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره 
اهمیت این یافته  پژوهشی توضیح داد: بسیاری از افراد تصور می کنند که زمانی 
که مبتال به کرونا شدند، باید ویتامین D مصرف کنند. درحالی که مسئله مهم 
این است که باید قبل از ابتال نیز حواسمان به سطح سرمی ویتامین D باشد و 

طبق پروتکل ها و زیر نظر پزشک درمان خود را پیگیری کنیم.
وی با تاکید بر پرهیز از مصرف خودسرانه ویتامین D، گفت: در دوران همه گیری 
کووید، برخی افراد به خاطر پیشگیری به صورت خودسرانه ویتامین D مصرف 
کردند و دچار مســمویت شدند.اســالمیان با اشاره به تاثیرات ویتامین D در 
سیستم ایمنی بدن گفت: بسیاری از افراد ویتامین D را با پوکی استخوان و 
جذب کلسیم می شناسند؛ در حالی که یکی از تاثیرات این ویتامین در سیستم 
ایمنی و برخی فرآیندهای مهم ایمنی بدن است. به دلیل همین نقش؛ خیلی 
از افرادی که دچار کمبود ویتامین D هســتند، خیلی زودتر از دیگر افراد در 

معرض عفونت های تنفسی مثل کووید-۱۹، آنفلوآنزا و ... قرار می گیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

کمبود این ویتامین، خطر مرگ در اثر کرونا را افزایش می دهد

دریچه علم

چهره ها تلویزیون 

 حماسه 
 حضور ایرانیان 

در تركیه را ببینید!
دبیر اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و تركیه گفته كاهش 

ارزش لیر باعث افزایش 
جذابیت سفر به تركیه برای 
ایرانیان شده است. بطوریکه 

علی رغم قرار داشتن 
در فصل سرما، بسیاری 
از هتل های شهر وان با 
ایرانی ها پر شده است. 

موضوعی كه سوژه انتشار 
كارتونی از مهدی عزیزی 

در خبر آنالین شد.

كارتون 

نیکی کریمی: 

خوشحالم مردم آذری زبان »آتابای« 
را دوست دارند

نیکی کریمی کارگردان فیلم سینمایی "آتابای" که این روزها 
جدیدترین ساخته سینمایی اش در مقام کارگردان روی پرده 
سینما رفته است در پاسخ به اینکه چرا به سراغ خط آذربایجان 
و گویش ترکی در فیلم "آتابای" رفته اســت، توضیح داد: به 
تنها چیزی که فکر کردم  این بود که به هرحال در کشور ما 
خطه های مختلفی وجود دارد خیلی دلم می خواست که یک 
دنیای تازه ای را تجربه بکنم و خیلی شــخصی به ســراغ این 
قضیه رفتم، همیشه گویش و زبان ترکی را دوست داشتم و 
خیلی از لحاظ شــنیداری برام جالب بود. البته مناطق دیگر 
را مثل کردستان، شمال و جنوب بررسی کردم اما احساس 

کردم اشعار و نحوه تغزلی بودن و سازهای آن منطقه باعث 
شــد که دلم بخواهد در  خطه آذربایجان فیلمم را بســازم. و 
حاال پس از ساخت فیلم و در مقطع اکران خیلی خوشحالم 
که فیلم در نمایش های مختلفی که داشته مردم آذری زبان 
فیلم را دوســت دارند. کارگردان آتابای در پاســخ به اینکه آیا 
از پخش کننده فیلم بهمن سبز )حوزه هنری( راضی است، 
گفت: خیلی راضی هســتم چون با دید حمایتی، پر انرژی و 

پر توان فیلم را اکران کرده اند.

فرهنگ و هنر


