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کاهش یافته است؟ خ تورم  چرا رییس جمهور می گوید نر

قیمت ها روزانه باال می رود، اما تورم نزولی است
   استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: آماری که ارائه می دهند تناسبی با واقعیت های 
روزمره ندارد. مردم برای خرید اقالم های اساسی خود شاهد رشد قیمت ها به صورت روزانه و 
هفتگی هستند چطور می شود در این شرایط اعالم کرد نرخ تورم کاهش یافته است. حسین 

راغفــر دربــاره گفته هــای رییــس جمهــوری مبنــی بر آغاز ســیر نزولــی نرخ تورم اظهار داشــت: 
سال هاست که داده های غلط در اقتصاد ایران تولید می شود و همین موضوع هم موجب 

 | صفحه 3 بی اعتمادی شدید مردم نسبت به داده و آمار و اطالعات رسمی شده  است...

صفحه 2 

ارتباِط اعتراضات در قزاقستان با سقوط بازار رمز ارز ها

مرگ بیت کوین در »نور سلطان«!
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حجت االسالم رئیسی در جلسه هیات دولت:

 به هیچ وجه 
 قیمت کاالیی 

افزایش پیدا نکند
     رئیس جمهور بر ضرورت تدوین و اجرای 
کید کرد.  نظــام عادالنــه پرداخت حقــوق تا
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی گفت: به 
عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعار ها و 
رویکرد های این دولت باید نظام پرداخت 

حقوق را عادالنه کنیم...

مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران  
پاسخ داد:

 آیا روس ها راه ورود
به اروپا را باز می کنند؟

     مدیر عامل اســبق شــرکت ملی نفت ایران 
گفت: حوزه ای که می توانیم با روس ها همکاری 
کنیم توسعه میادین گازی و بخصوص ال ان جی 
اســت، مــا الیه هــای خامــی داریــم کــه در عمق 
زیادی قرار دارند و روســیه تکنولوژی برداشــت 

 | صفحه 4  | صفحه 2 از این میادین را در اختیار دارد...

 دوپینگ مرگ 
زیر سایه فست فودها

7

خرداد 1401 ، زمان حذف سه دهک 
باال از فهرست یارانه بگیران

3

انتقاد از کیفیت ساخت 
خودروهای ایرانی

7

کرات وین هفته داغ  مذا
دیپلماسی در چین

2

آیا شرایط نفتی ایران به قبل از تحریم ها بازمی گردد؟

 پتانسیل باالی افزایش 
تولید نفت

4

کم در برابر کم؛ راه جدید 
کرات وین واشنگتن در مذا

   پرستو بهرامی راد
روزنامه نگار

 بعــد از برگزاری آتش 
بازی سال نو میالدی در 
وین بار دیگر هیات های 
مذاکــره کننده 1+4 و ایران به هتل کوبورگ 
بازگشتند. هر چه هم از مذاکرات دور هشتم 
مــی گذرد، اخبار به ســمت بهبود مذاکرات 
و شــکل گیــری توافق مــی رود.  غربی ها و 
مخصوصاً آمریکا نگران این هستند که ایران 
از نقطه گریز هســته ای عبور کند. این عبور 
 طبق پیش بینی آنها در چند هفته آینده رخ 
مــی دهد. در چنین شــرایطی بدون شــک 
مذاکرات ســرعت باالیــی دارد و دقت الزمه 
برای حل تمام مشکالت را ندارد. این شرایط 
مقامات آمریکایی را راضی نمی کند، بر همین 
اساس گمانه زنی هایی از شکل گیری توافق 
موقت با الگوی کم در برابر کم شــکل گرفته 
است، تا از این طریق بتوانند مسئله گسترش 
برنامه هسته ای را به طور موقت حل کرد.  با 
این حال با نشانه هایی که از توافق وجود دارد، 
باید دید که نتیجه خواســته های دو طرف به 

کدام سمت می رود. 
 منبع: دیپلماسی ایرانی

یادداشت

گهی مناقصه عمومی  آ

صفری  - شهردار نظر آباد 

الت )لــودر  شــهرداری نظرآبــاد بــه اســناد مجــوز شــورای محتــرم اســامی شــهر نظــر آبــاد در نظــر دارد بارگیــری و حمــل زبالــه بــا ماشــین آ
و کامیــون( و دفــن آن در یکــی از مراکــز دفــن زبالــه بــا بــرآورد اولیــه 40/000/000/000 ریــال را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه مــدت 
الت مذکــور واگــذار نمایــد متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و  یــک ســال بــه پیمانــکاران یــا دارنــدگان ماشــین آ
دریافــت اوراق شــرکت در مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت www.setadiran.ir مراجعــه و مبلــغ 2/000/000/000 
ریــال بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه حســاب ســیبا بــه شــماره 0104746757008 بانــک ملــی واریــز و یــا معادل آن اســناد 
خزانــه تهیــه نماینــد شــروع فــروش اســناد از تاریــخ 1400/10/30 لغایــت ســاعت 14:00 تاریــخ 1400/11/6 مــی باشــد و تحویــل پــاکات 
مناقصــه حداکثــر تــا ســاعت 14:00 تاریــخ 1400/11/16 در ســامانه www.setadiran.ir و تاریــخ بازگشــایی پــاکات ســاعت 14:30 تاریــخ 
1400/11/17 مــی باشــد. خریــد اســناد فقــط از ســامانه www.setadiran.ir امــکان پذیــر مــی باشــد. و کلیــه مراحــل فراینــد مناقصــه 
شــامل خریــد و دریافــت اســناد مناقصــه از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد. بدیهــی اســت شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات 
ر واصــل گــردد ترتیــب اثــر داده  ــار بــوده و بــه پیشــنهادات مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــر صاحــب اختی
نخواهــد شــد. هزینــه آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود. ســپرده نفــرات اول تــا ســوم مناقصــه تــا زمــان عقــد قــرارداد 
نــزد شــهرداری نگهــداری و هــرگاه نفــرات برنــده حاضــر بــه عقــد قــرارداد نگردنــد ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط 

خواهــد شــد بــود. 
نوبت اول: 1400/10/23      نوبت دوم: 1400/10/30

 نوبت اول
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سیاست 2
وعده سخنگوی دولت برای بازگرداندن 

مجرمان از کانادا به ایران

 نام خاوری چرا و چگونه 
از لیست اعالن قرمز اینترپل 

حذف شد؟
در حالی که سخنگوی دولت از تالش 
بــرای بازگرداندن مجرمــان ایران در 
کشــورهایی نظیر کانادا سخن گفته 
که اساســا نام برخــی از این مجرمان 
همچون محمودرضا خاوری در لیست 
اینترپل قرار ندارد! اما نام خاوری چگونه 
از لیست اعالن قرمز اینترپل حذف شده 
است؟ آیا این اتفاق به خاطر درخواست 
دولت ایران بوده یا آنکه خاوری مدارک 
بی گناهــی اش را به مقامات کانادا ارائه 

کرده است؟
 علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 
در نشســت خبری از همکاری ایران و 
اینترپل برای استراداد مجرمان ایرانی 
در خارج از کشــور خبــر داده و گفته 
کانادا همکاری مناسب برای برخورد با 
مجرمین را با ایران نداشته است. بهادری 
جهرمــی با تاکید بــر اینکه ما همواره 
خواستار استرداد این مجرمان به کشور 
و بازگشــت اموال غارت شده بوده ایم، 
گفتــه »از مســیرهای دیپلماتیــک 
مثــل دیدارهای مســتقیم با مقامات 
کانادایــی یا از طریق حفاظت منافع و 
یا اینترپل موضوع را به آن ها منعکس 
کرده و خواســتار اقدام آن ها شده ایم.« 
با اینکه ایران مدعی است که به دنبال 
بازگرداندن برخی مجرمان است سوال 
اینجاســت که کدام مجرمان ایرانی در 
کانادا هســتند و چرا هنوز ایران موفق 
به برگرداندن این مجرمان نشده است.

 ایرانیان فهرست 
اعالن قرمز اینترپل

شخصیت های شــناخته شده زیادی 
چهار دهه اخیر در فهرســت متهمان 
تحت تعقیب اینترپل قرار گرفتند، اما 
در حــال حاضر از تعداد زیادی از آن ها 
دیگر اثری در فهرست دیده نمی شود. 
در حــال حاضر تنها ۲۲ ایرانی در این 
فهرست حضور دارند و دیگر خبری از نام 
مشهور دیگری که احتماال مورد اشاره 
بهادری جهرمی سخنگوی دولت است 

نیست؛ محمود خاوری.
اخطــار قرمز اینترپل حکم جلب بین 
المللی نیســت، اما پلیس بین الملل از 
1۸۶ کشور عضو در خواست خواهد کرد 
تا در صورت مشــاهده این افراد، آن ها 
را بازداشــت کرده و احتماال به کشــور 
درخواست کننده تحویل دهند. اخطار 
قرمز، باالترین و مهمترین اخطاریه ای 
است که اینترپل برای دستگیری افراد 

صادر می کند.
مهرگان امیرخســروی رییس هیات 
مدیره شــرکت امیر منصور آریا برادر و 
شریک تجارتی مه آفرید امیرخسروی 
اســت کــه به اتهام دســت داشــتن 
در اختالس ســه هزار میلیــاردی به 
درخواست ایران در فهرست اعالن قرمز 
قرار گرفته. وی نیز بعد از دســتگیری 
بــرادرش در مرداد ماه 1۳۹۰، به کانادا 
فرار کرد و هنوز نامش در فهرست قرار 

دارد.
دربــاره تعدادی از ایرانی تبارانی که در 
فهرســت اعالن قرمــز قرار دارند هیچ 
اطالعاتی در دســت نیســت. شواهد 
نشــان می دهد نام برخی از افراد تحت 
تعقیب که در گذشــته در این فهرست 
قرار داشته اند هم حذف شده. از جمله 
این افراد می تــوان به محمود خاوری 

اشاره کرد. 
منبع: رویداد 24

رئیس جمهور بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادالنه پرداخت حقوق تاکید کرد. حجت 
االسالم سید ابراهیم رئیسی گفت: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعار ها و رویکرد های 
این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادالنه کنیم. به گفته رئیس جمهور، »آنچه امروز اجرا 
می شود غلبه چانه زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت 
هماهنگ و عادالنه اصالح شود.« سخنگوی دولت در نشست خبری خود درباره پرداخت 
حقوق ها گفت: در الیحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 1۰ درصد 
نیست بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور 1۰ درصد است. 
بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در الیحه بودجه 14۰1 با رویکرد عدالت در 

توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات 
معاف گردیده؛ و بقیه کارمندان هم به صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد.

الزم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادالنه ای 
برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات 
متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه های مختلف را ملغی اعالم کند. این بخش 

دیگری از سخنان حجت االسالم رئیسی بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم نظارت بر قیمت ها و مانع شدن دستگاه ها 

از افزایش قیمت کاالهای مختلف تاکید کرد.

حجت االسالم رئیسی در جلسه هیات دولت:

به هیچ وجه قیمت کاالیی افزایش پیدا نکند

خبر ویژه بین الملل

مسلمانان اندونزی کشور خود 
را به قصد عمره ترک کردند. 

زائران اندونزیایی برای این 
سفر آزمایش کرونا را نیز پشت 

سر گذاشتند. حج عمره که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا دو 

سال به تعویق افتاده بود

خبرگزاری رسمی 
کره شمالی از آزمایش 
موفقیت آمیز یک فروند 
موشک ماموفق صوت 
زیر نظر کیم جونگ اون 
خبر داد

گزارش تصویری

 هم زمان با سفر امیرعبداللهیان 
و مذاکرات وین

هفته داغ دیپلماسی در چین
خبرگزاری رویترز در گزارشی به جزئیات 
سفر وزرای خارجه کشورهای منطقه از 
جملــه وزیر امــور خارجه ایران به چین 
پرداختــه و هم زمانــی آن بــا برگزاری 
مذاکــرات وین را مــورد توجه قرار داده 

است. 
خبرگزاری رویترز درباره سفر قریب الوقوع 
وزرای امور خارجه کشورهای منطقه به 
چین نوشــت: وزارت امور خارجه چین 
اعــالم کرده اســت، وزرای امور خارجه 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران و 
ترکیه قرار است این هفته به طور جداگانه 
برای مذاکرات رسمی به چین سفر کنند؛ 
این در حالی است که دور هشتم مذاکرات 
احیای توافق هســته ای نیز در وین در 

جریان است.
رویتــرز ادامه داد: طبــق اعالم وزرات 
امور خارجــه چین، وزرای امور خارجه 
عربستان سعودی، کویت، عمان، بحرین 
و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس 
قرار است از دوشنبه تا جمعه به چین سفر 
کنند. وزیر امور خارجه ترکیه نیز طبق 
برنامه روز چهارشنبه]۲۲ دی[ و حسین 
امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه ایران 
روز جمعه]۲4 دی[ عازم چین می شوند.

در گزارش این خبرگزاری درباره ســفر 
وزرای امور خارجه منطقه به چین آمده 
اســت، وانگ وانبین، سخنگوی وزارت 
امور خارجه چین روز سه شــنبه در یک 
کنفرانس خبری گفت: چین و ایران در 
حمایــت از یک دیگر در زمینه مســائل 

راهبردی مصمم هستند.
این خبرگزاری ادامه می دهد: وزارت امور 
خارجه ایران گفته است امیرعبداللهیان 
قرار اســت درباره قرارداد همکاری ۲۵ 
ســاله میان دو کشــور]چین و ایران[ 
صحبت کند. چین پس از خروج آمریکا 
از توافق هسته ای در سال ۲۰1۸، تبدیل 

به رگ حیاتی اقتصاد ایران شد.
به نوشــته رویتــرز، بر اســاس بیانیه 
وزارت امــور خارجه چیــن،  وانگ یی، 
وزیر امور خارجه این کشــور دوشنبه و 
سه شــنبه این هفته با همتایان سعودی 
و بحرینــی اش دیدار کرده بود که درباره 
مســائل مربوط به مذاکرات وین تبادل 
نظر کردند. کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس از جمله عربستان سعودی اگرچه 
عضو توافق هســته ای نیستند، درباره 
»بلندپروازی هــای هســته ای« ایران، 
برنامه موشکی آن و نیروهای نیابتی اش 

در منطقه ابراز نگرانی کرده اند.
پیشتر ســعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان در نشست 
خبری روز دوشــنبه خــود گفت: آقای 
امیرعبداللهیــان آخــر هفته جاری به 
دعــوت همتای چینی خود ســفری به 

این کشور خواهد داشت.
وی ادامــه داد: در این ســفر موضوعات 
مختلفی مــورد گفت وگوی مقامات دو 
کشــور قرار خواهد گرفت که نقشه راه 
۲۵ ساله نیز یکی از این موضوعات است. 
مجریان این نقشــه راه از وزارتخانه ها و 
بخش هــای مختلــف هســتند و روند 
پیگیــری و بخش هــای مختلف آن در 

دست پیگیری است.
همچنین محمد کشــاورز زاده ســفیر 
کشــورمان در چین در توییتی در این 
باره نوشــت:  وزرای خارجه  ایران و  چین 
طی سالیان گذشته متناوبا با هم دیدار 

داشتند.

ارتباِط اعتراضات در قزاقستان با سقوط بازار رمز ارز ها

مرگ بیت کوین در »نور سلطان«!
برای شــهر  نور ســلطان  پایتخت 
قراقســتان، بحــران رمزارز ها یک 
پدیده کامال جدید بود. در ماه اکتبر 
سال ۲۰۲1، شرکت متولی شبکه 
 Kegoc برق قزاقستان موسوم به
اعالم کرد که شبکه برق قزاقستان 
با آســیب ها و کمبود های جدی به 
دلیل افزایش قابل توجِه مصرف برق 

در این کشور رو به رو شده است.
خبرگــزاری تی آر تــی وورلد  در 
گزارشــی، به یــک جنبه جدید از 
بحران اعتراضــات و ناآرامی های 
اخیر در قزاقستان پرداخته و به طور 
خــاص تاثیر این بحران بر بازارِ رمز 
ارز هــا و به ویژه قیمت جهانی بیت 
کوین را مورد بررسی قرار داده است.  
تی آر تی وورلد  اســتدالل می کند 
که شورش های اخیر در قزاقستان 
و قطعــی اینترنت و برخی دیگر از 
امکانات زیرساختی در این کشور، 
نقــش قابل مالحظه ای در کاهش 
شــدید قیمت بیت کوین در هفته 
اخیر بازی کرده است. مساله ای که 
در نوع خود نشــان دهنده یکی از 
نقــاط جدِی آســیب پذیری بازار 

رمز ارز ها است.
تــی آر تــی وورلد در ایــن رابطه 
می نویســد:  صبح روزِ هفتم ژانویه 
ســال جاری میالدی، قیمت بیت 
کوین با کاهش قابل توجهی رو به 
رو شد )روندی که البته در روز های 
قبــل از آن نیز تا حدی ادامه یافته 
بود(. در این راســتا، ارزش و بهاِی 
اصلی تریــن رمــز ارز جهان )بیت 
کویــن( تا ۸ درصد ســقوط کرد و 
قیمــت هر بیت کویــن به زیِر 4۲ 
هزار دالر رسید. آلت کوین ها )دیگر 
رمــز ارز هایی که پس از ظهور بیت 
کوین معرفی شده اند( نیز با کاهش 
قیمت هــای قابل توجهی رو به رو 

شدند.
در ایــن میان، بســیاری از ناظران 
و تحلیلگــران، کاهــش قیمــت 
بیــت کوین و دیگــر رمز ارز ها را تا 

حد زیادی بــه قطعی اینترنت در 
قزاقســتان ربط داده اند. قزاقستان 
در روز های اخیر درگیر آشوب ها و 
ناآرامی های گسترده ای بوده است 
و دولت قزاقستان نیز جهت مقابله 
با این مساله، اقدام به قطِع سراسری 

اینترنت در این کشور کرده است.
 نیکیتا زوبِرف  تحلیلگر ارشد نهاد 
Bestchange. موسوم به پروژه

ru به رسانه های روسی گفته است 
که وضعیت جاری در قزاقســتان، 
بیش از آنکه در روند قیمتی فعلی 
در رمز ارز ها به عنوان یک علت در 
نظر گرفته شــود، بایستی به مثابه 
یــک کاتالیزور )ســرعت دهنده( 
ارزیابــی گردد. وی می گوید:  کامال 
کوته فکرانه است اگر فکر کنیم که 
آنچه در قزاقستان اتفاق افتاد، بازار 
رمز ارز ها را تحت تاثیر قرار نخواهد 
داد. بــا ایــن حال، نبایــد در مورد 
تاثیر تحوالت قزاقســتان به عنوان 
کشوری که مراکز مختلِف مرتبط 
بــا رمز ارز ها و اســتخراج آن ها در 
آن فعال هســتند، بر بازار کلِی این 

صنعت اغراق کنیم .
بر اساس آنچه زوبِرف می گوید:  قیمت 
و ارزش بیت کوین در وهله نخست، به 
دلیل سقوط بازار های سهام جهانی که 
خود ناشی از ارزیابی ها و پیش بینی ها 
مبنی بر افزایش احتمالی نرخ بهره در 

بهار آتی از سوی بانک مرکزی آمریکا 
است، سقوط کرده است .

قزاقستان؛ بهشِت استخراج 
رمز ارز ها

بر اساس یاقته های یک پژوهش که 
در ماه اکتبر ســال ۲۰۲1 میالدی 
در  دانشگاه کمبریج بریتانیا  انجام 
گرفته، قزاقســتان رتبه دوِم جهان 
در امــر اســتخراج بیت کوین را به 
خود اختصاص داده اســت. سهم 
این کشــور در ایــن رابطه، 1۸.1 
درصد بوده که این آمار، قزاقستان 
را پشت ســِر آمریکا با سهِم ۳۵.4 
درصدی از تولید و استخراِج جهانی 
بیت کوین قرار داده اســت. گزارِش 
مذکور به این نکته اشاره داشته که 
در سال ۲۰۲1، آمریکا و قزاقستان 
جهــِش قابل توجهــی را از حیث 
استخراج جهانی بیت کوین تجربه 
کرده اند. مســاله ای که دلیل اصلی 
آن محدودیت هاِی اعمال شــده از 
ســوی دولت چین در امر استخراج 

بیت کوین بوده است.
در مــاه ســپتامبر ســال ۲۰1۹، 
شــرکت های چینی ۷۵ درصد از 
اســتخراج رمزارز هــا در جهان را 
انجام می دادند با این حال در نیمه 
نخســت سال ۲۰۲1 این میزان به 
4۶ درصد سقوط کرد. مساله ای که 

ناشی از قدغن سازی کلی معامالت 
با رمز ارز ها در چین، از سوی بانک 
مرکــزی این کشــور در تاریخ ۲4 
سپتامبر سال گذشته میالدی بود.

برای شــهر  نور ســلطان  پایتخت 
قراقســتان، بحــران رمزارز ها یک 
پدیده کامال جدید بود. در ماه اکتبر 
سال ۲۰۲1، شرکت متولی شبکه 
 Kegoc برق قزاقستان موسوم به
اعالم کرد که شبکه برق قزاقستان 
با آســیب ها و کمبود های جدی به 
دلیل افزایش قابل توجِه مصرف برق 
در این کشــور رو به رو شــده است. 
افزایشی که به زعم این شرکت تا حد 
زیادی ناشــی از استخراج رمز ارز ها 
در قزاقســتان بوده است. افزایِش 
مصرف برق در قزاقســتان در نوع 
خود منجر به وارد آمدِن خســارات 
جدی بــه نیروگاه های تولید برق 
این کشــور نیز شــده است. در این 
راســتا، وزارت انرژی قزاقستان به 
همراه شــرکت Kegoc ســعی 
داشــته اند تا از طریق همکاری با 
یکدیگر، سیاست هایی را در حوزه 
برق در پیش گیرند که تا حدی باِر 
کاری را از روی نیروگاه های برق این 

کشور بردارد.

محدودیِت امکانات
در عمــل، پیشــتر، اعتراضات در 

اقصی نقاط جهان در ســال های 
۲۰۲۰-۲۰1۹ نیز آسیب پذیری 
و ضعِف بازار رمز ارز ها را نشان داده 
و ثابت کرده اســت. در این راستا، 
امنیت فنی حــوزه ای بوده که به 
شــدت از این مســاله متاثر شده 
اســت. برای مثال، در بحبوحه اوج 
گیری ناآرامی اجتماعی در لبنان، 
تریدر هــای )تاجــران و فعاالِن( 
بیــت کوین به نحو گســترده ای 
شــکایت داشــتند که هکر های 
ناشناس به طریقی به گوشی های 
تلفن همراه آن ها دسترســی پیدا 
کــرده اند و اطالعاِت مرتبط با رمز 
ارز هــای آن ها و حتــی خوِد رمز 
ارز های آن ها را به سرقت برده اند. 
اضافه بر این، هکر ها حتی توانسته 
بودنــد به اُپراتور ارتباطی در لبنان 
با نام Touch نیز دسترسی پیدا 
کنند و اطالعات افراد را به راحتی 
سرقت ببرند )امری که می تواند به 
سرقت اطالعات رمز ارز های افراد 

نیز ختم شود(.
ایــن حقیقــت که بیــت کوین و 
سیستم های مرتبط با آن در مواقع 
اضطراری قابل اســتفاده نیستند، 
بــه طور خاص پیشــتر خود را در 
جریــان ناآرامی های هنگ کنگ 
نیز به وضوح نشــان داد. باید به یاد 
داشــت که معامالت با رمز ارزها، تا 
حد زیادی به شــبکه های ارتباطی 
رســمِی دولتی وابســته است که 
دولت هــا به راحتی قادر به کنترل 
و حتــی قطع آن ها )شــبکه های 
ارتباطی( در موارد خاص هستند. 

اعتراضــات در قزاقســتان نه تنها 
ارزش و قیمت جهانی بیت کوین را 
تحت تاثیر قرار داد بلکه همچنین 
قیمت اورانیوم را نیز متاثر ساخت. 
نباید فراموش کرد که قزاقســتان 
یکی از تولید کنندگان عمده و اصلی 
اورانیوم در ســطح جهان است. در 
واقع، قزاقســتان حدودا 4۰ درصد 
از اورانیوم جهان را تولید می کند. 

سوژه روز
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3اقتصاد
کام صنعت به ایران  وزیر نا

خودرو می رود
وزیــر ناکام صنعت، معدن و تجارت 
برای کامیاب ساختن مردم به ایران 
خــودرو می رود! شــنیده ها حاکی 
از ایــن اســت که حســین مدرس 
خیابانــی وزیر ناکام صنعت، معدن 
و تجارت که کارنامه قابل دفاعی در 
وزارت صمت نداشت، برای کامیاب 
ســاختن مردم به ایران خودرو می 
رود! تا این شــرکت غرق در زیان و 
بدهی را متحول کند.  حضور دولت 
در مدیریت خودروســازان داخلی 
همــواره مورد انتقاد کارشناســان 
بوده اســت و حاال به انتخاب چنین 
گزینه هایی این انتقادهای تشــدید 
نیز خواهد شد زیرا مدرس خیابانی 
کارنامــه قابل دفاع در وزارت صمت 
نــدارد و دارای حاشــیه هایــی نیز 
هست.  انتخاب وی برای استانداری 
سیســتان و بلوپســتان در دولت 
رئیســی نیز عجیب بود و مشخص 
نیست که دورهای این مدیر با عنایت 
به کدام تجربه موفق انجام می شود و 
دولت انتظار دارد که مدرس خیابانی 
در شرکت تخصصی ایران خودرو چه 

دستاوردی داشته باشد. 

خرداد 1401 ، زمان حذف 
سه دهک باال از فهرست 

یارانه بگیران
براساس الیحه بودجه 14۰1 دولت، 
وزارت کار و ســازمان هدفمنــدی 
یارانه ها را موظف کرده تا بخشــی از 
یارانه بگیران پردرآمد را تا خردادماه 
سال آینده از فهرست دریافت یارانه 
حذف کنند. بررســی الیحه بودجه 
14۰1 نشــان می دهــد که دولت، 
وزارت رفــاه و ســازمان هدفمندی 
یارانه ها را موظف کرده تا بخشــی از 
یارانه بگیــران پردرآمد را تا خرداد 
ماه ســال آینده از فهرست دریافت 
یارانه حذف کنند.دولت پیش بینی 
می کند که این حذفی ها اغلب از سه 
دهک باالی درآمدی باشند.در متن 
الیحه بودجه آمده اســت؛ بر اساس 
بند ب تبصره 14 الیحه بودجه سال 
14۰1 وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی باید با همکاری ســازمان 
هدفمندی یارانه ها و با اســتفاده از 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان حداکثر 
ظرف ســه ماه پــس از ابالغ قانون 
بودجه ضمن دهک بندی درآمدی 
کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق 
شــاخص های متقــن و ثبتی قابل 
اتکاء نســبت به حذف یارانه نقدی 
و معیشــتی خانوارهــای پردرآمد 
اقدام تا منابع حاصل از حذف یارانه 
پردرآمدها صــرف پرداخت یارانه 
جهت حمایت از اقشــار آسیب پذیر 
با اولویت خانوارهای تحت پوشش و 
پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.
سرپرســتان خانوارهای معترض به 
حــذف یارانه می توانند در ســامانه 
الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها 
براساس اطالعات و داده های موجود 
و میدانی توســط کمیته امداد امام 
خمینــی )ره( بررســی و در صورت 
وارد بودن اعتراض یارانه آنها مجدداً 

برقرار شود.

گزارش

با تصمیم ستاد تنظیم بازار؛

واحدهای تولیدی 
ج   مکلف به در
 »قیمت تولید« 

روی کاالها شدند

 ســتاد تنظیم بــازار تمامی 
واحدهای تولیدی را مکلف 
کــرد به جای قیمت مصرف 
کننــده، قیمــت تولیــد یا 
واردات شامل همه هزینه ها 
و ســودهای قانونی با لحاظ 
مالیــات بر ارزش افزوده را بر 

روی کاالها درج کنند.
 شــانزدهمین جلسه ستاد 
تنظیــم بــازار به ریاســت 
محمــد مخبر معــاون اول 
رییــس جمهــور و با حضور 
وزیران کشور، صمت، جهاد 
دادگســتری  کشــاورزی، 
مســئوالن  از  جمعــی  و 
دستگاههای مرتبط برگزار 

شد.
در ایــن جلســه وزیر جهاد 
کشــاورزی گزارشی درباره 
وضعیت برخی اقالم مصرفی 
از جمله گوشت، برنج و... ارائه 
داد. در این زمینه مقرر شــد 
کارگــروه تخصصی تنظیم 
بازار اقالم کشــاورزی ذیل 
ســتاد تنظیم بازار در وزارت 
جهاد کشــاورزی تشــکیل 

شود.
همچنین در این جلســه به 
منظور شفاف ســازی هزینه 
های نظام توزیع، جلوگیری 
از اجحــاف در حــق مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان 
و ســوء اســتفاده هــای 
احتمالی، تمامی واحدهای 
تولید کننــده و وارد کننده 
مکلف شــدند به تدریج و با 
ابــالغ ســازمان حمایت از 
تولیدکننــدگان و مصــرف 
کننــدگان بجــای قیمت 
مصــرف کننــده، قیمــت 
تولید یا واردات شــامل همه 
هزینه ها و سودهای قانونی با 
لحاظ مالیات بر ارزش افزوده 
را بر روی کاالها درج کنند.

بر این اســاس مقررشــد تا 
قیمــت مصرف کننده برای 
کاالهای مصرفی ابالغ شده 
حداکثــر ۳۰ درصد و برای 
کاالهای سرمایه ای حداکثر 
۲۰ درصد بیشــتر از قیمت 
تولیــد نباشــد. بــر مبنای 
ایــن مصوبه مردم می توانند 
درصورت شناســایی تخلف 
موضــوع را بــه ســازمان 

تعزیرات اطالع دهند.

اســتاد اقتصاد دانشگاه الزهرا 
اظهــار داشــت: آمــاری که 
ارائــه می دهنــد تناســبی با 
واقعیت هــای روزمــره ندارد. 
مردم بــرای خرید اقالم های 
اساســی خود شــاهد رشــد 
قیمت هــا به صــورت روزانه و 
هفتگی هستند چطور می شود 
در این شــرایط اعالم کرد نرخ 

تورم کاهش یافته است.
حسین راغفر درباره گفته های 
رییس جمهوری مبنی بر آغاز 
ســیر نزولی نرخ تــورم اظهار 
داشــت: سال هاســت کــه 
داده های غلط در اقتصاد ایران 
تولید می شود و همین موضوع 
هم موجب بی اعتمادی شدید 
مردم نســبت به داده و آمار و 

اطالعات رسمی شده  است.
وی با اشاره به اعالم کاهش نرخ 
تورم در کشور گفت: آمارهایی 
که ارائه  می شوند باید تناسبی 
با واقعیت هــای زندگی مردم 
داشــته باشند و این موضوعی 
اســت که در چند سال گشته 
غایب بوده  است. مسئوالن باید 
توجه کنند که مردم به وضعیت 
زندگی و ســفره خودشان نگاه 

می کنند و نه به آمارهای دولتی 
که ارائه می شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه 
داد: متاســفانه در بســیاری 
از مــوارد آمارهایــی که اعالم 
می شــود یا ناقص هســتند 
یــا واقعیت ندارنــد و مهم تر 
اینکه، این آمار را به مســئوالن 
اصلی و تصمیم ســاز کشــور 
ارائه می کنند و براســاس این 
آمارهای نادرست برنامه ریزی 

می شود.
وی افــزود: برای مثال گزارش 
می دهنــد ۶۳ میلیــارد دالر 
رانــت انرژی در کشــور وجود 
دارد حال حتــی اگر این آمار 

واقعیت هم داشــته باشد آمار 
ناقصی اســت چراکه مشخص 
نکرده انــد چه کســانی از این 
رانت بهــره می برند اما وقتی 
این موضوع مطرح می شــود 
زمینه ای فراهم خواهد شــد تا 
قیمــت انرژی، آب و برق مورد 
استفاده مردم به شدت افزایش 
پیدا کند در حالی که 4 درصد 
از مصرف آب در کشور مربوط 
به مصرف آشــامیدنی است و 
مابقــی بــرای صنایع و بخش 

کشاورزی استفاده می شود.
راغفــر ادامــه داد: حتی اگر 
آمار رانت انرژی درســت باشد 
دولت باید سراغ معدن کاران، 

و  فــوالدی  شــرکت های 
معتقدم  بروند.  پتروشیمی ها 
هر چند این آمار درســت هم 
باشــد اما ناقص است و نه تنها 
در این حوزه بلکه در بســیاری 
موارد مانند نرخ تورم، اشتغال 
و بیــکاری اما و اگرهای زیادی 
در ایــن آمارها وجود دارد و در 
برخی از حوزه ها هم این اعداد 

و ارقام واقعیت ندارند.
این کارشناس اقتصادی با بیان 
اینکه ماشــین تولید اطالعات 
غلــط دولت ســیزدهم را در 
برگرفته و احاطه کرده اســت، 
اظهار داشت: موضوع مهم این 
است؛ آماری که ارائه می دهند 

تناسبی با واقعیت های روزمره 
نــدارد. مردم برای خرید اقالم 
های اساســی خود شاهد رشد 
قیمت هــا به صــورت روزانه و 
هفتگی هستند چطور می شود 
در این شــرایط اعالم کرد نرخ 

تورم کاهش یافته است.
وی با اشــاره به دو طرح تغییر 
یارانــه بنزیــن و حــذف ارز 
4۲۰۰ تومانی گفت: طرح های 
خلق الســاعه که دولت مطرح 
کــرده اصلی ترین محل های 
تولید انتظارات تورمی هستند. 
وقتی اعالم می شود که قیمت 
بنزین در دو منطقه کشــور با 
۹۰ درصــد فوب خلیج فارس 
قرار اســت محاســبه شود یا 
اینکه مبنای محاسبات قیمت 
کاالهای اساســی قرار اســت 
دالر ۲۷ هــزار تومانی باشــد، 
قطعا انتظــارات تورمی ایجاد 

می شود.
راغفــر افزود: انتظارات تورمی 
را خود دولــت ایجاد می کند 
و از ســوی دیگر آمارهایی که 
ارائه می شــود هیچ قرابتی با 
واقعیت هــای جامعه امروز ما 

ندارد.

خ تورم کاهش یافته است؟ چرا رییس جمهور می گوید نر

قیمت ها روزانه باال می رود، اما تورم نزولی است

 چهارشنبه 1۷ آذرماه قیمت های جدید انواع خودرو با رشد میانگین 1۵ تا 1۸ درصد 
اعالم شد؛ اگرچه انتظار می رفت که این افزایش قیمت جدید، بازار را تکان بدهد اما بازار 
واکنش خاصی به این تحوالت نشان نداد و تغییر محسوسی در قیمت ها مشاهده نشد.
فعاالن بازار خودرو در مورد چرایی سکوت بازار در برابر تغییر قیمت های کارخانه، اعالم 
کردند که قیمت ها در بازار به قدر کافی رشد کرده و فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و 
بازار ایجاد شده و دیگر امکان افزایش قیمت های فضایی وجود ندارد.با این حال بررسی 
بازار خودرو طی روزهای گذشته نشان می دهد که با توجه به ریزش نرخ دالر در بازار 
آزاد، بازار خودرو در واکنش به این اتفاق، روند نزولی به خود گرفته و قیمت ها میانگین 
۲ تا ۵ میلیون تومان با کاهش مواجه شده اند. در همین ارتباط نیز مصرف کنندگان 

فعالً دست از خرید کشیده و بازار به حالت استپ درآمده است.
روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو

در این رابطه، سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با 
بیان اینکه نوسانات ارزی و عرضه خودرو به بازار دو عامل اصلی در تعیین قیمت ها در بازار 
خودرو هستند، اظهار کرد: طی یک هفته اخیر قیمت ها در بازار خودرو به دلیل عقب نشینی 
قیمت دالر، روند کاهشی گرفته اند؛ به گونه ای که خودروهای داخلی بین ۲ تا ۵ میلیون 
تومان کاهش قیمت را تجربه کرده اند. از سویی دیگر با توجه به کاهش قیمت دالر، مصرف 

کنندگان نیز دست از خرید کشیده و منتظر تعیین تکلیف قیمت ها در بازار ارز هستند.
عرضه خودرو کم است

موتمنــی در مــورد وضعیت عرضه خودرو به بازار، با بیان اینکه طی ســال های اخیر 
تولید و عرضه خودرو پاســخگوی تقاضا نبوده اســت، گفت: عرضه کم خودرو به بازار 
در ســال های گذشــته، منجر به ایجاد یک اختالف 1۰۰ تا 1۲۰ درصدی بین قیمت 
کارخانه و بازار شده است. در شرایط فعلی هم عرضه خاصی به بازار صورت نمی گیرد، 
این در حالیست که تقاضا در بازار خودرو مصرفی است و اگر عرضه افزایش یابد، شاهد 
نزدیک شدن قیمت های بازار با کارخانه خواهیم بود.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه تولید و عرضه بیشتر منجر به کاهش قیمت 
بازار می شود، اظهار کرد: اگر قول هایی که وزیر صمت و خودروسازان مبنی بر افزایش 
عرضه و تکمیل 14۰ هزار خودروی کف پارکینگ داده اند عملی و این خودروها به بازار 
عرضه شوند، بازار متعادل خواهد شد و مصرف کننده نهایی خرید بهتری خواهد داشت.

قیمت ها فعاًل کاهشی است
موتمنی گفت: فعالً قیمت ها در بازار ارز کاهشی است بنابراین قیمت ها در بازار خودرو 
نیز روند کاهشی دارند منتهی نمی توان این شرایط را ثابت در نظر گرفت و باید دید در 

روزهای آینده چه اتفاقاتی در بازار ارز می افتد.

عرضه خودرو کم است
، کاهشی شد خ دالر قیمت  خودرو در پی ریزش نر

 وزیر جهاد کشــاورزی گفت: ذخایر کافی گوشــت قرمز در کشــور وجود دارد و 
قیمت ها به زودی به تعادل خواهد رسید. سید جواد ساداتی نژاد در بازدید از یکی 
از کشتارگاه های جنوب تهران طی سخنانی با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در 
عرضه گوشت قرمز گوسفند و گاوی در کشور وجود ندارد، سوداگری و واسطه گری 
را عامل گرانی گوشت قرمز در روزهای اخیر دانست و به مردم اطمینان داد، ذخایر 
کافی گوشت قرمز در کشور وجود دارد و قیمت ها به زودی به تعادل خواهد رسید.
وی از کشــتار روزانه دوهزار رأس دام ســبک و ۲۰۰ رأس دام ســنگین در تهران 

خبر داد و گفت: اینکه کمبود دام داریم صحیح نیست، ما اکنون دام مازاد برای 
صادرات نیز داریم و هرگز صادرات دام زنده متوقف نشده است.

وزیر جهاد کشــاورزی همچنین از توزیع »دامدار کارت« برای تأمین ســرمایه 
در گردش عشــایر خبر داد و افزود: یک میلیارد دالر ارز برای تأمین نهاده های 
دامی مورد نیاز دی ماه دامداران تخصیص داده شده است و هم اکنون در حال 
تأمین منابع ارز نهاده های دامی بهمن ماه در سامانه بازارگاه هستیم که به زودی 

انجام خواهد شد.

وزیر کشاورزی:

قیمت گوشت قرمز به زودی متعادل می شود

خبر

کوتاه از اقتصادکوتاه از اقتصاد
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کوتاه از انرژی

بین الملل

پیش از پیک تابستان 1401

نخستین نیروگاه 
 زمین گرمایی ایران 

افتتاح می شود
معاون توســعه طرح های شــرکت 
مادرتخصصی برق حرارتی، گفت: 
نخســتین نیــروگاه زمین گرمایی 
ایران به ظرفیت پنج مگاوات پیش 
از فرا رســیدن پیــک مصرف برق 
تابســتان سال آینده در شهرستان 
مشگین شهر اردبیل به بهره برداری 
می رســد.حمیدرضا عظیمــی در 
جریان بازدید از روند ساخت نیروگاه 
زمین گرمایی مشگین شهر با اعالم 
ایــن خبر افزود: این طرح به منظور 
ارزیابــی و بهره بــرداری از مخزن 
زمین گرمایی شمال غرب سبالن، 
بومی ســازی دانش فنی طراحی، 
ســاخت و راه اندازی نیروگاه های 
همچنیــن  و  زمین گرمایــی 
ظرفیت ســازی و توانمندســازی 
نیروی انسانی خبره و متخصص در 
دســتور کار قرار گرفته است.وی با 
اشــاره به اینکه این پروژه پیش از 
فرا رســیدن پیک مصرف برق سال 
آینده وارد مدار خواهد شــد، عنوان 
کــرد: در حال حاضر موضوع اصلی 
باقی مانــده از پروژه مربوط به انجام 
شست وشوی چاه های بخار نیروگاه 
اســت که قرارداد مربوطه منعقد و 
پیمانــکار منتخب نیز در حال آغاز 
فرایند تجهیز کارگاه است.عظیمی 
تاکید کرد: مقرر شــده اســت طی 
یــک ماه آینده تجهیزات مربوط به 
شست وشوی چاه های نیروگاه وارد 
کارگاه شــده و ظرف مدت 4۵ روز 
فعالیت هــای مربوط به این بخش 

انجام شود .

ساخت ۹13 مگاوات 
 نیروگاه بخش صنایع 

به مرحله قرارداد رسید
افزایــش ۳۰ هزار مگاواتی ظرفیت 
نیروگاهی کشور یکی از برنامه هایی 
است که وزیر نیروی دولت سیزدهم 
آن را اعالم کرد و براساس آن مقرر 
شــد که احــداث 1۰ هزار مگاوات 
آن توســط صنایع انجام شود.براین 
اســاس و با هدف اجرایی شدن این 
هــدف، 1۹ مهرماه امســال وزارت 
نیــرو و وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت تفاهم نامــه ای را به امضا 
رســاندند کــه برپایــه آن صنایع 
بزرگ کشور می توانند برای تامین 
نیازهای برقی خود برای ســاخت 
نیــروگاه اقــدام کننــد.در همین 
زمینه، قرارداد احداث نیروگاه ۹1۳ 
مگاواتی غدیر انرژی بین شــرکت 
»غدیــر انرژی المرد« و شــرکت 
»فراب« امضاء شــد.علی مسعودی 
مدیرعامل شــرکت غدیــر انرژی 
المرد، در مراســم امضــاء قرارداد 
این نیــروگاه با بیان اینکه به دلیل 
ضرورت برق رســانی بــه کارخانه 
آلومینیــوم جنــوب این شــرکت 
هــم اکنون با احداث پُســت های 
فشــار قوی ۲۳۰ و 4۰۰ کیلوولت 
و احــداث 4۶ کیلومتر خط اتصال 
از طریــق دو خط دو مــداره، برق 
کارخانــه آلومینیــوم را تا احداث 
نیروگاه تأمین کرده اســت، افزود: 
با این اقدام ظرفیت اشــتغال برای 
بیش از ۲ هزار نفر در شــهر جنوبی 

المرد فراهم شده است.

 تالش اوپک 
برای جلوگیری از صعود 

نفت به 100 دالر
وزیــر نفــت عمــان اظهــار 
کــرد اوپــک و متحدانــش 
نمی خواهنــد نفــت به 1۰۰ 
دالر در هر بشــکه صعود کند 
و در احیای سریع تولید برای 
جلوگیری از داغ شــدن بیش 
از حــد بازار جهانی هســتند.

اوپــک و متحدانــش که در 
راس آنها عربســتان سعودی 
و روســیه قرار دارند در حال 
احیای تولیدی هســتند که 
در اوج بحران شــیوع پاندمی 
کووید 1۹ محدود کرده بودند 
و از اوت ســال ۲۰۲1 هر ماه 
4۰۰ هــزار بشــکه در روز به 
تولیدشــان اضافــه کردند. با 
ایــن حال افزایــش تولید به 
دلیل موانعی مانند ناآرامیهای 
داخلی و بودجه های محدود، 
عمال با مانع روبرو شده است. 
قیمتهای نفت از ابتدای سال 
میالدی جاری روند صعودی 
پیــدا کرده اند و در بازار لندن 
به بیش از ۸۰ دالر در هر بشکه 

صعود کرده اند. 
قیمت های  بــزرگ  بانکهای 
باالتــر بــرای نفــت را پیش 
بینــی می کننــد و قراردادها 
به چشــم انداز صعود نفت به 
باالی 1۰۰ دالر در هر بشــکه 
اشاره دارند که تهدیدی برای 
تشدید فشــارهای تورمی در 
اقتصادهای مصــرف کننده 
بزرگ نفــت خواهد بود.نفت 
برنت ســال ۲۰۲1 را با ۵۰.۵ 
درصــد افزایش بــه پایان برد 
که بزرگترین رشــد قیمت از 
ســال ۲۰1۶ بــود، در حالی 
که وست تگزاس اینترمدیت 
۵۵.۵ درصد رشــد داشت که 
قویترین عملکرد این شاخص 
از سال ۲۰۰۹ بود که طی آن 
سال بیش از ۷۰ درصد صعود 
کرده بود. هر دو شاخص در ماه 
اکتبر به باالترین قیمت سال 
۲۰۲1 صعود کــرده بودند و 
نفــت برنت بــه ۸۶ دالر و ۷۰ 
سنت در هر بشکه رسیده بود 
کــه باالترین رکورد از ســال 
۲۰1۸ بــود و وســت تگزاس 
اینترمدیــت به ۸۵ دالر و 41 
ســنت در هر بشــکه افزایش 
یافتــه بود کــه باالترین حد 
از ســال ۲۰14 بود.محمــد 
الرومهــی، وزیــر نفت عمان 
گفت: ما در اوپک پالس بسیار 
محتاط هســتیم و اوضاع بازار 
را هر ماه بررسی می کنیم. اما 
تصور می کنیم افزایش تولید 
4۰۰ هزار بشــکه در روزی که 
هر ماه تصویب شــده، خوب 

بوده است.

مدیر عامل اســبق شــرکت ملی نفت ایران  پاســخ داد: 

آیا روس ها راه ورود به اروپا را باز می کنند؟
مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران گفت: حوزه ای 
که می توانیم با روس ها همکاری کنیم توسعه میادین 
گازی و بخصوص ال ان جی اســت، ما الیه های خامی 
داریم که در عمق زیادی قرار دارند و روسیه تکنولوژی 
برداشــت از این میادیــن را در اختیار دارد.علی کاردر 
درباره همکاری ایران و روســیه در حوزه انرژی اظهار 
داشت: ما می توانیم با همکاری برخی شرکت های روسی 
مثل گس پروم و لوک اویل که سهام شان در بورس های 
جهانی عرضه شــده و غیر از فعالیت داخل سرزمینی، 

فعالیت بین المللی نیز دارند، نسبت به توسعه میادین 
نفتــی و گازی خود اقــدام کنیم.وی با بیان اینکه ما با 
گس پــروم برای تبدیــل گاز به ال ان جی و با لوک اویل 
در حوزه اکتشــافات نفتی می توانیم همکاری داشــته 
باشــیم، افزود: اگر بتوانیم در حوزه ال ان جی که مانند 
نفت خام به بازار قدرتمند و اثبات شده ای تبدیل شده با 
روسیه همکاری کنیم، اتفاق بزرگی خواهد بود.  اکنون 
ال ان جی در بازارهای بین المللی کد می شــود، توسعه 
میادیــن گازی نزدیــک آب های ســاحلی و تبدیل به 

ال ان جی بهترین معامله است، زیرا خط لوله محدودیت 
جغرافیایی دارد و بیشــتر تحت کنترل است، اروپا هم 
که اکنون بخش عمده ای از نیاز گاز خود را چه از طریق 
قطر و یا الجزایر با ال ان جی تامین می کند. بنابراین در 
حــال حاضر ال ان جی بهترین مکانیزم صادرات گاز به 
اروپا اســت.وی گفت: ما اکنون با موضوع باالنس گاز 
هم مواجهیم و ترازمان منفی است، بنابراین ابتدا باید 
در حوزه صرفه جویی و مصرف اقدامات جدی داشــته 

باشیم .

نفت و انرژی 4

معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیرو گفت: بــا توجه به اینکه بیش از ۷۵ درصد از 
مشترکان خانگی زیر الگو برق مصرف می کنند، طبق مصوبه دولت، مشترکان 
می توانند با دقت در مصرف برق از مشوق های جذاب استفاده کنند، در حالی 
که به هیچ عنوان از رفاه آنها کاســته نمی شــود.همایون حایری اظهار کرد: به 
طور مثال، آن دسته از مشترکان خانگی که در ماه های گرم سال نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته کمتر برق مصرف کنند و میزان استفاده برق آنها زیر الگوی 
تعریف شــده باشــد، مشمول تشویق های مصوبه هیئت دولت خواهند شد.وی 
ادامه داد: مهمترین هدف مصوبه هیئت دولت، بهینه سازی مصرف برق است.
حایری با اشــاره به اینکه بخش کمی از مشــترکان مصرف باالتر از الگو دارند، 

تصریح کرد: این گروه تاکنون از یارانه بیشتری بهره مند می شدند که بر اساس 
مصوبه جدید، از این پس یارانه یکســانی که برای کل مشــترکان لحاظ شــده 
اســت نیز به آنها تعلق خواهد گرفت و مشــترکان پرمصرف بابت مصرف بیشتر 
از الگو، هزینه بیشتری باید پرداخت کنند.وی اضافه کرد: این اقدام به منظور 
برقراری عدالت در توزیع یارانه های انرژی صورت گرفته و از آنجا که بیشترین 
برق مورد نیاز کشــور توســط بخش خصوصی تولید می شود، دولت می بایست 
بــرق را بــا قیمت واقعی خریداری و با نرخ یارانه ای به مشــترکان تحویل دهد 
که در این شــرایط، مشــترکانی که از برق بیشتری استفاده می کردند، از یارانه 

بیشتری نیز بهره مند می شدند.

معــاون بــرق و انرژی وزارت نیرو خبر داد؛ 

کم مصرف برق مشوق های جذاب در انتظار مشترکان 

آیا شرایط نفتی ایران به قبل از تحریم ها بازمی گردد؟

پتانسیل باالی افزایش تولید نفت 
 هر چند در طول ســه ســال 
و نیم گذشــته و تحت تاثیر 
تحریم هــای آمریکا، میزان 
فــروش نفت ایــران کاهش 
یافتــه و منابــع حاصــل از 
فــروش این محصــول نیز 
گاهی به ســختی بــه ایران 
می رســید اما باال نگه داشتن 
ظرفیــت تولیــد و آمادگی 
بــرای بازگشــت بــه بازار 
جهانی، یکــی از اصلی ترین 
برنامه هایی بوده که ایران در 
سال های گذشته دنبال کرده 
اســت.به گفتــه تحلیلگران 
درواقع درســت اســت که 
میــزان تولید ایران نســبت 
بــه برخــی از اعضای اوپک 
پایین تــر بوده امــا به باالتر 
 از دو میلیون بشــکه در روز 

رسیده است. 
در میــان کشــورهای عضو 
اوپک، عربســتان ســعودی 
با تولیــد روزانه ۹.۸ میلیون 
بشــکه نفت باالترین تولید 
را دارد و بعــد از آن عــراق با 
4.1، امــارات متحده عربی با 
۲.۸ و کویــت با ۲.۵ میلیون 
بشــکه قرار دارنــد.در این 
فهرســت ایــران نیــز با دو 
میلیــون و ۵۲ هزار بشــکه 
نفــت در میــان اصلی ترین 
تولیدکننــدگان قرار دارد و 
بعــد از آن نیجریــه با 1.4 و 
لیبی با 1.1 میلیون بشــکه 
نفت قــرار گرفته اند. به این 

ترتیب مجمــوع تولید نفت 
اوپــک به ۲۷ میلیون و 4۵۰ 
هزار بشــکه در روز رســیده 
کــه افزایــش 1.۵ میلیون 
بشــکه ای را نشان می دهد.
افزایــش تولید نفت ایران به 
عنــوان یکــی از برنامه های 
جدی در نظر گرفته شــده و 
جــواد اوجی - وزیر نفت نیز 
در این رابطه گفته اســت: در 
تولید، تأمین و امنیت انرژی 
کشــور کوتاهی نمی کنیم و 
بــه زودی خبرهای خوبی در 
زمینه تنوع قراردادهای نفتی 
و میعانات گازی و تهاتر نفتی 
اعالم می شود و با توجه به نیاز 
دنیا به انرژی و با اســتفاده از 
تــوان و ظرفیــت دســتگاه 
سیاست خارجی، فروش نفت 
به صورت تهاتری در دستور 
کار قرار گرفته است و در این 

زمینــه تهاتر نفــت با کاال و 
سرمایه گذاری از روش هایی 
اســت که انجام می شــود. 
محسن خجسته مهر - معاون 
وزیر نفت نیز  به تازگی اعالم 
کرد که یکــی از برنامه های 
جدی شــرکت ملــی نفت 
ایــران بازگرداندن ظرفیت 
تولیــد نفت خــام به دوران 
قبــل از تحریم ها تــا پایان 
ســال 14۰۰ است. ظرفیت 
تولید نفت کشــور در دولت 
گذشــته کاهش یافت. البته 
وقتــی مــا از ظرفیت تولید 
صحبت می کنیم، منظورمان 
فقط توان تولید از چاه نیست، 
بلکــه باید مجموعــه ای از 
عوامــل تأثیرگذار شــامل 
ظرفیت خطوط لوله جریانی، 
واحدهای فرآورشی، خطوط 
انتقال نفت به مبادی مصرف 

و حتی نیروی انسانی در نظر 
گرفته شود،   در نتیجه برای 
بازگردانــدن ظرفیت تولید 
نفــت به قبــل از تحریم باید 
پروژه های متعددی  تعریف 

و اجرا شود.

پتانسیل افزایش تولید 
نفت وجود دارد

امــا جهانبخــش امینــی - 
کارشناس ارشد حوزه انرژی 
در مورد عملی شــدن وعده 
های مسووالن نفتی، به ایسنا 
گفــت: دولت برنامه هایی را 
بــرای افزایش تولید و فروش 
نفت در دستور کار دارد و گویا 
در این زمینه اقداماتی انجام 
شده که اگر بتوانند درآمد آن 
را نیز به کشور برگردانند کار 
ارزشــمندی است، اما اینکه 
ما فرصت برای تولید داشته 

باشیم، برای ایران کامال محیا 
و امکان پذیر است و ایران می 
توانــد تولید خود را افزایش 
دهد و اگر بازاری وجود داشته 
باشــد، امکان تولید از سمت 
ایران کامال فراهم اســت.وی 
با بیــان اینکه اگر تحریم ها 
برداشــته شــود، ایران می 
توانــد در زمانــی کم میزان 
تولید خــود را افزایش دهد 
و وارد بــازار کند، اظهار کرد: 
ایران پتانســیل های زیادی 
در حــوزه انــرژی دارد و می 
توانــد بازارهایی را برای خود 
بدست آورد؛ ایران مراوداتی 
را باکشــورهای مختلف دارد 
کــه این مــراودات می تواند 
در بــازار انرژی نیز تاثیرگذار 
باشد.به گفته این کارشناس 
ارشــد حوزه انرژی در کنار 
مشــتریان قدیمی مشتریان 
جدیدی را نیز خواهیم داشت 
و ایــران بــازار خود را حفظ 
خواهــد کرد و کشــورهایی 
همچون روســیه و عربستان 
نیــز نمی تواننــد مانع ورود 
ایــران به بازار شــوند. با این 
حال این کشورها همیشه به 
دنبال این بوده اند که جایگاه 
خــود را از دســت ندهند اما 
در صــورت رفــع تحریم ها 
تصمیــم گیرنــده نخواهند 
بــود و نمــی توانند اختاللی 
 را در فــروش نفــت ایــران 

ایجاد کنند.
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5بانک و بیمه
اخبار

مدیرعامل بانک کشاورزی خبر داد: 

صدور حدود 2 هزار فقره 
دامدار کارت

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به 
نقش و اهمیت دامدار کارت در کمک 
بــه رفع چالــش نقدینگی دامداران 
عشایری و روستایی کشور، خواستار 
تســریع در صدور دامدار کارت برای 
دامــداران شــد. روح اله خدارحمی 
کــه در ارتباط زنده تصویری )ویدیو 
کنفرانس( با مدیریت های شعب این 
بانک در استان ها سخن می گفت، با 
اعالم این خبر بر ســرعت بیشتر در 
پیگیری درخواست ها و صدور دامدار 
کارت تأکیــد کــرد و افزود: تاکنون 
1۹۹۲ فقره دامدار کارت صادر و در 
اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی با اشــاره بــه اختصاص اعتبار ۲ 
هزارمیلیارد تومانی با نرخ ترجیحی 
بــرای کمــک به تأمیــن نقدینگی 
مورد نیاز جامعه دامداران عشــایری 
و روســتایی کشــور افزود: با اتکا به 
توانمنــدی، تــالش و پیگیری های 
کارکنان بانک کشاورزی در سراسر 
کشــور، فرآیند صدور دامدار کارت 
با کمترین تشــریفات و بیشــترین 
ســرعت حتــی در روزهای تعطیل 
در حال پیگیری اســت تا بخشی از 
مشــکالت این قشر زحمتکش رفع 
شــود. مدیرعامل بانک کشــاورزی 
در بخــش دیگری از ســخنانش به 
وقوع ســیل اخیر در برخی اســتان 
های جنوبی کشــور اشــاره و ضمن 
همدردی با هموطنان آسیب دیده، 
بر نهایت مدارا با آنان در زمینه وصول 
مطالبات و امهال بدهی تأکید کرد.

افزایش 1۸۶درصدی گشایش 
اعتبارات اسنادی ریالی در 

بانک صنعت و معدن

عضــو هیأت مدیــره بانک صنعت و 
معدن اظهار کرد: میزان گشــایش 
اعتبــارات اســنادی ریالی در بانک 
صنعــت و معــدن در پایان ۹ ماهه 
سال جاری نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته 1۸۶ درصد افزایش 
یافته است.  حسین عسکری گفت: 
میزان گشــایش اعتبارات اسنادی 
ریالی توســط ایــن بانک در ۹ ماهه 
نخست سال 14۰۰ به بیش از 1۳۲ 
هزار میلیارد ریال رسیده است. عضو 
هیأت مدیــره این بانک تاکید کرد: 
میزان گشــایش اعتبارات اسنادی 
ریالی در مدت مشــابه سال گذشته 
4۶ هــزار میلیــارد ریــال و در 1۲ 
ماهه ســال پیــش ۶۵ هزار میلیارد 
ریــال بوده اســت. وی ادامه داد: در 
تمامی معامــالت، دو طرف معامله 
در قراردادهــای خرید و فروش کاال 
بــه دنبال آن هســتند که در مقابل 
تحویل کاال، ارائه سرویس و خدمات 
و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و 
اعتباری کافی در دست داشته باشند 
که روش اعتبارات اسنادی این مهم را 
محقق می سازد و درجاتی از امنیت 

و کاهش ریسک را پدید می آورد.

بر همین اســاس ،جشــنواره مذکوربرای عموم مردم و 
همچنین پرســنل شــاغل و بازنشســته نیروهای مسلح 
شــرایط ویژه ای در نظر گرفته که مشــتریان محترم می 
توانند از شرایط تخفیفی آن بهره مند شوند. کلیه مشتریان 
محترم می توانند با خرید بیمه آتش سوزی از شرکت بیمه 
حکمت، از طرح های مختلف از جمله “منازل مسکونی”، 
” ساختمان های ویالیی”، “واحدهای صنعتی” و “اصناف 

” از تخفیفات ویژه باالی ۵۰% اســتفاده نمایند. همچنین این طرح برای هیئت 
مدیره و مدیران مجتمع های مســکونی و آپارتمان ها، شــرایط ویژه ای در نظر 

گرفته که با خرید بیمه نامه های آتش ســوزی شــرکت 
بیمه حکمت می توانند از این شــرایط بهره مند شــوند. 
الزم به ذکر اســت: شــرایط تخفیفی برای پرسنل محترم 
شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح ،شامل بیمه نامه های 
منازل مسکونی)ســازمانی و شــخصی( نیز در نظر گرفته 
شــده است. مشتریان گرامی برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به شعب و نمایندگی های شرکت بیمه حکمت 
در سراسر کشور مراجعه و یا با تلفن 41۳۹۵۰۰۰-۰۲1 واحد ارتباط با مشتریان 

و 41۳۹۵۵۲۰-۰۲1 واحد آتش سوزی تماس حاصل نمایند.

آغاز شد آتش سوزی بیمه حکمت با شرایط ویژه  جشنواره بیمه های 

خبر ویژه

 : دکتر کاردگر

کمک حال دولت در حوزه تامین اجتماعی است جان دانا 
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با تاکید 
بر هوشمند بودن محصول جدید این شرکت در حوزه 
بیمه های زندگی، جان دانا را موجب کاستن از بار دولت 

در حوزه تامین اجتماعی عنوان کرد.
دکتــر ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه دانا در اجتماع 
نمایندگان و شبکه فروش شعب قم و کاشان با اشاره 
به شاخص های معتبر اقتصادهای برتر جهان، داشتن 
برنامه، تنظیم مقررات الزم متناسب با اسناد باالدستی 
و نظــارت و کنتــرل را از عوامل موفقیت در این زمینه 
دانست. وی با اشاره به اینکه مفهوم خصوصی سازی 
با رهاسازی قیمت ها تفاوت دارد، اظهار داشت: با این 
کار متاسفانه نقدینگی صنعت بیمه کاهش و ریسک 

آن با افزایش مواجه شده است.
دکتر کاردگر با بیان اینکه راه توســعه صنعت بیمه از 
مسیر بیمه های زندگی می گذرد، با اشاره به بیمه نامه 
“جان دانا” تصریح کرد: ما در این بیمه نامه، جان بیمه 
شده را بیمه می کنیم. این بیمه نامه قرار است باری از 
دوش دولــت در حوزه تأمین اجتماعی بردارد )همان 

بیمه نامه عمر زمانی در ورژن خاص(. بیمه نامه “جان 
دانا” یک ســاله تجدیدپذیر اســت و گارانتی تمدید تا 
۸۵ سالگی دارد. همچنین پوشش های تکمیلی برای 

این بیمه نامه درنظرگرفته ایم.
مدیرعامل بیمه دانا با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی های 
مهم بیمه نامه “جان دانا” تمام دیجیتال و هوشــمند 
بودن آن اســت، اضافه کرد: در وسایل نقلیه عمومی، 
ســرمایه پوشش بیمه ای فرد بیمه شده ده برابر شده 
است. در این بیمه نامه، ازکارافتادگی را تعریف کردیم، 

یعنی اگر فردی از کارافتاده شود، به او پنج برابر سرمایه 
تعلق می گیرد. همچنین پس از سه روز، به ازاء هر روز 
نیم درصد ســرمایه، غرامت پرداخت می کنیم. یا اگر 
فردی در بخش ویژه بیمارســتان بستری باشد 11۵ 
درصــد غرامــت پرداخت می کنیم که با افزایش تورم 

ساالنه نیز هماهنگ می شود.
کاردگر خطاب به نمایندگان و شــبکه فروش شــعب 
قم و کاشــان گفت: حداقل در ســال ابتدایی که این 
طرح در انحصار بیمه دانا است، استفاده الزم را ببرند 
و با تالش مضاعف نســبت بــه جذب پرتفوی در این 

خصوص اقدام کنند.
پیش از سخنان دکتر کاردگر، رامین رحمانی سامانی 
سرپرســت منطقه 4 طی ســخنانی با ارائه گزارشی از 
وضعیت شــعب تحت سرپرســتی این منطقه گفت: 
منطقه چهار شــامل اســتان های اصفهان، یزد و قم 
اســت که عملکرد نه ماهه آنها، شــامل۶۶۰ میلیارد 
تومان پرتفوی اســت که ســهم بیمه ثالث و درمان آن 

۷1 درصد است.

اخبار

پرداخت تسهیالت غیرحضوری به مشتریان بانک رفاه؛ به زودی
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در 
آینده نزدیک بحث پرداخت تسهیالت 
به صورت کامال غیرحضوری برای تمام 

مشتریان اجرایی خواهد شد.
اســماعیل هلل گانی مدیرعامل بانک رفاه 
کارگران اظهار داشت: به تازگی با حضور 
وزیــر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دو ســامانه جدید در بانک رفاه راه اندازی 
کردیــم. وی افزود: یکی از آن ها نئوبانک 
رفاه اســت با عنــوان فرابانک که امکان 
احراز هویت غیرحضوری برای مشتریان 
را فراهم می کند و مشتریان می توانند به 
صورت غیرحضوری در بانک رفاه افتتاح 
حســاب داشته باشند و در آینده نزدیک 
بحث پرداخت تسهیالت به صورت کامال 
غیرحضوری برای تمام مشتریان اجرایی 
خواهد شــد. به گفتــه مدیرعامل بانک 
رفــاه کارگران، در حال حاضر پرداخت 
تســهیالت به بازنشســتگان سازمان 
تامین اجتماعی در بانک رفاه به صورت 
غیرحضوری است، به گونه ای که در هر 

ماه حدود 4۰ تا ۵۰ هزار فقره تسهیالت 
کامــال بــه صــورت غیرحضــوری به 
بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت 
می شــود. وی در ادامه افزود: ســامانه 
دومی که اخیرا راه اندازی شــد؛ سامانه 
بتا در راســتای زنجیره تولید است. این 
ســامانه شامل دو قسمت است؛ بخش 
اول شامل تضمینی است که بانک رفاه 
به فروشــندگان می دهد؛ به گونه ای که 
بازنشســتگان سازمان تامین اجتماعی 

می توانند به این ســامانه مراجعه کنند 
و از 1۵۰۰ فروشگاهی که در این سامانه 
وجود دارد به صورت اقساط خرید کنند 
و بانــک رفاه نیز تضمیــن بازپرداخت 

اقساط آن را دارد.
پیوستن بانک رفاه به بانک های 

ح تامین مالی زنجیره ای  عامل طر
در آینده نزدیک

مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادامه داد: 
بخش دوم ســامانه بتا مربوط به سامانه 

رفاه کاال است. به بیان دیگر ما اعتبار به 
بازنشستگان اعتبار می دهیم تا از تمام 
1۵۰۰ فروشــگاهی که اشاره شد خرید 
داشــته باشند. این کاالها ایرانی است و 
در جهــت حمایــت از تولید ملی اتفاق 
می افتــد و در حقیقــت انتهای زنجیره 
تولید اســت که مربوط به مصرف کننده 
می شــود. وی افــزود: در آینده نزدیک 
سامانه دیگری در راستای ملحق شدن 
به بانک هایی که در حوزه زنجیره تامین 
هســتند راه اندازی می کنیم؛ به عبارت 
دیگــر بحث برات و ســفته الکترونیک 
راه اندازی می شود و مشتریان می توانند 
خریــدی که انجام می دهند را به بخش 
دوم منتقــل کننــد.   هلل گانی در پایان 
خاطرنشــان کرد: مرکز دیتا سنتر بانک 
رفاه هم اخیرا افتتاح شد که بزرگترین 
مرکز دیتاسنتر در شبکه بانکی است و 
کامال مجهز و با امکانات کامل راه اندازی 
شده تا بتواند از حمالت سایبری شبکه 

بانکی محافظت کامل داشته باشد.

حضور بانک توسعه تعاون 
کنش ایران در نمایشگاه ترا

بانک توســعه تعاون همگام با شبکه 
بانکــی با برپایــی غرفه در هفتمین 
نمایشگاه تراکنش ایران که با حضور 
مدیران ارشــد دولتی، مدیران عامل 
بانک ها، متخصصین و صاحب نظران 
حوزه تراکنش برگزار گردید، حضور 
یافته است. در برنامه تجلیل از چهره 
های ماندگار که در مراسم افتتاحیه 
ایــن رویداد برگزار گردید حجت اله 
مهدیــان به عنوان یکــی از اعضای 
هیات داوران ماندگار حضور داشت  
و بر اســاس اعــالم هیات داوران  از 
ســید حمید پور محمدی و علیرضا 
لگزایی به عنوان چهره های ماندگار 
و نیز مهران محرمیان معاون فناوری 
اطالعــات بانک مرکــزی و عباس 
مرادپــور از مدیــران وزارت امــور 
اقتصادی و دارایی تقدیر به عمل آمد.
خدمات بانک توســعه تعاون براساس 
فناوری های نوین درحال گســترش 
اســت حجت اله مهدیان مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون که به همراه سید 
باقر فتاحی رییس هیات مدیره ، امیر 
هوشــنگ عصــارزاده و محمد جعفر 
ایرانــی اعضای هیــات مدیره بانک از 
غرفه بانک در نمایشگاه بازدید کردند 
، درحاشــیه این دیــدار، حضور بانک 
توسعه تعاون و شرکت سمات در این 
رویداد بزرگ مالی را موثر دانســت و 
اظهار داشت: رویکردها و ابزارهای نوین 
در تراکنش های بانکی، نقش بانکها را 
با تحوالت زیادی همراه نموده اســت 
و شــبکه بانکی ماموریت های اساسی 
در شــکل دهی و ایجاد اعتماد میان 
فعالین اقتصادی بخش های مختلف 
برعهده دارد. وی افزود: بانک توســعه 
تعاون ارائه دهنده خدمات تخصصی 
مالی، اعتباری و بانکی به جامعه بزرگ 
تعاونگران و کارآفرینان و عموم مردم 
است و بسیاری از تعامالت و مناسبات 
اقتصادی میان تعاونگران با محوریت 
این بانک قابل انجام اســت واستفاده 
از فــن آوری های نوین در گســترش 
زنجیــره خدمات بانک بســیارموثر 
خواهد بود . مهدیان خاطر نشان کرد: 
بانک توسعه تعاون با هماهنگی معاونت 
بانــک و بیمــه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، تدابیر و اقداماتی در راســتای 
طراحی نقشه راه بانکداری دیجیتال در 
بانک صورت داده است، که استقرار این 
رویکرد، با رعایت بسیاری از مولفه ها 
در مدل کسب و کار بانک و مهندسی 
فرآیندها ،مبتنی براصول مشــتری 
مداری و فراهم ســازی زیرســاخت 
هــای مورد نیــاز الکترونیک در حال 
انجام اســت. مهدیان نقش استارتاپ 
ها و شــرکت هــای دانش بنیان را در 
دســتیابی به اهداف اقتصادی کشور 
مهم ارزیابی نمود و گفت: فعالیت های 
نوآورانه وفناوری های نوین مالی بخش 
مهمی از ارزش افزوده اقتصاد در سطح 
ملی و بین الملل را تشکیل می دهند 
و بانک توســعه تعاون نیزطی سالهای 
اخیــر خدمات تخصصی واعتباری به 
معرفی شــدگان این حوزه اختصاص 

داده است.

بانک تجارت و بیمه تجارت نو در ادامه همکاری های دوجانبه 
تفاهمنامه همکاری جدیدی منعقد کردند.  تفاهمنامه همکاری 
بانک تجارت و بیمه تجارت نو با هدف توســعه همکاری های 
دومجموعه منعقد شــد. بر اســاس این تفاهمنامه قرار است 
خدمــات بیمــه ای متنوع بیمه تجارت نــو به عنوان یکی از 
محصوالت سوپرمارکت مالی بانک تجارت به مشتریان سطوح 
مختلف بانک ارائه شود. همچنین بخشی از ظرفیت های بانک 
تجارت در شــعب و شــرکت های زیرمجموعه این بانک نیز 

همکاری جدیدی را با بیمه تجارت نو خواهند داشت. باجه های 
بیمه تجارت نو در شعب منتخب بانک تجارت در کنار شعب این 
شرکت بیمه ای در سراسر کشور خدمات بیمه ای را به مشتریان 
بانک و سایر مراجعه کنندگان ارائه می کنند. فعالیت »اپلیکیشن 
بنو«، اجرای طرح وام بیمه تجارت، پوشش ویژه بیماری های 
خاص، بهره مندی از کادر مجرب و توانمند، اخذ گواهی نامه 
ایزو ۹۰۰1 و حضور قدرتمند در بیمه های باربری کشتیرانی 
و باربری هوایی از جمله وجوه تمایز بیمه تجارت نو در صنعت 

بیمه کشــور به شــمار می رود. بیمه تجارت با همکاری بانک 
تجارت و با نگرش حمایت از تولید ملی و صنایع داخلی کشور 
راهکار جامع وام بیمه تجارت را در اختیار سازمان ها و صنایع 
کشــور قرار داده اســت. کارخانه های تولیدی و صنایع مادر به 
واسطه نوع و حجم فعالیت خود می توانند تا 1۵۰ میلیارد ریال 
متناسب با مبلغ حق بیمه ساالنه از این طرح استفاده کنند. 
این طرح با شرایط جداگانه و تاسقف ۸۰ میلیون ریال، 1۲ ماهه 

برای کارکنان سازمان ها نیز قابل ارائه است.

فصلی نو در همکاری بانک تجارت و بیمه تجارت نو 
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اخبار استان

اخبار استان

رئیس سازمان حمل و نقل 
شهرداری گرگان:

کسن  نصب کارت وا
رانندگان حمل و نقل 

 عمومی در خودرو 
الزامی است

گلســتان / گروه استان ها:  رئیس 
ســازمان حمل و نقل شــهرداری 
گرگان از الزامی بودن نصب کارت 
واکسن برای رانندگان خودروهای 
نــاوگان حمل و نقل عمومی خبر 
داد. مهــدی کمال غریبی گفت: با 
توجــه به آغاز اجرای طرح کنترل 
هوشمند کرونا در استان رانندگان 
حمــل و نقل عمومی که دوز دوم 
واکســن کرونا را تزریق نکرده اند 
اجازه فعالیت ندارند.کمال غریبی 
افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی 
شــهر گرگان با توجه به بخشنامه  
های اخذ شــده جهت جلوگیری 
از شــیوع کرونا، ملــزم به رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی 
از جملــه تزریق واکســن کرونا، 
اســتفاده از ماســک و همچنین 
نصــب کارت واکســن بــر روی 
داشــبورد خودرو شده اند.وی از 
شهروندان خواست بر اساس اعالم 
ســتاد مقابله با کرونای اســتان با 
در اختیار داشــتن کارت واکسن 
کرونا از ناوگان حمل و نقل عمومی 

استفاده کنند

مدیر کل بنیاد شهید استان 
خراسان رضوی:

بنیاد شهید پیگیر 
 مشکالت ایثارگران 

در سایر ادارات است
خراســان رضوی / گروه اســتان 
هــا: مدیرکل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران خراسان رضوی گفت: در 
راســتای خدمت به ایثارگران، این 
نهاد مقدس مشکالت خانواده های 
معظم شهدا، جانبازان و آزادگان در 
ســایر ادارات را پیگیری می کند.

حجت االســالم حسین معصومی 
در مالقــات عمومی بــا تنی چند 
از خانــواده شــهدا، جانبــازان و 
آزادگان مشــهد مقــدس افزود: 
طی هماهنگی، نماینده ایثارگران 
در جهــت خدمت به خانواده های 
معظــم شــهدا و ایثارگــران در 
دســتگاه های اجرایــی مســتقر 
شده اســت.مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران خراســان رضوی 
تصریح کرد: همچنین در راستای 
ارتقای خدمــات درمانی نماینده 
ایثارگران در بیمارستان های امام 
رضا)ع(، شــهید کامیاب و شهید 
هاشــمی نژاد نیز مستقر شده اند.

وی ادامه داد: بیشــترین مشکالت 
مطرح شــده از سوی ایثارگران در 
مالقات هــای عمومــی مربوط به 
عدم اجــرای صحیح قانون جامع 
خدمات رســانی بــه ایثارگران در 
سایر نهادها و ادارات است.مسئول 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد 
خراسان رضوی تاکید کرد: به دنبال 
این هستیم تا مشکالت ایثارگران 
در کمتریــن زمان ممکن برطرف 
و تکریــم ایثارگــران در ادارات به 

صورت شایسته انجام شود.

 با حضور جمعی از مسئوالن 
استان گلستان؛ 

گازرسانی به 7 روستای 
کوهستانی شهرستان 

کردکوی امکان سنجی شد
گلســتان / گروه استان ها: موالیی 
فر فرماندار شهرســتان کردکوی به 
همراه علی طالبی مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان گلســتان و همراهــان 
بــا حضور در منطقه کوهســتانی و 
زیبــای کردکوی که به علت دوری 
از خطــوط گاز و کوهســتانی بودن 
مســیر تاکنون امکان گازرسانی به 
آن ها میسر نبوده است، ضمن بازدید 
از منطقه مذکور، شرایط گازرسانی 
به ۷ روســتای ایــن بخش را مورد 
ارزیابــی قراردادنــد.در این بازدید 
که بخشــدار و مدیران بنیاد مسکن، 
منابع طبیعی، محیط زیســت، آب 
فاضــالب، راه شهرســازی، میراث 
فرهنگــی و دهیاران روســتاهای 
رادکان، کنــد آب، درازنــو، یزداِن 
محلــه، حاجی آبــاد، چمن ســاور 
وجهان نما نیز حضور داشــتند، پس 
از مطالعه مســیر و شرایط عبور لوله 
گاز، نظــرات و رهنمودهای الزم نیز 
جهــت چگونگی انجام کار و اجرای 
پروژه گازرســانی حســب شرایط 
ســخت منطقه ارائه گردید.در ادامه 
پس از بازدید انجام شده، در نشستی 
صمیمی، درخواســت ها و مطالبات 
دهیــاران به منظور گازرســانی به 
این روســتاهای فوق، مورد ارزیابی 
میدانــی قرارگرفته تا با مســاعدت 
سایر دســتگاه های مرتبط و تأمین 
اعتبــارات الزم، طــرح گازرســانی 
بــه ۷ روســتای مجموعــه باهدف 
خدمت رســانی به اهالــی محترم و 
حفــظ و صیانت از محیط زیســت و 
منابــع طبیعی محقق گردد.در حال 
حاضر ۲4 روستا شهرستان کردکوی 
که قابلیت گازرســانی داشــته اند از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

سرپرست مدیریت توزیع برق 
شهرستان سرخه اظهار کرد: 

نصب 550 دستگاه کنتور 
 برق هوشمند 

در شهرستان سرخه
ســمنان / گروه اســتان ها: با نصب 
۵۷ کنتور هوشــمند برق از شــروع 
سال جاری تاکنون، هم اینک ۵۵۰ 
دســتگاه از این نمونــه کنتورها در 
راستای طرح فراسامانه اندازه گیری 
و مدیریت انرژی در شهرستان سرخه 
نصب شده است.سرپرست مدیریت 
توزیع برق شهرستان سرخه با اعالم 
ایــن موضوع بیان کرد: اجرای ۲4۵ 
پروژه ی عمرانی برق رسانی با صرف 
اعتباری به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۲1۹ 
میلیون ریال به انجام رســیده است.

مهــدی پاک طینــت گفت: اجرای 
طرح احداث و بهســازی چهار هزار 
و ۷1 متر شبکه توزیع برق در نقاط 
مختلف شهرستان، از جمله اقدامات 
صورت گرفته این مدیریت در عرصه 
خدمات دهی محسوب می شود.وی 
با اشاره به این که نصب 1۵ دستگاه 
پســت هوایی توزیع برق، به منظور 
تغذیه برق مشترکان جدید به انجام 
رســیده افزود: با بهره برداری از این 
تعداد ایستگاه توزیع برق، یک هزار 
و ۹۳۵ کیلوولــت آمپــر به ظرفیت 
پست های برق این شهرستان اضافه 

شده است.

استانها 6

ج: عضو هیات رئیسه شورای شهرکر
کار سیاسی نیست شورای شهر جای 

البرز / گروه اســتان ها: عضو هیئت رییســه وخزانه دار ورئیس 
کمیسیون بانوان،کودک وخانواده شورای اسالمی کالنشهر کرج 
گفت:صحن شــورا جای صحبت های سیاسی نیست چون شورا 
اصال جای فعالیت سیاســی نیســت. سیاسی اش نکنند تا نطق 
سیاسی انجام نشود.فاطمه منعمی در نطق پیش از دستور سی 
و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر کرج با بیان اینکه شورای 
شهر را سیاسی نکنیم، اظهارداشت:از همه عزیزانی که دلسوز شهر 
هستند تشکر می کنم که نظرات مشورتی خودشان را می دهند و 

با احترام به این که ما منتخب مردم هستیم اجازه می دهند تصمیم بگیریم.نائب رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه انسانی شورای اسالمی شهر کرج افزود:روی صحبت 

من به منفعت طلبان است می خواهم به آن ها بگویم با توجه به 
مشــورتی که از همه دلســوزان شهر میگیریم در نهایت خودمان 
تصمیم می گیریم که چه باید بکنیم.منعمی در بخش دیگری از 
ســخنانش خطاب به ریاست شورای شهر،افزود: وقتی نامه ای را 
ســازمان بازرســی  یا هر نهادی برای شهرداری ارسال و رونوشت 
به ریاست شورا ارسال می کنند انتظار می رود مکاتبه در اختیار 
همه اعضاء قرار گیرد.خزانه دار ورئیس کمیسیون بانوان،کودک 
وخانواده شــورای اسالمی کالنشهرکرج بیان کرد:همه منتخب 
مردم هستیم و همه باید در خصوص موضوعات مختلف شهر و شهرداری خبر داشته 

باشند تا بررسی کنند و بعد از بررسی ها نظرات تخصصی خودشان را اعمال کنند.

خراســان رضوی / گروه اســتان ها: مدیرعامل سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری مشــهد گفت: 
ســازمان فاوا شــهرداری مشهد به خاطر تالش مدیران، 
در مقایســه با دیگر کالن شــهرها، دارای کارنامه ممتاز 
و برجســته ای است.مهدی بدیع فرخد، اظهارکرد: طی 
ســال های گذشته، بیشــتر تمرکز و هدف این سازمان، 
خدمت رســانی به شهرداری، ســازمان ها و مناطق زیر 

مجموعه آن بود اما در سنوات اخیر این رویه اصالح شده و خدمت رسانی بیشتری 
به شهروندان انجام می شود.وی افزود: تکمیل پروژه شهرداری هوشمند یکی از 
مهم ترین اولویت های این سازمان است؛ زیرا یک شهرداری هوشمند می تواند 
طبق برنامه ریزی مشــخص، با کوتاه کردن فرآیند ها و بهینه ســازی، ارتباط 

مســتقیمی با شــهروند ایجاد کرده و مراجعه شهروندان 
را به شــهرداری کاهش دهد.مدیرعامل سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شــهرداری مشهد ارتقا اپلیکیشن 
موبایلی شــهرمن برای اســتفاده حداکثــری زائرین و 
مجاورین را از دیگر اولویت ها برشمرد و ادامه داد: جهت 
گیری اهداف ســازمان فاوا به ســمت زائران و مجاوران 
حرم رضوی میباشد ،ارتقا پروژه ها بدون اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی بی نتیجه است و اگر مردم به هر دلیلی از این برنامه ها استفاده 
نکنند تمام تالش سازمان فاوا بی نتیجه باقی می ماند؛ لذا در تالشیم با همکاری 
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری و استفاده از ظرفیت شورای اجتماعی 

محالت، با اســتفاده از تبلیغات محیطی اطالع رســانی جامعی را انجام دهیم.

مدیر عامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری مشهد اظهار کرد:

گیری اهداف سازمان فاوا به سمت زائران و مجاوران حرم رضوی جهت 

خبر ویژه

توسط مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان انجام شد؛ 

بازدید میدانی از وضعیت شبکه های برق باغملک، ایذه و دزپارت
خوزســتان / گروه استان ها: مدیرعامل 
در بازدید از وضعیت شــبکه های برق 
شهرستان های باغملک، ایذه و دزپارت 
و بررسی آنها با صدور دستوراتی مبنی 
بر ساماندهی شبکه و توسعه تجهیزات 
برق رسانی؛ از افزایش ترانس در برخی 
نقاط این شهرستان ها تا پایان سال خبر 
داد.در این بازدید که با حضور مدیرعامل 
این شرکت و مسئوالن محلی شهرستان 
های مذکور انجام شد، مواردی از قبیل 
توســعه و احداث شبکه فشارضیعف و 
متوســط، ضعف ولتاژ ، کمبود نیروهای 
عملیاتــی ســیمبانی و انجام اقداماتی 
جهت بــاال بــردن رضایتمندی مردم 
منطقه مورد بررســی قرار گرفت.دکتر 
علی خدری با اشاره به پراکندگی سیار 
شــهر ایذه و تعداد ۶۰۰ روســتای این 
شهرستان، گفت: شبکه برق شهرستانی 
کــه هم مرز بــا اســتان چهارمحال و 
بختیاری اســت، ویژگــی های خاصی 
دارد و از چالش هــای آن، گســتردگی 
جغرافیایی، تعداد روستاها، صعب العبور 
بودن و فصلی بودن آنهاســت که البته 

انجــام اقدامات جهادی طی دو ســال 
گذشته، موجب برق رسانی روستایی و 
پایداری شــبکه برق این منطقه شــده 
اســت.خدری، یکــی از اقدامات موثر و 
مهم مورد نیاز شهرســتان های ایذه و 
دزپــارت، که با پیگیری های مســتمر 
مجموعه شــرکت توزیع در حال انجام 
اســت را، تبدیل ســیم به کابل عنوان 
کرد و گفت:این اقدام موجب باال رفتن 
پایداری شبکه، کاهش تلفات، مبلمان 
شهری و جلوگیری از سرقت تجهیزات 
و شــبکه برق خواهد شــد که در این 

بازدید مجــوزات الزم در این خصوص 
صادر شــد.مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق خوزســتان بــا بیان اینکه 
ســال گذشته، پیچیده ترین پیک بار را 
پشت سر گذاشتیم، افزود: خوشبختانه 
با اقدامات پیکســایی و سلسله اقدامات 
جهادی مجموعه همکاران، نســبت به 
متوسط پیک کشور، کمترین خاموشی 
ها را داشتیم.وی در بخش دیگر سخنان 
خود از دیگر اقدامات برنامه ریزی شده 
را پیگیری روشــنایی روستایی عنوان 
کرد و گفت: مطلع هستیم که روشنایی 

روســتایی یکی از مطالبات روستاییان 
عزیز اســت.رییس هیات مدیره شرکت 
توزیع نیروی برق خوزســتان در ادامه 
تاکید کرد: تعهدات سال گذشته در تمام 
شهرســتان ها باید به صفر برســد و اگر 
مشــترکی در سال گذشته درخواست 
کنتــور داده، نبایــد در لیســت انتظار 
بماند.وی با اشــاره به برق رسانی به 1۰ 
روستای صعب العبور شهرستان ایذه در 
ســال گذشته، افزود: افزایش ترانس در 
برخی مناطق ایذه تا قبل از سال جدید؛ 
و اجرای پروژه اتوترانس بخش سوســن 
شهرســتان ایذه که یکی از خطوط پر 
حادثه است تا قبل از تابستان سال آینده 
نیز به انجام می رسد.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق خوزســتان در پایان 
با اشاره به توسعه برق رسانی روستایی 
در ســال جاری، عنــوان کرد: با تالش 
مجموعه، پس از 4۰ سال، یک روستای 
صعب العبور از نعمت برق برخوردار شد 
که از سال 1۳۶۰ تا کنون بی برق بوده 
و این اقدام، شعف و رضایتمندی مردم 

منطقه را در پی داشت

سمنان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان 
از تهیه و توزیع ۲۰هزار برچسب تشویقی ویژه دانش آموزان 
مقاطع تحصیلی ابتدایی استان با موضوع فرهنگ سازی 
استفاده ایمن و مدیریت مصرف گاز طبیعی خبر داد.علیرضا 
اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان هدف از اجرای 
ایــن طرح را نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه انرژی و 
اصالح الگوی مصرف دانست و افزود: دانش آموزان مقاطع 
ابتدایی با دریافت این برچسب ها عالوه بر ایجاد انگیزش بر 
فراگیری آموزش های الزم، با مصرف صحیح و بهینه گاز آشنا 

خواهند شد.وی با اشاره به اینکه مدیریت مصرف و کاهش 
حوادث ناشی از استفاده ناصحیح وسائل گاز سوز نیازمند 
همکاری خانواده ها و مدارس می باشد گفت: هوشیاری و 
آگاهی فرزندان این مرز و بوم آینده ای روشن تری را برای 
همه رقم خواهد زد، مسیر این آگاهی از هزاران اطالعات و 
اخبار و درگاه عبور می کند که بعضاً بدون پاالیش و بی هدف 
در دسترس دانش آموزان قرار می گیرد؛ به همین منظور در 
راستاي توسعه و ترویج فرهنگ استفاده ایمن و بهینه از گاز 
طبیعي و کاهش حوادث ناشي از آن تعداد ۲۰هزار برچسب 

تشویقی حاوی نکات ایمنی گاز در تمامی روستاهای سطح 
استان سمنان مقطع ابتدایی توزیع شد.اعوانی در پایان ضمن 
تقدیر و تشکر از مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان که 
همواره مشوق اقدامات مؤثر در حوزه آموزش و پرورش استان 
بوده اند، گفت: امید است این اقدام درگاه و مسیر مناسبی 
را برای ذهن فعال فرزندان این کشور باز نماید تا بتوانند در 
شرایط بحران با تکیه بر آموزه هایشان تصمیمات درستی 
اتخاذ کنند و بی شک آموزش درست و هوشمندانه نجات 

بخش جامعه خواهد بود

گاهی دانش آموزان؛ با هدف افزایش سطح آ

20 هزار برچســب ایمنی گاز در ســطح مدارس ابتدایی اســتان ســمنان توزیع شد
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کوتاه از جامعه
 پیامدهای 

افزایش کالنشهرهای 
مصرف کننده مازوت

مهــران زینلیان، معــاون امور 
عمرانــی اســتانداری اصفهان 
۲۰ دی مــاه گفــت کــه هفته 
گذشته ســه روز نیروگاه شهید 
دلیــل  بــه  محمدمنتظــری 
محدودیت مصرف گاز، از سوخت 
مــازوت اســتفاده کرد اما بعد از 
آن اســتفاده از این سوخت قطع 
شــد.در حالی مازوت سوزی هر 
چند به طور موقت در یکی دیگر 
از کالنشهرهای کشور تایید شده 
اســت که پیش از این مقرر شده 
بود که بر اساس محدودیت های 
مــازوت  زیســت محیطی 
به هیچ وجه در کالنشــهرهایی 
صنعتــی مانند تهران، اصفهان و 
کرج مصرف نشــود البته مصرف 
مازوت در شهرهایی مانند تبریز، 
مشهد و همدان گزارش و از سوی 
مســئوالن ذی ربط نیــز تایید 
شده اســت.بارها درباره معایب 
و آســیب های مازوت بر محیط 
زیســت و سالمت شــهروندان 
گفته شده است. به عنوان نمونه 
به  گفته محسن روشنی - مدیر 
واحــد پایش شــرکت کنترل 
کیفیــت هــوای تهران - یکی از 
سوخت هایی که می تواند تولید 
میزان باالی آالیندگی داشــته 
باشــد، مازوت است که به علت 
کیفیت پایین خود و عدم احتراق 
کامــل، می توانــد موجب تولید 
گازی مانند کربن مونوکســید 
شود و به صورت مستقیم دوده و 
ذرات معلق بسیار ریز منتشر کند 
این در حالیست که دوده و ذرات 
معلق مشــکالت زیــادی برای 
سالمتی ایجاد می کند. آلودگی 
هوا نه تنها باعث ابتال به بیماری 
می شــود حتی جان انســان ها 
را هــم می گیــرد. ذرات معلق 
به تنهایــی باعث مــرگ هزاران 
نفر می شــوند. طبق تحقیقات 
انجام شــده در دنیا، ۲۰ درصد 
از مرگ های طبیعی منتسب به 
مواجهــه طوالنی مدت با ذرات 
معلق کمتــر از ۲.۵ میکرون در 
هوای آزاد هستند همچنین ۳4 
درصد از بیماری های ایسکمیک 
قلبی، ۲4 درصد از ســکته های 
مغزی، ۳۳ درصد از بیماری های 
انسداد مزمن ریوی، 4۶ درصد از 
عفونت دستگاه تنفسی تحتانی و 
۲۸ درصد از سرطان های ریه در 
دنیا منتسب به مواجهه طوالنی 
مدت با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ 
میکرون در هوای آزاد هستند.بر 
اساس این گزارش، انتظار می رود 
با توجه به اثرات منفی بلندمدت 
مصرف مازوت بر محیط زیست و 
سالمت شهروندان، نام جدیدی 
به فهرست مصرف کنندگان این 
سوخت اضافه نشود چون مصرف 
مازوت در شــهرهای صنعتی در 
شــرایطی که غول آلودگی هوا 
پای خود را روی گلوی شــهرها 
گذاشــته است و می فشارد، تیر 
خالص بر پیکر فرســوده هوای 

کالنشهرهاست.

وجود انگل در طیور و 
کیان تکذیب شد ما

رئیس ســازمان دامپزشــکی 
کشــور ضمن تکذیــب وجود 
انگل توکســو پالسما در طیور و 
ماکیان کشور، گفت: نباید چند 
مورد را بــه کل تولیدات دامی 
کشور نســبت داد.سید محمد 
آقامیــری افزود: یک اســتاد و 
چند دانشــجو در اصفهان کار 
تحقیقاتی انجام داده اند و چنین 
موضوعی را منتشر کرده اند.وی 
گفت: نمونه برداری از تولیدات 
دام و طیور مقررات خاص خود 
را دارد و آزمایشــگاهی کــه 
می توانیــم روی نتایج آن صحه 
بگذاریم آزمایشگاه های معتبر 
همچــون آزمایشــگاه مرکــز 
تشــخیص سازمان دامپزشکی 
کشــور است و هر آزمایشگاهی 
نمی تواند در خصوص ســالمت 
و بهداشــت تولیدات کشور نظر 
بدهــد و امنیــت روانی مردم و 
جامعــه را به مخاطره بیاندازد.

وی افزود: اســاس این آزمایش 
اشتباه است و نتایج آن نه قابل 
توجه است و نه قابل مالحظه و 
نگرانی در خصوص این موضوع 
نداریم و اگر مشــکلی هم باشد 
بــا مردم در میــان می گذاریم، 
اما به قطــع می توانیم بگوییم 
که این موضــوع نگران کننده 
نیســت و آنچه که بــا نظارت 
ســازمان دامپزشــکی کشور 
تولید می شــود بــه طور حتم 
ســالم است.وی در ادامه گفت: 
ســازمان دامپزشــکی کشور 
متولــی نظــارت بر بهداشــت 
است و ما فعالیت های خودمان 
را در چارچــوب ضوابــط انجام 
می دهیــم، امــا بــرای اینکه 
واردکننــدگان  از  حقوقــی 
تضییع نشود در موارد آلودگی 
نهاده های دامی دقت بیشتری 
به کار گرفته شــده تا جایی که 
آزمایش ها تکرار می شــوند تا 
موردی مشکل ساز وارد بخش 
تولید نشــود. رئیس ســازمان 
دامپزشــکی کشــور در ادامه 
تاکید کرد: سازمان دامپزشکی 
کشــور در خصوص بهداشت و 
سالمت و نظارت بر دام و طیور 
و آبزیان مصمم اســت و به هیچ 

وجه کوتاه نمی آید.

خبر خوش به متقاضیان 
آسترازنکا؛ 

 200 هزار دوز 
کسن آسترازنکا   وا

در راه ایران اســت 
ســفارت کشورمان در یونان در 
صفحه توییتر خود نوشــت: در 
پــی هماهنگی های متعدد در 
روزهــای اخیــر و دیدار احمد 
نادری ســفیر کشورمان در آتن 
با ازمیرلیس دبیرکل اقتصادی 
وزارت امور خارجه یونان، صبح 
امروز، پنج شــنبه تعداد ۲۰۰ 
هزار دوز واکســن آسترازانکای 
اهدایی دولــت یونان به تهران 

ارسال می شود.

7جامعه

معــاون رییــس جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر 
حمایت دولت از اشتغال بانوان و کارآفرینان، تصریح کرد: 
در دولت ســیزدهم دو برنامه  جامع توانمندســازی زنان و 
آســیب زدایی در حوزه های طالق و خودکشــی در اولویت 
برنامه ریزی و اقدام قرار گرفته اســت.دکتر انسیه خزعلی 
افزود: برای موضوع کارآفرینی زنان برنامه اشــتغال در ۳1 
اســتان پیش بینی شــده که در هفته های آتی رونمایی و 

عملیاتی خواهد شد.وی با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت مردم در حوزه کارآفرینی و 
ایجاد اشتغال ادامه داد: ما به دنبال مشارکت حداکثری مردم هستیم و از پیشنهادها و 

برنامه هایی که در حوزه های کارآفرینی و آسیب زدایی بانوان 
باشد استقبال می کنیم.وی با بیان اینکه در صدد حمایت 
از کسب و کار بانوان هستیم، گفت: اگر برنامه یا طرحی در 
حوزه حمایت از کسب و کار بانوان باشد و قابلیت اجرا داشته 
باشد، حتما در قالب الیحه، آیین نامه  یا دستورالعمل  آن را 
به تصویب می رسانیم.وی همچنین تاکید کرد:  این دولت 
به دنبال تسهیل خدمات و تسریع دریافت مجوزها است و 
تــالش دارد موانــع موجود در حوزه تولید و صادرات را برطرف کرده و اقداماتی نیز 
در تسهیل صادرات دستاوردهای زنان پیش بینی و در دستور کار قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور:

کارآفرینی هستیم به دنبال تسهیل خدمات و تسریع دریافت مجوزهای 

خبر ویژه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار کرد:

کیفیت ساخت خودروهای ایرانی انتقاد از 
رئیس پلیس راهور گفت: امروز نه تنها در کشــور 
ما بلکه در تمام جوامع همه به نوعی کاربر ترافیک 
هســتند؛ ۳۷ میلیون وســیله نقلیه و 44 میلیون 
راننده در کشــور داریم.سردار سید کمال هادیانفر 
گفت: ۳۲ درصد از فوتی های تصادفات سرنشینان 
وســایل و ۲۵ درصد رانندگان هســتند، همچنین 
موتورســیکلت ســواران ۲4 درصد و عابرین پیاده 
ســهم 1۹ درصدی دارند.وی گفت: سومین عامل 
مرگ و میر تصادفات است، کرونا در روزهای پایانی 
اســت اما تصادفات همواره بوده و هست.وی گفت: 
عدم توجه به جلو ســهم ۳۲ درصدی در تصادفات 

را دارد که مهم ترین عامل تصادفات است، اگر دید 
محدود بود راننده باید در یک حریم امن توقف کند 

تا دیدش کامل شود.وی افزود: در تصادف زنجیره ای 
بهبهان هیچکدام از ایربگ های خودروها باز نشده 
بود، چرا خودروســازان ارابه مرگ تولید می کنند؟ 
اینکه همیشــه بگوییم راننده مقصر اســت قبول 
اما نقش ســازمان های دیگر چه می شــود؟به گفته 
هادیانفر ناوگان عمومی ۲ هزار و 1۰۰ کشته داده 
است که بیشــترین کشته ها مربوط به کامیون ها، 
تریلی ها و اتوبوس ها اســت. چرا باید کامیون ها از 
جاده های فرعی تردد کنند و به دور از چشم پلیس 
باشــند و در نهایت شــاهد حادثه دلخراش سنندج 

باشیم.

کند؛ گونه فست فودی ها سالمت جامعه را تهدید می  چ  رشد قار

دوپینگ مرگ زیر سایه فست فودها
روزبه روز بر تعداد فســت فودهای شــهر 
افــزوده می شــود همان ها که عادت های 
خــوب تغذیه را به خطــر انداخته اند این 
روزهــا در تمام نقاط شــهرها و حتی در 
برخی از روستاها نیز مشتریان پروپاقرص 
و پرتعدادی پیدا کرده اند، با ســفارش یک 
وعده فست فود تمام عوامل ناسالم را یکجا 
وارد بــدن می کنیم و این چیزی جز یک 

دوپینگ مرگ نیست.

گذار جامعه از غذاهای بومی و سنتی به 
دنیای غذاهای سریع

جالل الدین میــرزای رزاز، رئیس انجمن 
تغذیــه ایران و دانشــیار دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشتی درباره زیان های 
مصرف فســت فود، اظهار می کند: اینکه 
متخصصــان علوم تغذیه فســت فودها را 
مذمــت می کنند و از مــردم می خواهند 
چنیــن غذاهایــی را کمتر مصرف کنند، 
در ذهن بســیاری افراد این ســوال مطرح 
می شــود که مگر فست فودها با غذاهای 
دیگر چه فرقی دارد؟ وی با اشاره به اینکه 
کشور ما در دو سه دهه گذشته، دچار یک 
گذار تغذیه ای شده است، می افزاید: گذار 
تغذیه ای یک واژه علمی و کارشناسی است 
که در طول آن، جامعه ما از غذاهای سنتی 
و بومــی خود عبور کرده و به اســتفاده از 
غذاهای غیر بومی و فســت فودها رسیده 
است، این موضوع می تواند دالیل متخلفی 
داشته باشد، نخست اشتغال بیشتر مردم و 
درگیری هایی که در زندگی افراد در یکی 
دو دهه گذشــته نســبت به زندگی سابق 
افزوده شــده است.وی دومین دلیل گذار 
تغذیــه ای جامعه را جذابیت طعم و ذائقه 
غذاهای آماده بیان می کند و می گوید: این 
طعم ها به مذاق برخی مردم به ویژه جوانان 
خوش تر می آید و نشــان می دهد که گذار 

تغذیه ای در کشــور ما با تأخیر نســبت به 
کشورهای توسعه یافته، اتفاق افتاده است.

سرخ کردنی هایی که سالمت رژیم 
غذایی را زیر سوال می برد

وی یکــی از مهمتریــن دالیل توصیه به 
خودداری از مصرف فســت فودها را سرخ 
کــردن مــواد غذایی مختلــف می داند و 
توضیــح می دهد: در این روش تهیه غذا، 
انواع سیب زمینی، سوسیس، قارچ، پیاز و 
مواد غذایی دیگر در ظرف های پر از روغن 
سرخ می شود یعنی ماده غذایی را در روغن 
غوطه ور می کنند در حالی که استفاده بیش 
اندازه از روغن در یک رژیم غذایی ســالم 
توصیه نمی شود.وی شرط اصلی سالمت 
رژیم غذایی را رعایت تنوع، تعادل و کیفیت 
بیــان می کند و می گوید: اگر تنوع غذایی 
بر اساس هرم غذایی باشد، در طول شبانه 
روز تــا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مواد غذایی 
مصرفی مان می تواند از روغن تشکیل شود، 
بقیه خوراکی ها باید از گروه های دیگر مانند 
کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لبنیات و گروه 
میوه و سبزیجات تأمین شود در حالی که 
بیشتر غذاهای فست فودی به شکل سرخ 
شده تهیه می شوند و بین ۵۰ تا ۶۰ درصد 
انــرژی که به بدن وارد می کنند، از روغن 

گرفته می شود.دانشــیار دانشــگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی درباره زیاده روی در 
مصرف روغنی که از فســت فودها دریافت 
می کنیم، یادآور می شود: کالری اضافه ای 
کــه بدن ما از مصــرف این روغن دریافت 
می کند به ســلول های چربی تبدیل و در 
بافت هــای ذخیره ای، باعث افزایش وزن و 
بعد باعث چاقی می شود، مسئله دیگری که 
درباره روغن ها مطرح است اینکه در تهیه 
بیشــتر غذاهای فست فودی از روغن های 
بی کیفیت و جامدی استفاده می شود که 
تولیدشان در کشور ما بسیار کاهش یافته 
و کنترل شده اما چون قیمت مناسب تر و 
ارزان تــری دارند، مصرف روغن جامد در 

تهیه فست فودها رایج است.

در شهرنشینی کمترین زمان خرج 
تغذیه می شود

مرجــان منوچهری نائینــی، مدیرگروه 
بهبــود تغذیــه جامعه مرکز بهداشــت 
استان اصفهان نیز درباره افزایش مصرف 
فست فودها به ویژه در دوران کرونا، اظهار 
می کند: مصرف فســت فود در جامعه ما 
رشــد زیادی داشته و آسیب شناسی این 
موضوع نشــان می دهد که سبک زندگی 
ما در دهه های اخیر بســیار تغییر کرده 

و این تغییرات نیز رو به نامناســب بودن 
و نامطلــوب بودن رفته اســت.وی گفت: 
زندگی شهرنشینی پیامدهایی به همراه 
دارد از جمله اینکه سبک زندگی، تغذیه 
و الگــوی غذایی افراد را تحت تأثیر خود 
قرار داده است، چون در زندگی ماشینی 
باید همه چیز به ســرعت آماده شــود تا 
از زمــان بــرای کارهای دیگر اســتفاده 
کنیــم و به همین دلیــل کمترین زمان 
در زندگــی شهرنشــینی را خرج تغذیه 
می کنیم.ایــن متخصص تغذیه، شــکل 
اصلی زندگی شهرنشــینان را کارمندی 
می دانــد و می گوید: این شــکل زندگی 
باعث شــده بسیاری از عادت های درست 
جامعه، جایگزین های نادرست پیدا کنند 
از جمله حذف صبحانه به عنوان یک وعده 
کامــل از فرهنگ غذایی ما همچنین به 
هم خوردن ساعت های خواب و بیداری، 
بــی تحرکی و… از آن جمله اســت.وی 
همه گیری کووید 1۹ و درگیری بسیاری 
از افــراد جامعه با اضطراب ها و تنش های 
ابتالء به این بیماری را در افزایش تمایل 
بــه مصرف فســت فودها مؤثــر عنوان 
می کنــد و می گوید: با توجه به اینکه هر 
کدام از گروه های سنی به شکلی با بیماری 
کووید درگیر شدند، برای فرونشاندن این 
نگرانی ها بیشتر رو به تفریحاتی می آورند 
که قابل دسترس تر هستند و یکی از این 
تفریحات خوردن غذاســت.منوچهری 
می افزایــد: اگر عادات غذایی ما درســت 
شــکل نگرفته باشد، مشکالت در چنین 
بحران هایی تشــدید می شود اتفاقی که 
اکنون هم افتــاده و نتایج پژوهش هایی 
که انجام شــده نشان می دهد نه تنها در 
ایران بلکه در کل دنیا، مصرف مواد غذایی 
با ارزش کم غذایی در ســبدهای غذایی 

خانوارها افزایش پیدا کرده است.
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کران آنالین؛ در قالــب ا

« رایگان  »تک تیرانداز
پخش می شود

تلوبیون پالس از روز پنجشنبه 
۲۳ دی میزبــان اکــران آنالین 
و رایگان فیلم ســینمایی »تک 
تیرانداز« ســاخته علی غفاری 

است.
 فیلم ســینمایی »تک تیرانداز« 
ســاخته علی غفــاری با بازی 
کامبیز دیرباز از روز پنجشــنبه 
۲۳ دی بــه صــورت آنالیــن و 
رایگان در تلوبیون پالس اکران 

می شود.
این فیلم سینمایی نخستین بار 
در جشــنواره ســی و نهم فیلم 
فجر بــه نمایش درآمد و موفق 
بــه نامزدِی ۵ ســیمرغ بلورین 
جشنواره شد و در نهایت سیمرغ 
بلوریــن بهترین جلوه های ویژه 
میدانــی و همچنین ســیمرغ 
بلوریــن بهترین فیلــم از نگاه 

ملی را کسب کند.
»تک تیرانــداز« درباره زندگی 
شــهید عبدالرســول زریــن، 
تک تیرانداز ایرانی اســت که در 
سال های دفاع مقدس، غوغا به پا 
کرد. در خالصه داستان این فیلم 
آمــده: »تمام عراقی ها دنبال او 
هســتند تا او را از پا دربیاورند. 
سرهنگ راشد خمیس داوطلب 
می شود تا او را از پا دربیاورد ….«
تلوبیون پــالس میزبان اکران 
آنالین و رایگان فیلم سینمایی 
»تک تیرانداز« است که تا پیش 
از ایــن به صورت سراســری در 
ســینماها، اکران شــده است. 
مخاطبــان از روز پنج شــنبه 
می توانند با مراجعه به تلوبیون، 
به صورت رایــگان و با اینترنت 
نیم بها، این فیلم ســینمایی را 
تماشــا کنند.همچنیــن طبق 
برنامه ریزی های انجام شده؛ این 
ســرویس بزودی میزبان اکران 
آنالیــن فیلم های ســینمایی 
دیگری از جمله »درخت گردو«، 
»یــدو« و »منصور« خواهد بود 
و آثــار روز ســینمای ایران، به 
صورت رایــگان در این پلتفرم 

اکران خواهند شد.

خ« با گزارشگر  خ به ر »ر
مسابقات کشتی ایران

 دوازدهمین قســمت از برنامه 
گفتگو محور »رخ به رخ« با حضور 
هادی عامل گزارشگر مسابقات 
کشتی روانه آنتن می شود که با 
توجه به نزدیک شدن این برنامه 
به وجوه کمتر دیده شــده افراد 
و گفتگــو درباره نکاتی پیرامون 
زوایــای شــخصیتی مختلف 
مهمانــان، لحظاتی دیدنی را در 
این قســمت رقم زده است.این 
برنامه جمعه ها حوالی ســاعت 
۲۳:۰۰ روی آنتــن شــبکه دو 
خواهــد رفــت. بازپخــش این 
برنامه یکشــنبه ساعت 14:۰۰ 

خواهد بود.

فرهنگ و هنر

؛   دهکده چوبی نیشابور
 نمایی از هنر

خالقیت و معماری! 

یکی از ســازه های چوبــی که در نوع 
خود منحصر به فرد اســت در یکی از 
شــهرهای تاریخی کشورمان قرار دارد 
که از جهات مختلف جالب توجه است. 
دهکده چوبین نیشــابور که در ساخت 
آن تماما چوب بکار رفته )به جز بعضی 
قســمت های کوچک که صرفا جهت 
رعایت موارد بهداشــتی در نظر گرفته 
شــده( اوج هنر و معماری و خالقیت 
را در یک تصویر به نمایش گذاشــته و 
در ســاخت آن چند نکته کارشناسانه 
بطور جدی در نظر گرفته شــده است، 
یکی اینکه در ساخت و ساز آن پیشینه 
تاریخــی و فرهنگی منطقه مورد توجه 
بــوده و دیگــر اینکه شــرایط اقلیمی 
وجغرافیایــی این منطقه در نظر بوده، 
نکتــه مهم تر اینکه بــرای حفظ این 
مجموعــه ی چوبــی از انواع خطرها و 
آسیب های طبیعی و غیر طبیعی مثل 
زلزله، موریانه، برف و باران و سایر آسیب 
هایی که ممکن است جنس چوب این 
سازه را تحت تاثیر قرار دهد، راهکارهای 
 ویــژه ای در نظر گرفته شــده اســت.

در این دهکده فضاها و اماکن بسیاری 
طراحی و ســاخته شده که تمام مکان 
هــای مورد نیــاز یک دهکده ی واقعی 
است، همچنین شرایط برای کشاورزی 
 و دامپــروری در آن فراهــم اســت. 
ایــن دهکده در روســتای محمد آباد 
آقازاده یکی از روســتاهای نیشــابور 
در اســتان خراســان رضوی بنا شده و 
مهنــدس مجتهدی از نوادگان محمد 
کاظم خراســانی با الهام از روح هنری 
خــود چنین مجموعه ای را ســاخته 
اســت که این مجموعــه فقط یک اثر 
و ســازه ی چوبی نیســت و از بسیاری 
 جهات می شود در آن دقت و تامل کرد. 
شادروان مهندس مجتهدی  ده ها تُن 
چوب را برای ساخت روستایی که یادگار 
نیاکانش بوده بکار گرفته تا روســتای 
مورد نظر را با تغییر شکل در ظاهر آن 
مرمت و احیــا کند. این دهکده اولین 
دهکده اکولوژیکی ایران است که اماکن 
گوناگون در نظر گرفته شده در آن، تمام 
 جنبه های زندگی را در بر گرفته است.

بهتریــن فصل ســفر به دهکده چوبی 
نیشابور فصل های بهار و تابستان است 
کــه بطور کلی در این دو فصل مناطق 
روســتایی ایــران دارای آب و هوایــی 
خوش و مناســب برای گردشــگری و 
ســفر اســت. هر چند که فصل پاییز 
هم در چنین دهکده ای گشت و گذار 
خالی از لطف نیســت و جذابیت های 
خاص خودش را دارد آن هم شــهری 
 مثل نیشــابور و دهکده ی چوبینش.

گردشگری
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استراتژی باثباتی نیست و برای مصونیت بهتر در برابر بیماری به تولید واکسن های جدید 
نیاز است.کارشناسان فنی سازمان جهانی بهداشت هشدار دادند که تکرار ُدزهای یادآور 
واکسن های اولیه کووید-1۹ یک استراتژی مناسب در برابر سویه های نوظهور نیست و 
خواستار آن شدند تا واکسن های جدید که بهتر در برابر انتقال ویروس عمل می کنند، 
تولید شوند.یک گروه متخصص که از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی 
عملکرد واکسن های کووید-1۹ تشکیل شده است، اظهار داشتند: به خاطر ظهور سویه 
 های جدیدی نظیر امیکرون، تنها انجام واکسیناسیون با واکسن های موجود کووید-1۹،  

بهترین راه برای مبارزه با این همه گیری نیست.به گفته آنان، استراتژی واکسیناسیون 
مبتنی بر تزریق مکرر ُدزهای یادآور که بر اساس ترکیب اصلی واکسن اولیه است بعید 
است راهکاری مناسب یا پایدار باشد.این گروه کارشناسی تاکید کرد: ممکن است نیاز 
به به روز رسانی واکسن های موجود برای هدف قرار دادن بهتر انواع سویه های در حال 
ظهور ویروس مانند اُمیکرون وجود داشته باشد که به سرعت گسترش یافته و تاکنون 
در 14۹ کشور شناسایی شده است. همچنین آنان خواستار تولید واکسن های جدید 
شدند که نه تنها از افرادی که به کووید-1۹ مبتال می شوند در برابر نوع شدید بیماری 
محافظت کنند، بلکه حتی از ابتالی افراد به ویروس در وهله اول نیز بهتر جلوگیری کنند.

کارشناسان فنی سازمان جهانی بهداشت؛

تزریق مکرر دوزهای یادآور واکسن استراتژی باثباتی نیست!

دریچه علم

پرده نقره ای 

کارتون 

 مردم سنگ قبر هم 
قسطی می خرند!

انتشار گزارشی از ناتوانی 
مردم در خرید سنگ 

قبر برای متوفی خود و 
رو آوردن آنها به خرید 

سنگ قبرهای قسطی 
دست دوم، سوژه انتشار 

کارتونی از مهدی عزیزی 
در خبرآنالین شد.

و  کارگــردان  فتحــی،  حســن 
فیلمنامه نویس در اکران خصوصی 
سریال »جیران« گفت: ترجیح من 
ایــن بود که این ســریال به صورت 
کامل تولید شود و بعد از ساخت در 
شرایط مناسب تری کنار هم باشیم.

 مراســم اکران خصوصی ســریال 
»جیران« دیروز با حضور عوامل این 
فیلم در هتل اسپیناس تهران برگزار 
شــد. در این مراســم حسن فتحی، 
کارگردان و نویسنده سریال جیران 
با بیان اینکه ترجیح من این بود که 
این ســریال به صورت کامل ساخته 
شــود و بعد از ســاخت در شــرایط 
مناســب تری کنار هم باشیم، گفت: 
بــه هر حال دوســتان فیلیمو قصد 
داشتند از عوامل و دست  اندرکاران 
ســریال تقدیری به عمل آید و این 

مراسم را برگزار کردند.
وی ادامه داد: قلبا دوســت داشــتم 
ایــن مراســم در شــرایط دیگری 
برگــزار شــود. جامعه مــا روزهای 
خوبــی را نمی گذرانــد. مردم ما به 
دلیل مشکالت اقتصادی و معیشتی 

حال خوبــی ندارند و ما هنرمندان 
نیــز به عنــوان بخــش کوچکی از 
جامعه در حال آنها شــریک هستیم 
 و در نتیجــه مــا هــم خیلــی حال 

خوبی نداریم.
تهیه کننده  اســماعیل عفیفــه، 
ســریال جیران نیز در این مراسم 
اظهار کرد: از گروه ســازنده جیران 
تشــکر می کنم. حدود یک ســال 
اســت که در ســرما و گرما بسیار 
فشــرده کار کرده ایم. در اوج کرونا 

عوامل را حتی تا شهرستان بردیم. 
در کارهای تاریخی شــرایط خیلی 
سخت اســت. تفاوت »جیران« با 
کارهای دیگر این اســت که وقتی 
همه کار می کردیم، متوجه بودیم 
که داریم کار خوبی می سازیم. وقتی 
شــما با حسن فتحی کار می کنید، 
ایــن تضمین را دارید که مردم کار 
را دوست خواهند داشت. اطمینان 
دارم که این سریال مورد استقبال 

مخاطبان قرار خواهد گرفت.

تهیه کننده ســریال های »زمانه«، 
»میــوه ممنوعه« و »مامور بدرقه« 
ادامــه داد: فیلیمــو هزینه زیادی 
برای تولید این ســریال کرده است 
و این می تواند مســیری باشد برای 
پلتفرم ها که ســریال ها را جدی تر 
بگیرند و کارهای اینچنینی بسازند. 
این مجموعه ریسک بزرگی کرد اما 
از این ریســک پاسخ مثبتی خواهند 

گرفت.
بهــرام رادان، پرینــاز ایزدیار، غزل 
شاکری، امیرحسین فتحی، تهمینه 
میالنی، کاظم هژیرآزاد، سیدجواد 
هاشــمی، غالمرضا نیکخواه، مهران 
غفوریــان، محمد شــیری، عباس 
جمشــیدی فر، سیاوش چراغی پور، 
امید زندگانی، السا فیروزآذر، شادی 
مختــاری و نیکی مظفری از جمله 
مهمانــی بودند که در این مراســم 

حضور داشتند.
ایــن مجموعــه از جمعــه ۲4 دی 
در شــبکه نمایــش خانگــی و از 
 طریــق پلتفرم فیلیمــو به نمایش 

درمی آید.

حسن فتحی: هزینه ساخت سریال های تاریخی باالست


