
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:

افزایش سن بازنشستگی منتفی شد

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

   ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱۴۰۱ از مخالفــت ایــن کمیســیون بــا افزایش ســن 
ع با اعالم این خبر گفت که خرید خدمت سربازی مشموالن  بازنشستگی خبر داد. رحیم زار
خارج از کشور هم پیشنهاد یکی از نمایندگان بوده که نهایی نیست و باید نظر ستاد کل 

نیروهای مســلح هم دریافت شود.کمیســیون تلفیق اعالم کرده دولت برنامه ای درباره 
خرید سربازی ارائه نداده بود و از آنجا که نظر نیروهای مسلح در این مورد گرفته نشده، 

کید شده این مصوبه با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی باشد...  | صفحه 2 تأ

روز زیبای مادر را در سایه کرونا سیاه نکنیم

سالمتی؛ بهترین 
هدیه روز مادر

صفحه7 
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توضیحــات وزیــر نفت درباره کاهش صادرات گاز 
به ترکیه؛

گاز به ترکیه  کاهش صادرات 
به دلیل مشکل فنی بود

     وزیر نفت از ثبت رکورد تازه در مصرف گاز 
کید  در بخش خانگی و تجاری خبر داد و با تأ
بــر اینکــه تــا این لحظه افت فشــار و قطعی 
گفــت: از مــردم تقاضــا دارم  نداشــته ایم، 
برای عبور از سرمای پیش رو در مصرف گاز 

صرفه جویی کنند...

رئیس جمهور:

اجرای اصول بهداشتی 
و تردد مسافر از تمامی 

 مرزها با جدیت 
کنترل شود

     رئیــس جمهــور بــر ضــرورت حفــظ، 
صیانــت و بهبــود هــر چــه بیشــتر وضعیت 

کید کرد... بهداشتی موجود تا  | صفحه 2  | صفحه 4 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

فرسوده ها و بی کیفیت ها 
علیه مردم

3

زنگ خطر واردات سوخت  
به صدا در آمد

4

کمه ساحل خواران  با محا
ُدم خیلی ها گیر می افتد

2

 کنکور را حذف شده
در نظر بگیرید

7

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

شــركت ســهامی آب منطقــه ای هرمــزگان درنظــر دارد"فعالیــت 
تأسیســات  از  بــرداری  بهــره  جهــت  انســانی  نیــروی  تأمیــن 
ای  منطقــه  آب  شــركت  هواشناســی  و  آب  ایســتگاههای 
مبلــغ  بــه  كار  اجــرای  هزینــه  بــرآورد  حــدود  هرمزگان"بــا 
12.968.842.968ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی یــك مرحلــه ای بــه پیمانــکار 
تعــاون،  كل  اداره  از  تأسیســاتی  امــور  و  عمومــی  خدمــات  صالحیــت  واجــد 
ارجــاع  فرآینــد  در  شــركت  تضمیــن  مبلــغ  نمایــد.  واگــذار  اجتماعــی  رفــاه  و  كار 
نقــد. وجــه  واریــز  یــا  و  بانکــی  ضمانت نامــه  نــوع  از  648.400.000ریــال  كار 

مهلــت خریــد اســناد از ســامانه ســتاد ایــران )www.setadiran.ir( بــا پرداخــت 
مبلغ6.050.000ریــال از تاریــخ درج ایــن آگهــی و حداكثــر تــا مــورخ 07 /1400/11، 
مــورخ   13 ســاعت  تــا  مربوطــه  اســناد  و  قیمــت  پیشــنهاد  بارگــذاری  مهلــت 
1400/11/19بــوده و تاریــخ بازگشــایی پیشــنهادات ســاعت10مورخ 1400/11/23 

باشــد.  مــی 
شناسه اگهی1263410

گهی فراخوان  مناقصه عمومی    آ
با ارزیابی کیفی ساده)نوبت دوم( 

گهی فراخوان چهارم مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ
ردیف یک در جدول زیر 

گهی فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ
ردیف 2 الی 5 در جدول زیر 

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه

: اداره كل نوسازی مدارس استان كرمانشاه  گزار 1- دستگاه مناقصه 
نشانی: كرمانشاه - خیابان عشایر - خیابان نهضت - اداره كل نوسازی مدارس استان شماره تلفن 9-38210636-083 شماره نمابر: 083-38243537 

2- موضوع مناقصه: 

محل عنوان پروژه ردیف 
اجرا 

ج  شماره فراخوان در
شده در سامانه ستاد 

مبلغ برآورد اولیه بر 
اساس فهرست بهای 

سال 1400 )ریال( 

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال( 

مدت 
انجام کار 

)ماه( 

رشته و رتبه پیمانکاران 
دارای گواهی نامه 

صالحیت از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی 

1
 تکمیل 

سالن ورزشی 
هاشمی نیا ثالث

20000033840001309/496/120/813475/000/0004ثالث
شخص حقوقی: حداقل 

رتبه 5 رشته ابنیه و 
تاسیسات 

2
 احداث 

مدرسه 3 کالسه 
روستای هلول

200000338400013112/099/407/626605/000/0005ثالث

شخص حقوقی: حداقل 
رتبه 5 رشته ابنیه 

شخص حقیقی: حداقل 
رتبه 2 رشته ابنیه 

3
 احداث 

مدرسه 3 کالسه 
روستای دارتوت 

سرپل 
200000338400013211/379/337/424569/000/0005ذهاب 

شخص حقوقی: حداقل 
رتبه 5 رشته ابنیه 

شخص حقیقی: حداقل 
رتبه 2 رشته ابنیه 

4
 تکمیل 

مدرسه 6 کالسه 
سریاس

شخص حقوقی: حداقل 200000338400013328/057/709/5371/403/000/0009باینگان
رتبه 5 رشته ابنیه 

5
 تکمیل 

 سالن ورزشی 
سرپل ذهاب 

سرپل 
200000338400013420/335/556/7941/017/000/0006ذهاب 

شخص حقوقی: حداقل 
رتبه 5 رشته ابنیه 

شخص حقیقی: حداقل 
رتبه 1 رشته ابنیه 

ــر  3- تضمیــن قابــل قبــول شــرکت در مناقصــه: مطابــق آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره 123402/ت50659 هـــ و فقــط بــه صــورت ضمانتنامــه معتب
بانکــی مــی باشــد. 

گشایش پیشنهادها:  4- محل زمان و مهلت دریافت اسناد تحویل و 

 مهلت دانلود اسناد 
از سامانه ستاد 

مهلت بارگذاری اسناد در سامانه 
کت الف  ستاد و تحویل فیزیکی پا

کتها   گشایش پا
مدت اعتبار پیشنهاد و پیشنهاد قیمت 

حداقل 3 ماه پس از تاریخ جلسه ساعت 8:30 روز 1400/11/20تا ساعت 12 روز 1400/11/19 تا ساعت 19 روز 1400/11/07
گشایش پیشنهادهای مالی 

توضیحات: 
1- مناقصــه گــران بایســتی عــالوه بــر ارائــه پیشــنهاد قیمــت و بارگــذاری اســناد و ضمانــت نامــه در ســتاد )setadiran.ir( پاكــت الــف )تضمیــن( را كــه در پاكــت محافــظ قــرار 

داده مــی شــود بــه صــورت فیزیکــی تحویــل دبیرخانــه اداره نماینــد. 
2- منبع اعتباری پروژه: 1- تکمیل سالن ورزشی هاشمی نیا ثالث تکمیل سالن ورزشی سرپل ذهاب: اسناد خزانه سر رسید سال 1403 

2- احــداث مدرســه 3 كالســه روســتای هلــول ثــالث احــداث مدرســه 3 كالســه روســتای دارتــوت ســرپل ذهــاب تکمیــل مدرســه 6 كالســه ســریاس باینــگان: نقــدی 
و اســناد خزانــه 

3- مناقصه گران بایستی در سامانه Sajar.mporg.ir و setadiran.ir ثبت نام كرده باشند. 
شناسه آگهی: 1264654

یادداشت

 تامین کاالهای اساسی از بستر اینترنت
تا سفره مردم

تامین و توزیع کاالهای اساســی از مهم ترین مســائل از 
گذشته تا کنون برای دولت ها بوده است.

 »ما دولتی مردمی می خواهیم و محاسبه مسئله مردم 
باید مهمترین محاسبه ما باشد؛ سند توسعه تعاون برای 
ما در اولویت است و در واگذاری ها و تامین و توزیع کاال 
باید ظرفیت تعاونی ها را در نظر بگیریم«؛ این بخشی از 
اظهارات حجت االسالم رئیسی رئیس جمهور در اولین 

جلسه انتخاباتی خود بوده است.
اما این تنها گفته رئیس جمهور منتخب سیزدهم درباره 
توزیع کاال نبود و او بار دیگر در نشســتی با مســئوالن و 
اعضــای اتاق های اصناف، تعاون، بازرگانی بیان کرد که 
دولت سیزدهم، سند توسعه بخش تعاونی که ۱۰ سال بر 
زمین مانده است را اجرایی خواهد کرد؛ ظرفیت تعاونی ها 
در رابطه با تأمین، تولید و توزیع کاال باید مورد استفاده 

قرار گیرد و قانون نباید معطل بماند.
همچنین رئیس جمهور چهارشنبه یکم دی ماه در جلسه 
ستاد تنظیم بازار تقویت و توسعه سامانه های هوشمند 
توزیع کاال در سراسر کشور را برای ایجاد آرامش در بازار و 
اطمینان مردم ضروری دانست و گفت: شرایط رهاشدگی 
و قیمت هــای دلخــواه در بازار به هیچ عنوان پذیرفتنی 
نیســت و در این راســتا راه اندازی و توسعه سامانه های 
هوشمند توزیع کاال به ویژه کاالهای معیشتی و روزمره 
مــردم می توانــد نقش مهمی در کنترل بازار و قیمت ها 

داشته  باشد.
در پی این گفته رئیس جمهور، سید جواد ساداتی نژاد 
وزیر جهاد کشــاورزی بیان کرد که بازرســی هوشمند 
در تهران و شــهرهای مختلف کشــور آغاز شده است و 
کاالهای اساسی را رایگان به درب منزل مردم می رساند، 

همچنین از طریق روستا بازار و سایر اپلکیشن ها کاالهای 
اساسی را به صورت مستقیم از محل تولید و مزرعه به 
دســت مصرف کننده می رســانیم . البته این گفته وزیر 
جهاد کشــاورزی با انتقادهای متفاوتی رو به رو شــد، به 
طوری که حجت االســالم سید ناصر موسوی الرگانی 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، درباره 
سامانه مدیریت توزیع کاال گفت: وزیر جهاد کشاورزی 
گفته بود که مردم می توانند از طریق اینترنت برای خرید 
کاالهای اساسی اقدام کنند و درب منزل تحویل بگیرند؛ 
این موضوع را ما از رسانه ها شنیدیم و اینکه این کار انجام 
می شــود یا خیر هنوز کامال مشــخص نیست؛ من بعید 
می دانم این سامانه تاثیری اساسی در کنترل تورم داشته 
باشد. موسوی الرگانی می گوید که علی رغم اینکه دولت 
ادعا می کند که تا حدودی تورم را کنترل کرده، اما آنچه 
در ســفره مردم مشهود است، بیانگر این است که هنوز 
تورم کنترل نشده و ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم.

به گفته برخی کارشناسان سامانه هوشمند توزیع کاال با 
هدف کمک به توزیع و مدیریت توزیع در حوزه کاالهای 
مد نظر دولت بوده و این ابزار ایجاد شــده و با هر شــیوه 
و روشــی که دولت تصمیم بگیرد امکان توزیع و عرضه 

کاالهای اساسی فراهم است.
همچنین نقش این ســامانه و مکانیزم آن به این شــکل 
اســت که کاال در زنجیره فروشــگاه های تعاونی توزیع و 
جانمایی می شــود و با جامعه هدفی که تعریف خواهد 
شد، بر اساس سیاستی که در حوزه نوع کاالها، میزان و 
دوره زمانی اعالم می شود، مصرف کننده متوجه خواهد 
شد چه کاالهایی به آن تخصیص پیدا می کند و از چه 

فروشگاه هایی می تواند این کاالها را تامین کند.

 دیپلماسی انرژی ایرانی
 به کدام سمت سوق دارد؟

فرآیند جهانی شدن از دهه  ۱۹۹۰. م زمینه را برای 
بسیاری از تحوالت در حوزه های گوناگون فراهم آورد 
بطوریکه در تعیین اولویت منافع کشــورها، رشد و 
توسعه  اقتصادی برای پاسخ گویی به نیاز های داخلی 
و رقابت در عرصه  بین المللی واجد اهمیت فراوانی 
گشــت. در همین راســتا چین نیز پیرو اصالحات 
اقتصــادی و درک شــرایط نوظهور بیــن المللی با 
اولویت بخشــی به توســعه  اقتصادی، تأمین انرژی 
)بویژه انرژی فســیلی( را بــه عنوان پایه چرخ های 
صنعــت خود در یک چارچوب دیپلماتیک با عنوان 
دیپلماسی انرژی مفهوم سازی نمود. چنانکه برنامه 
ریــزی و تدویــن اهداف در ذیل راهبرد های نوینی، 
چون در های باز، اســتراتژی »بیرون رفتن« نگاه به 
مرز های غربی و ... انجام گرفت و در این میان ایران نیز 
با ظرفیت و ذخایر باالی هیدروکربنی خود به نوعی 
در کانون این دیپلماسی انرژی قرار گرفت. نظام بین 
الملل در طی سال های اخیر شاهد خیزش فزاینده 
چین است که ضمن گذار از سیاست های تجدیدنظر 
طلبانه و نظم ریزگذشــته، توسعه اقتصادی و ثبات 
سیاسی را در اولویت استراتژیک خودقرار داده است. 
چین با توجه به رشد باالی اقتصاد و مصرف روز افزون 
انرژی، تالش های عمده ای در این زمینه انجام داده 
اســت و اکنون متغیر انرژی به عنوان یکی از عوامل 
اصلی جهش دهنده سیاســت خارجی این کشــور 
محســوب میشود. این کشــور تالش کرده است تا 
جهت گیری سیاســت خارجی خویش را برمبنای 
منافــع اقتصادی تنظیم کندو در این میان به دلیل 
جایگاه ویژه انرژیدررشــد اقتصادی، تامین امنیت 
انرژی نقش بســیار مهمی درسیاســت خارجی آن 

پیداکرده است.
ژئوپلیتیــک، انرژی، مفهوم نقــش و ایدئولوژی از 
عوامل اصلی در چرخش ایران به سمت شرق بوده 
و اتفاقاتی مانند اعمال فشــار ها و تحریم ها توســط 
غرب از سال ۱۹۷۹ و در چندین موج در دهه های 
۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰ این روند را تشدید کرده اند.

 این اقدامات در بســیاری موارد واکنش به انزوای 
تحمیلی از ســوی غرب و البته درک ســران ایران از 
نقشــی بوده که این کشــور می تواند در آسیا بازی 
کند. ظهور اقتصاد های آسیایی که به طور فزاینده 
مرفه و تشنه انرژی بوده اند، موجبات آغاز روابط از 

اوایل دهه ۱۹۹۰ را فراهم آورد.
 چرخش ایران به ســمت ســرق به نوعی با تغییرات 
گســترده تر در توازن جهانی قدرت و ظهور آسیا به 
عنوان قطب اقتصاد جهانی همزمان بوده اســت. از 
دیدگاه بســیاری در ایران، نظــم کنونی حاکم در 
جهان، نظم »جهانی پســا غرب« اســت که در آن 
دیگر نه غرب و نه شــرق برتر نیســتند. با این حال، 
چیــن در ایــن نظم جدید یک نقش مرکزی دارد و 
ایران می تواند از آن ســود ببرد. از این رو، ایران به 
رغم فشــار های فزاینده از جانب آمریکا، سعی دارد 
در تغییر شــکل نظم اوراســیا و تعامل با نیرو هایی 
که بر »جهان پســا غرب« ســلطه دارند، جایگاهی 

ویژه داشته باشد.
جهان پسا غرب مفهومی است که به مطالعات بین المللی 
سازی تدریجی )آسیایی شدن( فعالیت اقتصادی و تغییر 
سریع مرکز ثقل اقتصادی جهان به سمت شرق مربوط 
می شود. اگرچه درست است که کشور های بریکس و به 
ویژه برزیل، چین، هند و روسیه از مشکالت ساختاری و 
مسائل حاکمیتی عمیق رنج می برند که مانع از ادعای 
برتری جهانی آن ها می شــود، اما شکی نیست که این 
کشــور ها تغییراتی در مرکز ثقل اقتصاد جهانی ایجاد 
کرده و سبب شده اند ناظران روابط بین الملل کاهش 
نســبی نقش، صدا و نفوذ قدرت های مســلط غربی در 
 جهان امروز به نفع قدرت های نوظهور را به رســمیت 

بشناسند.
منبع : پول نیوز
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سیاست 2

از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه؛

ایران حمالت هوایی به مناطق مسکونی یمن را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امورخارجه حمالت هوایی چند روز اخیر ائتالف متجاوزان به مناطق مسکونی و غیرنظامی یمن که 

به ویرانی و کشته و زخمی شدن ده ها تن از افراد بی گناه انجامید را محکوم کرد.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت حمالت هوایی چند روز اخیر ائتالف متجاوزان به مناطق 
مسکونی و غیرنظامی یمن که به ویرانی و کشته و زخمی شدن ده ها تن از افراد بی گناه انجامید، ضمن تسلیت و ابراز 
همدردی با بازماندگان قربانیان این حمالت، گفت: اســتمرار حمالت نظامی ائتالف به یمن با ســکوت و بی تفاوتی 
جامعه بین الملل، فروش بدون کنترل سالح به متجاوزان، اتخاذ رویکرد جانبدارانه و استانداردهای دوگانه در مجامع 
بین المللی در مواجهه با تجاوز ظالمانه هفت ســاله علیه مردم یمن، مســیر دســتیابی به صلح عادالنه در این کشور را 

بیش از پیش دشوار ساخته است.
وی تاکید کرد: کشــورهای حامی تســلیحاتی نیروهای متجاوز به یمن که با در اختیار قراردادن بمب ها و ســالح های 
نابودکننده به آنان موجب به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان یمنی شده اند، در این جنایات شریک بوده و باید 

در قبال حمایت هایی از این دست نسبت به افکار عمومی مردم دنیا و مردم یمن پاسخگو باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تداوم محاصره و بمباران مردم یمن را نشان دهنده نبود عزم جدی در جهت 
پیشبرد حل و فصل سیاسی بحران یمن و اصرار بر رویکرد مخرب نظامی دانست که نتیجه ای جز ویرانی و نابودی 

کشور عظیم یمن و بی ثباتی در منطقه به همراه نخواهد.

تحلیل

اعضای »جوگیه«، یک فرقه 
دینی بودایی، با گردهمایی 
در شهر سئول به اتهامات 
دولت کره جنوبی درباره 
متعصب بودن این فرقه 

مذهبی اعتراض کردند./ 
خبرگزاری فرانسه

تصویری از نیرو های ارتش 
اوکراین در جنگ هشت ساله 
علیه نیرو های تحت حمایت 
روسیه در منطقه دونباس را 
مشاهده می کنید./ رویترز

گزارش تصویری

رشد اقتصادی به  رجب طیب اردوغان  رئیس 
جمهوری ترکیه در سالیان اخیر قدرت بخشیده 
بود. با این وجود، کارشناسانی که به تقویت این 
رشد کمک کردند مدت هاست که مناصب شان 

را ترک کرده اند.
به گزارش واشنگتن پست؛ صفی از روسای بانک 
مرکزی به همراه سایر سیاستگذاران بانکی که 
به دولت ترکیه مشــاوره مالی ارائه می دادند از 
مقام شان برکنار شده اند وزرای دولتی که زمانی 
استراتژی های اقتصادی مشکوک را به چالش 
می کشیدند، اکنون از مقام شان برکنار شده اند و 
جای خود را به وزرای دیگری داده اند که به نظر 
می رسد پرسش های اندکی را مطرح می کنند 

و به سادگی به اردوغان می گویند: بله، قربان.
در حالــی که اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 
با بدترین بحران اقتصادی ترکیه در تقریبا دو 
دهه اخیر مواجه است کار ها را با تعداد کمی از 
کارشناسان در کنار خود انجام داده است. او در 
نتیجه تالش هایش برای متمرکز کردن قدرت 
در دستان خود باعث شد موسسات مالی ترکیه 

نتوانند از استقالل کافی برخوردار باشند.
شــدت بحران در اوایل ماه جاری آشــکار شد 
زمانــی که دولت اعالم کرد نرخ تورم ســاالنه 
به ۳۶.۱ درصد رســیده است که باالترین نرخ 
تورم در ترکیه از ســال ۲۰۰۲ میالدی به این 
سو محسوب می شود. لیر واحد پول ملی ترکیه، 
بیــش از ۴۰ درصــد از ارزش خود را در ســال 
گذشته از دست داده است و به طور گسترده تر، 
با فشار اردوغان برای کاهش نرخ بهره بیش تر به 
اقتصاد ترکیه آسیب وارد می شود. نظر اردوغان 
درباره کاهش نرخ بهره مبتنی بر این باور غیر 
معمول اســت که این کار باعث کاهش قیمت 

کاال ها برای مصرف کنندگان می شود.
همزمان با تشــدید مشکالت مالی در سراسر 
ترکیه، این بحران باعث بررسی مجدد چندین 
ساله اختیارات رئیس جمهوری شده از انتصاب 
روسای دانشگاه توسط او گرفته تا تعیین قضات 
دادگاه عالی. با این وجود، قدرت گسترده رئیس 
جمهور در مورد وظایف حساس مدیریت اقتصاد 
ترکیه که در وضعیت فعلی به استعدادی برای 
اطمینان بخشی به بازار های جهانی و سرمایه 
گذاران نیاز دارد کمک چندانی نکرده اســت 
در عوض این مهارت های سیاســی و تمایالت 
اقتدارگرایانه اردوغان هستند که بر هر چیزی 
دیگری غلبه دارند و او تالش کرده تا مخالفان 

داخلی خود را از راه به در کند.

با نزدیک شدن به زمان انتخابات، تسلط رئیس 
جمهور بر سیاست اقتصادی ممکن است به یک 
مسئولیت تبدیل شود. در نظرسنجی متروپل 
ترکیه که نتایج آن در ماه دسامبر منتشر شد 
حدود ۷۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته بودند 
که اعتمادشان به سیاست های اقتصادی دولت 
در سال گذشته کاهش یافته است. در حالی که 
اقتصاد ترکیه آسیب می بیند مخالفان اردوغان 
تالش های خود را برای ســرنگونی او افزایش 

می دهند.
برای کسانی که در طول سال ها توسعه ترکیه، 
از داخــل داالن قدرت نظاره گر تحوالت بوده 
انــد رویکرد کنونی دولت آن کشــور در تضاد 
شــگفت انگیزی با رویکرد اوایــل دوره دوران 
زمامــداری اردوغــان اســت زمانی کــه او و 
اعضای حــزب اش عمدتا به تکنوکرات هایی 
تکیــه می کردند که قائــل به انجام اصالحات 

اقتصادی بودند.
 هاکان کارا  اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی 
ترکیه که دو ســال پیش آن نهاد را ترک کرد 
و اکنــون در دانشــگاه بیلکنت آنکارا تدریس 
می کند می گوید: موسساتی در ترکیه حضور 
دارند تا حقیقت را به سیاستمداران بگویند. تا 
همیــن اواخر،  تعادل و کنترلی ســالم  وجود 
داشت که از اشتباهات اساسی دولت جلوگیری 

می کرد .
او می گوید اکنون این نوع تعامل بسیار ضعیف 
شده است. اقتصاددانان با تجربه ترک می گویند 

نمی دانند چه کســانی به اردوغان مشــاوره 
می دهند و این که مشــخص نیســت اقتصاد 

ترکیه به کجا خواهد رفت.
سه رئیس بانک مرکزی به همراه سایر مقامات 
بانکی که گفته می شود با کاهش دستوری نرخ 
بهره اردوغان مخالفت کرده اند در مدت دو سال 
اخیر از کار برکنار شدند. به گفته  سلوا دمیرالپ  
اســتاد اقتصاد در دانشــگاه کوچ اســتانبول، 
اخراج ها بخشی از الگوی فشار سیاسی بر بانک 
مرکزی بوده که در یک دهه گذشــته تشدید 
شــده و با افزایش فراخوان های اردوغان برای 

کاهش نرخ بهره شدت یافته است.
هــم چنین، ترکیه از ســال ۲۰۱۸ چهار وزیر 
دارایــی و خزانه داری را به خود دیده که داماد 
اردوغــان نیز یکی از آنان بوده اســت. آخرین 
وزیر دارایی،  نورالدین نباتی  که در ماه دسامبر 
منصوب شده از وفاداران به اردوغان محسوب 
می شــود و به دلیل مجموعــه ای از اظهارات 
عجیــب و غریــب از جملــه ادعایی که طی 
مصاحبه ای تلویزیونی مطرح کرد مبنی بر آن 
که فدرال رزرو امریکا توسط پنج خانواده اداره 

می شود شناخته شده است.
اردوغان با اذعان به ســختی های ناشی از نرخ 
تورم باالی ترکیه، آن را یک  مشکل  خوانده و 
درعین حال تاکید کرده که وضعیت آن کشور 
بهتر از سایر کشور ها سراسر جهان است و اصرار 
دارد که پایه های اقتصادی ترکیه سالم هستند. 
تحلیلگران، اما باور دارند که اقتصاد ترکیه تحت 

تاثیر شــوک های خارج کنترل از جمله شیوع 
کرونا همراه با فشار های خود تحمیلی از جمله 
مناقشه سیاسی منتهی شده به جنگ تجاری 
بــا امریکا قــرار گرفته اســت. اردوغان هفته 
گذشته به اعضای حزب عدالت و توسعه گفته 
بود: مشــخص اســت افزایش نرخ تورم مانند 
افزایش نرخ ارز با واقعیت های کشور و اقتصاد 

ما انطباقی ندارند .
اقدامــات اضطراری اخیر توســط دولت به 
بازیابــی ارزش لیر در برابر دالر کمک کرده 
اند. اظهــارات اردوغان و وزیر دارایی جدید 
در چند روز گذشــته حاکی از آن اســت که 
آنان قصد دارند کاهش تهاجمی بیشتر نرخ 
بهره را به تعویق بیندازند. اما باید دید که آیا 
این اقدامات اعتماد به شدت آسیب دیده را 
بــاز خواهد گرداند یــا خیر. برای برخی، اما 
پیام های اخیر ارســال شــده از سوی دولت 
تنها بر شــدت پرســش ها و ابهامات بیش تر 
در مورد باور های اقتصادی رئیس جمهوری 

ترکیه دامن می زنند.
 دمیرالپ  می گوید:د شما در ابتدا می گویید باید 
نــرخ بهــره را کاهش دهید تا نرخ تورم کاهش 
یابد. سپس می گویید نرخ تورم ۳۶ درصد است 
و کاهــش نــرخ بهره را متوقف می کنید. چرا و 
چگونه این مکث و تغییر دادن مواضع می تواند 

باعث ایجاد اعتماد شود ؟!
 جودت آکچای  استاد کرسی اقتصاد دانشگاه  
کوچ که از اقتصاددانان ارشد سابق بانک  یاپی 

ِکِردی  ترکیه بوده می گوید: زمانی که حزب 
عدالت و توســعه تحت رهبــری اردوغان در 
سال ۲۰۰۲ میالدی پس از یک بحران شدید 
بانکی قدرت را در دست گرفت اقتصاد ترکیه 
اساسا در حال سقوط بود. دولت تازه به قدرت 
رسیده در آن زمان از جمله اردوغان که نخست 
وزیــر بــود و  علی باباجان  وزیر وقت اقتصاد، 
برنامــه کمک صندوق بیــن المللی پول را با 
موفقیت اجرا کردند که به مشکالت ساختاری 
اقتصاد رسیدگی می کرد. بهترین وزرا، بهترین 
روســای بانک مرکزی و تا حد زیادی بهترین 
وزرای خزانه داری که در طول عمرم دیده ام در 
دوره نخست زمامداری حزب عدالت و توسعه 
در مناصب شان بودند. به شما قول می دهم اگر 
آنان جایگزین همتایان شان در امریکا شوند 
عملکــرد اقتصــادی در ایاالت متحده بهبود 
می یابــد. آنــان تا این انــدازه عملکرد خوبی 
داشــتند و اردوغان با هیچ یک از این مســائل 

مشکلی نداشت .
 کارا  کــه در ســال ۲۰۰۲ میــالدی به بانک 
مرکز ترکیه پیوست می گوید در نتیجه اجرای 
برنامه صندوق بین المللی پول که عمدتا توسط 
تکنوکرات های ترکیه صورت گرفت نظام بانکی 
بازسازی شد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
با آغاز اعتماد به موسسات ترکیه افزایش یافت. 
او می گوید: این بهترین اجرای برنامه صندوق 
بین المللی پول در جهان بود. اقتصاد ترکیه با 
کاهش شدید نرخ تورم از نزدیک به ۸۰ درصد 

به نرخ تورم ۸ درصد در سال رسید .
برخی دیگر می گویند که اردوغان و حزب اش 
که در برخی مواقع بر سر الزامات این برنامه با 
صندوق بین المللی پول درگیر بودند با توجه به 
وضعیت اقتصادی وخیم آن دوره و تمایل شدید 
دولت در آن زمان برای پیوستن به اتحادیه اروپا 
چاره ای جز اجرای آن نداشتند. به دنبال رشد 
اقتصاد و ایجاد شبکه حمایتی گسترده حزب 
عدالت و توســعه، دولت دیگر نیازی به پیروی 
از سیاست های صندوق بین المللی پول و انجام 

اصالحات احساس نمی کرد.
 آکچای  می گوید: در اواخر سال ۲۰۱۰ میالدی، 
اردوغان به توصیه مشاوران توجه نمی کرد که 
هشــدار می دادند ترکیه باید به دنبال پایدارتر 
ســاختن رشد باشد، زیرا رشد اقتصاد بیش از 
انــدازه در حــال پیش روی بــود. با این وجود، 
اردوغــان به حرف وزرایی گــوش می داد که 

خواستار به حداکثر رسانی رشد بودند

خبر ویژه

رئیس جمهور بر ضرورت حفظ، صیانت و بهبود هر چه بیشتر وضعیت بهداشتی موجود تاکید کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی از مسئولین دستگاه های مختلف 
خواســت تا موضوع رعایت و نظارت بر اجرای اصول بهداشــتی و تردد مســافر از تمامی مرز ها را با جدیت 

کنترل کنند.
رئیــس قــوه مجریــه گفــت: امــروز بخاطــر تالش هــا و فداکاری های خالصانــه و خســتگی ناپذیر همه 
دســتگاه های مســئول و همراهی و همکاری مردم، از شــرایط نســبتا مناســبی نســبت به ســایر کشور ها 
 برخوردار هســتیم و برای کنترل کامل این بیماری الزم اســت همچنان شــیوه نامه های بهداشــتی با دقت 

مراعات شود.
رئیس جمهور که در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می گفت، تاکید کرد الزم است رسانه های جمعی 
و چهره ها و شــخصیت های علمی اهیمت و تاثیر واکســن کرونا را برای آن دســته از مردم که هنوز شــبهه و 
تردید دارند، تبیین کرده و اقناع نمایند و اهمیت دریافت دوز سوم واکسن کرونا در صیانت از جان مردم را 

نیز برای افکار عمومی تبیین کنند.
رئیسی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده درخصوص وضعیت نامناسب حمل و نقل عمومی بویژه مترو 

بر تداوم کنترل های دقیق و توجه به رعایت فاصله گذاری اجتماعی تاکید کرد.

رئیس جمهور:

کنترل شود اجرای اصول بهداشتی و تردد مسافر از تمامی مرزها با جدیت 

عضو هیات رئیسه مجلس

کمه ساحل خواران  با محا
 ُدم خیلی ها گیر می افتد

عضو هیات رئیســه مجلس خواستار تخریب بنا های 
ساخته شده در حریم ساحل شد.

 علیرضا ســلیمی عضو هیات رئیســه مجلس درباره 
ساحل خواری و علت عدم مقابله با این پدیده گفت: 
ارگان ها و افرادی که اقدام به ساخت مراکز تفریحی 
و گردشگری و یا خانه در حریم ساحل کردند در واقع 

اموال مردم را غصب کرده اند.
سلیمی خبر داد برخی اقدام به ویال سازی برای رئیس 
ها کرده اند که در سال حتی یک بار هم استفاده نمی 

شود و فقط برای آقای رئیس است. 
یک آمار در فروردین ماه امسال نشان می دهد حدود 
۱۰ درصد از ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی ایران در 
تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است که نام بسیاری 
از ادارات، ســازمان های دولتی و نظامی هم میانشان 
دیده می شــود. این تصرف ها که با بستن مسیرهای 
ورودی به سواحل کشور، ساحل های اختصاصی برای 
کارکنان این دســتگاه ها و سازمان ها ایجاد می کنند، 
۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰ کیلومتر نوار ســاحلی شــمال 

کشور را شامل می شود.
ســلیمی با طرح این پرســش که وقتی این زمین ها 
برای بیت المالل است، چرا ویال و مرکز تفریحی می 
ســازند؟ چرا جلوی تخریب این مراکز را می گیرند؟ 
می گوید: تخریب مرحله اول است  و در مرحله بعدی 
مجازات و محاکمه ساخت ویالهای الکچری مسئوالن 
است.  باید خسارتی که به بیت المال وارد شده بعد از 
تخریب از این افراد گرفته شــود. محاکمه کسانی که 
حریم دریا را بدون قاعده و قانون و برای ساخت و ساز 

رعایت نکرده اند مهم تر است.
مهــدی ســعادتی نماینده بابــل در مجلس یازدهم 
گفته »زدوبندها اجازه آزادســازی حریم دریاها را که 
یک مصوبه دولتی اســت، نمی دهند.« این اظهارنظر 
ســعادتی پس از رسانه ای شدن دیوارکشی بخشی از 
نوار ســاحلی ایزدشهر مازندران مطرح شد.  مجلس، 
قانون تشکیل سازمان عمران ساحل و دریا را با هدف 
جلوگیــری از دریاخواری مصــوب کرد اما هنوز هم 

خبری از تشکیل آن نیست.
نمونــه دیگــر قانــون در این زمینه »قانــون اراضی 
مســتحدث و ســاحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴ « است 
کــه عرض حریم دریای خزر، ۶۰ متر از آخرین نقطه 
پیشــرفتگی آب در  ســال ۱۳۴۲ اعالم شده و طبعا 
احداث هرگونه بنا و تاسیسات در ساحل دریای خزر 
که داخل در حریم قانونی مورد اشــاره باشــد، مغایر 

قانون و ممنوع است.
در این قانون برای متجاوزان به اراضی ساحلی، حریم 
دریاها و تخریب کنندگان آنها حبس تا سه  سال و خلع 

ید در نظر گرفته شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که این ساختمان 
هایی که دارد خراب می شود باید خسارت آن پرداخت 
شــود، زیرا تخریب قدم اول اســت و اگر با آنها برخورد 
نشود باز هم این اتفاق تکرار می شود. کسانی که این 
ســاخت و ســازها را انجام داده اند و کسانی که از این 
مســائل اطالع داشــته اند ولی سکوت کرده اند باید 
محاکمه شوند و با این کار دم خیلی ها گیر می افتد 

که باورشان نمی شود.
سلیمی گفت قوه قضائیه عالوه بر دستور تخریب باید 
این افراد را مجازات هم بکند، االن قوه قضائیه باید در 
مقابل آنها بایســتد و اگر هم جایی نقص قانون داریم 

مجلس در کنار قوه خواهد ایستاد. 

 دیدار باقری و مورا 
کرات وین در ادامه مذا

در ادامه دور هشتم گفتگوهای وین، دیروز نیز دیداری 
میان علی باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی 
و انریکه مورا، هماهنگ کننده گفت وگوها برگزار شد. 
جلســات کارشناسی نیز صبح دیروز برگزار شد و در 
نوبت عصر هم گفت وگوها در دو سطح روسای هیأت ها 

و کارشناسان ادامه یافت.

کره کننده ایران اعالم کرد منبــع نزدیــک بــه هیات مذا

 توافق موقت 
در دستور کار ایران نیست

یــک منبع نزدیک به هیــات مذاکره کننده ایران در 
واکنش به ادعای یک رسانه خارجی درباره پیشنهاد 
توافق موقت در وین تصریح کرد که چنین توافقی در 

دستور کار جمهوری اسالمی ایران نیست.
 توافق موقت هیچ وقت در دســتور کار ایران نبوده و 

ایران فقط یک توافق قابل اتکا و پایدار را می پذیرد.
شــبکه خبری ان.بی.سی امروز در گزارشی ادعایی 
بــه نقــل از چند مقــام آمریکایی عنــوان کرد که 
مســکو، با اطالع آمریکا، به ایران پیشــنهاد داده 
که با توافق موقت هســته ای، در برابر اعمال برخی 
محدودیت های هسته ای، از لغو پاره ای از تحریم ها 

بهره مند شود.
ایــن شــبکه به نقل از دو مقــام دولت جو بایدن، یک 
مقام در کنگره آمریکا، یک مقام ســابق دولت آمریکا 
و چهــار نفر دیگر که ادعــا کرده اند از موضوع اطالع 
داشته اند این خبر را منتشر کرده است. براساس این 
گزارش، منابع ان.بی.سی به این شبکه گفته اند آمریکا از 
پیشنهاد روسیه به ایران مطلع بوده اما یک مقام ارشد 
دولت جو بایدن گفته است »تدابیر موقتی« موضوع 

بحث های جدی نیستند.
این مقام آمریکایی گفته است »ما نمی توانیم درباره 
گفتگوهایی که میان روسیه و ایران گذشته صحبت 
کنیم اما در این مرحله معتقدیم چنین تمهید موقتی 

موضوع بحث های جدی نیست.«

یکسال پس از ریاست جمهوری جو بایدن؛

ج  تزلزل در داخل و نگرانی درخار
یکسال پس از ریاست جمهوری جوبایدن بسیاری 
از توقعات مردم آمریکا در داخل و رهبران خارجی 
در بیرون از آمریکا از سیاستهای بایدن رنگ باخته 

است.
یکسال از آغاز به کار دولت جوبایدن در واشنگتن 
گذشت؛ حاال پس از یکسال بهتر میتوان کلیات و 
جزییات سیاست داخلی و خارجی دولت جوبایدن 

را مورد مداقه و بررسی قرارداد.
جوبایدن خاصترین پیروزی انتخاباتهای کل تاریخ 
سیاســی ایاالت متحده را بدست آورد از یک طرف 
وی یکــی از قویترین و خاصترین روســای جمهور 
تاریخ آمریکا را شکست داد و از سوی دیگر در یکی 
از پرمشارکت ترین انتخابات های یکصدسال اخیر 
آمریــکا با باالترین میزان عددی آرا پیروز انتخابات 

گردید.
اگر یکســال پیش از انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ کســی 
میگفت روزگاری جوبایدن کهنســال دونالد ترامپ 
تهاجمی را شکست خواهد داد مورد طعنه و تمسخر 
قــرار مــی گرفت اما »جو خوابالو« - به تعبیر دونالد 
ترامپ- شگفتی را رقم زد و ترامپ را بعنوان رییس 
جمهوری یک دوره ای به لیســت روســای جمهور 

تاریخ امریکا فرستاد.
پیروزی بایدن تنها ســبب خوشحالی حامیانش در 
آمریکا نشد بلکه اروپای ناراحت از سیاستهای ترامپ 
را نیز با موزیک و آواز به استقبال پیروزی او فرستاد.
یکسال پس از ریاست جمهوری جوبایدن بسیاری از 
توقعات مردم آمریکا در داخل و رهبران خارجی در 
بیرون از آمریکا از سیاستهای بایدن رنگ باخته است.
بخش عمده سیاست بایدن در یکسال اخیر ادامه کم 

شدت سیاستهای ترامپ بوده است.
فاصلــه گرفتــن از جنگ های نســبتا بی حاصل و 
خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و عراق از جمله 
مواردیست که تفاوت چندانی با سیاستهای ترامپ 

ندارد.
در مورد بهبود روابط با اروپا نیز نتایج متناســب با 

توقعات برآورده نشده است.
دور زدن فرانســه در توافق اقتصادی نظامی خرید 
زیردریایی ها از فرانســه از ســوی استرالیا و بجایش 
خریــد زیردریایــی از آمریــکا را میتوان یکی از تلخ 
تریــن اتفاقــات در روند ارتباطــی اروپا و آمریکای 

بایدن دانست.
در مهم ترین مورد از عملکرد سیاست خارجی بایدن 
نحوه خروج دولت بایدن از افغانستان جهان سیاست 

و تحلیگران را کامال متحیر ساخت.
خروج نســبتا بی برنامه و شــتابزده دولت بایدن از 

کابل حتی دولتهای اروپایی را شگفت زده ساخت.
سیاســت خــروج کامــل نیروهــای امریکایی از 
افغانســتان از اواخر دوران اوباما مطرح بود و اگرچه 
دولــت دونالدترامپ طی توافقی با نیروهای طالبان 
در دوحه فضا را برای تحققش آماده ساخت اما نحوه 
انجام شتابزده اش هیچ جریان و دولت سیاسی را به 

تحسین از جوبایدن وا نداشت.
در مورد پرونده هسته ای ایران نیز همچنان نتیجه 
ای حاصل نشــده اســت و امیدها از احیای برجام 
ســال۲۰۱۵ به ســمت توافقی محدود در حالتی 

خوش بینانه درحال چرخش است.
در مورد روسیه افزایش قابل توجه نیروهای روسی در 
مرز اکراین بر نگرانی ها از شروع جنگی جدید افزوده 
است و در مورد چین نیز سیاست تصاعد تنش جهت 
کنترل و محدودسازی چین همچو دوران ترامپ و 

چه بسا کمی قویتر درحال انجامست.
در داخــل آمریکا نیــز نگرانی های اصلی همچنان 

پابرجا مانده است.
در مورد کرونا که مهم ترین مشــکل داخلی زمان 
شروع ریاست جمهوری جوبایدن بود کارهای بسیار 
خوبی صورت گرفته اســت لیکن شــیوع گونه های 
قوی چون دلتا در تابستان سالی که گذشت و گونه 
جدید بنام اومیکرون مانع پیروزی نهایی آمریکا بر 

پاندمی کرونا شده است.
تزریق پول به کســب و کارهــا جهت جلوگیری از 
پیامدهــای منفی اقتصــادی پاندمی کم کم اثرات 
تورمیش را نشــان می دهد تا جاییکه در دســامبر 
۲۰۲۱ صحبــت از تورم شــش درصدی در اقتصاد 
آمریکا شد که می توان آن را از زمان ریگان تاکنون 

باالترین درصد تورم در آمریکا دانست.
در حوزه داخلی تصویب بودجه پرقدرت بازســازی 
بخشهای فرسوده می تواند امیدها را بخصوص برای 
جریــان ترقــی خواهان از بایدن زنده نگه دارد اما در 
این مورد نیز کنگره چالشهایی را پدید آورده است.

همــه این موارد در کنــار کاراکتر غیرکاریزماتیک 
جوبایدن فضایی را بوجود آورده اســت که جوبایدن 
بهیچ عنوان در نظرســنجی های مردمی از جایگاه 

خوبی برخوردار نیست.
شــاید جوبایدن شــخصا از کاهش محبوبیتش در 
نظرسنجی ها نگران نباشد اما این کاهش محبوبیت 

اصال برای حزب دموکرات خبر خوبی نیست.
جوبایدن را از ابتدا میتوان کاندیدای ساختار دانست 
ساختاری که هدفش عبور کم دردسر از دوران ترامپ 
باشــد لیکن این نوع عبور بدون هزینه برای حزب 
متبوع جوبایدن نخواهد بود آنهم انتخاباتی که میتواند 
در کمتر از یکسال آتی ترکیبی را در کنگره رقم زند که 
دیگر جوبایدن حتی در تحقق اهداف حداقلی خویش 

نیز با چالش های جدی روبرو گردد.

اخبار کوتاه

واشنگتن پست: همزمان با مشکالت اقتصادی ترکیه اردوغان به تنهایی پیش می رود

اردوغان؛ شمایل یک »سلطاِن« تنها!
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3اقتصاد
 پیش بینی عجیب یک کارشناس

 از قیمت خودرو 

حذف ارز 4200 تومانی بازار 
خودرو را شوکه می کند

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در 
پاسخ به این پرسش که چرا وعده وزیر صمت مبنی 
بر افزایش آمار تولید با گذشــت بیش از یک ماه 
از باال بردن قیمت ها عملیاتی نشده است؛ گفت: 
در خودروسازی جریان کاال وجود دارد به عنوان 
مثال برای اســتفاده از فوالد باید ســه تا چهار ماه 
قبل آن را سفارش داد و زمانی که توقف تولید و 
یا کاهش تولید اتفاق میافتد به این معنا است که 
جریان کاال کاهش پیدا کرده است و راه انداختن 
دوباره جریان کاال حتی اگر نقدینگی داشته باشید 

زمان بر خواهد بود.
وی در ادامه گفت: متاســفانه صنعت خودرو در 
ایران یک صنعت سیاسی است و تغییر مدیرعامل 
که به تازگی اتفاق افتاده اســت مسئله ای را حل 
نخواهد کرد و عزیزان تصمیم گیر و سیاست گذار 
یک ســری واقعیت های اقتصادی را کتمان می 
کنند و نتیجه آن این می شود که بعد از گذشت 
بیش از یک ماه نه تنها آمار تولید باال نرفته است 
بلکــه آمار تولید خودروهــای ناقص نیز افزایش 

یافته است.
کار سیاست گذاران به لجبازی رسیده است
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه در پاسخ به 
این پرسش که تا پایان امسال روند قیمت ها در 
بازار خودرو افزایشی خواهد بود یا خیر؛ گفت: تا 
زمانی که این واقعیت های اقتصادی کتمان شود 
وضعیت بدتر خواهد شد، در حال حاضر صنعت 
خودرو در شرایط بدی قرار دارد و سه سال و نیم 
است که کارشناسان هشدار می دهند که قیمت 
گذاری دســتوری صنعت خودرو را از میان برده 
است اما گویا سیاست گذاران لجبازی می کنند. 
با این بهانه قرار بود قیمت گذاری دستوری اتفاق 
بیافتد که قیمت ها در بازار تنظیم شود و از آنجا 
که این اقدام نتیجه ای نداشــته است و قیمت ها 
تنظیم نشــده است مشخص می شود که قیمت 
گذاری دســتوری اشــتباه است و مشکل از جای 
دیگری اســت، دو ســال پیش هشدار داده شد و 
سیاست گذاران گفتند که نمی دانند و حال بعد از 
نزدیک به چهارسال با این حجم از زیان نمی توان 
گفت که کماکان ناآگاه هســتند و حال سیاست 
گذاران حاضر نیســتند زیر بار این موضوع بروند 
که قیمت گذاری دستوری اشتباه بوده و است و 
باال بردن قیمت ها به صورت پله ای نه تنها اوضاع 
را درســت نخواهد کرد بلکه مشکالت را تشدید 

نیز خواهد کرد.
قیمت دالر در واقعیت باال رفته است

وی در ادامه گفت: درســت است که دالر در بازار 
به نظر کنترل شده می آید اما در واقعیت قیمت 
مجموع دالری که در کشــور جابه جا می شــود و 
صنعت را می چرخاند باال رفته اســت و در حال 
پیشروی نیز است و از طرف دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نیز در حال حذف شدن است و قیمت ارز سنا نیز 
در حال باال رفتن اســت و این اتفاق در حالی می 
افتــد که در ظاهــر قیمت دالر از ۳۰ هزار تومان 
به ۲۷ – ۲۶ هزار تومان رسیده است و در نتیجه 
با باال رفتن قیمت دالر طبیعی اســت که قیمت 

خودرو باال رود.
 حذف ارز 4200 تومانی چقدر خودرو 

را گران خواهد کرد؟
کاکایــی در ادامه در پاســخ به این پرســش که 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی چه تاثیری بر قیمت 
خودرو خواهد گذاشت؛ گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در صنعت خودرو استفاده نمی شود اما محاسبات 
گمرکات بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی است و معادل 
۲۵ درصد قیمت تمام شــده خودرو با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی باال خواهد رفت؛ این اتفاق هنوز 
رخ نداده اســت اما یک ســرمایه گذار با خود می 
گوید این کاالیی که خریداری می کند به زودی 
گران خواهد شد و در نتیجه قیمت در بازار خودرو 
باال خواهد رفت و شــوک قیمتی به بازار خودرو 

وارد شده است. 
خودرو تا پایان سال چقدر گران خواهد شد؟
وی در ادامــه گفــت: اگر بخواهیم روند قیمت ها 
در بــازار خــودرو را پیــش بینی کنیم باید گفت 
کــه در صورتــی که طرفین مذاکــرات به توافق 
خوبی دســت پیدا کنند و دالرهای بانک مرکزی 
آزاد شــود و واردات خودرو از ســر گیرد قیمت ها 
پاییــن خواهد آمد امــا امیدواری برای وقوع این 
اتفاق زیاد باال نیســت و قیمت ها در بازار خودرو 
را مصرف کنندگان تعیین نمی کنند و ســرمایه 
گذاران هســتند که روند این بازار را تعیین می 
کنند و این سرمایه گذاران نیز دو دسته اند عده 
ای ســرمایه گذاران خرد هستند که پول خود را 
جمع می کنند تا با خرید خودرو سرمایه خود را 
حفظ کنند که این عده نیز تعیین کننده قیمت 
در بازار نیســتند بلکه آن عده از ســرمایه گذاران 
که به صورت انبوه خودرو خریداری می کنند و از 
آنچه در صنعت خودرو اتفاق می افتد آگاه هستند 
تعیین کننده قیمت هستند و در نتیجه قیمت ها 
به صورت آهسته به پیشروی ادامه خواهد داد به 
خصوص زمانی که نزدیک ســال نو شویم با گرم 
شدن بازار خودرو، رشد قیمت ها شدت بیشتری 
خواهد گرفت و اگر مذاکرات به نتیجه ای نرســد 
سرمایه گذاران از پیش بینی های خود مطمئن 
تر خواهند شــد و رشد قیمت ها شتاب بیشتری 

خواهد گرفت.

گفت و گو

 کارگران در تعیین دستمزد 1401
 نقشی ندارند

 سیاست فریز مزدی
 باز هم اجرا می شود

 روز هــای پایانــی ســال معمــوالً کارگــران و 
مزدبگیــران، نگــران تصمیمــات دولتی برای 
دســتمزد سال بعد هستند. اگرچه امید ندارند، 
تصمیمات شــورایعالی کار واقعاً بهبود معیشت 
کارگران را در نظر بگیرد. با اینحال تورم بیش از 
۶۰ درصد خوراکی ها و گران شــدن چند برابری 
اجاره بها و دو برابری شــدن هزینه های حمل و 
نقل از دو ســال پیش شرایط زندگی کارگران را 
ســخت و طاقت فرسا کرده است. در جلسات سه 
جانبه شــورایعالی کار در ســال های گذشته در 
واقــع وزارت کار حــرف اول و آخــر را می زند و 
حتی نزدیک شدن دستمزد ۱۴۰۱ به رقم سبد 
معیشــت نیز بعید به نظر می رســد. در ادامه در 
گفتگو با یک فعال کارگری به انتظارات کارگران 
از مزد ۱۴۰۱ پرداخته ایم که در ادامه می خوانید. 
بهرام حســنی نژاد، فعال کارگری و کارگر سابق 
معدن چادرملو با اشــاره به عدم تناسب هزینه و 
مزد کارگران اظهار داشت: در کشور ما از ۴۰ سال 
گذشــته هیچگاه چنین نشد که دستمزد و تورم 
مســاوی باشند یا حتی به یکدیگر نزدیک شوند. 
در دوران جنگ نیز اصال حقوق کارگران افزایش 
پیدا نکرد. در دولت هاشمی رفسنجانی با اجرای 
سیاســت های نئولیبرالی از جمله منجمد کردن 
دستمزد ها و دیگر سیاست های اقتصادی تورم زا 
۸ ســال با تورم عجیب و سرســام آوری روبه رو 
بودیــم، درحالیکه سیاســت فریز دســتمزدی 
طوالنی مدتی نیز در مورد کارگران اعمال می شد.

او دامه داد: در نتیجه این دست سیاست ها، شکاف 
بزرگی بین دســتمزد ها و هزینه ها اعمال شــد و 
کیفیــت زندگی و رفــاه خانواده های کارگری به 
شــدت افت کرد. این مسیر در دروه های ریاست 
جمهوری بعد نیز ادامه داشت، تا اینکه در دولت 
روحانی نیز همین مصایب به شــکلی شدیدتر بر 
زندگی کارگران تحمیل شــد؛ بنابراین علیرغم 
اینکــه بنابر مــاده ۴۱ قانون کار، بر هماهنگی و 
ســازگاری دســتمزد و تورم تاکید دارد، شکاف 
انباشــته بین دســتمزد و سبد معیشت به حدی 
رســید کــه االن پر کــردن این شــکاف عماًل 

غیرممکن شده است.
او با تاکید بر اینکه منجمد کردن دستمزد واقعی، 
کار را به جایی رسانده که سبد معیشت بیش از 
۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد نسبت به مزد تعیین شده از 
ســوی شورایعالی کار بیشتر شده است، تصریح 
کرد: اکنون مشخص نیست چطور می توان تورم 
عجیبــی کــه بر زندگی کارگران تحمیل شــده 
جبران کرد. این سیاســت سازمان یافته ای است 
که در طول سال ها ادامه پیدا کرده است و دولت 

مستقیماً در آن نقش داشته است.
حســنی نژاد خاطرنشــان کرد: متاســفانه در 
شــورایعالی کار نیز کســانی که خود را به عنوان 
نماینــده کارگران معرفی می کنند، در نهایت به 
خواســت دولت و نمایندگان ســرمایه داران تن 
می دهنــد و آنچــه در طول این ســال ها حاصل 
شــده، شکاف زیاد بین دستمزد و معیشت است 
کــه جبران آن نیاز به تحــول بنیادی دارد. این 
مسئله با سیستم فعلی شورایعالی کار قابل حل 

و فصل نیست.  
این فعال کارگری با اشــاره به اینکه ۵۲ درصد 
از مردم از جامعه کارگری هســتند یا به شــدت 
تحــت تاثیر تعیین دســتمزد ها قرار می گیرند، 
گفــت: تاکنون کارگران، معلمان، پرســتاران و 
بازنشستگان صراحتاً در اعتراضات و تجمعاتشان 

نسبت به پایین  بودن مزد اعتراض کرده اند.
او بــا بیان اینکه هزینه دســتمزد برای برخی از 
بنگاه هــای اقتصادی ضریــب چندان مهمی در 
هزینه تولید ندارد، تصریح کرد: بنابراین بسیاری 
از کارفرمایان اساســاً می توانند چنین مزد هایی 
را پرداخــت کنند، اما اراده ای از ســوی دولت و 
کارفرمایان برای رســاندن مزد کارگران به مزد 

عادالنه وجود ندارد.
حسنی نژاد تصریح کرد: با وجود اینکه ایران عضو 
سازمان بین المللی کار است، اما مقاوله نامه های 
۸۷ و ۹۷ اجرا نمی شود و کارگران حق تشکل یابی 
مستقل در کشور ندارند. از این رو نمایندگانشان 
نیز در تعیین دســتمزد نقشــی ندارند و افرادی 
که به عنوان نماینده در شــورایعالی کار شرکت 
می کنند، نماینده واقعی کارگران نیســتند، بلکه 
افراد مادام العمری هســتند که در انتخاباتی در 
بین کارگران برگزیده نمی شــوند و از این رو هم 

پای سیاست های دولت ها سر فرود می آورند.  
ایــن فعال کارگــری تاکید کرد: کارگران به دور 
از نظــر کارفرما و دولــت باید بتوانند با رای آزاد 
نمایندگانشان را انتخاب کنند و در تمام مسائلی 
که مربوط به زندگی شــان است از جمله تعیین 
دستمزد و تغییرات قانون کار و سیاست های کلی 
باید بتوانند مشــارکت حداکثری داشته باشند. 
در حال حاضر تشــکل های مستقلی که با قدرت 
کارگران ایجاد شــده متالشی شده یا بی اثر شده 
است. برخی از این تشکل های مستقل به سختی 

توانسته اند خود را حفظ کنند.  

وزیر هم به صف منتقدین پیوست

فرسوده ها و بی کیفیت ها علیه مردم
صبــح روز دوشــنبه ۲۰ دی مــاه در محور 
بهبهان-رامهرمز در یک تصادف زنجیره ای 
۵۹ خودرو به هم برخورد کردند که نتیجه 
آن فوت ۵ نفر از هموطنان بود؛ حادثه ای که 
ابتدا به مه گرفتگی و خطای انسانی ارتباط 
داده شــد، اما در ادامه انتقادات گسترده ای 
از ســوی سازمان ملی استاندارد و پلیس را 
در مورد بی کیفیت بودن خودرو های ایرانی 

در پی داشت.
 اخیــراً نیز رضا فاطمــی امین وزیر صمت 
به صف منتقدین کیفیت خودرو پیوسته و 
دیروز در بازدید از خودرو های آسیب دیده 
حادثه تصادف زنجیــره ای بهبهان - اهواز 
تاکیــد کــرده که »صنعت خودروســازی 
ایران در طول ســال های گذشــته از نظر 
کیفیت و قیمت عملکرد و روند مناســبی 

نداشته است.«
همچنیــن غالمرضــا مرحبا ســخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است 
که »چرا در برابر صنعت غیر پاســخگویی 
مانند خــودرو که هیچ اهمیتی به کیفیت 
نمی دهــد، رفتار حمایتگرانه داریم. خودرو 
می خریم با یک تصادف معمولی تا صندوق 
عقب ماشــین جمع می شــود؟ هر جور که 

بخواهند مشتری را اذیت می کنند.«
البته مساله اصلی این است که طی سنوات 
گذشــته انتقاد از کیفیت خودرو های تولید 
داخل باز ها از سوی مسئوالن مختلف مطرح 
شــده، اما این انتقادات در این سال ها صرفاً 
روی کاغذ و پشت تریبون مانده و نتیجه ای 

در پی نداشته است.
از ســویی دیگر عالوه بر نازل بودن کیفیت 
خودرو های جدید، متأسفانه دولت و مجلس 
هرگــز عــزم جدی برای از رده خارج کردن 
خودرو های فرسوده نداشته اند؛ خودرو هایی 
که نه تنها به آلودگی هوا دامن می زنند بلکه 
نقش عمــده ای هم در افزایش تصادفات و 

تلفات انسانی دارند.
نوسازی فرسوده ها معطل واردات خودرو!

در این رابطه محمود مشهدی شریف رئیس 
انجمن مراکز اســقاط و بازیافت خودرو در 
گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آمار خوبی 
در مورد خروج خودرو های فرسوده نداریم. 
ســال ۹۸ حدود ۷۷۰۰ دســتگاه، سال ۹۹ 
حدود ۱۲ هزار دستگاه و طی ۹ ماهه سال 
۱۴۰۰ حدود ۱۹ هزار دســتگاه خودروی 
فرســوده از رده خارج شــده است و برآورد 
می شــود که تا پایان ســال این آمار از ۲۴ 

هزار دستگاه عبور کند.
وی افزود: مشکل اصلی ستاد مدیریت حمل 
و نقل سوخت نیست، مشکل اصلی نهاد های 
تصمیم گیر و اجرایی هســتند. یکی از این 
نهاد های تصمیم گیر مجلس است؛ ۲ سال 
و ۶ ماه اســت که طرح خودروی مجلس به 
دلیــل ماده مربوط به واردات خودرو معطل 
مانده اســت. اگر این طرح تبدیل به قانون 

شــود در آن صورت بایــد معال ۲۵ درصد 
تولید جدید، خودروی فرســوده اســقاط 
شود. با توجه به ایرادی که مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و شــورای نگهبان به واردات 
خودرو می گیرند، وضعیت تولید داخل نیز 

نادیده گرفته شده است.
مشــهدی شــریف گفت: اگر در این مدت 
قانون اجرا می شــد باید بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ 
هزار خودروی فرسوده از رده خارج می شد.

رئیــس انجمــن مراکز اســقاط و بازیافت 
خودرو افزود: همچنین سازمان راهداری با 
تصویب غیرکارشناســی ورود کامیون های 
۳ سال ساخت، به این مساله دامن زد. این 
طرح ایراد فنی دارد، زیرا طبق این طرح اگر 
قرار است کامیون وارد شود باید یک کامیون 
فرسوده از رده خارج شود. در این طرح گفته 
شده که ۳ تن هم تخفیف داده می شود یعنی 
اگر کامیونی با ظرفیت ۴۴ تن وارد می شود 
از ایــن طــرف کامیونی با ظرفیت ۴۱ تن از 

رده خارج می شود، این در حالیست که ما در 
ایرا اصاًل کامیون با ظرفیت ۴۱ تن نداریم و 
ظرفیت کامیون های ما حداکثر ۴۰ تن است. 
معلوم نیست چه کسی با چه اطالعاتی این 
قانون را وضع کرده که با این بندها، در اجرای 

قانون شائبه ایجاد کرده است.
وی ادامــه داد: بنابرایــن یــا اراده ای برای 
تصویــب قانون جهت خــروج خودرو های 
فرســوده وجود نداشته و یا اگر قانونی وضع 
شــده به قدری ابهام داشته که مشکالت را 

بیشتر کرده است.
مشــهدی شــریف گفت: بر اساس قانونی 
که از ســال ۸۸ وضع شــد باید ۳۰ درصد 
تولید جدید، خودروی فرسوده از رده خارج 
می شد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ دستگاه تولید 
جدید ۳۰ دستگاه باید از رده خارج می شد 
که با توجه به میزان تولید در آن ســال ها، 
ساالنه باید بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار خودرو از 

رده خارج می شد.

 تأمین یارانه 26 ماه کشور 
با نوسازی فرسوده ها

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو 
تصریح کرد: دولت به خصوص وزارت صمت 
باید بپذیرد که به ازای هر خودرویی که تولید 
می شــود باید یک خودرو از رده خارج شود 
تا چرخه تولید متناسب با شرایط روز شود.
وی گفت: اگر خودرو های فرســوده ای که 
وجــود دارد از رده خارج شــوند به اندازه 
۱۲ ماه پرداخت یارانه نقدی کل کشــور، 
صرفه جویی خواهیم داشت. همچنین اگر 
کامیون های دیزلی فرسوده نوسازی شود 
بــه اندازه ۱۴ ماه یارانه کل کشــور صرفه 
جویی می شــود و اگر هــر دو گروه از رده 
خارج شــوند معادل ۲۶ مــاه یارانه نقدی 

صرفه جویی می کنیم.
مشهدی شریف افزود: در واقع دولت می تواند 
در همان سال اول پول یارانه نقدی را از محل 

صرفه جویی بنزین و گازوئیل تأمین کند.
 تردد 2.2 میلیون خودروی فرسوده 

در سطح کشور
وی اظهــار کرد: در حال حاضر ۲ میلیون و 
۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه 
خودروی فرســوده در ســطح کشور تردد 
می کنند که این آمار بر اســاس ســن مرز 

فرسودگی خودرو است.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو 
افزود: ۷۰ درصد آلودگی شــهر ها ناشــی از 
خودرو های فرسوده است همچنین میزان 
ضرری که خودرو های فرسود ه بر سالمتی 
انســان وارد می کنند معادل ۷ میلیارد دالر 

است.
وی تاکید کرد: باید توجه شــود که بیشــتر 
تصادفاتی که در کشــور صورت می گیرد از 
ســوی خودرو های فرسوده است. متأسفانه 
برای هیچ نهادی این مســاله حائز اهمیت 

نیست.

پیش بینی قیمت بیت کوین

  ترس در بازار حاکم شد
به نظر نمی رسد روند نزولی بازار رمزارزها موقتی 
باشــد و کل بازار ارزهای دیجیتال به رنگ سرخ 
درآمده است. این در حالی است که معامله گران 
شــاهد لیکوئید شدن حدود ۷۰۰ میلیون دالر 

تنها در عرض چند ساعت بودند.
ســقوط ۱۰ درصــدی روز گذشــته بیت کوین 
موجب شــده بود که بســیاری از معامله گران با 
احتمال پایان روند ریزشی جایگاه های صعودی 
در بازار آتی ببندند و افت مجدد باالی هشــت 
درصد امروز موجب شــده تا کل پول خود را از 

دست بدهند.
بــازار آلت کوین ها در مقابل بیت کوین شــرایط 

بدتــری داشــته و اتریوم دومیــن ارز بازار در دو 
روز گذشته حدود ۲۴ درصد ریزش داشته است.
اظهــار نظر گری گنســلر رئیس کمیســیون 
بــورس و اوراق بهادار آمریــکا در این خصوص 
کــه پلتفرم های معامالتــی رمزارزها باید تحت 
نظــارت قرار بگیرند و همچنین رد درخواســت 
شرکت سرمایه گذاری اسکای بریج در خصوص 
ورود ETF بیت کویــن به بازار ســهام آمریکا از 

دالیل اصلی آغاز ریزش بازار بود.
از ســوی دیگر آمار نشــان می  دهد در دو هفته 
گذشــته در مجموع بیــش از ۶۰۰۰ بیت کوین 
اســتخراج شــده و این در حالی بوده که در این 

مدت بیت کوین از ۴۵ هزار دالر به ۳۸ هزار دالر 
سقوط کرده است.

آینده بیت کوین چه می شود؟
پانــکاج باالنی مدیرعامل صرافی دلتا اعالم کرد 
چشــم انداز فعلی بازاررمزارزها همچنان نزولی 
است. وی گفت از دست رفتن محدوده حمایتی 
روانی ۴۰ هزار دالری موجب شده تا فشار فروش 
بیشتر شود. انتظار می رود در محدوده ۳۵ هزار 
دالری تقاضا برای بیت کوین بســیار زیاد شود. 
در کوتــاه مــدت محدوده ۴۵ تا ۵۰ هزار دالری 
ســطحی اســت که بازگشــت بیت کوین به آن 
محتمــل اســت با این حال بــا توجه به کمبود 

نقدینگی در بازار چشم انداز کلی همچنان نزولی 
خواهد بود.

از ســوی دیگــر مارکوس ســوتیریو، تحلیلگر 
گلدبالک معتقد است بیت کوین در حال حاضر 
کمتر از ارزش واقعی خود در حال معامله است. 
او می گوید شاخص ترس و طمع همچنان ترس 
زیاد در بازار را نشان می دهد و این در واقع یک 

فرصت خرید است.
از نظــر تکنیکال هم بیت کوین در حال نزدیک 
شدن به سطح ۰٫۷۸۹ فیبوناتچی است و انتظار 
می رود در صورت از دست دادن سطح ۳۵ هزار 

دالری به ۳۳ هزار دالر هم سقوط کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:

افزایش سن بازنشستگی منتفی شد
ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از مخالفت این کمیسیون با 
افزایــش ســن بازنشســتگی خبر داد. رحیم زارع بــا اعالم این خبر گفت 
که خرید خدمت ســربازی مشــموالن خارج از کشور هم پیشنهاد یکی از 
نمایندگان بوده که نهایی نیست و باید نظر ستاد کل نیروهای مسلح هم 
دریافت شود.کمیســیون تلفیق اعالم کرده دولت برنامه ای درباره خرید 
سربازی ارائه نداده بود و از آنجا که نظر نیروهای مسلح در این مورد گرفته 
نشــده، تأکید شــده این مصوبه با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساســی باشد.

مصوبات کمیســیون تلفیق بودجه باید در صحن علنی و شــورای نگهبان 
بررســی شود.همچنین پیشنهاد خرید سربازی مشموالن داخلی به علت 
هزینه باال، رأی نیاورد.کمیســیون تلفیق مصوب کرد کارگاه های مشمول 
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر 
دارند و ۵ سال و کمتر از آن از فعالیتشان می گذرد، مشمول معافیت بیمه 

۲۰ درصدی باشــند.این مصوبه برای کارگاه هایی که بیش از ۵ ســال و ۵ 
یا بیشتر کارگر دارند، این معافیت ۳ درصد کمتر است.وزارت نیرو مکلف 
شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فوالدی، آلومینیوم، مس، 
فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی را بر 
مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل 
انرژی محاسبه و دریافت کند.منابع درآمدی ۳۱ واحد تابعه استانی صندوق 
پیشرفت و عدالت ایرانیان از محل ردیف ها و جداول بودجه سنواتی از جمله 
فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد سهم استان ها، حقوق دولتی معادن، 
۲۰ درصد از اعتبارات قانون متوازن و قانون هدفمندی یارانه ها در راستای 
حمایت از تولید به عنوان کمک بالعوض بخش غیر دولتی تأمین می شود.

به رؤســای دســتگاه های ملی و اســتانداران اجازه داده شد اموال و دارایی 
های منقول و غیر منقول و مازاد دولتی خود را که در اختیار دستگاه های 

دولتی و مؤسسات تابعه است، پس از تأیید کارگروه های استانی و مصوبه 
هیئت وزیران، از طریق مزایده عمومی در بورس کاال به صورت الکترونیک 
در ســامانه بفروشــند تا در صندوق عدالت و پیشرفت واریز شود. به دولت 
اجازه داده شــد تا ســقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از ســهام و سهم الشرکه 
خودش را در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول به 
فروش برسانند تا سرمایه بانک ها و صندوق پیشرفت و عدالت افزایش یابد.

ســه برابر ســرمایه از این محل باید از طریق بانک ها در راســتای حمایت از 
تولید و اشتغال تسهیالت ارائه دهند.به دولت اجازه داده شد با درخواست 
دســتگاه های اجرایی از جمله صندوق های بازنشستگی، از طریق شرکت 
ملی نفت نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص 
معرفی شده از سوی دستگاه های اجرایی و پس از تأیید اشخاص از سوی 

وزارت نفت، بر اساس قیمت روز صادراتی اقدام کنند.

خبر ویژه

 براســاس قانون بودجه ســال جاری، دارندگان خودروهای باالی یک میلیارد 
تومان باید مالیات بپردازند که طبق اعالم مســئوالن ســازمان امور مالیاتی 
این افراد تا پایان بهمن ماه امسال فرصت دارند و تاکنون برای ۱۰۶ هزار نفر 
از دارندگان خودروی لوکس پیامک مالیات ارســال شــده است. بودجه سال 
جــاری صاحبــان خودروهایی کــه ارزش روز آنها باالتر از یک میلیارد تومان 
باشــد را مکلف به پرداخت »مالیات خودروهای لوکس« دانســته اســت و اگر 
یک خانوار یا یک شــخص حقیقی و حقوقی بیش از یک خودرو داشــته باشد 
)فقط خودروهایی که به نام افراد تحت تکفل شــما هســتند( و مجموع ارزش 
روز آن ها باالتر از یک میلیارد تومان باشــد، این افراد نیز مشــمول مالیات بر 

خودروهای لوکس خواهند بود.
در این راســتا، نرخ مالیات ســاالنه خودروهای لوکس به شــرح ذیل تعیین 

شده است:
۱- تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک 

درصد
۲- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد

۳- تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد
۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار درصد

 مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفته است : برای محاسبه مالیات 

خودورهای ساخت داخل، مالک قیمت کارخانه و برای خودروهای وارداتی نیز 
مالک ارزش گمرکی خودرو است که این ارزش هم طبق نرخ ارز مرجع مبنای 
حقوق گمرکی یعنی همان هر دالر ۴۲۰۰ تومان محاسبه می شود.رستم پور 
درباره اینکه مردم چگونه از ارزش قیمت و ارزش خودروی خود باخبر شوند، 
گفت: اطالعات ارزش خودروها از طریق درگاه ارتباطی سازمان امور مالیاتی 
قابل دسترس است که هر کس با شماره ملی و شماره موبایل به نام خود می تواند 
وارد سامانه )به نشانی https://www.intamedia.ir(، احراز هویت شود، اطالعات 
او و خودروهای به نام او و ارزش خودرو در آن ســامانه اعالم می شــود و میزان 

مالیات تعلق گرفته به او هم در آنجا ذکر می شود.

جزئیاتی جدید از مالیات خودروهای لوکس

دارندگان خودروهای باالی یک میلیارد تومان باید مالیات بپردازند

تحلیل
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نفت و انرژی 4

: مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر

کنتور ببینید قبض برقتان را از روی 
مدیــرکل دفتــر هوشمندســازی و فناوری های نویــن توانیر از 
امــکان دریافت اطالعات اشــتراک و خدمــات برق از طریق نصب 
برچســب های QR-code خبــر داد و گفــت: مشــترکان دارای 
کنتورهای غیرهوشمند از هم اکنون می توانند با این امکان در هر 
زمان از اطالعات مصرف و تعرفه خود مطلع شده و الگوی مصرفشان 
را مدیریت کنند. هادی مدقق با بیان اینکه مباحث مربوط به تعرفه، 
الگوی مصرف و امکانات مورد نیاز مشــترکین برق به طور مرتب 
QR- و از طرق مختلف اطالع رســانی می شــود، اظهار کرد: نصب

code کنتورهای برق تاپایان  بهمن ماه برای مشــترکین به پایان 
می رســد، پیش از آنکه هوشمندســازی همه کنتورها انجام شود، 

مشترکین برق می توانند از طریق گوشی تلفن همراه برچسب های 
QR-code نصب شــده روی کنتور برق خود را اســکن کرده و از 
میزان مصرف و هزینه برق خود از ابتدای دوره تا لحظه اسکن کد 
QR مطلع شوند.مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین 
توانیر افزود: درواقع اطالعات ثابت اشتراک مانند شناسه اشتراک، 
شناســه بدنه کنتور و بارکد شناســه قبض روی QR-code ثبت 
اســت. بدین ترتیب با اســکن آن، مشترک به صفحه اختصاصی در 
ســامانه برق ایران هدایت شــده و همه اطالعات و امکانات اعم از از 
اطالعات میزان مصرف دوره و تعرفه برق مصرفی بر اساس الگوی 
مصرف و مازاد بر الگو، پرداخت و ... را در اختیار وی قرار می گیرد.

مدقق تاکید کرد: QR-code حاوی لینک سامانه برق ایران همراه 
با شناسه قبض، این امکان را به مشترک می دهد که با اسکن کردن 
کد، به صورت مستقیم به صفحه خود در سامانه وارد شود و دیگر 
نیازی به ورود شناســه قبض نخواهد داشــت.به گفته وی، خطا در 
ورود شناســه با این روش از بین می رود و مشــترکین هم بدون 
نیاز به دانســتن شناســه، می توانند از کلیه خدمات قابل ارائه در 
ســامانه برق ایران اســتفاده کنند، با وجود برچسب QR-code در 
کنار شمارشگر کنتور، امکان خوداظهاری کارکرد کنتور هم وجود 
دارد، وی تصریح کرد: برچسبهای Qr-code، زیرساخت الزم برای 

خرید بسته انرژی هستند.

با ادامه یافتن شدت مصرف انرژی ؛

زنگ خطر واردات سوخت  به صدا در آمد

کوتاه از انرژی

بین الملل

عضو هیات مدیره عمران پردیس:

کمی فاضالب به سد ماملو می ریزد
عضو هیات مدیره شــرکت عمران شــهر جدید پردیس با بیان 
اینکه کمتر از ۱۰ درصد فاضالب مســکن مهر پردیس وارد ســد 
ماملو می شــود گفت: با توجه به اینکه تکمیل پروژه تصفیه خانه 
شماره ۲ پردیس دو تا سه سال طول می کشد، احداث دو الگون 
)حوضچــه( موقت فاضالب را بــه منظور تصفیه آب پیش بینی 
کرده ایم که اوایل اســفندماه افتتاح خواهد شــد و بعد از آن برای 
همیشه مشکل ورود فاضالب فاز ۸ به سد ماملو برطرف می شود.
ابراهیــم نظری نیــا دربــاره آخرین اقدامات انجام شــده برای 
جلوگیری از ورود فاضالب مســکن مهر شــهر جدید پردیس به 
سد ماملو اظهار کرد: ابتدا این گالیه را از سازمان محیط زیست 

مطرح کنم که برای اخذ مجوز تصفیه خانه شــماره ۲ پردیس از 
ســال ۹۲ تا ۹۹ حدود هفت ســال با این ســازمان کلنجار رفتیم 
تــا نهایتــا مجوز را صادر کردند. مســاله دیگر اینکه کمتر از ۱۰ 
درصد فاضالب مســکن مهر شــهر جدید پردیس وارد سد ماملو 
 می شود و اینکه بعضی افراد این رقم را ۷۰ درصد عنوان می کنند 

اشتباه است. 
ایــن مقــدار ۱۰ درصد را نیز تا اوایل اســفندماه ســال جاری از 
طریــق دو الگــون )حوضچه( مدیریت خواهیم کرد و مشــکل 
برای همیشــه برطرف می شــود.وی افزود: حدود ۸۳ هزار واحد 
مســکن در شــهر جدید پردیس وجود دارد که از این تعداد ۵۵ 

هزار واحد در فازهای ۳، ۵، ۹ و ۱۱ است و فاضالب آن از طریق 
تصفیه خانه شماره یک با هزینه باالیی مدیریت شده و هیچگونه 
آلودگــی نــدارد. ۲۸ هــزار واحد در فاز ۸ وجود دارد که ۱۰ هزار 
خانواده در واحدهای تکمیل شده آن زندگی می کنند.عضو هیات 
مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه هم اکنون 
فاضالب فاز ۸ از طریق دو دستگاه پکیج مدیریت می شود گفت: 
هــر یــک از پکیج ها برای ۳۰۰۰ نفر جوابگو اســت که دو پکیج 
جمعــا می توانند فاضالب حــدود ۶۰۰۰ نفر را تصفیه کنند. اما 
در حال حاضر حدود ۱۰ هزار خانواده در فاز ۸ زندگی می کنند 

که جمعیت آن حدود ۳۰ هزار نفر است. 

آژانس بین المللی انرژی 
 200 میلیون بشکه نفت 

گم کرد
بین محاسبات آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( از ذخایــر نفت جهان و آنچه در 
عرضه جهانی مشاهده کرده است، ۲۰۰ 
میلیون بشکه نفت اختالف وجود دارد.
بلومبرگ در گزارشــی نوشت: آژانس 
بین المللــی انرژی بر مبنای مفروضات 
عرضه و تقاضای مشــخص، محاســبه 
کرده بود کــه ذخایر جهانی نفت طی 
سال میالدی گذشته بایستی به میزان 
۴۰۰ میلیون بشــکه کاهش پیدا کرده 
باشد اما در عوض ذخایر به میزان ۶۰۰ 
میلیون بشکه کاهش یافته است.آژانس 
بین المللــی انرژی اعالم کرد نگاهی به 
گذشــته، دشــوار بودن تحلیل و پیش 
بینــی عرضــه و تقاضا به شــکل قابل 
اطمینان در دو ســال اخیر را نشان می 
دهد. درســهای فرا گرفته شده کار در 
ســال ۲۰۲۲ را بهبود می بخشــد و به 

ما اجازه می دهد بازار را درک کنیم.
یــک دلیل مفروضات اشــتباه درباره 
تقاضا مشــخصا "کمبود" بوده اســت 
اما این تنها دلیل نبوده اســت. آژانس 
بین المللــی انرژی ذخایر جهانی نفت 
را از طریــق ماهــواه دنبال می کند که 
اطالعات مربوط به نفت در خطوط لوله 
و نفــت در مخازن زیرزمینی را حذف 
مــی کند.یک دلیل دیگر این اختالف 
آن اســت که آژانس بین المللی انرژی 
به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
متمرکز شــده و عرضه این ســازمان را 
دنبــال می کند. همزمان کشــورهای 
زیــادی خــارج از این ســازمان وجود 
دارنــد که ذخایــر نفت خود را افزایش 
می دهند و شاید قابل توجه ترین آنها 
چین باشــد.تحلیلگران محدود شدن 
عرضه جهانی به همراه تقاضای قوی را 
عامل اصلی صعود اخیر قیمتهای نفت 
عنوان کرده اند. برای اولین بار نیســت 
که آژانس بین المللی انرژی قوی بودن 
تقاضا برای نفت را کمتر از حد واقعی آن 
ارزیابی می کند. یک نمونه اخیر ســال 
گذشته در زمان انتشار گزارش "نقشه 
راه بــرای صفر خالص" روی داد که در 
آن آژانس بین المللی انرژی خواســتار 
توقف فوری اکتشافات جدید نفت و گاز 
شــده بود اما چند ماه بعد این سازمان 
خواستار سرمایه گذاری بیشتر در نفت 
و گاز شد.آژانس بین المللی انرژی اوایل 
ماه میــالدی جاری اذعان کرد درباره 
تقاضا برای نفت مفروضات اشــتباهی 

داشته است.

عقبگــرد نفت با وجود پیش 
بینی قیمت سه رقمی

قیمتهــای نفــت تحــت تاثیر رشــد 
غیرمنتظــره ذخایــر نفت و ســوخت 
آمریکا و همچنین ســودگیری معامله 
گران از رشــد چشمگیر اخیر قیمتها، 
بــرای دومیــن روز کاهش پیدا کردند 
امــا پنجمین رشــد هفتگــی متوالی 
خود را به ثبت رســاندند.نفت برنت و 
وســت تگــزاس اینترمدیت برای کل 
هفته حدود دو درصد رشــد کردند که 
پنجمین رشــد هفتگــی متوالی بود و 
از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون 
تحت تاثیــر نگرانیها از کمبود عرضه، 
بیش از ۱۰ درصد افزایش داشــته اند.
استفن برنوک، تحلیلگر شرکت پی وی 
ام با اشــاره به گزارش روز پنج شــنبه 
اداره اطالعــات انــرژی آمریکا، اعالم 
کرد جدیدترین عقب نشــینی احتماال 
به دلیل ســودگیری پیش از تعطیالت 
پایــان هفتــه و فقــدان عوامل مثبت 
تاثیرگذار بر رشــد قیمتها بوده است.
اداره اطالعات انرژی آمریکا نخســتین 
رشــد هفتگی ذخایر آمریکا از نوامبر را 
گزارش کــرد و ذخایر بنزین برخالف 
انتظارات صنعت، به باالترین میزان در 
۱۱ ماه گذشته صعود کرد.ِکِرگ ارالم، 
تحلیلگر بازار گفت: بهای معامالت نفت 
مدت کوتاهی پس از انتشار آمار ذخایر 
از ســوی اداره اطالعات انرژی آمریکا 
که برخالف انتظارات رشد غیرمنتظره 
ذخایر را نشان داد، روند کاهشی را آغاز 
کردند. قیمتهای پایینتر در زمان خوبی 
اتفاق افتاده اند که نفت به مقاومت در 
مــرز ۹۰ دالر برخــورد کرده و نیروی 
صعودی خود را از دســت داده اســت. 
بمحض این که معامالت نفت قیمت ۹۰ 
دالر را بشــکنند، زمان زیادی نمی برد 

که شاهد قیمتهای سه رقمی باشیم.

 تشکیل کمیسیون فنی 
 مشترک ایران و آذربایجان 

 برای تکمیل دو سد
جلسه کمیســیون فنی مشترک جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان به میزبانی 
ایران درباره ادامه ساخت و بهره برداری از سدهای 
خداآفرین و قیزقلعه سی تشکیل شد.بر اساس 
حسن همجواری و همکاری های مشترک بین 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان، 
جلسه فنی مشترک بین دو کشور در خصوص 
ادامه کارهای سدها و نیروگاه های خداآفرین 
و قیزقلعه ســی با حضور معــاون آب و آبفای 
وزارت نیرو، مدیــرکل رودخانه های مرزی و 
منابع آب مشــترک، مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای آذربایجان شــرقی، نماینده وزارت 
امور خارجه و دیگر اعضای کمیسیون از طرف 
جمهوری اســالمی ایران و معاون وزیر انرژی، 
معاون اول مدیرعامل شرکت آبیاری و زهکشی 
و ســایر اعضای کمیسیون از طرف جمهوری 
آذربایجان برگزار شــد.در این جلســه که در 
محل کارگاه ســد قیزقلعه سی در شهرستان 
خداآفرین اســتان آذربایجان شرقی تشکیل 
شــد، هر دو طرف بر ادامه و تکمیل ســدها و 
نیروگاه های خداآفرین و قیزقلعه ســی تاکید 
کردند. در این نشســت، دو طرف در خصوص 
راهکارهای الزم برای پرداخت سهم جمهوری 
آذربایجــان از هزینه های اجرایــی پروژه به 
جمهوری اسالمی ایران بحث و گفتگو کرده و 

توافقات الزم صورت گرفت.

دزدان نفت دستگیر شدند
سارقان نفت خام از خطوط  لوله توسط نیروهای 
حراســت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
دستگیر و تحویل عوامل انتظامی شدند.در پی 
وقوع سرقت فرآورده های نفتی از خط  لوله انتقال 
نفت در آخرین روز دی ماه امســال در مناطق 
جنوب کشــور و به منظور جلوگیری از سرقت 
نفت خام، پایش خطوط  لوله از سوی نیروهای 
حراست مناطق نفت خیز جنوب در برنامه قرار 
گرفت.بر اساس این گزارش، انشعاب غیرمجاز 
در خط لوله ۳۶ اینچ نفت ارسالی غرب کارون 
بــه بهــرگان حدفاصل آزادراه اهواز – بندر امام  
خمینی )ره( به منطقه کریت در جریان بررسی 
خطوط  لوله، کشــف و به صورت نامحســوس 
پایش شد.ســرانجام افراد خاطی که مبادرت 
به ســرقت ۶۶ هزار لیتــر نفت خام به ارزش ۷ 
میلیارد ریال کرده بودند، حین بارگیری تانکرها 
با هوشیاری نیروهای حراست دستگیر و تحویل 

عوامل نیروهای انتظامی استان شدند.

ایران هفتمین سازنده توربین 
در جهان شد

ایــران با حمایت های شــرکت مهندســی و 
توســعه گاز ایران هفتمین سازنده توربین در 
جهان شــده اســت.رضا نوشادی، مدیرعامل 
شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و هیئت 
 )OTC( همراه، از شرکت توربوکمپرسور نفت
بازدیــد کردنــد و ضمن مذاکره درباره اجرای 
پروژه های مؤثر در بهینه سازی مصرف سوخت 
در تأسیسات تقویت فشار گاز، در جریان روند 
ساخت توربین های گازی صنعتی این شرکت 
قرار گرفتند.نوشــادی در این بازدید، شرکت 
توربوکمپرســور نفت را از شرکای قابل اتکای 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در تحقق 
برنامه هــای آینده برشــمرد و گفت: ظرفیت 
فنی این شــرکت که حاصل ســال ها تالش 
متخصصان توانمند آن است، این مجموعه را 
در سطح پیشرفته ای از بلوغ صنعتی و فناوری 
نســبت به دیگر رقبا قرار داده است.وی ادامه 
 OTC  داد: پیشــرفت ها و مزیت های شرکت
بی شــک تحســین برانگیز است و این مهم ما 
را امیــدوار می کند که در صورت به کارگیری 
رویکرد درســت در اقتصاد پــروژه ، در مدت 
زمان کوتاه تری نسبت به فرآیندهای معمول 
ارجــاع کار، به اهداف تعریف شــده به ویژه در 
زمینه صرفه جویی و بهینه سازی، دست یابیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
با اشاره به اهمیت اجرای پروژه بازیابی انرژی 
حرارتی خروجی از توربین، اظهار کرد: ظرفیت 
همکاری مشترک در قالب قرارداد ساخت ۱۰۰ 
دســتگاه توربین وجود دارد، منوط به اینکه با 
هم افزایــی، هم فکری و تالش شــبانه روزی 
فعالیت هــا را به پیش ببریم.نوشــادی افزود: 
اکنون در سایه سال ها تالش خستگی ناپذیر، 
شرکت OTC به درجه های باالی بلوغ رسیده 
اســت که بایــد این نعمت را قدر دانســت و 
ظرفیت هــای موجود را در مســیر خدمت به 
صنعت کشــور به کار گرفت.وی همچنین با 
اشــاره به ارقام باالی تجارت توربین در سطح 
دنیا، رقم کنونی کشور در این زمینه را غیرقابل 
قبول دانســت .مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توســعه گاز ایران ادامه داد: برای اجرای پروژه 
بازیافت حرارتی، هم اکنون چند تأسیسات در 
نظر گرفته شده است و باید در فرصت زمانی 
کوتاه و مقبول طرح اقتصادی ارائه دهیم، ضمن 
آنکه برای اجرای پروژه بازیافت در تأسیسات در 

حال اجرا، آمادگی الزم وجود دارد.

در ســال ۲۰۱۹ مصرف انرژی )بدون احتســاب 
ســوخت های تجدیدپذیر و هســته ای( در ایران 
حدود پنج برابر میانگین مصرف انرژی در جهان 
بوده اســت. بهره وری پایین انرژی و عدم اجرای 
طرح های بلندمدت مدیریت مصرف در کشــور 
با وجود اقدامات مســتمری که در حوزه تولید و 
تامیــن انرژی انجام می شــود، گویای ایجاد یک 
نابرابری قریب الوقوع در تراز بین تولید و مصرف 
اســت.آمارها حاکی از آن است که شدت مصرف 
انرژی در ایران از ســال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ برخالف 
نمودار جهانی که با حرکتی کاهشی روبه رو بوده 
اســت، یک روند صعودی را طی کرده و در ســال 
۲۰۱۹ نســبت به سال ۲۰۱۱ به ۳۳ درصد رشد 
رســیده است.در سبد ســوخت به طور مشخص 
بنزیــن و نفــت گاز که یکی از اهرم های راهبردی 
در بــازار انــرژی را به خــود اختصاص می دهند، 
مدیریت و سازماندهی آن در بخش مصرف یکی 
از دغدغه های مهم امروز شــرکت ملی پاالیش و 
پخــش فرآورده های نفتی به عنوان متولی اصلی 
در تامین و توزیع این ســوخت به شــمار می رود.

این درحالی اســت که کاهش فاصله بین میزان 
تولید و مصرف در حال حاضر و رشــد چشــمگیر 
مصرف بنزین در ســبد ســوخت خودروها زنگ 
هشــدار واردات را به صدا درآورده اســت. در این 
شــرایط که با فروکش کردن پاندمی کرونا و رفع 
ممنوعیــت ترددها و همچنین افزایش ایمنی در 
سطح کشور در عمل شاهد افزایش مصارف بیشتر 
از پیش بینی هستیم، دور از انتظار نخواهد بود تا 
بازار مصرف در این رشدی صعودی استمرار داشته 
باشــد و واحدهای پاالیشــی موجود را با توجه به 
استمرار تولید که اکثر قریب به اتفاق تاسیساتش 
نیازمند به به سازی و نوسازی است را با یک فشار 
حداکثری در تولید مواجه کند. الزم به ذکر است 
که عدم توســعه متوازن در صنایع پاالیشی حوزه 
نفت خام در سال های گذشته، می تواند با مصرف 

افسارگسیخته شرایط را برای واردات آماده کند.
اگر نگاهی به آمار پاالیشــی واحدهای موجود در 
کشــور از گذشته تاکنون انداخته شود، می توان 
مشــاهده کرد که روند پاالیش از ســال ۱۲۹۱ 
با تاســیس پاالیشــگاه آبادان کلید می خورد و با 
گســترش واحدهای مربوط، صنعت پاالیش بین 
ســال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ نخســتین قدم خود 
را بــرای ظرفیتی در حدود ۸۰۰ هزار بشــکه در 
روز برمــی دارد و یــک حرکت صعــودی را آغاز 
می کند.در ادامه این روند، نمودار ظرفیت پاالیش 
فرآورده های نفتی در ســال ۱۳۶۰ و هم زمان با 
جنگ تحمیلی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه 
روندی نزولی را طی می ند و به مرز ۶۰۰ هزار بشکه 
می رسد. اما با اقدامات شبانه روزی و مجاهدت های 
فراوان در پاالیشــگاه هایی که زیر یوغ بمب های 
بعثی ها قرار گرفته بودند شروع به احیاء و تجدید 
ظرفیت پاالیشی می شود و سرانجام نقطه عطف 
تاریخ پاالیش کشور به ظرفیت پاالیش روزانه ۲ 
میلیون و ۱۸۴ هزار بشکه می رسد.اما درخصوص 
ســبد محصوالت پاالیشگاه ها نیز باید اذعان کرد 

در سال ۱۳۵۷، تولید بنزین ۱۳ درصد و نفت گاز 
۲۲ درصد را به خود اختصاص داده بود که در سال 
۷۶ بنزیــن بــه ۱۴ درصد و نفت گاز به ۲۸ درصد 
می رســد و در ســال ۹۱ بنزین در مرز ۱۷ درصد 
و نفــت گاز در خط ۳۳ درصد متوقف می شــود. 
این در حالی اســت کــه آمار تولید بنزین و نفت 
گاز در ســال۹۹ به ترتیب که بر روی ۹۳ و ۱۰۳ 
میلیــون لیتــر در روز مانــور می دهد، در ۶ ماهه  
نخســت ســال ۱۴۰۰ به ۹۵ و ۱۰۴ میلیون لیتر 
در روز می رسد. در بخش کیفی  سازی نیز درصد 
بنزین و نفت گاز یورو با یک رشــد فزاینده نسبت 
بــه ســال ۹۱ به ترتیــب ۳۶ و ۳۹ درصد تولید 
فرآورده  های مذکور را شــامل می  شــوند.با روند 
فزآینــده مصــرف، تولید روزانه بنزین هم اکنون 
به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده، این درحالی 
اســت که میزان مصرف به طور میانگین در ۲ ماه 
گذشته به حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده 
است. روند افزایشی مصرف سوخت تا جایی پیش 
رفته اســت که براساس اظهارات اخیر وزیر نفت، 
اگر کرونا نبود در شرایط فعلی روزانه ۱۲۰ میلیون 

لیتر بنزین مصرف می شد. الزم به ذکر است که 
باتوجه به حجم قاچاق که روزانه معادل هشــت 
میلیون لیتر از فرآورده های نفتی در این بازار سیاه 
به دلیل عدم نظارت مســتمر و اختالف قیمتی 
فرآورده ها در آن سوی مرزها به فروش می رسد، 
در عمــل میــزان تولید را به موازات بازار تقاضا در 
حال هم سطح شدن قرار می دهد که این امر هم 
فرصــت صــادرات و به تبــع آن ارزآوری و ایجاد 
ارزش افزوده را از کشور سلب می کند،  هم فرصت 
افزایش ذخایر استراتژیک را از کشور دریغ خواهد 
کــرد و هــم راه نفتکش های خارجی را به منظور 
پهلوگیری در بندرگاه های کشــور برای واردات 
محموله های سوخت هموار خواهد کرد.با مصرف 
باالی سوخت، خروج میلیون ها دالر ارز از کشور 
جهت واردات ســوختی که تا پیش از این کشــور 
در تامین و تولید آن به مرحله خودکفایی رسیده 
بود، یکی از عواقب زیان آور به وقوع پیوستن این 
اتفاق تلخ تلقی می شــود. بنابراین برای ممانعت 
از این که کشــور متحمل چنین هزینه گزافی در 
حوزه انرژی و سبد سوخت شود می توان با اتخاذ 
تدابیری همچون کنترل میزان مصرف ســوخت 
به مدیریت این بازار پرداخت امری که مســتلزم 
همکاری و پشتیبانی همه جانبه همه بخش های 
دخیل در این فرآیند اعم از وزارت صمت، سازمان 
برنامه و بودجه کشــور، مجلس شورای اسالمی و 
غیره است، تا در حین اقدام شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران در دولت سیزدهم 
در راســتای افزایش تعداد واحدهای پاالیشــی و 
پتروپاالیشــی به منظور بسترسازی جهت ایجاد 
ارزش افزوده بیشــتر در صنایع پایین دســتی و 
باتوجه به شرایط و تنگناهایی که امروز در حوزه 
پاالیش و مدیریت مصرف سوخت حکم فرماست، 
فرصت حضور در بازارهای بین المللی را از دست 
نــداد و همچنین در جهت اعتالی صنعت نفت و 
پاالیش کشور با عزمی ملی گامی موثر برداشت.

خبر ویژه

وزیــر نفــت از ثبــت رکــورد تازه در مصرف گاز در بخش خانگی و تجــاری خبر داد و با تأکید بر 
اینکه تا این لحظه افت فشار و قطعی نداشته ایم، گفت: از مردم تقاضا دارم برای عبور از سرمای 
پیش رو در مصرف گاز صرفه جویی کنند. جواد اوجی با اشاره به مصرف روزانه ۶۷۰ میلیون متر 
مکعب گاز  در بخش خانگی و تجاری در روز گذشته گفت: سال گذشته در بیشترین حالت ۶۴۰ 
میلیون متر مکعب گاز مصرف شــده بود که ۳۰ میلیون متر مکعب افزایش مصرف داشــته ایم که 
رقم قابل توجهی اســت..اوجی درباره انتشــار اخبار مربوط به کاهش صادرات گاز به ترکیه گفت: 
خطوط انتقال گاز و ایســتگاه تقویت فشــار در ســمت ایران ۲۰ دی ماه در ایستگاه بازرگان دچار 
نشــتی گاز شــد و ایران از همکاران در شــرکت بوتاش ترکیه برای بررســی به این ایستگاه دعوت 
کرد که کارشناســان طرف ترک بر این موضوع صحه گذاشــتند.وی ادامه داد: کارشناســان ترک 
اصرار داشتند عملیات نشت گیری را برای جلوگیری از قطع صادرات عقب بیندازیم، اما با توجه 

به اینکه این موضوع مخاطره آمیز بود و می توانســت منجر به حادثه شــود ناچار به کاهش فشــار 
و میزان صادرات شــدیم و با اینکه ۳۰ میلیون مترمکعب در روز تعهد صادرات داشــتیم، به دلیل 
مشــکل فنی که برای ایســتگاه تقویت فشــار رخ داده بود، صادرات را کاهش دادیم.وزیر نفت  در 
ادامه تصریح کرد: پس از این ماجرا، پنجشنبه، ۳۰ دی ماه ایستگاه تقویت فشار کشور ترکیه در 

مرز بازرگان دچار مشکل شد و صادرات گاز تا یکم بهمن ماه به طور کامل قطع شد.
وزیــر نفــت در ادامــه درباره آغاز مجدد صــادرات گاز به ترکیه گفت: کارشناســان ترک امروز 
کمپرســورها روشــن کردند و صادرات به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب آغاز شــد، اما طبق قوانین 
حاکم بر قرارداد و اصول ایمنی ما باید نشــتی که در ولو این ایســتگاه رخ داده را در اولین فرصت 
تعمیر کنیم که به دلیل ســرما چند روزی عقب انداختیم، اما به طور قطع این مشــکل باید حل 

شود و جزو اصول کار است

توضیحات وزیر نفت درباره کاهش صادرات گاز به ترکیه؛

گاز به ترکیه به دلیل مشکل فنی بود کاهش صادرات 
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5بانک و بیمه
خبر ويژه

بیمه آســیا با انعقاد تفاهم نامه با شــرکت پترو ایمن شــریف، کلیه 
امــور بیمــه ای این شــرکت به ویژه در حــوزه تولید فرآورده های 
صنعتی، حمل و نقل و صادرات محصوالت و نیروی انســانی را به 

انجام می رساند.
با حضور مسعود بادین، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه 
آسیا و معاونین وی، تفاهم نامه همکاری های بیمه با شرکت پترو 

ایمن شریف به امضا رسید.
در این مراسم، مدیرعامل بیبمه آسیا ضمن اشاره به توانگری مالی 
این شرکت که امسال با شاخص ۱۳۳ درصد از سوی بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران تایید شده است، گفت: شرکت بیمه آسیا 
به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی کشــور و با توانمندی باالی 
فنی و مالی و با در اختیار داشــتن کارشناســان و شــبکه فروش 
توانمند و خبره، خدمات بهینه ای را به شــرکت پترو ایمن شــریف 

ارائه خواهد داد.
مهندس شــاه پســند مدیرعامل شــرکت پترو ایمن شریف نیز در 

این نشست، ضمن قدردانی از مدیرعامل بیمه آسیا در عقد تفاهم 
نامه مذکور، بر توسعه همکاری های فی مابین تاکید کرد و گفت: 

انعقاد این تفاهم نامه بسترهای الزم را برای اجرای طرح های جدید 
تولیدی و صنعتی فراهم می آورد.

گفتنی اســت شــرکت فنی مهندســی پترو ایمن شریف در سال 
۱۳۸۹ توســط تعدادی از مهندســان و متخصصان فارغ التحصیل 
دانشــگاه های برتر ایران و با هدف توســعه علم و فناوری در زمینه 
محیط زیست بنیانگذاری شده و تا کنون بیش از ۱۵۰ پروژه فنی 

و مهندسی را به انجام رسانده است.
این شــرکت با در اختیار داشــتن تاسیسات متعدد فرآوری روغن 
های صنعتی در ســطح کشــور، محصوالت خود را به کشــورهای 
اروپایی صادر می کند و در این کشــورها دارای شــعب و واحدهای 

تولیدی و صنعتی است.
بر اســاس تفاهم نامه بیمه ای فی مابین بیمه آســیا و پترو ایمن 
شریف، تاسیسات، فعالیت ها و نیروی انسانی این شرکت در حوزه 
های بیمه آتش ســوزی، باربری، مهندســی، مسئولیت و درمان و 

بیمه های زندگی تحت پوشش قرار می گیرند.

تفاهم نامه بیمه آسیا و پترو ایمن شریف به امضای مدیران عامل دو شرکت رسید

خبر ویژه

5
آیین گشــایش ساختمان جدید 
چهار شعبه بیمه دی برگزار شد

با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ســتاد 
و شــعب و کارکنان و شــبکه فروش شــعب، 
ســاختمان جدید شــعبه های اهواز، کاشان، 
جنوب شــرق تهران و غرب تهران به صورت 

همزمان گشایش یافت.
در این مراسم که به صورت وبینار برگزار شد، 
محمدرضا کشاورز مدیرعامل شرکت بیمه دی 
افتتاح ســاختمان های جدید شــعب را گامی 
بــرای تثبیت برند بیمه دی در عرصه کســب 
و کار دانســت و افزود: بیمه دی در ســال های 
اخیر ســعی کرد با برنامه ریزی هوشــمندانه، 
تالش و کار توام با اندیشــه نســبت به پیشبرد 
امــور اقــدام نماید و به این ترتیب برای اصالح 
ســاختار در هویت بصری خود به عنوان یکی 
از راه های نگهداشــت شرکت در عرصه بازار، 
ســاختمان های ملکی خود را با هویت بصری 
یکپارچه در اقصی نقاط کشور بازگشایی کرد.
مدیرعامل بیمه دی افزود: شرکت بیمه دی در 
حال حاضر بیشــترین تعداد بیمه گذار و بیمه 
شــده را در طول مدت فعالیت ۱۷ ســاله خود 
داراســت، عالوه بر این در حوزه های ســرمایه 
گذاری، ســودآوری، رضایتمندی مشتریان و 
توانگری، دســتاوردهای قابل توجهی داشته 
است که این شرکت را در حال حاضر به عنوان 
یکی از معتبرترین شرکت های صنعت بیمه به 
مخاطبان و فعاالن این صنعت شناسانده است.
وی اظهار داشــت: در راســتای موفقیت های 
بیمــه دی، مــوج جدیــدی از تصمیمــات و 
اتفاقــات تحت عنوان منحنی دوم برای تداوم 
این افتخارات برنامه ریزی شده است تا بتواند 
برای بقای شرکت در عرصه کسب و کار، خلق 
تجربه مشتری و رضایتمندی با بازآفرینی مدل 
کســب و کار و تعریف چشــم انداز جدید برای 

شرکت موثر واقع شود.
نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه دی نقش 
نیروی انسانی در کسب توفیقات شرکت را حائز 
اهمیت دانســت و بیان داشت: معتقدم نیروی 
انسانی شرکت اعم از کارکنان و شبکه فروش 
در کسب این دستاوردها نقش بسزایی داشته 
اند و این ظرفیت ارزشمند می تواند با توجه به 
بیمه داری نوین برگ زرین دیگری را در سال 
آتی برای شرکت محبوب بیمه دی رقم بزند.

بانک گردشگری پیشگام در پرداخت 
تسهیالت کرونا

 رشد 373 درصدی تعداد و 
588 درصدی مبلغ تسهیالت 

ودیعه مسکن مستاجران

بانک گردشگری در پرداخت تسهیالت ودیعه 
مســکن مســتاجران ) معرفی شده در سامانه 
وزارت راه و شهرسازی( پیشگام بوده و از سال 
گذشته تاکنون در مجموع بیش از ۳۷۰۰ فقره 
از این نوع تســهیالت به مبلغ بیش از ۲۰۰۰ 

میلیارد ریال اعطا کرده است.
ایــن بانک از ابتدای امســال تــا پایان آذرماه 
بیش از ۳۰۰۰ فقره تســهیالت ودیعه مسکن 
مســتاجران به مبلغ بیــش از ۱۸۰۰ میلیارد 
ریال و در ســال گذشــته ۶۴۹ فقره از این نوع 
تســهیالت به مبلغ بیش از ۲۶۵ میلیارد ریال 

پرداخت کرده است.
میــزان تســهیالت پرداختی ودیعه مســکن 
مســتاجران از سوی بانک گردشگری در سال 
گذشــته و ۹ ماهه منتهی به آذر ماه امســال از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۷۳ درصد و ۵۸۸ 

درصد افزایش نشان می دهد.
بانک گردشگری همچنین از سال ۹۹ تا پایان 
آذرماه امسال در مجموع بیش از یک هزار فقره 
تسهیالت مشاغل آسیب دیده از کرونا )معرفی 
شــده در سامانه کارا مربوط به وزارت تعاون( 
بــه مبلغ حدود ۴۵۰ میلیــارد ریال پرداخت 

کرده است.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به منظور 
حمایت از کسب وکارهایی که به طور مستقیم 
از ویروس کرونا آسیب دیده اند، در سال های 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در بخشــنامه هایی، فهرست 
عناوین بخش ها و رسته های مرتبط را به شبکه 

بانکی ابالغ کرده است.
۳۰ دی مــاه ۱۴۰۰ آغــاز دوازدهمین ســال 

فعالیت بانک گردشگری است.
بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور 

دارد.

اخبار

 ساعات کاری جدید شعب 
و ستاد بانک دی اعالم شد

از روز شنبه دوم بهمن ماه ۱۴۰۰، شعب بانک دی 
در سراسر کشور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از 
ســاعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۰۰ و در روزهای پنجشنبه 
از ســاعت ۷:۳۰ الی ۱۳ آماده خدمت رســانی به 
مشتریان هستند. ساعات کاری واحدهای ستادی 
بانک دی نیز در روزهای شــنبه تا چهارشــنبه از 
ســاعت ۷:۳۰ الی ۱۶ و در روزهای پنجشــنبه از 
ســاعت ۸ الی ۱۳ خواهد بود. مرکز ارتباط با دی 
با شماره تلفن ۲۸۹۳۰ نیز به صورت شبانه روزی 
در تمام ایام هفته آماده راهنمایی و پاســخگویی 

به پرسش های مشتریان است.

 بازدید مدیرعامل  بیمه میهن 
از شعبه غرب تهران

رسول آریان پور مدیرعامل بیمه میهن صبح امروز 
از شــعبه غرب تهران به سرپرســتی وحید قدس 
بازدید کرد. این بازدید با هدف آشــنایی و دیدار 
و گفتگو با کارکنان و بررســی و ارزیابی وضعیت 
و عملکرد شــعبه صورت گرفت. مدیرعامل بیمه 
میهــن در دیدار و گفتگوی صمیمی با کارکنان، 
ضمــن قدردانی از تالش های آنان، رهنمودهای 
الزم را برای بهبود و پیشبرد امور شرکت ارائه و ابراز 
امیدواری کرد که روند رو به رشد میهن با تالش و 
پشتکار مضاعف و با سرعت و دقت بیشتری ییش 
برود. در جریان این بازدید، وحید قدس سرپرست 
شعبه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد شعبه متبوع 
ارائه کرد. موانع و مشکالت نیز در این دیدار مورد 
بررسی قرار گرفت و راهکارها  و توصیه های الزم 

برای رفع موانع ارائه گردید.  

 علیرضا قیطاسی
مدیرعامل بانک دی شد

بــه دنبال برگزاری مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العــاده بانــک دی و انتخاب اعضای جدید 
هیئت مدیــره، در نخســتین جلســه اعضای 
هیئت مدیــره، علیرضــا قیطاســی بــه عنوان 
مدیرعامــل این بانــک انتخاب شــد.علیرضا 
قیطاســی که دارای مــدرک تحصیلی دکترای 
حرفــه ای مدیریت عالی کســب و کار اســت، 
ســوابقی از جملــه دبیری شــورای هماهنگی 
بانک هــای دولتی، ریاســت هیئت مدیره بانک 
ایــران زمین، مدیریت امور ســازمان بانک ملی 
ایران، مدیریت امور طرح و برنامه بانک ملی ایران 
و… را در کارنامه کاری خود دارد. همچنین در 
این جلسه سیدمحمود احمدی به عنوان رییس 
هیئت مدیره و امیرعباس هاشمی نژاد، به عنوان 
نایب رییس هیئت مدیره انتخاب شــدند.گفتنی 
است فریدون رشیدی و برات کریمی نیز به عنوان 
اعضــای هیئت مدیره به کار خود ادامه خواهند 
داد.در این جلسه از خدمات و تالش های اعضای 

پیشین هیئت مدیره بانک دی قدردانی شد.

بانکداری نوین با همراه بانک پاسارگاد
بانــک پاســارگاد با داشــتن امکانات 
مختلفی نظیر سامانه بانکداری مجازی، 
برنامــه همراه بانک، وب اپلیکیشــن، 
سامانه های کددستوری )ستاره مربع( 
و پیامکی، قادر به ارائه طیف وســیعی 
از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری 
و شــبانه روزی بــه مشــتریان و حتی 
اشخاصی که در بانک پاسارگاد حساب 

ندارند، است.
کاربــران این ســامانه ها می توانند در 
تمامی ساعات، امور بانکی روزمره مانند 
انواع انتقال وجه، اســتعالم موجودی و 
گزارش گیــری، پرداخت قبض و… را 
با اســتفاده از این امکانات در کمترین 
زمان ممکن به انجام برســانند. ارزش 
این خدمات با توجه به ســهولت و در 
دسترس بودن آن پس از وقوع شرایط 
پاندمــی کرونابیــش از پیــش برای 

مشتریان بانکی روشن شد.
تحــوالت دنیای نوین به واســطه رواج 
روزافــزون انجام امور روزمره از طریق 
شــبکه اینترنت، منجر به شکل گیری 
مفاهیــم نوینــی نظیر دولت و شــهر 
الکترونیک شــده و جامعه بشــری نیز 
بــرای انجام امور خود از جمله خدمات 
روزمــره شــهروندی تا امــور کالن و 
پیچیده، مطالبه گر خدمات الکترونیک 
گردیده اســت. این شرایط راه را برای 
گســترش و شــکل گیری بانکــداری 
الکترونیــک تســهیل کرده اســت و 
بانک هــا نیز به دلیــل ماهیت خدمات 
خود و در راستای حفظ مشتری مداری 
و ســهولت دسترسی آن ها به دریافت 
انواع خدمات بانکی، نمی توانند چشــم 

بر این موضوع ببندند.
در واقــع اکنون اســتفاده از بانکداری 

الکترونیــک، مزیت رقابتــی بانک ها 
محســوب می شــود و عــالوه بــر 
مشتری مداری، مزایایی نظیر افزایش 
امنیــت و کاهــش خطاهــای بانکی 
به دلیل دخالت نداشتن انسان، کاهش 
وابستگی مشتریان به یک شعبه خاص، 
اســتفاده از خدمات بانکی در ساعات 
غیــراداری، کاهش نیاز مشــتریان به 
نگهداری وجــه نقد، امکان پیگیری و 
گزارش گیری دقیق و سریع و گسترش 
طیف مشــتریان به لحاظ جغرافیایی را 

به دنبال دارد.
بانــک پاســارگاد نیز که همــواره در 
ارائه خدمات نوین بانکداری پیشــگام 
بوده اســت و طبق رتبه بندی مشترک 
 The( مؤسســه بنکــر و برندفاینانس
Banker و BrandFinance( از لحاظ 
رتبه بنــدی جهانی به عنوان تنها بانک 

ایرانی در فهرست ۵۰۰ برند بانک برتر 
دنیــا قــرار دارد، از بدو تأســیس خود 
بــر این موضوع تمرکــز کرده و با ارائه 
ابزارهایــی مانند اپلیکیشــن موبایلی 
همراه بانک، وب اپلیکیشــن بانکداری 
الکترونیک، سامانه بانکداری مجازی، 
اپلیکیشــن های مالی پی پاد و ویپاد و 
ســامانه های پیامکی و کد دســتوری 
بانکــداری  خدمــات  از  اســتفاده 
الکترونیک را برای مشتریان این بانک 

آسان نموده است.
یکــی از امکانات بانکداری الکترونیک 
بانــک پاســارگاد کــه تحــت عنوان 
»همراه بانک« شناخته می شود، طیف 
گســترده ای از خدمات بانکی شــامل 
خدمات سپرده، خدمات کارت، خدمات 
تســهیالت و… را در بر دارد. چنانچه 
مشتریان محترم این بانک بخواهند از 

خدمات سپرده به جای حضور در بانک 
از طریق تلفن همراه هوشمند استفاده 
کنند، می توانند فهرســت موجودی و 
ســایر جزئیات ســپرده های خود را با 
این اپلیکیشن ببینند و صورت گردش 
سپرده های خود را به صورت لیست یا 
نمودارهــای خطی، میله ای و دایره ای 
مشاهده کنند. به عالوه، امکان خروجی 
گرفتن گردش ســپرده به صورت فایل 
PDF و اکسل نیز میسر است. همچنین 
کاربــران می تواننــد از طریــق بخش 
خدمات سپرده همراه بانک پاسارگاد، 
قبــوض خود را با وارد کردن شناســه 
قبض یا اســکن بارکد درج شــده روی 
آن پرداخت کنند. مشــترکین اپراتور 
همراه اول نیز قادر هســتند تنها با وارد 
کردن شماره تلفن همراه و بدون نیاز به 
مشــخصات قبض، صورت حساب خود 

را پرداخــت نمایند. در بخش ســپرده 
همچنیــن امــکان انتقال وجــه آنی و 
مســتمر )پرداخت یک باره یا چندباره 
زمان بندی شده در آینده( درون شبکه 
پاســارگاد و بین بانکی )ساتنا و پایا( با 
قابلیت درج شــرح مقصد و مبدأ تعبیه 

شده است.
البته خدمات همراه بانک به حوزه بخش 
خدمات سپرده محدود نمی شود، بلکه 
مشتریانی که قصد استفاده از خدمات 
کارت و پرداخت شــتابی را دارند، می 
تواننــد خدمات مربوط به کارت بانکی 
خود را نیز از طریق همراه بانک دریافت 
کننــد. به این ترتیــب امکان دریافت 
رمــز پویا، مشــاهده موجودی کارت، 
انتقال وجــه کارت بــه کارت، پرداخت 
هزینه خدمات از طریق اســکن بارکد 
روی قبض یا وارد کردن شناسه، خرید 
شــارژ، دریافــت ده گردش آخر کارت 
بانک پاســارگاد و همچنین مســدود 
کردن کارت )در صورت مفقود شدن یا 
به سرقت رفتن( نیز در دسترس است.
مشــتریان در بخــش تســهیالت نیز 
می توانند لیست تسهیالت دریافت شده 
و جزئیات آن ها را مشاهده و اقساط آن 
را پرداخــت کننــد. به عالوه، در بخش 
»ســایر« این اپلیکیشــن امکان ثبت 
مبلــغ چک های صادره، گزارش گیری 
از چک هــای صــادره و واگذار شــده، 
مشــاهده لیســت انتقال وجه هــای 
مســتمر عادی، ســاتنا و پایا، مشاهده 
گزارش پرداخت قبض مستمر، امکان 
ایجاد دفترچه مدیریت شــماره سپرده 
و کارت هــای مقصد و… وجود دارد و 
به مشتریان در مدیریت بهتر امور مالی 

کمک شایانی می کند.

توسعه قرض الحسنه باعث افزایش اعتماد عمومی به صنعت بانکداری می شود
دکتر ســید سعید شمســی نژاد، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران که در نشســت مدیران عامل بانک ها با حجت االســالم ســید 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری سخن می گفت، اظهار کرد: دو بانک 
قرض الحسنه در کشور داریم که بانک قرض الحسنه مهر ایران ۱۴ سال 
و بانک قرض الحســنه رســالت ۹ سال سابقه فعالیت دارد. این بانک ها 
تقریباً ســاالنه ۴ میلیون فقره تسهیالت قرض الحسنه با میانگین ۳۵ 
میلیون تومان برای هر فقره پرداخت می کنند. در عین پرداخت این 
تعداد باالی تسهیالت، معوقات این دو بانک کمتر از ۱.۵ درصد است.

وی ادامه داد: تقریباً در این دو بانک حدود ۱۵ میلیون نفر حســاب 
دارند. رشد منابع این دو بانک حداقل در سه سال گذشته بیش از ۵۰ 
درصد بوده که بیش از رشــد نقدینگی و تورم محســوب می شود. این 
یعنی مردم استقبال بسیار خوبی از بانک های قرض الحسنه کرده اند.

توجه ویژه به افراد فاقد دسترسی به خدمات بانکی
دکتر شمســی نژاد در ادامه این نشســت گفت: در حوزه تســهیالت 
تکلیفی و ازدواج، بانک های قرض الحسنه، جزو ۵ بانک نخست هستند. 
منابع قرض الحســنه در دو بانک یاد شــده در حال حرکت به ســوی 
کارآفرینی و اشــتغال اســت. شــاخص های مالی دو بانک نیز نشان از 
مثبت بودن وضعیت و ســودآور بودن آن ها دارد. در رابطه با مواردی 
کــه بــا وزارت امــور اقتصادی و دارایی و بانک مرکــزی برنامه ریزی 
شــده، بحث شــمولیت مالی را هدف قرار داده ایم. شــمولیت مالی به 
ایــن معنــا که باید به ۲۵ تا ۳۰ درصد جامعه توجه کنیم که هیچ نوع 
دسترســی به تســهیالت بانکی ندارند، مانند افرادی که در روستاها و 
مناطق دورافتاده هســتند و ممکن اســت شــبکه بانکی در آنجا هیچ 

نوع سرویسی ارائه نکند.
وی در این رابطه توضیح داد: افزایش دسترسی این افراد به خدمات 
بانکی را به طور جدی و از طریق توســعه ابزارهای الکترونیکی دنبال 
می کنیم. در پرداخت های خرد نیز چنین عمل می کنیم و می خواهیم 
وام های قرض الحسنه را در جزئی ترین موارد زندگی مردم نفوذ دهیم 

که این کار نیز انجام شــده اســت. برای نمونه در حوزه بیمه خودرو، 
طرحی در حوزه قرض الحسنه اجرا شده و از بین کسانی که خودروی 
خود را با دریافت تسهیالت قرض الحسنه بیمه کرده بودند، ۳۰ درصد 
بــرای نخســتین بار چنین خدمتی را دریافــت می کردند. این یعنی 
شمولیت مالی و توسعه قرض الحسنه همه اجزای زندگی مردم را در بر 
گرفته است. در بحث خرید کاالهای ایرانی نیز در بستر قرض الحسنه 

طرح هایی اجرا شده است.
 ابزارهای الکترونیکی در بانک های قرض الحسنه 

توسعه یافته است
شمســی نژاد در رابطه با خدمات بانکی مبتنی بر فناوری گفت: بحث 
دیگری که در بانک های قرض الحسنه به شدت گسترش یافته، توسعه 
فناوری و دسترسی است. کاهش شعب در بانک قرض الحسنه رسالت، 
به شدت نفوذپذیری و استفاده مردم از ابزارهای الکترونیکی را افزایش 
داد. توســعه ابزارهــای الکترونیکی در دورافتاده ترین روســتاها نیز 

می تواند به مردم کمک کند.
وی ضمن اشــاره به ضرورت گســترش اعتبارسنجی، اظهار کرد: کار 
دیگری که با حمایت وزارت اقتصاد انجام شده، قرار دادن اعتبارسنجی 

به جای دریافت اسناد ضمانتی است. اکنون به سمتی حرکت می کنیم 
که وام های خرد با اعتبارسنجی پرداخت شود. آمار معوقات دو بانک 
نشــان می دهد که مردم نســبت به بازپرداخت وام های قرض الحسنه 
به شدت خوشقول هستند. هنگامی که معوقات دو بانک قرض الحسنه 
۱.۵ درصد اســت، نیازی نیســت مردم را گرفتار ارائه اسناد ضمانتی 

کنیم.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: در حال ورود به حوزه 
اعتبارسنجی هستیم و اگر بنایی هم بر دریافت اسناد باشد، به صورت 
الکترونیکــی انجام خواهد شــد. اکنون وزارت اقتصاد پروژه ســفته 
الکترونیک را دنبال می کند و در حال ورود به فاز اجرایی اســت. این 
رویکرد به شدت کمک می کند گرفتاری های مردم و مراجعات آن ها 
برای دریافت خدماتی بانکی در حوزه قرض الحسنه را کاهش دهیم.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود گفت: باید به ســمت حذف 
کارمــزد ثابــت برویم، زیرا در برخی مــوارد حتی به کارمزدهای ۲ تا 
۴ درصد نیز شــبهاتی وارد می شــود. باید مزد خدمت را جایگزین آن 
کنیم. این جهت گیری در بانک های قرض الحســنه وجود دارد که به 
سمت کارمزد صفر حرکت کنند و مزد خدمت دریافت کنند. در چند 
سال آتی هر دو بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت به این سمت 
حرکت می کنند. اکنون دست یابی به هدف ۵۰ درصد برای دربرگیری 

قرض الحسنه در جامعه، هدف گذاری شده است.
حوزه قرض الحسنه متحول می شود

شمســی نژاد اظهــار کرد: تحول در حوزه قرض الحســنه را پیگیری 
می کنیم. قرض الحسنه از جنبه قوانین و مقررات، الزامات و زیربناها 
نیاز به تحول دارد. اکنون موضوع سازمان اقتصاد اسالمی، صندوق های 
قرض الحسنه، دو بانک قرض الحسنه و همچنین بحث قرض الحسنه در 
بانک های تجاری مطرح است. این موضوع چند متولی دارد که قدری 
مسائل را پیچیده کرده است. اگر این برنامه تحول را با همکاری بانک 

مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه و ارائه کنیم، گام بلندی برداشته ایم.

اخبار

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312
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ج بررسی شد کر کمیته تصویب شهرداری  پروژه تئاتر شهر در 
البرز / اکبرحیدری

معــاون شهرســازی و معماری شــهرداری 
کــرج گفــت: پــروژه تئاتــر شــهر واقع در 
پارک تاجیکســتان باهدف هویت بخشــی و 
نمادپــردازی در شــهر کرج و ارتقای فرهنگ 
جامعــه، تهیــه و اجرایی خواهد شــد.احدا... 
احمدی پرگو از برگزاری هجدهمین جلســه 
کمیته تصویب جهت بررســی دو پروژه طرح 
سه بعدی ورودی های شرقی و غربی شهر کرج 

از اتوبان تهران - کرج و طرح تئاتر شــهر خبر 
داد.وی گفت: با توجه به نیازســنجی صورت 
گرفته و محرومیت شــهر کرج به مجموعه ای 
فرهنگی و هنری با اســتانداردهای مناســب، 
پروژه تئاتر شــهر واقع در پارک تاجیکســتان 
باهدف هویت بخشــی و نمادپردازی در شهر 
کرج و ارتقای فرهنگ جامعه، تهیه شده است.
معاون شهرســازی و معماری شهرداری کرج 
در ادامــه افــزود:  این طــرح پس از ارائه طرح 

توسط مشاور شهرداری مصوب و مقرر شد نظر 
به اهمیت طرح و شــاخص بودن آن به کمیته 
ارتقای کیفی سیما و منظر استان ارسال شود.

احمدی پرگو گفت: در راســتای ساماندهی و 
هویت بخشی در اتوبان تهران - کرج با استفاده 
از عناصر هویتی جدید و قدیم، طرح سه بعدی 
ورودی های شرقی و غربی شهر کرج از اتوبان 
تهران - کرج در معاونت شهرسازی و معماری 
تهیه و به منظور تصویب به کمیته ارتقای کیفی 

سیما و منظر استان ارسال شد.احمدی پرگو 
در پایــان خاطرنشــان کرد: هــدف مدیریت 
شــهری ارتقای کیفی سیما و منظر شهری و 
ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری و اجتماعی با 
ظرفیت مناسب جهت بهره برداری شهروندان 
اســت تا بتواند ارتباطی قوی میان بافت های 
اطــراف ایجــاد کند و در پیوند با عملکردهای 
پیرامونــی یک مجموعه ی منســجم و حضور 

پذیر را شکل دهد.

کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی؛ توسط مدیر 

برنامه های گرامیداشت هفته زن تشریح شد
خراســان رضــوی / گروه اســتان ها: 
مدیــرکل دفتــر امور زنــان و خانواده 
استانداری خراسان رضوی برنامه های 
گرامیداشــت سالروز میالد دخت نبی 
مکــرم اســالم )ص( حضــرت فاطمه 
مرضیه )س( و روز زن در این استان را 
تشریح کرد.سیده طاهره طهماسبی در 
نشســت خبری با اصحاب رسانه  گفت: 
به منظور گرامیداشــت ســالروز میالد 
حضــرت فاطمه زهرا )س( و هفته زن 
که از دوم بهمن ماه آغاز می شود ویژه 
برنامه هایی در این استان تدارک دیده 
شده و ستاد بزرگداشت مقام زن و روز 
مادر کمیته های ذیل آن در استانداری 
تشکیل شده است.وی رویکردهای این 
برنامــه هــا را تجلیل از جایگاه حضرت 
زهــرا )س( به عنوان الگوی برتر جهان 
اســالم، توجه به دیدگاه های بنیانگذار 
کبیــر انقــالب اســالمی در خصوص 
جایگاه زنان در جامعه، توجه به موضوع 
خانــواده و تعالی و تحکیم آن، معرفی 
الگوهــای برتر زنــان در ابعاد مختلف 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی بویژه در 
خصوص فرزندآوری ذکر کرد.مدیرکل 
دفتــر امور زنان و خانواده اســتانداری 
خراســان رضوی افــزود: اهدای هزار و 
۳۰۰ ســری جهیزیه به نوعروســان، 
راه انــدازی پویش بــرای جمع آوری 

کمکهای مردمی به منظور آزادســازی 
مادران زندانی جرایم غیرعمد، خدمت 
رســانی به زنان ساکن حاشیه شهر در 
قالــب اعزام کارونهای هــالل احمر با 
موضوع ســالمت و نیکوکاری از جمله 
مهمترین این برنامه ها در استان است.
وی ادامه داد: ارایه مشاوره های رایگان 
روان شناسی در ۱۲ مرکز مشاوره، ارایه 
مشــاوره های تحصیلی رایگان در ۵۰ 
مرکز، ارایه مشاوره کاریابی و کارآفرینی 

رایگان در ۸۰ مرکز، برگزاری دوره های 
آموزشی با عنوان  سبک زندگی اسالمی  
بــا عنــوان  زندگی به رنگ خدا  در ۳۰ 
بقعــه متبرکــه امامزادگان اســتان با 
موضوع فرزندآوری و تربیت فرزندان از 
دیگر برنامه هایی اســت که ویژه هفته 
زن در این اســتان تدارک دیده شــده 
است.طهماســبی گفت: طرح سنجش 
ناهنجاریهــای ســاختارقامتی زنــان 
روســتایی و همایش صبحگاهی ویژه 

بانوان در بوســتان ملت مشهد توسط 
اداره کل ورزش و جوانــان خراســان 
رضوی، جشــنواره مــادر و کودک در 
بوستان مادر و کودک مشهد، جشنواره  
ترویــج فرهنگ فاطمــی  در ۸۰ بقعه 
متبرکه امامزادگان، همایش ملی  اسوه 
های صبر و مقاومت  و تجلیل از مادران 
زیر ۴۰ سال دارای سه فرزند طی هفته 
زن در این مشــهد برگزار می شود.وی 
تجلیل از مادران مدال آور ورزشــی در 

عرصه های ملی و بین المللی و معرفی 
زنان صنعتگر و فعال اقتصادی اســتان 
و قدردانی از آنان در نشستی با استاندار 
خراســان رضوی را از دیگر برنامه های 
هفته زن در خراســان رضوی برشمرد 
و افــزود: بانوان برتر صنعتگر به عنوان 
منتخبان این اســتان در همایشــی با 
حضور معــاون رییــس جمهوری در 
امور زنان و خانواده تجلیل می شــوند.
مدیــرکل دفتــر امور زنــان و خانواده 
اســتانداری خراسان رضوی ادامه داد: 
برگزاری نشســت کتابخوان ویژه هفته 
زن، نقــد کتــاب و رونمایی از کتابهای 
تازه انتشــار یافته بــا موضوع حضرت 
زهرا )س(، مسابقه کشوری قرآن برای 
خانواده های شــهدا و ایثارگران، پویش 
قصه گویی مادرانه، برپایی نمایشــگاه 
های عرضــه محصوالت تولیدی زنان، 
ارائــه کلیــپ در حــوزه فرزندآوری و 
حجاب توســط دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، دیدار استاندار با مادران شهدا و 
معرفی زنان تاثیرگذار انقالب اسالمی از 
طریق رسانه ها از دیگر برنامه های هفته 
بزرگداشت مقام زن در استان است.وی 
گفــت: عالوه بــر آن پروژه هایی نیز در 
حوزه ســاخت مدرســه و اشتغال زنان 
روســتایی طی هفته بزرگداشت مقام 

زن در این استان اجرا می شود.

سرپرست معاونت حمل  و نقل و ترافیک 
ج خبر داد؛ شهرداری کر

افزایش خودروهای ثبت 
ج تخلف سیار در کر

البرز / گروه اســتان ها: سرپرســت معاونت 
حمل ونقــل و ترافیک شــهرداری کرج از 
افزایــش خودروهای ثبت تخلف ســیار تا 
پایان سال خبر داد. فرزین فرشاد اظهار کرد: 
در حال حاضر شــهرداری کرج با همکاری 
پلیس راهور از یک دستگاه خودرو سیار ثبت 
تخلف برای ثبت تخلفات پارک حاشــیه ای 
نظیر پارک دوبل، توقف مطلقاً ممنوع، توقف 
در حریم و ... اســتفاده می کنند.وی اضافه 
کرد: این ســامانه به صورت هوشمند پالک 
خودرو متخلف را شناســایی و ثبت و برای 
اعمال جریمه به صورت مســتقیم به سامانه 
اجرائیات پلیس کشــور ارســال می کند.

سرپرســت معاونت حمل ونقــل ترافیک 
شهرداری کرج افزود: نزدیک به ۴۰ درصد 
شبکه شهری در معابر شلوغ و پرتردد نظیر 
خیابان بهشتی، بلوار طالقانی و شریعتی به 
سبب پارک حاشیه ای نادرست اشغال شده 
و این امر باعث کندی در ترافیک شــهری 
می شود، برای همین منظور شهرداری برای 
بهره گیری از ســامانه های هوشمند جهت 
مدیریت این معضل در سال جاری و آینده 
اهتمام ویژه ای دارد.فرشاد همچنین تأکید 
کرد: در اواخر سال جاری این تعداد خودرو 
به چهار دستگاه خواهد رسید و بیش از ۵۰ 
کیلومتر معابر اصلی و مرکزی شهر پوشش 
داده خواهند شد.وی افزود: به صورت روزانه 
هر خودرو بیش از هزار و ۵۰۰ تخلف پارک 
حاشــیه ای را ثبــت و اعمال قانون می کند 
که شــهرداری برنامه ویژه ای را برای ســال 
آینده جهت اجرایی شدن مدیریت هوشمند 
پارکینگ های حاشــیه ای در دست اقدام و 

مطالعه دارد.

 در آیین معرفی نجف آباد به عنوان 
شهر خالق کتابخوان صورت گرفت؛

 اهدای لوح وزیر 
 فرهنگ و ارشاد به شهردار 

و شهروندان نجف آباد
اصفهــان / گروه اســتان هــا:  آیین معرفی 
نجف آباد به عنوان شــهر خالق کتابخوان 
و مراســم افتتاحیــه خانه کتــاب با حضور 
دکتــر منیری معــاون قرآنی وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی برگزار شد.عبدالرسول 
امامی شــهردار نجف آباد به عنوان میزبان 
این جلســه ضمن خیرمقدم گویی و تشکر 
از مهمانان و مدعوین گفت شــهر نجف آباد 
شهر علم و ایمان و ایثار است و ۲۵۰۰ شهید 
تقدیم انقالب کرده است شهدای شاخص و 
زبانزد بسیاری دارد عنوان شهر ایثار و ایمان 
با وجود و بدنبال علم و معرفت شکل گرفته 
و این شــهر خالق کتابخوان دارای ســابقه 
و ســابقه طوالنی اســت و علمای زیادی را 
به خود دیده اســت و این جریان به خاطر 
تالش معرفتی همان علماست.امامی افزود 
امیدواریــم بتوانیم بحث تفکر و تولید علم 
و فرهنگ مطالعه را در شــهر نهادینه کنیم 
آنــگاه بــه خودی خود موارد ایمان و ایثار را 
نیز خواهیم داشت این موارد ریشه در تالش 
و زحمات اهل علمی است که قبال در نجف 
آباد زندگی می کردند و ما مدیون این علما 
هســتیم و این شرایط را مدیون پیشینیان 
هستیم امیدوارم این شرایط را حفظ کنیم 
و بتوانیم آنها را ارتقا بدهیم.شــهردار نجف 
آباد افزود شهر نجف آباد به نام شهر شهید 
حججی شناخته می شود و این عزیز خودش 
از مروجین مطالعه بوده است و در شاخص 
های شــهر خالق کتابخوان شهید حججی 
هم یکی از موارد شاخص بود امیدواریم تمام 
ادارات و ارگانها و رســانه ها به میدان بیایند 
و ایفــای نقش کننــد تا بتوانیم به این مهم 
دست پیدا کنیم.حجت االسالم والمسلمین 
حســناتی نماینده ولــی فقیه و امام جمعه 
نجــف آباد در ادامــه این آیین گفت تالش 
مسئولین برای باال بردن فرهنگ کتابخوانی 
ســتودنی اســت.وی ضمــن توصیــه به 
شهرداری ها، اداره ارشاد اسالمی و آموزش 
و پرورش و دیگر دســتگاه ها گفت با انگیزه 
باالتر کمک کار این ماموریت باشــیم چرا 
که شما ادامه دهنده راه خوبان گذشته اید.
حسناتی ادامه داد باور من بر این است که هر 
 چقدر در زمینه کتاب و کتابخوانی کار شود 

باز هم کم است.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان 
اظهار کرد:

فرســودگی 50 درصد ناوگان 
کسیرانی در گرگان تا

گلســتان / گروه اســتان ها: رئیس سازمان حمل 
و نقل شــهرداری گرگان از فرسودگی ۵۰ درصد 
ناوگان تاکســیرانی در این شهرســتان خبر داد. 
علی رضا کمال غریبی رئیس سازمان حمل و نقل 
شهرداری گرگان گفت: در شهر گرگان نزدیک به 
۳ هزار تاکســی و ۱۰۰ اتوبوس داریم و میانگین 
عمر ناوگان حمل و نقل در کشور ۱۰ سال است.
بــه گفته کمــال غریبی بالغ بر ۵۰ درصد ناوگان  
تاکسی رانی شهر گرگان فرسوده هستند.او گفت: 
سایت ثبت نام دریافت تسهیالت نوسازی تاکسی 
فعال اســت و رانندگان تاکســی می توانند برای 
دریافت تســهیالت ثبــت نام کنند.کمال غریبی 
گفت: برای تاکســی های شــهر گرگان کارواش 
رایگان در ســطح شــهر برقرار کردیم و رانندگان 
می تواننــد با دریافت ژتــون از خدمات کارواش 
بهره ببرند.  او گفت: چنانچه شــهروندی گرگانی 
در تاکســی وســیله ای گم کرده باشد می تواند با 
شماره ۰۹۱۱۴۰۶۱۷۰۷ تماس بگیرد و و کسب 

اطالع کنند

رئیس سازمان صمت استان اردبیل عنوان کرد؛

مجهز شدن گمرک استان اردبیل 
به بلوک صادراتی فرش 

اردبیل / گروه اســتان ها: صادقی، رئیس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجارت اســتان اردبیل گفت: 
تــالش بر این اســت تا گمــرک اردبیل را به بلوک 
صادراتی فرش مجهز کنیم تا امکان صادرات فرش 
از اســتان اردبیل فراهم آید.رامین صادقی اظهار 
کرد: برای احیای صادرات فرش از اســتان اردبیل 
رایزنی ها برای تأمین تجهیزات مورد نیاز و ارزیاب 
نهایی در گمرکات در حال فراهم شــدن اســت تا 
صادرکنندگان فرش به جای صادرات از قم، تبریز 
و یا تهران از گمرکات استان اردبیل صادرات فرش 
و صنایع دستی را انجام دهند.وی هنر صنعت فرش 
را هنــر صنعــت با اصالت در این اســتان با قدمت 
طوالنــی و بافندگان متعدد مــرد و زن اعالم کرد 
و گفت: در حال حاضر ۴۴ هزار نفر در این اســتان 
بافنده فرش هســتند و در این هنر صنعت کســب 
درآمد می کنند.رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان اردبیل تصریــح کرد: از این تعداد 
تنهــا ۷ هــزار و ۳۰۰ نفر تحت پوشــش بیمه قرار 
گرفتــه امــا تالش بر این اســت تا با اقدامی مؤثر با 
هماهنگی بیمه تأمین اجتماعی و بیمه روستایی 
و عشایر پوشش بیمه ای جامعه بافنده مورد توجه 
قــرار گیرد.صادقی تولید ۹۰ هزار متر مربع فرش 
را در طول سال به همت بافندگان فرش دستباف 
یادآور شــد و افزود: رونق تولید فرش دســتباف در 
حقیقت توسعه اشتغال را به همراه دارد و بیش از 
هر زمان دیگر می تواند توانمندی اقتصادی استان 
را ارتقا دهد.وی مشکالت بافندگان فرش را از عدم 
پوشش بیمه ای، نبود مسکن و درآمد کافی یادآور 
شد و خاطر نشان کرد: در حل این مشکالت گام های 
جدی با کمک اتحادیه ها برداشته شده و سعی بر این 
اســت تا در یک روند رو به جلو بتوان اقدام مؤثری 
را در پشتیبانی از بافندگان فرش انجام داد.صادقی 
به ثبت جهانی ۱۵ طرح فرش دستباف استان اشاره 
کــرد و ادامــه داد: ریز ماهــی، بیجار، کله قوچی و 
طرح های معروف دیگر برند شهر اردبیل محسوب 
می شــود که حتی آوازه جهانی و بین المللی پیدا 
کرده است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اردبیل ضرورت برندسازی فرش اردبیل را 
به همراه احیای جایگاه فرش این استان در سطح 
ملی و بین المللی یادآور شــد و اضافه کرد: در کنار 
راه اندازی بلوک تخصصی صادراتی فرش در گمرک 
استان، تالشمان بر این است تا فرش دستباف این 

استان در داخل نیز مشتریان خود را پیدا کند.

 رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شوشتر 
خبر داد؛

ح مهارت آموزی   اجرای طر
دوره اول متوســطه در شوشتر 

خوزســتان / گروه استان ها: منصورعسکری کیا 
رییــس مرکزآموزش فنی وحرفه ای شوشــتر ، 
در راســتای طرح مهارت آمــوزی دانش آموزان 
دوره اول متوســطه بر اجرای دوره های آموزشی 
کارآفرینــی و مهارت آمــوزی مبتنــی بر برنامه 
درســی حوزه های تربیت و یادگیری   از زیر نظام 
برنامه درســی برنامه ابالغی سال ۹۹ و همچنین 
زمینه ســازی جهت تحقق سند تحول بنیادین و 
عملیاتی کردن بسته تحول آفرین  هر دانش آموز 
یــک مهارت ویــژه دوره اول متوسطه،نشســت 
تخصصی فنی وحرفه ای و آموزش وپرورش جهت 
اجرا درشهرستان شوشتربرگزار شد. عسکری کیا 
اظهارداشت : بر این اساس؛ ترویج، توسعه و تقویت 
فرهنــگ کار، تولید، کارآفرینی و مهارت آموزی، 
کمک به هدایت تحصیلی آگاهانه دانش آموزان، 
کیفیت بخشــی به آمــوزش دروس کار، فناوری، 
فرهنگ و هنر و ارتقای شایســتگی های حرفه ای 
دبیــران از اهــداف کیفی برگزاری این نشســت 
بود. وی گفت: کســب حداقل یک مهارت توسط 
دانش آمــوز تا پایان دوره تحصیلی، آموزش همه 
دانــش آموزان پایه هفتم، آموزش دبیران مجری 
آموزش های مهارتی و تجهیز کارگاههای مهارتی 

نیز ازجمله اهداف کمی جلسه بود.

کرونا  عنوان شد؛  در همایش ملی  تولید دانش سالمتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی درجهان پسا

کرونا  ثار سوء پاندمی  آ کاهش  همت پارلمان بخش خصوصی اصفهان برای 
اصفهان / گروه اســتان ها: ســرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و 
دانشــگاه باهمکاری واحد پژوهش و بررســی های اقتصادی دومین 
همایش ملی  تولید دانش سالمتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی 
درجهان پساکرونا  را برگزار کرد. غالمرضا اخوان فرید، عضو هیئت 
نمایندگان پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این همایش که به 
صورت مجازی برگزار شــد، به تشــریح تحوالت صنعت داروسازی 

در دوران کرونا و پسا کرونا پرداخت.
وی بــا بیــان اینکه پیش از کرونــا در تاریخ جهان چندین بیماری 
اپدیمی مانند طاعون، وبا و آنفوالنزا وجود داشــته اســت، تصریح 
کرد: در ســال ۱۹۱۸ پاندمی آنفوالنزا حدود ۳۰ میلیون نفر را به 
کام مرگ کشــاند.رئیس کمیســیون توسعه و بهبود محیط کسب 
و کار اتــاق بازرگانــی اصفهان افــزود: تاکنون بیش از ۵میلیون نفر 
از مبتالیــان کرونــا یعنی حدود ۲.۵ درصــد این افراد جان خود را 
از دســت داده اند. اخوان فرید ضمن اشــاره به خســارات اجتماعی 
کووید ۱۹ گفت: بر اســاس برآورد کمیته اقتصادی ســازمان ملل، 

کرونا بیش از ۱۰ تریلیون دالر به اقتصاد جهانی خسارت وارد کرده 
و منجر به کاهش ۳درصدی تولید ناخالص ملی جهان شــده اســت. 
این در حالی است در این دوره بعضی از کشورها مانند چین، آمریکا 
و هند با رشد اقتصادی مواجه بوده اند.عضو هیئت نمایندگان اتاق 

بازرگانی اصفهان لطمات اقتصادی کشــور ما درزمان پاندمی کرونا 
را نســبت به متوســط جهانی به دلیل وجود تحریم پایین تر دانست.
اخوان فرید در ادامه ضمن تشــریح تاثیرکرونا بر صنعت داروسازی 
تاکیــد کرد: اتاق بازرگانــی اصفهان در زمان بحران کرونا در حوزه 
مســئولیت اجتماعی از هیچ تالشــی فروگذار نکرد که ارایه وام های 
قرض الحسنه به فعاالن اقتصادی، تقدیر از کادر درمان، تهیه تبلت 
برای دانش آموزان خانواده های نیازمند و تهیه بسته های معیشتی 
از جمله این اقدامات بود.همچنین زهرازمانی، مدیر واحد پژوهش 
و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان شفاف سازی وضعیت 
موجود و کمک به توانمندســازی فعاالن اقتصادی، تشــکیل ستاد 
بحران، اســتفاده از پتانسیل های شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصــی برای انتقال مســایل فعاالن اقتصــادی به دولت وایجاد 
کمپین بیداری اقتصادی را ازجمله اقدامات پارلمان بخش خصوصی 
اصفهان برای کمک به کاهش آسیب های ناشی از پاندمی کرونا به 

فعاالن اقتصادی دانست و به تشریح این خدمات پرداخت.

خبر ویژه

گلســتان  / گروه اســتان ها: مهندس علی طالبی  
از اهتمام و جدی گرفتن  صرفه جویی در مصرف 
گاز  خبــر داد.وی افــزود :در وضعیت فعلی با ورود 
جبهه هوای ســرد ، بارش برف و  ســردی شــدید 
هوا در کشور و استان  ، میزان مصرف گاز به طور 
چشمگیری  باال رفته  و این امر در برخی از نقاط 
اســتان  افت ناگهانی  فشــار گاز را بهمراه خواد 
داشــت، بنابراین از مشــترکین عزیز تقاضا داریم  
تــا نهایــت صرفه جویی را در مصرف گاز داشــته 
باشــند . طالبی اظهار داشت: همکاری وهمیاری 

مشترکین خانگی در زمینه مدیریت بهینه مصرف 
می تواند کمک بسیار خوبی برای استمرار جریان 
گازباشــد که در این رابطه  مشــترکین گرامی می 
تواننــد با کاهش حداقــل یک درجه دمای منزل  
خود ، حدود ۶ درصد در مصرف گاز صرفه جویی 
کنند. مدیرعامل گاز گلســتان  افزود: همه ما می 
توانیــم با مدیریت مصرف دراســتمرارجریان گاز 
کمک کنیم وازقطع شدن گاز در استان  جلوگیری 
کنیمایشــان از مهمتریــن اقداماتی که می تواند 
در این زمینه کمک شــایانی نماید را پوشــیدن 

لباســهای گرم زمســتانه ، تنظیم دمای محیط با 
پیــچ تنظیم بخاری، کم کردن حداقل یک درجه 
از دمــای محیــط، نصب پرده های ضخیم و بلند، 
مســدود کردن روزنه های ورود هوای ســرد با در 
نظر گرفتن هوای مورد نیاز برای ســوخت وسایل 
گازســوز، تنظیم دمای اتاق درحد استاندارد بین 
۱۸ تا ۲۱سانتیگراد  ،بستن شیر شوفاژ اطاق هایی 
که مورد استفاده قرارنمی گیرند و همچنین بسته 
نگهداشــتن در اطاق های خالی و خاموش کردن 

بخاری موجود در آن  و سایر موارد عنوان نمود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:  

، مقوله صرفه جویی را جدی بگیرید گاز جهت پایداری جریان 

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها
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کوتاه از آموزش

7جامعه
وزیر آموزش و پرورش:

مدارس باید آموزش 
حضوری را  از سر بگیرند

وزیــر آمــوزش و پــرورش در بازدید 
مشــترک بــه همراه رئیس ســازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
از مدارس سیل زده شرق هرمزگان در 
شهرســتان میناب و رودان، اظهار کرد: 
تمامی مدارس کشــور باز اســت و باید 
بصورت حضوری فعالیت داشته باشند.
یوسف نوری با بیان اینکه والدین دانش 
آموزان نیز با مدارس همکاری داشــته 
باشــند و دانش آمــوزان را به مدارس 
بفرســتند، تصریح کرد: مدارس حتما 
باید آموزش حضوری را از ســر بگیرند، 
۹۵ درصــد مــدارس دنیا در این مدت 
بــاز بــوده اند اما ما ۱۰۰ درصد تعطیل 
کردیم و آموزش مجازی داشتیم. وزیر 
آمــوزش و پرورش در خصوص ایرادات 
شــورای نگهبان به طــرح رتبه بندی 
معلمان، عنوان کرد: این ایرادات امروز 
یکشــنبه سوم بهمن ماه در کمیسیون 
آموزش مجلس شورای اسالمی بررسی 

می شود.

 آغاز مجدد ثبت نام 
برای جاماندگان کنکور 

ارشد 1401 از امروز
متقاضیان ثبت نام در آزمون کارشناسی 
ارشــد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ در تمامی 
دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی 
دولتی و غیر دولتی و همچنین دانشگاه 
آزاد اسالمی و بیست و هفتمین المپیاد 
علمی- دانشجویی کشور می توانند در 
روزهای ۳ تا ۶ بهمن ماه نسبت به ثبت 
نام در آزمون اقدام کنند.متقاضیانی که 
در زمــان مقرر ۱۶ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۰ در 
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
۱۴۰۱ ثبت نــام نکرده اند نیز می توانند 
از امروز یکشــنبه ۳ بهمن تا چهارشنبه 
۶ بهمــن فرم های ثبــت نام خود را که 
بــه منظور مشــاهده و ویرایش بر روی 
ســایت سازمان ســنجش قرار خواهد 

گرفت، مشاهده کنند.
متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در 
نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
دفترچــه راهنمای ثبت نام و اصالحات 
مربــوط به آن منــدرج در اطالعیه ۲۳ 
آذرماه که در ســایت سازمان سنجش 
در دســترس است، نسبت به مشاهده 
و کنترل اطالعات ثبت نامی خود اقدام 
و در صورت تمایل نســبت به ویرایش 
اطالعات اقدام کنند.آزمون کارشناسی 
ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ در روزهای 
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲۸، ۲۹ 
و ۳۰ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱ برگزار 

خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش: 

 کنکور را حذف شده 
در نظر بگیرید

رئیس ســازمان سنجش آموزش کشور 
در مورد کنکور و مصوباتی در خصوص 
کاهش سهم آن در نظام سنجش آموزش 
کشور، اظهار کرد: طی سال های آینده 
ما دیگر کنکور به شیوه سابق نخواهیم 
داشــت بلکه یک نظام سنجش ورود به 
دانشــگاه که شــامل دو بخش است را 

اجرایی خواهیم کرد.
عبدالرســول پورعبــاس افــزود: نظام 
ســنجش دو مرحلــه ای را آزمون های 
یکپارچه کشــوری در آموزش و پرورش 
و  آزمون هــای کشــوری در ســنجش 
تشــکیل خواهــد داد، مالک پذیرش و 
ورود به دانشــگاه نیز این دو ســنجش 
خواهــد بود، از ایــن رو کنکور را حذف 
شــده در نظر بگیرید، سوابق تحصیلی 
و آزمون ســنجش به شکل هوشمند و 
در تعــدد قابل قبول از ســوی آموزش 
و پــرورش و ســازمان ســنجش در 
 راستای تقویت این دو سازمان طراحی 
خواهد شــد.  رئیس ســازمان سنجش 
آموزش کشــور در پاســخ به این سوال 
که آیا با افزایش ســهم سوابق تحصیلی 
بــه عدالت آموزشــی نزدیک خواهیم 
شد، اظهار کرد: برای رسیدن به عدالت 
آموزشی باید بتوانیم امتحانات هوشمند 
را در این کشــور برگزار کنیم آنچه آن 
روز هــا تحت عنــوان امتحانات متعدد 
می گفتیم امروز عملیاتی خواهد شــد، 
چرا که امروزه نیز فناوری آن در کشــور 
موجود است و در آینده در مورد جزییات 

آن بیشتر صحبت خواهیم کرد. 

اومیکرون را دستکم نگیرید؛

 اومیکرون به زودی ســویه 
غالب می شود

گفته می شــود سویه اومیکرون می تواند 
آخرین حمله از نوع کرونایی باشد، البته 
این فقط یک احتمال و پیشــگویی است 
که با واکنش رئیس ســازمان بهداشــت 
جهانی مواجه شد. اما، واقعیت این است 
کــه مرگبــار بودن ســویه اومیکرون به 
مراتب از دلتا کمتر اســت و همین نکته، 
باعث شده برخی افراد به آن به مثابه یک 
سرماخوردگی ســاده نگاه کنند.این در 
حالیست که در شرایط کنونی، اومیکرون 
به ســویه غالب در اروپا و آمریکا تبدیل 
شــده و آمارهای ابتالء در کشــورهای 
اروپایی و البته آمریکا، به شــدت نگران 
کننده است.تجربه پیک های قبلی کرونا 
نشان داده است که وقتی یک سویه جدید 
در اروپا شیوع می یابد، به فاصله ۲ ماه بعد 
همان ســویه در کشور ما غالب می شود. 
اگر چنین فرضیه را درســت بدانیم، باید 
در روزهای پایانی سال منتظر غالب شدن 
سویه اومیکرون در کشورمان باشیم. باز 
هــم اگر این فرضیه بــه واقعیت تبدیل 
شــود، ســال نو را باید در خانه بمانیم.

علیرضــا ناجی، رئیــس مرکز تحقیقات 
ویروس شناســی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشتی، در پاســخ به این سوال 
که چرا بین غالب شدن سویه اومیکرون 
در اروپا و ایران فاصله وجود دارد، گفت: 
یکی از اصلی ترین دالیل تفاوت گردش 
ســویه جدید کرونا در کشــور ما با اروپا و 
آمریکا، فاصله زیاد واکسیناســیون علیه 
کرونا اســت.وی افزود: واکسیناســیون 
سراســری در کشــور ما به تازگی انجام 
شــده است، در صورتی که در کشورهای 
اروپایــی و آمریکایــی فاصله بین دو دوز 
واکسن بیشتر است.ناجی با اشاره به عبور 
کشور از دو پیک سهمگین کرونا، گفت: به 
نظر می رسد ایمنی طبیعی حاصل شده 
از پیــک چهــارم و پنجم در کاهش آمار 
مبتالیان به کرونا در کشور اثر گذار بوده 
اســت.ناجی، با اشاره به سرایت پذیری 
و قدرت انتقال باالی ســویه اومیکرون، 
تاکید کرد: گریز از ایمنی یکی از مهم ترین 
شــاخص های این ویروس است بنابراین 
اکیداً توصیه می شود در برابر سویه های 
جدید ویروس با دریافت دوز بوســتر به 
قطع زنجیره انتقال ویروس کمک کنیم.

ناجــی با عنوان اینکه هــر لحظه بعد از 
دریافت واکســن کرونا ممکن اســت به 
اومیکــرون مبتال شــویم، گفت: یکی از 
مهم ترین خصوصیات اومیکرون، ایمنی 
گریزی اســت. بنابراین، تزریق دوز سوم 
واکس کرونا، بســیار اهمیــت دارد.آن 
طور که از شــواهد امر پیداست و اعضای 
کمیته علمی کشــوری کووید ۱۹ عنوان 
می کننــد، اومیکرون ظرف هفته جاری 
به ســویه غالب در کشــور تبدیل خواهد 
شــد و این موضوع می تواند یک هشدار 
جدی برای ما باشد که در روزهای پایانی 
سال، خطر اومیکرون جدی خواهد شد و 
می تواند اســباب دردسر و تکرار روزهای 
سخت پیک پنجم شود.بهرام عین اللهی 
وزیر بهداشــت هــم از وضعیت کرونایی 
کشــور ابراز نگرانی کرد و گفت: یکی از 
مهم تریــن نگرانی های ما، عادی انگاری 
مردم اســت. زیرا، نباید تصور کنیم همه 
چیز تمام شــده است.وی، در واکشن به 
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد 
اعمــال محدودیت هــا، گفت: با توجه به 
شــرایط کرونایی کشور، ما پیشنهادات 
کارشناســی خود را مطــرح می کنیم و 
ســتاد ملی مقابله با کرونــا تصمیمات 
الزم را می گیرد.عیــن اللهــی افزود: اگر 
در اجتماعات، از ماسک استفاده و فاصله 
گذاری رعایت شــود، تا حدی می تواند 
از ابتــالء به اومیکــرون جلوگیری کند.

بررسی موارد آزمایش شده نشان می دهد 
از چهار هفته پیش که نخســتین موارد 
ابتالء به اومیکرون در کشــور شناسایی 
شد، هر هفته به طور متوسط ۱۰ درصد 
به نسبت ابتالء به اومیکرون در برابر ابتالء 
به دلتا افزوده شده است.در همین حال، 
آمارهای روزانه وزارت بهداشــت نشان 
می دهد که موارد شناســایی بیماران در 
روزهای اخیر سیر صعودی داشته است. 
این در حالی اســت که گفته می شــود، 
حدود ۵۰ درصد موارد کرونا در کشــور 
مربوط به سویه اومیکرون است.اگر فرض 
کنیم چنین فرضیه ای درست باشد، باید 
در روزهای آینده شــاهد سرعت گرفتن 
موارد ابتالء به اومیکرون در کشور باشیم 
و اگر همین رویه تا پایان سال ادامه یابد، 
این احتمال هست که با غالب شدن سویه 
اومیکرون و شــدت گرفتن پیک ششم، 
سال نو را در خانه بمانیم. زیرا، برای مصون 
مانــد از قــدرت پنهان اومیکرون، باید از 
همیــن حاال به فکر اعمال محدودیت ها 
بود و ســختگیری های روزهای کرونایی 

را جدی تر گرفت.

استاندار تهران خبر داد؛

کشور به 9 سال کرونا در  کسیناسیون  کاهش سن وا
اســتاندار تهــران اظهار کرد: در جلســه صبح 
شــنبه ســتاد ملی مقابله با کرونا که با حضور 
رئیس جمهور برگزار شد تصمیم بر این شد که 
واکسیناســیون کودکان از کف ۱۲ سال پایین 
تر آورده شــود و کودکان بین ۹ تا ۱۲ ســال 
نیز واکسیناسیون شان انجام شود.جمع بندی 
انجام واکسیناســیون بــرای کودکان بین ۹ تا 
۱۲ ســال بر اســاس تجربه کشورهای مختلف 
مرور مطالعات و نهایتا تصمیمی بر اساس مبانی 
علمی بوده است. این واکسیناسیون به صورت 

داوطلبانه و با رضایت والدین انجام خواهد شد 
که نوع واکسن و نوبت تزریق آن توسط کمیته 
علمی ســتاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشــت 
اعالم خواهد شد.محســن منصوری افزود: علی 
رغم اصرار و کار خوب رسانه ای که انجام شده 
استقبال از تزریق دز سوم آنطور که شایسته است 
صورت نگرفته، انتظار می رود همه شــهروندان 
برای تزریق دز ســوم بــه مراکز مراجعه کنند. 
کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کردند 
گام موثری در جهت کنترل بیماری داشتند. بی 

تردید باید در تزریق دز سوم به سطح تزریق دز 
اول و دوم که در حال حاضر فاصله زیادی دارد 
برســیم. در این زمینه رسانه ها نیز باید ترغیب 
شهروندان را در دستور کار خود قرار دهند.وی 
به موضوع کنترل مرزها هم اشاره کرد و افزود: 
متاســفانه در ورودی های استان تهران همانند 
فرودگاه امام در تســت هایی که به شــکل رندم 
انجام شــده مشــاهده کردیم که مسافرانی که 
گواهی PCR منفی داشــتند تست PCR شان 
مثبت بوده، لذا مشخص است این گواهی ها از 

اعتبار الزم برخوردا نیست. لذا وزارت بهداشت 
به کمک هالل احمر نســبت به تشدید مراقبت 
ها اقدام کند.وی در ادامه گفت: بر اساس مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا دستور رئیس جمهور 
و تصمیم جلسه مشترک وزرای کشور، علوم و 
وزارت آمــوزش و پرورش، کالس های مدارس 
بــا رعایت پروتکل ها باید به صورت حداکثری 
بازگشــایی شــود.لذا مدارس و دانشگاه ها در 
ســطح اســتان تهران باید به صورت حداکثری 

بازگشایی شود.

کرونا سیاه نکنیم روز زیبای مادر را در سایه 

سالمتی؛ بهترین هدیه روز مادر
در هفته های منتهی به روز مادر در سال ۹۹ 
بود که، آیه زنی ۳۳ ساله به خریدن هدیه 
برای مــادرش فکر می کرد.اما او تصورش 
را هــم نمی کرد که به جــای دادن هدیه، 
مادرش را دفن خواهد کرد.مادر آیه در اثر 
ابتالی به ویروس کرونا فوت شــد.اگرچه 
مادر آیه یک هفته حال خوبی نداشــت اما 
آیه هرگز فکر نمی کرد که این آخر روزهای 
زنده بودن مادرش باشد.آیه با شنیدن خبر 
مــرگ مادرش، از حال رفت. آیه می گوید: 
»به برادرم گفتم که دروغ می گویی. او قبال 
بــه من گفته بود که حال مادرم دارد بهتر 
می شــود«.»ما امیدوار بودیم که برای روز 
مادر به خانه برگردد چون چند روز قبل از 
روز مادر در بیمارستان بستری شده بود. در 
نظر داشتیم این روز را با هم جشن بگیریم«.

مــادر آیــه یک روز قبل از مرگش و پس از 
اینکه آزمایش نشان داد که به کووید -۱۹ 
مبتال شده به بیمارستان منتقل و بستری 
شد. چالش آیه فقط این نبود که نتوانست 
با مادرش خداحافظی کند. به دلیل شیوع 
کرونــا برگزاری هرگونه مراســم و تجمع 
برای افراد فوت شــده از ســوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا ممنوع شــده بود.آیه در این 
بــاره می گویــد: »فقط چند نفر از اعضای 
خانواده آمدند. همه ماسک زده و دستکش 
حفاظتی پوشــیده بودند. زن برادرم دست 
مــرا گرفت و زیر لب گفت دلم می خواهم 
تو را بغل کنم اما نمی توانم. به برادرم ضربه 
روحی سنگینی وارد شده بود. اما هیچکدام 
از ما نمی توانستیم دیگری را تسلی بدهیم 
و آرام کنیم«.»پدرم هم نتوانست با مادرم 
خداحافظــی کند. او هنگام دفن در محل 
حضور داشت اما برای یک هفته او را ندیده 
بود«.بعــد از مــرگ مادر آیه، از پدرش هم 
آزمایش به عمل آمد و معلوم شد که پدر هم 
ویروس کووید-۱۹ گرفته و در بیمارستان 
بســتری شــد.آیه می گوید: »وقتی او در 
بیمارســتان بســتری شد، من دیگر عنان 

اختیــار از کــف دادم و روی زمین افتادم و 
شــروع به ضجه کردم«.اما پدر آیه خوب 
شــد و آخر هفته گذشته به خانه برگشت.

اگرچــه آزمایش آیه و برادرش مثبت نبود 
اما هر دو مجبور شدند خود را در قرنطینه 
خانگــی قرار دهند.»حتی اعضای خانواده 
هم نمی توانستند برای قوت قلب دادن به 
یکدیگر در کنار هم باشــند«.این ها تجربه 
تلــخ زنــی بود که مادرش را در روز مادر به 

دلیل ابتال به کرونا از دست داد.

دلتنگ روزهای قبل از کرونا هستیم
این روزها همه نگرانند که باالخره ویروس 
کرونا چه زمانی از زندگی مردم بیرون می 
رود تا بار دیگر روی آرامش را به خود ببینند. 
ویروســی که همه را به نوعی درگیر خود 
کرده اســت از کادر درمانی و بیمارستانی 
تا مردم عادی. همه متاثر از تاثیرات ورود 
این میهمــان ناخوانده و دلتنگ روزهای 
قبل از این دوران هستند.خانه نشــینی و 
قرنطینه نصیب بســیاری از مردم سالم و 

بیمار در این دوران شده است؛ دورانی که 
به گفته بســیاری از کارشناسان در ۱۰۰ 
ســال اخیر بی ســابقه بوده است تا مردم 
به واســطه وجود این ویروس بیشتر وقت 
خــود را در خانــه بمانند. اغلب مردم خانه 
را بــه بــازار و خیابــان ترجیح می دهند و 
انتظار دارند با رعایت کردن موارد مراقبتی 
هرچه زودتر ســایه سنگین این ویروس از 
ســر مردم برداشته شــود.اما کرونا هنوز 
هســت و کشته می گیرد، سویه اومیکرون 
هم کم کم به گفته ستاد ملی مقابله با کرونا 
و هشــدار متخصصان دارد به سویه غالب 
کشــور تبدیل می شــود و نوید ورود پیک 
جدید کرونا به کشور را می دهد.از طرفی 
امروز روز مادر است، هر ساله در روز مادر 
، شــلوغی و ازدحام جمعیت در خیابان ها 
به حدی بوده اســت که به قول قدیمی ها 
»جایی برای سوزن انداختن نبود« و همه 
در پــی خریدن هدیه ای هر چند کوچک 
برای شاد کردن دل مادرهایشان بودند تا به 
رسم ادب به او یادآوری کنند که به یادش 

بوده اند و شاید گوشه ای از زحماتش را در 
تالش هستند تا جبران کنند. اما این روزها 
به دلیل شیوع کرونا حال و روز بسیاری از 
شــهرها خوب نیست و چهره شهرها رنگ 
و بوی شادی را ندارند.دل همه مردم برای 
دوران پسا کرونا تنگ شده است تا آزادانه 
در خیابان ها قدم بزنند به دید و بازدید بروند 
و روز مادر را در کنار بقیه اعضای خانواده 
جشــن بگیرند، همدیگر را در آغوش گرم 
بگیرنــد، دلشــان می خواهد شــرایط به 
حالــت عادی برگــردد.از طرفی به دلیل 
شرایط اقتصادی این روزها جیب هایمان 
هــم کــه خالی اســت؛ در این شــرایط 
می شود برای مادرانمان هدیه ای بگیریم، 
می توانیم جشــنی برپا کنیم یا مثل همه 
ســال های گذشته پای سفره ای بنشینیم 
که همیشــه با آب وتاب از طعم  غذاهایش 
برای بقیه تعریف کرده ایم؟ یا حتی دست 
خالی هم که شــده به خودمان این اجازه 
را می دهیــم در خانــه مادری را باز کنیم و 
بوسه ای به گونه هایش بزنیم؟ اگر احساس 

را بگذاریم کنــار، منطقمان باید قاطعانه 
بگوید نه نمی شــود، امــا خیلی هایمان با 
ژســتی حق به جانــب می گوییم: »مگر 
می شود روز مادر کنار مادر نبود؟«. اما باز 
هم هستند کسانی که سالمتی مادرشان 
برایشان مهم تر از هر چیزی است.بهرحال 
کســانی کــه ازدواج نکرده اند و به همراه 
پدر و مادرشان زندگی می کنند، مشکلی 
برای اینکه کنار مادرشــان باشند، ندارند 
اما فرزندانی که مستقل هستند باید برای 
رفتــن به خانه مادر و پــدر خود و برپایی 
جشــن روز مادر با احتیاط بیشتری عمل 
کننــد تا ســالمتی عزیزانشــان را با این 
دورهمی به خطر نیندازند.درســت است 
دلتنگ دیدن عزیزان هستیم اما چه بهتر 
که همه رعایت کنیم تا شــاید زودتر این 
ویروس خطرناک شــرش از سر مردم کم 
شود و مردم روزهای عادی زندگی شان را 
بار دیگر ببینند. روزگاری که دیگر ترس، 
دلهره و اضطراب چاشنی آن نباشد و مردم 

صله رحم را مانند گذشته به جا آورند.

گشت به شرایط عادی نیاز به رعایت  باز
همه دستورالعمل ها است

یادمان باشد بازگشت به شرایط عادی نیاز 
به رعایت همه دستورالعمل ها از سوی تمام 
شهروندان دارد.بسیاری از مردمی که این 
روزها شرایط بسیار سخت دوران کرونایی را 
سپری می کنند، آرزوهایی دارند که خیلی 
محال و دســت نیافتنی نیست اما بستگی 
به رعایت کردن ما دارد. درســت است که 
همه دلمان می خواهد باز هم در کنار اقوام 
و بســتگان روزهای شادی داشته باشیم  و 
مناسبت روز مادر و سایر مناسبت ها را در 
آرامش در کنار عزیزانمان جشن بگیریم و 
برگــزار کنیم. اما همه باید رعایت کنیم تا 
شــرایط عادی شود و دلتنگی ندیدن پدر 
و مادر به سر برسد و روزهای خوش با هم 

بودن فرا رسد. 

بررسی وضعیت بودجه  »توانبخشی« بهزیستی در الیحه 1401 
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
وضعیت تخصیص بودجه حوزه توانبخشی در سال جاری اظهار کرد: 
در سال جاری حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای حوزه توانبخشی 
اعتبــار در نظر گرفته شــد که تاکنون حــدود ۷۰ درصد این رقم 
تخصیص اعتبار یافته اســت و این درحالیســت که در این حوزه با 
مشــکالت جدی روبه رو هســتیم و نیاز به منابع بیشتری برای رفع 
مشــکالت حداقلــی معلوالن داریم کــه امیدواریم در ۲ ماه آینده 
بخــش باقــی مانــده از بودجه در این زمینه به ســازمان پرداخت 
شود.ســیدمرتضی حسینی در پاســخ به این سوال که در صورتی 
که همه مبلغ در نظر گرفته شــده در این حوزه طی ســال پرداخت 

نشــود، آیا این رقم در ســال بعد به بودجه اضافه می شــود؟ گفت: 
درصوت محقق نشدن همه اعتبار، رقمی به سال بعد اضافه نخواهد 
شد.امسال برای اولین بار در قانون بودجه، دولت مکلف شده است 
۱۰۰ درصــد اعتبــار در نظــر گرفته شــده را پرداخت کند و ما نیز 
امیدواریم تا پایان ســال اعتبار در نظر گرفته شــده محقق شود، اما 
درصورتی که دولت نتواند اعتبار را به طور کامل پرداخت کند، به 
اعتبار ســال آینده اضافه نخواهد شــد.از سوی دیگر اعتباراتی که 
به ســازمان تخصیص یافته اســت در استان ها هزینه شده و انتظار 
داریم سریعتر مابقی اعتبارات به سازمان پرداخت شود تا تقاضاهای 
پشت نوبت را پاسخ دهیم.به گفته وی تمامی پرداخت ها به استان ها 

بــه منظور فعالیت های مســتمر تا ۲۷ دی ماه پرداخت شــده؛ به 
این معنی که فعالیت های مســتمر مددجویان مانند فعالیت های 
دانشجویی، هزینه های نگهداری معلوالن در مراکز، حق پرستاری، 
ضایعه نخاعی، مراکز نگهداری کودکان و... را قبل از پرداخت حقوق 
پرسنل سازمان بهزیستی انجام می گیرد و از این پس روند سازمان 
اینگونه خواهد بود.حسینی درخصوص پیشنهاد دولت برای حوزه 
توانبخشی معلوالن سازمان بهزیستی در سال آینده، گفت: در الیحه 
ردیف بودجه ســال ۱۴۰۱ برای حوزه توانبخشــی تنها ۲۶ درصد 
بودجه نســبت به ســال قبل افزایش پیدا کرده و رقم در نظر گرفته 

شده در این حوزه معادل ۵۶۶۰ میلیارد تومان است.

خبر ویژه

رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا با اشاره به شیوه های کالهبرداری سایبری، 
گفــت: به تازگی یکــی از مواردی که کالهبرداران 
ســایبری با اســتفاده از آن اقدام به سواستفاده از 
شــهروندان کرده اند، کالهبرداری از طریق ارسال 
پیامک هشدار قطع برق است.سرهنگ علی محمد 
رجبی افزود: در این شــیوه مجرمان اقدام به رسال 
پیامک های جعلی هشــدار قطع برق به شهروندان 

کرده و لینکی جعلی را نیز درون آن قرار می دهد.
این افراد با استفاده از عباراتی نظیر اینکه در صورت 
عدم پرداخت، برق به مدت ۷۲ ساعت قطع خواهد 
شــد ، کاربران را به سمت استفاده از لینک هدایت 
مــی کنند.بــا ورود کاربر به لینک مذکور این افراد 
نســبت به ورود و ثبت نام در وب ســایت جعلی و 
سپس دریافت اپلیکیشن جعلی اقدام خواهند کرد 
یا حتی ممکن است به صفحات فیشینگ و برداشت 

غیرمجاز هدایت شده یا اطالعات و محتویات داخل 
گوشــی تلفن همراهشــان از طریق بدافزارها هک 
شود. وی در همین راستا به شهروندان هشدار داد:  
الزم اســت افراد در صورت دریافت چنین پیامک 
هایــی حتما موضوع را از طریق اداره برق پیگیری 
کنند، ثانیا هنگام پرداخت نیز توجه داشــته باشند 
که حتما از درگاه های رسمی برای پرداخت قبوض 

استفاده کنند.

؛ با پیامک قطع برق، حسابتان خالی نشود هشدار
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آبشار نوژیان؛
 مرتفع ترین آبشار لرستان 

آبشار نوژیان خرم آباد با ارتفاعی در حدود ۹۵ 
متر جزو بلندترین آبشارهای ایران است. عظمت 
آبشــار و نواحی اطراف آن و گیاهــان دارویی 
متنوعی که این منطقه را پوشانده اند از جاذبه 

های این آبشار به شمار می رود.
آدرس آبشار نوژیان کجاست

آبشــار زیبا و مرتفع نوژیان در ۳۸ کیلومتری 
کمربندی خرم آباد و میان دو کوه تاف لرستان 
و هشــت پهلو در نزدیکی روستای نوژیان قرار 

گرفته است. 
ارتفاع کوه تــاف در حدود صد متــر بوده و در 

منطقه نوژیان لرستان قرار دارد.
آشنایی با آبشار نوژیان

آبشــار نوژیان با ۹۵ متر ارتفاع بلندترین آبشار 
استان لرســتان و جزو آبشــارهای بلند ایران 
می باشد. عظمت این آبشار به حدی است که در 
بازدید از آن مبهوت بزرگی و صالبت این آبشار 
زیبا خواهید شد. آب آبشار نوژیان از چشمه های 
باالدست آن تامین می شود و در بیشترین حالت 
خود عرضی برابر با ۵ متر دارد. در ادامه آب آبشار 
با آب رودخانه  کوچکی کــه در کنار آن جریان 
دارد ادغام شــده و همگی به رود بزرگ ســزار 
می ریزند. آب های این منطقه در ردیف بهترین 
آب ها برای پرورش ماهی هایــی مثل قزل آال 
هستند برای همین هم هست که کمی پایین تر 
از آبشــار، حوضچه های مختلفی برای پرورش 

ماهی ها می بینید.
منطقه اطراف آبشار پوشیده از گیاهان دارویی 
و جنگلی ســت و این گیاهان به حدی معروف 
هستند و طرفدار دارند که خیلی ها تنها دلیل 
بازدید از این آبشــار را همین گیاهان دارویی 
می دانند. آبشار نوژیان به آبشارهای وارک و هفت 
چشمه گریت نزدیک است و بعد از دیدن نوژیان 
می توانید به آنجا نیز سری بزنید. آبشار نوژیان در 

فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
گشت در اطراف آبشار گردشگران عاشق طبیعت 
بسیار روح نواز و دل انگیز است. شما در اطراف 
آبشــار نوژیان می توانید در کنار آب نشسته و 
خلوت کنیــد و یا جنگل پیمایی کــرده و ریه 
هایتان را از عطر اکســیژن خالص طبیعت پر 

کنید. 
معنی نوژیان

نوژیان بــه معنــای آب زنده اســت و دلیل 
نام گذاری این آبشــار به این نام آن است که 
آبشــار نوژیان در بهار که چشمه های اطراف 
پرآب هستند، بیشــترین پهنا را دارد و موقع 
خشکسالی کم جان شــده و باریکتر می شود. 
این تغییر عرض آبشــار با کم و زیاد شدن آب 
آن حس زنده بودن آبشار را می دهد و به همین 

علت به آن نوژیان می گویند.
امکانات رفاهی اطراف آبشار نوژیان

با اینکه آبشار نوژیان آبشاری مرتفع و معروف 
است اما سعی شده اســت تا حد امکان محیط 
اطراف آبشار بکر و دســت نخورده باقی بماند 
لذا در اطراف آبشــار امکانــات رفاهی فراوانی 
وجود ندارد. سرویس بهداشتی و پارکینگ تنها 
امکانات آبشار است و برای استفاده از پارکینگ 
باید هزینه پرداخت کنید. همچنین از پارکینگ 
تا آبشار مسافت زیادی ندارد و سنگ فرش شده 
است و همه از جمله افراد سالمند نیز می توانند 
از این آبشــار دیدن کنند. الزم به ذکر است در 
منطقه اطراف آبشــار آنتن دهی بسیار ضعیف 

است.
بهترین فصل سفر به آبشار نوژیان

اگر دلتان می خواهد آبشار نوژیان را در اوج شکوه 
و پرآبی خود ببینید بهتر است در دو فصل بهار 
یا تابستان به این آبشار سفر کنید. آبشار نوژیان 
در اوایل بهار در پرآب ترین حالت خود قرار دارد 
و هرچه به اواخر تابســتان نزدیک می شویم از 
میزان آب این آبشــار کم شده و کم خروش تر 
می شود. گاهی در دوره های خشک سالی آبشار 
به طور کامل خشک شده و به خواب زمستانی 

فرو می رود و منتظر بارش باران می ماند.
دسترسی به آبشار نوژیان

برای دسترسی به آبشار نوژیان فارغ از هر شهری 
که سفر خود را آغاز کردید، باید ابتدا وارد جاده 
کمربندی خرم آباد شــوید و به سمت جنوب 
شرقی بروید. در جاده کمربندی خرم آباد بعد 
از طی کردن ۳۸ کیلومتر مسافت به روستایی 
به نام نوژیان خواهید رسید. دقت کنید از این 
مســیر ۳۸ کیلومتری، حدود ۳۲ کیلومتر آن 

آسفالت و ۶ کیلومتر آن خاکی است. 

گردشگری

 پویش ملی نذر کتاب 
برگزار می شود

 پویش ملی »نذر کتاب« همزمان با دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران توســط خانه کتاب و ادبیات 
ایران برگزار می شود.موسســه خانه کتاب و ادبیات 
ایران پویش ملی »نذر کتاب« را همزمان با دومین 
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران و با هدف رســاندن 
کتــاب بــه عالقه مندانی که امــکان خرید کتاب 
ندارند، اجرا می کند.عالقه مندان برای مشارکت در 
ایــن پویش می توانند با مراجعــه به ketab.ir وارد 
سامانه دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران شده 
و از طریــق صفحه نــذر کتاب مبلغ مورد نظر خود 
را در درگاه اختصاصــی ایــن پویش پرداخت کنند.

حامیان حقیقی و حقوقی مشــارکت  کننده در این 
پویش می توانند معادل وجه واریزی، مشــخصات و 
کدملــی افراد یا گروه هایی را اعالم کنند تا کد ملی 
آن ها براساس میزان مبلغ واریزی حامی شارژ شود.بر 
اساس این فراخوان، اگر فرد یا گروه خاصی مورد نظر 
حامیان نباشد، خانه کتاب و ادبیات ایران با سمن ها 
)سازمان های مردم نهاد( و گروه های جهادی که در 
سطح کشور نیازسنجی انجام داده و گروه های هدف 
را برای بهره مندی از این طرح شناســایی کرده اند، 
تعامل کرده و پس از کسب اطالعات الزم متناسب 
بــا نیــاز آن ها کد اعتباری رایگان برای خرید کتاب 
اختصاص خواهــد داد.امکان ارائه گزارش کامل از 
تمامــی مراحل حمایت تا ارســال کتاب به صورت 

تفکیکی وجود دارد.
کت در شیراز کارگاه  کیوان سا

آموزشی برپا می کند
کیوان ساکت، نوازنده و آهنگساز از برگزاری کارگاه 
آموزشــی خود در اوایل ماه جاری در شــهر شیراز 
خبر داد. کیوان ســاکت نوازنده و آهنگســاز گفت: 
در حال برنامه ریزی برای برگزاری مســترکالس در 
شیراز هستم که این کارگاه آموزشی ۱۰ بهمن سال 
جاری از ســوی موسســه »آوای هنر ایل قشقایی« 
برگزار می شود.این نوازنده تار اظهار کرد: این کارگاه 
تخصصی به آموزش ساز تار و سه تار اختصاص دارد که 
شامل سه دوره مقدماتی، متوسطه و پیشرفته است. 
دوره مقدماتی به تمرینات گرم کردن دست، افزایش 
مهارت، بهداشت نوازندگی پرداخته می شود؛ دوره 
متوسطه به تکنیک های پیشرفته، آشنایی با مبانی 
ردیف و موسیقی اختصاص دارد و در دوره پیشرفته 
هم ردیف دوره عالی، تکنیک نوازندگی و آشــنایی 

با مفاهیم موسیقی جهانی آموزش داده می شود.

کارتون 

کتاب الکترونیک فرصت است

تغییر جذاب نمایشگاه کتاب
نشــر کتــاب الکترونیک برای صنعت نشــر، فرصت 
اســت یــا یک تهدید؟ آیا کتــاب الکترونیک به بازار 
نیمه جــان کتاب جان می دهــد یا حکم تیر خالص 
را بازی می کند؟ آیا ناشــران از کم وکیف همکاری با 
فروشگاه ها و پلتفرم های فروش کتاب راضی هستند؟ 
آمارها حاکی از پایین بودن ســرانه مطالعه در کشــور 
دارد. به نظر می رسد در دهه های گذشته، کار فرهنگی 
و تشویق و تبلیغ کتابخوانی هم راه به جایی نبرده است. 
در ابتدا، کرونا و تعطیلی کتابفروشــی ها نگران کننده 
بود اما به نظر می رســد که در بســیاری از کشــورها، 
حتی در ایران هم باعث رونق نسبی بازار کتاب شده 
اســت. فروشگاه های آنالین کتاب به خصوص کتاب 
الکترونیک و کتاب صوتی چند ســالی است که خود 

را به مخاطب ایرانی معرفی کرده اند.
عدو سبب خیر شد

محمود آموزگار؛ کارشناس، ناشر باسابقه و همچنین 
نایب رئیس اتحادیه ناشرین و کتابفروشان گفت: »باید 
قبول کرد که اخیراً و طی چندســال گذشــته، حوزه 
کتاب الکترونیک در مقایسه با نشر سنتی و کاغذی با 
اقبال بیشتری مواجه شده است. محافظه کارانه حاکم 
بر صنعت نشــر کشــور ما کمتر شده و یخ این موضوع 
به اصطالح آب شــده و ناشــرین تا حدی به این زمینه 
گرایش پیدا کرده اند. به ویژه در زمینه کتب صوتی باید 
گفت که پاندمی کرونا مزید بر علت شد. تجربه جهانی 
هم نشان می دهد که در کشورهای دیگر هم با افزایش 
تولید کتب الکترونیک و شنیداری مواجه شده ایم«

وی ادامه داد: »در مجموع عرصه ای بوک نشــان داد 
که می تواند خالءهای ناشــی از کرونا را که بر صنعت 
نشر تحمیل شده بود جبران کند. نکته مهم آن است 
که شــاید این عرصه بتواند در مواقع بحرانی همچون 
دوران شیوع کرونا بسیاری از کاستی ها را جبران کند. 
البته این امر نیازمند تمهید ضوابط خاصی اســت تا 
شــکل و ترتیب خوبی پیدا کند؛ زیرا همان گونه که 
در گذشــته امکان کپی آثار منتشرشده یا به اصطالح 
نســخه افســت آثار وجود داشت امروزه هم در عرصه 
کتاب الکترونیک در به روی ســودجویان باز اســت و 
حتی در مقایسه با گذشته، امکان بیشتری برای نشر 

غیرمجاز وجود دارد«.
کتاب الکترونیک فرصت است

آموزگار در رابطه با تاثیری که نشر الکترونیک و صوتی 
بر نشر سنتی می گذارد اظهار داشت: »فکر نمی کنم 
که نشر الکترونیک سبب تضعیف نشر فیزیکی یا همان 
نشــر کاغذی شــود. ایاالت متحده احتماالً بیشترین 
رشــد را در این زمینه داشــته اســت. با یک بررسی 
گذرا متوجه می شویم با وجود رشد کتاب الکترونیک 

همچنــان تقاضا برای نشــر کاغــذی وجود دارد و از 
میزان آن کاســته نشــده و کماکان نقش خود را بازی 
می کند. در کشــورهای دیگر نیز کمابیش به همین 

ترتیب است«.
او ادامه داد: »طبق مطالعات من، در کشــوری مثل 
مکزیک بعد از شیوع کرونا و آغاز قرنطینه، فروش کتب 
کاغذی با مشــکل جدی مواجه شــد. به همین دلیل 
به شــکل فزاینده ای به سمت کتاب های الکترونیک 
روی آوردند و بحران را پشــت ســر گذاشتند. این امر 
ســبب نشــد انتشارات به شیوه کالسیک و قدیمی از 
بین برود«.مدیرمسئول نشر آمه درباره سازوکارهای 
نظارتی حاکم بر نشر کتاب الکترونیک در ایران گفت: 
»به نظر می رسد که در این زمینه، خالءهای فراوانی 
داشته باشیم. در حال حاضر حداکثر دو یا سه قانون 
در ایــن زمینه وجود دارد. قوانین موجود نمی توانند 
این حوزه وسیع را پوشش دهند. قوانین مربوطه باید 
به روز شود و مالحظات مختلفی در آنها لحاظ شود«.

دگرگونی جذاب
آمــوزگار درباره جایگاه ای بوک در نمایشــگاه کتاب 
اظهار کرد: »روال کنونی آن است که در ابتدا، نسخه 
کاغذی اثر به چاپ می رســد و بعد نســخه شنیداری 
یا الکترونیک نیز منتشــر می شــود. به عقیده من اگر 
ابتدا به ســاکن و پیش از نشــر فیزیکی یک اثر، نسخه 
الکترونیک یا صوتی آن در دســترس نشــر قرار گیرد 
)کــه چنیــن چیزی نادر اســت( حضور آن کتاب در 
نمایشگاه می تواند جذاب و معنادار باشد. در غیر این 
صورت، جایگاهی خاص و ویژه پیدا نخواهد کرد. البته 
منعی برای حضور و معرفی این نوع آثار به مخاطبین 

وجود ندارد«.
او در پایــان، ضمــن یــادآوری زمینه هــای قانونی 
کتــاب الکترونیک گفت: »اگر شــاهد وضع مقررات 
و ســازوکارهای قانونی مشــخص و دقیقی برای نشر 
شــنیداری و ای بوک باشــیم حتماً شاهد شکوفایی 
این حوزه خواهیم بود. اگر چنین نشــود بدون شــک 
وضعیتی آشــفته و نابســامان ایجاد خواهد شد و در 

آینده، کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود«.

نشر 

 تهران داره 
 فرو میره 
تو زمین!

برداشت بی رویه از 
سفره های آب زیرزمینی 

علت اصلی فرونشست در 
کشور است و 7۰ درصد از 
آب مورد نیاز استان تهران 

از منابع آب زیرزمینی تامین 
می شود! حدود 3۰۰۰ هکتار 

بافت فرسوده در استان 
تهران به کانون فرونشست 
تبدیل شده است. موضوعی 
که سوژه انتشار کارتونی در 

خبرگزاری تسنیم شد.

فرهنگ و هنر

گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای آ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شــركت توزیــع نیــروی بــرق اســتان كرمانشــاه در نظــر دارد اقــالم مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی خریــداری نمایــد. لــذا كلیــه فروشــندگان و 
تولیدكننــدگان واجــد شــرایط مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه پــس از درج نوبــت دوم ایــن آگهــی بــه مــدت 5 روز بــه ســامانه تــداركات الکترونیکــی 
دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد. الزم بذكــر اســت برگــزاری مناقصــه هــای فــوق از طریــق ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت 
انجــام مــی پذیــرد، الزم بذكــر اســت لــذا كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاكــت هــا از ایــن طریــق 
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی جهــت 

شــركت در مناقصــه را محقــق ســازند.

ح مناقصهشماره مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(شر

خرید 8000 دستگاه کنتور تک فاز فهام 2 ریلی 400/90
60/000/000/0002/450/000/000)از محل اعتبارات داخلی(

توضیحات:
 نوع تضمین شركت در مناقصه )ضمانت نامه بانکی، واریز وجه نقد و... به شرح مندرج در اسناد مناقصه(

 مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1400/11/18، دبیرخانه شركت )پاكت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد
 زمان و مکان بازگشایی پاكات ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 1400/11/18، اتاق كنفرانس شركت از طریق سامانه ستاد

 به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده های كمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ر در اسناد مناقصه واصل می شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.  به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، و پیشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقر

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38245990-083 تماس حاصل نمائید.

 نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق 
کرمانشاه )سهامی خاص( استان 

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شــركت توزیــع نیــروی بــرق اســتان كرمانشــاه در نظــر دارد خدمــات حقوقــی مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه موسســه حقوقــی واگــذار نمایــد. لــذا 
ــداركات  ــامانه ت ــه س ــدت 5 روز كاری ب ــه م ــه ب ــن روزنام ــی در ای ــن آگه ــس از درج ای ــه پ ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف ــد جه ــی توانن ــرایط م ــد ش ــی واج ــات حقوق موسس
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد. الزم بذكــر اســت برگــزاری مناقصــه هــای فــوق از طریــق ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولت 
انجــام مــی پذیــرد. لــذا كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاكــت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و الزم 
اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذكــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی جهــت شــركت در مناقصــه را محقــق ســازند.

ح مناقصهشماره مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(شر

انجام خدمات حقوقی کارفرما از طریق کارشناسان 400/89
10/000/000/000825/000/000حقوقی به مدت 12 ماه )از محل اعتبارات داخلی(

توضیحات:
 نوع تضمین شركت در مناقصه )ضمانت نامه بانکی، واریز وجه نقد و... به شرح مندرج در اسناد مناقصه(

 مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1400/11/18، سامانه ستاد و تحویل پاكت الف به دبیرخانه شركت
 زمان و مکان بازگشایی پاكات ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 1400/11/18، اتاق كنفرانس شركت از طریق سامانه ستاد

 به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده های كمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش، و پیشــنهاداتی كــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در اســناد مناقصــه واصــل مــی شــود، مطلقــًا ترتیــب اثــر داده 

نخواهــد شــد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38245990-083 تماس حاصل نمائید.

 نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق 
کرمانشاه )سهامی خاص( استان 


