
بدعهدی صنعت لوازم خانگی پس از دستور حمایتی رهبری

ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ها، ۲ حلقه مفقوده

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

   مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی، کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادی به صنعت قابل اهمیت لوازم خانگی اشاره کرده اند و با  ابراز گالیه از عملکرد 
برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند" با وجود حمایت هایی که از این تولیدکنندگان 
شــد اما گفته می شــود برخی محصوالت آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشــته که نباید اینگونه 

باشد". انتقاد رهبری از تولیدکنندگان لوازم خانگی در افزایش قیمت ها در حالی مطرح می شود 
که از سال 97 که برندهای کره ای به صورت خودخواسته و در راستای تحریم های جدید از بازار 
ایران خارج شدند، براساس سند برنامه ششم توسعه واردات لوازم خانگی به کشور نیز ممنوع 

 | صفحه 3 و به نوعی عرصه فعالیت برای تولیدکننده داخلی بیش از پیش فراهم شد...

به مناسبت ایام اهلل دهه فجر

رهبر انقالب در مرقد مطهر امام راحل حضور یافتند
صفحه 2 
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سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 خبر داد؛ 

مصوبه کمیسیون تلفیق 
برای تامین قیر رایگان

     ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۱ از مصوبــه کمیســیون تلفیــق بــرای 
تامیــن قیــر رایگان جهت آســفالت معابر 
و بهســازی روســتاها، نوسازی مدارس، 
ـفالت معابــر شــهرها و مــوارد دیگــر   آسـ

خبر داد...

بر اساس قانون جدید؛

هر چه مهریه باالتر هزینه 
ثبت ازدواج بیشتر می شود

     معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان 
ک کشور درباره بخشنامه ای  ثبت اسناد و امال
کــه قــرار اســت بــرای تعییــن میــزان تعرفــه ثبــت 
ازدواج در دفاتــر ازدواج و طــالق صــادر شــود، 
اظهــار داشــت: نظام نامــه جدیــد بــرای تعیین 
تعرفــه ثبــت دفاتــر ازدواج و طــالق هنــوز ابــالغ 

نشده است...  | صفحه 7  | صفحه 4 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد
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ح خرید سربازی   طر
منتفی شد
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گهی مناقصه عمومی  )دو مرحله ای ( آ
خرید انواع سرور

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

 نوبت اول

گزار : شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل  1- نام دستگاه مناقصه 
ــع  ــرکت توزی ــان ( ، ش ــت ) کارشناس ــهرک اداری بعث ــل – ش : اردبی ــزار گ ــه  2- آدرس مناقص

نیــروی بــرق اســتان اردبیــل – تلفن هــای 9- 33741601 – 045  
3- موضوع مناقصه : 

خرید تعداد 3 دستگاه سرور بشرح مشخصات فنی وکیفی پیوست اسناد مناقصه  
 4- سپرده شرکت در مناقصه :

میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 430،000،000 ریال می باشد.
 5- محل خرید اسناد مناقصه :

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران 
آدرس ایــران ( بــه  از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت )ســتاد   و بازگشــایی پاکتهــای 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
6- واجدین شــرایط میتوانند از روز دوشــنبه 1400/11/18 لغایت روز دوشــنبه 1400/11/25 

نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه از طریق ســامانه فــوق الذکر اقــدام نمایند.
الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 
مذکــور ودریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

7- مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه :
  0103815822001 شــماره  ســیبای  حســاب   بــه  ریــال    500000 بمبلــغ  واریــزی   فیــش 

اردبیــل  کارشناســان  شــعبه  ایــران  ملــی  بانــک  نــزد  گــزار  مناقصــه  دســتگاه 
8- تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه :

دو  ظهــر روز   12 ســاعت  تــا  حداکثــر  اســناد  مطالعــه  و  دریافــت  از  پــس  گــران  مناقصــه 
: زیــر  روش  بــه  را  مربوطــه  اســناد   1400/12/9 شــنبه مورخه  

الف( بارگذاری کل اسناد از طریق سامانه مناقصات الکترونیکی دولت 
در  بارگــذاری  از  بعــد  را  مناقصــه(  در  شــرکت  )تضمیــن  الــف  پاکــت  وهمچنیــن  ب( 
مورخــه  دوشــنبه  ظهــر روز   12 ســاعت  تــا  فیزیکــی  وبصــورت  دربســته  بصــورت  ســامانه 
1400/12/9 )یــک ســاعت قبــل از شــروع جلســه مناقصــه( بــه دبیــر خانــه شــرکت واقــع در 
اردبیــل - شــهرک اداری بعثــت- )کارشناســان(  شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل 

بــه کــد پســتی 5613643355 ارســال نماینــد.
پاکت الفی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید .

پیشنهاد دهندگان ملزم به ارسال به صورت الکترونیکی میباشند.
10-محل برگزاری جلسه مناقصه : اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت میباشد .

مورخــه  دو شــنبه  روز   13 ســاعت   : مناقصــه  اول  جلســه  برگــزاری  زمــان   -11

 . شــد میبا  1 4 0 0 /1 2 /9
گشــایش قیمتهــا ( : در جلســه اول مناقصــه مشــخص و  12 - زمــان برگــزاری جلســه نهائــی ) 

طــی نامــه بــه اطــاع پیشــنهاد دهنــدگا ن خواهــد رســید .
آخریــن مهلــت ارائــه پیشــنهادات : یکســاعت قبــل از شــروع جلســه اول مناقصــه   -13

میباشــد .
ــایش  ــه ) گش ــی مناقص ــه نهائ ــا در جلس ــده آنه ــا نماین ــدگان ی ــنهاد  دهن ــور پیش 14- حض

ــد . ــی آزاد میباش ــه کتب ــی نام ــه معرف ــا ارائ ــنهادی ( ب ــای پیش قیمته
15-مناقصه در دو مر حله برگزار میگردد.

16-دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد .
17- در صــورت درخواســت برنــده مناقصــه 25 درصــد کل مبلــغ قــرارداد بعنــوان پیــش 

ــد. ــد ش ــت خواه ــنده پرداخ ــه فروش ــت در وج پرداخ
18- پرداخت وجه اقام موضوع مناقصه بصورت نقدی خواهد بود .

19-پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برندگان مناقصه خواهد بود .
20-بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ، مشــرو ط ، مخــدوش (  الک گرفتــه یــا قلــم خــورد ( 

ــد . ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــا ترتی ، مطلق
21-پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده ، تضمینهــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ 
مذکــور را بحســاب بانکــی شــرکت واریــز و حســب مــورد ضمانتنامــه یــا رســید واریــز وجــه را 
ــپرده  ــپرده ، س ــد س ــنهادهای فاق ــه پیش ــد . ب ــلیم نمای ــرکت تس ــه ش ــنهاد ب ــه پیش ضمیم
ر ، چــک شــخصی و نظایــر آن ترتیــب اثــر  ــر از میــزان مقــر هــای مخــدوش ، ســپرده هــای کمت

داده نخواهــد شــد .
22-بهــای پیشــنهادی بایــد بــه تفکیــک اقــام وبــه مبلــغ مشــخص ) بصــورت اعــداد و 

حــروف توأمــان ( تعییــن و بارگــزاری گــردد.
23- بــا عنایــت بــه شــناور بــودن قیمــت فلــزات در بــازار بــورس )بــرای مناقصــه کابلهــا 

وســیمها (، تغییــرات قیمــت در قــرارداد اعمــال خواهــد شــد.
24-سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . 

25- رعایت استانداردهای وزارت نیرو الزامیست.
26-پرداخت کلیه کسورات قانونی  به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

27-پرداخــت هزینــه چــاپ آگهــی هــای مناقصــه در جرایــد و حمــل و بیمــه کاال بعهــده  
برنــدگان  مناقصــه خواهــد بــود .

 tavanir.org.ir ــور به آدرس ــات کش ــانی مناقص ــاع رس ــایت اط ــه در س ــی مناقص 28-آگه
ــر بــه آدرس http/iets.mporg.ir  قابــل مشــاهده میباشــد.  وســایت شــرکت توانی

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

"عملیــات  دارد  نظــر  در  عــام(  )ســهامی  گهــر  گل  صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت 
اجــرای محوطــه ســازی و احــداث پارکینــگ ســر درب اصلــی مجتمــع" خــود را از 
طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه 
صاحیــت پیمانــکاری معتبــر بــا رتبــه حداقــل 3 در رشــته راه و ترابــری از ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان می تواننــد جهــت 
اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــیWWW.GEG.IR  مراجعــه و اســناد 
مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزیابــی تأمیــن کننــدگان از بخــش مناقصــه 
و مزایــده دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاکات ســاعت 9 الــی 14 روز شــنبه 
مــــورخ 1400/11/30 در محــــل دفترکمیســیون معـــامات مجتمــع و یــا دبیرخانــه 
ــًا بازدیــد از محــل اجــرای موضــوع مناقصــه  ــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. ضمن دفت
روز دوشــنبه مــورخ 1400/11/18 مقــرر شــده اســت و الزامــی مــی باشــد. شــرکت 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه 

ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار می باشــد.

گهی مناقصه عمومی   آ
شماره  14۰۰/71/ع

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66915268 
66917312

 رفع یک شبه مشکالت کشور
 غیرممکن است!

   مرتضی بلوکی
فعال رسانه ای 

بنابراین توقع و درخواست مردم 
مبنی بر حل مشکالت و عمل 
به شــعارهای انتخاباتی دور از 
توقع و انتظار نیست، همچنین 
توقع این که ســایر دولت مردان نیز این شعار را 
 سرلوحه کارهای خود قرار دهند شایسته و بایسته

 است.
 مســائل و مشــکالتی که کشور در حال حاضر 
با آن روبه رو اســت حاصل مشــکالت کوچک و 
بزرگی است که در طی سالیان سال به جای حل 
آن صورت مســاله پاک شــده و روی هم انباشته 
شده اســت. مشــکالتی که شاید می شد در طی 
یک مدت زمان کوتاهی حل شود حال به میزانی 
بزرگ تر و به دمل بزرگی تبدیل شــده است که 
شاید سالیان سال برای درمان این دمل  عفونی 

به زمان نیاز داریم.
 بنابرایــن توقع رفع مشــکالت چندســاله در 
مدت زمان کوتاهی که از عمر دولت ســیزدهم 
می گــذرد بــه دور از انصــاف و حتی غیرممکن 
اســت، از طرف دیگر ابراهیم رئیســی به عنوان 
رئیس جمهور انقالبی و جهادی؛ شعار رسیدگی 
به مشکالت کشور و وضعیت محرومان را سرلوحه 
خود قرار داده اســت. بنابراین توقع و درخواست 
مردم مبنی بر حل مشکالت و عمل به شعارهای 
انتخاباتی دور از توقع و انتظار نیست، همچنین 
توقع این که ســایر دولت مردان او نیز این شعار 
 را ســرلوحه کارهای خود قرار دهند شایســته و

 بایسته است.
 در موضــوع مناطــق آزاد نیــز همیــن قاعده 
وجــود دارد مناطــق آزاد امروزه با مشــکالت 
فراوانی روبه رو شده اســت که یکی از مهم ترین 
دالیــل آن عدم اجرای کامل و درســت قوانین 
حاکم در این مناطق اســت، ســعید محمد دبیر 
شــورای عالی مناطق آزاد و محمدرضا لواسانی 
مدیرعامل جدید ســازمان منطقه آزاد کیش از 
زمــان انتصــاب و روی کار آمدن در مناطق آزاد 
ســعی در حل مشکالت این مناطق نموده اند و 
معتقدند که بســیاری از فرصت های این منطقه 
 نادیــده گرفته شــده و فقــط در حد حرف باقی 

مانده است. 
بنابراین نیاز اســت کــه با اجرای دقیق و کامل 
قوانین حاکم در این مناطق بتوان این فرصت ها 
را عملیاتی نمود و از آن اســتفاده کرد. با حل و 
رفع مشکالت موجود در مناطق آزاد و عملیاتی 
نمــودن بســیاری از مزیت هــا و فرصت های 
ســرمایه گذاری و اقتصادی آن می توان به رونق 
مناطق آزاد و  در پی آن رونق اقتصادی کشــور 

رسید.
 مشکالت موجود در این مناطق در طی سالیان 
سال روی هم انباشته شده و نمی توان توقع داشت 
که در مدت زمان کوتاهی بتوان آن ها را رفع کرد 
لذا نیاز است تا به دولت مردان سیزدهم فرصت 
و زمان داده شود تا بتوانند با تالش و مجاهدت 

به مشکالت موجود در کشور رسیدگی کند.
توجه داشته باشیم که از مطالبه گری مردم نیز 

برحق است و نباید آن را نادیده گرفت.
منبع : ایلنا

یادداشت

سخنگوی وزارت خارجه:

کرات وین پیشرفت های   مذا
قابل توجهی داشته است

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره آخرین 
تحوالت در ارتباط با بدهی کره جنوبی به ایران و برخی 
از اخبار منتشر شده در این زمینه گفت: کره جنوبی به 
ایران بدهی قطعی دارد. پیگیری ها در این زمینه انجام 
شــده و امیدواریم برای یک بار این پرونده تمام شــود و 

موضوع به نتیجه برسد.
سعید خطیب زاده در نشست هفتگی خود با خبرنگاران 
داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شده 
بــود، اظهــار کرد: در جریان مالقات معاون وزیر خارجه 
کره جنوبی با آقای باقری معاون سیاســی وزیر خارجه 
کشورمان در وین پیشنهاداتی در ارتباط با این موضوع 
مطرح شد و قرار شد نهادهای ذیربط ایرانی این موضوع 
را پیگیری کنند. پیگیری ها در این زمینه انجام شده و 
امیدواریم برای یک بار این پرونده تمام شــود و موضوع 

به نتیجه برسد.
وی افزود: ما متأســفانه تجربه خوبی از اظهارات قبلی 
کره ای ها نداریم و امیدواریم این بار پیشــنهادات مطرح 

شده عملیاتی و اجرایی شود.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در 
مورد زمان سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
به تهران نیز گفت: تاریخ انجام این سفر هنوز قطعی نشده 
اســت. انجام این ســفر در دستور کار است و ما در حال 

برنامه ریزی در ارتباط با زمان آن هستیم.
خطیــب زاده گفــت: آنچه که بین ایران و 1+4 و آمریکا 
در وین اتفاق می افتد مسیر خاص خود را دارد و همان 
طور که ما در مورد مسائل منطقه با کشورهای فرامنطقه 
گفت وگو نمی کنیم مسائل مربوط به مذاکرات 1+4 را 
در چارچوب حقوقی خود به جلو می بریم. آنچه که در 
وین رخ می دهد مسیر حرفه ای خود را طی می کند و 
باید از گمانه زنی هایی که در این زمینه مطرح می شود 
عبور کرد. وی همچنین درپاسخ به سوالیر مورد اظهارات 
اخیــر وزیــر خارجه مغرب مبنی بر اینکه ایران به دنبال 
گسترش تشیع در غرب آفریقاست و اینکه ایران پشت 
حمالت اخیر یمن به امارات بوده است، تصریح کرد: این 
برای اولین بار نیست که این گونه اظهارات بی اساس از 

سوی وزیر خارجه مغرب انجام می شود. 

فراخوان عمومی متقاضیان تسهیالت نوسازی مسکن
در محالت هدف بازآفرینی شهری

شرکت بازآفرینی شهری ایران

» شــرکت بازآفرینــی شــهری ایــران « در نظــر دارد از محــل منابــع تبصــره 18 قانــون بودجــه ســال 1400 نســبت بــه پرداخــت »تســهیات ویــژه« و بــا شــرایط جدیــد بــه کلیــه ســازندگان، 
انبوه ســازان و متقاضیــان  نوســازی و احــداث مســکن در بافت هــای فرســوده، تاریخــی و ســکونتگاه های غیــر رســمی )محــات هــدف بازآفرینــی شــهری( اقــدام نمایــد. مالکیــن و صاحبــان 
ایــن پروژه هــا بــا دارا بــودن پروانــه ســاخت از شــهرداری و حداقــل 10% پیشــرفت کار )پایــان مرحلــه پیســازی( و امــکان ترهیــن ســند زمیــن پــروژه، میتواننــد حداکثــر تــا یــک هفتــه پــس 
از درج ایــن آگهــی بــا مراجعــه بــه ســامانه ثبــت نــام تســهیات نوســازی مردمــی بــه آدرس اینترنتــی  facility.udrc.ir از تســهیات مشــارکت مدنــی ارزان قیمــت بانکــی بــرای دوران ســاخت 

بشــرح ذیــل برخــوردار شــوند:

گروههای شهری 

مبلغ تسهیالت ) میلیون ریال(

خ رایج بانکیمنابع ارزان قیمت  منابع با نر
مجموع

خ خمبلغنر مبلغنر

181.5004.500 درصد9.53.000 درصدتهران

) ، قم، اهواز ج، شیراز 181.0004.000 درصد9.53.000 درصدشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت )مشهد، اصفهان، کر

185003.500 درصد9.53.000 درصدشهرهای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت

* سایر امتیازات و مشوقها:
پرداخت تسهیات کمک ودیعه اسکان موقت در کانشهرها به مبلغ 600 میلیون ریال و در سایر شهرها به مبلغ 450 میلیون ریال با نرخ 4 درصد و بازپرداخت 36 ماهه 

تخفیف حداقل 50 درصد هزینه صدور پروانه ساختمانی  از سوی شهرداری ها
متقاضیــان پــس از ثبتنــام در ســامانه و احــراز شــرایط، جهــت دریافــت تســهیات مشــارکت مدنــی ســاخت و تســهیات ودیعــه اســکان موقــت بــه شــعب بانکهــای عامــل در سراســر کشــور 

معرفــی خواهنــد شــد.
شناسه اگهی: 1269837  

میم الف3740
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سیاست 2

؛ پس گرفتن طرحی تبعیض آمیز

ح خرید سربازی طر
منتفی شد

در حالی که چند روز پیش کمیسیون تلفیق از تصویب 
طرح خرید سربازی به مبلغ ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان 
خبر داده بود ، به گزارش فارس این طرح تبعیض آمیز 
در نهایت پس گرفته شــد.  بعد از گذشــت دو روز از 
اعالم تصویب طرح فروش سربازی توسط کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه 14۰1، خبر از بازپس گیری این 
طرح اعالم شد.  در این طرح کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی عنوان کرده بود که خرید سربازی با 
رعایت اصل 11۰ قانون اساسی و در راستای توجه به 
امر مقدس اســتحکام خانواده و فرزندآوری و تعیین 
تکلیف مشمولین غایب بیش از ۵ سال با اولویت افراد 
متأهل و باالتر از ۳۵ سال سن که ضریب انجام وظایف 
مقدس سربازی تحت تاثیر تحلیل قوای جسمانی برای 
آنها امکانپذیر نیست، امکانپذیر خواهد بوده و براین 
اســاس افراد با پرداخت مبالغ مشــخص شده، کارت 
معافیت از خدمت در زمان صلح را دریافت می کنند. 
 بــه موجب این مصوبــه، دارندگان مدرک تحصیلی 
کاردانی و کمتر از آن با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، 
دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی 

ارشد با پرداخت مبلغ 4۰۰ میلیون تومان و دارندگان 
مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و باالتر از 
آن در تمامی رشته ها با پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون 
تومان به حساب خزانه کل کشور قادر به خرید سربازی 
خود خواهند بود؛ همچنین مشموالن متاهل به ازای 
هر فرزند از ۲۰ درصد تخفیف تا ســقف حداکثر ۶۰ 
درصــد برخوردار خواهند بــود و افراد متاهل تحت 
پوشــش کمیته امداد حضرت امــام خمینی )ره( و 
ســازمان بهزیستی از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار 
شدند.  خبری که واکنش بسیاری از مردم، مسئوالن 
و نمایندگان مجلس را در برداشت و کار تا جایی پیش 
رفــت کــه خیلی ها در فضای مجــازی طرح فروش 
خدمت ســربازی با قیمت های نجومی را طرحی به 
کام ثروتمندان و نور چشمی ها اعالم کرده و گفتند 
کــه ندارهــا و پابرهنه ها باید از کیان و مرز و بوم دفاع 
کنند و پولدار ها به استراحت بپردازند!  برخی ها هم 
به طرح آقازادگی قانونی پرداخته و گفته بودند که تا 
دیروز ســربازی برای همه اجباری بود و از امروز برای 
پسرهایی که بابای پولدار ندارند اجباری شده است! 

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

 من به ظریف و عراقچی
راه را نشان دادم

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه اگر آمریکا 
ما را در معادالت بین المللی رقمی حساب نکند مذاکره 
مستقیم با این کشور اصال صالح نیست، گفت: درک 
آمریکایی ها باید از قدرت جمهوری اسالمی ایران تغییر 
کند. فریدون عباسی در مورد مذاکرات وین گفت: ما 
مذاکره هســته ای با هیچ کشوری نداریم چراکه این 
مذاکرات قبال انجام شده است و نتیجه آن اجرای برجام 
در کشــور ما شده است،دولت قبلی با اصولی که فکر 
می کرد می خواست برجام را اجرایی کند اما نتوانست 
مسئله تحریم ها را حل کند علی رغم قولی که دولت 

داده بود تحریم ها برداشته نشد.  
وی در مورد مذاکره مســتقیم با آمریکا گفت: وقتی 
ما اقتدار داشــته باشیم مشکلی در مذاکره مستقیم 
با آمریکا نیســت یعنی آمریکا ما را به عنوان قدرت 
جهانی بپذیرد.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی در پاســخ به این پرسش که در حال حاضر 
همه از مذاکرات در کشور استقبال می کنند و این در 
حالی است که نسبت به تیم مذاکره کننده قبلی و اصل 
مذاکرات اعتراضات خیابانی در کشور از طرف مخالفان 

شــکل می گرفت ،گفت: بنده خودم به عنوان رییس 
سازمان انرژی اتمی زمانی که آقای ظریف منتخب بود 
با وی صحبت کردم و راه را نشان شان دادم و حتی قائم 
مقام خودم را فرستادم که با آقای ظریف صحبت کند و 
شروع کردیم که در مذاکرات به آنها کمک کنیم حتی 
ساختار و تشکیالت مذاکره پیشنهاد دادیم. وی ادامه 
داد: اما آنها به محض اینکه دولت را در دست گرفتند 
همه ما را حذف کردند یعنی همان روز قائم مقام من 
را خلع کردند و افرادی را که ما معرفی کرده بودیم را 
حذف کردند از آقای جلیلی استفاده نکردند، آنهایی 
که ۲۰سال در مذاکرات مختلف بودند را حذف کردند 
در طول هشــت سال حتی یک سوال فنی تخصصی 
از من نپرسیدند. ما از کانال های دیگر اطالعات مان 
را بــه آنهــا می دادیم ولی تیمی که متشــکل از آقای 
ظریف و عراقچی بود اصال هیچوقت سراغ ما نیامدند 
در صورتیکه ما سراغ آقای ظریف رفتیم و دو جلسه با 
وی داشتیم . نماینده مردم کوهچنار و کازرون خاطر 
نشــان کرد: االن آقای باقری به مجلس می آید و هر 

سوالی داشته باشند از بنده می پرسند.

اخبار كوتاه

مراسم پنجاهمین سالگرد 
گرامیداشت قربانیان واقعه 

»یکشنبه سیاه« در ایرلند 
شمالی/ رویترز

مردم غیرنظامی داوطلب در 
شهر "كی یف" اوكراین در 
یک تمرین نظامی كه توسط 
كهنه سربازان گردان "آزوف" 
گارد ملی اوكراین ترتیب 
داده شده، با تفنگ های چوبی 
شركت كردند./ رویترز

گزارش تصویری

خ خواهد داد؟  چه اتفاقی ر

برجام در خاِن هفتم
 اخبــار منتشرشــده در روزهای گذشــته 
حکایت از آن دارد که مذاکرات هســته ای 
وین به مراحل نهایی خود رسیده است. پس 
از آنکه جمعه شــب، دیپلمات ها از وقفه در 
مذاکرات با هدف »بازگشت به پایتخت ها و 
دریافت دســتورالعمل از مقامات سیاسی« 

خبر دادند.
علی بیگدلی کارشناس مسائل بین الملل با 
اشــاره به اینکه تمامی نشانه ها حاکی است 
از آن است که احتمال شکل گیری توافق در 
گفتگو های وین باال است، اظهار داشت: سفر 
وزیر امور خارجه قطر به تهران و همچنین 
امیــر این کشــور به آمریــکا از یک طرف و 
مواضعــی کــه لودریان وزیــر امور خارجه 
فرانســه گرفته و ابــراز رضایت از مذاکرات 
کــرده، با توجه به اینکه وی همواره مواضع 
ســختی علیه برجام می گرفت و همچنین 
اظهــارات رابــرت مالــی و انریکــه مورا از 
طرف دیگر، همگی حاکی از آن اســت که 
مذاکرات به نقطه ای رســیده که دو طرف 
برای مشــورت های سیاسی به پایتخت ها 

بازگشته اند.
وی افزود: بنابراین نشــانه ها موید این است 
که گشایش هایی در مذاکرات صورت گرفته 
و می توان گفت مســیری که در حال طی 
شدن است که می تواند انتهای آن به احیای 
برجام ختم شــود، از سوی دیگر باید به این 
نکته اشــاره کرد که ایران و آمریکا با توجه 
به شــرایطی کــه در آن قرار دارند راهی به 
جــز توافــق ندارند. آمریکا در حال حاضر با 
مشکالت زیادی روبرو است و تحت همین 
مشکالت محبوبیت جو بایدن رئیس جمهور 

این کشــور به پایین تریــن حد خود یعنی 
حدود ۳۲ درصد رسیده که این موضوع به 
نوعی برای بایدن یک امتیاز منفی حســاب 

می شود.
بیگدلی گفت: برای دموکرات ها نیز که کمتر 
از یک ســال دیگر بایــد در انتخابات میان 
دوره ای کنگره شرکت کنند این موضوع به 
نوعــی در حکم به صدا درآمدن زنگ خطر 
است، بنابراین آن ها به دنبال آن هستند که 
از برجام یک برگ برنده برای خود دست و 
پا کنند. از طرف دیگر کشورمان با توجه به 
مشکالت اقتصادی که طی دو سال اخیر به 
وجود آمده، ایران با وضعیت بســیار دشوار 

روبرو شده، بنابراین برای سروسامان دادن به 
وضعیت اقتصادی راهی به جزء رفع تحریم ها 

باقی نمانده است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که 
چــه نوع توافقی بین دو طرف امضا خواهد 
شــد، پاســخ داد: با توجه به اینکه دو طرف 
توافق موقت را رد کردند، باید به یک توافق 
جامع برسند که این موضوع مسیر را بسیار 
ســخت می کند، زیرا اگر قرار باشد ایران به 
توافقات ۲۰1۵ پایبند باشد، باید سطح غنی 
ســازی را از ۶۰ و ۲۰ درصد به ۳.۶۷ درصد 
کاهش دهد و ســانتریفیوژ های آی آر ۶ که 
در ســایت کرج وجود دارد را کنار بگذارد، 

زیــرا در برجــام ایران مجاز به اســتفاده از 
سانتریفیوژ های آی آر 1 است.

وی اضافه کرد: همچنین آمریکا اعالم کرده 
ایران باید تمام تاسیسات هسته ای خود را از 
کشــور خارج کند و کارشناسان آژانس نیز 
به مانند گذشته نظارت های سفت و سخت 
خود را داشــته باشــند، این در حالیست با 
توجه به هزینه های ایران برای افزایش سطح 
غنی ســازی و توسعه برنامه های هسته ای، 
این مسائل نیاز به گرفتن تصمیمات سخت 
دارد، از سوی مقابل آمریکا نیز باشد متعهد 
شود، تمام تحریم های ذیل برجام را لغو کند 
و به وضع سال ۲۰1۵ بازگردد، بنابراین دو 

طرف باید از لحاظ سیاسی تصمیمات بسیار 
سخت بگیرند.

فریدون مجلســی کارشــناس مسائل بین 
الملل در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه 
در حال حاضر با توجه به شرایطی که وجود 
دارد، بنده نسبت به احیای برجام خوشبین 
نیســتم، گفت: نزدیک به دو دهه است که 
از آغاز مذاکرات هسته ای بین ایران و غرب 
می گذرد، اما این مذاکرات به نوعی به صورت 
فرسایشــی طی همه این سال ها ادامه پیدا 
کــرده و با وجودی که در ســال ۲۰1۵ نیز 
برجام امضا شد، اما بعد از آن مشاهده کردیم 
که با خروج ترامپ از توافق هســته ای همه 

چیز به نقطه صفر بازگشت.
 وی افزود: در این یک سالی که از روی کار 
آمدن بایدن نیز می گذرد، مذاکرات چه در 
دولت روحانی و چه در دولت رئیسی ادامه 
پیــدا کرده، اما هربــار که گفتگو ها به یک 
نقطه حســاس و تعیین کننده ای رســیده 
یک اتفاق باعث شــده که همه چیز از بین 
رود و دو طــرف به نقطه شــروع بازگردند، 
به اعتقاد بنده هرچند که نشانه ها می تواند 
حاکی از رسیدن طرفین به توافق باشد، اما 
بــه احتمال زیاد دوبــاره در دقیقه ۹۰ یک 
اتفاق غیر منتظره باعث می شــود که ورق 

به یکباره برگردد. 
 این کارشــناس مســائل بین الملل اضافه 
کرد: بــه اعتقاد بنده مذاکرات همچنان به 
صورت فرسایشی و بدون نتیجه خاصی ادامه 
پیــدا خواهــد کرد، زیرا دو طرف با توجه به 
اختالفات عمیقی که دارند نمی توانند بر سر 

یک متن مشترک به تفاهم برسند.

خبر ویژه

رهبر معظم انقالب اسالمی سحرگاه امروز و در آستانه ایام اهلل دهه فجر، در مرقد بنیانگذار انقالب اسالمی 
وگلزار شهدای بهشت زهرا حضور یافتند.

به گزارش دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، در آســتانه ایام اهلل دهه فجر و چهل  و 
سومین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای در نخستین ساعات صبح دیروز 
-دوشنبه- در مرقد بنیان گذار کبیر جمهوری اسالمی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن، یاد و خاطره امام 

عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند.
رهبر انقالب اســالمی همچنین با حضور بر مزار شــهیدان عالی مقام بهشــتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه 

هفتم تیر 1۳۶۰، علّو درجات آنان را از خداوند متعال مسألت کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس در گلزار شــهیدان ســرافراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسالم و 

ایران ادای احترام کردند.

به مناسبت ایام اهلل دهه فجر

رهبر انقالب در مرقد مطهر امام راحل حضور یافتند

تحلیل

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس
کرون با رئیسی: کنش به تماس ما  در وا

گره برجام در اروپا است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است 
تماس تلفنی رئیس جمهور فرانســه با رئیســی صحه 
گذاشــتن بر موقعیت و دست باالی جمهوری اسالمی 
در جریان مذاکرات اســت و اروپایی ها خود باید بحران 

ایجاد شده در برجام از سوی آمریکا را حل کنند.
محمود عباس زاده مشکینی، در واکنش به تماس روز 
گذشــته ماکرون با رئیسی، گفت: تماس تلفنی رئیس 
جمهور فرانسه با رئیس جمهور کشورمان به خودی خود 
پیام دیپلماتیک داشته و صحه گذاشتن بر موقعیت و 
دست باالی جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات است.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی 
فرانســه در ادامه تصریح کرد: علیرغم اینکه فرانسه در 
گفت و گوها به ویژه در مذاکرات اخیر، نقش پلیس بد 
را ایفا کرده در حالی که برخی کشورهای دیگر اروپایی 
مواضع بهتری نســبت به حق جمهوری اسالمی ایران 
داشتند، به حق ایران در بی اعتمادی به آمریکا که باعث 

بروز این بحران شده، اعتراف کرده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه دستیابی به توافق خوب 
دور از دسترس نیست، عنوان کرد: این موفقیت منوط 
به حسن نیت و جدیت طرف اروپایی است که هم مشکل 
اروپایی ها حل شده و هم موانع و محدودیت های ما در 

حوزه تحریم حل می شود.
عباس زاده مشــکینی بر همین اســاس اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی علیرغم سختی های بسیار تحریم، 
توانســت با مدیریت از تأثیر تحریم ها در داخل عبور 
کند؛ ما برای تأمین واکســن کرونا و داروهای بیماری 
های صعب العالج کودکان به مشکالت زیادی برخورد 
کردیم که خالف تمام موازین حقوق بشری بود با این 

حال توانستیم از این مرحله عبور کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: جمهوری 
اسالمی توانست راه صادرات نفت را باز کرده و مراودات 
اقتصادی با کشورهای همسایه را افزایش دهد همچنین 
توانسته ایم با همکاری چین و روسیه و ایجاد دیپلماسی 
کارآمد و پویا، یک بلوک اقتصادی مهم در شــرق دنیا 
ایجاد کنیم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان اینکه 
گره برجام در اروپا اســت، خاطرنشــان کرد: به ماکرون 
توصیه می کنیم گره برجام را در همین قاره باز کند چرا 
که ایران بارها اراده و جدیت خود را در اجرای تعهدات 

برجام ثابت کرده است.

مناقشه اوکراین، خطر تورمی جدید 
برای بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا در شــرایط فشار تورمی که احتمال 
تشدید آن در سایه مناقشه روسیه و اوکراین وجود دارد، 

پنجشنبه نشستی برگزار می کند.
 هدف اصلی این نشست محدود کردن افزایش قیمت ها 
در منطقه یورو است که سال گذشته به دلیل افزایش 
قیمت انرژی و تأثیر کمبود محصوالت و مواد اولیه پنج 

درصد افزایش یافت.
این میزان افزایش، بیش از دو برابر هدف تورمی اســت 
که بانک مرکزی اروپا برای خود در میان مدت یعنی ۲ 

درصد تعیین کرده است.
مقامات این مؤسسه پولی در حالی در فرانکفورت دیدار 
می کنند که بانک مرکزی آمریکا )فدرال رزرو( به تازگی از 
افزایش نرخ بهره بانکی در آینده نزدیک خبر داده است.

ارقام مربوط به ماه ژانویه که قرار اســت روز چهارشنبه 
منتشر شود، مطمئناً کاهش این روند را نشان می دهد، 

اما نه به اندازه ای که مورد انتظار است.
اقتصاددانان انتظار دارند که نرخ بهره در نشســت روز 
پنجشنبه در پایین ترین سطح خود باقی بماند و معتقدند 
که حافظان یورو از هموار کردن راه برای افزایش نرخ های 
بهره خودداری خواهند کرد که به نوبه خود باعث کاهش 
فعالیت های اقتصادی و در نتیجه روند افزایش قیمت ها 

می شود.
کارســتن برزســکی، اقتصاددان در بانک ING گفت: 
»چالش اصلی برای بانک مرکزی اروپا در سطح ارتباطات 
خواهــد بــود. این بانک هم باید موضع قویتر خود را در 
خصــوص تورم تایید کنــد و هم اینکه هر گونه گمانه 

زنی درباره افزایش زودهنگام نرخ ها را دور نگه دارد.«
بانک مرکزی اروپا نمی خواهد اشــتباه تاریخی ســال 
۲۰11 را تکــرار کند. ایــن بانک در مواجهه با افزایش 
قیمــت انــرژی، نرخ های خود را افزایش داد و در نتیجه 
بحران بدهی های دولتی در منطقه یورو را تشدید کرد.
الگا بارتش، اقتصاددان ارشــد موسســه بلک راک، به 
خبرگزاری فرانســه گفت: »تورم در منطقه یورو تا حد 
زیادی ناشی از کمبود عرضه است و نه به دلیل تقاضای 

بیش از حد یا گرمای بیش از حد اقتصاد.«
کارستن برزسکی همچنین گفت: »به عبارت دیگر، هر 
گونه انقباض پولی به ارسال سریعتر کانتینر ها از آسیا به 
اروپا یا کاهش قیمت انرژی کمک چندانی نخواهد کرد.«

روســیه در واقع تامین کننده اصلی گاز اتحادیه اروپا 
است. بخشی از این گاز از اوکراین می گذرد و خط لوله 
جدید گاز روسیه-آلمان »نورد استریم ۲« ممکن است 
در صورت مناقشه مسلحانه هرگز به بهره برداری نرسد 
لذا قیمت انرژی به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

بــه موازات آن، در همه کشــور های اروپایی نارضایتی 
حقــوق بگیران در برابر کاهــش قدرت خرید در حال 
افزایــش اســت، موضوعی که محور اصلــی مبارزات 

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شده است.
در آلمان، برخی از رســانه ها به شــدت از بانک مرکزی 
اروپا و رئیس آن کریستین الگارد که به او نام مستعار 
»خانم تورم« داده اند، انتقاد کرده و می گویند که بانک 
مرکزی اروپا پس اندازکنندگان و مســتمری بگیران را 

فقیرتر می کند.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست 
رئیس جمهورصورت گرفت؛

 ادامه بررسی 
 بسته پیشنهادی دولت برای رفع 

موانع و حمایت از تولید
در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که به 
ریاســت آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی برگزار شد، 
بررســی روند حمایت ها و راهکارهای اجرایی رفع 
موانع تولید که از آغاز دولت سیزدهم در دستور کار 

قرار گرفته است، ادامه یافت.
در این جلسه بسته پیشنهادی دولت با جهت گیری 
رفع موانع و پشتیبانی از بخش های تولیدی و خدماتی 
که از چند ماه قبل و با هدف تحقق رهنمودهای مقام 
معظم رهبری بر اساس دیدگاه های کارشناسی تهیه 
شــده است، مطرح شد. محورهای اصلی این بسته 
پیشــنهادی، تداوم خدمات رسانی دولت از جمله 
ایجاد گشــایش در حوزه های اعطای تســهیالت، 
تامین مالی از بازار سرمایه، هدایت تسهیالت بانکی 
و نقدینگی به سمت تولید، متنوع سازی ابزارهای 
تضمین دریافت تسهیالت، رفع مشکالت مالیاتی 
و تامیــن اجتماعــی بنگاه های تولیدی و خدماتی 

هستند.
در این بسته حمایتی، همچنین عالوه بر توجه زیر 
ســاخت ها، در زمینه اعطای مجوزها و اســتفاده از 
ظرفیت های دیپلماسی در گسترش تجارت خارجی 

راهکارهایی پیش بینی شده است.
در این جلسه بخش هایی از بسته پیشنهادی تایید 
و ادامه بررسی آن به جلسه بعدی ستاد موکول شد.

انگلیس برای برداشتن تحریم های 
ایران شرط گذاشت!

وزیــر امور خاورمیانه دولت انگلیس تاکید کرد که 
پیشنهاد داده اند در صورت پایبندی ایران به توافق 

هسته ای، تحریم ها برداشته می شود.
جیمــز کلیورلــی، وزیر دولــت انگلیس در امور 
خاورمیانه در گفت وگو با شــبکه الجزیره گفت: 
به ایران پیشــنهاد دادیم کــه در صورت پایبند 
بودن این کشــور به توافق هســته ای، تحریم ها 

را بر می داریم.
او همچنیــن گفت: مــا از ایران میخواهیم که فورا 
غنی ســازی اورانیــوم را متوقف کنــد. این وزیر 
انگلیســی همچنین از نقش سازنده قطر در سطح 
بین المللی تقدیر کرد. هر چند برخی از موضوعات 
و اختالفــات قابل توجهــی هنوز در وین روی میز 
است، اما مقامات نزدیک به هیات ایرانی معتقدند، 
در مجموع روند مذاکرات در فضایی حرفه ای، جدی 
و کم تنش تاکنون پیش رفته است و دیدگاه ها در 
موضوعات مختلف به هم نزدیک شــده است. دور 
هشتم مذاکرات وین در حالی از روز شنبه به مدت 
یک هفته متوقف شد که روند گفت وگوها نسبت به 
یک ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است و 
طرف ها توانسته اند بخش قابل توجهی از متن توافق 
بازگشت به برجام را پیش ببرند و از اختالفات مهم و 
کلیدی بکاهند.یکی از عوامل پیشرفت قابل توجه 
در مذاکرات در دور هشتم نسبت به دور هفتم این 
بوده است که طرف های اروپایی برجام از کشاندن 
بحث های مذاکراتی به فضای رســانه ها خودداری 
کردند و مذاکرات توانست تا حد زیادی دور از حاشیه 

سازی ها پیش برود.

اردوغان بساط سریال های ترکی را 
جمع می کند

رئیس جمهوری ترکیه دستور داد اقدامات الزم برای 
مقابله با برنامه های تلویزیونی که برخالف ارزش های 
بنیادین ترکیه و در تضاد با حریم خانواده هستند، 

انجام شود.
 رجب طیب اردوغان در بخشنامه ای که در آفیشال 
گزت منتشــر شد، دســتور داد اقدامات الزم برای 
مقابله با برنامه های تلویزیونی که برخالف ارزش های 
 بنیادین ترکیه و در تضاد با حریم خانواده هستند، انجام 
شــود. وی اعالم کرد هدف از این تصمیم حفاظت 
از فرهنــگ ترکیــه و از میان بردن تاثیرات ســوء 
برنامه های تلویزیونی با محتوای خارجی است که 
در ترکیه بازآفرینی شده اند. به موجب این فرمان، از 
این پس با تمام تولیدات تلویزیونی که بر خانواده ها، 
کــودکان و نوجوانان تاثیر منفی می گذارند طبق 
قوانیــن ترکیــه برخورد خواهد شــد و کودکان و 
نوجوانان از »پیام هایی که از طریق نمادهای خاص 
منتقل می شــوند« در امان نگه داشــته می شوند. 
شــورای عالی رادیو و تلویزیون به عنوان دیده بان 
رســانه ای ترکیــه، همین حاال نیز قــدرت و نفوذ 
گسترده ای دارد و می تواند رسانه ها را جریمه کرده 
یا کانال های تلویزیونی منتقد را به طور موقت قطع 
کند. این شورا پیش تر نیز برخی کانال های ترک را 
به علت پخش محتوای مربوط به همجنســگرایی 
 ،)Ilhan Tasci( جریمه کرده بود. ایلهان تاســچی
یکی از اعضای این شورا که از حزب مخالف دولت 
اســت، این اقدام را »بخشــنامه سانسور« نامیده و 
می گوید این کار برخالف قانون اساسی است که به 
حفاظت از آزادی مطبوعات متعهد شده است. با این 
حال بیشتر شرکت های رسانه ای در ترکیه به افرادی 
تعلق دارند که به دولت محافظه کار و ملی گرا نزدیک 

هستند و خط مشی حکومت را دنبال می کنند.

گفت و گو
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3اقتصاد
دســتور وزیر روی زمین ماند

 دو شــب گذشــته در فضــای مجــازی خبر 
برکناری مدیر شعبه یک بانک دولتی به دلیل 
عدم اجرای بخشــنامه جدید اعطای تسهیالت 
خُرد به متقاضیان منتشــر شــده، اما تا کنون 
مســئوالن وزارت اقتصاد آمــاری از برخورد با 

متخلفان ارائه نکردند.
ماجرای اعطای وام بدون ضامن از جلسه رئیس 
جمهــور بــا مدیران بانکی آغاز شــد و به دادن 
تسهیالت خرد بدون ضامن به وسیله 1۳ بانک 

زیر مجموعه وزارت اقتصاد، رسید.
این قول را وزیر اقتصاد در گفتگوی تلویزیونی 
به مردم داده است که وام های زیر صد میلیون 
تومــان دیگر نیاز به ضامن نداشــته و تنها با 
داشــتن یک فیش کسر از حقوق و همچنین 
همراه داشــتن چک و سفته میسر است. این 
تســهیالت جدید نیســتند بلکه طبق اعتبار 
مصوب ســالیانه بانک هاســت. این بین تنها 
شــرایط دادن وام تا حدودی آســان تر شده 

است.
یکی از ۵ دســتور رئیس جمهور بعد از نشست 
با مدیران عامل بانک ها، لزوم تسهیل گری در 
پرداخت تسهیالت خرد و با اعتبارسنجی بود.

 اعتبارسنجی رمز ورود به مرحله اخذ 
وام بدون ضامن

پــس از ایــن دســتور رئیس جمهــور بود که 
معــاون امــور بانکی وزیر اقتصــاد اعالم کرد: 
تمــام بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد از 
اول بهمن تســهیالت خرد ۵۰ تا 1۰۰ میلیون 
تومان را با اعتبارسنجی و بدون ضامن پرداخت 
خواهند کرد و در مرحله نخست این تسهیالت 
بــه کارکنان و بازنشســتگان دولتی پرداخت 

خواهد شد.
این یعنی پله اول برای گرفتن وام بدون ضامن، 
داشتن رتبه اعتباری مورد تایید سیستم اعتبار 

سنجی است.
علی صالح آبادی نیز در اولین مصاحبه خود به 
سمت رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: رتبه 
بندی مشــتریان و نظام اعتبارســنجی باید در 

پرداخت تسهیالت به کار گرفته شود.
سکاندار وزارت اقتصاد هم با تایید این موضوع  
مــی گویــد: بانک ها بایــد از محوریت وثیقه و 
ضامن در پرداخت تســهیالت خرد به ســمت 

اعتبارسنجی مشتریان حرکت کنند.
 بانک ها و معضل همیشگی 

به نام »بخشنامه نیامده است«
در اول بهمن به بهانه ابالغ نشــدن بخشــنامه 
مربوط به این طرح، پرداخت تسهیالت با اعتبار 

سنجی صورت نگرفت.
در ۳ بهمن وزیر اقتصاد تصریح کرده بود: قطع 
به یقین در هفته آینده اعطای تسهیالت خرد 

با اعتبارسنجی صورت خواهد گرفت.
این رتبه ها بر اســاس خوش حســابی افراد در 
تمام مراودات تجاری از جمله پرداخت به موقع 
قبوض، اقساط تسهیالت بانکی و مواردی نظیر 

وصول چک بررسی می شود.
 رتبه اعتباری شما برای دریافت وام 
بدون ضامن چگونه تعیین می شود؟

در ادامــه فرآینــد اجرای ایــن تصمیم، روابط 
عمومــی بانک مرکزی هــم در توییتی اعالم 
کرده بود که 1۳ بانک دولتی ملزم به پرداخت 

تسهیالت خرد با اعتبارسنجی شده اند.
طبق دســتور وزیر اقتصاد ۹ بهمن موعد عمل 
کردن به وعده های داده شــده بود، اما مراجعه 
برخــی از متقاضیان به بانک ها و مشــاهدات 
میدانی نشان داد که بانک ها از بخشنامه اعالم 

بی اطالعی می کنند.
برخی از متقاضیان این تسهیالت خرد وقتی به 
بانک ها مراجعه کرده بودند، می گویند: بانک ها 
به بهانه بخشنامه نشدن این طرح از طرف بانک 
مرکــزی و وزارت اقتصاد تســهیالت خرد را با 

اعتبارسنجی پرداخت نخواهد نشد.
یکی دیگر از این متقاضیان گفت: زمانی که به 
بانک مراجعه کردم برای وام ۵۰ میلیون تومانی، 
۲ ضامن و برای وام 1۰۰ میلیون تومانی ۳ ضامن 

می خواستند.
دستور رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها

در همیــن میان خبــر از به تعویق افتادن اجرا 
ایــن طرح آمد که صالــح آبادی در واکنش به 
ایــن موضوع، بانک ها را ملزم به پرداخت تمام 

تسهیالت طبق روال گذشته و حال کرد.
به گفته علی صالح آبادی؛ اگر اعتبارسنجی به 
درستی و دقیق انجام شود و افرادی که از اعتبار 
بــاال برخوردار هســتند و رتبه اعتباری باالیی 
دارند می توانند تســهیالتی با وثائق سهل تر و 
آسان تر دریافت کنند که براین اساس تجربه در 
سیستم بانکی فعلی هم نشان می دهد، این روش 

وام دهی درصد معوقات بسیار پایینی دارد.
در آخر هم وزیر اقتصاد در دســتوری فوری به 
1۳ بانک زیرمجموعه وزارت اقتصاد فرصت داد 
تا ظهر )1۰ بهمن( بخشنامه ابالغی را در سایت 

خود بارگذاری کنند.
با گذشت یک روز، بررسی وبگاه 1۳ بانک زیر 
مجموعه وزارت اقتصاد نشــان می دهد که ۸ 
بانک بخشــنامه مربوط به اعطای تســهیالت 
بــدون ضامــن را در وبــگاه خــود بارگزاری 
کرده اند. بانک ملت، توســعه تعاون، تجارت، 
قرض الحســنه مهر ایران، مسکن، کشاورزی، 
پســت بانک ایران و بانک صنعت و معدن این 

هشت بانک هستند.

گزارش

بدعهدی صنعت لوازم خانگی پس از دستور حمایتی رهبری

ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ها، ۲ حلقه مفقوده
مقــام معظــم رهبری در دیدار اخیر خود با 
جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی، 
کارآفرینان و فعــاالن اقتصادی به صنعت 
قابل اهمیت لوازم خانگی اشــاره کرده اند و 
با  ابراز گالیه از عملکرد برخی تولیدکنندگان 
داخلــی لــوازم خانگی گفتنــد" با وجود 
حمایت هایی که از این تولیدکنندگان شد 
اما گفته می شود برخی محصوالت آنها تا دو 
برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه 

باشد".
انتقاد رهبری از تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در افزایش قیمت ها در حالی مطرح می شود 
که از سال ۹۷ که برندهای کره ای به صورت 
خودخواسته و در راستای تحریم های جدید 
از بازار ایران خارج شــدند، براســاس سند 
برنامه ششم توسعه واردات لوازم خانگی به 
کشــور نیز ممنوع و به نوعی عرصه فعالیت 
برای تولیدکننده داخلی بیش از پیش فراهم 
شــد. با این ممنوعیت هــا توقع بر این بود 
که در طول این چند ســال تولیدکنندگان 
ضمن ارتقــاء کیفی واحدها نقش پررنگی 
در جلــب رضایــت مصرف کننده داشــته 
باشند اما در عمل در برخی از واحدها روند 
فعالیت و قیمت گذاری ها نارضایتی مردم 
را به وجود آورده است.البته در این گزارش 
بایــد به نامه مهم جمعی از تولیدکنندگان 
لوازم خانگی به مقام معظم رهبری آنهم در 
اوایل مهرماه ســال جاری اشاره ای داشته 
باشیم که براساس آن تولیدکنندگان اعالم 
کردند حضور برندهای کره ای فضا را برای 
فعالیتشــان آنهم در شرایط تحریم سخت 
کرده و در فروش محصوالت مشــکل روبه 
رو هستند. رهبری نیز در پاسخ به این نامه 
با دستوری ویژه به رئیس جمهور خواستار 

پیگیری این موضوع شدند.
 در نامه مقام معظم رهبری 
به رئیس  جمهور آمده بود:

"این موضوع بســیار مهمی اســت. اگر این 
خبر )گشــایش واردات از دو شــرکت کره 
جنوبی( راســت باشــد به معنی شکستن 
کمر شرکت های لوازم خانگی داخلی است 
که تازه توانسته اند قدری روی پا بایستند، 
جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید". پیرو 
این نامه رئیس دفتر رئیس جمهور نیز طی 
نامــه ای به وزیر صنعت و وزیر اقتصاد اعالم 
کرد کــه از واردات محصــول نهایی لوازم 

خانگی جلوگیری شود.
مقام معظم رهبری با این دســتور بیش از 
هرچیزی به دنبال باثبات کردن صنعت لوازم 
خانگی از طریق حفظ ســهم بازار برندهای 
داخلی بودند که در دوران تحریم توانســته 
بود توانمندی های خود را به جهانیان نشان 

دهد.
البته در آن مقطع تأکید شده که با توجه به 
دســتور رهبری در ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی کره ای به کشــور نباید مســئوالن 

سیاســت دوگانه ای را نســبت به برندهای 
کره ای در بازار داشته باشند، به گونه ای که 
مثال فقط واردات دو برند ال جی و سامسونگ 
ممنوع شود و بقیه برندهای کره ای و حتی 
غیر کره ای آزاد باشند. چراکه در حال حاضر 
عالوه بر "سامسونگ و ال جی" دو برند دیگر 
"دوو و هیوندایی" نیز در بازار ایران ســهم 
قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند و 
باید در مجموع 4 برند کره ای با ممنوعیت 

واردات روبه رو شوند.
در همین زمینه تمرکز مســئوالن مربوطه 
باید در ممنوعیت واردات تمام برندهای کره 
ای لوازم خانگی می بود تا اثرات مثبت این 
دستور  هر روز عیان تر و صنعت لوازم خانگی 
بدون هراس از رقابت نابرابر در ســطح بازار 
جان تازه ای به خود بگیرد. اقدامی که هنوز 
با گذشت چند ماه در بالتکلیفی قرارداشته و 
همچنان برخی از این برندها در سطح بازار 

عرضه می شود.
اما نکته قابل تأمل اینجاســت که وضعیت 
برخی از شــرکت ها در ســایت کدال نشان 
از آن دارد، علیرغــم ادعاهــا هنــوز میزان 
وابستگی آنها به واردات بسیار باالست که این 
موضوع مغایر با شعارهای تولیدکنندگان در 
افزایش ساخت داخل محصوالتشان است، 
در همین ارتباط دولت می بایست با بررسی 
این آمارها و اطالعات سیاستگذاری الزم را 
برای کاهش وابستگی صنعت لوازم خانگی 
بــه واردات انجام می داد، کاری که هنوز در 
بالتکلیفی قرار دارد و به ســرانجام نرسیده 

است.
جالب اینجاســت برخــی تولیدکنندگان 
لــوازم خانگی دو هفته بعــد از ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی کره ای به کشــور رشد 
قیمــت  ۵ تــا 1۰ درصدی را در محصوالت 
خود اعمال کردند. این اتفاق انتقادهایی را 
از سوی مشتریان بازار لوازم خانگی به همراه 
داشت و در این میان وزارت صمت اعالم کرد 

که موضوع را بررسی خواهد کرد.
البته افزایش قیمت ها در شرایطی رخ داد که 
از ابتدای امسال تاکنون، کم و بیش خبرهای 
رشــد قیمت محصوالت لــوازم خانگی در 
بازار منتشــر شــده بود. به عنوان نمونه 1۲ 
اردیبهشت ، خبرهایی از رشد ۲۵ درصدی 
قیمت مصوب یکی از تولیدکنندگان بزرگ 
لوازم خانگی کشور منتشر شد؛ یکم خرداد، 
رئیــس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی 
و تصویــری عدد 1۰ درصد را برای افزایش 
قیمت لــوازم خانگی ایرانــی مطرح کرد. 
همچنین ۳1 خرداد، غزنوی، ســخنگوی 
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از رشد 
به طور متوســط 1۰ درصدی قیمت ها در 
ســال 14۰۰ )تا آن تاریخ( نســبت به سال 

گذشته خبر داد. 
 در آن مقطــع اســالمیان نایــب رئیــس 
اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی معتقد 
بــود افزایــش قیمت لــوازم خانگی ایرانی 
ارتباطی به ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
نــدارد، زیرا در این طرح، واردات مواد اولیه 
ممنوع نیست. بنابراین لوازم خانگی به دلیل 
افزایش هزینه های سربار، اندکی گران شده 

است.
بــه گفتــه وی، مــواد اولیه گران شــده و 
کارخانه ها مجبور بودند که افزایش قیمت را 
برای کاالهای خود اعمال کنند. همچنین با 
توجه به افزایش ۳۹ درصدی نرخ دستمزد، 
نوســان قیمت دالر و مواد اولیه افزایش ۷ 
درصدی قیمت لوازم خانگی طبیعی اســت 
زیرا  قطعات برخی از کاالهای لوازم خانگی 
از کشــورهایی مانند چین وارد می شــود و 
برای ادامه تولید باید همچون گذشــته برد 
الکترونیکی، کمپرســور، کیت و پنل وارد 
شــود چراکه کشــور در تولید این کاالها 

مزیت ندارد.
از ســوی دیگر حســینی کیا، نایب رئیس 
کمیســیون صنایع مجلس معتقد بود این 

روند افزایش قیمت، سلیقه ای است. هرچند 
گرانی آهن و فوالد در افزایش قیمت برخی 
محصوالت مانند بخاری اثرگذار اســت، اما 
دلیل اصلی رشد بهای این نوع کاالها، التهاب 
بازار و قیمت گذاری سلیقه ای کاالها توسط 

برخی تولیدکنندگان است.
با تشدید انتقادات فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در واکنش به این گرانی ها، از 
اصالح افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم 
خانگی خبر داد و درباره علت افزایش قیمت 
اخیر لوازم خانگی ایرانی، افزود: در موضوع 
افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی، بررسی ها 
در وزارت صمت در حال انجام است و اگر به 
این نتیجه برســیم که در افزایش قیمت ها، 
ضوابط رعایت نشــده باشد به گونه ای عمل 

خواهیم کرد که قیمت اصالح شود.
وی اضافه کرد: قرار شــده تا ســال 14۰4 
تولیدکننــدگان صنایع لــوازم خانگی در 
کشور بالغ بر دو برابر وارداتی که برای اجزا 
و قطعات دارند صادرات داشــته باشند که 
بیانگر حرکت خوب به سمت افزایش تولید 
خواهد بود. البته این کار شــرطی دارد که 
بایــد تولیدکنندگان رعایت کنند و آن هم 
رعایــت حقوق مصــرف کننده خواهد بود 
و بــه صورت ویژه دربــاره قیمت های لوازم 
خانگی به همکاران وزارتخانه ســپرده ام که 
این مسئله به صورت ویژه بررسی و پیگیری 
شود.فاطمی امین عنوان کرد: البته دو چیز 
داریم یکی گرانفروشی یکی گرانی، گاهی به 
خاطر افزایش قیمت مواد اولیه تغییر قیمت 
می دهند گاهی هم گرانفروشی که اگر این 
صنایع اقدام به گرانفروشی کرده باشند باید 
سریعا نسبت به اصالح قیمت اقدام کنند. اما 
اگر بحث گرانی قطعات و مواد اولیه مصرفی 
باشد باید موضوع بررسی و پیگیری شود و 
سعی کنیم تا مواد اولیه را با قیمت پایین تری 

به دست این تولیدکنندگان برسانیم.
در مجموع ماه های آبان و آذرماه بازار لوازم 

خانگی در کشمش افزایش قیمت ها بود از 
یک طرف برخی از تولیدکنندگان لیســت 
هــای جدیــد را راهی بازار کــرده بودند از 
طرفی سازمان حمایت از عدم صدور مجوزها 
مطلبی را عنوان می کرد. اما از طرف دیگر 
فروشندگان لوازم خانگی معتقد بودند بازار 
از یــک بالتکلیفی رنج می برد؛ از یک طرف 
تدبیــری برای مدیریــت کاالهای قاچاق 
صورت نگرفته اســت و از طرف دیگر برخی 
تولیدکننــدگان بزرگ داخلی هم با کاهش 
عرضــه یا فروش ســبدی محصوالت خود 

سعی در کسب سود بیشتر دارند.
نکته قابل توجه اینجاســت وزارت صنعت 
در اظهارات متعدد ســعی کرد تا ضمن ارام 
ساختن بازار برنامه ای منسجم برای صنعت 
لوازم خانگی رونمایی کند اما در عمل از یک 
طــرف تولیدکننده گله مند از قیمت مواد 
اولیــه تنها راه حل خــود را افزایش قیمت 
ها می دانســت و از طرفی مصرف کننده از 
افزایش چندین باره قیمت ها نارضی بود. 

بــازار بــه گونه ای رها شــده که هرکس به 
صــورت ســلیقه ای با بهانــه های مختلف 
تغییرات قیمتی را بر روی محصوالتی که از 
نظــر کیفیت تغییر خاصی در آنها به وجود 

نیامده  انجام می دهند.
البتــه تولیدکنندگان لــوازم خانگی قرار 
بــود از اول بهمن ماه قیمت تولیدکننده را 
به روی محصوالت خود درج کنند تا از این 
طریــق قیمت گــذاری در این کاال منطقی 
شود و مانع ســردرگمی مصرف کنندگان 
و گران فروشــی ها شــود امــا مقاومــت 
تولیدکنندگان در اجرای این مصوبه باعث 
شــده است هنوز این موضوع اجرایی نشود 
و حتی پیشــنهاد درج قیمت به روی لوازم 
خانگی با تغییراتی نیز روبه رو گردد به نحوی 
که تولیدکنندگان پیشنهاداتی را برای تغییر 
در اجرای طرح به ســازمان حمایت اعالم 
کرده اند که براســاس آن قیمت ها در مراکز 
توزیعــی در معرض دید مصرف کننده قرار 
می گیرد، البته هنوز این موضوع به تصویب 
نهایی سازمان حمایت نرسیده است ولی با 
توجه به رایزنی ها و مکاتبات به نظر می رسد 
درج قیمت به روی کاالهای لوازم خانگی با 

تغییراتی همراه شود.
ناگفتــه نمانــد تولیدکننــدگان در قالب 
نامه های مختلفی که به ســازمان حمایت 
ارســال کــرده بودند درخواســت افزایش 
دوبــاره قیمتهــا را نیز با توجــه به افزایش 
قیمــت مواد اولیــه مطرح کرده بودند اما با 
توجه به اظهارات مسئوالن سازمان حمایت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان هنوز 
این موضوع به تصویب نرســیده است. نکته 
اینجاســت با توجه به عدم اعالم رســمی 
ســازمان حمایــت در افزایش قیمت لوازم 
خانگی تولیدکنندگان گرانی بی سروصدای 

محصوالت خود را اجرایی کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران پاسخ داد:

چرا قیمت مصرف کننده از روی کاالها حذف شد؟
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اســتان تهران گفت که درج قیمت مصرف کننده 
روی کاالها مشــکالتی از جمله پرداخت بیشــتر 
هزینه حمل برای مصرف کننده، بهره مند نشــدن 
از تخفیفــات تولید کننده و اغــوای خریداران از 
ســوی فروشــگاه ها در این زمینــه، نبود فاکتور 
مشــخص برای محاســبه قیمت واقعی و افزایش 
غیرمعمول قیمت ها در نظام توزیع را درپی داشت 
که با جایگزین شدن با قیمت تولیدکننده برطرف 

خواهد شد.
یداله صادقی با بیان اینکه بر اساس قوانین حمایت 
از حقــوق مصرف کننــدگان تاکنون درج قیمت 

روی کاال یــا نصب تابلو و نرخنامه در محل تولید، 
عرضه، کســب و حرفه به طوری که قیمت کاال یا 
دستمزد خدمت به روشنی برای همه قابل رویت 
باشد، انجام شده، گفت: اما این روند مشکالتی از 
جمله پرداخت بیشــتر هزینه حمل برای مصرف 
کننده، بهره مند نشدن از تخفیفات تولید کننده و 
اغوای خریداران از سوی فروشگاه ها در این زمینه، 
نبود فاکتور مشــخص برای محاسبه قیمت واقعی 
و افزایــش غیرمعمــول قیمت ها در نظام توزیع را 

درپی داشت.
امــا بــه گفته وی با اجرای طرح درج قیمت تولید 
کننــده برروی کاال، بــرای کاهش مالیات، حذف 

درج قیمت غیر واقعی روی کاال و حذف حاشــیه 
ســودهای غیــر متعــارف، قیمت واقعــی تولید 

کنندگان مشخص می شود.
چگونه گرانفروشی را تشخیص دهیم؟

صادقــی با تاکید بر اینکه فروشــگاه ها موظف اند 
با ســودهای اعالم شــده، قیمت مصرف کننده را 
تعیین کنند، تصریح کرد: مردم هم می توانند روی 
قیمت تولید کننده محاسبه ای کلی داشته باشند، 
به طوری که حداکثر سود برای کاالهای مصرفی 
۳۰ درصد و کاالهای غیرمصرفی ۲۰ درصد است 

و به این ترتیب گرانفروشی مشخص می شود .
رئیس ســازمان صمت در پایان هدف از برگزاری 

این طرح را مقابله با گرانفروشــی، شــفاف سازی 
قیمت هــا، بهــره مندی قانونی و منطقی هریک از 
عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از ســودهای 
مصــوب قانونی، کاهش بهای پرداختی توســط 
مصــرف کنندگان، بهره مندی از نرخ های رقابتی 
بــرای مصرف کننــدگان و تولید کنندگان، کوتاه 
شدن دست واسطه ها، نظارت بر بازار و روان سازی 
نظام قیمت گذاری و کاهش بهای پرداختی مصرف 

کنندگان عنوان کرد.
پروژه شفاف ســازی قیمــت از طریق درج قیمت 
تولیدکننــده )به جای قیمــت مصرف کننده( از 

چهارم دی ماه شروع شده است.

خبر ویژه

در شــرایطی که بانک های دولتی مکلف به پرداخت تســهیالت خرد بدون 
دریافت ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش دولتی، 
عمومی و خصوصی شده اند اما گزارش ها و اعالم مشتریان حاکی از آن است 
که برخی از بانک ها بهانه های مختلفی چون بسته شدن پرداخت وام جدید 
در روزهای پایانی ســال، ابالغ نشــدن بخشنامه، داشتن میانگین گردش 

حساب و سپرده حداقل نصف مبلغ وام مورد نظر و ... را مطرح می کنند.
بررسی روند پرداخت وام بدون ضامن در بانک ها گزارش های میدانی حکایت 

از شرایط عجیب و غریب بانک ها در این زمینه دارد.
اینگونه که متصدی یک بانک در پاسخ به شرایط دریافت وام بدون ضامن 
اعالم می کند که برای این وام، باید میانگین مانده حساب شما در بازه شش 

ماهه حداقل ۵ میلیون تومان باشد و بانک دیگری می گوید متقاضی این 
وام باید حداقل در شــش ماه اخیر حداقل ۲۰ میلیون تومان در حســابش 

نزد بانک سپرده داشته باشد.
برخی دیگر از بانک ها نیز اعالم کردند که بخشنامه ای در این زمینه تاکنون 
ابالغ نشده است و بانکی نیز بهانه نپرداختن وام بدون ضامن را بسته شدن 
پرداخت وام در روزهای پایانی سال اعالم کرد و گفت که متقاضیان برای 

دریافت این وام سال بعد به بانک مراجعه کنند.
البته در مواردی نیز برخی بانک ها شرایط عجیبی برای پرداخت وام بدون 
ضامن اعالم نکردند و براساس گفته آن ها، مبلغ وام و سایر فرایند دریافت 

این وام مبتنی بر رتبه اعتباری افراد است.

فارغ از گزارش های میدانی، بسیاری از مردم نیز گله های خود در این زمینه 
مبنی بر دست رد زدن بانک ها به سینه  آن ها برای پرداخت وام بدون ضامن 
را اعالم کردند و در صحبت های مردم هم این موضوع تکرار شد که خواسته 
بانک ها برای دریافت این وام این است که متقاضیان باید در چند ماه اخیر 
نصف مبلغ وام حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون در بانک موردنظر سپرده یا گردش 

مالی داشته باشند تا بتوانند وام بدون ضامن دریافت کنند.
این اظهارات و گزارش های میدانی در حالی به ثبت رسیده است که وزارت 
اقتصاد بر پرداخت وام بدون ضامن و نظارت بر تمکین بانک ها از این مصوبه 
تاکید دارد و در سامانه نظارت مردمی خود فارغ از واحدهای بازرسی بانک ها 

نسبت به شکایت های مردم در این زمینه ورود می کند.

۲۰ تا ۳۰ میلیون سپرده بگذار، بدون ضامن وام بگیر!

گزارش

 اعالم دلیل کندی اینترنت ت
وسط سخنگوی ارتباطات

عدم تأمین پهنای باند از سمت 
شرکت ارتباطات زیرساخت

ســخنگوی شــرکت مخابرات علت کند شدن 
اینترنــت این شــرکت در چنــد روز اخیر را به 
بحث عدم تأمین پهنای باند از ســمت شرکت 

ارتباطات زیرساخت ارتباط می دهد.
ســرویس اینترنت بسیاری از کاربران از جمله 
کاربران شرکت مخابرات که بیش از ۵۰ درصد 
این بازار را در دست دارد، طی چند روز اخیر با 
اختالل و افت سرعت بیش   از حد روبه رو شده 
اســت. شنیده های زومیت از برخی فعاالن این 
بازار نشان می دهند که زیرساخت واردات پهنای 
باند در کشور را کاهش داده و همین امر باعث 
شــده در چند روز اخیر و البته ماه های گذشته 
هــم، کیفیت اینترنــت اپراتورهای اینترنتی با 
کاهش قابل توجهی همراه شود. حاال مخابرات 

ایران هم به نوعی این اتقاق را تأیید می کند.
محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات 
ایــران در ایــن مورد توضیــح می دهد: ما یک 
مشکلی در بحث تأمین پهنای باند داشتیم که 
باید از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین 
می شــد. چند روز بود که این تأمین پهنای باند 
از ســمت شرکت زیرساخت صورت نمی گرفت 

و همین باعث افت کیفیت شده بود.
بیدخام تأکید می کند که این موضوع حاال حل 
شــده و سرویس اینترنت مخابرات با اختالل و 
کاهش سرعت اینترنت همراه نیست. بر  اساس 
اظهارات بیدخام تأمین پهنای باند تنها در دست 
زیرساخت است و بعضی اوقات مشاهده می شود 
کــه به خاطر عــدم تأمین پهنای باند مورد نیاز 
شــرکت های اینترنتی دچار مشکل می شوند و 
همین امر باعث می شــود که کیفیت اینترنت 

کشور کاهش پیدا کند.
البته تأمین نشــدن پهنای باند تنها مشــکلی 
نیست که سرویس اینترنت مخابرات به خاطر 
آن دچار اختالل می شود. آن طور که محمدرضا 
بیدخام می گوید قدیمی بودن برخی خطوط که 
در زمان خودش به خاطر نبود منابع مالی الزم 
نوسازی و بازسازی نشده هم سبب می شود که 
کیفیت خطوط اینترنت ثابت شرکت مخابرات 

با مشکل مواجه شود.
بیدخــام در این زمینــه گفت: اکنون هزینه ی 
نگــه داری یــک خط تلفن ثابت بین تقریباً ۲1 
تا ۲۳ هزار تومان است و درآمد حاصل از خط 
نیز حدود ۶ هزار و 4۰۰ تومان اســت، اختالف 
فاحشی بین درآمد و هزینه وجود دارد و چون 
ما منابع الزم را نداریم، نمی توانیم نوســازی و 
بازســازی را به نحو احسن در اسرع وقت انجام 
بدهیم و این باعث می شــود به علل مختلفی با 
افت کیفیت خط روبه رو شــوید و با سیســتم 

پشتیبانی تماس بگیرید.
به گفته ی او افزایش تماس با پشــتیبانی باعث 
می شــود که کیفیت پاسخگویی و نحوه ی رفع 

خرابی دچار مشکل شود.
مشکالت پشتیبانی مخابرات

کاربــران اینترنــت مخابــرات تنها از کاهش و 
اختالل ســرویس های خود ناراضی نیســتند، 
یکــی از بزرگ تریــن مشــکالت کاربران این 
شــرکت بــا بیــش از ۵۰ درصد از ســهم بازار 
در بین 1۷ شــرکت FCP، سیستم پشتیبانی 
ضعیف آن اســت که در مواقع قطعی و اختالل 
در سرویس، کاربران پاسخ روشنی از سمت این 
سیستم دریافت نمی کنند. بیدخام با قبول این 
مشکل در سیستم پیشتیبانی برخی نقاط ضمن 
عذرخواهــی از کاربران، اعالم می کند که آن ها 
تمام تالششــان را برای باال بردن سطح دانش 
افــراد حاضر در بخش پشــتیبانی مخابرات به 
کار بسته اند؛ اما در  برخی نقاط از  جمله تهران 
هنوز نتوانســته اند سیستم پشتیبانی خود چه 
در بخــش تلفــن   ثابت چه در بخش اینترنت را 

تقویت کنند.
او تأکیــد می کنــد که آن هــا خدمات قبل 
از فــروش، حیــن فــروش و بعــد از فروش 
اســتانداردی دارند؛ اما گاهی به خاطر تعداد 
باالی شــکایات، کیفیت پاسخگو های بخش 
پیشــتیبانی پایین می آید. او در پاسخ به این 
ســؤال که آیا برای حل این موضوع راهکاری 
دارنــد یا خیر، گفت: کالس های آموزشــی 
متعددی گذاشته ایم، فراخوان های مختلفی 
را منتشر کرده ایم و جابه جایی های مختلفی را 
انجام دادیم. همین کارها باعث شد در خیلی 
از مناطق مخابراتی کشور سیستم پاسخگویی 
پشــتیبانی بهبود پیدا کند و به حد مطلوب 
برسد؛ اما در برخی مناطق از  جمله بعضی از 
نقاط تهران این مشــکل همچنان وجود دارد 
و در  حال پیگیری هستیم. امیدواریم بتوانیم 

مشکل را برطرف کنیم.
او یکی دیگر از دالیل عدم پاسخگویی مناسب 
از سمت پشتیبانی را تماس های باالیی می داند 
که هم زمان با کاهش سرعت اینترنت مخابرات 
به این بخش می شــود. بیدخام ابزار امیدواری 
می کند با تغییر تعرفه ها بعد از 1۲ سال چنین 

مشکالتی به صورت کامل حل شود.
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نفت و انرژی 4

آخرین تغییرات قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی؛

هشت سرمایه گذار پاالیشگاه می سازند
معــاون برنامه ریزی وزیر نفت ضمن تبیین آخرین تغییرات قانون 
حمایت از توســعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات  گازی با 
استفاده از سرمایه گذاری مردمی گفت: اجرای یک میلیون و 4۶۰ 
هزار بشــکه ظرفیت پاالیشــگاهی جدید و ارتقای کیفیت و کمیت 
پاالیشــگاه های موجود به بیش از ۵۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری 
نیاز دارد که سرمایه گذارها باید آن را تأمین و پاالیشگاه ها را احداث 

کنند و پس از احداث، از تنفس خوراک بهره مند شوند.
هوشــنگ فالحتیان- معاون برنامه ریزی وزیر نفت درباره اجرای 
این قانون گفت: وزارت نفت بالفاصله پس از تصویب قانون حمایت 
از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات  گازی با استفاده 
از ســرمایه گذاری مردمی، آیین نامه مربوطه را پیش از موعد مقرر 

تقدیم هیئت وزیران در دولت گذشــته کرده اســت.وی مدت زمان 
احداث پاالیشــگاه های نفت خام را پنج ســال و میعانات گازی را 
ســه  ســال عنوان کرد  وی اظهار کرد: در کنار مجوز ســاخت برای 
این پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشــگاه ها همســو با قانون حمایت از 
توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات  گازی با استفاده از 
سرمایه گذاری مردمی، پاالیشگاه ۶۰ هزار بشکه ای میعانات گازی 
آدیش جنوبی با پیشــرفت ۵۰ درصدی و با دریافت وام از صندوق 
توســعه ملی در حال اجراســت، همچنین 1۲۰ هزار بشکه از محل  

فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تأمین شده است.
طبق اعالم وزارت نفت، فالحتیان از سه شرکت جاوید انرژی پرتو، 
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و توسعه پاالیشگاهی پیشگامان 

ســیراف به عنوان سه سرمایه گذار در حوزه خوراک میعانات گازی 
در قالب قانون حمایت از توســعه صنایع پایین دســتی نفت خام و 
میعانات  گازی با اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمی نام برد و با 
بیان اینکه این ســه پروژه میعانات گازی در ســیراف اجرا خواهد 
شــد، گفت: پنج مجوز ســاخت پاالیشگاه هم برای خوراک مبتنی 
بر نفت خام برای شرکت های توسعه مکران انرژی مفید وابسته به 
ســتاد اجرایی امام، شــرکت سرمایه گذاری تجاری شستان متعلق 
به تأمین اجتماعی نیروهای مســلح، شرکت سرمایه گذاری غدیر، 
شرکت پاالیشگاه نفت الوان و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری 
انتخاب صادر شــده است.عملیات اجرایی ساخت این پاالیشگاه ها 

آغاز شده است.

آبی پشت سدها؛ آمارهای مربوط به حجم منابع  بر اساس 

بارش ها کافی نیست

كوتاه از انرژی

بین الملل

تقاضای جهانی برای گاز 
امسال سکته می کند

آژانــس بین المللی انرژی در گزارش 
گاز ســه ماهه خود اعالم کرد تقاضا 
بــرای گاز طبیعی پس از رشــد 4.۷ 
درصدی که ســال میالدی گذشــته 
داشــت، امسال تنها ۰.۹ درصد رشد 
می کند. اگرچه پیش بینی می شــود 
مصرف در آسیا و آمریکای شمالی رشد 
کند اما تقاضا در اروپا افت چشمگیری 
پیــدا خواهد کرد.این دورنما نشــان 
می دهد بحران انرژی چقدر شــدید 
به اروپا ضربه زده اســت. قیمت پایه 
گاز در این منطقه ســال گذشته سه 
برابر شــد و باعث شــد نیروگاه ها به 
مصــرف زغال ســنگ روی بیاورند و 
بعضــی از تولیدکننــدگان صنعتی 
مصــرف گاز را کاهــش دهند. تقاضا 
برای گاز در این منطقه پس از رشــد 
۵.۵ درصدی در سال ۲۰۲1، احتماال 
امســال 4.۵ درصــد کاهش پیدا می 
کند و به ۵۲۷ میلیارد متر مکعب می 
رسد.طبق گزارش آژانس بین المللی 
انــرژی، بازگشــت به شــرایط آب و 
هوایی متوسط پس از سرمای بهاری 
غیرمعمــول در ســال ۲۰۲1، تقاضا 
بــرای گرمایش در اروپا که حدود 1۳ 
درصد از مصرف جهانی گاز را تشکیل 
می دهد، کمتر می کند.در گزارش این 
ســازمان آمده است: عرضه آتی مایه 
نگرانی مانده اســت. پس از اختالالت 
فعالیت پروژه های گاز طبیعی در سال 
گذشــته، تاخیرهای جدید می تواند 
موجــود بودن عرضه در چند ســال 
آینده را محدودتــر کند. تاخیرها به 
خصوص برای پروژه هایی اعالم شدند 
کــه در ابتدا ظرفیــت کامل تولید تا 
ســال ۲۰۲4 را هدف گرفته بودند و 
شامل LNG کانادا، LNG موزامبیک 
و گلدن پاس در آمریکا بودند.بر اساس 
گــزارش بلومبرگ، با این حال احیای 
تقاضــای پســاکرونایی به معنای آن 
اســت که تجارت جهانی گاز ســال 
میالدی گذشــته رشــد چشمگیری 
داشــته اســت و جریان خط لوله گاز 
1۲ درصد و تجارت LNG شش درصد 
رشــد کرده اســت.با وجــود کاهش 
صادرات گاز روســیه به اروپا از طریق 
خط لوله در ســه ماهه چهارم ســال 
۲۰۲1، مجموع صادرات این کشور از 
طریق خط لوله به اروپا شامل ترکیه، بر 
مبنای سال به سال چهار درصد رشد 
کــرد در حالی که صادرات به اتحادیه 
اروپا سه درصد کاهش داشت. برآورد 
می شود تولید روسیه امسال به ۷۶۳ 
میلیارد متر مکعب می رسد که باالتر 
از ۷۶1 میلیارد متر مکعب در ســال 
میالدی گذشــته است.در آسیا تقاضا 
برای گاز ســال میالدی گذشته هفت 
درصد افزایش یافت اما انتظار می رود 
امسال پنج درصد رشد کرده و به ۹۵۰ 

میلیارد متر مکعب برسد. 

کره اتحادیه اروپا   مذا
 برای واردات گاز از آمریکا

 قطر و آذربایجان
اتحادیه اروپا در حال مذاکره با آمریکا، 
قطــر و آذربایجــان دربــاره واردات 
احتمالــی گاز از این کشورهاســت. 
جوزپ بــورل، نماینده عالی اتحادیه 
اروپا در امور خارجی و سیاســت های 
امنیتــی در وبالگ خود نوشــت که 
اتحادیه اروپا در حال مذاکره با ایاالت 
متحده، قطر و آذربایجان اســت تا در 
صورتی که روســیه تصمیم به قطع یا 
توقف عرضه گاز بگیرد، از این کشورها 

گاز وارد کند.
وی افــزود: در حــال بررســی همه 
گزینه ها هستیم و در صورت شکست 
دیپلماسی هم آماده هستیم.پیش از 
ایــن بلومبرگ به نقــل از منابع خود 
در اتحادیــه اروپا گزارش داده بود که 
ایــن اتحادیه در حال بررســی امکان 
سوآپ با تعدادی از کشورها به منظور 
جلوگیــری از وقفــه در عرضه گاز به 
اروپاســت که دلیل اصلی آن می تواند 
شــرایط اوکراین باشد.بر اساس این 
گزارش، اتحادیه اروپا در حال بررسی 
قراردادهای سوآپ با قطر و نروژ است. 
با این حال، بروکسل در تماس نزدیک 
با الجزایر و مصر، همچنین کشورهای 
آسیایی است تا امکان این نوع معامله 

را بررسی کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
سروک آذر خبر داد؛ 

 تولید 50 میلیون بشــکه نفت 
 از میدان مشــترک آذر 
با تکیه بر توان داخلی

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه سروک 
آذر گفت: با تکیه بر توان داخلی و استفاده از 
پیمانکاران ایرانی، تولید تجمیعی از میدان 
مشــترک آذر به ۵۰ میلیون بشــکه رسیده 
است.مجید حبیبی با اشاره به دیدار جمعی 
از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی کشــور 
بــا رهبر معظم انقــالب، افزود: پیش از این 
نیز تولیدکنندگان بخش خصوصی کشــور 
دیــدار دیگــری در آبان ســال ۹۸ با رهبر 
معظم انقالب داشــتند.وی با بیان اینکه در 
این جلسه تولیدکنندگان شاخص کشور به 
بیان دستاوردهای خود در سال های اخیر و 
بــا توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
پرداختند، ادامه داد: شرکت سروک آذر نیز 
در این ســال ها پــروژه خاصی را در صنعت 
نفت به انجام رســانده اســت و از همین رو 
در این جلســه حضور داشت.حبیبی تاکید 
کــرد: توســعه میدان نفتــی آذر که میدان 
مشــترک با عراق اســت، به لحــاظ فنی از 
پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این پروژه تا پیش 
از این به لحاظ تکنولوژی و فناوری توســط 
شــرکت های ایرانی امکان پذیر نبود، گفت: 
بــا صرف هزینه و نیروی انســانی در داخل 
کشــور، سرانجام توانستیم میدان مشترک 
نفتی آذر را تولیدی کنیم.مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توسعه سروک آذر افزود: در این 
جلسه گزارش عملکرد و دستاوردهای خود 
را در زمینه توسعه این میدان گزارش کردیم.
وی ادامه داد: توســعه این میدان پیچیده در 
حالی توسط توان داخلی کشور چه در حوزه 
تکنولوژی و چه در حوزه نیروی انســانی به 
انجام رســید که در طــرف دیگر میدان در 
عراق، رقبای جنگ اقتصادی شــرکت هایی 
از کشورهای روسیه، آمریکا و کره جنوبی با 

دانش فنی باالیی حضور داشتند.

؛ در دهه فجر

 صنعــت برق از 141 پروژه 
در کشور رونمایی می کند

141 پروژه صنعت برق در کشــور با اعتبار 
۲۳ هــزار و 1۲۸ میلیــارد تومان همزمان با 
فرا رســیدن چهل و ســومین فجر انقالب 
آمــاده افتتــاح اســت.یکی از برنامه های 
»علــی اکبر محرابیــان« وزیر نیروی دولت 
سیزدهم در زمان آغاز به کار دولت، توسعه 
ظرفیت نیروگاهی کشور به میزان ۳۰ هزار 
مــگاوات بود.وی  همان زمــان گفت که به 
منظور توسعه زیرســاخت های تامین برق 
در کشــور و جلوگیــری از خاموشــی های 
احتمالــی، ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهی تا چهار سال آینده به شبکه برق 
کشــور اضافه می شــود.محرابیان افزود: بر 
اســاس برنامه ریزی صورت گرفته 1۰ هزار 
مگاوات از این ظرفیت توســط نیروگاه های 
جدیــد حرارتی و تبدیل واحدهای ســیکل  
ســاده به ســیکل ترکیبی، 1۰ هزار مگاوات 
با ســرمایه گذاری صنایــع در بخش تولید 
برق و 1۰ هزار مگاوات توســط نیروگاه های 
تجدیدپذیــر تامین خواهد شــد.وی تاکید 
کرده اســت کــه برای تحقق ایــن برنامه، 
تفاهم نامه ای برای احداث 1۰ هزار مگاوات 
ظرفیت جدیــد نیروگاهی با صنایع منعقد 
شده است که این امر با حمایت وزارتخانه های 

نیرو و صمت عملیاتی خواهد شد. 
 

بر اساس اطالعات به دست آمده؛
پیمانکار روس همکار ایرانی 

خود در ساخت نیروگاه سیریک 
را انتخاب کرد

بر اســاس اطالعات به دســت آمده شرکت 
پیمانــکار روس بــرای تکمیل پروژه نیروگاه 
ســیریک از شرکت مهندســی مشاور نیمه 
دولتــی ایرانــی زیر مجموعه آســتان قدس 
استفاده می کند. یکی از پروژه های مورد توافق 
با روســیه برای استفاده از وام دولتی، نیروگاه 
بخار 14۰۰ مگاواتی سیریک است که کلنگ 
آن پس از وقفه ای ۵ ســاله در انتهای خرداد 
ماه سال 14۰۰ به زمین خورد. در واقع فرآیند 
ساخت نیروگاه سیریک بنا بود از سال 1۳۹۵ 
با سرمایه گذاری 1.۲ میلیارد یورویی روس ها 
با مسئولیت شرکت تکنوپروم اکسپورت انجام 
شــود، ولی تأخیر در عملیات سرمایه گذاری 
ساخت این نیروگاه زمینه تغییر شرکت سازنده 
را فراهــم کرد.این نیروگاه دارای چهار واحد 
بخار ۳۵۰ مگاواتی با راندمان ناخالص حدود 
 Super 4۶ درصد اســت. بویلر نیروگاه از نوع
Critical یکبار گذر با سوخت اصلی گاز و تأمین 
آب مــورد نیــاز نیروگاه از دریا صورت خواهد 
گرفت کــه برای تأمین آب مصرفی نیروگاه، 
آب شــیرین کــن MED با ظرفیت خروجی 
۲1۰ مترمکعب در ساعت در دستور کار قرار 

گرفته است. 

در حالی که بارش های زمســتانی برخی را به حل 
مشــکل کمبود منابع آبی امیدوار کرده است، اما 
آمارهای مربوط به حجم منابع آبی پشــت ســدها 
مــا را با واقعیت نگران کننــده ای روبه رو می کند. 
به رغــم بارش های اخیر تنهــا 1۳ درصد از حجم 
ذخیره ســد زاینده رود پر شده و سدهای پنج گانه 
تهران نیز هم چنان نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته 4۲درصد کسری دارند. کمبود انباشته ای 
که طی ســال های گذشــته بر وضعیت آبی کشور 
حاکم شده است موضوعی نیست که با بارش های 
نزدیک به نرمال سال آبی جاری )از ابتدای مهرماه 
تا پایان شهریور( برطرف شود.طبق آخرین اعالم 
وزارت نیرو از وضعیت منابع آبی، حجم منابع آبی 
تجدیدشــونده کشــور که روزگاری بیش از 1۳۵ 
میلیارد متر مکعب بود، طی دو سال گذشته به ۹۰ 
تا ۹۵ میلیارد متر مکعب رسیده است. از سوی دیگر 
پراکنش بارش ها در سطح کشور یکنواخت نیست 
و بسیاری از مناطق چندان از آن بهره ای نمی برند.

در این میان وضعیت بارش ها در اســتان تهران به 
عنوان دومین اســتان فقیر کشــور به لحاظ منابع 
آبی پس از سیستان و بلوچستان در زمره مناطق 
بــا تنش آبی قرار دارد. طبق اعالم شــرکت آب و 
فاضالب تهران، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 
حدود 1۵۲ میلی متر بارندگی در حوزه های آب ریز 
ســدهای تهران ثبت شــده است؛ در حالی که در 
مدت مشــابه سال گذشته، حداقل 1۷۵ میلی متر 
به ثبت رســیده بود.از ســوی دیگر سرانه مصرف 
آب در تهــران باالســت و بیــن ۲1۰ تا ۲۳۰ لیتر 
برای هر نفر در شــبانه روز برآورد می شــود. طی 
روزهای اخیر میزان مصرف آب در تهران بار دیگر 
از مرز ســه میلیارد لیتر در شــبانه روز گذشت که 
رقم نگران کننده ای برای این مقطع از سال است. 
طبق اعالم مدیریت منابع آب و فاضالب، تا پیش 
از شــیوع ویروس کرونا معموال میزان مصرف آب 
در تهران روزانه حوالی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون 

لیتر در نوسان بود که با بروز این بیماری و مصرف 
بیش تر آب، این رقم رشد فزاینده ای به خود گرفت 
کــه تاکنــون نیز به موازات تداوم شــیوع کرونا و 
جهش های مختلف آن تداوم داشته است.در کنار 
این موارد باید توجه داشت درحال حاضر به علت 
تغییرات آب و هوایی در دنیا و هم چنین ایران شاهد 
کاهش چشم گیر بارندگی و افزایش متوسط دمای 
برخی شهرها در سال های اخیر هستیم. طبق گفته 
های داریوش مختاری - کارشناس حوزه مدیرت 
منابع آبی به ایســنا، در این میان ناهنجاری های 
اقلیمی مانند توفان ها، خشکسالی های بلندمدت 
و رونــد دار بــودن تغییرات دما و بارش در کشــور 
نشان  دهنده عمق اثرات این تغییرات آب و هوایی 
اســت که تاثیرات مخربی بر زندگی مردم داشــته 
اســت.به گفته وی ایران کشوری است در منطقه 
خشــک و نیمه خشــک؛ اما چند ســالی بود که از 
تنش آبی و خشک سالی با عنوان میهمانان کشور 
یاد می شــد. تا این اواخر که مســئوالن کشــور به 
این نتیجه رســیدند که دیگر نباید خشک سالی را 
میهمان ایران خطاب کرد و به نوعی یار همیشگی 

کشــور است. این کارشناس حوزه مدیریت منابع 
آبی با بیان اینکه ســازگاری به این معنا که ســاز 
و کار عبور از بحران آبی مدیریت تقاضا اســت نه 
عرضــه، گفت: جایگزینی ســازگاری با کم آبی به 
جای مقابله با خشکســالی به معنی مناسب بودن 
شــرایط نیست؛ به ویژه در شــرایطی که کاهش 
بارندگی هــا نه تنهــا در تأمین آب، بلکه در تولید 
برق نیز تأثیر گذار خواهد بود.مختاری تاکید کرد: 
در شــرایطی کــه دیگر منابــع آبی جدیدی برای 
تهران متصور نیست، به نظر می رسد وجهه همت 
همگان )مســئوالن و تصمیم گیران و شهروندان( 
بایــد بر مدیریت تقاضا )مصرف( معطوف شــود. 
هم چنان که می دانیم بخش اعظم آب یعنی حدود 
۹۰ درصد در حوزه کشــاورزی مصرف می شــود و 
با توجه به این مسئله، اولویت مدیریت مصرف در 
این بخش به مراتب بیش تر است.وی با بیان اینکه 
متاســفانه هنوز هم کشت نامناسب و غیرضروری 
برخی اقالم کشــاورزی از جمله هندوانه و برخی 
دیگر از محصوالت غیراســتراتژیک و آب بر، تداوم 
آبیاری ســنتی و غرقابی و توسعه کند سامانه های 

آبیاری مدرن موجب شــده اســت شاهد مصرف 
باالی آب در این بخش باشــیم، گفت: از ســوی 
دیگر مصرف آب در بخش فضای ســبز شــهری 
نیز یکی دیگر از دغدغه هایی اســت که باید به آن 
توجه داشت.وی ادامه داد: به عنوان نمونه ساالنه 
بیــش از ۹۰ میلیــون متر مکعب آب برای آبیاری 
فضای سبز شهری تهران مصرف می شود که یکی 
از مهم تریــن راهکارها برای کاهش مصرف آب در 
این حوزه، کاشــت گیاهان کم آب بر و ســازگار با 
اقلیــم ایران اســت. در حــوزه صنعت نیز در اکثر 
مــوارد آب مــورد نیاز در فراینــد تولید به صورت 
یک بار مصرف اســتفاده می شــود؛ در حالی که در 
بسیاری از کشورها مقوله استفاده چندباره از آب 
)بازچرخانی( مدت هاست مد نظر قرار گرفته است.
به گفته این کارشناس امروزه در تمامی کشورها از 
پساب به عنوان جای گزینی مطمئن برای مصارف 
غیرشرب آب بهره برداری می کنند. به عنوان مثال 
می توان از این ظرفیت در حوزه کشاورزی، آبیاری 
فضای ســبز و صنعت بهره برد. این مسئله موجب 
می شود عالوه بر حفظ منابع محدود آبی برای بخش 
شرب، آبخوان ها یا همان سفره های زیرزمینی آب 
نیز حفظ شــوند و از تهدید فرونشست هایی که به 
علت اســتفاده از این آبخوان ها پدید آمده اســت 
کاســته شــود. به عنوان یک نمونه بارز می توان به 
مصرف باالی آب در آبیاری فضای ســبز شــهری 
اشاره کرد که به راحتی می توان از پساب به جای 
این حجم از آب بهره برد. آنچه   واضح است به رغم 
بارش هــای اخیر تنهــا 1۳ درصد از حجم ذخیره 
ســد زاینده رود پر شده و سدهای پنج گانه تهران 
نیز هم چنان نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
4۲درصد کسری دارند. کمبود انباشته ای که طی 
سال های گذشته بر وضعیت آبی کشور حاکم شده 
اســت موضوعی نیست که با بارش های نزدیک به 
نرمال ســال آبی جاری )از ابتدای مهرماه تا پایان 

شهریور( برطرف شود.

بر اساس اطالعات شرکت ملی نفت کره جنوبی

کره جنوبی به صادرات خاورمیانه را زنده می کند؟ آیا نفت ایران عالقه 
اطالعات شــرکت ملی نفت کره جنوبی نشــان داد کره جنوبی که پنجمین واردکننده بزرگ نفت در 
جهان اســت، در ســال ۲۰۲1 به میزان ۵۷4.4 میلیون بشــکه نفت از صادرکنندگان خاورمیانه خرید 
که ۵۹.۸ درصد از خرید پاالیشگاه های این کشور را تشکیل داد.طبق محاسبات پالتس که بر مبنای 
آمار شرکت ملی نفت کره بوده است، سهم نفت خاورمیانه در واردات کره جنوبی در دو دهه گذشته 
بــاالی ۸۰ درصد بود. ســهم تولیدکنندگان منطقه آمریکا شــامل ایــاالت متحده، مکزیک، برزیل و 
اکوادور از واردات نفت کره جنوبی در سال ۲۰۲1 به میزان 1۸ درصد رشد کرد و به ۲۰4.4 میلیون 
بشــکه رســید.به گفته مدیران خوراک در پاالیشــگاه های کره جنوبی، کاهش واردات نفت خاورمیانه 
برای کره جنوبی اجتناب ناپذیر بود زیرا اوپک پالس همچنان مواضع خود برای محدودیت عرضه را 
حفظ کرد .یک تحلیلگر انجمن نفت کره گفت: کره جنوبی پیشرفته ترین سیستم های پاالیش را در 
آســیا دارد و پاالیشــگاه های کره جنوبی احتماال از نظر ســوئیچ سریع یا متنوع کردن انتخاب خوراک 

انعطاف پذیرترین پاالیشگاه ها هستند و تعجبی نیست که پاالیشگاه های داخلی مشکل قابل توجهی 
برای کاهش خرید نفت خاورمیانه نداشتند و به تامین عرضه از مناطق دیگر اقدام کردند.معامله گران 
نفت ترش و میعانات در ســنگاپور و ســئول می گویند اگر تحریمها علیه ایران برداشــته شــود و زمینه 
برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی و آسیا مهیا شود، عالقه کره جنوبی به محموله های نفت 
خاورمیانه احتماال تجدید می شود.یک مدیر خوراک در یک تولیدکننده پتروشیمی کره جنوبی که 
سابق بر این مشتری میعانات پارس جنوبی بود، گفت: با در نظر گرفتن جنبه اقتصادی باالی نفت ایران 
به خصوص میعانات پارس جنوبی، برای کاربران نهایی کره جنوبی مقاومت در برابر تامین ایران پس 
از لغو تحریمها دشوار خواهد بود. هر چند که هنوز وضعیت لغو تحریمها مشخص نیست.پاالیشگاه ها 
و شرکتهای پتروشیمی آسیایی امیدوارند نفت ایران در سال ۲۰۲۲ به بازارهای بین المللی برگردد به 
خصوص که به نظر می رسد اوپک پالس برای شتاب بخشیدن به روند افزایش تولید نفت تردید دارد.

ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 14۰1 از مصوبه کمیسیون 
تلفیــق برای تامین قیر رایگان جهت آســفالت معابر و بهســازی 
روستاها، نوسازی مدارس، آسفالت معابر شهرها و موارد دیگر خبر 
داد.رحیم زارع در توضیح جلســه کمیسیون تلفیق گفت: براساس 
مصوبه این کمیســیون وزارت نفت مکلف شــد تا از طریق شرکت 
دولتی تابعه ذی ربط و از محل سهم 14.۵ درصد این شرکت تا میزان 
۳۰ هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح 
های نیمه تمام گازرســانی به روســتاها، تداوم گازرسانی با اولویت 
گازرســانی به شــهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و 
استان های نفت خیز و گازخیز مناطق سردسیر استان های رویشی 
زاگرس، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر 

از متوسط کشور می باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق 
کوهســتانی و صعب العبور حداقل 4 برابر ســرانه اقدامات الزم را 
به عمل آورد.وی افزود: دیگر مصوبه کمیســیون تلفیق بودجه در 
خصــوص تامیــن قیر رایگان بود که به موجب موافقت اعضا وزارت 
نفت مکلف شــد تا معادل 1۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام مازاد 
بر سقف منابع جزء )1( بند )ب( تبصره یک را به صورت ماهانه در 
اختیار پاالیشــگاه ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه 
و بودجــه کشــور، مواد اولیه قیر )وکیوم باتــوم( با اولویت مناطق 
محروم تحویل دستگاه های اجرایی شود.زارع اضافه کرد: سهمیه 
دســتگاه های اجرایی بدین شــرح تعیین می شــود؛ بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها ۲۰ درصد، 

وزارت راه و شهرســازی برای آســفالت راه های فرعی و روستایی و 
روکش آســفالت شــبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محالت هدف 
بازآفرینی شــهری و طرح های مســکن مهر و مســکن ملی و جاده 
های عشــایری 4۸ درصد، وزارت آموزش و پرورش برای ســازمان 
نوســازی و تجهیز مدارس کشــور برای نوسازی مدارس ۶ درصد، 
وزارت کشور برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط 
1۷ درصد، بسیج سازندگی برای آسفالت راه های بین مزارع، پاسگاه 
ها و پایگاه ها ۶ درصد، نیروهای مســلح )ارتش( ۳ درصد در نظر 
گرفته شد. وزارت نفت مجاز شد تا از طریق شرکت دولتی ذیربط 
خود نسبت به احداث پتروپاالیشگاه نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰  

هزار بشکه در روز اقدام نماید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 خبر داد؛ 

مصوبه کمیسیون تلفیق برای تامین قیر رایگان

خبر  ویژه
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55بانک و بیمه
مشارکت بانک رفاه کارگران در تجهیز 

بیمارستان شهید رهنمون یـزد

بانک رفاه کارگران در راســتای ایفای نقش موثر 
در حــوزه مســئولیت های اجتماعــی، در تجهیز 
بیمارستان شهید رهنمون یـــزد مشارکت کرد. با 
اهدای دســتگاه سونوگرافی به بیمارستان شهید 
رهنمون یـزد، بانک رفاه در تجهیز این بیمارستان 
مشــارکت کرد. بر اساس این گزارش، این دستگاه 
ســونوگرافی طی مراسمی با حضور مدیران عالی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یـزد و مدیریت 
شعب بانک رفاه کارگران استان یزد، به بیمارستان 
اهــدا شــد. دکتر خطیبی رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی شهیـد صدوقی یـزد در سخنانی از بانک 
رفاه کارگران در اهدای تجهیزات پزشکی و کمک 
به ارتقاء نظام سالمت در استان یزد، قدردانی کرد.

پناهنده مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان یزد 
نیز بانک رفاه را بانک سالمت محور توصیف و نسبت 
به توسعه همکاری های متقابل این بانک و دانشگاه 
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اعالم آمادگی کرد.

شورای هماهنگی مدیران بنیاد 
 شهید و امور ایثارگران 

استان آذربایجان شرقی با حضور 
رییس منطقه صندوق برگزار شد

اولین نشســت شورای هماهنگی مدیران استانی 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران در استان آذربایجان 
شرقی با حضور رییس منطقه صندوق قرض الحسنه 
شاهد برگزار شد. پس از ابالغ دستورالعمل تشکیل 
شــورای هماهنگی مدیران استانی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، اولین نشســت این شورا در استان 
آذربایجان شرقی با حضور مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران این استان و بهرام جدیری شیخ زاده 
رییس منطقه صندوق قرض الحسنه شاهد برگزار 
شد. در این نشست که به منظور هم افزایی، تشریک 
مساعی وتقویت نقش واحدهای استانی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران درتصمیم سازی و تبادل تجربیات، 
افزایــش اختیــارات و ایجاد وحدت رویه در اجرای 
برنامه های کشوری واستانی برگزار شد، مدیر کل 
بنیاد شهید و امور استان آذربایجان شرقی و روسای 
شــرکت ها و موسسات تابعه بنیاد حضور داشته و 
به ارائه گزارشــات حوزه مدیریتی خود پرداختند. 
بهرام جدیری شــیخ زاده رییس منطقه صندوق 
قرض الحسنه شاهد نیز با ارائه گزارشی از عملکرد 
صندوق در این اســتان مواردی را جهت بهبود هر 
چه بیشــتر ارائه خدمات به جامعه معظم و معزز 

شاهد و ایثارگر بیان کرد.

 برگزاری جلسه معارفه رئیس 
ک بیمه آرمان شعبه ارا

علیرضا کسروی به عنوان سرپرست شعبه اراک بیمه 
آرمان منصوب شــد تا با عنایت به تعهد و تجارب 
ارزشــمند در جهت پیشــبرد اهداف شرکت بیمه 
آرمان، انجام وظیفه نماید. جلسه معارفه ایشان ۹ 
بهمن ماه با حضور شهاب الدین شریعت مجد معاون 
امور شعب و توسعه شبکه فروش در محل شعبه این 
شرکت برگزار گردید. روابط عمومی ضمن تبریک، 
برای ایشان و کلیه همکاران ساعی و پرتالش این 

شعبه آرزوی موفقیت دارد.

اخبار

 با صدور بخشنامه به همه شعب ابالغ شد

 پرداخت وام بدون ضامن 
بانک صادرات ایران

 شــاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران رسمی 
یا غیر رســمی دســتگاه های اجرایی دولتی شامل 
وزارت خانه ها، ســازمان های دولتی، شــرکت های 
دولتــی و نهادهــای عمومــی غیر دولتی و ســایر 
شرکت های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان نزد 
شعب بانک صادرات ایران واریز می شود، می توانند تا 
سقف یک میلیارد ریال بدون ضامن و با اخذ نامه کسر 
از حقوق، بر اساس اعتبارسنجی و توان بازپرداخت 
تســهیالت از طریق صدور کارت اعتباری مرابحه از 
تسهیالت خرد این بانک استفاده کنند. این بانک برای 
آسان سازی پرداخت تسهیالت خرد به مشتریان و 
تحقق رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت 
تسهیالت خرد حداکثر یک میلیارد ریالی را در قالب 
کارت اعتبــاری مرابحه با مدت قرارداد حداکثر ۳۶ 
ماهه و بازپرداخت اقساط مساوی و ماهانه در دستور 
کار قرار داده که قرارداد الزم االجرا، اعتبارســنجی و 
احراز توان بازپرداخت، شرط صدور این کارت است. 
همچنین شــاغالن بخش خصوصی که حقوقشان 
از طریق بانک صادرات ایران پرداخت می شــود، تا 
سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدون ضامن و تنها با اخذ 
نامه کسر از حقوق می توانند از این تسهیالت در قالب 
کارت اعتباری مرابحه استفاده کنند. گفتنی است 
متقاضیانی که قبال تســهیالت خرد بانک صادرات 
ایران را دریافت کرده اند، صرفا پس از تسویه کامل 
بدهی می توانند این تسهیالت را دریافت دارند. شایان 
ذکر است، شرط احراز توان بازپرداخت این است که 
مجموع حقوق و مزایای مستمر متقاضی پس از کسر 
کسورات قانونی )شامل مالیات، بیمه و بازنشستگی 
و …( حداقل معادل دو برابر اقساط تسهیالت باشد. 
نرخ سود این تسهیالت نیز نرخ مصوب شورای پول 

اعتبار است.

 اجرای بانکداری سبز 
در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران با آگاهی از اهمیت مدیریت سبز و 
نیز اشراف بر محدودیت منابع انرژی و نقش کلیدی 
خود در صیانت از این منابع، همسو با سیاست های 
کالن کشور در راستای توسعه پایدار، افزایش بهره 
وری، مصــرف بهینه منابــع و کاهش آلودگی های 
زیســت محیطی را ســرلوحه خود داده است. این 
بانک ضمن تأمین منافع ذینفعان خود و صیانت از 
سرمایه های ملی، حفظ سالمت و ایمنی کارکنان و 
مشتریان را به عنوان الگو دانسته و خود را متعهد به 
 4۵۰۰1 ISO،14۰۰1 ISO اجرای استانداردهای
و ISO ۵۰۰۰1مــی داند. برنامــه ریزی راهبردی 
بــرای تحقق اهداف سیســتم مدیریت یکپارچه، 
بهینه سازی زیرساخت های بانک جهت دستیابی 
به اهداف مدیریت انرژی، رعایت اصول ســاختمان 
های سبز و به کارگیری تجهیزات با بهره وری باالی 
مصــرف انرژی با هــدف کاهش هزینه ها و مصرف 
انرژی، اســتفاده از توان علمی متخصصان کشور و 
توانمنــدی بخش خصوصی جهت هدایت فعالیت 
های پژوهشــی در بخش مدیریت ســبز و اجرای 
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، اصالح الگوی 
مصرف انرژی و پایبندی به موضوعات محیط زیستی 
و اصول ایمنی از طریق آگاهی بخشــی کارکنان از 
جمله سیاســت های پیش رو در مدیریت یکپارچه 
بانک ملی ایران برای بهبود مستمر عملکرد ایمنی و 
بهداشت شغلی، محیط زیست و مصرف انرژی است.

درراستای اجرای دستور وزیر اقتصاد برای حذف ضامن بانکی صادر شد ؛

بخشنامه مهم رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد به مدیران بانک های دولتی
رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد 
طی نامه ای به مدیران عامل 1۳ بانک دولتی و نیمه دولتی بر لزوم اجرای 
دستور وزیر اقتصاد مبنی بر عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیالت خرد 
برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های دولتی، عمومی 
و خصوصــی تأکیــد کرد. در این نامه که خطاب به مدیران عامل بانک های 
ملی ایران، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، 
پست بانک، قرض الحسنه مهر ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات 

ایران و توسعه تعاون صادر شده است، می خوانیم: 
در اجرای دســتورات مقام عالی وزارت متبوع در جلســه مدیران ارشد نظام 
بانکی کشور مورخ نهم بهمن ماه 14۰۰ و همچنین بخشنامه مورخ ۲۹ دی 
ماه معاون محترم امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی با موضوع  عدم 
نیاز به ضامن در پرداخت تســهیالت خود برای کار کنان، بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی  دســتور فرمائید 
نسبت به انجام موارد ذیل حداکثر ظرف ۲4 ساعت اقدام گردیده و گزارش 

آن به این مرکز ارسال گردد: 

1- در اجرای موضوع مذکور، بخشنامه داخلی آن بانک و همچنین فرآیند 
و جزئیات اقدام شــعب، در پایگاه اطالع رســانی بانک متبوع، درج و به نحو 

مقتضی به اطالع عموم مشتریان و مسئولین شعب برسد.
۲-    کلیه واحد های بازرســی موظفند با تشــکیل هیأت ویژه نســبت به 
بازرسی سرزده و همچنین نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه مذکور 

اقدام نمایند. 
۳ - آدرس سامانه رسیدگی به شکایات آن بانک و همچنین آدرس سامانه 

نظارت مردمی وزارت متبوع 
)bazresi.mefa.ir( در پایگاه اطالع رسانی و همچنین کلیه شعب بانک به 

نحو مقتضی در اختیار مشتریان محترم قرار گیرد.
۳-    کلیه شکایات مردمی در خصوص موضوع مذکور ظرف مدت 4۸ ساعت 
رسیدگی و ضمن برکناری متخلفان احتمالی، مراتب به هیأت رسیدگی به 
تخلفات اداری و حســب مورد به کمیته های انضباطی اعالم گردد. مراجع 
رسیدگی مذکور موظفند با قید فوریت نسبت به صدور رأی اقدام نموده و 

نتیجه را به این مرکز اعالم نمایند.

بازدید مدیرعامل موسسه اعتباری ملل از غرفه گروه مالی گردشگری؛

سرزمین ایرانیان )آیلند( الگو و افتخار جمهوری اسالمی ایران است
حجت االســالم والمســلمین ســیدامین جوادی مدیرعامل موسسه 
اعتباری ملل از غرفه گروه مالی گردشــگری و بانک گردشــگری در 
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته بازدید 

کرد. و با فعالیت های پروژه سرزمین ایرانیان)آیلند( آشنا شد.
در پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و صنایع وابســته، 
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در جریان بازدید از غرفه آیلند گفت: 
پروژه ســرزمین ایرانیان )آیلند( یک الگو و افتخار جمهوری اســالمی 
ایران اســت. جوادی پس از اســتماع گزارش ارائه شــده در خصوص 
فرصت های ســرمایه گذاری و اقدامات انجام شــده، از بانیان و دســت 
اندرکاران پروژه آیلند که در نزدیکی پایتخت محیطی عاری از آلودگی 
هوا، فضایی ورزشی و سالم را برای تخلیه انرژی جوانان و محلی برای 

آرامش خانواده ها فراهم کرده اند، قدردانی کرد.
در این بازدید بخشــی از اقدامات و فعالیت های انجام شــده از جمله 

برخورداری از مزایای منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان، ایجاد ۲4 کاربری 
تفریحی و اقامتی و گردشگری، میزبانی و برگزاری مسابقات قهرمانی 

کشــوری موتورســواری و اتومبیلرانی، ایجاد 1۳۰ هکتار فضای سبز و 
فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ این مجموعه عظیم 

تشریح شد که مورد توجه مدیرعامل موسسه ملل قرار گرفت.
پروژه ســرزمین ایرانیان )آیلند( در زمینی به مســاحت 14۰۰ هکتار 
در کیلومتر ۳۸ آزادراه تهران-ساوه واقع شده که از امکانات تفریحی 

و گردشگری با استانداردهای بین المللی برخوردار است.
آیلند از مهم ترین پروژه های گروه مالی گردشگری است که با مشارکت 
بانک گردشــگری در دســت اجراســت. عالقه مندان می توانند برای 
آشــنایی بیشــتر با فعالیت های گروه مالی گردشگری و خدمات بانک 
گردشگری به سالن ۳۸ پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و صنایــع وابســته مراجعه کنند. پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
گردشــگری و صنایــع وابســته از ۹ تا 1۲ بهمن مــاه جاری در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.

اخبار

شــرایط پرداخت تســهیالت تا ســقف یک میلیارد ریال در بانک 
توسعه تعاون اجرایی شد.

در راســتای اجرای تدابیر رئیس جمهور محترم به منظور تســهیل 
فرآیند اعطای تســهیالت و آسان ســازی و تسریع در روند پرداخت 
و در نهایــت جلــب رضایت مردم، شــرایط جدید اخذ ضمانت در 
پرداخت تســهیالت تا ســقف یک میلیارد ریال به واجدین شرایط 
در شعبه های این بانک در چارچوب توافق فی مابین  معاونت امور 
بانــک، بیمــه و شــرکت های دولتی  و  بانک هــا  با تأکید بر رعایت 
ضوابط و مقررات اعتباری و مدیریتی بانک و بر مبنای اعتبار سنجی 
و با اخذ حداقل تضامین و وثایق با رعایت ســقف مصارف و منابع 

بانک ها عملیاتی می شود.
ازاین پس کارکنان، بازنشســتگان و مستمری بگیران دستگاه های 
اجرایی دولتی )شامل وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی، 
نهادهــای عمومی غیردولتی و شــرکت های بزرگ خصوصی( که 
حقــوق خود را از بانک توســعه تعاون دریافــت می کنند و دارای 

رتبه های اعتباری  A ،  B  و  C  در ســامانه اعتبار ســنجی ایران 
هســتند، می توانند تا ســقف ۵۰۰ میلیون ریال تســهیالت بدون 
ضامن و با ارائه نامه کســر از حقوق؛ و از ۵۰۰ میلیون ریال تا یک 
میلیارد ریال تسهیالت بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و با ارائه 

سفته یا چک دریافت کنند.

همچنین کارکنان ســایر شــرکت های بخش خصوصی که واریز 
حقوق ایشان نزد بانک توسعه تعاون بوده و دارای رتبه های اعتباری  
A  و  B  در ســامانه اعتبار ســنجی ایران هســتند می توانند تا سقف 
۵۰۰ میلیون ریال بدون ضامن و با ارائه نامه کســر از حقوق و نیز 
ارائه ســفته یا چک )حســب مورد(؛ و از ۵۰۰ میلیون ریال تا یک 
میلیارد ریال تســهیالت با معرفی یک نفر ضامن ضمن ارائه ســفته 

یا چک )حسب مورد( دریافت نمایند.
شــایان ذکر اســت کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی که 
واریز حقوق ایشــان نزد بانک توســعه تعاون بوده و دارای رتبه های 
اعتباری  C  در ســامانه اعتبار ســنجی ایران هســتند می توانند از 
تسهیالت تا یک میلیارد ریال با معرفی یک ضامن معتبر و تسلیم 

سفته یا چک بهره مند شوند.
گفتنی است احراز توان بازپرداخت باید به گونه ای باشد که مجموع 
حقوق و مزایای مســتمر متقاضی پس از کســورات قانونی، امکان 

بازپرداخت تسهیالت را داشته باشد.

تسهیل ارائه خدمات پرداخت تسهیالت خرد

خبر  ویژه

آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و  گهی موضوع ماده 3 قانون 13  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک 
شهرســتان خــرم آبــاد بشــرح ذیــل: 

 140060325001009833 شــماره  رای  و   1 4 00114425001000474 ه  ـ ـ س ا ک ه  د ـ ـ ن و ر پ
زنــد پیرولــی نســبت  مورخــه 1400/10/12 بــه تقاضــای ایــران مــراد علیونــد بهارونــدی فر
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بمســاحت 253/50 متــر 
مربــع مجــزی شــده از پــاک شــماره 8 فرعــی از 43 اصلــی واقــع در بخــش 2 شهرســتان خــرم 
آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه ســبزعلی مــراد علیونــد بهارونــدی رســیدگی و تائیــد 
و انشــاء گردیــد. مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان 
حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی میگــردد در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
آباد ک خرم  قا نجفوند دریکوندی- رییس اداره ثبت اسناد و امال آ صید 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/12        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/27
م الف شماره 41559181     

قــای حمیــد زارع فرزنــد علــی بــه ش شناســنامه 93 بــه  بدینوســیله بــه اطــاع آ
نشــانی گنــاوه خیابــان طالقانــی خیابــان منبــع آب قدیــم کوچــه دهــم بــا وکالــت آقــای 
عبــاس هــادی پنــاه بــه نشــانی دهدشــت ســاختمان شــاهد مــی رســاند در خصــوص 
پرونــده اجرایــی کاســه 9900661 اجــرای ثبت دهدشــت و کاســه 140000122 اجرای 
ثبــت گنــاوه لــه بانــک کشــاورزی شــعبه مرکــزی دهدشــت علیــه آقایــان حمیــد زارع 
و مجیــد درخشــانی طبــق گــزارش مــورخ 1400/8/17 کارشــناس رســمی دادگســتری 
بــه شــرح تصویــر پیوســت پــاک ثبتــی 1 فرعــی 5265 از پــاک اصلــی 915 در بخــش: 
ــاوه  ــاوه واقــع در گن ــد امــام گن ــه: عب ــاوه ناحی ــد امــام گن بخــش شــش بوشــهر – عب
مــورد وثیقــه ســند رهنــی شــماره 43768 تنظیمــی دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 
4 شــهر دهدشــت اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــه مبلــغ 26/000/000/000 ریــال 
ــرض مــی باشــید  ــغ ارزیابــی پــاک مذکــور معت ــذا چنانچــه بــه مبل ارزیابــی گردیــده ل
اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ ابــاغ ایــن اخطاریــه بــه ضمیمــه 
فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر بــه صــورت علــی الحســاب بــه مبلــغ 
30/000/000 ریــال قابــل پرداخــت بــه حســاب شــماره 0106807717009 بــه نــام 
کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری اســتان بوشــهر نــزد بانــک ملــی بــه دفتــر ایــن 
اجــرا تســلیم نماییــد. ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش بانکــی 

دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
م / الف 588 

ک 118۶4 فرعی از 1۶5 اصلی  گهی فقدان سند مالکیت پال  آ
کریم  حوزه ثبتی رباط 

نظــر بــه اینکــه آقــای محمــد پورعســگر فرزنــد حســن بــا شــماره ملــی 1239142226 
صــادره از نطنــز ضمــن ارائــه دو بــرگ استشــهادیه تاییــد شــده توســط دفتــر 
اســناد رســمی شــماره 310 شهرســتان بــادرود متقاضــی صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی بــوارده شــماره 115442 مــورخ 1400/10/26 اعــام نمــوده کــه ســند 
مالکیــت ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت 108/30 متــر 
مربــع قطعــه 2 تفکیکــی تحــت پــاک 11864 فرعــی از 165 اصلــی حــوزه ثبتــی ربــاط 
کریــم بــا شــماره ســریال 911404 الــف 90 بنــام مشــارالیه ثبــت و ســند مالکیــت 
صــادر و تســلیم کــه بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت لــذا مراتــب در 
اجــرای تبصــره ذیــل مــاده 120 قانــون ثبــت اســناد و امــاک یــک نوبــت منتشــر 
ــخ  ــد از تاری ــع باش ــران مطل ــا دیگ ــود ی ــزد خ ــود آن ن ــخص از وج ــر ش ــه ه ــا چنانچ ت
ــه ایــن  انتشــار بــه مــدت ده روز ضمــن ارائــه اصــل ســند فــوق و مــدارک الزم ب
اداره مراجعــه و رســید دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت اداره ثبــت وفــق مقــررات 
اقــدام خواهــد نمــود و فقــط اعتــراض ایشــان در مراجــع قضایــی قابــل رســیدگی 

مــی باشــد.
کریم  ک شهرستان رباط  رئیس اداره ثبت اسناد و امال
بابک احمدی

جنــاب آقــای محمــد ابوالحســنی کریــم آبــادی فرزنــد حمیــد و 
اکــرم کدملــی 0370714784 همســر شــما جهــت ثبــت طــاق 
از شــعبه اول دادگاه خانــواده بــه ایــن دفتــر مراجعــه نمــوده 
ــر 23 طــاق واقــع در فلکــه  اســت بــه محــض رویــت بــه دفت

مولــوی مراجعــه فرماییــد. 
سردفتر ازدواج 29 و طالق 23- محمدرضا بابازاده پر
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ارتباط مستقیم تلفنی با معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات
جلســه ارتباط مســتقیم تلفنی با مدیران بانک شــهر، این هفته با حضور معاون برنامه ریزی 

و فناوری اطالعات برگزار می شود. 
جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک، این هفته با حضور دکتر جواد عطاران معاون 
برنامه ریزی و فناوری اطالعات و هیات همراه، در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی ۸۶۵۵ 
برگزار می شود. بر این اساس، شهروندان، مشتریان و همکاران می توانند روز سه شنبه 1۲ 
بهمن ماه از ساعت 1۰ تا 1۲ از طریق شماره تماس ۸۶۵۵ هرگونه پرسش، انتقاد، پیشنهاد، 

شکایت و تقدیر خود از عملکرد این حوزه را مطرح کنند. 
گفتنی اســت، ســامانه۸۶۵۵ به منظور رســیدگی به درخواســت ها، شکایت ها، انتقادها و 
پیشنهادهای مشتریان، همکاران و شهروندان بانک شهر، راه اندازی شده است که از این طریق 
هر هفته یکی از مدیران و یا معاونان بانک، پاسخگوی موضوعات حوزه مربوطه خواهد بود.

پرداخت 1433 فقره وام ازدواج از سوی شعب بانک شهر
مدیر امور اعتبارات بانک شهر از پرداخت 14۳۳ فقره وام ازدواج توسط شعب این بانک طی 1۰ 
ماه گذشــته از ســال خبرداد. مجید کاظمی با بیان اینکه ترویج ســنت حســنه ازدواج و کمک به 
جوانان در تشکیل بنیان خانواده همواره از مهم ترین سیاست های اعتباری شبکه بانکی کشور 
بوده است، گفت: بانک شهر کوشیده است، ضمن توجه به تکالیف ابالغی از سوی بانک مرکزی 
در ایــن خصــوص، شــرایط را در چارچوب قوانین و مقررات بــرای دریافت کنندگان وام ازدواج 
تسهیل کند. کاظمی با بیان اینکه در بانک شهر طی سال جاری 1/1۸۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
وام ازدواج پرداخت شــده اســت، ادامه داد: خوشــبختانه ۲41 نفر نیز از ابتدای دی ماه زندگی 
مشــترک خود را با تســهیالت این بانک در سراســر کشور آغاز کرده اند. مدیر امور اعتبارات بانک 
شهر در پایان گفت: تالش می کنیم با تمام ظرفیت های موجود طی ماه های پایانی سال، کمک 

ویژه ای به ازدواج جوانان داشته باشیم.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

29 جمادی الثانی 1443   1 فوریه 2022 سه شنبه 12 بهمن 1400  شماره پیاپی 2033

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

میزان خاموشی ها در شهرستان اصفهان به ازای هر مشترک 125 دقیقه است  
اصفهان / گروه اســتان ها: معاون بهره برداری 
و دیســپاچینگ شرکت توزیع برق اصفهان با 
بیان اینکه یکی از شاخص های شرکت توزیع 
برق کاهش زمان خاموشی هاست، اظهار کرد: 
شرکت توزیع برق با برنامه ریزی دقیق این کار 
را پیــش می برد و باید از ابرازها و فناوری های 
جدیــد بهره برد که نیازمند زیرســاخت های 
ســخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انســانی 
است.حمیدرضا آقایی افزود: حدود ۸۵ درصد 
پروژه های شــرکت توزیع برق به صورت خط 

گرم اجرا می شــود که منجر شــده کار، بدون 
هیچ گونه خاموشی برای مشترکین انجام شود، 
همچنین استفاده از قطع کننده و کلیدهایی بر 
روی تأسیسات و … منجر به کاهش خاموشی ها 
می شــود.وی افــزود: از دیگر اقدامات کاهش 
خاموشــی ها، نصب کلیدهای هوشــمند بر 
روی شــبکه است که از ســال ۹۳ تاکنون به 
۸۰۰ کلید رســیده و از مرکز دیســپاچینگ 
تمــام کلیدها را قطع و وصل می کنیم.معاون 
بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق 

اصفهان با بیان اینکه شبکه توزیع برق نیازمند 
تعمیــر نگهداری اســت، گفت: این تعمیرات 
مکان  محور و دیجیتال اســت و عیوب بازدید 
به صورت دیجیتال و از طریق تبلت بررســی، 
شناسایی و در نهایت برطرف می شود.به گفته 
آقایی، از طریق ســامانه ســپاد نیز افت ولت 
شــبکه پیش از اطالع مردم تشــخیص داده 
می شود و ما جهت رفع عیوب اقدام می کنیم.

وی اضافــه کرد: تاکنون برای خاموشــی های 
خواسته و ناخواسته، 1۰ دستگاه دیزل ژنراتور 

خریــداری و اســتفاده کرده ایم، همچنین در 
هریک از مناطق شــرکت توزیع برق اصفهان 
اکیپ های عملیاتی مســتقر هســتند که در 
صورت هرگونه عیب و ایراد در شبکه، نسبت به 
رفع مشکل اقدام می کنند.معاون بهره برداری 
و دیسپاچیگ شرکت توزیع برق اصفهان گفت: 
در حال حاضر میزان خاموشــی ها در اصفهان 
به ازای هر مشــترک 1۲۵ دقیقه اســت که در 
چشــم انداز 14۰۵ این عدد به زیر ۳۰ دقیقه 

خواهد رسید.

کل دفتر دانش پژوهان بنیاد و تشکل های شاهد و ایثارگر در مشهد: مدیر 

4۰۰ طرح توسط سرآمدان شاهد و ایثارگر به دومین استارت آپ ارسال شد
مشهد / سیده زهرا حیدری

مدیــرکل دفتر دانــش پژوهان بنیاد و 
تشکل های شاهد و ایثارگر گفت: 4۰۰ 
طرح، توسط سرآمدان شاهد و ایثارگر 
به اســتارت آپ ارســال و نتایج نهایی 
در اســفند ماه مشخص می شود.عادل 
مهری در دومین رویداد ملی اســتارت 
آپ ســرآمدان شــاهد و ایثارگر شمال 
شرق کشور که در مشهدمقدس برگزار 
شــد، ضمن ادای احترام به مقام شهدا 
گفــت: هدف از برگزاری این اســتارت 
آپهــا ایجاد زمینه برای اشــتغال زایی 
اســت تا نگاه فرزندان شــاهد و ایثارگر 
از شــغل های دولتــی به شــغل های 
پایــدار تغییــر کند.وی بــا بیان اینکه 
نظر ریاســت عالی بنیاد به دنبال ایجاد 
اشتغال پایدار است، افزود: هدف بعدی 
ما از برگزاری این اســتارت آپ ها، این 
اســت که ایثارگران مولد شوند و بستر 
اشتغالزایی برای دیگران نیز فراهم شود.
مهری تاکید کرد: در حال حاضر حدودا 
۹۲۸۰ نخبه در خانواده شهدا، جانبازان 
و آزادگان در سه سطح نخبه، سرآمد و 
پیشتاز در کشور شناسایی شده اند.وی 
از برگزاری جایزه بزرگ شهید پیشرفت 
شهید »فخری زاده« خبر داد و گفت: از 
ابتــدای بهمن ماه تبلیغات برای جایزه 
بزرگ شــهید »فخری زاده« آغاز شده 

که خانواده شهدا و ایثارگران می توانند 
در سامانه گنج شاهد که متعلق به دانش 
پژوهان اســت، ثبت نام کنند که قطعا 
آمار نخبگان، ســرآمدان و پیشــتازان 
تغییر خواهد کرد.مدیرکل دفتر دانش 
پژوهان بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
خاطر نشــان کرد: جایزه بزرگ علمی 
ایثارگران در 14 شاخصی که ایثارگران 
در مرکز دانش پژوهان عضو هســتند با 
یکدیگر رقابت و در جلســه نهایی 14 

ایثارگر در 14 شاخص معرفی می شود. 
وی با مقایســه استارت آپ سال جدید 
و گذشته افزود: در سال گذشته، صرف 
حضور ایثارگر برای ما مهم بود و در چه 
حوزه ای طرح داده مالک نبوده اســت، 
اما امسال محورهایی مشخص کردیم، 
که محورهای این اســتارت آپ شامل  
فرهنگ سازی، اطالع رسانی و مستند 
ســازی )نــرم افزارها، اپلیکیشــن ها، 
بازی هــای رایانــه ای  و...(، خدمــات 

آموزشــی، خدمات اداری در سازمان، 
سالمت، مراقبت های سالمندی و امور 
جانبازان، امداد و نجات، گردشــگری و 
هتلداری، بانکی و بیمه ای، کشاورزی و 
دامداری، اشتغال و مسکن بود است.وی 
ادامه داد: در منطقه شرق کشور طرح ها 
جالــب و کیفیت بهتری داشــت که به 
دنبال عملیاتی کردن طرح ها هستیم.
مهــری تصریح کرد: بیش از 4۰۰ طرح 
استارتاپی و شرکت های دانش بنیان از 

جامعه ایثارگری در سطح کشور ارسال 
شــد که در منطقه شــمال شرق کشور 
۷۵ طــرح اســتارتاپی معرف و پس از 
بررســی به ۳۵ طرح و امروز  ۸ طرح به 
عنوان برترین ها معرفی شــد. مدیرکل 
دفتر دانش پژوهان بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران بیان کرد: در کل کشــور 4 
ســطح فناورانه، سطح یک ایده، سطح 
دو تحقیق و توســعه )R&D(، ســطح 
ســه نمونه محصول )MVP( و سطح 4 
توسعه بازار محصول است، که طرح های 
معرفی شــده در منطقه شــمال شرق 
)مشــهد( و شــمال )گیالن( کیفیت و 
رقابت بیشــتر بوده است.مهری افزود: 
آثار ارســال شــده منطقه شمال شرق 
کشــور در ۸ گروه رقابت کردند و چهار 
گــروه برتر این منطقه به مرحله نهایی 
رویداد های ملی ســرآمدان شــاهد و 
ایثارگر کشــور که اسفندماه در تهران 
برگزار می شود راه پیدا خواهند کرد.وی 
بیان کرد: در منطقه شمال شرق کشور، 
اســتان های خراسان رضوی، خراسان 
شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، 
کرمان و یزد شرکت و با یکدیگر رقابت 
کردند.در پایان این مراسم از نفرات برتر 
شــاهد و ایثارگر با اهدای لوح سپاس و 
مدالیون نشــان دانش پژوهان، تقدیر 

به عمل آمد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

ج: شهردار کر

افزایش 35 درصدی بودجه 1401 
منطقی است

البرز / اکبرحیدری 
ـرج  ر کـ ا ـهرد شـ
گفــت: تــا پایان 
دی مــاه، جــذب 
درآمد شــهرداری 
درمجموع دو هزار 
و ۲۰۰ میلیــارد 
تومان بوده که ۲۰۷ میلیارد تومان آن نقد و ۲1۸ 
میلیارد تومان آن هم تهاتر بوده اســت.مصطفی 
سعیدی سیرائی در سی و هشتمین جلسه رسمی 
شورا ضمن تبریک به علی ذبیحی به عنوان عضو 
جدید شــورای شــهر کرج و تبریک فرارسیدن 
ایام ا... مبارک فجر اظهار کرد: انقالب اســالمی 
بر پایه اعتقادات و اصول هیئتی شــکل گرفته و 
رزمندگان هم با اعتقاد بر همین اصول، هشــت 
ســال در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور 
یافتــه و بــا ایثار و فداکاری از این مرزوبوم دفاع 
کردند.وی ادامه داد: تجربه نشان داده هر جا از 
اصول و منش هیئتی فاصله گرفتیم، با مشکالت 
زیادی در مســیر تحقق اهداف پیش بینی شده 
مواجه شده ایم.شهردار کرج در ادامه با اشاره به 
ارائه بودجه سال 14۰1 توضیح داد: بودجه ای که 
شهرداری کرج ارائه داده بر اساس واقعیت های 
موجود است و تک تک بخش های آن قابل تبیین 
است.ســعیدی ســیرائی تأکید کرد: با بررسی 
اجمالی در خصوص وضعیت جذب بودجه سایر 
کالن شهرهای کشور به راحتی می توان دریافت 
که شــهرداری کــرج امســال در بحث بودجه 
به خوبی عمل کرده است.وی ابراز کرد: تا پایان 
دی مــاه، جذب درآمد شــهرداری درمجموع ۲ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که ۲۰۷ میلیارد 
تومــان آن نقد و ۲1۸ میلیارد آن هم تهاتر بوده 
است.شهردار کرج ادامه داد: پیش بینی می شود 
تا پایان ســال هم حــدود ۵۰۰ میلیارد تومان 
جذب بودجه داشته باشیم. سیرائی اضافه کرد: 
تالش شــده بودجه سال آینده بر اساس درآمد 
واقعی شــهرداری ارائه شود.وی ابراز کرد: برای 
ســال آینده با توجه بــه ظرفیت تباصر بودجه، 
هزار میلیارد به بودجه شهرداری اضافه شده که 
درمجموع با این افزایش، بین تا ۳۰ تا ۳۵ درصد 
به بودجه ســال آینده شهرداری اضافه شده که 
منطقی به نظر می رسد.شــهردار کرج گفت: در 
بودجه ســال آینده، شاهد افزایش صددرصدی 
اعتبارات فرهنگی هستیم و حوزه های مختلفی 
مثل پایگاه های بســیج، هنرمندان، مســاجد، 
کانون های فرهنگی مســاجد و... به صورت ویژه 
دیده شده اند.سعیدی سیرائی در بخش دیگری 
از صحبت های خود با اشــاره به آخرین وضعیت 
تبدیل وضعیت ایثارگران و نیروهای شــرکتی 
توضیــح داد: برای جلوگیــری از هرگونه خطا 
و شــائبه آزمــون نیروهای شــرکتی به صورت 
حضوری و بدون هیچ مشــکلی برگزار شــد.وی 
گفــت: در خصوص ایثارگــران هم آن هایی که 
در ســال 14۰۰ جذب شــده اند و آن هایی که 
ســابقه ایثارگری کمتر از شــش ماه به صورت 
داوطلب دارند از گردونه جذب حذف می شوند. 
شــهردار کــرج ادامه داد: با توجــه به اینکه در 
خصوص ایثارگران در مرحله اول خود اظهاری 
پذیرفته شــده، آخریــن پایــش بــا گزینش و 
حراســت است.سعیدی ســیرائی ابراز کرد: در 
حوزه ایثارگری بناشده حتماً از  بخش حفاظت 
دســتگاه های مختلف استعالم گرفته شود.وی 
گفت: تمام تالش شــهرداری این است در بحث 
تبدیل وضعیت هر دو گروه حق هیچ کسی ضایع 
نشود.شــهردار کرج با تأکید بر اینکه به دنبال 
شناســایی و رفع مشــکالت مجموعه مدیریت 
هســتیم، افزود: بدون شــک همه مشــکالت 
یک شــبه حل نمی شــود ولی با تعامل و همدلی 
گام به گام به سمت بهبود شرایط پیش می رویم.

 به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجد سلیمان انجام شد؛

توزیع 800 بسته نوشت افزار میان 
 دانش آموزان کم برخوردار 

مسجد سلیمان
خوزستان / گروه استان ها: شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان در راســتای عمل به 
مســئولیت هــای اجتماعی صنعت نفت ، ۸۰۰ 
بسته نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار 
شهرســتان مسجدســلیمان اهداء کرد .  در این 
مرحلــه کــه چهارمین مرحله ی توزیع بســته 
های نوشــت افزار توســط این شرکت در سال 
تحصیلی جاری می باشــد ۸۰۰ بســته نوشت 
افزار شــامل کیف و لوازم التحریر ضروري طي 
مراســمي جهت توزیع میان دانش آموزان کم 
برخوردار شهرســتان مسجدسلیمان به کمیته 
امداد امام خمیني )ره( اهدا شــد  .پیش از این 
نیز تعداد 1۵۰۰ بسته نوشت افزار جهت توزیع 
میان دانش آموزان کم برخوردار شهرستان های 
اللی،اندیکا و هفتکل در اختیار این اداره حمایتی 

قرار گرفته است .

 در جلسه معاونین سواد آموزی استان ها 
ح شد؛ در مشهد مطر

پیشنهاد اختصاص عامل 
 ذیحساب مستقل 

برای حوزه ســواد آموزی کشور
مشهد / سیده زهرا حیدری

جلسه و یدئو کنفرانس معاونین سواد آموزی 
اســتان ها با مســئولین سازمان سواد آموزی 
کشور برگزار گردید.معاون سواد آموزی اداره 
کل  آموزش و پرورش خراسان رضوی در این 
جلســه به نمایندگی از اســتان های خراسان 
رضوی، خراســان شمالی،خراســان جنوبی 
،یــزد و اصفهان گفت: تقاضا داریم مســئول 
ســواد آموزی اســتان ها در جلسه ی کمیته 
ی توســعه مدیریت شهرســتان ها و شورای 
معاونیــن عضو شــوند و مصوبــات کمیته ی 
بهبود کیفیت و شــورای پشــتیبانی کشور به 
اســتان ها ابالغ شــود.مصطفی اسدی اقزود : 
بــا ایجــاد کارگروه قطبی و منطقه ای نظارت 
بالینی آموزش شکل می گیرد.وی ادامه داد: 
پیشــنهاداتی در حوزه ی سواد آموزی داریم 
مــن جمله این که بــرای ارزیابی عملکرد در 
حوزه ســواد آموزی یــک فرم منحصر به فرد 
طراحی شــود و همچنین برای تامین نیروی 
انسانی تفویض اختیار به استان ها داده شود.
اســدی اظهار داشــت: پیشــنهاد  می شود 
نیروهای غیر فعال با عنایت به کسری نیروی 
انســانی فعال شــوند همچنین در بحث مالی 
تخصیص عامل ذیحســابی مستقل می تواند 
راهگشــا باشد.شایان ذکر است :ممنوعیت به 
کارگیری نیروی انســانی در ســایر بخش ها، 
اصالح مبالغ حق الزحمه فصل ششــم،تجهیز 
مراکز یادگیری ، یاددهی و تجهیز سیســتم 
هــای اداری با عنایت به فرســودگی و به روز 
نبودن از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

 معاون بهره برداری شــرکت گاز 
استان گلستان خبر داد؛

 اتمام پروژه اجرای 
CGS بای پاس 7 ایستگاه

گلســتان / گروه استان ها: حامد اله مقصودلو  
معاون  بهره برداری شرکت گاز استان گلستان 
از اتمام عملیات اجرای پروژه بای پاس هفت 
ایستگاه تقلیل فشار گاز CGS استان خبر داد.
وی ضمن تقدیر از زحمات انجام شــده افزود: 
در همین رابطه با توجه به قرارداد استعالمی 
 BY PASS ســه ماهه منعقدشــده، عملیات
ایستگاه های CGS گرگان، زنگیان، علی آباد 
کنار شهر، سرخنکالنه، میر محله، معصوم آباد 
و خان ببیــن اجرا گردید.مقصودلو گفت: در 
حــال حاضر با تالش هــای صورت گرفته، در 
صورت افت فشــار گاز، سرعت عمل و ایمنی 
به ســرویس آوری ایستگاه افزایش یافته و از 
خرابی قطعات به دلیل سرعت بیش ازحد گاز 
در مواقــع بحرانی جلوگیری به عمل خواهد 
آمــد.وی ادامه داد: از نکات قابل توجه در این 
پــروژه عدم قطع گاز حتی یک مشــترک در 
ایســتگاه های فاقد رینگ شــبکه بوده که با 
ابتکار عمل کارشناســان و نصب خط موقت 
ایســتگاه CGS باوجود استمرار گازرسانی به 
مشــترکین، از مدار خارج گردید.معاون بهره 
برداری شــرکت گاز اســتان گلستان اظهار 
داشت: در تهیه اقالم موردنیاز پروژه همچنین 
اســتفاده حداکثری از موجودی های انبارک 
شهرستان ها و کاالی اسقاط مازاد انبار مرکزی 
صــورت گرفت به نحوی کــه هیچ آهن آالتی 
جهــت اجرای شاســی خریــداری نگردید و 
در ســاخت شــات آف ها نیز از شیر توپی های 

موجود استفاده گردید.

ح کرد؛ استاندار البرز مطر

 لزوم ایجاد فضاهای تجاری 
در ایستگاه های مترو

البرز / فاطمه کیاحیرتی 
استاندار البرز گفت: گفت: مردم کرج سال ها 
است که در انتظار بهره برداری از قطار شهری 
هســتند ازاین رو باید هر چه ســریع تر به این 
انتظار پایان خوشی بدهیم.مجتبی عبداللهی 
در جلسه بررسی وضعیت پروژه قطار شهری 
که در استانداری برگزار شد، گفت: شهرداری 
کــرج و پیمانکار پروژه باید در خصوص ایجاد 
فضاهای تجاری در ایســتگاه های مترو اقدام 
کند تا برای تســریع در تکمیل پروژه درآمد 
کسب شــود.وی با تأکید بر اینکه باید برنامه 
زمان بندی دقیق برای بهره برداری از خط دو 
قطار شهری کرج از سوی متولیان اعالم شود، 
گفت: باید مدل سرمایه گذاری در این پروژه از 
ســوی مردم و بخش خصوصی طراحی شود.
استاندار البرز افزود: این پروژه می تواند عالوه 
بر تســهیل در تردد مــردم، درآمدزایی برای 
مدیریت شــهری و بخش خصوصی داشــته 
باشــد.عبداللهی اســتاندار اضافه کرد: باید 
خالق باشــید و به ظرفیت ها اهمیت بدهید، 
در این راســتا می توان مدل های اقتصادی در 
قطار شــهری سایر اســتان ها ایده گرفت.وی 
بیــان کرد: به صورت مســتمر روند راه اندازی 
قطار شــهری را رصد و بررســی می کنم، باید 

اراده ای قوی برای این امر شکل بگیرد.

استانها 6

 دبیر کل اتاق بازرگانی استان اصفهان:

آفت توسعه صادرات است گمرکی  تعدد و تغییرات زیاد قوانین و بخشنامه های 
اصفهــان / گروه اســتان ها: بهنام ابراهیمی، دبیــرکل اتاق بازرگانی 
اصفهان ضمن تبریک روزجهانی گمرک و قدردانی ازهمکاری بسیار 
مطلــوب مدیرکل گمرکات اســتان با فعــاالن اقتصادی گفت: تعدد و 
تغییرات زیاد قوانین و مقررات مربوط به گمرک از جمله مشــکالت 
فعــاالن اقتصــادی  در پایش محیط کســب و کار بوده وقوانین مدت 
دار و بعضا غیر شفاف نیز مزید برعلت شده است.وی با بیان اینکه بنا 
براذعان یکی ازمســئولین وزارت اقتصاد در ســال ۹۸ به طور متوسط 
در هرروز کاری دو بخشــنامه گمرکی صادر شــده اســت، افزود:  با 
درنظر گرفتن بخشنامه های اجرایی اقتصادی در حدود ۲۰ بخشنامه 
گمرکی برای فعاالن اقتصادی صادر شده است. دبیرکل اتاق بازرگانی 
اصفهان ایجاد مجوز استفاده از ارز صادراتی برای واردات را مهم ترین 
مطالبه صادرکنندگان واردکننده دانست.ابراهیمی همچنین با تاکید 
برضرورت بازنگری و منطقی ســازی تعرفه های گمرکی تصریح کرد: 
علیرغــم اینکــه تعرفه های گمرکی بــه منظور حمایت از تولید داخل 
در نظرگرفتــه می شــود، تعرفه های بــاالی گمرکی انگیزه برای ورود 

کاالهای قاچاق را در کشــور افزایش داده اســت که این امر عالوه بر 
کاهش درآمدهای دولت موجب آثار سوء بر تولیدات داخلی می شود.

رســول کوهســتانی پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان نیز در این 
برنامه با بیان اینکه در گمرک با بیش از ۳۰قانون و مقررات مرتبط با 

وظایف گمرک روبرو هستیم، افزود: این قوانین در حوزه های مختلفی 
چون محیط زیست، مالیات برارزش افزوده و.. می باشد. وی همچنین 
تصریح کرد عالوه بر این ما به دلیل عضویت در سازمان جهانی گمرک 
با بیش از 4۰ موافقت نامه و کنوانسیون بین المللی گمرکی الزم االجرا 
در ارتباط هســتیم. کوهســتانی پزوه ارتباط با بیش از 4۵ وزارتخانه و 
دســتگاه دولتی و یا وابســته به دولت دارای وظایف نظارتی، کنترلی، 
صدورمجوزو همکاری مستقیم در امر صادرات، واردات و ترانزیت کاال 
را نیز از دیگر ویژگی های گمرک ایران بیان کرد.وی تاکید کرد بیش از 
۶۰ نهاد، شورا، کارگروه ، وزارتخانه  و سازمان در وضع قوانین و مقررات 
صــدور و ترانزیــت کاال به ایفای نقــش می پردازند. مدیرکل گمرکات 
استان اصفهان تصریح کرد: گمرک مجری قوانین و مقررات ۸۶ نهاد، 
شــورا، کارگروه، سازمان و وزارتخانه است.کوهستانی پزوه با تاکید بر 
اینکه بخش اعظمی از بخشــنامه های صادرشــده از سوی گمرک در 
راستای اصالح فرایندها و کنترل و نظارت های داخلی سازمان ذیربط 
است افزود: تعداد این بخشنامه ها در طول سال کمتر از 1۰ مورد است

گلســتان / گروه استان ها: عابدی رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان گلســتان، هشتاد و هشتمین جلسه 
ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا که با 
حضور دکتر زنگانه اســتاندار گلستان تشکیل شد،حضور 
یافت.دکتر زنگانه اســتاندار گلستان تصریح کرد:متاسفانه 
میزان تزریق دز سوم در برخی شهرستان ها زیر 1۰ درصد 
است که از مردم تقاضا داریم برای تکمیل زنجیره ایمنی و 
کاهش ابتال حتما برای دریافت دز سوم مراجعه کنند.دکتر 
زنگانه تاکید کرد: رعایت پروتکل های بهداشــتی، فاصله 
گذاری اجتماعی و زدن ماسک خصوصا در اماکن عمومی 
و پر جمعیت باید به صورت جدی دنبال شــود.وی ادامه 
داد: تمام مسابقات ورزشی بدون حضور تماشاگر برگزار می 

شود.استاندار گلستان خاطر نشان کرد: با توجه به ایام اهلل 
دهه مبارک فجر برنامه افتتاحات بیشــتر بصورت متمرکز 
و با حداقل جمعیت برگزار می شــود و برنامه پیاده روی 
همگانــی نیز ملغی اســت.دکتر زنگانه گفت: در خصوص 
چگونگی برگزاری آیین ۲۲ بهمن در جلســه هفته آینده 
تصمیم گیری خواهد شد.استاندار گلستان افزود:متاسفانه 
ســویه امیکرون به شــدت در حال گســترش است و علی 
رغم اینکه تمام شهرســتان های اســتان در هفته گذشته 
در وضعیت آبی قرار داشــتند، این هفته ۹ شهرســتان در 
وضعیت زرد و ۵ شهرستان آبی هستند.دکتر زنگانه گفت: 
نیمی از مبتالیان جدید تا کنون واکسن نزده آمد و نیمی 

دیگر نیز ۳ دز را بصورت کامل تزریق نکرده اند.

توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان صورت گرفت؛ 

کرونا حضور در هشتاد و هشتمین جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس 

خبر  ویژه
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كوتاه از جامعه

گذشته تکرار نشود تجربیات دو سال 

بازی مار و پله با کرونا 
کرونا ویروس دیگر بخشی از زندگی مردم 
شده  و بخش عمده ای از مردم اثرات ناشی 
از ابتــال به آن را حــس  کرده اند و کمتر 
خانــواده ای را می تــوان یافت که با این 
ویروس منحوس روبه رو نشــده  باشند، با 
این وجود غالب شدن امیکرون به عنوان 
سویه شایع و به شدت سرایت پذیر کرونا 
موجب نگرانی هایی در جامعه شده  است، 
به ویژه اینکه در روزهای گذشــته وزیر 
بهداشــت هم خبر از وارد شــدن کشور 
به پیک ششــم کرونا را داد.دکتر حسین 
کرمانپــور، مدیر اورژانس بیمارســتان 
ســینا تهران با اشاره به وضعیت کرونای 
اُمیکــرون و روند تصاعدی مبتالیان آن، 
ضمــن انتقاد از عــدم تصمیم گیری به 
موقع برای برقراری محدودیت ها، گفت: 
تکلیف روشن است، نباید به دلیل واهمه 
از اتفاقات پشــت پرده  تعطیلی مدارس 
و دانشــگاه ها، تصمیم گیــری ســخت 
شــود. اُمیکرون این قابلیت را دارد که به 
ســرعت افزایش یابد و متاسفانه ابتالها 
در نوع امیکرون گروهی اســت. با توجه 
به سرایت پذیری به شدت باالی امیکرون 
اگر حجم مراجعات بیمارستانی افزایش 
یابد، یکی از ترس های ما این اســت که 
کادر درمان هم مبتال و زمین گیر شــوند. 
رعایت دستورالعمل ها از این جهت است 
که کمترین میزان بیماری به فرد برســد 
تا شدت باالیی از بیماری را تجربه نکند.

خطر سه رقمی شدن مرگ های 
کرونایی تا آخر بهمن ماه

 ICU وی افزود: اگر تعداد افراد بستری در
در کل کشــور کمتر از 1۰۰۰ نفر باشــد، 
خدمات از کیفیت باالتری برخوردار است 
و مــرگ و میر کاهش می یابد. هرچه این 
بخش ها شــلوغ تر شود کیفیت خدمات 
هم کاهش می یابد و حتی ممکن اســت 
میزان مــرگ و میر ظرف مدت کوتاهی 
نهایتا تا آخر بهمن ماه مجددا ســه رقمی 
شــود. از آنجایی که ســرایت امیکرون 
به شــدت باال اســت، نبایــد تجربیات 
قبلی تکرار شــود. بهتر بود زودتر از این 
واکسیناســیون کودکان هم آغاز شــده 
بود تا اگر به همین میزان بر بازگشــایی 

مــدارس اصرار دارنــد حداقل ایمنی در 
کودکان افزایش می یافت.

تجربیات دو سال گذشته تکرار نشود
کرمانپــور با اشــاره به تجربه دو ســال 
گذشــته از مدیریت کرونــا، تاکید کرد: 
هیــچ عاقلی نمی پذیرد که از این تجربه 
دو ساله استفاده نکنیم و مجددا اقدامات 
ســال های ۹۸ و ۹۹ را تکــرار کنیم. در 
مــدت اخیــر کمبــود دارو و تجهیزات 
وجود نداشت زیرا تعداد مراجعه بیماران 
کاهش یافته بود. تجربه نشان می دهد اگر 
حواس مان نباشد دوباره اتفاقاتی می افتد 
که به نقطه اول بازگردیم. این حالت مانند 
بازی مار و پله است، به زحمت از نردباِن 
کنترل شــرایط باال آمدیم ولی اگر دقت 
نکنیــم بــا نیش ماِر کرونا باز به خانه اول 
برمی گردیم. باید به نحوی مدیریت کنیم 
که مردم عید امســال را خوشــحال کنار 
یکدیگر باشــند. اگر نقدی به دولت قبل 
وجــود دارد حاال بایــد از تجربیات قبلی 

استفاده کنیم تا پای در بی راهه نگذاریم.

وضعیت متوسط رو به وخیم مراجعان 
کز درمانی فعلی به مرا

مدیر اورژانس بیمارستان سینا تهران 
با اشــاره به اینکــه مبتالیان فعلی به 
کرونــا در مراجعــه بــه مراکز درمانی 
وضعیت متوســط روبــه وخیم دارند، 
گفت: مراجعه ســرپایی به بیمارستان 
ما خلوت تر اســت زیرا به نظر می رسد 
مــردم تا حدی یاد گرفته اند که درمان 
ابتدایی کرونا چگونه است و با کمترین 
عالئــم، درمان خود را آغاز می کنند و 
به مطب پزشــک یا درمانگاه ها مراجعه 
کــرده و خود را قرنطینه می کنند. اگر 
در روزهای اولیه درمان سرپایی معمول 
را آغــاز کنند، قاعدتا به وضعیت بدی 
برای بســتری نمی رســند. کسانی که 
برای بســتری به بیمارســتان مراجعه 
می کننــد یــا درگیری ریــه دارند و یا 

عالئم حیاتی پایدار ندارند.

چه زمانی به بیمارستان مراجعه کنیم؟
وی افــزود: برخی عالئم وجود دارد که با 
دقت در آنها مراجعه به بیمارســتان دیر 
نخواهد شــد. مهم ترین عامل تب است، 
اگــر افراد مبتال به کرونا تب باالی ۳۸.۵ 
دارند که با مصرف دارو و پاشویه اندکی 
کاهــش می یابد، اما مجددا به ســرعت 
افزایش می یابد که اصطالحا تب سرکش 
خوانده می شود، باید به عالئم خود دقت 
کننــد، با بروز این عالئم دیگر نمی توان 
بیمار را در خانه نگه داشت و باید به مراکز 
درمانی مراجعه کند و داروهای بیشتری 
دریافت کند.او عامل مهم دیگر در بررسی 
حال بیماران را میزان اکسیژن خون آنها 
خواند و ادامه داد: میزان اکســیژن خون 
طبیعی ۹4درصد به باال است؛ اگر فردی 
به شــکل متناوب مثال هر یک ســاعت 
یک بار اکسیژن خون را اندازه گیری کرد 
و متوجه روند کاهشــی درصد اکسیژن 
خون خود شــد، یعنــی بیمار باید برای 
ادامــه درمان بــه مراکز درمانی مراجعه 

کند تا مورد بررســی بیشــتر قرار گیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تعداد تنفس 
در دقیقه بیمار حائز اهمیت است. حالت 
معمول تنفس کودکان ۵ تا 11 سال ۲۰ 
تا ۳۰ بار در دقیقه است،  اگر تنفس بیشتر 
شــده و به باالی ۳۵ بار تنفس در دقیقه 
برســد باید به متخصص اطفال مراجعه 
کنند. در بزرگساالن حالت طبیعی  1۲ تا 
1۸ تنفس در دقیقه است اما تا ۲۶ تنفس 
در دقیقــه را هــم طبیعی می دانیم ولی 
اگر این عدد  افزایش یابد باید به پزشک 
مراجعــه کنند.کرمانپــور تصریح کرد: 
تعــداد ضربان قلــب هم یکی از عالئمی 
اســت که می تواند هشدار دهنده باشد. 
کســانی که مضطرب نیســتند و برای 
انسان های معمولی ۷۰ تا ۹۰ ضربان در 
دقیقه طبیعی اســت. در صورتی که این 
عدد از 1۰۰ بیشــتر شد و مستدام باقی 
ماند و روند کاهشــی نداشت حتما باید 
به پزشــک مراجعه کنند.وی با اشاره به 
اینکه در برخی مبتالیان به کرونا اسهال 
و اســتفراغ مشاهده می شود،  اظهار کرد: 
بیمارانی که دچار اسهال شدید می شوند 
که با دارو کنترل نمی شــود، به دلیل از 
دست دادن آب بدن خود مستعد حمالت 
بعدی کرونا می شــوند و باید ســریعا به 
پزشک مراجعه کنند.او ضعف، بی حالی 
و خواب آلودگــی غیرعادی را عامل مهم 
دیگری برای مراجعه به پزشــک خواند و 
بیــان کرد: اگر روند طبیعی زندگی فرد 
مختل شــده اســت و ضعف،  بی حالی و 
تعریق شــدید داشته و تمایل دارد بیش 
از حد بخوابد باید به پزشک مراجعه کند؛ 
چه بســا که قلب،  ریه یا میزان اکسیژن 
خونش دچار مشــکل شده باشد. با دقت 
در عالئم ذکر شده و درمان به موقع، حال 
فرد پس از پنج روز رو به بهبودی می رود.

کرمانپــور ادامه داد: در ســویه امیکرون 
پــس از پنج روز انتظار داریم عالئم بیمار 
کاهشی شود، اگر این فرمول رعایت نشود 
و بهبودی به مرور حاصل نشود، فرد باید به 
پزشک مراجعه کند؛ زیرا ممکن است در 
حین ابتال به کرونا به بیماری های دیگری 
مانند پنومونی، ذات الریه، ســل و... مبتال 

شوند که نیازمند بررسی بیشتر است.

7جامعه
 یک سال مهلت 

 به دانشجویان مشمول 
برای معرفی خود

رئیس ســازمان وظیفــه عمومی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران گفت: برابر تبصره 
)1( مــاده )۳۳( قانــون خدمــت وظیفه 
عمومــی، حداکثر معافیــت تحصیلی در 
مقطــع تحصیلــی کاردانی ۲.۵ ســال، 
کارشناســی ناپیوسته و کارشناسی ارشد 
ناپیوســته ۳ ســال، کارشناسی پیوسته 
۵ ســال و کارشناســی ارشــد پیوسته ۶ 
ســال، دکترای پیوسته ۸ سال و دکترای 
تخصصی ۶ ســال است.سردار تقی مهری 
افزود: مشــموالن از تاریخ فراغت، انصراف، 
اخراج و یا ترک تحصیل حداکثر یک سال 
فرصــت دارند تــا وضعیت خدمتی خود را 
مشــخص کنند.وی افزود: دانشــجویان 
مقاطع مختلف دانشــگاهی که در سنوات 
اولیــه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل 
نشــده اند، در صورت موافقت کمیسیون 
مــوارد خاص دانشــگاه مربوطه می توانند 
بــه دفاتــر خدمات الکترونیــک انتظامی 
)پلیــس +1۰( مراجعه و حداکثر تا ۲ ترم 
مجوز ســنوات ارفاقی به صورت مرحله ای 
دریافت کنند.وی گفت: دانشجویانی که با 
بهره مندی از سنوات ارفاقی فارغ التحصیل 
می شوند مانند سایر دانشجویان از حداکثر 
یک ســال مهلت معرفی برخوردار بوده و 
همچنیــن در صــورت پذیرش در مقاطع 
باالتــر نیز می تواننــد از معافیت تحصیلی 
برخوردار شــوند.وی افزود: مشموالنی که 
در ســنوات ارفاقی فارغ التحصیل نشوند از 
تاریــخ انصــراف و یا اخراج از تحصیل یک 
سال مهلت داشته تا وضعیت خدمتی خود 
را مشــخص کنند.این مقام انتظامی خاطر 
نشــان کرد: مشموالن و خانواده های آنان 
برای کســب اطالعات بیشــتر می توانند 
از طریق پایگاه اطالع رســانی ســازمان به 
نشانی www.vazifeh.police.ir ، مراجعه 

کنند.

معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی 
اظهار کرد:

کمک وزارت میراث فرهنگی 
به مددجویان بهزیستی 

معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، درباره جزئیات 
تســهیالت خرید یا ســاخت مسکن برای 
۲ هــزار فعــال صنایع دســتی، گفت: بر 
اســاس برش استانی، مدیران کل استان ها 
متقاضیانی را که به آنان مراجعه می کنند را 
به ما معرفی می کنند. این ۲ هزار نفر با برش 
استانی در ۳1 استان کشور قرار گرفتند و 
طبق معرفی نامه مدیران کل هر اســتان و 
معرفی آنان به بانک مســکن روند اعطای 
تهســیالت در دستور کار قرار گرفته است.
پویا محمودیان در پاســخ به سوالی مبنی 
بر اینکه چه برنامه ای درخصوص همکاری 
با مددجویان بهزیســتی و اشتغالزایی آنان 
داریــد، گفــت: بعد از اتمــام پانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و سی 
و پنجمین نمایشــگاه ملی صنایع دستی 
و برگزاری نمایشــگاه فجر صنایع دســتی 
را پیش رو داریم.بعد از این دو نمایشــگاه 
همــکاری خــود را با مدل هــای مختلف 
همچنیــن ارتقــای کیفیــت کار هــای 
مددجویان بهزیســتی و رونق فعالیت های 
آنان انجام خواهیم داد.محمودیان درپایان 
درباره شــیوه همکاری صنایع دســتی با 
مددجویــان بهزیســتی، تصریح کرد: این 
همــکاری یا در قالب تفاهم نامه یا در قالب 

مدل همکاری صورت خواهد گرفت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد؛

 تصویب ضریب ریالی 
 و ارزش نسبی بسته های 

خدمتی پرستاری
معاون پرســتاری وزارت بهداشت گفت: در 
راستای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری  و با حمایت بی دریغ  وزیر بهداشت 
و پیگیری هــای این معاونت همکاری موثر 
ســازمان نظام پرســتاری پس از برگزاری 
جلســات متعدد با معاونت اجرایی ریاست 
جمهوری، کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس و ســازمان برنامه و بودجه با حضور 
کلیــه ذی نفعان در جلســه دهم بهمن ماه 
شــورای عالی بیمه ارزش نســبی خدمات 
پرســتاری به تفکیک بخــش های بالینی 
تصویب و ضریب ریالی آن مشابه کارشناسان 
پروانه دار مصوب شــد. عبادی افزود: طبق 
این مصوبه خدمات و مراقبت های پرستاری 
داری ارزش نسبی مستقلی از سایر خدمات 

نظام سالمت می شود.

جزئیات برگزاری کنکور 
سراسری 1401

ثبت نام کنکور سراســری سال 14۰1 از 
روز یکشــنبه، دهم بهمن آغاز شده است 
و تــا 1۷ بهمــن ادامه دارد.این آزمون در 
روز های هشــتم، نهم و دهم تیر و در پنج 
گروه علوم انســانی، علوم ریاضی، تجربی، 
هنر و زبان برگزار می شود و نتایج مرحله 
اول آن در اواســط مرداد و انتخاب رشته 
در اواخر دهه دوم مرداد خواهد بود.نتایج 
رشته های بورسیه و شرایط خاص آزمون 
سراســری ســال 14۰1 در پایان مرداد و 
نتایج نهایی آزمون سراســری، شــهریور 
14۰1 اعالم خواهد شد. تغییرات آزمون 
سراسری سال 14۰1 بر مبنای دو قانون 
مصوب سال ۹۲ مجلس و اصالحیه سال 
۹۵ مجلس و همچنین قانون اخیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی اجرا می شود.طبق 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی قرار 
اســت که از سال 14۰۲ کنکور سراسری 
دو بار در سال با تاثیر قطعی ۶۰ درصدی 
معــدل برگــزار شــود و دفترچه کنکور 
عمومــی به صورت کامل از آزمون حذف 
شود اما در کنکور سال 14۰1 تاثیر معدل 
بــه صورت مثبــت در کارنامه داوطلبان 
اعمال می شــود و یــک دفترچه عمومی 
و دو دفترچه تخصصی با ســواالت کمتر 
در اختیــار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
به گفته وی با تفکیک دفترچه ســواالت، 
داوطلب، تعداد سواالت کمتری را در هر 
دفترچه مشــاهده می کنــد؛ این کار به 
آرامش داوطلب کمک می کند. ســواالت 
کنکور 14۰1 مفهومی اســت و از حالت 
کلیشــه ای خارج می شود و در چارچوب 
کتاب های درســی خواهــد بود.رئیس 
سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به 
این سوال که ممکن است با حذف دروس 
عمومی از آزمون ورود به دانشگاه ها کالس 
های این دروس تعطیل و یا نیمه تعطیل 
شــده و این دروس علی رغم اهمیتشــان 
جایگاه حاشــیه ای پیدا کنند، گفت: این 
اتفاق نخواهد افتاد چرا که دروس عمومی 
در معدل و میانگین سوابق تحصیلی دانش 
آموز  محاســبه شــده و مورد اهمیت قرار 
خواهــد گرفت، از این رو با توجه به تاثیر 
۶۰ درصدی سوابق تحصیلی برای ورود به 
دانشگاه نمی توان از بی اثر شدن و کاهش 
اهمیت دروس عمومی در دوره متوسطه 
دوم ســخن گفت.عبدالرسول پورعباس 
افزود: دروس تخصصی آزمون ســنگینی 
دارد، ولی دروس عمومی با آزمون عمومی 
در طول سال های تحصیل انجام می شود 
و اینگونه فشــار کمتری را به دانش آموز 
می آورد.وی در پاســخ به این سوال که با 
توجه به تغییرات در حوزه آزمون کنکور آیا 
تغییراتی در خصوص سهمیه ها نیز وجود 
خواهد داشت، گفت: برای سهمیه ها طبق 
تصمیماتی که اتخاذ شــده اســت مبنا بر 
مدیریت آن است، مثال یک سهمیه آزاد و 
یک سهمیه ی مناطق داشته باشیم و دیگر 
مناطق سه گانه در سهمیه بندی نباشد، 
از سوی دیگر سهمیه رزمندگان برداشته 
خواهد شــد چرا کــه از این پس مصداق 
نخواهد داشــت و ســهمیه ۵ درصد و ۲۵ 
درصدی نیز که در این خصوص وجود دارد 
مدیریت شــود.وی گفت: از سال 14۰۲  
ماهیت کنکور عوض خواهد شد و آزمون 
ترکیبی ســنجش و پذیــرش جایگزین 
کنکور خواهد شــد، داوطلبان با تغییرات 
عمده تری نسبت به سال های قبل مواجه 
هســتند چرا که آزمون عمومی نخواهند 
داشــت و تنها امتحان آن ها برای ورود به 
دانشگاه دروس تخصصی است که آن هم 
از نحوه برگزاری آزمون، تعداد ســواالت، 
دفترچــه و بودجه بنــدی دچار تحوالت 
جــدی خواهــد بود و داوطلبــان با تاثیر 
قطعــی ۶۰ درصدی از ســوابق تحصیلی 
پذیــرش خواهنــد شــد.این داوطلبان 
باید بدون اســترس تمرکزشــان بر روی 
امتحان ســال چهارم و آزمون تخصصی 
14۰۲ ورود به دانشگاه باشد. وی در پاسخ 
بــه این ســوال که به طــور کلی برخی از 
کارشناســان معتقدند که کنکور نیز یک 
زمین بازی برای رقابت است و داوطلبانی 
که بتوانند در طول مدت آزمون اســترس 
خود را مدیریت کرده و با تمرکز از آموخته 
هایشان در روز آزمون استفاده کنند باید 
برای ورود به دانشگاه  غربال شوند، گفت: 
ما این معیار را برای پذیرش قبول نداریم 
بــه جهت اینکه فشــار های روحی در آن 
ســاعات ممکن اســت داوطلب را دچار 
مشکل کند، گاهی همه چیز خوب پیش 
رفتــه، امــا در روز های منتهی به آزمون و 
یا حتی طی همان ســاعات در روز کنکور 
مانــع از موفقیت دانــش آموز در آزمون 
می شــود ،نباید سرنوشــت داوطلب را به 
آن چند ســاعت گره بزنیم، ما می توانیم 
با تکرار این آزمون ها و ســنجش مکرر از 

این نگرانی های بکاهیم.

خبر ویژه

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق گفت: بر اساس دستور ریاست سازمان 
ثبــت و معــاون قوه قضائیه، فرآیند ثبت الکترونیکی ازدواج از شــنبه 1۶ بهمن 
14۰۰ در ساعت اداری و در محل دفترخانه انجام خواهد شد و فقط مراسم های 
تشــریفاتی زوجین می تواند در ســاعات غیر اداری و روزهای تعطیل انجام شود.

او گفت: اگر زوجین در روزهای غیر کاری و یا ســاعات خارج از ســاعت کاری 
بخواهند ازدواج یا طالق خود را ثبت کنند باید ابتدا به صورت سنتی این فرآیند 
را انجام دهند و ثبت رســمی آن ها در ســاعت اداری روز بعد انجام می شــود.به 

گفته مظفری برای ثبت اثر انگشــت، معرفی نامه و ســند نیاز اســت که افراد 
حضوری مراجعه کنند فقط مراحل ثبت ســند ازدواج از ســنتی به جدید تغییر 
کرده است و امیدواریم که از ابتدای 14۰1 این طرح عملیاتی شود تا اطالعات 
اضافه حذف و از هزینه های باال کاســته می شــود.گفتنی اســت؛ از 1۸ مهر سال 
جاری ثبت الکترونیکی ازدواج در سراسر کشور فعال و دفاتر ثبت سنتی ازدواج 
حذف شــد.با ثبت الکترونیکی ازدواج، بعد از امضای ســند ازدواج، اثر انگشــت 
زوجین در سامانه ثبت می شود و سند ازدواج در اختیار زوجین قرار می گیرد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق:

از 1۶ بهمن هیچ ازدواجی در روزهای تعطیل ثبت نمی شود

بر اساس قانون جدید؛ 

تر هزینه ثبت ازدواج بیشتر می شود هر چه مهریه باال
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور درباره بخشنامه ای که قرار 
اســت برای تعیین میزان تعرفه ثبت ازدواج در 
دفاتر ازدواج و طالق صادر شــود، اظهار داشت: 
نظام نامــه جدید برای تعیین تعرفه ثبت دفاتر 
ازدواج و طالق هنوز ابالغ نشــده اســت. حسن 
بابایــی در ادامــه با بیان اینکه مهریه های باالتر 
باید تعرفه بیشــتری برای ثبت ازدواج پرداخت 
کننــد، اضافه کرد: تعرفه تعیین شــده در این 

نظام نامه پیشــنهادی، بر اســاس میزان مهریه 
اســت و مــا به دنبال هدفــی بودیم که هر چه 
میزان مهریه باالتر برود، تعرفه ثبت ازدواج هم 
افزایش یابد و این مساله انگیزه ای باشد تا مهریه 
کمتری برای ازدواج در نظر گرفته شود. معاون 
رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور درباره مبلغ پیشنهادی تعرفه 
جدید هم اظهار کرد: مبلغ پیشــنهادی تقریبا 
از 4۰۰ هزار تا دو میلیون تومان اســت. وی در 

ادامه یادآور شــد: اکنون تعرفه ثبت ازدواج در 
دفاتر مربوط به چند سال قبل است و با توجه به 
هزینه های باال در دفاتر ازدواج و طالق به ویژه 
برای اجاره و هزینه های کارکنان، به هیچ عنوان 
متناســب نیســت. رئیس سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشــور در ادامه خاطر نشان کرد: درباره 
مفــاد این نظام نامه در حال رایزنی هســتیم و 
بعد از آن، این نظام نامه باید از سوی رئیس قوه 
قضاییه ابالغ شود. الزم به ذکر است که سازمان 

ثبت اسناد و امالک کشور نرخ تعرفه ثبت اسناد 
ازدواج و طالق در ســال 1۳۹۹ را اعالم کرده 
بود که این مبالغ ۲۰ درصد نســبت به ســال 
1۳۹۸ افزایش داشــت. بر اساس این گزارش، 
در شــش ماهه نخست سال جاری 1۵۹ هزار و 
۳۳۹ واقعه ازدواج ثبت شــده است، همچنین 
در مدت مشــابه  ســال قبل، 1۳۵ هزار و 4۹۰ 
ازدواج ثبت شده است که این موضوع حاکی از 

افزایش 1۵ درصدی ثبت ازدواج است.

مدیرسامانه ملی پایش حمل و نقل دانش آموزی:

کرونا است کسن  شرط فعالیت رانندگان سرویس مدارس تزریق 3 دز وا
مدیر سامانه ملی پایش حمل و نقل دانش آموزی)سپند( گفت: بر اساس 
مصوبه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا با هدف ایجاد هماهنگی در 
اجرای موثر طرح مدیریت هوشمند بیماری کووید1۹ و بیماری های 
همه گیر )ســامانه ایران من( دســتورالعمل فرآیند سرویس مدارس 
همانند حمل و نقل عمومی الزم االجرا  است و شرط فعالیت رانندگان 
در این حوزه تزریق ۳ دز واکسن کرونا است.مرتضی ضامنی افزود: با 
توجه به بازگشایی مدارس از هفته نخست بهمن ماه جاری سازمان های 
تاکسیرانی و حمل و نقل سراسر کشور با برنامه ریزی های صورت داده 
شــده برای جابه جایی دانش آموزان، آماده ارائه ســرویس مدارس به 

خانواده های متقاضی هستند.وی افزود: برنامه ریزی و تمهیدات الزم 
در ارتبــاط با چگونگی فعالیت ســرویس مــدارس در قالب کار گروه 
ماده 1۹ که متشــکل از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
کشــور، وزارت راه و شهرســازی و نیروی انتظامی اســت و در ادامه 
در کارگروه هــای ماده 1۸ در هرشــهر با حضــور نمایندگان آموزش 
و پرورش، اولیاء دانش آموزان و شــهرداری های صورت گرفته اســت. 
ضامنی در پاســخ به ســؤالی درباره ضمانت اجرایی رعایت پروتکل ها 
توسط رانندگان سرویس مدارس، گفت: در حوزه حمل و نقل عمومی 
وزارت بهداشت پروتکل هایی را ابالغ کرده است، که این ابالغیه ها در 

حوزه ســرویس مدارس نیز رعایت خواهد شــد، ما در این زمینه کامال 
تابع مصوبات ســتاد ملی کرونا و وزارت بهداشــت هستیم تا بتوانیم با 
رعایت کامل موارد بهداشتی مانع از شیوع ویروس کرونا در این بخش 
باشــیم.وی افزود: مواردی که باید رعایت شــود از طریق شهرداری ها 
به رانندگان اعالم شده از جمله  اینکه رانندگان سرویس مدارس باید 
۳ دز واکســن را زده و کارت دیجیتال واکسیناســیون را هم در خودرو 
قرار دهند. مدیر سامانه ملی پایش حمل و نقل دانش آموزی)سپند(  
درباره  تعداد سرنشــینان هم گفت: تعداد دانش آموز در خودروهای 

سدان )خودروهای سواری معمولی( ۳ نفر و در ون ۶ نفر هستند.
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غار زینگان، بهشت فراموش 
نشدنی در ایالم 

استان ایالم یکی از اســتان های غربی کشور 
است که حتی در تابســتان هم از آب و هوای 
خنکــی برخــوددار اســت به همین ســبب 
گردشــگران زیادی این اســتان زیبا را برای 
مســافرت انتخاب مــی کنند. پوشــش های 
جنگلی، رشــته کوه هــای بلند، دشــت ها و 
رودخانه های پربار و بــا صفا همگی بر زیبایی 
این استان افزوده اند. اگر از جمله گردشگرانی 
هستید که قصد دارید به ایالم سفر کنید، بازدید 
از غار زینگان را از دست ندهید. غار زینگان را 
می توان یکی از عجایب طبیعت دانست که در 
دل کوه راه خود را باز کرده اســت. غار زینگان 
در بخش صالح آباد از توابع شهرستان مهران در 
استان ایالم واقع شده است. زیارتگاه امامزاده 
علی صالح نیز در نزدیکی غار زینگان قرار دارد.

واژه زینگ به معنی “زنده بودن یک شــخص” 
است و حروف “الف” و “نون” نشان دهنده جمع 
مثنای عربی برای دو نفر می باشد، برخی عقیده 
دارند که این کلمه اشاره به عرض غار دارد که در 
بخش هایی به قدری تنگ و باریک است که تنها 
دو نفر می توانند از آن عبور کنند. غار زینگان 
چون قطعه ای از بهشــت در میان پهنه دشت 
گرم و سوزان در منقطه زینه گان از قلب زمین 
راه خود را به بیرون باز کرده است. اگر نزدیک 
منطقه زینه گان شــوید به خصوص در فصل 
تابستان حرم گرما و داغی زمین دشت شما را 
فرا خواهد گرفت اما زمانی که به غار زینگان پا 
می گذارید خنکای لطیف دیوار و نمناکی هوای 
غار شما را از گرما در امان خواهد داشت. تفاوت 
دمایی داخل و خارج از غار به ۲۰ درجه سانتی 
گراد می رسد، در فصل تابستان دمای بیرون 
از غار به ۵۰ درجه ســانتی گراد هم می رسد. 
تقابل گرما بیرون و خنکی داخل عجیب حس 
و حال لذت بخشی است که ما را یاد لحظاتی از 
تابستان های کودکیمان می اندازد که در حرم 
گرما برای رفع عطش سرو بدن خود را زیر شیر 
آب می گرفتیم. قطرات آبی که از قندیل های 
غار بر صورت و دســتانتان می چکد، طراوت و 

تازگی را به محیط منتقل می کند.
جاذبه های غار زینگان

غار زینگان یکی از اسرارآمیزترین جاذبه های 
طبیعی و گردشگری ایران است که متاسفانه 
در میان گردشگران چندان مطرح و شناخته 
شده نیســت. خنکی غار زینگان به قدری در 
میان مردم بومی محبوب و معروف اســت که 
به آن نام غار بهشت را داده اند. برخالف تصور 
عامه که کلمه غار را می شــوند در ذهن خود 
یک مکان سربســته و تاریک را در دل کوه ها 
تصور می کنند، اما غار زینــگان در واقع یک 
غار سر پوشیده نمی باشد بلکه یک تنگه است. 
این تنگه که هیچ شباهتی به غار ندارد، بدون 
سقف بوده و دو سر مسیر نیز باز می باشد. تنگه 
زینگان یکی از طوالنی ترین تنگه های شناخته 
شده اســت و طول آن به گفتی یکی از اهالی 
بومی منطقه بیش از ۶ کیلومتر می باشــد. در 
طول غارنوردی خود ممکن است در برخی از 
بخش ها با مسیرهای آبرو را برخورد کنید که 
گاهی باید از میان آن ها عبور کنید پس حتما 
کفش مناســبی به پا داشته باشید تا آب به آن 

نفوذ نکند.
در درگاه وردی غار آبچک هایی وجود دارد که 
از باالی کوه ها سرچشمه می گیرند و با دست 
و دلبازی تمام رهگــذران را از خنکای وجود 
خود بی نصیب نمی گذارند. قندیل ها و آبچک 
هایی که در بخش های مختلــف غار وجود 
دارد آب را قطره قطــره بر زمین می چکانند؛ 
گویی بارش نم نم باران را برای تماشگران به 
نمایش می گذارنــد. تلفیق آب باران با خاک 
کف غار بویی شــبیه به بوی باران را در فضا 
می پیچاند. هر طرف از این غار شگفت انگیز 
را که نگاه کنید صدها متر طول، آب فراوان، 
دهلیزهای آبگیــر و قندیل های گوناگونی را 
خواهید دید. پوشش های گیاهی داخل غار 
زینگان آن را به تابلویی نقاشی تبدیل کرده 
که انگار مادر طبیعت با دســتان خود آن را 
کشیده است. سرخس ها، جلبک ها، گل ها و 
گیاهان و رنگ سنگ ها پیچ و خم های غار را پر 
کرده اند. اگر غارنوردی خود را ادامه دهید به 
یکی دیگر از جاذبه های طبیعی چشم نواز غار 
زینگان برخورد می کنید. در این غار دو آبشار 
وجود دارد که از دل سنگ ها می جوشند و بر 
کف زمین جاری می شوند، طول آبشار ها به ۳ 

تا 4 متر هم می رسد.

گردشگری

فیلم زندگی "علیرضا بیرانوند" 
یک پیشنهاد دارد

کارگردان فیلم ســینمایی "بیرو" که درباره 
زندگی علیرضا بیرانوند )دروازه بان تیم ملی 
فوتبال ایران( اســت، معتقد است: فیلمش 

پیشنهاد امید است.
مرتضــی علی عباس میرزایــی همزمان با 
نمایــش فیلمــش در جشــنواره فیلم فجر 
نوشــت: »»بیرو« ســومین فیلم سینمایی 
من و حاصل یک  تصمیم ِ بزرگ  بود. حاصل 
دو ســال پژوهش و چند مــاه فیلمبرداری 
ســخت. تصمیمی برای ســاخت یک  فیلم 
ورزشــی- زندگی نامه ای با حجم زیادی از 
فانتزی هــا برای نمایش یک  قهرمان جدید 
در سینمای ایران. حاصِل اعتماد چند گروه. 
از ســرمایه گذاران تا موضوع اصلی فیلم، از 
گروه تولید تا تصوراتم از تصویر نهایی. فیلمی 
که برای نمایش امید ســاخته شــد. فرصت 
مغتنم است برایم تا از همه آنها تشکر کنم. 
از روزبه پیروز که پیشنهاد ساخت این فیلم 
از سوی او مطرح شد تا همه بچه های گروه 
که با کیفیتی حسرت برانگیز کنارم بودند.

»بیرو « به گمانم شــروع ِ شــکل جدیدی از 
فیلم سازی در ایران است. نه آنکه بی نقص 
باشد، اصال! بلکه بیشتر برای آنکه بین فیلم 
های اجتماعی و سوژه های ملتهب از یک سو 
و از سوی دیگر فیلم های سیاسی و سفارشی، 
و از سوی دیگر تر ، فیلم های جریان عادت 
شده ی اکران، راهی دیگر جست. تجسم امید 

و عشق و رسیدن به آرزوها.
موضوعاتی که شــاید ایــن روزها جامعه ی 
امروز ما  بســیار به آن نیاز دارد. به خصوص 
نســل نوجوان و کسانی که  گمان می کنند، 
نمی شود کاری کرد یا راهی ساخت. »بیرو 
« پیشــنهاد امید اســت. دست کم ما تالش 
مان را کردیم. امیدوارم تماشاگرانی  جدید 
به ســینمای ایران اضافه شــوند. پُلی بین 
تماشــاگران فوتبال و تماشاگران سالن های 
تاریک ســینما. برای تماشای رویا و فردای 

روشن.«
  فیلــم ســینمایی "بیرو"، ســومین فیلم 
ســینمایی مرتضی علی عباس میرزایی و به 
تهیه کنندگی مجید برزگر روایتی  از زندگی 
علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال 
ایــران  از دوران کودکــی تا ورود به فوتبال 
حرفــه ای و  عضویــت در تیــم ملی فوتبال 

ایران  است.

افزایش ساعت بازدید از 
تاالر های موزه ســینمای ایران

 ســاعت بازدید از تاالر های موزه ســینمای 
ایران به مناسبت دهه فجر افزایش یافت.

همزمان با فرارسیدن جشن پیروزی انقالب 
اسالمی و در ایام برگزاری چهلمین جشنواره 
فیلم فجر ســاعت بازدیــد از تاالر های این 

مجموعه فرهنگی افزایش پیدا کرد.
تاالر های موزه سینما از 1۲ تا ۲۲ بهمن ماه 
از ساعت 1۰ صبح تا ۲1 میزبان عالقه مندان 

خواهد بود.
تاالر هــای موزه ســینمای ایــران نمایانگر 
تاریخ سینمای این کشور و میراث فرهنگی 
و سینمایی به جا مانده از آغاز این هنر صنعت 
تا به امروز است. بازدیدکنندگان این موزه با 
آغازگران سینمای ایران، نخستین تجهیزات 
سینمایی، افتخارات بین المللی آشنا شده و 
از مجموعه آثار، یادگار ها و دســت آورد های 

هنرمندان بازدید خواهند کرد.
تاالر هــای موزه ســینمای ایران شــامل؛ 
ســالن های پیشگامان ســینما، معاصران، 
بین الملل، دفاع مقدس، کودک، تماشاخه، 
نمایشــگاه نام آوران ســینمای ایران، خانه 

فرهاد است.
همچنیــن غرفه هــای عرضــه محصوالت 
فرهنگــی هنــری این مجموعــه هر روز از 
ســاعت ۹ صبح تا ۲4 میزبان گردشــگران 

و عالقه مندان است.

  بازدید رایگان از موزه 
دفاع مقدس در دهه فجر

همزمان با گرامیداشــت ایام اهلل دهه فجر و 
فرا رسیدن ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، بازدید از تاالر های موزه ملی 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس و در ایام اهلل 
مبــارک دهــه فجر، از تاریخ 1۲ بهمن ماه تا 

۲۲ بهمن به مدت 1۰ روز  رایگان است.
ســاعت بازدید موزه، از شنبه تا پنجشنبه ۹ 
الی 1۷ و روز جمعه 1۳ الی 1۷ خواهد بود.
موزه ملی انقالب اســالمی و دفاع مقدس با 
زیربنای ۲۲۰۰۰  متر مربع، یکی از بزرگترین 
باغ موزه های کشــور است که از بخش های 
مختلفی ماننــد تاالرهای هفتگانه، باغ راه، 
دریاچــه مصنوعی، آبنمایش، ســالنهای 
آمفی تئاتر و سراســرنما مقاومت ســپهبد 
شــهید قاســم سلیمانی تشــکیل شده و با 
اســتفاده از تکنولوژیهای دیجیتال سعی در 
انتقال مفاهیم تاریخ انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس دارد.

افرادی که با دوز تقویت کننده اسپوتنیک الیت واکسینه می شوند، طی 
سه ماه 1۰۰ درصد در برابر اُمیکرون محافظت می شوند.

الکســاندر گینزبورگ، مدیر مرکز گامالیا )Gamaleya(، اظهار کرد: 
مطمئن نیست که امیکرون پایان همه گیری باشد.

این ســازنده واکســن کرونا گفت: افرادی که با واکســن کروناویروس 
اسپوتنیک الیت مجددا واکسینه می شوند، طی سه ماه از 1۰۰ درصد 

محافظت در برابر سویه اُمیکرون برخوردار خواهند بود.
همچنین ۷۵ درصد از واکسینه شــدگان با واکســن اســپوتنیک وی 

دارای آنتی بادی های خنثی کننده در برابر سویه اُمیکرون هستند و در 
ســرم های خون افرادی که مجددا با اســپوتنیک الیت واکسینه شدند، 
در 1۰۰ درصد موارد طی ســه ماه پس از دریافت دوز تقویت کننده، 

آنتی بادی های خنثی کننده ویروس مشاهده شد.
نتایج مطالعات قبلی نیز تقویت قابل  توجه محافظت بیشــتر در برابر 
اُمیکرون توســط تقویت کننده اســپوتنیک الیت را نشــان داده است. 
همچنین این واکســن می تواند دوز تقویت کننده جهانی برای ســایر 
واکسن ها برای تقویت و طوالنی کردن محافظت آن در برابر اُمیکرون 

ارائــه شــود. اســپوتنیک وی و اســپوتنیک الیــت را می توان در یک 
یخچال معمولی در دمای ۲ تا هشت درجه سانتی گراد به مدت ۶ ماه 
نگهداری کرد و نیازی به سرمایه گذاری در زیرساخت های زنجیره سرد 
اضافی ندارد؛ بنابراین می توان آن را در سراسر جهان از جمله مناطق 
دورافتاده در دسترس قرار داد. گینتزبورگ تاکید کرد: مطمئن نیستم 
که اُمیکرون پایان همه گیری باشــد و نمی گویم که این مرحله نهایی 
همه گیری اســت چون این تفکر کامال اشــتباه خواهد بود؛ در حالی که 

ما از ظهور سویه های جدید کووید 1۹ صحبت می کنیم.

این واکسن کرونا ایمنی ۱۰۰ درصدی در برابر امیکرون ایجاد می کند!

دریچه علم

كارتون 

 پسرعموی 
اومیکرون هم 

رسید!
افزایش ابتال به 

كرونا در روزهای 
اخیر و هشدار 

محققان نسبت به 
افزایش موارد ابتال به 
پسرعموی اومیکرون 
 ،AB.2 نوع موسوم به

سوژه انتشار كارتونی 
از مهدی عزیزی در 

خبرآنالین شد.

سلبریتی ها را جدی نگیرید!

چرا این جماعت همه جا هستند؟
ســارا فرجی: این روزها هرطرف ســرت را می چرخانی 
ســلبریتی ها را می بینی؛ گویی ســلبریتی ها آمده اند که 
همه جا باشــند و زندگی بدون حضور آنها برای ما چیزی 
کم دارد. کافی است تا سر خیابان برای خرید چیزی بروی 
تا بهتر متوجه این محاصره با ســلبریتی ها شوید. از تبلیغ 
و تشــویق برای فرزندآوری یا فروش فرش و بیمه و تقریباً 
هرچیزی که فکرش را بکنید همگی با حضور سلبریتی ها 
گره خورده است. همین االن که می خواهید این مطلب را 
بخوانید احتماالً روی مانیتور یا صفحه های گوشــی تلفن 

همراهتان یک تبلیغ با حضور یک سلبریتی می بینید.
سوالی که در اینجا به وجود می آید این که چرا؟ چرا زندگی 
برای ما بدون حضور ســلبریتی ها کم دارد و آنها همه جا 
هســتند. جوابش واضح اســت سلبریتی ها آمدند که پول 
بیشــتری در چرخه مالی یک کســب وکار بچرخد. تا قبل 
از ورود شبکه های اجتماعی، سلبریتی ها چیزی برای ارائه 
داشــتند اما با ورود شــبکه های اجتماعی و رونق گرفتن 
فضای مجازی برای سلبریتی شدن دیگر الزم نیست هیچ 
چیزی داشــته باشی و هرکســی می تواند سلبریتی باشد 
در واقع شــبکه های اجتماعی به نوعی تعریف سلبریتی ها 
را تغییر دادند اگرچه هدف همان اســت که بود اما امکان 
حضور همگانی در فضای مجازی به هرکســی این امکان 
را می دهد که خیلی زود ســلبریتی شــود و پول ســاز و به 
همین دلیل می توان گفت یکی از شــاخصه های سلبریتی 
بودن »مصرف کردن« اســت. ســلبریتی ها آمدند تا به ما 
بگویند بیشتر مصرف کنید و در این چرخه خودشان هم به 
نوعی مصرف و روزی هم تمام می شوند و این مصرف گرایی 

خصیصه بارز قرن بیستم و جهان سرمایه داری است.
ســلبریتی ها آمدند که ما درباره آنها حرف بزنیم و سرگرم 
باشیم و اینکه چرا این روزها همه )استعاره از بیشتر مردم 
و نه معنای واقعی همه افراد( دوست دارند سلبریتی باشند 
هم به این دلیل است که همه ما دوست داریم مهم باشیم 
و همه جا درباره مان حرف بزنند. اساساً دیده شدن و جلب 
توجه امری جذاب اســت و ســلبریتی بودن این امکان را به 
فرد می دهد که همیشــه نامت ســرزبان ها باشــد. در یک 
نظرسنجی که از نوجوانان شانزده ساله در انگلستان صورت 

گرفته، ۵4 درصد از آن ها می خواهند سلبریتی شوند.

ماجرا اما وقتی قابل تامل می شــود که ســلبریتی ها جایی 
باشند که اصاًل نباید باشند؛ مثل حضور در برنامه های ریلتی 
شو )reality show(. سریال جوکر که این روزها خیلی هم 
طرفدار دارد یک نمونه از همین reality show هاست که 
در اصل نباید هیچ سلبریتی داشته باشد چون اصل اساسی 
ســاختن چنین برنامه هایی حضور مردم عادی و معمولی 
است همانطور که از نامش پیداست. reality show. یعنی 
نمایشــی که براســاس واقعیت است اما سلبریتی ها امروز 
طــوری مــا را محاصره کردند کــه انگار اگر در یک برنامه، 
رویداد، فیلم یا تئاتر نباشند یکی چیزی کم است و ما هم 

خیلی توجهی به چنین آثاری نمی کنیم.
اگر برنامه ای هم با حضور افراد عادی ســاخته شــود مثل 
مسابقات استعداد یابی و اینها که نمونه ایرانی و خارجی ش 
فراوان است باز خروجی این برنامه های بی سلبریتی، پدید 
آوردن یک سلبریتی می شود چون فرد بعد از دیده شدن 
در رسانه شناخته می شود و بعد از آن به سمت بیشتر دیده 
شدن می رود و از طریق کانال های ارتباطی که دارد شروع 
به ســلبریتی شدن می کند. نمونه ش افراد معمولی ای که 

در اســتندآپ کمدی های تلویزیون یا مسابقات استعداد 
یابی حاضر شدند و بعد از آنکه شناخته شدند در صفحات 
شبکه های اجتماعی خود در فضای مجازی شروع به فعالیت 
کردند و االن یک سلبریتی شدند که همه کاری می کنند 

اال همان کاری که در آن استعداد داشتند.
به گفته هالی گراوت، نویســنده و استاد دانشگاه آالبامای 
آمریکا فرق ســلبریتی با ســایر شــکل های تأیید و پسند 
عمومی آن اســت که بر َمدار شــخصیت فردی می چرخد. 
ســلبریتی ها، با آن کماِل به ظاهر جاودانه شــان، برای ما 
مفــّری از روزمرگی اند، ســرگرممان می کنند، لذت به ما 
می بخشــند یا یارمان می شــوند تا دردمان را ابراز کنیم. و، 
با همۀ نقص بشری شــان، تسلی بخش کمبودهای مایند، 
حس تعلق می آفرینند، و یادمان می آورند که کشــمکش 
همانا ضرورت تجربه بشــری اســت. سلبریتی ها بازتابی از 
شخص بودن ما هستند، یعنی نشانمان می دهند چه کسی 
هستیم. ولی درعین حال با خیال هم ما را افسون می کنند، 

یعنی نشانمان می دهند چه کسی می خواهیم باشیم.
به گفته او شــهرت با ســلبریتی فرق دارد و شهرت محتاج 

یک شخص برجسته است اما سلبریتی محتاج مخاطبان 
قضاوتگر.

جورج مونبیو یکی از ســتون نویســان مجله گاردین در 
مقاله ای که پنج سال پیش برای گاردین نوشته بود اشاره 
کرده براســاس مطالعه ای که در مجله سایبر سایکالوجی 
انجام شده، بین سال های 1۹۹۷ تا ۲۰۰۷ تغییری اساسی 
در ایاالت متحده رخ داده اســت. در سال 1۹۹۷ )براساس 
نظر مخاطبان بزرگ سال( ارزش های غالب در برنامه های 
تلویزیونِی محبوب برای نُه تا یازده ساله ها عبارت بودند از 
احساس مسئولیت های اجتماعی و نیکوکاری. در این سال، 
در بین شانزده ارزِش بررسی شده، شهرت در جای پانزدهم 
بود. اما شهرت در سال ۲۰۰۷ و بعد از رایج شدن برنامه هایی 
ماننــد »هانــا مونتانا« به جایگاه اول رســید و، پس از آن 
دستاورد، این عناوین قرار گرفتند: وجهه عمومی، محبوبیت 
و موفقیت مالی. احساس مسئولیت های اجتماعی در این 
ســال به جایگاه یازدهم سقوط کرد و نیکوکاری پس ازآن 

به جایگاه دوازدهم رسید.
مطمئناً االن که حدود 1۵ سال از ۲۰۰۷ گذشته این موضوع 
پررنگ تر هم شده است. به نظر می رسد سلبریتی ها ذهن ما 
را هک کردند و ما دیگر از خودمان چیزی نداریم آنها سلیقه 
ما را تعیین می کنند و گاهی هم جای ما تصمیم می گیرند 
به همین دلیل ارزش های ما هم در این چرخه تغییر می کند 

چون آنها هستند که دیدگاه های ما را هدایت می کنند.
به قول تیموتی کالفیلد، پژوهشگر و استاد دانشگاه آلبرتا 
کانادا ما در چرخه ای جاودان اســیر شده ایم که سوختش 
شهرت ودیده شدن است. این چرخه اینگونه کار می کند: 
کاهش تحرک اجتماعی و ازبین رفتن گزینه های زندگی، 
منجر می شود به رؤیاهای روبه رشد دربارۀ بخت و شهرت 
آدم های معروف. این نیز به سهم خود، قدرت و طمع شهرت 
را افزایش می دهد و این افزایش، شاید با نوعی تصمیِم ناشی 
از خودشــیفتگِی روبه فزونی، موجب تمرکز بر انگیزه های 
بیرونی می شــود. این تمرکز، شــادِی کمتر را در پی دارد 
و ذهــن مــا )و به طور عموم ذهن جامعه( را از فعالیت هایی 
مانند تحصیل و طرف داری از تحوالت اجتماعی، منحرف 
می سازد. این در حالی است که اینگونه فعالیت ها احتماالً 

تحرک اجتماعی را افزایش می دهند.

پرده نقره ای 

فرهنگ و هنر


