
ک از قیمت مسکن پیش بینی جدید رییس اتحادیه امال

کرات وین رفت بازار مسکن به استقبال مذا
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کرات هســته ای و ثبات بــازار ارز در     کاهــش انتظــارات تورمــی بــه دلیــل اخبــار مثبــت از مذا
آرامش بازار مسکن تاثیرگذار بوده و برخی افراد منتظر افت قیمت مسکن هستند. گزارش ها 
نشان می دهد سرعت رشد قیمت مسکن به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است. طی 

خ رشد ماهیانه قیمت مسکن در تهران به تدریج ۱.۲ درصد، ۱.۸ درصد  سه ماه گذشته نر
خ افزایش  و ۱.۱ درصــد بــوده و رشــد ســالیانه آن بــه ۲۰ درصــد رســیده اســت؛ در حالــی کــه نــر

 | صفحه 3 سالیانه قیمت در ماههای دی سه سال گذشته به ترتیب ۹۱، ۴۱ و ۹۹ درصد بود...

مردم ایران چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب را جشن گرفتند

یک ملت زیر یک پرچم

صفحه 2 

1400 بهمــن   23 2042   شــــــــنبه   پیاپــی:  ریــالشمــــــــــاره   30000 8 صفحــه تک شــماره:        2022 12 فوریــه       1443 10 رجــب    

رئیسی در نماز جمعه تهران:

 امیدی به نیویورک 
و وین نداریم

     حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در 
سخنرانی خود به مناسب چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: ۲۲ 
بهمن ماه روز پیروزی انقالب شکوهمند 
اســالمی را بــه ملــت ایــران تبریــک عــرض 
می کنم و یاد شهدای انقالب و امام بزرگوار 

را گرامی می داریم...

سخنگوی سپاه:

مشکالت حوزه معیشتی و 
بیکاری را حل خواهیم کرد

     ســخنگوی ســپاه پاســداران انقــالب 
تــا  تــالش دارد  گفــت: دشــمن  اســالمی 
بــا بهره گیــری از رســانه های قدرتمنــد و 
گســترده، نظــام را در اداره  شبکه ســازی 
کارآمــد جلــوه داده و رژیــم  امــور کشــور نا

ستم شاهی را تطهیر کند...  | صفحه 2  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

دالر سقوط کرد
3

 از گرانی 
تا قدرت خرید پایین

3

چرا توزیع همه 
فرآورده های نفتی کشور 

الکترونیکی شد؟
4

 ۱۰ روز جهنمی 
در انتظار کشور

7

 ورود اولین نیروهای آمریکایی به لهستان 
برای مقابله با روسیه

تنش در شرق اروپا نزدیک است؟
   سعید هاشمی 

کارشناس جامعه شناسی سیاسی
در پی دســتور جــو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا برای 
اعزام سه هزار نیروی نظامی 
به اروپای شــرقی در راستای 
تقویت متحدان ناتو، اولین نیروهای آمریکایی روز 

شنبه گذشته وارد لهستان شدند.
ســخنگوی ارتش لهســتان: اولین نیروهای گروه 
نبرد از لشکر ۸۲ هوابرد ارتش ایاالت متحده، وارد 
لهســتان شــدند و آماده سازی پایگاه نظامی رززوو 
)در جنوب شرقی لهستان( در نزدیکی مرز لهستان 

با اوکراین، ادامه دارد.
پیــش از ایــن و در روز جمعــه گذشــته نیز اولین 
نیروهای آمریکایی، وارد خاک آلمان شــدند. یک 
سخنگوی ستاد فرماندهی اروپا- ارتش آمریکا اعالم 
کرد: ســربازان این کشــور از لشکر هجدهم هوابرد 
روز جمعه وارد شــهر ویســبادن آلمان شدند و یک 
مرکــز فرماندهــی در آلمان برای حمایت از هزار و 
۷۰۰ چترباز که قرار است در لهستان مستقر شوند، 
ایجــاد مــی کنند. منابع آگاه ارتش آمریکا گفته اند 
که حدود 1۷۰۰ نظامی تیپ ۸۲ هوابرد قرار است 
طــی روزهای آینده از پایــگاه نظامی فورت براگ 

کارولینای شمالی وارد لهستان شوند.
پنتاگــون نیــز اعالم کرده اســت که حدود 1۰۰۰ 
نظامی آمریکایی مستقر در آلمان نیز قرار است به 
رومانی اعزام شوند. کشورهای غربی، مدعی هستند 
روســیه بیش از 1۲۰ هزار نیروی نظامی خود را در 
مرزهای شــرقی اوکراین مســتقر کرده است تا در 
صورت لزوم این کشور را مورد حمله قرار دهند... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان از بهره 
برداری از پروژه های این شرکت در دهه فجر 1۴۰۰ خبر 
داد و افزود: همزمان با چهل و ســومین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی ایران و ایام ا... دهه فجر 1۴۰۰ بیش از 
۳۲۰ پروژه این شرکت با اعتباری بالغ بر 1۸۵۰ میلیارد 

ریال بهره برداری رسید
وی افزود شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان بزرگترین 
شــرکت توزیع برق مرکز کشــور و سومین شرکت توزیع 
برق کشــور در میان ۳۹ شــرکت محسوب می گردد و به 
بیــش از 1.۵ میلیون مشــترک، خدمات ارائه می نماید 
که از ابتدای ســال تاکنون تعداد ۳۵1۷ مشــترک جدید 
به مشــترکین شــرکت افزوده شده است که برای تامین 
برق این عزیزان 1۳۷ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۴۸ 
دســتگاه کلید قطع کننده با اعتبار حدود ۴۲۳ میلیارد 

ریال احداث و نصب گردید.
حمید عالقمندان درخصوص پروژه های بهینه ســازی 
تاسیســات برق گفت:  به همت همکارانم تاکنون ۲۶۳ 

کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با اعتبار بالغ بر ۳1۷ 
میلیــارد ریال به کابل خودنگهدار تبدیل ، ۶۰۰۰ کنتور 
با اعتبار 1۷۰ میلیارد ریال تعویض و ۶۰۰ کیلومتر شبکه 
های فشار ضعیف ، فشار متوسط و پستهای توزیع با اعتبار 
۲۲۰ میلیارد ریال تعمیر گردیده است. وی همچنین به 
اصالح و بهینه سازی تاسیسات روستایی در استان اشاره 
کرد و گفت: تعداد 1۳۶ پروژه بهینه سازی شبکه برق با 
اعتباری بالغ بر ۲۸1 میلیارد ریال در روســتاها اجرا و به 
بهره برداری رســیده اســت و به ۵۸ پروژه دیگر توسعه و 
بهسازی در استان با اعتبار 1۷۸ میلیارد ریال اشاره نمود.
رئیس هیئت مدیره شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان 
درخصوص پروژه های مربوط به روشنایی معابر  در استان 
گفت: تعداد ۲۰۰۰۰ مورد ســرویس روشــنایی با اعتبار  
۲۳۸ میلیارد ریال انجام و خاموشــی معابر رفع گردیده 
اســت. همچنین تعداد 1۰۰۰ دســتگاه چراغ فرسوده و 
معیــوب در معابــر با چراغ های ۲۰ وات LED Total با 

هزینه 1۷ میلیارد ریال تعویض شده است.

 عالقمندان به شــرایط آب و هوایی مختلف در اســتان 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: با توجه به شــرایط اقلیمی و 
آب و هوایی استان که شامل مناطق گرمسیری ۲ و ۳ در 
اســتان و در فصل تابستان هستیم ، همکارانم درگرمای 
طاقت فرسای تابستان می کوشند که برق مشترکین را 
بدون کاهش کیفیت برای مشــترکین تامین نمایند که 
البته در تابستان سال جاری با پیشی گرفتن مصرف برق 
نسبت به تولید آن، مجبور به اعمال مدیریت بارشدیم که 
البته با برنامه زمانبندی و اطالع رسانی قبلی به مشترکین 
همراه بود.همچنین در غرب و جنوب استان نیز با توجه به 
کوهستانی بودن مناطق در زمستان با شرایط آب و هوایی 
سرد ، کوالک شدید، مسیرهای صعب العبور و راهبندان 
های چند روزه روبرو هســتیم که همکاران سختکوشــم 
در شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان به کمک ادارات 
راهداری اســتان به ســرعت به برطرف شدن مشکالت 
قطعی شــبکه برق پرداخته و برق مشــترکان را تامین 

می نمایند.

وی عمده پروژه بخش روســتایی اســتان را اتصال شبکه 
برق روســتایی هیران از توابع شهرســتان فریدونشهر به 
شــبکه سراســری برق دانست که با هزینه ای بالغ بر ۷۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات عوارض برق و با همکاری 
مجری طرح برق رسانی روستایی شرکت توانیر به انجام 

رسیده است. 
وی به بهره برداری از ۲.۵ مگاوات نیروگاه خورشــیدی 
در مناطق محروم اســتان با همکاری بســیج سازندگی 
اشــاره نمود و گفت: در این خصوص ۳۵۰ میلیارد ریال 

هزینه شده است.
عالقمندان در پایان کســب رتبه اول در ارزیابی مدیران 
ارشــد وزارت نیرو و کســب رتبه اول در مجموع شاخص 
های عمومی و اختصاصی ارزیابی شهید رجایی را از نتایج 
زحمات کلیه همکاران شــرکت عنوان نمود و گفت: من 
و همکارانم در شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان برای 
خدمت رســانی مطلوب به دینفعانمان ،نه به عنوان یک 

شعار، بلکه در عمل همیشه آماده ایم.

ی رسيد وژه  به بهره بردار همزمان  با  آغاز   دهه مبارک   فجر بيش از ۳۲۰ پر

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان اصفهان خبر داد: 



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2

سخنگوی سپاه:

مشکالت حوزه معیشتی و بیکاری را حل خواهیم کرد
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: دشمن تالش دارد تا با بهره گیری از رسانه های قدرتمند و شبکه سازی 

گسترده، نظام را در اداره امور کشور ناکارآمد جلوه داده و رژیم ستم شاهی را تطهیر کند.
ســردار رمضان شــریف در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن ورامین گفت: دشــمن تالش دارد تا با بهره گیری از رسانه های 
قدرتمند و شبکه ســازی  منظم و حرفه ای، حقایق انقالب اســالمی و نهضت امام را به گونه ای که خود می خواهد به 

افکار عمومی ارائه کند.
وی گفت: دشــمن به خوبی می داند که ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی امروز کشــور، شــرایط دفاع مقدس و 
مبارزات انقالبی را درک نکرده اند و در آن زمان نبودند و بنابراین برای این افراد برنامه ریزی گسترده ای انجام داده است.
وی افزود: امروز حقیقت این است که در حوزه تبیین واقعیت های اسالمی و ماهیت دشمنان نظام ،به درستی عمل 
نشده و ما نتوانستیم چهره واقعی دستاوردهای نظام و انقالب و راه طی شده در ۴۳ سال گذشته را همراه با موانع و 

مشکالتی که دشمن ایجاد کرده بود، به خوبی ترسیم کنیم.
شریف اظهار داشت: دشمن تالش دارد تا دستاوردهای نظام اسالمی را نادیده گرفته و چهره رژیم وابسته و منحوس 

پهلوی را بدون اشاره به حقارت محض مردم، تطهیر و بازسازی کند و این طور وانمود نماید که نظام برآمده از انقالب، 
قادر به حل مشکالت مردم نیست.

وی مردم را در رژیم ستم شاهی بی بهره از ثروت عظیم کشور دانست و افزود: بر اساس گزارش سازمان بودجه ۷۰ درصد 
از مردم در رژیم طاغوت در روستاهایی فاقد امکانات گاز، بهداشت و درمان، برق، آب آشامیدنی زندگی می کردند.

وی کارنامه نظام اسالمی در هر حوزه ای را قابل مقایسه با رژیم طاغوت و حتی دولت های وابسته به آمریکا در عصر 
جدید ندانست و اظهار داشت: چند روز قبل یکی از اندیشمندان آمریکایی به این امر اعتراف کرد و با سوادی ۹۰ درصد 

از مردم ایران و برخورداری روستاهای دوردست از نعمت گاز و… را به عنوان سند این امر بیان کرد.
وی تصریح کرد: امروز دشــمن که همواره از مردم ایران شکســت خورده اند، در پی زیر ســوال بردن گذشــته انقالب 
اسالمی برآمده و تالش دارند تا وضعیت فعلی را بحرانی و حاصل ناکارآمدی نظام جلوه داده و امید را از کشور بگیرند.
شریف ادامه داد: با وجود دشمنی استکبار، امروز کشور با برخورداری از زیرساخت های مستحکم و در گام دوم انقالب 

اسالمی مطابق با نقشه راه ترسیم شده، مشکالت حوزه معیشتی و بیکاری را حل خواهیم کرد.

یادداشت

حضور موتوری 
معاون اول 

رئیس جمهور در 
گروهی از معترضان به افزایش راهپیمایی 22 بهمن

قیمت انرژی در شهر آنکارا 
ترکیه به نشانه اعتراض به 
افزایش قیمت ها، قبض برق 
مصرفی خود را به آتش می 
کشند./ خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

جشــن پیــروزی در پایتخت با رعایت آنچه 
از شــرا یط کرونایی در کشــور وجود دارد، از 
اولین ساعات صبح دیروز آغاز شد. 1۲ مسیر 
مشخص در بخش های مختلف تهران مهمان 
خودروها و خانواده ها و دوســتانی بود که با 
انگیزه ای بســیار متفاوت از خانه خارج شده 
بودند. نشــاط حضور موتورســواران به ویژه 
جوانانی که نســل ســوم و انقالب هستند، 
نویدبخش آینده ای بود که به دست آنان و در 
تداوم آرمان های همین انقالب ساخته خواهد 
شد. جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس و 
آزادگان جنگ تحمیلی هم از ساعاتی پیشتر 
از شــروع راهپیمایــی خودرویی و موتوری 
در مبادی ورودی به مســیرهای دوازده گانه 

راهپیمایی گردهم آمدند. 
دوســال حضور کرونا در کشور مردم را آشنا 
بــه پروتکل های بهداشــتی کرده اما اهتمام 
برگزارکنندگان به واکسیناســیون به عنوان 
یکی از مهم ترین تأکیدات رهبر معظم انقالب 
و حضور تیم های بهداشتی در میادین مختلف 
شهر برای تزریق ُدز سوم واکسن هم قابل توجه 
بود؛ اقدامی برای تأمین و حفظ سالمتی مردم 
که با استقبال شرکت کنندگان در راهپیمایی 

مواجه شد.
بلندگوهــا و باندهــای صدا در میادین اصلی 

شــهر و پخش سرودهای انقالب و پیروزی، 
نوســتالژی همــه جوانــان آن روز و پیران و 
میان ساالن امروز است و لبخند روی لب آنها 
حتی با وجود تمام مشــکالت کشور، جهانی 
را به تعجب وادار ساخته است. در سوی دیگر 
هم امکانات مجازی به کمک مردم آمد و بیش 
از نیم میلیون نفر، ساعاتی پیش از آغاز مراسم 
رســمی، در راهپیمایی مجازی و سایتی که 
برای این منظور تدارک دیده شــده، حضور 

دارند.
شبکه های مجازی هم به رغم محدودیت هایی 
که از خارج مرزها بر هشتگ ها و پُست ها اعمال 
می شــود، صحنــه حضور مردم در جشــن 
پیروزی انقالب اســالمی اســت. سخنران 
ویژه مراســم آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« 
رییس جمهوری اسالمی ایران بود و بسیاری 
مسئوالن کشور و لشکری هم پابه پای مردم 
در این حضور آگاهانه و پُرشکوه شرکت کردند.
لبخندهای آینده سازان در پرتو جشن انقالب
حضــور کودکان و نوجوانان ســرودخوان در 
میادین اصلی نشــاط آفریــن بود؛ با تصاویر 
مختلف و جذابی که از حاج قاسم و سرداران 
ایران زمین در دست داشتند. حضور کودکان 
حتی در داخل خودروها هم امید آفرین بود و 

لبخندهای آنها سرمایه فردای ایران.

لباس هــای اقوام و رنگ های آن از جلوه های 
چشم گیر جشن ایرانیان در میادین شهر بود؛ 
و موسیقی نواحی هم گوش نوازترین آوازی که 
در فضا طنین انداز شد. ایستگاه های فرهنگی 
و هنری با محصوالت متنوع همچون کتاب، 
عکس و فیلم در مسیرهای مختلف راهپیمایی 
پذیرای مردم بود. مردم در این ایســتگاه ها 
دلنوشــته هایی برای حاج قاســم ثبت، و بر 
ایســتادگی در پیمان با انقــالب و تداوم راه 
شــهیدان تأکید کردند. البته دلنوشــته ها 
محدود به شهدا نبود و مردم قدرشناس ایران 
اسالمی برای کادر درمان به ویژه به یاد شهدای 
مدافع سالمت هم متن های زیبایی نوشتند.

جمعی از موتورســواران هم با پرچم های زرد 
رنگ »تا آخر ایستاده ایم« در مسیر چهارراه 
ولی عصر )عج( تا انقالب تهران حضور یافتند. 
تلویزیــون قدیمــی و بزرگ نصب شــده در 
میــدان انقالب و پخش تصاویری از روزهای 
ایستادگی و انقالب مردم هم قابل توجه بود.

پیرمردی در جشن ۴۳ سالگی انقالب اسالمی 
با دوچرخه ُگل آذین شده در مسیر راهپیمایی 
حاضر شد و نوجوانان و دهه نودی ها که از آن 
روزها تنها روایت هایی شنیده اند هم حاضر و 
این حضور توأمان نیاز امروز ایران است. برائت 
از رژیم صهیونیستی با شعار و آتش زدن پرچم 

غاصبان قدس شریف هم به سیاق هر ساله در 
میادین نشانه دشمنی ابدی ملت ایران است 

با نماد ظلم و ستم در دنیا.
به رسم سال های گذشته، مسئوالن لشکری 
و کشوری هم همپای مردم به صحنه آمدند 
تا در چهل و سومین بهار انقالب در زمستان 
1۴۰۰ یاد و خاطره امام و شــهدا را گرامی 
بدارنــد و با آنها بــرای پایمردی در این راه 
تجدیــد پیمان کنند کــه »محمد مخبر« 
معاون اول رییس جمهور، حجت االســالم 
»مصطفی رستمی» رییس نهاد نمایندگی 
رهبری، سردار »حسین اشتری«، فرمانده 
نیروی انتظامی،»اســماعیل نجار« رییس 
ســازمان مدیریت بحران کشــور »احمد 
وحیدی« وزیر کشــور، »حمید سجادی« 
وزیر ورزش و جوانان و »ســردار امیرعلی 
حاجــی زاده« فرمانده نیــروی هوافضای 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی از جمله 

آنها بودند.
برپایــه این گزارش ســجادی وزیر ورزش 
و جوانــان نیــز ضمن گرامی داشــت یاد و 
خاطر شهدای انقالب اسالمی بویژه ۵ هزار 
شــهید واالمقام گفت: همه آمده اند تا بار 
دیگر با شــهدا امام و رهبری بیعت مجدد 

داشته باشند.

آناتولی: ایران سالگرد پیروزی انقالب را با 
کاروان موتوری جشن گرفت

خبرگــزاری آناتولی  نیز گــزارش داد که 
ملت ایران با کاروان خودرویی و ماشــینی 
در جشــن پیروزی انقالب شرکت کردند. 
خبرگزاری آناتولی در گزارشــی نوشت که 
هزاران نفر سوار بر ماشین و موتورسیکلت 
به مناسبت چهل و سومین جشن پیروزی 
انقالب در خیابان هــا به حرکت درآمدند. 
کاروان موتوری و خودرویی از ساعات اولیه 
روز جمعــه از اقصی نقاط تهران به ســوی 
میــدان آزادی - کــه یکی بزرگترین نقاط 
تهران اســت - آغاز شد. به نوشته آناتولی، 
شرکت کنندگان پرچم سه رنگ ایران را از 
شیشــه خودروهایشان برافراشتند و سرود 
ملی فضای شهر را پر کرد. مشابه این جشن 
در شــهرهای بزرگ نظیر اصفهان، همدان، 

تبریز ، مشهد و قم نیز برگزار شده است.
گزارش العهد از راهپیمایی ۲۲ بهمن

یک پایگاه خبری لبنانی  نیز در گزارشــی به 
برگزاری راهپیمایی چهل و سومین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی ایران پرداخت.
 پایگاه خبری العهد در گزارشی نوشت که 
میلیون ها ایرانی در مراسم راهپیمایی چهل 
و ســومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
شــرکت کردند. در این گزارش آمده است: 
استان ها و شهرهای مختلف ایران از ساعات 
اولیه صبح امروز )جمعه( شــاهد برگزاری 
مراســم راهپیمایی سالروز پیروزی انقالب 
اســالمی بودند. این پایگاه خبری نوشــت: 
راهپیمایی خودرویی و موتوری در بیشــتر 
مراکز اســتان ها برگزار شد و شهرهایی که 
از نظر انتشار ویروس کرونا مناسب هستند، 

راهپیمایی پیاده نیز برگزار شد.
گزارش ای بی سی نیوز از راهپیمایی 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
همچنین شــبکه آمریکایی ای بی سی نیوز 
در گزارشی به نشر اخبار پیرامون راهپیمایی 
بزرگ در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
پرداخت. شبکه ای بی سی نیوز در خبر خود 
نوشــت که هزاران ماشــین و موتورسیکلت 
در جشــن چهل و ســومین سالگرد پیروزی 
جمهوری اســالمی ایران شــرکت کردند؛ 
درحالــی که به دلیل همــه گیری ویروس 
کرونا تعداد افراد پیاده ای که در این جشــن 

شرکت می کردند کمتر بود.

خبر ویژه

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود به مناسب چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
۲۲ بهمن ماه روز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی را به ملت ایران تبریک عرض می کنم و یاد شهدای انقالب و امام 

بزرگوار را گرامی می داریم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ۲۲ بهمن یوم اهلل است، همه روزها، روز های خداست همه شب ها شب های خدا است، اما 

چرا یک روز یوم اهلل می شود. جلوه قدرت الهی در یک روز از غیر مجرای عادی، آن روز را یوم اهلل می شود.
وی تاکید کرد: در روز ۲۲ بهمن جلوه قدرت الهی به دست مردم توانای ایران و به دست امام عظیم الشأن صورت گرفت.
رئیســی گفت: قدرت خدا همه را خیره کرد، حکومتی که مورد حمایت قدرت های بزرگ اســت را کنار زد و حکومت 

دینی را برپا کرد.

وی ادامه داد: راه زیادی داریم به مثابه این که استقالل اقتصادی را مانند استقالل سیاسی هموار کنیم.
رئیســی گفت: نگاه کردن به دســت بیگانگان باعث مشــکالتی شــده است، اما در این دولت با عمل به اقتصاد مقاومتی 
گام های بلندی برای انقالب اقتصادی برداشته خواهد شد. رئیس قوه مجریه خاطرنشان کرد: ما مصمم هستیم دولت 
برخواسته از رای و اراده مردم با توجه به ظرفیت های کشور و اقتصاد مقاومتی گام هایی برای رفع مشکالت اقتصادی 
و فرهنگی و اجتماعی بردارد. رئیس قوه مجریه خاطرنشان کرد: این دولت آمده است، فساد، رشوه، بی عدالتی و روابط 

ناسالم نباشد ما در مقابل مفسدان خواهیم ایستاد و ریشه آنان را خواهیم کند
رئیس جمهور گفت: روابط ما در سیاست خارجی متوازن است، در مورد نگاه به غرب این نگاه را نامتوازن است، نگاه ما 

به همسایگان است، نگاه ما به خوزستان و آذربایجان و غرب و شرق کشور است هرگز امید به وین و نیویورک نداریم.

رئیسی در نماز جمعه تهران:

امیدی به نیویورک و وین نداریم

 ۵ ابزار »جو بایدن«
 برای تضمین به ایران

سی و سه تن از اعضای جمهوریخواه سنای آمریکا 
در نامه ای به به جو بایدن هشــدار داده اند که اگر 
دولتش مانع بررسی توافق هسته ای با ایران شود، 
بــرای بی اثر کردن آن تــالش خواهند کرد و در 
صورت بازگشــت جمهوریخواهان به قدرت، در 

صدد لغو آن برخواهند آمد.
 این عده به رهبری ســناتور تد کروز، از مخالفان 
مشهور توافق هسته ای ۲۰1۵ - برجام - در نامه 
خــود بــه جو بایدن گفته اند که از "تمام گزینه ها 
و اهرم هــای موجــود" اســتفاده خواهند کرد تا 
اطمینــان حاصل کنند کــه او در هرگونه توافق 
جدیــد با ایــران "به قوانین ایاالت متحده پایبند 

خواهد ماند. "
امضاکننــدگان نامــه گفته اند کــه اگر دولت به 
تعهــدات قانونی در مورد تضمین نظارت کنگره 
بر بازنگری یا تغییرات توافق هسته ای سال ۲۰1۵ 
عمل نکند، در راه اجرای هرگونه توافق جدیدی 
به "اقدامات شدید تا حد ممانعت در اجرای آن" 

دست خواهند زد.
در حــال حاضــر تعــداد کرســی های دو حزب 
جمهوریخــواه و دموکرات )حزب جو بایدن( در 
سنای آمریکا مساوی است، اما در صورت بن بست 
در رای گیری، کاماال هریس، معاون رئیس جمهور 
که رســما ریاســت سنا را برعهده دارد و در موارد 
عادی در مذاکرات و رای گیری شرکت نمی کند، 

می تواند رای خود را به کار گیرد.
حشــمت اهلل فالحت پیشه کارشــناس مسائل 
بین الملــل در گفتگــو با فرارو با اشــاره به اینکه 
واقعیت این است علیرغم نگارش متن پیش نویس 
احیــای برجام، موارد باقی مانده و مورد اختالف 
جدی است، گفت: به هر حال هرچند دولت بایدن 
خیلــی مقاومت کرد در مــورد تضمین دادن به 
ایران در مورد عدم خروج از توافق هســته ای، اما 
حال با اقداماتی که انجام داده، این مسئله صدای 
مخالفین برجام به خصوص جمهوری خواهان در 
کنگره و ســنا را بلند کرده و او را تحت فشــار قرار 

داده اند.
وی افزود: اما بایدن نشــان داد براســاس قوانین 
داخلی آمریکا می تواند با اســتفاده از اختیاراتی 
کــه دارد، مانــع کنگره را دور زده و تضمین هایی 
بــا توجــه به اختیاراتی که دارد بــه ایران بدهد، 
برای این موضوع هم بایدن از طریق ۵ ابزار، یک 
توافقنامه، دو فرمان اجرایی، ســه دستورالعمل، 
چهار بخشــنامه و دست آخر یادداشت می تواند 

به ایران تضمین دهد.
فالحت پیشــه اظهارداشــت: بــه نوعی هیئت 
آمریکایی با این اقدامات خود این پیام را به طرف 
ایرانی داده که دولت آمریکا از تمام ظرفیت هایی 
که برای تضمین به ایران وجود دارد، استفاده کرده 
و باید از این فرصت استفاده کرد و هر چه زودتر 
توافق را انجام داد، از ســوی این مســئله می تواند 
پیش درآمدی باشد که برای آینده حتی در دولت 

بعدی آمریکا نیز برجام ادامه پیدا کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: نقض برجام از سوی 
ترامپ نیز در شرایط خاصی صورت گرفت و نباید 
بــه این بهانــه از احیای برجام خودداری کرد، به 
نوعی دو طرف توافق نیاز دارند، نکته مهم این است 
که موضوع ایران و پرونده هســته ای کشورمان از 
اولویت چالش های سیاست خارجی آمریکا خارج 
شده که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار 
اســت، در زمان ترامپ این موضوع اولویت اصلی 
دولت وی بود، اما در حال حاضر آمریکا مســائل 

مهم تری نیز پیش روی خود دارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس دهم با اشــاره به اینکــه معافیت های 
هســته ای ایران به نوعی یک نشــانه ای از توافق 
اســت، ادامه داد: رفع تحریم های همکاری های 
هسته ای ایران نشــان می دهد که سازوکار های 
فنــی توافق آماده شــده و دو طــرف باید در این 
زمینه مذاکرات را ســرعت بخشیده اند تا نتیجه 
الزم حاصل شــود، حضور رابرت مالی در کمیته 
روابط خارجی سنا به نوعی نشان دهنده آن است 
که او و دولت بایدن در حال اقناع سازی نمایندگان 
کنگره هســتند و می خواهنــد این موضوع را به 
اثبات برســانند که حد مقــدورات را در توافق با 

ایران انجام دادند.
فالحت پیشــه با تاکید بر اینکه کشــتن وقت در 
احیای برجام زیان آور است، بیان کرد: باید توافق 
به مرحله اجرایی برسد، زیرا در این زمان است که 
توافق ریشه می دواند و می تواند مانع از شکست 
دوباره توافق هسته ای می شود، از سوی دیگر هر 
چنــد کــه دو هیئت ایرانی و آمریکایی به صورت 
مستقیم در ارتباط نیستند، اما آنچه که در متن 
پیش نویس آمده نظرات دو طرف اصلی اســت و 
ایران و آمریکا بیشترین عزم را برای توافق دارند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر اظهارات افرادی 
ماننــد اولیانوف کــه می گوید ۵ دقیقه تا زمان 
احیــای برجام باقی مانده، نشــان دهنده این 
اســت که آن ها می خواهند بیشــترین بهره را 
از این مذاکرات ببرند، به نوعی شرکای برجام، 
می خواهنــد از طریــق برجام بــه منافع خود 
در ارتبــاط با نظــام بین الملل و ایران و آمریکا 
برسند و می خواهند سمت و سوی مذاکرات را 
مشخص کنند و به نوعی وقت را تلف کرده اند، 
امــا دو طرف اصلی یعنی ایران و آمریکا باید به 
صورت مســتقیم با یکدیگــر مذاکره کنند، تا 
 هــر چه زودتر ابهامات برطرف شــده و توافق

 حاصل شد.

تنش در شرق اروپا نزدیک است؟
ادامه از صفحه اول

واشــنگتن حتی اعالم کرد که شــواهدی در دست 
دارد که نشــان می دهد مســکو قصد دارد یک حمله 
ســاختگی ایجاد کرده و وانمود کند که مورد حمله 
اوکراین قرار گرفته تا به این بهانه این کشور را مورد 

تهاجم قرار دهد.
در مقابل مســکو تمام ایــن اتهامات را رد می کند و 
می گوید که هیچ قصدی برای حمله اوکراین ندارد و 
تنها می خواهد امنیت خود را تامین کند.  روسیه بارها 
نسبت به گسترش مرزهای ناتو به سمت شرق هشدار 
داده است و از ناتو خواسته است تا به طور شفاف اعالم 
کنــد کــه آیا تمایل دارد تا به تعهدات امنیتی مهم و 

کلیدی خود عمل کند یا خیر؟ 
مســکو از ناتو خواسته است تا نظامیان و تجهیزات 
نظامــی خود را از شــرق اروپا خــارج کرده و اجازه 
پیوســتن اوکراین به ناتو را ندهد. در سنوات اخیر، 
سامانه های موشکی و دفاعی پیشرفته پاتریوت در 
خاک لهســتان مستقر شــده اند. با توجه به خرید 
این تجهیزات نظامی پیشــرفته و بســیار ارزشمند 
توسط دولت لهستان از ایاالت متحده و دفاع تمام قد 
امریکایی ها در سطوح مختلف از مواضع و مناسبات 
موجود در لهستان با سایر کشورها، گمان می رود: 
اینکه اگر بیان کنیم که لهســتان به عنوان بازوی 
توانمند امریکا در ناتو نقش آفرینی می کند، خصوا 
در منطقه اروپای مرکزی و شــرق اروپا، ســخنی به 
گــزاف نگفته ایم. با توجه به تجارب طوالنی جنگ 
و رقابت تاریخی میان ایاالت متحده و روسیه که از 
جنگ های جهانی اول و دوم تا پایان جنگ ســرد 
قدمت داشــته و تا به امروز نیز ادامه دار شــده است، 
بنظر می رســد: کشور لهستان به توجه به نزدیکی 
و هم مرزی با پهناورترین کشور جهان، یک پایگاه 
نظامی دسترس و امن برای امریکا در مقابل تهدیدات 
احتمالی روس ها برای اروپا و هم پیمانان ثروتمند 

ایاالت متحده خواهد بود.
منبع: دیپلماسی ایرانی

امیرعبداللهیان:

ارزش های واالی انقالب راهنمای ما 
در سیاست خارجی خواهد بود

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: ارزشهای واالی 
انقالب همچنان راهنمای ما در سیاســت خارجی 

خواهد بود.
 حســین امیرعبداللهیان در حســاب کاربری خود 
در توئیتر، نوشــت: افتخار داشــتم در معیت رئیس 
جمهور محترم، در جشن ۴۳ امین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی مردم ایران میزبان سفرای خارجی 
مقیم باشم. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این 
مطلب آورده است: ارزشهای واالی انقالب همچنان 

راهنمای ما در سیاست خارجی خواهد بود.

 بیانیه وزارت خارجه روسیه 
در مورد همکاری با ایران

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای بر تداوم همکاری 
بــا ایران علیرغم تحریم ها تاکید کرد. وزارت خارجه 
روسیه در بیانیه ای اعالم کرد که روسیه ملزم  به رعایت 
هیچ نوع ممنوعیتی برای همکاری های فنی نظامی با 
ایران نیست. ما خواهان محافظت از مبادالت تجاری و 

مالی با ایران در برابر خطرات تحریم هستیم .

طالبان: 

 به معاهده آب 
میان ایران و افغانستان پایبندیم

وزارت آب و انــرژی طالبان در بیانیه ای ضمن اعالم 
پایبندی به معاهده آب میان ایران و افغانســتان از 
آمادگی این وزارتخانه برای اجرای توافقنامه حق آبه 
با طرف ایرانی خبر داد. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
طالبــان بیانیــه وزارت آب و بــرق امارت اســالمی 

افغانستان را در توییتر منتشر کرد.
در این بیانیه آمده اســت کــه در ارتباط با مدیریت 
رودخانــه هلمند به تمام موضوعات حقوقی، فنی و 
ضمائم معاهده آب که میان ایران و افغانستان در سال 
1۳۵1 امضا شده، پایبند خواهد بود. این وزارت خانه 
تاکید کرده است که آمادگی دارد برای اجرای مفاد 
این معاهده دائمی با کشــور دوست و همسایه ایران 

در فضای اعتماد همکاری کند.

ترامــپ هنوز با اون رفاقت دارد
بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شد، در بحبوحه 
افزایش تنش ها بر سر آزمایش های موشکی اخیر کره 
شــمالی، دونالد ترامپ به همکارانش گفته است که 
از زمان خروج از کاخ سفید با کیم جونگ اون، رهبر 

کره شمالی در تماس بوده است.
مگی هابرمــان، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز به 
سی.ان.ان گفت: همانطور که می دانیم، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور سابق آمریکا از رابطه با کیم جونگ اون 
راضی بود و به آن عالقه داشت.  ترامپ در سال ۲۰1۸ 
اعالم کرده بود که او و کیم جونگ اون پس از نامه نگاری 
دلباخته هم شدند اما سه نشست میان او و رهبر کره 
شمالی با هدف متقاعد کردن کیم جوان برای دست 
کشیدن از برنامه های اتمی و موشکی اش ناموفق بود.

اخبار کوتاه

بین الملل

گرفتند مردم ایران چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب را جشن 

یک ملت زیر یک پرچم
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3اقتصاد
 عرضه اینترنتی 

انواع برنج تنظیم بازاری
در حال حاضر انواع برنج خارجی با قیمت هرکیلو 
1۲هــزارو۵۰۰ تا ۲۰ هــزارو۵۰۰ تومان و برنج 
ایرانی شــیرودی با قیمت هرکیلو ۴۲ هزارتومان 
در ســامانه فروش اینترنتی محصوالت کشاورزی 
بــازرگام بدون پرداخت هزینه درب منازل عرضه 
می شود. خشکسالی و به تبع آن کاهش ۲۰ تا ۳۰ 
درصدی تولید، احتکار داخلی برنج، افزایش قیمت 
برنــج خارجــی و تاثیر آن بــر برنج داخل، اجرای 
دوره ممنوعیت واردات و کمبود برنج خارجی در 
نیمه اول ســال،  عدم رصد و پایش بازار، افزایش 
هزینــه هــای تولید، افزایش نرخ ارز و قیمت های 
جهانی همه و همه به عنوان دالیل افزایش قیمت 
برنج ایرانی و خارجی از ســوی کارشناســان این 
بخش مطرح شده است.افزایش قیمتی که منجر 
به حذف این کاالی اســتراتژیک از ســفره برخی 
خانواده ها شــد و این نگرانی را در ســطح جامعه 
ایجاد کرد که قرار است این افزایش قیمت ها تا کجا 
ادامه پیدا کند و خانواده ها چگونه باید برنج مورد 
نیاز خود را تامین کنند.دولت نیز که از نیمه دوم 
سال توزیع اینترنتی اقالم اساسی را با هدف حذف 
داللی های غیرضرور و واسطه گری های ناسالم در 
شبکه توزیع اقالم ضروری و رسیدن این کاالها با 
قیمت های واقعی به دست مردم شروع کرده بود، 
با افزایش قیمت برنج ایرانی این کاال را هم در سبد 
توزیع هوشمند قرار داد و از 1۸ بهمن ماه پلتفرم 
های فروش محصوالت غذایی که تا کنون اقالمی 
چون مرغ منجمد، تخم مرغ، برنج خارجی، شکر، 
روغــن و لبنیات تنظیم بازاری عرضه می کردند، 
اقدام به فروش برنج ایرانی کردند.بدین ترتیب در 
حال حاضر برنج پاکســتانی با قیمت هرکیلو ۲۰ 
هــزارو۵۰۰ تومان، برنج تایلندی 1۲ هزارو۵۰۰ 
تومــان، برنج هندی 1۸ هزارو۵۰۰ تومان و برنج 
ایرانی رقم شیرودی با نرخ ۴۲ هزارتومان در سامانه 
بازرگام  بدون پرداخت هزینه ارسال تا درب منازل 
عرضه می شــود.همچنین قرار اســت در روزهای 
آینده نیز برنج ایرانی فجر به فرآیند توزیع هوشمند 

اضافه شود.
البتــه چندی پیش مدیرعامل ســازمان مرکزی 
تعاون روســتایی از توزیع برنج در فروشــگاه های 
زنجیره ای سراسر کشور خبرداد و گفت که دولت 
برای تنظیم بازار کاالهای اساسی تا شب عید تمام 

تالش خود را خواهد کرد.

سکه و طال بازهم ارزان تر شد
طبــق تشــریح دبیر هیات مدیــره اتحادیه طال و 
جواهر تهران از وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه 
و طال، مشــخص شد در این هفته نیز قیمت سکه 
و طال تحت تاثیر نوسانات کاهشی نرخ ارز، اخبار 
سیاســی-اقتصادی و همچنیــن کاهش تقاضا از 
آرامش نســبی برخوردار اســت و همچنان روند 
قیمت هــا نزولی بوده اســت.نادر بذرافشــان  در 
رابطــه بــا وضعیت یک هفته اخیر بازار ســکه و 
طالی داخلی، اظهار کرد: در هفته ای که گذشت 
علیرغم اینکه در بازارهای جهانی حدود ۲۴ دالر 
افزایــش قیمت اونس جهانی را شــاهد بودیم اما 
در بازارهای داخلی، باتوجه به نوســانات کاهشی 
نرخ ارز و خبرهای سیاســی - اقتصادی از ســمت 
و ســوی مذاکرات برجام، تقاضــا همچنان روند 
کاهشی داشت و قیمت ها در بازار سکه و طال نیز 
با کاهش همراه بود. همچنین مردم بیشتر تمایل 
به فروش دارند تا به خرید سکه و مصنوعات طال.
دبیــر هیات مدیــره اتحادیه طال و جواهر تهران، 
خاطر نشــان کرد: البته این کاهش تقاضا مختص 
ایــن هفتــه نبوده و حدوداً یک ماهی اســت که 
تقاضا در بازار سکه و طال کاهش پیدا کرده است. 
همانطور که قبال نیز اشاره شد، طی یک ماه اخیر 
قیمت ها به ثبات نســبی خوبی رسیده و نوسانات 
حداقلی شــده اند؛ لذا مردم می توانند با اطمینان 

بیشتر به معامالت خود بپردازند.
وی در رابطه با تغییرات قیمت  سکه و طال در بازار 
یک هفته اخیر و آخرین قیمت های معامالتی این 
هفته، گفت: هر قطعه ســکه تمام طرح جدید ۸۰ 
هزار تومان نســبت به ابتدای هفته کاهش قیمت 
داشــته  در آخرین معامالت هفته به 11 میلیون 
و ۵۸۰ هزار تومان رســیده است. سکه های طرح 
قدیم اما در این هفته تغییرات خاصی نداشت و در 
پایان هفته 11 میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت 
داشــت. حباب سکه نیز این هفته نسبت به هفته 
پیش از آن نوســان ۲۰- ۳۰ هزار تومانی داشته و 
در حال حاضر حباب ســکه در بازار به ۳۰۰ هزار 
تومان رسیده است.عضو هیات مدیره اتحادیه طال 
و جواهر تهران ادامه داد: هر قطعه نیم سکه و ربع 
ســکه نیز به ترتیب در هفته گذشــته کاهش ۶۰ 
هزار تومانی )نیم ســکه( و ۵۰ هزار تومانی )ربع 
سکه( را تجربه کرده اند. بدین ترتیب در پایان هفته 
گذشته هر قطعه نیم سکه در آخرین معامالت به 
شــش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ربع ســکه سه 
میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسیده اند. سکه گرمی 
نیز در هفته قبل ۲۰ هزار تومان ارزان تر شده و با 
ارزش دو میلیون و ۲۷۰ هزار تومان معامله شده 
است.بذرافشــان افزود: هر مثقال طالی آب شده 
1۷ عیــار نیــز طی یک هفته اخیر 1۸  هزار تومان 
افــت قیمت داشــته و به پنــج میلیون و ۶۰ هزار 
تومان رســیده و هر گرم طالی 1۸ عیار با کاهش 
حــدود ۴۰۰۰ هــزار تومانی، یک میلیون و 1۵۷ 

هزار تومان در پایان هفته قیمت دارد.

گزارش

گوشی ارزان شد

  آیفون و سامسونگ 
پیشتاز کاهش قیمت

 رصد بازار تلفن همراه نشان می دهد تقاضای 
خرید تلفن همراه نسبت به گذشته با افزایش 
محسوسی همراه شده و یکی از دالیل آن به 
نزدیکی به شــب عید بازمی گردد. هرچند 
کاهش چند میلیونی قیمت برخی گوشی ها 

نیز در این افزایش تقاضا بی تاثیر نیست.
گوشی های آیفون پیشتاز کاهش قیمت

یک فروشنده موبایل در بازار چارسو با بیان 
اینکه قیمت انواع گوشــی با کاهش قیمت 
دالر، کاهش یافته اســت، گفت: پیشتاز این 
کاهش قیمت، موبایل های آیفون هســتند 
کــه گران قیمت تریــن موبایل های بازار به 
شــمار می روند. قیمت این گوشــی ها بین 
یک تا ۳ میلیون تومان کاهش یافته است.

شــاهین شــاهوردی به اقتصاد ۲۴ گفت: 
قیمت گوشی آیفون 1۳ پرومکس با حافظه 
۲۵۶ گیگابایت که هفته گذشته ۴1 میلیون 
تومان بود با کاهش دو میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومانــی بــه ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 

رسیده است.
قیمت انواع آیفون چند؟

ایــن فعال بازار تلفن همراه در مورد قیمت 
سایر گوشی های آیفون گفت: آیفون 1۳ پرو 
بــا حافظــه ۲۵۶ گیگابایت نیز که در هفته 
گذشــته ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزان شــد 
و هــم اکنــون در بازار ۳۷ میلیون تومان به 

فروش می رسد.
شــاهوردی با بیان اینکه این کاهش قیمت 
شــامل تمام انواع آیفون می شود، ادامه داد: 
آیفون 1۳ هم که هفته گذشته ۲۶ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شود در حال 
حاضــر در بــازار ۲۵ میلیون تومان فروخته 
می شــود. همچنین قیمت آیفون 1۳ مینی 
با ظرفیت 1۲۸ گیگابایت نی با کاهش یک 
میلیــون و ۵۰۰ هزار تومانی، ۲۳ میلیون و 

۴۰۰ هزار تومان عرضه می شود.
 کاهش یک تا ۲ میلیونی قیمت 

انواع گوشی سامسونگ
ایــن فروشــنده تلفن همراه بــا بیان اینکه 
ایــن ارزانــی در مورد قیمت گوشــی های 
سامســونگ کمتــر بوده اســت، به اقتصاد 
۲۴ گفت: قیمت گوشی سامسونگ ۳۲A با 
ظرفیت 1۲۸ گیگابایت که هفته گذشته ۷ 
میلیون تومان بود در حال حاضر در بازار ۶ 

میلیون تومان فروخته می شود.
پیش بینی قیمت موبایل تا پایان سال

شــاهوردی با بیان اینکه مدل A ۷۲ یکی از 
گوشی های پرطرفدار در ایران است، گفت: 
این گوشی با حافظه 1۲۸ گیگابایت امروز به 

11 میلیون و ۹۰ هزار تومان رسید.
گوشی های سامسونگ در بازار چند؟

ایــن فعال بازار تلفن همراه در مورد قیمت 
ســایر انواع گوشی های سامسونگ در بازار 
گفت: A ۲۲ سامسونگ نیز که هفته گذشته 
۶ میلیــون بود بــا کاهش حدود ۷۰۰ هزار 
تومانــی بــه پنج میلیون و ۳1۹ هزار تومان 

رسید.
شــاهوردی ادامه داد: سامسونگ گلکسی 
A ۵۲ با ظرفیت 1۲۸ گیگابایت نیز یکی از 
گوشی های پرفروش بازار است که با کاهش 
یــک میلیونی هم اکنون هشــت میلیون و 
۷۹۰ هزار تومان در بازار به فروش می رسد.

قیمت گوشی های پرفروش شیائومی
این فروشــنده گوشی تلفن همراه در مورد 
قیمت گوشــی های پرفروش شیائومی در 
 ۳Poco Pro :بــازار بــه اقتصاد ۲۴ گفــت
X پرفروش ترین گوشــی شیائومی در بازار 
ایران اســت. این گوشــی در حال حاضر در 
بازار شش میلیون و ۵۹۰ هزار تومان قیمت 

خورده است.
شاهوردی در مورد قیمت سایر گوشی های 
شیائومی در بازار گفت: Poco M۳ با ظرفیت 
1۲۸ گیگابایت با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی 
در حال حاضر در بازار ۵ میلیون و ۷۰ هزار 

تومان به فروش می رسد.
پیش بینی قیمت گوشی در شب عید

این فروشــنده گوشــی تلفن همراه گفت: 
هرچه به عید نزدیک تر می شــویم تقاضا در 
بازار در حال افزایش است و فروش در بازار 

نسبت به گذشته بیشتر شده است.
شــاهوردی با پیش بینی قیمت گوشــی 
در شــب عید گفت: کاهــش قیمت دالر 
اولین مولفه ای اســت که می تواند قیمت 
انــواع گوشــی در بــازار را تحت تاثیر قرار 
دهــد. اگر قیمــت دالر باز هم کاهش یابد 
بدون تردید قیمت گوشی ارزان تر خواهد 
شــد، زیرا تمام گوشــی های بازار وارداتی 
اســت و قیمت آن ها همپای دالر حرکت 
می کند؛ بنابراین اگر توافقی حاصل شــود 
با کاهش مقطعی دالر، قیمت تلفن همراه 

نیز ارزان تر خواهد شد.

لوازم خانگی نو در تحریم مردم

 از گرانی تا قدرت خرید پایین
خانواده های ایرانی چندسالی است که خرید 
لوازم خانگی نو را به حداقل رسانده اند و به 
نوعــی تحریم کرده اند، چون قدرت و توان 
مالی برای خرید این وسایل را ندارد. بنابراین 
بازار خرید لوازم خانگی دست دوم و کارکرده 
داغ تر شده تا جایی که واسطه های مجازی و 
غیرمجازی را نیز برای کسب سود به همین 
مســیر کشانده است و این کسب به اندازه 
ای رشــد کرده که پایش به تبلیغ شهری و 

بیلبودها باز شده است.
فروشــگاه های لوازم خانگی در شهرهای 
مختلــف حتی آنهایی کــه »دوبر«، »دور 
میــدان« و »نبــش خیابان« هســتند، 
چندسالی است که به خاطر کاهش قدرت 
خرید مردم به اصطــالح »پاخور« ندارند. 
فروشــندگان به جای لوازم خانگی ترجیح 
می دهنــد ابزار و لــوازم دیگری همچون 
»مگس کش« و »ســم سوسک« بفروشند 

یا اینکه شغل شان را به کلی تغییر بدهند.
افزایش سرســام آور قیمت لوازم خانگی در 
ســه سال  گذشــته )که بنا به اعالم محمد 
مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، 1۷۶ درصد در بازه 
زمانــی مرداد 1۳۹۷ تا مرداد 1۴۰۰ بوده( 
هم کاســبی فروشــندگان را کساد کرده و 
هــم انگیزه و قدرت خریــد مردم را از بین 

برده است.
فروشگاه هایی که جمع شد

پس از گران شــدن لوازم خانگی، آرام آرام 
شــاهد کاهش مراجعه مردم به فروشگاه ها 
بودیم. بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی 
مشــتریان خود را از دســت دادند و تعداد 
زیــادی از آنها کســب  و کارشــان را برای 

همیشه جمع کردند.
یک فروشنده سابق لوازم خانگی به خبرنگار 
بازار می گوید: 1۰ ســال سابقه فروشندگی 
لوازم خانگی داشــتم تا اینکه یکسال قبل 
برای همیشــه با این حرفــه خداحافظی 
کــردم، چون ماه های آخــر را در بیکاری 
محض ســپری کــردم و فروش اندکی که 
داشــتم حتی جوابگوی هزینه های جاری 
نبود. محل فروشگاه را هم تغییر دادم و یک 

فروشگاه بزرگ در خیابان درختی واقع در 
گلشــهر کرج افتتاح کردم تا شاید شرایط 
بهتری نصیبم شــود اما خیلی زود آنجا را 

هم جمع کردم.
وی می افزاید: خانواده ها و تازه عروســان به 
ســختی قدم داخل فروشگاه لوازم خانگی 
ما می گذاشــتند و زمانــی که قیمت ها را 
می پرســیدند به بهانه ای خارج می شدند و 

دیگر پیدایشان نمی شد.
فروشــنده ای در خیابان پیروزی تهران نیز 
اظهــار می دارد: مــن و همکارانم در برخی 
فروشگاه ها بعد از اینکه با کاهش محسوس 
خرید لوازم خانگی مواجه شدیم، به دنبال 
مســیرهای تازه ای برای تشــویق مردم به 
خریــد این لوازم رفتیــم. از جمله اینکه با 
برخی موسســات و مجموعه های خیریه 
وارد مذاکره شــدیم که اقالم مورد نیاز آنها 
برای جهیزیه را با شــرایط ویژه و اقساطی 
تامین کنیم. البته فروش اقســاطی با چک 

کارمنــدی را هم بــرای عموم مردم درنظر 
گرفتیم که چندان استقبالی نشد.

وی ادامه می دهد: بازار لوازم خانگی در چند 
ســال اخیر چندین مرحله جهش قیمتی 
را تجربــه کرد و در هــر مرحله تعدادی از 
همکاران ما مجبور به تغییر شــغل شدند. 
چون به خاطر خودداری مردم از خرید لوازم 
خانگی یا کاهش قدرت خریدشان، شرایط 

سختی برای ما ایجاد شد.
ایــن فروشــنده لوازم خانگــی می افزاید: 
بســیاری از همکاران مــن در حال حاضر 
مشغول فروش برنج، زیتون، زعفران و اقالم 
خوراکــی دیگر در داخل فروشــگاه لوازم 
خانگی شان هستند! حتی برخی  همکاران 
فقط وســایل برقی خاص مثل آبسردکن و 
مگس کش می فروشند! تعدادی هم تغییر 
شــغل داده اند یا اینکــه در فضای مجازی 
مشغول خرید و فروش لوازم خانگی دست 

دوم هستند.

 یک مقام صنفی: ترجیح می دهیم 
فعال سکوت کنیم

ر بــرای مطلع شــدن و انعــکاس نظرات 
تولیدکنندگان لوازم خانگی با ســخنگوی 
یکی از مجموعه های صنفی مرتبط با آنها 
تماس می گیریم اما با امتناع او از مصاحبه 
مواجه می شویم. این مقام صنفی در حوزه 
تولید لوازم خانگی در پاســخ به این سوال 
که شما چه برنامه ای برای بهبود شرایط و 
تعدیل قیمت لوازم خانگی دارید، می گوید: 
سیاســت مــا در حال حاضــر و در چنین 
شرایطی ســکوت است. ترجیح می دهیم 
فعــال حرفی نزنیــم. وی تصریح می کند: 
البته امیدوارم که در رســانه تان اشاره ای به 

نام و اظهارات من نداشته باشید.
بهبود نسبی شرایط سمساری ها

افــرادی کــه در زمینه خرید و فروش لوازم 
دست دوم و کارکرده فعالیت دارند، به خوبی 
تایید می کنند که کاهش قدرت خرید مردم 

موجب شده است که لوازم خانگی نو خریدار 
و خواهان چندانی نداشته باشند.

هرچند فروشگاه های لوازم خانگی به خاطر 
افزایش قیمت ها مشتریان خود را از دست 
داده اند اما مراجعه مردم به سمساری ها برای 
خرید لوازم کارکرده بیشتر شده است. البته 
این روزها ســایت های آنالین که در زمینه 
فروش لوازم خانگی کارکرده فعالیت دارند، 
شــرایط شغلی و کاری بسیار بهتری را در 

مقایسه با سمساری ها تجربه می کنند.
شهریور ماه امسال بود که داود عبدالهی فرد 
رئیس اتحادیه سمســاران و امانت فروشان 
تاییــد کــرد میزان فروش لــوازم خانگی 
دســت دوم و مراجعه مردم به سمساری ها 
و سایت ها افزایش چشمگیری داشته است. 
به گفته او بیشترین تقاضای خرید وسایل 
کارکرده مربوط به لوازم صوتی، تصویری و 

یخچال است.
رئیس اتحادیه سمســاران و امانت فروشان 
اظهار داشته است: »حدود ۷۰ درصد از مردم 
توان خرید لوازم خانگی نو را به خاطر قیمت 
باال ندارند و به همین علت به ســمت بازار 

لوازم دست دوم آمده اند.«
 نماینده مجلس: 

مردم نمی توانند لوازم نو بخرند
درباره مطلع شــدن از نظرات کمیســیون 
صنایــع مجلس درباره شــرایط موجود در 
بازار لوازم خانگی با روح اهلل ایزدخواه ارتباط 
گرفتیم. عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اســالمی به خبرنگار بازار 
می گویــد: در ارتباطاتــی که با مردم داریم 
آنها بسیار گالیه مند هستند و اعالم می کنند 
که توان خرید لوازم خانگی نو را ندارند چون 
قدرت خریدشــان در سال های اخیر بسیار 
کاهش یافته است. وی می افزاید: قبول دارم 
که گرانی لوازم خانگی مردم را آزار می دهد 
اما حل مشکالت موجود ارتباط چندانی به 
کمیسیون صنایع مجلس ندارد. این دولت 
است که در همه سال های گذشته تاکنون 
بــه جــای ورود غیراصولی به حوزه تقاضا، 
باید در زمینه عرضه و تولید نقش موثرتری 

می داشت که نداشت.

پیش بینی جدید رییس اتحادیه امالک از قیمت مسکن

کرات وین رفت بازار مسکن به استقبال مذا
کاهــش انتظــارات تورمــی به دلیل اخبــار مثبت از 
مذاکــرات هســته ای و ثبات بــازار ارز در آرامش بازار 
مسکن تاثیرگذار بوده و برخی افراد منتظر افت قیمت 

مسکن هستند.
 گزارش ها نشــان می دهد ســرعت رشد قیمت مسکن 
به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است. طی سه ماه 
گذشــته نرخ رشــد ماهیانه قیمت مسکن در تهران به 
تدریج 1.۲ درصد، 1.۸ درصد و 1.1 درصد بوده و رشد 
سالیانه آن به ۲۰ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ 
افزایش سالیانه قیمت در ماههای دی سه سال گذشته 
بــه ترتیــب ۹1، ۴1 و ۹۹ درصد بود. البته با وجود آنکه 
میزان بازدهی بازار مســکن در یک سال گذشته حدود 

۲۰ درصــد بــوده، این رقم برای بازار ارز ۸ درصد و برای 
ســکه ۴.۲ درصد بوده اســت. همین مساله در ترغیب 

برخی افراد برای خرید ملک تاثیرگذار بود.
کارشناسان معتقدند طی ۳۰ سال گذشته بازار مسکن 
یکی از کم ریســک ترین بازارهــا بوده و به همین دلیل 
زمانی که ریسک بازارهای دیگر در پی نوسانات اقتصادی 
افزایش پیدا می کند، تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن 
باال می رود. به نظر می رســد افزایش تمایل برای خرید 
در ماههای اخیر نیز ناشی از همین مساله باشد؛ چرا که 
طــرف تقاضا قصد دارد خود را در برابر انتظارات تورمی 
مصون نگه دارد. حتی کاهش احتمالی قیمت مســکن 
در آینــده می توانــد به نوعی منعکس کننده شــرایط 

 عمومی اقتصاد باشــد. بنابراین نگرانی بابت خرید ملک 
وجود ندارد.

مصطفی قلی خسرویـ  رییس اتحادیه مشاوران امالک 
ـ با بیان اینکه مسکن یک دارایی امن محسوب می شود 
گفت: عبارات و جمالت معروفی درخصوص ارزشمندی 
زمین و مسکن وجود دارد. مثال می گویند »خانه را بخر 
پنج ســال نگه دارد، بعد از آن خانه تو را ۵۰ ســال نگه 
مــی دارد«. یــا »زمین بخر کــه دزد روی آن راه برود اما 
نتواند آن را بدزدد«. جمله معروف دیگری می گوید »اگر 
مســکن را گران بفروشــی، ارزان فروخته ای و اگر گران 
بخــری، ارزان خریده ای«. این عبارات از یک طرف امن 
بودن کاالیی به نام مســکن را نشــان می دهد و از طرف 

دیگر حاوی این نکته اســت که ملک همواره ســپری در 
برابر انتظارات تورمی است.

خســروی درباره پیش بینی آینده بازار مسکن در سال 
1۴۰1 اظهار کرد: اگر ثبات بازارهای موازی مسکن که 
هم اکنون وجود دارد ادامه پیدا کند، مذاکرات هسته ای 
به نتیجه برسد و از طرف دیگر دولت بتواند طرح احداث 
چهار میلیون مســکن در چهار ســال آینده را به نتیجه 
برساند شاهد آرامش بازار مسکن خواهیم بود و نگرانی 
بابت رشــد قیمت وجود ندارد. کما اینکه در یک ســال 
گذشته تورم بازار مسکن تقریبا صفر بوده و پیش بینی 
ما این اســت که در ســال آینده ثبات نســبی این بازار 

ادامه پیدا کند.

یک مقام مسئول کارگری:

خط فقر واقعی می تواند جایگزین سبد معیشت شود
یک مقام مســئول کارگری معتقد اســت از آنجا که خط فقر دربرگیرنده و 
برگرفته از هزینه های ســبد معیشــت کارگران است چنانچه به طور واقعی 
در کشور اعالم شود، مانعی در جایگزینی آن به جای هزینه سبد معیشت 

در تعیین حقوق و دستمزد وجود ندارد.
فتح اهلل بیات با اشاره به تعیین رقم سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار، 
درباره محاسبه و مبنا قرار دادن خط فقر برای تعیین حقوق و دستمزد ابراز 
عقیده کرد و گفت: خط فقر و هزینه سبد معیشت می تواند هر دو در تعیین 
دستمزد مبنا قرار گیرد ولی اگر به درستی تعیین شود، نتیجه بخش است.
وی ادامه داد: آنچه مســلم اســت قانون در ماده ۴1 مالک و معیار تعیین 

حداقل دستمزد را مشخص کرده است ماده ۴1 می گوید نرخ تورم و سبد 
معیشــت در تعیین دســتمزد باید محاسبه شود و سبد معیشت در زندگی 
کارگران تاثیرگذار اســت اما تاکنون خط فقر مبنای تعیین دســتمزد قرار 

نگرفته و تعریف واحد و مشخصی در مورد آن ارایه نشده است.
این مقام مســئول کارگری متذکر شــد: ایرادی ندارد که در تعیین حقوق و 
دستمزد به جای محاسبه هزینه سبد معیشت، خط فقر مدنظر قرار گیرد 
چون خط فقر به نوعی دربرگیرنده و برگرفته از هزینه های ســبد معیشــت 
اســت و لذا اگر خط فقر واقعی اعالم شــود مانعی در جایگزینی آن به جای 
سبد معیشت وجود ندارد. بیات تصریح کرد: در حال حاضر عمده اجناس 

و کاالها لحظه ای با تغییر قیمت مواجه می شوند ولی می بینیم خط فقر 
ثابت می ماند در حالی که مصرف کننده و کسی که در بازار خرید می کند 
کاهــش قیمت را احســاس نمی کند و اقالم مصرفــی خود را روز به روز در 
حال تغییر قیمت می بیند به همین دلیل تاکید داریم که ســبد معیشــت 
حائز اهمیت است و اگر به طور واقعی تعیین شود، کارگران و دستمزد آنها 
نیز واقعی و به خط فقر نزدیک می شود. به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی، دولتها علیرغم تالش های صورت گرفته نتوانســته اند 
قیمتها را در بازار ثابت نگه دارند و تورم را مهار کنند، از این رو نباید به بهانه 

تورم، نسبت به افزایش دستمزدها مقاومت صورت گیرد.

خبر ویژه

بانک مرکزی اعالم کرد: در ۵ ماه گذشته فعالیت دولت سیزدهم تأمین ارز 
در کشور به شدت افزایش یافته است.

 با تدابیر بانک مرکزی، شــتاب تأمین ارز در ۵ ماه گذشــته ســرعت گرفت و 
این شاخص مهم اآلن در مدار ۴۹ میلیارد دالر قرار دارد در حالی که تأمین 

ارز در کل سال ۹۹ حدود ۳۷ میلیارد دالر بود.
وضع عرضه ارز در بازار اسکناس و حواله هم در شرایط مناسب قرار گرفته 

و تبادالت بانکی با کشور های همکار نیز رو به افزایش است.
همچنین حجم تجارت خارجی کشــور به بیش از ۸۰ میلیارد دالر رســیده 
کــه ۳۸.۷ میلیــارد دالر آن صادرات و ۴1.۵ میلیارد دالر واردات اســت.بر 

این اساس، حجم تجارت خارجی کشور در 1۰ ماهه امسال نسبت به دوره 
مشــابه ســال قبل بیش از ۳۶ درصد افزایش یافته اســت و بانک مرکزی از 
ظرفیــت صــادرات نفتی و غیرنفتی برای تأمیــن حداکثری نیاز های ارزی 
کشــور استفاده می کند.بر اســاس این گزارش، با موفقیت دولت سیزدهم 
در افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و تامین ارز برای تقاضای بازار داخل، 
قیمت دالر که در ســال جاری به ۳۰ هزار تومان هم رســیده بود هم اکنون 
به کانال ۲۶ هزار تومان عقب نشینی کرد. دالر آزاد در هفته ای که گذشت 

با هزارتومان کاهش، بازدهی منفی ۴.1۵درصدی را ثبت کرد.
 هفته سوم بهمن ماه برای بازار ارز، هفته پر نوسانی بود. درحالی که در آخرین 

روز معامالتــی هفتــه دوم بهمن ماه، دالر در محدوده ۲۷هزار و ۵۰۰تومان 
معامله می شد اما روز شنبه، با انتشار اخباری مربوط به احتمال لغو برخی 
تحریم های هســته ای توســط آمریکا، دالر آزاد ناگهان معامالت را از کف 
کانــال ۲۷هزارتومــان آغاز کرد و تــا پایان روز به میانه کانال ۲۶هزارتومان 
رســید.هر چند اخبار توافق موقت ایران و آمریکا تکذیب شــد و خبری از 
لغو تحریم ها هم نبود، اما از آنجایی که معامله گران در بازار ارز به دستیابی 
ایران و غرب به یک توافق خوشبین بودند و این اخبار را مقدمه  اخبار مثبت 
دیگری قلمداد می کردند دالر در میانه کانال ۲۶هزارتومان باقی ماند اما در 
معامالت فردایی همان روز، با ۵۰۰تومان افزایش به ۲۷هزارتومان رسید. 

سیگنال بانک مرکزی به بازار ارز

دالر سقوط کرد

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

ح احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه چالش های پیش روی طر

حرکت فوالدی ها به سمت انرژی های تجدیدپذیر

کوتاه از انرژی

بین الملل

درآمــد اضافی ۶۵ میلیارد 
دالری روسیه از گرانی 

قیمت نفت
اقتصاددانــان بــرآورد مــی کنند در 
صورت باال ماندن قیمت نفت، روســیه 
۶۵ میلیــارد دالر درآمــد اضافــی در 
ســال میالدی جاری خواهد داشــت.
طبق بــرآورد اقتصاددانان، اگر قیمت 
نفت نفت تا پایان سال حدود ۹۰ دالر 
بماند، این درآمد اضافی برای روســیه 
محقق خواهد شد. با این حال بسیاری از 
تحلیلگران انتظار دارند قیمتهای نفت 
از این هم باالتر رفته و از مرز 1۰۰ دالر 
در هر بشــکه عبور کند. در این صورت 
روسیه حداکثر ۷۳ میلیارد دالر درآمد 
نفتی بیشــتری خواهد داشــت.با باال 
ماندن قیمت گاز، درآمدهای ســوخت 
فســیلی روسیه هم باالتر خواهد رفت. 
دونتس، تحلیلگر رنســانس کپیتال به 
بلومبرگ گفت: موقعیت مالی روســیه 
به حدی باثبات است که حتی با قیمت 
مالیمتــر نفت هم وضعیت مالی فعلی 
این کشــور متزلزل نمی شود.اسکات 
جانســون، اقتصاددان بلومبرگ گفت: 
درآمد انرژی روسیه امسال فوق العاده 
باال به نظر می رســد و ذخایر مالی این 
کشــور را درست به موقع افزایش می 
دهد و در برابر بحران احتمالی ناشی از 
تحمیل تحریمها، سپر بزرگتری فراهم 
می کند. عالوه بر مســائل ژئوپلیتیکی، 
درآمد نفتی بیشــتر به معنای انعطاف 
پذیری بیشــتر بــرای افزایش هزینه و 
ســرمایه گذاری در اقتصاد است.این 
اواخــر پیش بینیهــا از افزایش قیمت 
نفت به 1۰۰ دالر در هر بشکه در سال 
میالدی جاری بیشــتر شده است. این 
خوش بینی تحت تاثیر تداوم رشد قوی 
تقاضا و تسهیل محدودیتهای کرونایی 
تقویت شده است. با وجود پیش بینی 
ها درباره بهبود چشــمگیر تولید نفت 
آمریکا در سال میالدی جاری، کمبود 
عرضه همچنان بارز مانده است. به نظر 
می رسد همه به جای آمریکا، به اوپک 
چشــم دوخته اند که محدود شــدن 
ظرفیت تولیــدش دلیل اصلی خوش 
بینی نسبت به صعود بیشتر قیمتهای 
نفت اســت.بر اســاس گــزارش اویل 
پرایس، مســائل ژئوپلیتیکی هم نقش 
دارند. اگر بحران اوکراین تشدید شود، 
مــی تواند قیمتهــای نفت را به میزان 
چشمگیرتری افزایش دهد. در این بین 
مانع افزایش قیمت نفت، توافق هسته 
ای ایران خواهد بود که با ادامه مذاکرات 
محتمل به نظر می رسد. توافق هسته 
ای راه را برای بازگشــت نفت ایران به 

بازارهای جهانی هموار می کند .

 جهش تورم آمریکا 
 ترمز افزایش 

قیمت نفت را کشید
قیمــت نفت در معامالت بازار جهانی 
بــا قوت گرفتن انتظارات برای افزایش 
چشمگیر نرخهای بهره آمریکا و انتظار 
ســرمایه گذاران برای نتیجه مذاکرات 
هســته ای، کاهش پیــدا کرد.بهای 
معامالت نفت برنت ۳۵ ســنت معادل 
۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۹1 دالر و 
1۶ سنت در هر بشکه رسید. معامالت 
نفت برنت شــب گذشــته با 1۴ سنت 
کاهش بسته شده بود.بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1۵ 
سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۸۹ 
دالر و ۷۳ ســنت در هر بشــکه رسید. 
شــاخص نفت آمریکا روز پنج شــنبه 
با ۲۲ ســنت افزایش بســته شده بود.
هر دو شــاخص قیمت نفت به ســوی 
نخســتین رشــد هفتگی پس از هفت 
هفته رشــد متوالــی، پیش می روند.
وارن پاترسون، مدیر تحقیقات کاالی 
ING گفت: آمار تورم که روز گذشــته 
منتشــر شــد، بانک مرکزی آمریکا را 
برای افزایش بیشتر نرخهای بهره تحت 
فشار قرار می دهد. این انتظارات روی 
نفت و کاالهای دیگر سنگینی می کند. 
بعالوه به نظر می رسد مذاکرات هسته 
ای ایران در حال پیشــرفت اســت که 
عامل بازدارنده رشد قیمتهاست.در پی 
انتشــار آمار تورم آمریکا که بزرگترین 
افزایش ســاالنه تورم در ۴۰ سال اخیر 
را نشان داد، جیمز بوالرد، رییس بانک 
فدرال رزرو ســنت لوئیس اظهار کرد: 
خواهان افزایش یک درصدی نرخهای 

بهره تا اول ژوییه است.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق:

شرکت بیمه پرداخت کننده 
 خسارت مشترکان برق 

مشخص شد
مدیــرکل امور انرژی و مشــتریان صنعت برق 
گفت: شــرکت بیمه ای که مقرر است خسارت 
وارده بــه مشــترکان صنعــت برق ناشــی از 
نوسان های برقی را پرداخت کند مشخص شده 
اســت. عبداالمیریاقوتی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایرنــا افزود: پــس از برگزاری چند 
مرحلــه مناقصه درنهایت شــرکت بیمه دی به 
عنوان شرکت بیمه ای برای پرداخت خسارت به 
مشترکان صنعت برق ناشی از نوسان های برقی 
تعیین شد.وی ادامه داد: مشترکانی که ناشی از 
نوسان های برق وسایل برقی آنها دچار خسارت 
شده است باید با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی 
بیمه دی و شرکت تولید، توزیع و انتقال نیروی 
برق ایران )توانیر( نســبت به بارگذاری مدارک 
خود اقدام می کردند تا پس از بررسی کارشناسان 
و انتخاب شــرکت بیمه ای اقدام برای پرداخت 
خســارت صورت گیرد.مدیــرکل امور انرژی و 
مشتریان صنعت برق گفت: اکنون روند پرداخت 
خســارت ها برای مشترکانی که پیشتر مدارک 
خود را بارگذاری کرده و تأیید شــده آغاز شــده 
اســت.یاقوتی ادامه داد: البته تالش می شــود تا 
پایان تیرماه ســال آینده خسارت همه کسانی 
کــه مدارک خــود را بارگذاری کرده اند و حدود 
۸۰ هزار پرونده را شامل می شود پرداخت شود.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، تا 
پایان اسفند نیز خسارات بیش از ۲۰ هزار پرونده 
پرداخت می شود.مشترکان زیان دیده می توانند 
با رجوع به ســامانه بیمه و بارگزاری مســتندات 
پرونده خســارت شامل مدارک عمومی )تصویر 
آخرین قبض پرداختی مشترک )مصرف کننده( 
یا تصویر صورت حســاب پیامکی آخرین قبض، 
تصویر کپی کارت ملی مشترک )مصرف کننده(، 
تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت محل خسارت( 
و تصویر یا فاکتور مربوط به خســارت وارده به 
تجهیزات )به اســتثنای مشــترکین تجاری(، 
نسبت به دریافت خسارت آتش سوزی، خسارت 
ناشی از انفجار، خسارت هزینه پزشکی، خسارت 

نقص عضو و حادثه منجر به فوت اقدام کنند.

چرا توزیع همه فرآورده های نفتی 
کشور الکترونیکی شد؟

مدیر عملیات شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی ایران، از عرضه انــواع فرآورده های نفتی 
در کشــور به صورت الکترونیکی خبر داد.علی 
اصغر عباســی گفت: فرآیند الکترونیکی شدن 
توزیع انواع فرآورده در کشــور در طول یک سال 
گذشــته به منظور اجرای سیاســت های دولت 
الکترونیک و بهبود فرآیند ها در همه حوزه های 
مختلــف ارائه خدمات، اجرایی و شــرایط برای 
دسترســی مصرف کنندگان سوخت، تسهیل 
شد.هم اکنون کل زنجیره تأمین و توزیع سوخت 
کشــور از نقطه درخواســت تا رسیدن به دست 
مصرف کننده اصلــی، به صورت کامال مکانیزه 
انجام می شود.به گفته مدیر عملیات شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، آخرین حلقه مفقوده 
این رونــد، تکمیل طرح توزیع الکترونیکی گاز 
مایع در کشــور بود که پارسال آغاز شد و اکنون 
به صورت کامل در کشــور اجرایی شــده است.
سامانه درخواست فرآورده )سدف( شرکت ملی 
پخــش فرآورده هــای نفتی با تبادل اطالعات با 
بیش از ۲۸ ســازمان مرتبــط دیگر، حدود ۴۰ 
خدمت را با شناســایی دقیق مصرف کنندگان 
عمــده و جزء بر مبنای زیرســاخت های آماری 

و اطالعاتی سازمان های مرتبط، ارائه می کند.

بسیج امکانات و تجهیزات 
بهداشت و درمان نفت برای 

مقابله با موج ششم کرونا
مدیرعامل ســازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت از آمادگی کامل این سازمان و استفاده از 
امکانات و تجهیزات برای مقابله با موج ششــم 
کرونــا خبر داد.ســیدمهدی هاشــمی ضمن 
تاکید بر آمادگی ســازمان بهداشــت و درمان 
صنعــت نفت برای مقابله با موج ششــم کرونا 
گفــت: هم اکنون همه مراکز درمانی ســازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت همانند گذشته 
در حالت آماده باش هســتند تا از این بحران به 
ســالمت عبور کنیم. متأسفانه از هفته گذشته 
میزان مراجعان سرپایی و بستری در بیمارستان 
صنعت نفت تهران و اهواز افزایش یافته اســت.
وی با تأکید بر اینکه در همه موج های گذشته 
کووید-1۹ آمادگی الزم را داشــتیم و هیچگاه 
کمبود امکانات و تجهیزات نداشــته ایم، افزود: 
بهره منــدی از حضور کارکنان آموزش دیده و 
ماهر و استفاده از امکانات از جمله عوامل موثر 
در مدیریت این موج ها بوده اســت. هم اکنون 
نیز برای تأمین اکسیژن بیمارستان ها مشکلی 
نداریــم و برای مدیریت بهتر، بخش های کرونا 
و بخش هــای ســفید از یکدیگر جدا شــده و 
خوشــبختانه بــه هیــچ عنــوان در این مدت 
کمبود تخت در هیچ یک از بخش ها مشــاهده 

نشده است.

نایب رئیس انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال 
و خدمات انرژی های تجدیدپذیر )ساتکا( با اشاره به 
تفاهم نامه منعقد شــده میان دو وزارتخانه در زمینه 
احــداث 1۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، گفت: 
در این تفاهم نامه تولید روز قبل در نظر گرفته شده 
که در روز آینده به صنایع تحویل داده شــود و این 
رویکــرد موجــب عدم روی آوردن صنایع فوالدی به 
توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر خواهد شــد. سید 
محمدجواد موسوی، نایب رئیس انجمن سازندگان و 
تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر 
)ساتکا( در کارگاه تجدیدپذیرها که در حاشیه جشنواره 
فوالد برگزار شد، با اشاره به امضای تفاهم نامه ای میان 
وزارت نیــرو و وزارت صنعــت، معدن و تجارت برای 
احــداث 1۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، اظهار 
کــرد: اخیرا الحاقیــه ای در خصوص احداث دو هزار 
مــگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ذیل این تفاهم نامه در 
حال تدوین اســت که توســط وزارتخانه های نیرو و 
صنعــت، معدن و تجارت امضا شــد.وی اضافه کرد: 
با توجه به نوســانی بودن تولید برق در نیروگاه های 
تجدیدپذیر، نقش وزارت نیرو و توانیر این اســت که 
برق تولیدی نیروگاه تجدیدپذیر را در شبکه دریافت 
کــرده و بــرق را به صورت یــک خط ثابت به صنایع 
فوالدی تحویل دهند. از این طریق شبکه نقش یک 
ذخیره ســاز را برای نیروگاه های تجدیدپذیر صنایع 
فوالدی بازی خواهد کرد، ولی نکته مهم این اســت 
که برق تزریقی به شبکه می باید در طول یک سال یا 
یک فصل و یا ماهانه محاسبه و تبدیل به خط صاف 
شود، ولی در پیش نویس متن الحاقیه کنونی، تولید 
روز قبل در نظر گرفته شده که در روز آینده به صنایع 
تحویل داده شود.موسوی خاطر نشان کرد: با توجه به 
نوسانات انرژی های تجدیدپذیر در روزهای مختلف، 
این رویکرد منطقی نیست و موجب عدم روی آوردن 
صنایع فوالدی به توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
خواهد شــد که بدون شــک هدف نگارندگان این 
پیش نویس این گونه نبوده است.رییس نائب رییس 

انجمن ســاتکا، تاکید کرد: این در حالی که است که 
در ابالغیه وزارت نیرو در خصوص استخراج کنندگان 
رمز ارز )ماینرها( که در ۲۹ آذر سال جاری ابالغ شد، 
متوسط تولید ماهانه نیروگاه های تجدیدپذیر مالک 
قرار گرفته است. حال باید پرسید که چرا وزارت نیرو 
در الحاقیه تجدیدپذیر برای صنایع، تولید روزانه را در 

متن پیش نویس آورده است.
کسری برق و کسری تراز گاز در کشور

ایمان احمدی، عضو هیات مدیره انجمن ساتکا نیز 
در این جلســه تاکید کرد: در تابســتان سال جاری 
کشور با کسری 1۳ هزار مگاواتی برق روبرو بود که 
صنایع نخســتین قربانیان آن بودند و دچار ضرر و 
زیان فراوان شــدند. همچنین در ســال های اخیر و 
در آینده دچار کسری تراز گاز در کشور نیز هستیم.

وی اضافــه کــرد: از این رو صنایع فوالدی باید دقت 
کنند که ادامه راه احداث نیروگاه های فسیلی نه تنها 
چاره کســری برق آنها نخواهد بود، بلکه کشــور را با 
کســری بیشــتر تراز گاز روبرو خواهند کرد. این در 
حالی اســت که در سال ۲۰۲۰ به میزان ۸۳ درصد 
از نیروگاه های احداث شده، نیروگاه های تجدیدپذیر 

بوده است، این روند دنیا را به خوبی نشان می دهد.
استقبال صنایع فوالدی از احداث نیروگاه های 

تجدیدپذیر
اکبــر ادیــب فر، عضو هیات مدیره انجمن ســاتکا 
نیــز در جشــنواره فوالد با بیــان اینکه در ماه های 
اخیر اســتقبال زیادی از طرف صنایع فوالدی برای 
اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر شــده اســت، 
ادامــه داد: کارخانجــات مختلف فوالدی با مراجعه 
به شــرکت های تجدیدپذیر دربــاره نحوه احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر به تبادل نظر می پردازند،؛ 
چرا که تکنولوژی های ذخیره سازی در دنیا در حال 
پیشــرفت بوده و در آینده می توانند مشکل نوسانی 
بــودن بــرق تجدیدپذیر را مرتفــع کنند.محمود 
کریمی، عضو هیات مدیره انجمن ساتکا نیز استفاده 
از انرژی هــای تجدیدپذیــر برای صنایع فوالدی را 
دارای امتیازات و فرصت های فراوانی دانست و افزود: 
از جمله این مزایا سرعت باالی احداث نیروگاه های 
تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه های خورشــیدی است. 
چند ده مگاوات نیروگاه خورشــیدی در طول ســه 
چهار ماه قابل احداث است و این می تواند به صورت 

موازی و ماژوالر تا چندین برابر نیز افزایش یابد.وی 
عــدم نیــاز به ســوخت از قبیل گاز  و کاهش هزینه 
دوره بهره برداری از نیروگاه خورشــیدی را از دیگر 
مزایای این نیروگاه ها دانست، به گونه ای که تا ۲۰ 
سال با کمترین هزینه کار می کنند.نسترن رفیعی، 
عضو انجمن ســاتکا نیز با تاکید بر اینکه با توجه به 
پتانسیل باالی کشور برای استفاده از انرژی بادی و 
انرژی خورشــیدی، نیروگاه های خورشیدی و بادی 
مســیر آینده تولید بــرق صنایع فوالد را می توانند 
تشــکیل دهند، اظهار کرد: با توجه به گســتردگی 
تابش خورشید در جغرافیای کشور، صنایع فوالدی 
می توانند نیروگاه های خورشیدی را در محوطه خود 
یا نزدیک به خود احداث کرده و به صورت خودتامین 
)و متصل به شــبکه( از آن استفاده کنند. همچنین 
می تواننــد در محلی دیگــر نیروگاه احداث کرده و 
بــرق تولیدی را از طریق شــبکه ترانزیت و مصرف 
کنند. وی ادامــه داد: کارخانجات مختلف فوالدی 
با مراجعه به شــرکت های تجدیدپذیر درباره نحوه 
احــداث نیروگاه هــای تجدیدپذیر بــه تبادل نظر 
می پردازند،؛ چرا که تکنولوژی های ذخیره ســازی 

در دنیا در حال پیشرفت است.
ک سبد مصرف انرژی بیشتر از برق پا

در ایــن کارگاه همچنین حمید رضا صالحی، نایب 
رئیس کمیســیون انرژی اتاق ایران، خاطر نشــان 
کرد: فوالدی ها از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی 
کشور هستند. ما به عنوان تولیدکنندگان برق پاک 
باید تالش کنیم که سبد مصرف انرژی بیشتر از برق 
پاک باشــد و این یک رســالت اصلی انجمن ساتکا 
اســت.وی همکاری فعالیــن تجدیدپذیر و فعالین 
فــوالد را یــک بازی برد _ برد توصیف کرد و یادآور 
شــد: در انجمن ســاتکا هم ســازندگان، هم تامین 
کنندگان، هم پیمانکاران و مشــاوران حضور دارند 
و می توانند از طریق این نهاد، ارتباط خودشــان را 
با فوالدی ها برقرار کنند و کســب و کارهای جدید 

تعریف کنند.

اوپک: 

تقاضا برای نفت رشد بیشتری خواهد داشت
اوپک پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال میالدی جاری با احیای قدرتمند اقتصاد جهانی 
از رکود ناشی از پاندمی، رشد بیشتری پیدا خواهد کرد. اوپک که در گزارش دسامبر خود پیش بینی 
رشــد تقاضای جهانی برای نفت در ســال میالدی جاری را تغییر نداده بود، همچنان بر این باور اســت 
که تاثیر شــیوع واریانت اُمیکرون بر تقاضا مالیم بوده و تاثیر اقتصادی منفی به اندازه موجهای قبلی 
کووید 1۹ نداشته است. در گزارش ماه جاری به نظر رسید اوپک خوش بینی بیشتری پیدا کرده است 
اما پیش بینی رشد تقاضا را بدون تغییر نگه داشت.اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی 
کرد مصرف جهانی نفت در سه ماهه سوم از مرز 1۰۰ میلیون بشکه در روز عبور می کند و به 1۰1.۳۲ 
میلیون بشکه در روز و در سه ماهه چهارم به 1۰۲.۹۲ میلیون بشکه در روز می رسد که در مقایسه با 
پیش بینی ماه پیش این گروه تغییری نداشته است. مصرف جهانی نفت آخرین بار در سال ۲۰1۹ از 
این رقم فراتر رفته بود. برای کل سال ۲۰۲۲، اوپک برآوردش از تقاضای جهانی برای نفت را 1۰ هزار 

بشکه در روز افزایش داد و 1۰۰.۸ میلیون بشکه در روز پیش بینی کرد. پیش بینی اوپک از نرخ رشد 
ســاالنه تقاضا در ســال میالدی جاری همچنان ۴.۲ میلیون بشــکه در روز ماند.این گزارش همچنین 
تولید باالتر اوپک را نشــان داد که در راســتای تســهیل تدریجی توافق محدودیت عرضه اوپک پالس 
صورت گرفت. اوپک پالس هر ماه تولیدش را به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش می دهد که 
سهم اوپک از این افزایش ۲۵۴ هزار بشکه در روز است اما تولیدش به دلیل مشکالت تولیدکنندگان 
کوچکتر در باال بردن ظرفیت تولید، کمتر از این افزایش داشته است.طبق گزارش اوپک، تولید نفت 
این گروه در ژانویه تنها ۶۴ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۲۷.۹۸ میلیون بشکه در روز رسید. 
از میان 1۳ عضو اوپک، تولید هفت کشور شامل ونزوئال، لیبی و عراق کاهش داشت. تولید عربستان 
ســعودی ۵۴ هزار بشــکه در روز افزایش یافت اما این کشــور به اوپک اعالم کرد تولیدش را 1۲۳ هزار 

بشکه در روز افزایش داده و به 1۰.1۴۵ میلیون بشکه در روز رسانده است.

ســه شــرکت بین المللی رهگیــری جریان تجــارت نفت جهان 
بــه خبرگــزاری رویترز اعالم کرده اند که صــادرات نفت ایران به 
باالترین سطح در سه سال اخیر در دولت جدید افزایش یافته است.

خبرگزاری رویترز نوشــته است: بر اساس برآوردهای شرکت هایی 
که جریان تجارت نفت را دنبال می کنند، صادرات نفت ایران برای 
اولین بار در سه سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز 
رسیده است که نشان دهنده افزایش صادرات به چین است.صادرات 
نفت تهران از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در 
سال ۲۰1۸ از توافق هسته ای سال ۲۰1۵ خارج شد و تحریم ها را با 
هدف محدود کردن صادرات نفت و درآمدهای مرتبط با آن به دولت 

ایــران بازگرداند، کاهش یافته اســت.ایران برخی از صادرات نفت 
خود را با وجود تحریم ها حفظ کرده اســت زیرا واســطه ها راه هایی 
برای پنهان کردن مبدأ واردات پیدا می کنند. شرکت های ردیابی 
نفت کش ها می گویند مقصد بیشتر این محموله ها چین است.دولت 
جو بایدن، رئیس جمهور جو بایدن در مورد واردات نفت از ایران با 
چین گفتگو کرده است، اما تحریم هایی را علیه افراد و شرکت های 
چینی اعمال نکرده اســت. پکن از ایاالت متحده خواســته است که 
تحریم های ایران را که چین با آن مخالف است، لغو کند.مذاکرات 
غیرمستقیم ایران و آمریکا برای احیای توافق هسته ای روز سه شنبه 
از ســر گرفته شــد. اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد، ایران می تواند 

فروش آزاد نفت را از ســر بگیرد.بر اســاس برآوردهای مشــاوران و 
تحلیلگران صنعت نفت، ایران در ســال ۲۰۲1 با وجود تحریم ها 
توانست صادرات خود را افزایش دهد. این صادرات بسیار کمتر از 
۲.۵ میلیون بشکه در روز )بشکه در روز( ارسال شده قبل از اعمال 
مجدد تحریم ها باقی می ماند.شــرکت مشــاوره پترو لجستیک که 
جریــان تجــارت خارجی نفت را دنبال می کند، اعالم کرد صادرات 
نفت خام ایران در دســامبر به بیش از یک میلیون بشــکه در روز 
افزایش یافت .دانیل گربر، مدیر اجرایی شــرکت پترو لجســتیک 
گفت: تا زمانی که تغییری در چشــم انداز سیاســی ایجاد نشــود، 
انتظار نداریم به طور مداوم 1 میلیون بشکه در روز شاهد باشیم.

سه نهاد بین المللی: 

ترین رقم سه سال اخیر رسید صادرات نفت ایران به باال

خبر  ویژه

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد؛

گازهای همراه نفت ک پتروشیمی ها با جمع آوری  تامین پایدار خورا
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی با اشــاره بــه امضای 
قــرارداد جمــع آوری گازهای همراه در میادین شــرق کارون با حضور 
رئیس جمهوری، گفت: جمع آوری گازهای همراه در همه میادین خشکی 
کشور در دستور کار است تا در سرمایه گذاری هلدینگ های پتروشیمی 
به عنوان خوراک پایدار مورد اســتفاده قرار گیرد.مرتضی شــاه میرزایی 
اظهار داشت: یکی از راهبردهای صنایع پتروشیمی این است که خوراک 
مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی را که از بخش باالدست صنعت نفت 
یعنی شرکت ملی نفت و میادین گازی حاصل می شود، به صورت پایدار 
تامین شــود. در این زمینه ســرمایه گذاری هایی  توسط هلدینگ های 
پتروشــیمی آغاز شــده است.وی به امضای قرارداد جمع آوری گازهای 

همراه نفت در میادین شــرق کارون به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر که با 
حضور رئیس جمهوری به امضا رسید، اشاره کرد و ادامه داد: با هلدینگ ها و 
شرکت ملی نفت در این زمینه رایزنی هایی انجام شده که به نتیجه رسیده 
است.شاه میرزایی تاکید کرد: امضای این قراردادها ادامه دار خواهد بود 
و در هفته هــای آینــده جمع آوری گازهای همــراه در غرب کارون نیز 
طبق قراردادی به هلدینگ های پتروشیمی واگذار می شود.وی گفت: در 
گذشته نیز پاالیشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در همین زمینه توسط 
بخش پتروشــیمی، طراحی، ســرمایه گذاری و ساخته شد که در تامین 
پایدار خوراک پتروشیمی ها نقش موثری دارد.به گفته معاون وزیر نفت 
در امور پتروشــیمی، طرح های ان.جی.ال که در کشــور تعریف شده نیز 

در همین رابطه است و قراردادهای جدید منعقد خواهد شد.وی ادامه 
داد: هلدینگ های پتروشیمی ایران در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند 
و مصمم هســتیم همه گازهای مشــعل و گازهایی که فلر می شــود بعد 
از جمع آوری، به عنوان خوراک پتروشــیمی مورد اســتفاده قرار گیرند.
شــاه میرزایی با تاکید بر اینکه گازهای همراه در حال حاضر در فلرها 
سوزانده می شود، گفت: این موضوع عالوه بر هدررفت سرمایه، آلودگی 
محیط زیست را نیز به دنبال خواهد داشت.وی افزود: با هدایت این گاز 
به مجتمع های جداسازی و فرآورش، عالوه بر شیرین سازی متان، سایر 
بخش های گاز مانند اتان، پروپان، بوتان و غیره جدا شــده و به عنوان 

خوراک صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد .
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55بانک و بیمه
 امضا تفاهم نامه میان بانک شهر 

و مناطق آزاد تجاری
 طی مراسمی با حضور سید 
محمــد مهــدی احمدی 
مدیرعامــل بانک شــهر و 
سعید محمد مشاور رییس 
جمهــور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  
صنعتی و ویژه اقتصادی تفاهم نامه همکاری های 

مشترک میان دوطرف به امضاء رسید.
احمدی در این مراســم با اشاره به نقش تاثیرگذار 
بانک شــهر در توســعه زیربنایی شهرهای کشور، 
گفت: آماده حمایت از روند توسعه در مناطق آزاد 
و ارائــه خدمات مالی – بانکی به فعاالن اقتصادی 

در این مناطق هستیم.
وی بــا بیان اینکه، بانک شــهر هم اکنون در ارائه 
خدمات بانکی در حوزه های ارزی و ریالی از بانک 
های برتر کشور می باشد، تصریح کرد: در سال های 
اخیر، بانک شهر در حمایت از واحدهای تولیدی، 
کمک به فعاالن اقتصادی و تکمیل ابر پروژه های 
ملی نقش به ســزایی ایفا کرده و هم اکنون آماده 
ارائه خدمات مالی نوین در تامین مالی از پروژه های 

زیربنایی و اقتصادی در مناطق آزاد کشور است.
احمــدی در بخش دیگــری از صحبت های خود 
تاکیــد کرد: بــا تمام توان و توجه به ظرفیت های 
بانک، در جهت تحقق اهداف مناطق آزاد تجاری 
ـ صنعتی به عنوان نیروی محرکه توســعه کشور 
آمــاده ارائه خدمات خواهیم بود. اعتقاد داریم که 
فرآیند توســعه، زمانی در کشور سرعت می گیرد 
که مناطق آزاد بتوانند با ابداع و ابتکارات نوین این 

مسیر را هموار کنند.
مدیرعامل بانک شــهر با اشــاره به آشنایی ارکان 
ایــن بانــک با “بانکداری نهادی”، گفت: با توجه به 
ســطح تعاملی که هم اکنون میان دو طرف وجود 
دارد، آماده هســتیم به عنوان بانک عامل مناطق 
آزاد معرفی و بسته خدمات مالی و بانکی جامع در 

این خصوص را ارائه نماییم.
وی به نقش بانک شــهر در پیشــرفت و تکمیل ابر 
پروژه های شــهری )مانند: توســعه خطوط مترو، 
کمک به نوســازی حمل و نقل عمومی، ســاخت 
تونل های شــهری و …( اشاره کرد و افزود: قطعا 
توانمنــدی، تخصص، چابکی در تصمیم گیری و 
ظرفیــت های این بانک می تواند ضامن توســعه 
فعالیــت هــا در مناطق آزاد بــوده و فرصت های 
مناســبی را برای فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد 

فراهم نماید.
احمــدی گفت: همچنین شــرکت هــای ابزاری 
زیرمجموعــه بانک نیز با توجه به توانمندی هایی 
که در حوزه های تخصصی فعالیت خود دارند، آماده 
اند شــرایطی را فراهم نمایند تا فعاالن اقتصادی 
بتواننــد از طریق روش های نوین تامین مالی اعم 
از انتشار اوراق صکوک و اوراق مرابحه، در طرح های 

مناطق آزاد نسبت به تامین سرمایه اقدام کنند.
وی با اشــاره به پیشــرو بودن بانک شــهر در ارائه 
خدمات ارزی، افزود: با توجه به نیاز شــهروندان، 
کسبه و فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد به خدمات 
کامل بانکی، به خصوص خدمات ارزی و عاملیت 
فاینانس پروژه های توسعه ای از محل منابع سرمایه 
گذاری خارجی و صندوق توسعه ملی؛ برای حمایت 
از فعالیــت هــای بزرگ اقتصادی در این مناطق و 
همچنیــن اجرای ابر پروژه ها، آماده ارائه خدمات 

هستیم.
احمــدی با اعالم آمادگی بانک شــهر برای ارتقاء 
همکاری با مناطق آزاد و افزایش سطح اختیارات 
شــعب بانک در این مناطق، گفت: یکی از ویژگی 
های بارز و متفاوت بانک شهر به نسبت سایر بانک 

ها، سرعت باالی تصمیم گیری در آن است.
مدیرعامل بانک شهر در پایان سخنان خود در این 
مراسم، ابراز امیدواری کرد: با همدلی که در میان 
دو طــرف وجــود دارد و در قالب این تفاهم نامه که 
پس از برگزاری نشست های مختلف کارشناسی 
تهیه شده است، بتوانیم گام های بلندی در جهت 
توســعه و رونق اقتصادی کشــور و به ویژه مناطق 

آزاد برداریم.
ســعید محمــد مشــاور رییس جمهــور و دبیر 
شــورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه 
اقتصــادی نیــز در این مراســم تاکید کرد: روی 
حمایت ها و کمک های بانک شــهر برای توسعه 
مناطق آزاد و تحقق اهداف خود، حســاب ویژه 

ای باز کرده ایم.
وی با بیان اینکه در تالش هستیم تا ظرفیت های 
مناطق آزاد را بیش از پیش افزایش دهیم، گفت: 
در آینده نزدیک برخی مناطق کشــور به مناطق 
آزاد تجاریـ  صنعتی اضافه خواهند شد. همچنین 
ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشور های همسایه را 

نیز در دستور کار داریم.
سعید محمد تصریح کرد: می دانیم که بانک شهر در 
بسیاری از حوزه های بانکی در کشور پیشرو است، 
برهمین اساس باتوجه به اینکه روابط مناطق آزاد 
در حوزه بین الملل گسترش خواهد یافت؛ انتظار 
داریم به صورت کامل از خدمات ارزی بانک شهر 

بهره مند شویم.
مشاور رییس جمهور با اشاره به حضور شرکت های 
دانش بنیان در مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی، ادامه 
داد: بانک شــهر می تواند با ارتقاء ســطح همکاری 
بــا این شــرکت هــا در حل مشــکالت و افزایش 

محصوالت آنان نقش سازنده ای داشته باشد.
ســعید محمد تاکید کــرد: امیدواریم این تفاهم 
نامه بتواند نقش بانک شهر در مشارکت، سرمایه 
گذاری و توســعه زیرســاخت ها در مناطق آزاد را 

پررنگ کند.

اخبار

با حضور معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت:

افتتاح بزرگترین کارخانه تولید 
 شیر خشک و کره خاورمیانه 
با مشارکت بانک کشاورزی

بــا مشــارکت ۲1۰۰ میلیــارد ریالــی بانــک 
کشــاورزی،بزرگترین کارخانه تولید شیرخشک 
و کره خاورمیانه در شهرســتان پیشــوا افتتاح و 
بهره برداری از آن آغاز شــد. این واحد تولیدی در 
نهمیــن روز از ایــام اهلل دهه مبارک فجرو با حضور 
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور، سید امیر 
حســین مدنی معاون توســعه روستایی ریاست 
جمهوری، ســید مرتضی بختیاری رییس کمیته 
امداد امــام خمینی،منصوری اســتاندار تهران، 
روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشــاورزی و 
شــماری دیگر از مســئوالن کشوری و استانی در 
شهرستان پیشوا افتتاح شد. بر اساس این گزارش، 
واحد تولیدی»شــمه شــیر« با ســرمایه گذاری 
۳۶۰۰ میلیارد ریالی در زمینی به مســاحت ۶۰ 
هزار مترمربع و زیربنای ۲۲ هزار و ۷۶۰ مترمربع 
احداث شــده است که 1۳۵۰ میلیارد ریال آن در 
قالب تسهیالت بانک کشاورزی تأمین و پرداخت 
شده و ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیالت نیز برای هزینه 
های جاری این طرح مصوب شده است. این گزارش 
می افزاید، با راه اندازی این واحد تولیدی که ظرفیت 
دریافت روزانه هزار و ۲۰۰ تن و ساالنه ۴۰۰ هزار تن 
شیرخام را دارد زنجیره تأمین و جذب ۳۸ هزار تن 
مواد خام کشاورزی و بیش از ۷۰ مزرعه و دامداری 
فراهم می شود. شایان ذکر است،کارخانه شمه شیر 
ساالنه ۳ هزار و ۵۰۰ تن شیرخشک پرچرب، ۲۶ 
هزار تن شیرخشــک کم چرب، ۷ هزار و ۵۰۰ تن 
کره پاستوریزه، ۸ هزار و 1۰۰ تن خامه، ۳ هزار تن 
شــیر تغلیظ شــده و ۷۰۰ تن پودر آب پنیر تولید 
می کند و  با راه اندازی این کارخانه زمینه اشتغال 

مستقیم ۳۵۰ نفر فراهم شده است.

ششمین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز بیمه آسیا آغاز شد
بیمه آســیا، ششمین جشنواره فروش 
بیمــه های جامع عمــر و پس انداز را 

آغاز کرد.
 همزمان با گرامیداشت  ایام ا… دهه 
مبارک فجر انقالب اسالمی، ششمین 
جشنواره فروش بیمه های عمر و پس 
انداز بیمه آســیا با صدها جایزه طالیی 

و ارزنده آغاز شد.
بنابــر این گزارش، در این جشــنواره، 
معادل حق بیمه یکســال عمر و پس 
انــداز بــه برندگان خریــد بیمه نامه 
پرداخت می شــود و امکان خرید بیمه 
 درمــان انفرادی )طــرح ارمغان( نیز 

وجود دارد.
ایــن گــزارش می افزایــد: همچنین 
خریــداران بیمــه عمر و پــس انداز 
بیمــه آســیا در مدت برگــزاری این 

 1۲ جشــنواره)1۲بهمن 1۴۰۰تــا 
فروردیــن 1۴۰1( مــی تواننــد از 
تخفیفات ویژه در سایر رشته های بیمه 
ای از جمله خرید اقساطی بیمه شخص 
ثالــث، ۲۵ تــا ۳۵ درصد تخفیف ویژه 
در بیمه نامه بدنه اتومبیل، ۵۰ درصد 
تخفیــف در بیمه های آتش ســوزی ، 
۳۰درصدت تخفیف در بیمه های  عمر 
و حوادث انفرادی ، ۵۰ درصد تخفیف 
در بیمه های جامع مســئولیت و 1۰ 
درصــد تخفیــف در بیمه های باربری 

بهره مند شوند.
گفتنی است امســال ۳۸٫۲ درصدی 
ســود قطعی مشــارکت در منافع در 
پایان ســال 1۳۹۹ به حساب اندوخته 
بیمه گذاران عمر و پس انداز بیمه آسیا 

واریز شد.

اخبار

شــرکت بیمــه کوثر طرح جدیــد بیمه  نامه آتش  
ســوزی با نام »ایمن« را برای رفع دغدغه جامعه 

هدف تدوین کرد.
 با اعالم مدیر بیمه های آتش ســوزی بیمه کوثر، 
در پی توافق شــرکت بیمه کوثر و ســابا و در پاسخ 
به مطالبه بازنشستگان تحت پوشش سابا، با هدف 
جبران هزینه های ناشــی از مخاطرات گوناگون و 
تامین امنیت خاطر بازنشســتگانی که می خواهند 
بیــش از یــک واحد مســکونی متعلــق به خود را 
تحت پوشــش بیمه آتش سوزی قرار دهند، »طرح 
ایمن« اجرایی شــد. لیال رحیمی با اشاره به اینکه 
پیش از این هر بازنشســته می توانســت تنها یک 
منزل مســکونی را با نرخ تعدیلی تحت پوشــش 
بیمــه آتش ســوزی قرار دهد، گفــت: از این پس 

بازنشستگانی که بیش از یک واحد مسکونی به نام 
خود یا همسرشان دارند، می توانند پوشش بیمه ای 
منــازل دوم تــا چهارم را نیز با همان نرخ حق بیمه 
واحد مسکونی اول تهیه کنند. وی از اجرایی شدن 
طرح ایمن از 1۶ بهمن 1۴۰۰ در سراســر کشــور 
خبر داد و گفت: بازنشستگانی که تمایل به خرید 
بیمه نامه آتش سوزی در قالب این طرح دارند، پس 
از مراجعــه به دفاتر خدمات الکترونیک ســاتا در 
سراسر کشور، با ارائه اسناد و مدارک مالکیت خود یا 
همسرشان، تکمیل کاربرگ مربوط و اعالم موافقت 
با کســر حق بیمه از حقــوق، می توانند واحدهای 
مســکونی دوم تا چهارم خــود را در مقابل تمامی 
حوادثی که محل های یادشده را تهدید می کند، با 

لحاظ تخفیفات و شرایط ویژه بیمه کنند.

کوثر ح ایمن بیمه  رونمایی از طر

خبر  ویژه

امــاک حــوزه ثبــت  امــاک اســتان گیــان-اداره ثبــت اســناد و  اداره کل ثبــت اســناد و 
ملــک ناحیــه یــک رشــت هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی  آگهــي موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده13 آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي- برابــر 
رای اصاحــی شــماره 140060318001003228 مورخــه 1400/11/07 موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه1 رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــي خانــم 
زنــد  خدیجــه نــادری بــه شــماره شناســنامه 1451 کدملــی 5389072766  صــادره از آوج فر
حســن درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 186.20 مترمربــع بشــماره 
پــاك فرعــي 38 از پــاک شــماره 8 فرعــي از اصلــي 5 واقــع در کتــه رود بخش9گیــان حــوزه 
ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بــه نــام مالــک رســمی  اولیــه حاجــی گل برمکــی خشــکبیجاری 
احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــك رســمي بــه 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  متقاضــی محــر
15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــي بــه مــدت یــک مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بديهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول 1400/11/23 

ک ناحیه یک رشت-سید محمدفرزانه شال رئیس اداره ثبت اسناد وامال

گهی فقدان سند مالکیت  آ
و  مفــروز  اصلــی   314 از  فرعــی   17582 ثبتــی  پــاک  بــه  مســکونی  آپارتمــان  قطعــه  یــک 
مجــزا شــده از 17249 فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه 3 در طبقــه 1 و واقــع در حــوزه ثبــت 
ز بــه مســاحت 13.83 متــر مربــع بــه نــام آقــای محمدرضــا  ملــک ســاوجباغ اســتان البــر
زنــد ســاراله شــماره شناســنامه 2216 تاریــخ تولــد 1345/01/01 صــادره از  / ارمندپــور فر
ســاوجباغ دارای شــماره ملــی 4897710936 بــا جــز ســهم 6 از کل ســهم 6 بــه عنــوان 
مالــک شــش دانــگ عرصــه و اعیــان بــا شــماره مســتند مالکیــت 24239 تاریــخ 1399/06/13 
دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 15 شــهر هشــتگرد اســتان البــرز موضــوع ســند مالکیــت 
الکترونیکــی  دفتــر  شــماره  بــا   98 ســال  ه  ســری   545273 چاپــی  شــماره  بــه  اصلــی 
بــرگ  دو  تســلیم  ضمــن  نامبــرده  ســپس  اســت  گردیــده  ثبــت   139920331012010506
استشــهادیه تصديــق شــده اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت چاپــی پــاک مــورد ثبــت 
بــه علــت اســباب کشــی مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

نمــوده اســت 
لــذا مراتــب بــه اســتناد بــه مــاده 120 آيیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود 
تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــه  ــن ارائ ــود را ضم ــراض خ ــدت ده روز اعت ــه م ــی ب ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــور باش مذک

ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد
ج نیک بین  ایر
ک ساوجبالغ رئیس اداره ثبت اسناد و امال
از طرف ابوالفضل مرادی

آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت  گهي موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140060318015003238 مورخــه1400/11/04 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
متقاضــي  و بامعــارض  مالکانــه  ملــك خمــام تصرفــات  ثبــت  حــوزه  ثبتــي  واحــد  در 
زنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه 2728 صــادره از تهــران  خانــم فاطمــه مظهــری فر
درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 534.03  مترمربــع در پــاك 
شــماره 2300 فرعــي از 22 اصلــي مفــروز ومجــزی شــده از پــاک 62 فرعــی از 22 اصلــی 
ــرز  ــی  مح ــی خواچکین ــد ايوب ــای محم ــمي آق ــك رس ــداري از مال ــن خری ــع در خواچکی واق
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
ــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــي بــه مــدت دومــاه  اعتراضــي داشــته باشــند مــي توانن
ــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از  اعت
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بديهــي 
مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول  عــدم  و  مذکــور  مــدت  انقضــاي  صــورت  در  اســت 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/23 ونوبــت 

دوم:1400/12/08
م/الف295۰                                                                       محمد رجب پور دموچالی- 
ک رئیس ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت  گهي موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140060318001003159 مورخــه1400/11/03 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــي آقــای محمــود مهــری خشــکبیجاری بــه ش ش 2915 کدملــی 5189409996 
زنــد غامحســن درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه  صــادره از رشــت فر
مســاحت 332/12  مترمربــع در پــاك شــماره  فرعــي از 953 از پــاک شــماره 40 فرعــی 
از اصلــی 6 واقــع در بازارمحلــه بخــش 9 گیــان حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه یــک رشــت بــه 
لمانــی احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه  نــام مالــک رســمی اولیــه رحیــم محمــدی آ
ز گردیــده اســت.  ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی محــر
.لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود 
در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
بــه مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بديهــي اســت در صــورت  را  دادخواســت خــود 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــاي م انقض

خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/11/23 ونوبــت دوم:1400/12/08
ک ناحیه یک رشت سید محمد فرزانه شال- رئیس ثبت اسناد وامال

آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت  گهي موضوع ماده 3قانون و ماده۱3  آ  "
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

موضــوع  اول  هیــات  مورخــه1400/10/28   140060318001003115 شــماره  راي  برابــر 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ناحیــه یــک رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
کدملــی   2153 ش  ش  بــه  پاســخی  نیکــوی  محمــدی  صغــرا  فاطمــه  خانــم  متقاضــي 
از 378  16 ســهم مشــاع  زنــد محمدعلــی در  فر از خشــکبیجار  5189402363صــادره 
ســهم ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 1078 مترمربــع در پــاك شــماره  
فرعــي از 857 از پــاک شــماره 100 فرعــی از اصلــی 6 واقــع در بازارمحلــه بخــش 9 گیــان 
اولیــه مهــدی فروغیــراد  نــام مالــک رســمی  بــه  یــک رشــت  حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه 
حــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس ز گردی ــر ــی مح ــه متقاض ب
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک ــود در صورت ــي ش ــي م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــي بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد 
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ونوبــت   1400/11/23: اول  نوبــت  انتشــار  شــد.تاریخ  خواهــد  صــادر  مالکیــت  ســند 

دوم:1400/12/08
ک ناحیه یک رشت سید محمد فرزانه شال- رئیس ثبت اسناد وامال

کارت ســوخت ،کارت ماشــین ،بــرگ ســبز،برگ کمپانــی ،بیمــه 
ــماره  ــا ش ــژو 206SD-TU5ب ــودروی پ ــی  خ ــه فن ــه و معاین نام
موتــور  شــماره  پــاک  شــماره  و  145ط25  ایــران   62 پــاک 
 NAAP41FE2JJ577516 174 و شماره شاسیb0038815
 2170099761 ملــی  شــماره  بــا  زاهــدی  مهــدی  محمــد  بنــام 

مفقــود گشــته و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

عضــو هیئــت مدیــره شــرکت بیمــه آســماری دیــدگاه های خــود را درباره 
کید  اهمیــت بیمــه اتكایــی و شــرایط حــال و آینــده آن در کشــور بیان و تا
کرده اســت که بیمه مرکزی و صندوق ویژه تحریم در ارائه پوشــش های 

اتكایی به شرکت های بیمه، نقش تعیین کننده ای داشته و دارند.
متن پرسش و پاسخ با لطف اهلل نكوئی را در ادامه می خوانید:

برای بررســی پروســه اتكایی، می توانیم آن را به دو بخش قبل و بعد از 
تحریم تقسیم کنیم؟

بله. قبل از تحریم، بازار بیمه ایران شرایط بسیار خوبی با بازارهای اتکایی 
دنیا به ویژه کشــورهای غربی داشــت. این بازار با بهترین و معروفترین شــرکت های اتکایی دنیا از جمله 
شــرکت های اتکایی مونیخ یا مونیخ ری، ســوئیس ری، آلیانس، اســکور و ســایر بیمه گران اتکایی در بازار 
لندن بازار اروپا و خاور دور، ژاپن، کره جنوبی، چین و کشــورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکســتان و هند 

ارتباط و همکاری های بسیار نزدیک داشت.
بازار بیمه ایران برای آنها بســیار جذاب و ســودآور بود و این شــرکتها در جلب و جذب بازار ایران با یکدیگر 
رقابت داشتند. ما بهترین و کاملترین شرایط قراردادها )وردینگ ها( را در این ارتباط در اختیار داشتیم. دوره 
های بیمه ای تخصصی زیادی چه در ایران و چه در خارج کشور برگزار می شد. باید گفت که اکثر مدیران 
صنعت بیمه در آن زمان یک یا چند بار در این دوره های بیمه ای شرکت داشتند و در جریان شرایط بازار 
روز دنیا قرار می گرفتند و آن را در روند فعالیت بیمه ای خود به کار می بستند؛ اما از زمان شروع تحریم 
های سازمان ملل و اتحادیه اروپا، این همکاری و ارتباطات روز به روز کمتر شد و با روی کار آمدن رئیس 
جمهور آمریکا –ترامپ- کال قطع شــد. بعد از این اقدام، شــرکت های بیمه برای پوشــش اتکایی راهی جز 
واگذاری ریســک های خود در داخل کشــور نداشــتند. این واگذاری ها با راهبری بیمه مرکزی و بعضا بیمه 
ایران بین دو شرکت بیمه اتکایی و شرکت هایی که مجوز قبولی اتکایی داشتند و همچنین صندوق ویژه 
تحریم که با حمایت دولت ایجاد شــده بود، انجام شــده و می شــود. بیمه مرکزی و صندوق ویژه تحریم در 
ارائه پوشش های اتکایی به نیاز پوشش اتکایی شرکت های بیمه، نقش تعیین کننده ای را داشته و دارند.

لطفا جایگاه ایران را با کشورهای دیگر در آن زمان مقایسه کنید.
اگر کمی به عقب بازگردیم، می بینیم که بازار بیمه ایران در منطقه و در مقایســه با کشــورهای همتراز 
خود مانند ترکیه، پاکســتان و کمی دورتر کره جنوبی از موقعیت کامال برتری برخوردار بود. در آن زمان 
صندوق بیمه ای بین ایران و ترکیه و پاکستان در چارچوب همکاری های منطقه ای به نام RCD تشکیل 
شــد که بعدا به ECO تغییر نام یافت. کل حق بیمه بازار ایران در آن منطقه از مجموع حق بیمه ترکیه و 
پاکستان بیشتر بود، لکن با گذر زمان و شرایط بد اقتصادی، جنگ تحمیلی این توازن ها بر هم خورد. در 
حال حاضر وضعیت بیمه ای از نظر تولید حق بیمه و حق بیمه سرانه از بازار ترکیه و کره جنوبی کمتر است.

این بازار به هیچ وجه قابل مقایســه با بازار بیمه غرب نبوده و نیســت. آنها در حال حاضر از پیشــرفت های 
قابل مالحظه ای برخوردارند. ما هم امیدواریم با رفع تحریم ها بتوانیم این فاصله را روز به روز کمتر کنیم.

تــا قبــل از تحریــم و زمــان های دورتر، بازار بیمه ایران در دنیا از اعتبار و احترام قابل مالحظه ای برخوردار 
بود. بیمه گران اتکایی برای دست یابی به این بازار با یکدیگر رقابت می کردند و سعی داشتند با برگزاری 

سمینارها و دوره های تخصصی بیمه و بیمه اتکایی، جایگاه خود را در این بازار استوارتر کنند.
گذاری های اتكایی در آن زمان چقدر به ایران کمک می کرد؟ آیا در آن زمان قبولی اتكایی هم داشتیم؟ وا

در همه مقاطع زمانی، شرکت های بیمه نیاز به واگذاری اتکایی داشتند و دارند. اصوال هیچ شرکتی بدون 
واگذاری اتکایی مازاد ظرفیت خود نمی تواند فعالیت کند. مقایســه ای آماری نشــان می دهد که در ســال 
1۳۹۹ حــق بیمــه اتکایــی 1۹ درصــد کل حق بیمه صادره بازار اســت، در حالی کــه تا قبل از تحریم این 
واگذاری ها کمتر از ۵ درصد برای رشته های آتش سوزی، مهندسی، کشتی، هواپیما، باربری و مسئولیت 
بوده اســت. دو رشــته بیمه درمان و شــخص ثالث که تقریبا ۶۵ درصد پرتفوی بازار را تشــکیل می دهند، 
پوشــش اتکایی نداشــتند. پوشــش های اتکایی که با راهبری شــرکت های اتکایی بزرگ دنیا مانند مونیخ 
ری، ســوئیس ری یا اســکور انجام می شــود، توسط ســایر بیمه گران اتکایی معتبر دنیا فالو می شوند و در 
موارد خاص و به ویژه وقوع خســارت های بزرگ ســریعا به پرداخت خســارت یا همکاری الزم اقدام می 
کنند. در رابطه با قبولی اتکایی اگر منظورتان قبولی اتکایی از خارج باشد باید عرض کنم که در آن زمان 
شــرکت بیمه ایران و بیمه مرکزی قبولی اتکایی از خارج داشــتند و با تأســیس دو شرکت بیمه اتکایی، آنها 

نیز حسب ماهیت کار خود قبولی اتکایی داشتند.

عضو هیئت مدیره بیمه آسماری تبیین کرد:

 نقش تعیین کننده بیمه مرکزی و صندوق ویژه تحریم 
در ارائه پوشش اتكایی به شرکت ها
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مدیر کل بهزیستی استان اصفهان خبر داد؛

ح بهزیستی در ایام دهه فجر بهره برداری از یک هزار و ۶۲۸ طر
اصفهان / گروه اســتان هــا: ولی اله نصر، مدیرکل 
بهزیستی استان اصفهان ضمن گرامیداشت ایام ا... 
دهه فجر و چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، گفت: تا پایان دهه مبارک فجر، یک هزار 
و ۶۲۸ طرح در سطح بهزیستی استان با اعتباری 
بالغ بر ۲۰۳ میلیارد و ۳۲۴ میلیون و ۲۰ هزار تومان 

دولتی و خصوصی به بهره برداری می رسد.

وی گفــت: راه انــدازی 1۴۵۰ واحــد اشــتغال، 
بهره برداری از 1۶۳ واحد مســکن، افتتاح ۷ مرکز 
مشاوره و روانشناختی تخصصی و عمومی، 1 واحد 
مرکز غربالگری طالق، مرکز خدمات پیشــگیری 
و ارتقاء ســالمت زندگی، مرکز اقامتی میان مدت 
ویــژه بانوان، گــروه همیار ســالمت روان، مرکز 
ســالمندان و مرکز آموزش توانبخشــی معلولین 

ذهنی از جمله این طرح ها اســت.نصر افزود: طبق 
هماهنگی هــای صورت گرفته، ارائه خـــدمات 
مشــاوره ژنتیک، غربالگری بینایی و شـــنوایی، 
مشــاوره و غربال اضـــطراب کــودکان پیش از 
دبستان در ایام اهلل دهه فجر)1۲ لغایت ۲۲ بهمن 
ماه( در کلیه شهرســتان ها بصورت رایگان و ارائه 
خدمات مشاوره ای به نیازمندان با در نظر گرفتن 

یاری برگ انجام می شود.مدیرکل بهزیستی استان 
یادآور شــد: توزیع ۵۰ سری جهیزیه و ۶۰۰ سبد 
کاال بین جامعه هدف، برگزاری جشن ازدواج ۵۰ 
زوج ناشنوا، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای زنان 
سرپرست خانوار و زنان معلولین در شهر اصفهان و 
شهرستان ها، برگزاری مسابقات ویژه جامعه هدف و 
پرسنل از دیگر برنامه های ایام مبارک ده فجر است.

کتابخانه معتبر جهان؛ در بین ۲۰ 

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی رتبه هفتم را دارد
مشهد / سیده زهرا حیدری 

ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان 
قدس رضوی یکی از مهمترین گنجینه های فرهنگ 
مکتوب در ایران و جهان اســالم است.ســال ۳۲۷ 
ه.ق، تاریــخ وقف قدیمی ترین جزوه قرآن خطی را 
سال تأسیس و تشکیل قرآنخانه و کتابخانه آستانه 
می دانند. از مفاد برخی از وقفنامه ها چنین بر می 
آید که کتابخانه آســتانه مقدســه رضوی در سال 
۸۶1 ه.ق دایر و مورد استفاده عموم بوده است، اما 
توجــه جدی به جایــگاه کتابخانه به اوایل قرن 1۴ 
ه.ق بــر می گردد. کتابخانه مرکزي از قدیم االیام تا 
کنون داراي اســامي گوناگوني همچون : قرآنخانه 
حضرت، کتابخانه مبارکه، کتابخانه مشــهد الرضا ، 
کتابخانه  روضــه مرضیه رضویه، کتابخانه مرکزي 
آستان قدس رضوي  بوده و اکنون به نام »سازمان 
کتابخانه ها  موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس 
رضوي «به  فعالیتهاي فرهنگي خود ادامه مي دهد.

از حدود ســال 11۵۰ هجري قمري، مکان ویژه اي 
براي کتابخانه در نظر گرفته شــد. گرچه در طول 
سالیان، بارها محل کتابخانه تغییر یافته اما همواره 
در جــوار مرقــد مطهر و داخــل اماکن متبرکه این 
آستان مقدس قرار داشته است.نخستین بناي جامع 
و مستقل کتابخانه در سال 1۳۲۲ ش. در ضلع شمال 
غربي رواق امام خمیني )ره( کنوني ســاخته شــد. 
این بنا در ســال 1۳۵۳ش.تخریب گردید و  سپس 
کتابخانه در ســال 1۳۵۶ ش. به ساختمان جدید و 

وســیعي در طبقه فوقاني موزه آستان قدس رضوي 
واقع در ضلع شرقي همان رواق انتقال یافت.کتابخانه 
های ملی ملک تهران، وزیری یزد و هرندی کرمان 
تنها کتابخانه های وابســته به آستان قدس رضوی 
قبل از انقالب اســالمی بود. بناي باشــکوه کنوني 
کتابخانه مرکزي که از ســال 1۳۶۰ شمســي آغاز 
شــده بود در ســال 1۳۷۲ با مساحت ۲۸۸۰۰ متر 
مربع زیربنا در ســه طبقه به پایان  رســید و از نیمه 
دوم سال 1۳۷۳ مورد بهره برداري قرار گرفت.تعلّق 
کتابخانه رضوی به آســتان مقدس حضرت رضا)ع( 
به عنوان نمادی از وقف فرهنگی  در ایران و جهان 

اســالم، دیرینگی بســیاري از آثار خطي، اسنادی، 
هنــري و مــوزه اي که عمر برخی به بیش از یکهزار 
ســال می رســد و وجود شمار زیاد قرآن ها و نفایس 
خطي موجود در مرکز نسخ خطی کتابخانه آستان 
قدس رضوی برخی از شــاخصه های این مجموعه 
به شــمار می رود که آن را در میان کتابخانه های 
بزرگ کشور شاخص می کند. آستان قدس رضوی 
در مجموع با داشتن ۵۹ کتابخانه وابسته در مشهد 
و شهرستان ها با وسعتی بالغ بر۹۷ هزار متر مربع،  
قریب به 1۰۹ هزار نســخه خطی، بیش از ۶۵ هزار 
۳۰۰ نســخه چاپ ســنگی، قریب به ۴ میلیون و 

۴۰۰ هــزار منابع چاپــی، قریب به 1۶۲ هزار ۵۰۰ 
منابع سمعی و بصری و ۹۲۸۸۸۰۴منابع دیجیتال 
ســازی شــده و میکرو فیلم را در اختیار ۷۶۸ هزار 
عضو خود قرار داده اســت.بر اســاس گزارش سایت 
»پایگاه داده های آموزشی آزاد« )OEDB( آمریکا، 
کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی، رتبه هفتم 
را در بیــن ۲۰ کتابخانــه معتبری که جهان را تغییر 
دادند، از آن خود کرده اســت.این رتبه ها به ترتیب 
به کتابخانه های سلطنتی آشور بانی پال، اسکندریه، 
ویال از پاپیری، ناالندا، بیت الحکمه بغداد، کتابخانه 
ســلطنتی قســطنطنیه، کتابخانه آســتان قدس 
رضــوی، کتابخانه ماالتســتیانا)ایتالیا(، کتابخانه 
واتیکان، کتابخانه پاالفوکسیانا)مکزیک(، کتابخانه 
ملّی فرانســه و کتابخانــه کنگره آمریکا تعلق دارد.
قرار گرفتن کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی 
از ســوی اتحادیه جهانی انجمن ها و مؤسســه های 
کتابداری IFLA در فهرست 1۰۰1 کتابخانه دیدنی 
جهان و کســب رتبه اول در ایران و منطقه و کســب 
رتبه سوم در جهان اسالم با گردآوری بیش از 1۰۰ 
هزار نســخه خطی براســاس طرح بررسی تطبیقی 
جایگاه و رتبه مرکز مخطوطات آستان قدس رضوی 
در بین کشــورهای جهان اسالم با استفاده از کتاِب 
مرجــع  World Guide to Libraries  چاپ ســال 
۲۰1۲ از دیگر دســتاوردهای کتابخانه های آستان 
قدس رضوی در عرصه بین الملل به شمار می رود 
که بعد از پیروزی انقالب اسالمی حاصل شده است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

سرپرست فرمانداری شهرستان سرخه:

ادارات دولتی باید  در مدیریت 
مصرف برق پیشگام باشند

ســمنان / گروه اســتان ها: در راســتای نظارت 
بــر عملکرد ادارات در زمینــه خدمات دهی به 
مردم، سرپرســت فرمانداری سرخه از مدیریت 
توزیع برق این شهرســتان بازدید به عمل آورد.
در این بازدید، سرپرست فرمانداری شهرستان با 
حضور در ساختمان اداري شهید موسی شرفیه، 
از نزدیک وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مقابله با ویروس کرونا را مشاهده نموده و نحوه 
خدمــات دهی واحد های خدمات مشــترکین، 
برنامه ریزی و مهندســی و مرکز فوریتهای برق 
سرخه را مورد بازدید قرار داد.حجت ا... کرمانی 
بر فرهنگ سازی در مصرف منابع انرژی به ویژه 
برق تاکید کرد و گفت: در گام نخست، ضروری 
است ادارات دولتی در این زمینه پیشگام باشند.
وی ضمن اظهار خرســندي از اهتمام کارکنان 
برق ســرخه در زمینه رعایت موارد مراقبتي در 
مقابله با کرونا افزود: در شرایط فعلي مي بایست با 
درنظر گرفتن مسائل بهداشتي و توجه الزم به این 
امر مهم، خدمات الزم را به مراجعان ارائه نمود.
وی با قدرداني از کارکنان برق این شهرســتان 
در عرصه خدمت رســاني بیان کرد: برق سرخه 
به عنوان یکي از دســتگاه های پیشــرو در سطح 
شهرستان در امر خدمت رسانی به شمار مي رود و 
همواره مي بایست این روحیه جهادي حفظ شود.
سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان سرخه 
در نشســت پایانی، گزارشــي از عملکرد و برنامه 
های این مدیریت در عرصه خدمت رساني را ارائه 
نمود و گفت: طرح بهارستان در راستای اصالح و 
بهســازی شبکه برق روستایی شهرستان به نحو 
شایســته ای اجرا شده و مجدانه پیگیر عملیاتی 
نمــودن این طرح هســتیم.مهدی پاک طینت، 
همدلی و همکاری کارکنان در اجرای امور را رمز 
اصلی موفقیت برق شهرســتان دانست و افزود: 
امروزه برق در دوردست ترین نقاط شهرستان در 
جریان می باشد و کلیه خانوارهای ساکن شهر و 
روستاهای شهرستان، از نعمت برق برخوردارند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان:

 ۱۱۰ هزار کارگاه تحت پوشــش 
تأمین اجتماعی است

اصفهــان / گــروه اســتان ها:  محســن ریاضی 
در نشســت خبــری اداره کل تأمین اجتماعی 
اســتان اصفهان، تعداد مســتمری بگیران بیمه 
بیکاری در اســتان را تا آبان ماه امســال 1۸ هزار 
و ۴۰۰ نفــر برشــمرد و اظهار کــرد: ۳۸۹ هزار 
نفر مســتمری بگیر و 1۰1 میلیون و ۲۰۰ هزار 
بیمه شــده در اســتان داریم که مجموع این ها 
۷۰ درصد جمعیت اســتان را تشکیل می دهد؛ 
همچنین 11۰ هزار کارگاه تحت پوشش تأمین 
اجتماعی است و با حدود هزار و 1۲۴ نفر در استان 
ایــن خدمات را به جمعیت تحت پوشــش ارائه 
می دهیم. ریاضی با اشــاره به اولویت درمان در 
فعالیت هــای تأمین اجتماعی، گفت: در ماه های 
اخیــر، تأمین اجتماعی تقبل کرد که ۵۰ درصد 
هزینه های بیمه تکمیلی بازنشستگان را به عهده 
گیرد، همچنین از ســال گذشته اقدامات خوبی 
برای پرداخت وام به بازنشستگان انجام شد و با 
تفاهم نامه بانک رفاه و تأمین اجتماعی، پرداخت 
وام هفت میلیونی برای بازنشســتگان در دستور 
کار قرار گرفت.وی بخشــودگی جرایم را یکی از 
ســرفصل های بودجه 1۴۰۰ دانست و افزود: از 
اردیبهشــت ماه تاکنون بسیاری از بدهکاران در 
این قالب تعیین تکلیف شــدند، برخی بدهی ها 
مانند جرایم خارج از نرمال شــرکت هایی که دو 
سه دهه بدهی هایی در تأمین اجتماعی داشتند 
و به دالیل مختلف تعیین تکلیف نشده بودند را 
امســال توانستیم با تعامل نهادهای باالدستی از 
جمله اســتانداری و فرمانداری ها، تعیین تکلیف 
کنیم.مدیــرکل تأمین اجتماعی اســتان از حل 
مشــکل دو سه بدهی بزرگ در قالب بخشودگی 
یا تقســیط خبر داد و یادآور شــد: شرکت هایی 
در اســتان وجود دارند که بیش از ۲۵۰ میلیارد 
تومــان بدهــی بــه تأمین اجتماعــی دارند که 
امســال، شرکت های باالی 1۰ میلیارد را هدف 
قرار دادیم و در قالب بخشــودگی برخی از آنها 
را حــل کردیم.وی تعامل با نهادهای کارفرمایی 
برای تقسیط بدهی آنها را در دستور کار دانست و 
افزود: با وجود ذهنیتی که درباره مقاومت تأمین 
اجتماعــی در برابــر تولید وجود دارد، کمیته ای 
برای تعیین تکلیف بدهی کارفرمایان تشــکیل 
شده و تاکنون در ستاد تسهیل بدهی کارفرمایانی 
کــه یــک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
معوقه داشــته اند، تقســیط شده است.مدیرکل 
تأمین اجتماعی اســتان از امضای توافق نامه ای 
برای گسترش پوشش بیمه ای دانشجویان خبر 
داد و گفــت: بر اســاس بیمه ای کــه برای زنان 
خانه دار و دانشــجویان تعریف شــده است، این 
قشــر می توانند با ســه نرخ 1۲، 1۴ و 1۸ درصد 
تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند، با این 
شیوه زنان خانه دار که منبع درآمدی ندارند نیز 
زیر پوشش قرار می گیرند و می توانند از خدمات 

درمان استفاده کنند.

معاونت جدید آبخیزداری 
اداره کل منابع طبیعی اســتان 

خوزستان معرفی شد
خوزســتان / گروه استان ها: طی حکمی از 
ســوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خوزستان بهزاد تجری به عنوان سرپرست 
آبخیزداری منصوب گردید .در این جلســه 
که با حضور معاونین و روسای ادارات ستادی 
برگزار شــد، ســجادی مدیرکل با توجه به 
اهمیــت آبخیزداری گفــت : آبخیزداری 
از ارکان اصلــی ســازمان منابــع طبیعی و 
آبخیزداری کشوراســت و یکی از ملزومات 
آن به حســاب می آیــد که می تواند نقش 
اساســی در جلوگیری از فرسایش زمین و 
کنترل ســیالبها داشته باشد .گفتنی است: 
بهــزاد تجری رییــس اداره برنامه و بودجه 
اداره کل بوده و مهراج خائیز که قبال سمت 
معــاون آبخیــزداری را بر عهده داشــتند 
بــه عنوان سرپرســت مطالعات ســازمان 
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب 

شده است.

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان عنوان کرد؛

ایجاد بیش از ۱3 هزار کیلومتر 
 شبکه فشار ضعیف و متوسط 

در استان گلستان
گلســتان / گروه استان ها: پیش از پیروزی 
انقالب اســالمی طول شــبکه برق فشــار 
ضعیف و متوســط در گلســتان به ترتیب 
هــزار و ۳۹۵ و هــزار و ۲۶۴ کیلومتر بود که 
به گفته نصیری، در طول ۴۳ ســال گذشته 
بیــش از 1۳ هــزار و ۷۰۰ کیلومتر به طول 
این شــبکه ها اضافه شد.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان اظهار داشت: هم 
اینک طول شــبکه فشار ضعیف و متوسط 
برق استان با حدود ۶ برابر رشد به 1۶ هزار و 
۴۲1 کیلومتر رسیده است.نصیری، تثبیت 
ولتــاژ و جلوگیــری از افت آن، محافظت از 
شبکه های برق در مقابل اتصال کوتاه، رعد و 
برق و نوسانات لحظه ای را از دیگر برنامه های 
انجام شده شرکت توزیع برق گلستان برای 
ارتقای کیفیت خدمات دانســت و گفت: از 
ابتــدای پیروزی انقالب تاکنون 1۹ هزار و 
۳۶۴ دســتگاه ترانس برق در استان نصب 
شــد.وی افزود: تعداد دستگاه های ترانس 
شــبکه توزیع برق گلســتان با رشد حدود 
1۶ برابــری از هــزار و ۳۴۵ مورد تا قبل از 
انقالب به ۲۰ هزار و ۷۰۹ مورد در سال جاری 
رسید.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان تعداد چاه های برقدار استان تا قبل 
از انقــالب را 1۹۰ حلقــه اعالم کرد و گفت: 
هــم اکنــون ۶ هزار و ۶۹۴ حلقه از چاه های 

کشاورزی استان برقدار است

مدیر توزیع برق شهرستان دیواندره 
ح کرد؛  مطر

ح  پیشرفت ۸۰ درصدی طر
بهارستان در دیواندره

کردستان / گروه استان ها: مدیر توزیع برق 
شهرستان دیواندره با اشاره به پیشرفت ۸۰ 
درصدی طرح بهارســتان در این شهرستان 
گفت: از ۴1 روستای مورد هدف برای اصالح 
تجهیزات شــبکه درسال جاری تاکنون این  
طرح در ۳۲ روســتا به طور کامل اجرا شده 
اســت.عطاا... میرزایــی مدیــر توزیع برق 
شهرستان دیواندره گفت: طول شبکه فشار 
ضعیف هوایی در شهرستان دیواندره ۵۲۹ 
کیلومتر است که 1۲۳ کیلومتر آن شهری 
و ۴۰۶ کیلومترآن نیز در حوزه روســتایی 
قرار دارد.میرزایی با اشــاره به اینکه شبکه 
فشار ضعیف شهری شهرستان دیواندره در 
خــرداد ماه امســال به طــور کامل به کابل 
خودنگهدارتبدیــل شــد، افزود: از مجموع 
۴۰۶ کیلومتر شــبکه فشــارضعیف هوایی 
ســطح روســتاهای این شهرستان تاکنون 
در این بخش نیز بیش از 1۲۰ کیلومتر آن 
اصالح و به کابل خودنگهدار تبدیل شــده 
است.وی با تاکید بر اینکه اصالح و بهسازی 
شــبکه برق در روســتاها جهت تامین برق 
مطمئن و پایدارهمچنان تداوم دارد، افزود: 
از ابتدای ســال جــاری تاکنون از مجموع 
۴1 روســتای موردهدف برای اجرای طرح 
بهارســتان در دیواندره، شــبکه توزیع برق 
۳۲ روســتای اســتان با اعتباری بالغ بر ۸ 
میلیــارد و۵۶1 میلیــون تومان اصالح و به 
کابل خودنگهدار تبدیل شــده است.مدیر 
توزیع برق شهرســتان دیواندره با تاکید بر 
اینکه طرح بهارستان در شهرستان دیواندره 
از پیشــرفت ۸۰ درصدی برخوردار اســت، 
اظهار داشت: مقرر است تا  پایان سال جاری 
اجرای این طرح در ۴1 روســتای دیواندره 
به طور کامل عملیاتی شــود.وی در پایان با 
اشــاره به اینکه شهرستان دیواندره با بیش 
از ۸۵ هزارنفر جمعیت ۳۳ هزارو ۴1۷ هزار 
مشــترک برق دارد، افزود: 1۸۷ روســتای 
بــاالی ۵ خانوار در شهرســتان دیواندره به 

شبکه سراسری برق متصل هستند.

استانها 6

توسط رئیس شورای شهر نظرآباد انجام شد؛

گزارش عملکرد شهرداری نظرآباد در نماز جمعه 
البرز / گروه اســتان ها: نمازجمعه بهترین تریبون برای ارائه گزارش 
عملکرد شهرداری از زبان رییس شورای شهر شد. تریبون نمازجمعه 
این هفته شهرستان نظرآباد در اختیار رییس شورای شهر قرار گرفت 
تا بدین وسیله اقدامات انجام شده اعضای شورای شهر و شهردار این 
شهرستان در دوره ششم را به گوش مسئوالن و مردم برساند.به گزارش 
روابط عمومی شهرداری و شورای شهر نظرآباد، ناصر اکبرزاده ضمن 
تبریک دهه مبارک فجر و حلول ماه رجب را خدمت مردم شهید پرور 
شهرســتان نظرآباد ، خانواده های معظم و معرز شــهدا ، ایثارگران ، 
رزمندگان تبریک وتهنیت گفت و ضمن تشکراز امام جمعه و نماینده 
مجلس ، فرماندار و مســئولین ذیربط شهرســتان وغیره اظهارداشت: 
مامفتخریــم در زمانــی زندگی میکنیــم که در راس این نظام رهبری 
الهی قرار گرفته و نوشته او جز شریعت و قانون الهی و یاری دین خدا 
چیز دیگری نیســت.وی بیان کرد: امام خمینی )ره( در ســال 1۳۴1 
قیام خود. ا شــروع میکند و در ســال ۵۷ انقالب به پیروزی می رســد 
بعد از  پیروزی انقالب ، نظام اسالمی تشکیل می شود و ساختارهای 
اصلی نظام شکل میگیرد و چندین سال است حضرت آقا تاکید دارند 
که دولت اسالمی تشکیل شود یعنی هر کس در هر جایی قرار گرفته 
وظیفه خود را به نحو احســن انجام و خدمتگذار اســالم و قرآن باشــد 
در چنین وضعی جامعه اسالمی خواهد شد و با اسالمی شدن جامعه 
تمدن نوین اســالمی بوجود می آید و ان شــاهلل پرچم انقالب با دست 
علمدار انقالب به دســت مهدی مهدی فاطمه )عج (خواهد رســید.

رئیس شــورای اســالمی نظرآباد به بهره برداری و کلنگ زنی 1۸۰ 
میلیارد تومانی پروژه های عمرانی که توســط شــهرداری و شــورای 
اسالمی شهر در ۶ ماهه شروع به کار  این مجموع صورت گرفته و در 
حال اجرا  اســت اشــاره کرد و اظهارداشت: اقدامات مدیریت شهری با 
حمایت های شــورای شــهر در این مدت نشان دهنده عزم خدمت به 

مردم و موفقیت در این مســیر اســت.وی در ادامه سخنانش به برخی 
از مطالبات مردم که ســالها بدون  نتیجه مانده  بودند اشــاره  و افزود: 
پس از ســالها با پی گیری اعضای شــورای شــهر و شــهرداری انتظار 
مردم به ســر رســید و باالخره بلوار والیت نظرآباد بازگشــایی و طرح 
عقب نشــینی محله مصطفی آباد اجرا شــد و توانستیم به مسکن مهر 
این شهرســتان هویت ببخشــیم .اکبرزاده از  پروژه های اجرا شده در 
ســطح شهرســتان نظرآباد خبر داد و تصریح کرد: آسفالت معابر سطح 
شــهر، اجرای روکش آســفالت شهرک فخر ایران و محله های مهدی 
آباد - رســالت - مفتح -ســیدجمال الدین -علی آباد و شهرک ریاست 
جمهوری با مجموع اعتبار ۷ میلیارد تومان انجام شــد.رئیس شــورای 
اسالمی نظرآباد از مناسب سازی و پیاده روسازی به منظور بهبود عبور 
و مرور خبر داد و افزود: این اقدام در خیابان های امام خمینی ، شهید 
رجایی، خیابان تهران ، بلوار میعاد، بلوار شهید مدرس و بلوار والیت با 
مجموع اعتبار ۳ میلیارد تومان انجام شد.اکبرزاده ، پروژه پیاده سازی 
و محوطه سازی به میزان اعتبار 1۰ میلیارد تومان ، تکمیل اجرای فاز 

۲ جاده تندرســتی با اعتبار 1 میلیارد تومان ، احداث جاده کمربندی 
شــرقی نظرآباد به میزان اعتبار ۷۰ میلیارد تومان با همراهی وزارت 
دفاع  )خاتم االنبیا(،جدول گذاری جهت جمع آوری آبهای ســطحی 
به میزان اعتبار 1۷ میلیارد تومان ،روشنایی تمامی  پارک های سطح 
شهر ،بازپیرایی تمامی پارکهای سطح شهر را از پروژه های انجام شده 
عنوان کرد. وی به نهضت آســفالت در این شهرســتان اظهار داشت و 
تاکید کرد: از ابتدای دوره ششــم شــورای شــهر پروژه های آسفالت 
ســطح شــهر با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان انجام شده است.اکبرزاده به 
روشنایی و نورپردازی معابر میادین و بوستانها با اعتبار ۵ میلیارد تومان 
خبر داد و خاطرنشــان کرد:اجرای پروژه ساماندهی فضاهای بی دفاع 
شــهری و تأمین روشــنایی در معابر و بوســتان ها از جمله مهم ترین 
پروژه هایی هســتند که با هدف ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان و 
کاهش آســیب های اجتماعی و معضالت ناشــی از ایجاد فضاهای بی 
دفاع شــهری انجام شده اســت.به گفته رییس شورای شهر نظرآباد ، 
احــداث گرمخانــه کمپ ماده 1۶ به میزان اعتبار ۶ میلیارد تومان ،راه 
اندازی گرمخانه ) مددسرای مهر( با مجموع اعتبار یک میلیارد تومان 
با توجه به تاکید استاندار محترم و پروژه آبیاری مکانیزه ۹۰ هکتاری 
باغات ســازمان پارکها و فضای ســبز با مجموع اعتبار ۵۰۰/۳ میلیارد 
تومان از پروژه های در دست اجرای شهرداری و شورای اسالمی شهر 
نظرآباد اســت.در پایان عرایضم از همکاران خدوم خودم در شــورای 
شهر ونیز شهردار وکارکنان زحمت کش شهرداری نظرآباد و تشکراز 
دستگاههای قضایی وامنیتی ونظامی و انتظامی وبسیج تقدیر و تشکر 
میکنم و از خداوند متعال می خواهم که به همه شما عزیزان توفیقات 
روز افزون عنایت کند و به همکاران ما در شهرداری هم سالمت کرامت 
کند تا بتوانیم بیشــتر و بهتر در خدمت عمران و آبادانی شــهر و شــما 

همشهریان عزیز باشیم.

خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها:  مدیرکل امور مالیاتی 
گلســتان گفت: درآمدهای مالیاتی گلســتان از 
ابتدای ســال جاری تا پایان دی نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل، ۷۷ درصد رشد داشته است.
علی اصغــر هزارجریبی  اظهارکــرد: درآمدهای 
مالیاتی گلســتان از ابتدای ســال جاری تا پایان 
دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۷ درصد 
رشــد داشته است.مدیرکل امور مالیاتی گلستان 

افزود: ۹۰ درصد از درآمد عمومی اســتان از محل 
وصول مالیات  تأمین شده و مردم طی این مدت 11 
هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال مالیات پرداخت کردند.

وی بیان کرد: سهم درآمد گلستان از محل درآمد 
عمومی سال جاری 1۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال 
بوده که ســهم مالیات بــرای تامین آن، 11 هزار 
و ۶۸۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شــده اســت.
هزارجریبی توضیح داد: سهم درآمدی مالیاتی در 

ســال جاری برای گلستان ۹ هزار و ۷۳۰ میلیارد 
ریال در نظر گرفته شــده بود که در مدت 1۰ ماه 
گذشته سال جاری، 1۲۲ درصد در این بخش رشد 
داشــتیم.مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفتک با 
توجه به این که درآمد اســتان جوابگو نیست کل 
دریافتی مالیات به اســتان بازگشت داده می شود 
و برای جبران کمبودها، از مالیات دیگر استان ها 

هم استفاده می کنیم.

مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان:

گلستان ۷۷ درصد رشد داشت درآمدهای مالیاتی استان 
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کوتاه از انتظامی

گرفت؛  امیکرون شتاب 

۱۰ روز جهنمی در انتظار کشور
 آذر مــاه امســال بود کــه اومیکرون 
در کشــور شناســایی شد و پس از آن 
بسیاری از متخصصان از گسترش این 
ویــروس و رقم زدن پیک جدیدی از 
بیمــاری خبر دادند. این پیش بینی ها 
به واقعیت مبدل شــد، به طوری که 
اکنون به گفته معاون وزیر بهداشــت 
هفته هــای ملتهبــی در انتظار ایران 
اســت و آمــار اومیکــرون به صورت 
آتشفشــانی و آسانسوری در حال باال 

رفتن است.
پیک ششم کرونا و هفته های 

ملتهــب در انتظار ایران
کمال حیدری، معاون بهداشــت وزیر 
بهداشــت گفت: پیش بینــی ما این 
اســت که حدود یــک میلیون نفر با 
گســترش اومیکرون بســتری شوند 
این در حالیســت کــه اگر ۸۵ درصد 
از مردم ماســک اســتفاده کنند این 
تعــداد به ۳۵۰ هــزار نفر تقلیل پیدا 
می کنــد. وی افزود: احتمال می دهم 
هفته بســیار ملتهبی را از نظر شدت 
افراد مبتال خواهیم داشــت. در حال 
حاضر نیز آمار بســتری ها حدود سه 
برابــر روز هــای قبل اســت و آمار به 
صــورت تصاعــدی هــر روز افزایش 
می یابد. این ســویه مقداری رفتارش 
با سویه های قبلی به صورت عجیب و 
غریب، متفاوت است. سویه های قبلی 
ضریب بیماری زایی شان متفاوت بود، 
اما این سویه به گونه ای بود که افرادی 
که درگیر می شدند، به سرعت انتشار 
باال می رفت و به همین دلیل همیشه 
نمودارهایمان با زاویه ۲۰ تا ۴۰ درجه 
بود، اما در این سویه زاویه نمودار 1۴۰ 
تا 1۵۰ درجه است و به صورت عمودی 
باال رفت و سرعت انتشار را نشان می داد 
که برایمان نگران کننده بود. سخنان 
حیــدری در حالی اســت که به گفته 
حســین کرمانپور، رئیــس اورژانس 
بیمارســتان سینا، تعداد بستری ها به 

شدت افزایش پیدا کرده است.
 افزایش بستری شدگان 

با موج اومیکرون
کرمانپور اظهار کرد: تعداد بستری ها 
و افــرادی که به دلیــل اومیکرون به 

بیمارســتان ها مراجعــه می کننــد 
افزایش پیدا کرده اســت و پیش بینی 
می کنیــم طی روز های آینده نیز این 
روند تشدید شود. وی افزود: متأسفانه 
عــدم اجرای سیاســت های صحیح و 
همچنین برخی بازگشایی ها موجب 
شــده تا بیماری در کشــور گسترش 
پیــدا کند و این موضوع بر روی تعداد 
مبتالیان و در نتیجه تعداد بستری ها 

تأثیر گذاشته است.
انفجار اومیکرون

حمید سوری، اســتاد اپیدمیولوژی 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
نیــز اظهــار کــرد: از حــدود دو ماه 
پیش مشــخص بود کــه اومیکرون 
چــه وضعیتی را رقــم خواهد زد، اما 
ســرعت انتشــار آن نســبت به سایر 
کشــور ها خیلی کمتر بود چرا که این 
ویــروس در آفریقــا بود که با توجه به 
ارتباط کم ما با کشــور های آفریقایی 
این ویروس دیرتر وارد ایران شد. با این 
حال پس از ورود این ویروس به کشور 

چند روزی وقت می خواســت که این 
گونه حالــت انفجاری به خود بگیرد. 
وی افزود: به نظر می رسد که روند در 
کشــور ما طی 1۰ روز آینده همچنان 
شدت باالیی داشته باشد. افزایش ابتال 
در هفته گذشــته نسبت به هفته قبل 
از آن 1۵۰ درصد بوده اســت و حدود 
11۰ درصد افزایش مرگ داشــته ایم. 
در صورتــی که در کشــور ترکیه که 
همســایه ما اســت طی هفته گذشته 
۲۳ درصــد افزایش ابتال و 1۹ درصد 
افزایش مرگ داشته است. در صورتی 
که اگر آمار دو هفته قبل ترکیه را نگاه 
کنیــم وضعیت بدتر بود. در آلمان هم 
افزایــش وجــود دارد، اما مرگ آن ۴ 
درصد کاهش پیدا کرده است. احتماال 
مرگ در ترکیه هم طی دو هفته آینده 
کاهش پیدا کرده و از آن سو مرگ در 

کشور ما افزایش پیدا کند.
افزایش مرگ و میر

وی یادآور: درصد مرگ در کشــور ما 
ممکن اســت گمراه کننده باشد، چرا 

که مرگ ها در کشور ما دو رقمی بوده 
و وقتــی می گوییم 11۰ درصد یعنی 
مثال ۴۰ نفر اضافه شده است. سوری 
بیان کرد: تحلیل من این است که طی 
دو هفته آینده همچنان افزایش روند 
بستری را خواهیم داشت، مرگ ها هم 
با سرعت کند تری افزایش پیدا خواهد 
کرد. از ســوی دیگــر پس از دو هفته 
مــوارد ابتال کاهــش پیدا می کند، اما 
روند مرگ ممکن اســت افزایش پیدا 
کنــد. این ها همه پیش بینی اســت و 
نتیجــه محتومی برای هیچ جامعه ای 
تعریف نشــده و همه چیز با توجه به 
رفتارها، سیاســت ها و مدیریتی است 
که لحاظ می کنیم و اگر این مدیریت 
درســت باشــد قطعا میزان مرگ ها و 

بستری ها هم کاهش پیدا می کند.

، موج امیکرون   قبل از نوروز
فروکش می کند

یــک متخصص ویروس شناســی در 
واکنــش بــه این موضــوع که حدود 

یک ســال قبل عنوان شد که ویروس 
کرونا از ســطح منتقل نمی شــود، اما 
هم اکنون بیان می شــود که ویروس 
امیکرون می تواند تا چند روز روی یک 
ســطح زنده بمانــد گفت: این مطلب 
عنوان شده که راه انتقال این بیماری 
از طریق ســطوح بسیار کم است و راه 
انتقال این بیماری بیشتر تنفسی است 
و به همین دلیل برای پیشگیری از این 
بیماری احتیاج چندانی به استفاده از 
دســتکش و ضدعفونی کردن سطوح 
نیست البته این مطلب بیان نشده که 
ســطوح هیچ نقشی در انتقال بیماری 
ندارنــد اما اهمیــت انتقال بیماری از 
طریق ســطوح کاهش یافته اســت.
ممکــن اســت ویروس بــرای مدت 
زمان طوالنی روی ســطح باقی بماند 
امــا انتقال این بیماری معموال از این 
طریق صورت نمی گیرد و این شــیوه 
انتقال بیماری که فردی دســت خود 
را روی ســطحی بگــذارد که آلوده به 
ویروس است و بعد روی دستش آنقدر 
ویــروس قــرار گیرد که اگر آن را به به 
بینی و دهان خود بزند، مبتال شــود، 
بسیار کمتر از راه های دیگر است و از 
این رو این شیوه انتقال بیماری نسبت 
به گذشــته کم اهمیت تر شده است.
حســین کیوانی در رابطــه با توانایی 
کیت هــای آزمایشــگاهی موجود در 
کشور اظهار کرد: این کیت ها توانایی 
تشــخیص امیکرون را دارند و میزان 
تســت های منفی کاذب هم نسبت به 
گذشــته تغییر نکرده است. از ابتدای 
شیوع کرونا و در همه سویه های قبلی 
از جمله دلتا با منفی کاذب مواجه بوده 
ایــم و در حال حاضــر برای امیکرون 
هم ایــن امکان وجود دارد که نتیجه 
آزمایشی منفی کاذب شود، اما به طور 
کلــی کیت های موجود کامال توانایی 
تشــخیص امیکــرون را دارند.وی در 
مورد زمان رسیدن پیک ششم به قله 
و فروکــش کــردن این موج افزود: به 
احتمــال زیــاد تا ۲ هفته آینده به قله 
پیک می رسیم و به نظر می سد قبل از 
سال جدید این موج تا حدی فروکش 
کند و موارد ابتال مقداری کاهش یابد.

7جامعه
مراقب پیامک های جعلی 

سهام عدالت باشید
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم 
ســایبری پلیس فتا انتظامی کشور ضمن 
هشــدار به شهروندان درباره هرگونه سوء 
اســتفاده و کالهبرداری در پوشش سهام 
عدالت، اظهار کرد: مجرمان ســایبری با 
ارســال پیامک هایی تحت عنوان ثبت نام 
برای دریافت ســود سهام عدالت یا ثبت 
نام جاماندگان ســهام عدالت شهروندان 
را به صفحات فیشــینگ هدایت و آنها را 
به دام می اندازند. ســرهنگ علی محمد 
رجبی گفت: در حال حاضر اخباری مبنی 
بر واریز سود سهام عدالت از سوی مراجع 
مربوطه در سایت های خبری انتشار یافته 
است که این موضوع با توجه به وجود افراد 
سود جو، دقت شهروندان را می طلبد.وی 
افزود: طبق اخبار منتشر شده سود سهام 
عدالت احتماال در اواخر بهمن ماه امسال 
به حســاب دارندگان سهام عدالت واریز 
خواهد شــد و هیــچ گونه عمل اضافی از 
قبیل پرداخت وجه از ســوی شهروندان 
نیاز نیســت.وی به ســابقه کالهبرداری 
از شــهروندان با عنوان ســهام عدالت در 
ســال های اخیر اشــاره کرد و گفت: این 
احتمال وجود دارد که مجرمان ســایبری 
با ارسال پیامک هایی تحت عنوان ثبت نام 
برای دریافت ســود سهام عدالت یا ثبت 
نام جاماندگان ســهام عدالت شهروندان 
را به صفحات فیشــینگ هدایت کنند و 
آنهــا را به دام بیاندازنــد.وی تاکید کرد: 
برای دریافت ســود ســهام عدالت نیاز به 
هیچ گونه پرداخت وجهی نیســت و این 
سود به حساب هایی که قبلتر توسط افراد 
اعالم شــده واریز خواهد شــد.وی افزود: 
شــهروندانی که به دالیلی ســود سهام 
عدالت دریافــت نکرده اند به هیچ عنوان 
بــه پیامک هــا و تماس های تلفنی که در 
آن از مردم درخواســت اطالعات شخصی 
جهت واریز ســود سهام عدالت می شود 
توجه نداشــته باشــند و هرگونه اطالع و 
اخبار را تنها از طریق ســایت های معتبر 
و رســانه های جمعی پیگیری کنند.وی 
افزود: برای پیگیری موارد مربوط به سهام 
عدالت خود به ســامانه الکترونیکی سهام 
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کنند. 

 قانونی که از آن بی خبرید 
 و ممکن است 

جریمه میلیونی شوید 
بــرای بســیاری از شــهروندان و مالکان 
خودرو این اتفاق رخ داده که اتومبیل آنها 
به دالیل مختلفی مانند سد معبر، توقف در 
محــدود پارک ممنوع، پارک دوبل و ... با 
جرثقیل حمل و به پارکینگ منتقل شده 
است.توقیف خودرو توسط پلیس راهور بر 
اساس ماده 1۳ قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی صورت می گیرد که در آن آمده 
اســت؛ »در مــواردی که طبق این قانون 
انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، 
وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه 
که برای این کار معمول است، حسب مورد 
به نزدیک ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا 
راهنمایــی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه 
انتقال می یابد«.اما این قانون یک تبصره 
مهم دارد که بسیاری از شهروندان از آن 
بی خبرند و متأسفانه تعدادی از مأموران 
راهنمایی و رانندگی هم نسبت به اجرای 
آن بی اعتنا هســتند!.تبصره دو این قانون 
می گویــد: »در تمــام مــوارد اگر قبل از 
حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن 
حاضر شــود و تقاضای تحویل خودرو را 
کند، مأموران مکلفند ضمن صدور قبض 
جریمه، خودرو را به وی تحویل کنند«.در 
همین رابطه سردار سید کمال هادیانفر؛ 
رئیــس پلیس راهور درباره تخلف برخی 
از مأموران مبنی بر عدم تحویل خودرو به 
مالــک با وجود حضور آنها حین یا قبل از 
انتقال خودرو، اظهار کرد: این کار تخلف 
اســت؛ قانون، قانون است و هر چه قانون 
گفته باید اجرا شود زیرا در قانون صراحت 
دارد که در صورت حضور مالک، باید وی 
اعمال قانون شــود و نباید خودرو منتقل 
شــود مگر اینکه دســتور قضائی، توقیف 
داشته یا مسروقه باشد.وی در پاسخ به این 
سؤال که بعضاً علت انتقال وسیله نقلیه به 
پارکینگ با جرثقیل، صدور قبض توسط 
مأمــوران عنوان می شــود، گفت: در این 
صــورت قبض نیــز در صورت صدور باید 

باطل شود.

آیا زمان برگزاری آزمون دکتری 
به تعویق افتاد؟

رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشور با 
تاکیــد بر اینکه تغییــری در زمان برگزاری 
آزمون دکتری ســال 1۴۰1 دانشــگاه ها و 
موسســات آموزش عالی اتفاق نیفتاده است، 
اظهار کرد: هیچ پیگیری از ســوی مسئوالن 
آموزش عالی برای تعویق این آزمون صورت 
نگرفتــه، بنابراین تغییری در تاریخ برگزاری 
آزمون دکتری نداریم.عبدالرسول پورعباس 
با تاکید بر اینکه 1۸۶ هزار داوطلب در آزمون 
دکتری ســال 1۴۰1 دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی شرکت کردند، تصریح کرد: اگر 
این تعداد از داوطلبان را بر ۳۰ استان برگزار 
کننده کشــور تقسیم کنیم بنابراین شرکت 
کنندگان در هر اســتان عــدد قابل توجهی 
نیســت حضور آنها در حــوزه های امتحانی 
نگران کننده باشد.وی افزود: آزمون دکتری 
تخصصی سال 1۴۰1 دانشگاه ها و موسسات 
آمــوزش عالــی با رعایت تمامی پروتکل ها و 
دســتورالعمل های بهداشــتی ســتاد ملی 
مقابله با کرونا در حوزه های امتحانی برگزار 
خواهد شــد و جای نگرانــی برای داوطلبان 
وجود ندارد.وی گفت: در حال حاضر مســیر 
برگزاری آزمون دکتری تخصصی سال 1۴۰1 
دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی دنبال 
می شــود بخش عمده ای از کارها نیز انجام 
شــده و حوزه های برگزاری آزمون نیز فعال 
هستند. بنابراین مشکل خاصی برای برگزاری 
این آزمون نداریم و خوشبختانه پروتکل های 
بهداشتی نیز در چارچوب قابل قبول رعایت 
می شوند.وی گفت: تا ۲ هفته آینده که آزمون 
دکتری برگزار می شود، شرایط کرونا به شدت 
تحت تاثیر گذر زمان است، بنابراین از امروز 
نمــی تــوان گفت تا دو هفته آینده وارد پیک 
کرونا می شویم.گفتنی است؛ آزمون ورودی 
مقطع دکتری نیمه متمرکز )Ph.D( ســال 
1۴۰1، روز جمعه مورخ ششم اسفند 1۴۰۰ 
برگزار خواهد شد. همچنین، سنجش آموزش 
کشــور اعالم کرد: مهلت ثبت نام متقاضیان  
آزمون  سراســری ســال 1۴۰1 در دوره های 
روزانه، نوبت دوم »شــبانه«، نیمه حضوری، 
مجــازی، پردیس خودگردان دانشــگاه ها 
و مؤسســات  آمــوزش  عالی، دانشــگاه  پیام  
نور و مؤسســات  آمــوزش  عالی غیرانتفاعی 
و همچنین رشــته های تحصیلی دانشــگاه 
آزاد اســالمی که در مهلت تعیین شــده )از 
تاریــخ 1۰ تا ۲۰ بهمن( موفق به دریافت کد 
ســوابق تحصیلی نشــده یا به هر دلیل دیگر 
نتوانستند نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور 
اقدام نمایند، مهلت مجدد برای ثبت نام  از روز 
یکشــنبه مورخ اول تا روز چهارشــنبه مورخ 
چهارم اسفند ماه جاری در نظر گرفته شده که 
متقاضیان می توانند منحصراً از طریق درگاه 
اطالع رســانی این ســازمان در این خصوص 
اقدام نمایند.همچنین متقاضیانی که قباًل در 
این آزمون سراســری 1۴۰1 ثبت نام نموده 
انــد، درصورت تمایل در بازه زمانی فوق می 
توانند نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامی 
خود اقدام نمایند.بر اســاس اعالم ســازمان 
ســنجش آموزش کشــور، پذیرفته شدگان 
رشته محل های بهیاری که شروع تحصیل آنها 
در مرحله انتخاب رشــته، نیم سال اول سال 
تحصیلی 1۴۰۲-1۴۰1 اعالم می شود باید تا 
شهریور 1۴۰1 دارای حداقل سه سال سابقه 
خدمت به عنوان »بهیار«، و پذیرفته شدگان 
رشــته محل هایی که شروع تحصیل آن ها در 
مرحله انتخاب رشــته، نیمســال دوم سال 
تحصیلی 1۴۰۲-1۴۰1 اعالم می شود باید تا 
۳۰ بهمن 1۴۰1 دارای حداقل سه سال سابقه 
خدمت به عنوان »بهیار« باشــند.اختصاص 
ظرفیت پذیــرش به میزان حداکثر۵ درصد 
از ظرفیت پذیرشــهر یک از رشته محل های 
رشــته کارشناسی پیوسته پرستاری واقع در 
اســتان محل خدمت)اشتغال( متقاضی در 
تمامی دوره ها)روزانه، شهریه پرداز، دانشگاه 
آزاد اســالمی، ...( بــه جز رشــته محل های 
مخصوص »مناطق محروم« و »مناطق درگیر 
بالیای طبیعی« و دارای تعهد خدمت خواهد 
بود.متقاضیان حق انتخاب رشــته محل های 
مجاز اســتان های دیگر)غیر از استان محل 
خدمت و اشتغال خود( را ندارند و در صورت 
رعایت نکردن این ضابطه و قبولی با سهمیه 
»بهیاری« در رشــته محل های استان های 
دیگــر، قبولی داوطلب لغو خواهد شــد.حد 
نصــاب نمره الزم بــرای پذیرش متقاضیان 
حائز شــرایط در ســهمیه بهیــاری هر یک 
از کد رشــته محل های پرســتاری، کســب 
حداقــل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته 
شــده در گزینــش آزاد آن کدرشــته محل 
اســت. متقاضیان بهیار حائز شــرایط داری 
حدنصاب نمره، با توجه به ظرفیت مربوطه با 
یکدیگر رقابت می کنند.میزان تعهد خدمت 
اســتفاده کنندگان از این ســهمیه دو برابر 
طول مدت تحصیل و مطابق مقررات وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.طول 
دوره تحصیل و نظام آموزشی مطابق آیین نامه 
آموزشی مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته 
و کارشناســی ناپیوسته مصوب شورای عالی 

برنامه ریزی علوم پزشکی است.

خبر ویژه

ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال 
1۴۰1 مجلس در تشــریح مصوبات آخرین نشست 
این کمیســیون، گفت: نمایندگان در راســتای رفع 
تبعیــض در پرداخــت حقوق و دســتمزد کارکنان 
و بــا توجــه به وظایف حاکمیتــی و نظارتی خطیر 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، با افزایش حقوق 
و دســتمزد محیط بانان در ســال 1۴۰1  در سقف 
منابع این سازمان موافقت کردند.رحیم زارع افزود: 
به موجب دیگر مصوبه این کمیسیون، مازاد هزینه 

تحصیلی دانشــجویان تحت پوشــش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی کشــور به 
مبلــغ ۲۰۰ میلیــارد تومان از محل درآمد حاصل از 
هدفمندی یارانه ها برای ارتقای سطح مناطق کمتر 
توسعه یافته در قالب وام از طریق صندوق های رفاه 
دانشجویان وزارتخانه های علوم، و بهداشت، براساس 
سرانه دانشجویی در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.

اقســاط وام های مذکور پس از فراغت از تحصیل و 
اشــتغال به کار افراد پرداخت می شود، دانشجویان 

تحت پوشــش نهادهای حمایتی مزکور و فرزندان 
رزمندگان معســر در اولویت دریافت وام می باشند.

وی افزود: کمیســیون تلفیــق همچنین به منظور 
ارائه تصویر درســتی از ایران مصوب کردند، هزینه 
کرد اشــخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشــار 
محتوای فرهنگی، معرفی ظرفیت های گردشــگری 
بــه زبان هــای خارجی با هماهنگــی و تایید وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان 

هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.

کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش حقوق محیط بانان در سال آینده  موافقت 

کید کرد؛ رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران  تا

لزوم نظارت هفتگی و ماهانه تجهیزات شهری برای جلوگیری از سرقت
رئیس کمیته عمران شــورای شهر تهران در مورد 
سرقت تجهیزات شهری و لزوم ورود شورای شهر 
به این موضوع توضیحاتی ارائه کرد. محمد آقامیری 
در ایــن مورد اظهار کــرد: اتفاقا در بودجه 1۴۰1 
ردیف نگهداشــت تجهیزات شــهری دیده شده 
است که می بایست تیم های بازرسی قوی بر روی 
پروژه ها نظارت کند. رئیس کمیته عمران شورای 
شــهر تهران در ادامه با بیان اینکه نظارت بر پروژه 
تجهیزات و پل ها باید بر عهده مناطق باشد، اظهار 

کرد: مناطق باید به صورت هفتگی و ماهانه بر اساس 
فرم ها که برای آنها تهیه می شــود گزارش خود را 
از رصد و پایش تجهیزات شــهری به معاونت های 
مربوطــه بدهند. وی در ادامه ضمن تاکید برلزوم 
انجام نظارت میدانی، بیان داشت: در برخی حوزه ها 
نمی توان نسبت به تغییر متریال تجهیزات و سازه ها 
اقدام کرد همچون پل ها که استحکام آنها به وسیله 
وسائل فلزی تامین می شود که ممکن است انگیزه 
سارقان را افزایش دهد اما اگر در زمینه نگهداشت 

دقت شــود می توان مشــکالت را حل کرد ضمن 
این که اگر به صورت مستمر نظارت و پایش میدانی 
صورت گیرد این مشــکالت رخ نمی دهد. رئیس 
کمیته عمران شورای شهر با بیان اینکه متاسفانه 
در چهار ســال گذشــته به مساله پایش و نظارت 
تجهیزات شهری بی توجهی شده است، ادامه داد: 
سرقتی که از پل شهید همدانی رخ داد کار یک یا 
دو ماه نبود بلکه ســارقان حدود یک ســال بود که 
از این پل سرقت می کردند و می بینید اگر نظارت 

هفتگی یا ماهانه ای وجود داشت از بروز این سرقت 
بزرگ جلوگیری می شد.الزم به ذکر است که  این 
روزها سرقت تجهیزات در شهر تهران افزایش یافته 
و مدیریت شــهری با تعامل شــهروندان سعی در 
کاهش آن دارد. سرقت لوله ها، پیچ و مهره، گاردریل 
بزرگراه ها، دیوارهای صوتی، دریچه های فاضالب، 
مخازن زباله، چراغ های راهنمایی و رانندگی و حتی 
شمشــاد باغچه ها که همه از اموال شهر به حساب 

می آیند، همچنان ادامه دارد.

مدیر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

کاسته شود کالس ها باید غیرحضوری باشد تا از شدت شیوع بیماری   
مدیر دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش درباره 
ارزیابی از وضعیت امتحانات دی ماه دانش آموزان متوسطه، گفت: 
دانش آموزان از اســفندماه ســال ۹۸ به بعد، به جز دو پایه نهم و 
دوازدهم که امتحانات آنها در خرداد ماه حضوری برگزار شد، مابقی 
پایه ها به شیوه استفاده از ارزشیابی در فضای مجازی مورد ارزیابی 
قرار گرفتند. عباس ســلطانیان افــزود: وقتی که دانش آموز به طور 
کامل در کالس های درس حضور نداشــته باشــد و تحت آموزش 
معلم به شــیوه حضوری قرار نگیرد ما انتظار داریم افت یادگیری 
اتفاق بیفتد و این نگرانی هســت که همه نظام های آموزشــی دنیا با 

آن رو به رو هستند.  سلطانیان در ادامه خاطر نشان کرد: همکاران 
ما خیلی تالش کردند این آسیب ها را به حداقل برسانند و مهمترین 
راهکاری که در این زمینه وجود داشت، استفاده حداکثری از زمان 
حضور دانش آموزان در کالس های درس بوده است. سلطانیان درباره 
حضوری یا غیرحضوری بودن کالس های درس مقاطع متوســطه، 
گفــت: تصمیم گیــری در رابطه با حضوری و مجازی بودن آموزش 
برای دانش آموزان متوسطه توسط ستاد مقابله با کرونا اعالم شده، 
بدین گونه که آن ها به ســتادهای اســتانی خود اعالم کرده اند؛ با 
توجه به وضعیتی که در ســطح هر اســتان وجود دارد برنامه الزم را 

برای مدارس خود اعالم کنند. وی گفت: اکنون در برخی ستادهای 
اســتانی کشــور اعالم شده که در برخی نقاط یک هفته و در برخی 
نقاط حتی بیشــتر از این زمان، آموزش مجازی را در نظر بگیرند. 
با توجه به شــیوع امیکرون، یک تا دو هفته کالس ها باید به شــکل 
غیرحضوری باشــد تا از شــدت شیوع بیماری کاسته شود. ما اکنون 
به صورت کلی در ســطح کشــور هیچ چیزی را به صوت کلی اعالم 
نکرده ایم، ولی ستاد مقابله با کرونا مصوب کرد که ستادهای استانی 
بر اساس شیوع امیکرون در استان تصمیم گیری کرده و این تصمیم 

گیری را به مدارس خود ابالغ کنند.
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ق   زدن سوت پایانی برای پر مصرف های بر
وزهای آخر سال 14۰۰ در ر

از ماه گذشته زمزمه افزایش نرخ برق در تعرفه های مختلف از سمت مراجع 
باالدســتی وزرات نیرو وتوانیر به گوش می رســید و در این راســتا آیین نامه 
جدید تغییرتعرفه های برق  از یک بهمن ماه 1۴۰۰ الزم االجرا شد  که البته 
این طرح مثل دیگر طرح ها موافقان و مخالفان خودش را داشــته اما آنچه 
که مسلم است در سالهای گذشته فرهنگ سازی و آموزش روشهای صحیح 
مصرف بارها از رسانه های مختلف و  به صورت چند رسانه ای، نشست های 
کارشناسی ، آموزش به طور عامیانه و خودمانی برای مردم و به عبارتی برای 
تمامی قشرها و دسته ها ارائه گردید اما متاسفانه نتیجه دلخواه  به طور کامل 
حاصل نشد و همچنان بسیاری از قشر مرفه جامعه با توجه به امکانات فراوانی 
که در اختیار داشته اند استفاده بیشتری از یارانه برق برده اند   اما با تحقق 
این آیین نامه یکی از خواسته های مردم که رعایت عدالت است در روزهای 
آینده محقق می شود و آن هم استفاده از یارانه برق برای قشر کم برخوردار 
است که این اقدام  یکی از  اهداف اصلی دولت نیز بوده است و اصرار فراوانی  

برای تحقق آن  نیز داشته است.
 علی اکبر محرابیان  وزیر نیرو درحاشیه افتتاح طرح های آب و برق با حضور 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی از افراد مصارف نامتعارف دارند، گفت: 
در روز های اخیر متوجه شــدیم برخی از مشــترکین در مناطقی با استفاده 
از تکنولوژی خاص و با استفاده از برق، آب استخر هایی را که در فضای باز 
ســاخته شــده است را گرم کرده اند به عبارتی این نهایت بی انصافی است 
که تعدادی از این مشترکین برق را با قیمت یارانه ای دریافت و آن را برای 
گرم کردن آب استخر در محیط باز استفاده  کنند این شرایط یعنی هزینه 
برق را از مردم عادی و مستضعف می گیریم و به این اقشار می دهیم که به 

شکلی نامتعارف از آن استفاده کنند . 
با وجود این گونه رفتارهای نادرســت  از طرف بعضی از مشــترکین طرح 
افزایش تعرفه برق برای مشــترکان پر مصرف کاری درســت و شایسته می 
باشد و نتایج حکایت از آن دارد که این مشترکین  هزینه نزدیک به قیمت 
تمام شــده برق را پرداخت خواهند کرد و ما برای اینکه از کم وکیف این 
طرح مطلع شویم باب گفتگو را با مهرداد جنتیان معاون فروش و خدمات 

مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان باز نمودیم.
وی گفت :آیین نامه جدید تعرفه های برق شــامل مشــترکین پر مصرف 
بوده و مشــترکین کم مصرفی که زیر الگوی مصرف باشــند شامل این نرخ 
نمی شــود این آیین نامه براســاس مصوبه بند یک، تبصره ۸،قانون بودجه 
1۴۰۰ بوده که طبق آن مشترکین پر مصرفی که در باالی الگوی مصرف 
قرار داشــته متوجه این نرخ خواهند شــد و بر اساس نرخ های جدیدی که 
از 1۴۰۰/11/1 اعمال میشــود ،برق مصرفی شــان محاســبه خواهد شد  و 
هدف از این قضیه حمایت از مشترکین کم مصرفی است که در زیر الگوی 
مصــرف قــرار دارند  و هدایت مشــترکین پر مصــرف به خوش مصرفی و 
همچنین توزیع عادالنه ی یارانه ها چرا که در این طرح یارانه مشــترکین 

پر مصرف قطع خواهد شد.
 وی در ادامه افزود : تغییرات نرخ ها شامل  مشترکین پر مصرف خانگی  و 
تا حدی نیز  مصارف تجاری  می شود به طوری که مصارف تجاری و سایر 
مصارف که قبال بر اساس نرخ های پله ای محاسبه می شد االن به صورت 
تک نرخی محاســبه خواهد شــد به این صورت که ســاعت میان باری، یک 

برابــر هزینه تامین برق هســت) چیزی حــدود ۳۷۵ تومان برای هر کیلو 
وات ســاعت( در اوج بار ســه برابر هزینه تامین برق) ۷۵۰تومان (و در کم 
باری که از صبح تا شــب می باشــد ۲۵ صدم هزینه تامین  برق می باشــد و  
مصارف خانگی  نیز در صورتی که باالتر از الگوی تعریف شده در تابستان 
و درایام گرم )از خرداد تا  شــهریور(۳۰۰کیلو وات ســاعت در ماه و برای 
بقیه ایام ۲۰۰کیلو وات ســاعت باشــد مشمول این تغییر تعرفه ها خواهند 
شــد مشــترکینی که مصرف آنهازیر الگوی مصرف باشد ، شرایط برای آنها 
همانند قبل از بهمن  ماه می باشد به طوری که تغییری در پرداختی های 
آنهــا رخ نخواهــد داد .بــر طبق آمار و اطالعــات موجود حدود ۷۰ درصد 
مشــترکین ما، مشــترکین کم مصرف و خوش مصرف هستند که تغییرات 
نرخ ایجاد شده فقط متوجه  ۳۴در صد از مشترکین پرمصرف خواهد شد.

مشترکین پر مصرفی که مصرف مازاد آنها 1/۵ برابر باالتر از الگوی مصرف 
باشــد،هزینه تامین  برق برای هر کیلو وات ســاعت 1/۵ برابر بیشتر از قبل 
محاسبه خواهد شد) هزینه تامین هر کیلو وات ساعت برق برابر ۲۵۰ تومان 
اســت( و مشــترکینی که مصرف مازاد آنها ۲ برابر بیشــتر از الگوی مصرف 
باشــد هزینه تامین برق آنها با نرخ ۲/۵ برایر بیشــتر محاســبه خواهد شد  
و اما مشــترکینی که مصرف مازاد آنها بیش از دو برابر الگو باشــد ۳/۵برابر 

هزینه تامین  برق برای آنها محاسبه خواهد شد 
جنتیان خاطر نشان کرد : شهروندان می توانند برای آگاهی هرچه بیشتر 
به اپلیکیشن "برق من " مراجعه کنند که این اپ را از طریق نرم افزار بازار 
و یا لینک صورت حســاب که به صورت پیامک بر روی تلفن های همراه 
همشهریان عزیز قرار می گیرد کسب  نمایند و  یا با شماره 1۵۲1 مشاوره 

تلفنی بگیرند .
وی به طرح برق امید اشاره کرد و گفت : واحد هایی که قبال خالی از سکنه 
بــودن بــرق امیــد به آنها تعلق میگرفت  اما در این طرح به صورت هدفمند 
پیش رفته و  مشترکینی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند 
ودر صورتی که مصرف آنها  تا ۵۰ درصد الگو باشد در این طرح قرار میگیرند 

و شامل بخشودگی می شوند .

گهی مناقصات  آ

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی 
آدرس: ارومیــه – خیابــان والفجــر 2 – نرســیده بــه پــل میثــم – اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان آذربایجــان 

بی  غر
تضمین براورد اولیه شماره مناقصه نام پروژه ردیف 

خرید رنگ سرد ترافیکی به همراه حالل و گالسبید حوزه ۱
-۰۰شهرستان چالدران  ۶3۱۲/۵۱9/۰۰۰/۰۰۰۶۲۵/9۵۰/۰۰۰-ر

- فروشنده دارای پروانه تولید و بهره برداری معتبر متناسب با موضوع پروژه از وزارت صمت 
1- تحویل )فروش( اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/20 تا تاریخ 1400/11/25 می باشد 

 )www.setadiran.ir فقط از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس(
2- مهلت ارسال پاسخ فراخوان تا ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/12/07

3- تاریخ بازگشايی پیشنهادها از طريق سامانه ستاد روز یکشنبه ساعت 09:00 مورخ 1400/12/08

شناسه آگهی 1276374

 دره دوزویل
لی  دره ای مخوف در ال

دوزویل در اصطالح محلی و گویش بختیاری به درز و 
شکاف عمیق در میان کوه ها و دشت ها اطالق می شود 

که معموال در اعماق و ژرفای آنها آبی نیز جاری باشد.
کمی کــه از شــهر اللی به ســمت اندیــکا در جاده 
چهارمحال و بختیاری را دنبــال کنید ضمن عبور از 
منطقه دیدنی و تفریحی چم ســور و دره برکه منظره 
ای راز آلود و خوفناک را مشــاهده می کنید که حتی 
ایستادن و تماشای آن برای عده ای حیرت انگیز و ترس 
آور اســت. این دره که دوزویل نام دارد گسلی بسیار 
کهن اســت که حتی به قدمت دو الی شصت میلیون 
سال قبل نیز تخمین زده شــده است. این منطقه هم 
از نظر تاریخی و هم از نظر زمین شناســی و طبیعت 

منحصربفرد بسیار ارزشمند است.
وجود آثار بسیار قدیمی و کهن در این ناحیه نشان از 
اهمیت و قدمت این دیار دارد و آثار فراوان به جا مانده از 
دوران کهن و وجود پل ها و گذرگاه های منحصر بفرد 

یادآور دوران ساسانیان می باشد.
دوزویل نام دره ای عمیق و عجیب در نزدیکی شهر اللی 
در استان خوزستان اســت. این دره عمیق که همواره 
نگاه به آن با خوف و ترس همراه است، بر روی خود پلی 
فلزی به قدمت پنجاه ســاله دارد.دیرینگی و پیدایش 
این دره به طور مشــخص به دو میلیون سال پیش باز 
می گردد. برخی پژوهندگان بر اســاس سنگهای آن 
حتی به قدمتی بین دو تا شصت میلیون سال قبل نیز 

اشاره کرده اند.
دوزویل با صخره های بزرگ سنگی، از سالیان دراز تا به 
امروز مسیر عبور رودخانه ای است که در مواقع سیل و 
طغیان و باال آمدن آب منظره ای ترسناک تر از همیشه 

به خود می گیرد.

گردشگری

 خصوصی سازی سرخابی ها 
و امواج لیبرالیسم اقتصادی!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
این روزهای اُمیکرونی که مردم حال و حوصله 
خودشــان را هم ندارند باز هم شگفتانه های 
مملکت هم زیاد شده و یک عده به سیم آخر 
زده اند! یک نفر ســه روزه عضو هیات علمی 
می شود و بالفاصله هم رئیس علوم پزشکی 
دانشــگاه والیت شان! همزمان یک نفر دیگر 
عجالتاً سر زنش را بیخ تا بیخ می برد و همانند 
شکارچیان مرفه و بدون درد و خونریزی که 
تروفی) سر بریده شکار( در دست می گیرند، 
در خیابــان هلهله و پایکوبی می کند! پلیس 
اسلحه اش را مقابل شرور بیرون می کشد و 
هر چه ما فریاد می زنیم بزنش... بزن دیگه... 
کســی صدای ما را از پشــت شیشه دوربین 
مدار بسته نمی شنود و تیغ تیز زنگی مست 
گلــوی مامور بیگناه را می درد! وزیر آموزش 
و پرورش از کم اهمیت بودن سویه جدید می 
گوید و معتقد است هیچ جای دنیا به خاطر 
اُمیکــرون مدارس را تعطیل نمی کنند! دبیر 
اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم معتقد است 
گرانی 1۰۰ درصدی برنج تقصیر دالالن است 
و دیواری کوتاه تر از دالالن نمی یابد! آدم از 
اینهمــه تضاد دیالکتیکي موجود در جامعه 
کــه منجر به رفع انحصار کالمي در گفتمان 
فرا طبقه اي رها شــده اســت در شگفت می 
مانــد. ما در کــدام عصر زندگي مي کنیم که 
هر کس هر کاری که خواست می کند و هر 
حرفي را خواســت مي زند و هر دلیلي را که 
خواست مي آورد و توسط هیچکس مؤاخذه 
نمي شــود و تازه مي گوید که شــاهدانش در 
راهند؟ اگر هم شــاهدانش نرسیدند موضوع 
 را سیاســی می کند تا کســی پی داســتان 

را نگیرد!
حــال ایــن البال و در میــان این هیر و بیر، 
یک عده شــادمان و سرمست از خصوصی 
ســازی اســتقالل و پرســپولیس و ارائــه 
ســهام این دو باشــگاه تا آخر همین بهمن 
در بــورس ســخن می راننــد و در صددند 
مدیریــت این دو تیم را غیر دولتی کنند تا 
امواج لیبرالیســم اقتصادي، بدون پارازیت 
و با رعایت پروتکل های بهداشــتی در هوا 
جوالن دهند و سود سرشار ریالی و دالری 
به حســاب های این دو باشــگاه پر طرفدار 
ســرازیر شــود؟ هر چند ما بخیل نیستیم و 
شادی هواداران و مدیران باشگاه شادی ما 
هم هست فقط یک سوال این وسط مطرح 
می شــود که فقط برای پرســیدن است و 
جســارتاً منتظر جواب از کسی نیستیم. به 
قــول قیصر خدا بیامرز »ای خواهشــی که 
 خواستنی تر ز پاسخی / با چون تو پرسشی 

چه نیازی جواب را!«
و اما ســوال اینکه دو شــرکت مفخم »ایران 
خودرو« و »ســایپا« که اخیراً آقای پلیس با 
آنها شــوخی کرده که ارابه مرگ تولید می 
کننــد، با وجود انحصــار در تولید و عرضه و 
قطعه و قیمتگذاری، واردات، پیش فروش و 
فروش ارابه ببخشید خودرو در کسری از ثانیه 
و حمایت وزارت صنعت، نمایندگان،محیط 
زیســت، استاندارد، بانک مرکزی و ... باز هم 
ساالنه چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته 
روی زیان های انباشته دپو شده و بیات شده 
ســال های قبل می گذارند؛ حاال چطور دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس در این اقتصاد 
بوتاکس کرده و تزریقی، با آورده ای نزدیک به 
چند صد بدهکار و  ۳۸۰ میلیارد تومان بدهی 
قرار است به سود برسند و دل هواداران را شاد 
کننــد و اهلل اعلــم؟! البته خدا را چه دیدید؟! 
یک وقت هم دیدید که ســر ســیم وصل شد 
و در کوچه سرخابی ها هم عروسی شد و ما 

ضایع شدیم! خداوند مبارک گرداند...

ِدرب، محصور لوکیشن و اتمسفر جغرافیایی اثر شده است
  حمیدرضا کاظمی پور / عضو انجمن منتقدین

 تاکیــد بــر فضــا، توصیــف موقعیت جغرافیایی، خنثی بودن کاراکترها از هر گونه اغراق بصری، دوری از تنش 
و هیجان کاذب در چهره کاراکترها از کارکردهای اصلی نماها و برداشــت های طوالنی و بلند در سینماســت 
که هادی محقق در فیلم درب، به آن توجه ویژه داشــته اســت.درب را می توان در دســته فیلم های  شــاعرانه 
ای دانست که باید به زبان  فیلم آشنا بود تا بتوان از آن لذت برد، فراموش نکنیم در این جنس از سینما این 
تصویر اســت که روایتگر اســت نه متن یا قصه و در حقیقت این نوع از فیلمســازی در تقابل با ســینمای روایی 
و قصه گوست چرا که اعتقاد بر این است که زبان تصویر همچون شعر آزاد می تواند فارغ از هر عنصر اضافه 

ای زبان و جهان روایتی خود را خلق کند.
فیلم سرشــار از قاب های زیبا و چشــم نواز، نماهای با مدت زمان طوالنی و کمترین دیالوگ اســت که تالش 
می کند به یک شاعرانگی در فرم و زبان نزدیک شود.تاکید بر فضا، توصیف موقعیت جغرافیایی، خنثی بودن 
کاراکترهــا از هــر گونــه اغراق بصری، دوری از تنش و هیجان کاذب در چهره کاراکتر ها از کارکردهای اصلی 
نماها و  برداشــت های طوالنی و بلند در سینماســت که هادی محقق در درب، به آن توجه ویژه داشــته اســت 
اما اینکه این عناصر تا چه اندازه در توفیق فیلم  موثر واقع شده است مبحث دیگری است که می توان به آن 
پرداخت.طبق معمول ضعف اصلی در درب، نیز همچون اکثر فیلم های جشنواره چهلم به فیلمنامه آن برمی 
گردد، تالش انســانی و اخالقی یک کارمند اداره برق برای کمک به دو برادر معلول در روســتایی دور افتاده 
چندان پتانســیل و کشــش الزم برای تبدیل شــدن به یک اثر بلند ســینمایی را ندارد و شاید اگر فیلمساز این 

ایده خوب و بسیار انسانی را در قالب فیلمنامه ای کوتاه به تولید می رساند، با استقبال بیشتری روبرو بود.
به نظر می رســد کارگردان در درب، محصور لوکیشــن و اتمســفر جغرافیایی اثر شــده است و هر تصویر زیبا و 
کارت پســتالی را که به ثبت رســانده اســت ، به جا و نا به جا و بدون توجه به کارکرد ســینمایی و ریتم آن در 
فیلم خود جا داده است.سکوت در درب، از جایگاه ویژه ای برخوردار است که در لحظاتی این توقف دوربین 
در نمای ثابت ، دلپذیر و در خدمت روایت شاعرانه آن است و در لحظاتی آزار دهنده و حوصله سربر می شود.

محقق در درب، بیش از اندازه درگیر جزئیات شــده اســت و حذف برخی از ســکانس ها و پالن های فیلم 
می تواند جریان قابل قبول تری به حرکت فیلم دهد و آن را از ایستایی که گرفتار آن شده است نجات دهد.

نتیجــه مقدماتــی پژوهشــی در دانشــگاه "اولم" آلمان نشــان می دهد که 
واکسیناســیون کامل کرونا در ایجاد مصونیت نســبت به ســرماخوردگی نیز 
کاربرد دارد و دســتکم به کاهش شــدت و حدت ســرماخوردگی یا ســرعت 
بهبودی کمک می کند. ســرماخوردگی یک بیماری رایج و غیرکشنده است؛ 
تب و لرز، آبریزش بینی، گلو درد و ضعف عالیم عام آن هستند.  سرماخوردگی 
بنا بر وضعیت بدنی بیمار شدت و ضعف دارد و بهبودی عموما مستلزم چند 
روز استراحت است.حال مطالعه ای در دانشگاه "اولم" در جنوب آلمان در باره 

دامنه تاثیر واکسن های کرونا نشان می  دهد که دو مرتبه واکسیناسیون، بدن 
را در برابر سرماخوردگی نیز ایمن  می کند. ابتال به سرماخوردگی نزد واکسینه 
شــدگان می تواند خفیف تر باشــد و دوره ســپری شدن آن کوتاه تر و ساده تر.
محققان برای این نتیجه گیری، یک گروه ۲۴ نفری را مورد آزمایش قرار دادند 
و از این افراد قبل و بعد از تزریق واکسن های آسترانزنکا و بیون تک، سرم خون 

گرفتند که  ترکیبی از همه پروتئین ها، الکترولیت ها و آنتی بادی هاست.
ویروس های کرونا و سرماخوردگی در ساختار پروتئین اسپایک مشابه هستند 

و واکسن هایی چون آسترازنکا یا بیون تک که بر پایه mRNA ساخته شده اند، 
ســلول ها را در برابر نفوذ این پروتئین مجهز می کنند. در مقایســه، مشــخص 
شــد که پس از واکسیناســیون، ســلول ها به طور بارزی در برابر ویروس های 
مختلف کرونا مصونیت پیدا کرده اند.حتی افرادی هم که یک بار واکسن زده 
بودند، ایمنی خاصی نسبت به دو نوع کرونا ویروس سرماخوردگی و مصونیت 
نسبتا ضعیف تری نسبت به یک نوع ویروس دیگر نشان دادند. این تاثیر بعد 

از واکسیناسیون کامل، یک و نیم تا چهار برابر بیشتر بود.

واکسن کرونا می تواند جلوی سرماخوردگی را هم بگیرد

دریچه علم

کارتون 

  پهلوی عروسک  خیمه شب بازی آمریکا!

وقتی محمدرضا پهلوی عروسک خیمه شب بازی آمریکا و انگلیس بود.

طنز 


