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   یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: شرایط فعلی بازار نفت نشان می دهد که با کاهش 
تبعات ویروس کرونا و افزایش تقاضا، فضا برای حضور ایران در بازار نفت افزایش یافته و اوپک 
نیز برای این مساله مدیریت خوبی خواهد داشت؛ بی شک ورود ایران به بازار نفت می تواند 

گر وضعیت  بسیاری از چالش های فعلی را نیز کاهش دهد.سیدمهدی حسینی اظهار کرد: ا
کم است در نظر بگیریم،  بازار را با توجه به مجموعه عواملی که در حوزه اقتصادی بر بازار حا

کنون بازار نفت در شرایطی است که قیمت ها رو به افزایش بوده...   || صفحه  صفحه 44  باید بگوییم که ا

نوسانقیمتدربازارارز

خ ارز در بازار کلنگ نر ال خ ارز در بازار ا کلنگ نر ال  ا
کرات! کرات!تا پایان مذا تا پایان مذا

صفحه 3 

1400 بهمــن   30 2047   شـــــــنبه   پیاپــی:  ریــالشمــــــــــاره   30000 8 صفحــه تک شــماره:        2022 19 فوریــه       1443 17 رجــب    

وزیر بهداشت:

 2هفتهآینده
 اوجهمهگیریکرونا

ایراناست در
     وزیر بهداشت گفت: با توجه به اینکه 
دو هفتــه آینــده اوج مــوج ششــم بیمــاری 
کروناســت توصیــه می شــود شــهروندان 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی را جدی 

بگیرند...

رییس اتحادیه امالک:

 قیمتمسکن
کاهشیافتهاست

بــا  ک       رییــس اتحادیــه مشــاوران امــا
کرات  بیــان اینکــه بازار مســکن تحت تاثیــر مذا
هســته ای بــا افــت قیمــت مواجــه شــده اســت 
کــز  گــر ســایتهای فــروش مســکن، مرا گفــت: ا
آمــاری و برخــی غیرکارشــناس ها باعــث ایجــاد 
تاطــم و تشــنج نشــوند، انتظــار افــت بیشــتر 
قیمــت خانــه وجــود دارد امــا نمی تــوان توقــع 

ریزش شدیدی داشت...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 77  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

تعرفه برق ۷۵ درصِد 
مشترکان بدون تغییر ماند

4

رمزگشایی از تحرک 
جدید اسرائیل در روند 

کرات وین مذا
2

وعد ه هایی که پوچ از 
آب در می آید

3

وعده های جدید شهردار 
تهران برای معلوالن

7

گهی تجدید مناقصه عمومی گهی تجدید مناقصه عمومیآ آ

یاسر احمدی   شهردار بهشهر

شــهرداری بهشــهردرنظردارد جهــت  زیبــا ســازی شــهر اقــدام بــه ) خریــد تیــر چــراغ بــرق (  بــا بــرآورد 
www.( ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی  بــا شــرایط زیــر در ســامانه ســتاد )اولیــه  )13/500/000/000

setadiran.ir(  نمایــد.
الف(نحوهتنظیماسنادمناقصه:

تضمیــن شــرکت درمناقصــه بــه مبلــغ  ششــصد و هفتــاد و پنــج میلیــون ریــال )675/000/000( بــه 
صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبارســه )3( ماهــه از تاریــخ  چــاپ آگهــی ویــا فیــش مبلــغ واریــزی 

بــه حســاب ســپرده IR – 940170 – 0000 – 0010 – 8013 – 2720 - 07  نــزد بانــک ملــی ایــران.
شــرکت کننــدگان در مناقصــه ، اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود را بایــد در ســامانه تــدارکات 
الکترونیــک دولــت )ســامانه ســتاد( شــامل تضمیــن )پاکــت الــف( ،اســنادمناقصه ومــدارک شــرکت 
, کارت پایــان خدمــت(  , کارت ملــی  شــامل) مــدارک شناســایی مدیــر عامــل ) فتوکپــی شناســنامه 
ملــی مناقصات،کداقتصادی,گواهــی  پایــگاه  کاربــری  ،کــد  تاییــد شــده  قــرارداد  پیــش   , دعوتنامــه 
صالحیــت ایمنــی و تاییدیــه ایســتگاه صفــی آبــاد, تمامــًا بــه مهــر وامضــاء مدیــر عامــل  شــرکت رســیده 

باشــد در پاکــت ) ب(

  برگه   پیشنهادقیمت و یا پیش فاکتور در پاکت )ج( ارائه وارسال گردد.
ســتاد ســامانه   ( دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  : پیشــنهادها تحویــل محــل  ب(

)  www.setadiran.ir
گشایشپیشنهادها: مازندران – بهشهر -شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد ج(محل

*شــرکت کننــدگان مــی بایســت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام و جهــت شــرکت بــه 
ســامانه ســتاد)www.setadiran.ir(  مراجعــه نماینــد.

به پیشنهادها وقیمت های مشروط ، مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد. ) اسکن رنگی و واضح (
تاریخ نشر روزنامه در یک نوبت 1400/11/30 می باشد.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختاراست.
تاریخ دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد از تاریخ 1400/11/30 الی  1400/12/04 می باشد.

مهلت قبول پیشنهادها روز شنبه  1400/12/14 ساعت 11:30در سامانه ستاد می باشد.
تاریــخ بازگشــایی اســناد مناقصــه و قیمتهــای پیشــنهادی در ســامانه ســتاد روز شــنبه 1400/12/14 

ســاعت 13:00 مــی باشــد.

شماره:1400/2/12291
تاریخ:1400/11/27

گهی تجدید مناقصه عمومی گهی تجدید مناقصه عمومیآ آ

یاسر احمدی   شهردار بهشهر

شــهرداری بهشــهردرنظردارد جهــت  زیبــا ســازی شــهر اقــدام بــه ) خریــد ســرچراغی خیابانــی SMD (  بــا 
بــرآورد اولیــه  )7/200/000/000( ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی  بــا شــرایط زیــر در ســامانه ســتاد 

)www.setadiran.ir(  نمایــد.
الف(نحوهتنظیماسنادمناقصه:

تضمیــن شــرکت درمناقصــه بــه مبلــغ  ششــصد و هفتــاد و پنــج میلیــون ریــال )360/000/000( بــه 
صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبارســه )3( ماهــه از تاریــخ  چــاپ آگهــی ویــا فیــش مبلــغ واریــزی 

بــه حســاب ســپرده IR – 940170 – 0000 – 0010 – 8013 – 2720 - 07  نــزد بانــک ملــی ایــران.
را بایــد در ســامانه تــدارکات  شــرکت کننــدگان در مناقصــه ، اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود 
الکترونیک دولت )ســامانه ســتاد( شــامل تضمین )پاکت الف( ،اســنادمناقصه ومدارک شــرکت شــامل) 
مــدارک شناســایی مدیــر عامــل شــرکت و یــا شــخص حقیقــی ، فتوکپــی شناســنامه , کارت ملــی , کارت پایان 
خدمــت( دعوتنامــه , پیــش قــرارداد تاییــد شــده ,کــد کاربــری پایــگاه ملــی مناقصات،کداقتصادی،تمامــًا 

بــه مهــر وامضــاء مدیــر عامــل  شــرکت و یــا شــخص حقیقــی رســیده باشــد در پاکــت ) ب(
برگه   پیشنهادقیمت و یا پیش فاکتور درپاکت )ج( ارائه وارسال گردد.

ســتاد ســامانه   ( دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه   : پیشــنهادها تحویــل محــل  ب(
)  www.setadiran.ir

گشایشپیشنهادها: مازندران – بهشهر -شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد ج(محل
*شــرکت کننــدگان مــی بایســت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام و جهــت شــرکت بــه 

ســامانه ســتاد)www.setadiran.ir(  مراجعــه نماینــد.
بــه پیشــنهادها وقیمــت هــای مشــروط ، مبهــم ومخــدوش ترتیــب اثــرداده نخواهدشــد. ) اســکن رنگــی 

و واضــح (
تاریخ نشر روزنامه در یک نوبت 1400/11/30 می باشد.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختاراست.
تاریخ دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد از تاریخ 1400/11/30 الی  1400/12/04 می باشد.

مهلت قبول پیشنهادها تا روز شنبه  1400/12/14 ساعت 11:30در سامانه ستاد می باشد.
تاریــخ بازگشــایی اســناد مناقصــه و قیمتهــای پیشــنهادی در ســامانه ســتاد روز شــنبه 1400/12/14 

ســاعت 13:00 مــی باشــد.

شماره:1400/2/12292
تاریخ:1400/11/27

 سرنوشتنرخارز
احیایبرجام پساز

   کمیل طیبی، استاد اقتصاد 
گرچــه احیــای برجام برای 
ثبــات و کاهش نرخ ارز مهم 
اســت، اما انجــام اصالحات 
ســاختاری اقتصادی پس از 

این توافق حیاتی است.
برای پاسخ به این سوال که در صورت محقق شدن 
برجــام، نرخ دالر تا چه حــد کاهش پیدا می کند، 
بایــد گفــت که  نمی توانیم پیش بینی مشــخصی 
داشــته باشــیم که در صورت تحقق احیای برجام 
و رفع تنش ها و مشــکالت سیاســی، نرخ دالر چه 
قدر می شــود. البته همانطور که اشــاره کردید، بار 
روانی در بازار ارز و سایر بازار ها از جمله سکه، طال 

و... وجود دارد. 
با این حال، احیای برجام حتی مقداری هم به بهبود 
وضعیت بازار ســهام کمک می کند، اما نمی توانیم 
 پیش بینــی کنیــم کــه نرخ ارز چه میــزان پایین 

می آید.
مهم تریــن دلیل امکان پذیر نبودن پیش بینی نرخ 
ارز در صورت احیای برجام این اســت که ما تورم 
بــاال و دورقمــی داریــم که بین ۴۰ تــا ۵۰ درصد 
اســت. از طرف دیگر، وقتی این نرخ تورم را داریم، 
انباشــت تورم به وجود می آید و مدام ارزش ریال 
کاهــش پیــدا می کند، به دنبال آن ریال هم قدرت 
خریدش را در مقابل ســایر ارزها، به ویژه ارز های 
قوی از دســت می دهد؛ بنابرایــن آن انتظاری که 
 وجــود دارد کــه نرخ ارز کاهش پیــدا کند، اتفاق

 نمی افتد.
نکته بعدی دیگر این اســت که رشــد نقدینگی ما 
بسیار افزایش داشته است. باتوجه به غیرمولد بودن 
نقدینگی که در بدنه اقتصادجذب نمی شــود، این 
مســئله صرف فعالیت های غیر مولد و واسطه گری 
می شــود؛ بنابرایــن اگر بعد از برجــام اصالحات 
ســاختاری صورت نگیرد، نمی توانیم چشــم انداز 

کاهش نرخ ارز را داشته باشیم.
نرخ ارز مطلوب دولت با توجه به بودجه ای که ارائه 
شــده به هزینه هایی که االن دارد انجام می شــود، 
بر می گردد؛ این هزینه ها شــامل مواردی همچون 
هزینه های خود دولت، بخش های مختلف اقتصادی 

و... می شود.
 کمااینکــه در بودجــه ســال آینــده بحــث دالر 
۲۳ هــزار تومانــی مطرح اســت. در واقــع، فرضا 
امــکان دارد کــه دالر در کانــال ۲۵ هــزار تومانی 
قــرار گیــرد، اما ثبات و مانــدن در این کانال مهم 
 اســت و بســتگی بــه آن دارد کــه تــورم کنترل

 شود. 
آن وقت این مهم قابل تبیین اســت، چراکه به طور 
مثال نرخ ارز ۲۷ هزار تومانی با ثبات نسبت به اینکه 
دالر وارد کانال ۲۰ هزار تومانی شــود، ولی متزلزل 
و بی ثبات باشد، بیشتر به نفع اقتصاد است چراکه 
در وضعیت بی ثباتی نرخ ارز، انتظارات افزایشــی و 

جهشی را ایجاد می کند.
برای ایجاد ثبات در بازار ارز، لغو تحریم ها و اجرای 
برجام شــرط الزم اســت، اما برای ثبات بازار ارز به 
عنــوان یکی از بازار های دارایی، این شــرط، کافی 
نیســت. شرط کافی زمانی است که اصالحات الزم 

در بازار ارز اتفاق بیافتد.
هر چه قدر ما نظام فعلی تثبیت ارز را حفظ کنیم، 
این اصالحات اتفاق نمی افتد چراکه تعیین نرخ ارز یا 
به دست دولت است یا به دست بانک مرکزی که آن 
هم به دولت وابسته است؛ بنابراین اتفاق خاصی رخ 
نمی دهد و آن شرط کافی محقق نمی شود. سیستم 
چنــد نرخی ارز خودش رانت ایجاد می کند و یکی 
از مشــکالت اصلی در بازار ارز اســت و بخش های 
دیگــر صــادرات و واردات را به طور کلی تحت تاثیر 
قرار می دهد. همین رانت، شــرایط انحصاری را به 
وجود می آورد که طبیعتا براســاس آن، نمی توانیم 
 امیدوار به برآورده شــدن آن شــرط کافی مذکور

 باشیم. شرایط کافی زمانی محقق می شود که بانک 
مرکزی اســتقالل داشــته باشد و دخالت دولت در 
تعیین قیمت و به ویژه نرخ ارز کمتر شــود. یعنی 
در شرایطی که تحریم نیستیم و صادرات و واردات 
می تواند انجام شــود، بــازار باید نقش پررنگ تری 
را پیــدا کنــد. این موارد اصالحات ســاختاری را 
 هم در سیســتم بانکی و هم در بازار ارز و ســرمایه 
می طلبد. بازار ســرمایه بســیار می تواند به ثبات و 
پایــداری نــرخ ارز کمک کند و تعیین کننده منابع 
مالی بخش تولید اســت و اگر رونق داشــته باشــد 
ظرفیت تولیدی را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند 
ثبات را به بازار ارز برگرداند. دلیلش هم این است که 
کاال های صادراتی هم افزایش پیدا می کند و مزیت 

نسبی ایجاد می شود.
در واقــع برای ثبات در بازار ازر، یک زنجیره عوامل 

نیازمند شکل گیری است.
منبع: انتخاب آنالین

یادداشت

سیگنالجدیدژاپنبرایخریدنفت

ایراننفتمیخرد؟ ژاپندوبارهاز

ایــران و کره جنوبی روز سه شــنبه مذاکراتی 
را برای از ســرگیری فروش نفت و آزادســازی 
منابع بلوکه شــده ایران انجام دادند. حاال امروز، 
بزرگ ترین پاالیشگاه ژاپن هم اعالم کرده است 
پــس از لغو تحریم ها، اقدام به خرید نفت ایران 

می کند.
 زمزمه های حصول توافق و لغو تحریم های نفتی 
ایران باعث شــده اســت که بعد از کره جنوبی، 
یک شرکت ژاپنی نیز اعالم کند به خرید نفت 

ایران تمایل دارد.
آن طور که رویترز نوشته است، شرکت انئوس 
هولدینگز، بزرگ ترین پاالیشگاه نفت ژاپن، در 
صورتی که توافق حاصل شــود، خواهان خرید 

نفت از ایران است.
البته این شرکت هنوز هیچ اقدامی برای خرید 
نفت از ایران نکرده است؛ به همین دلیل هم اگر 
ایران موفق شود در وین توافق کند،  حدود دو 
تا سه ماه زمان می برد که این پاالیشگاه بیمه و 

کشتی های موردنیاز را تهیه کند.
ژاپن یکی از کشــورهایی بود که پس از اعمال 
تحریم ها هم، با اســتناد به معافیت ۱۸۰ روزه 
همچنان از ایران نفت می خرید. اما با عدم تمدید 
این معافیت ها این کشور هم خرید نفت از ایران 

را کامال متوقف کرد.
طبق آمار وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، 
واردات نفت این کشور از ایران در سال ۲۰۱۹ به 
۱۷.۱ میلیون بشکه رسید که نسبت به سال قبل 

از آن، ۶۳.۲ درصد کاهش یافته بود.
ژاپن ۸۰ حدود درصد نفت مورد نیاز خود را از 
خاورمیانه تامین می کند. دولت این کشور در آن 
زمان می گفت که عربستان با تامین حدود ۳۹ 
درصد از نفت ژاپن، بزرگترین تامین کننده نفت 
این کشور است. پس از اعمال کامل تحریم ها، 

همین کشور جایگزین ایران شد.

کرهجنوبی،خواهاننفتایران
کره جنوبی هم ظاهرا به خرید نفت ایران عالقه 
دارد. سه شــنبه و چهارشنبه همین هفته، یک 
هیات ایرانی برای مذاکره درباره فروش نفت، به 
این کشور سفر کرده بودند. این هیات متشکل 
از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت نفت و شرکت 

ملی نفت ایران بود.
بعــد از انتشــار گــزارش بلومبرگ، ســعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
هم سفر هیات ایرانی به کره جنوبی را تایید کرد.
خطیب زاده توضیح داد: هیات کارشناسی ایران 
متشکل از متخصصان حوزه های نفتی و بانکی در 
سئول مذاکراتی را با شرکت ها و مقامات کره ای با 
هدف بررسی امکان فروش مجدد نفت و میعانات 

گازی به کره جنوبی برگزار کردند.
بنــا بــر اعالم بانک مرکزی، مذاکــرات ایران و 
کره جنوبی در ســئول برای آزادســازی هفت 
میلیارد دالر از دارایی های مسدودشــده ایران 

انجام شده است.
آمریــکا پیش از این برخی از تحریم های ایران 
را لغو کرد و پس از آن، بسیاری از تحلیل گران 
گفتنــد احتماال کاخ ســفید از افزایش قیمت 
بی ســابقه نفت شــوکه شده و حاال قصد دارد با 
تسهیل شــرایط بازگشت ایران به بازار، عرضه 
نفت را افزایش دهد تا قیمت جهانی این سوخت، 

کاهش یابد.
ایران ذخایر نفتی شناور و آماده فروش خود را 
به ۸۷ میلیون بشکه رسانده است. آمریکا پیش 
از ایــن با آزادســازی منابع نفتی خود و اعمال 
فشار بر اوپک، سعی در کنترل بازار نفت داشت 

اما موفق نبود.

www.roozgarpress.ir
پایگاهخبری



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

17 رجب 1443   19 فوریه 2022 شنبه 30 بهمن 1400  شماره پیاپی 2047

سیاست 2
اخبار كوتاه

رسیدن نیروهای آمریکایی به 
پایگاهی نظامی در لهستان/ 

بازدیدخبرگزاری فرانسه
"والدیمیر زلنسکی" 
رییس جمهوری اوكراین 
از یک رزمایش ارتش 
این كشور/ وزارت دفاع 
اوكراین

گزارش تصویری

لندنبررسیکرد سابقایراندر سفیر

کرات وین رمزگشایی از تحرک جدید اسرائیل در روند مذا
 همزمان با تشدید رایزنی های دیپلماتیک در 
وین با محوریت احیای توافق هسته ای  برجام، 
تحلیل هــای مختلفی در مورد ماهیت و روند 
مذاکرات اتمی ایران مطرح می شــوند. با این 
حال، در یک تحول قابل توجه، در روز های اخیر 
شاهد حضور هیاتی از رژیم اسرائیل در وین و 
رایزنی های آن ها با دبیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی و برخی دیپلمات های حاضر در 
روند مذاکرات وین بوده ایم. مســاله ای که در 
نوع خود می تواند حامل پیام های خاصی باشد.

در این راستا، برخی ناظران و تحلیلگران بر این 
باورند که این اقدام رژیم اســرائیل را بایستی 
گامی انحرافی در روند سازنده مذاکرات وین 
ارزیابی کرد که هیچ هدفی اال خارج ساختن 
مذاکراِت مذکور از ریل و مســیر درست خود 
نداشته است. در عین حال، برخی دیگر بر این 
باورند که اساسا حضور اسرائیلی ها در وین یک 
حرکت تبلیغاتی بوده و مشکل اصلی در معادله 
برجام، آمریکا و نظرات مخالف سیاستمداران 
و تندرو هــای جمهوریخــواه و حتی برخی 
دموکرات هــا با احیای توافق برجام اســت. 
مساله ای که بویژه چشم انداز مواجهه با هرگونه 
توافق احتمالی با ایران در قالب نهاد های قانونی 
آمریکا نظیر کنگره این کشور را با، اما و اگر های 

زیادی رو به رو کرده است.
رمزگشایی از تحرک جدید اسرائیلی ها در روند 
مذاکرات ویندر این راســتا، فرارو در گفتگو با  
ســید جالل ساداتیان  سفیر سابق جمهوری 
اسالمی ایران در لندن و کارشناس روابط بین 
الملل، به بررسی تحرکات اخیر اسرائیلی ها در 
وین و اهداف و پیامد های احتمالی آن پرداخته 
است. مشروح گفتگو با سید جالل ساداتیان را 

در ادامه بخوانید:
در روز های اخیر، هیاتی اسرائیلی با حضور در 
وین، شهر محل برگزاری مذاکرت اتمی ایران، 
با مقام هایی از آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
برخی دیپلمات های حاضر در مذاکرات وین، 
گفتگو و رایزنی هایی را داشــته اند. مساله ای 
کــه البته با اعتراض هیــات ایرانِی حاضر در 
مذکرات نیز همراه بوده اســت. ارزیابی شــما 
از این مساله چیست؟ محرک های اصلی این 

اتفاق چه هستند؟
طرف اصلی ایران در معادله برجام و مذاکرات 
وین، آمریکا اســت. آمریــکا نیز بخش قابل 
توجهی از فشار ها بر خود در معادله برجام را 
از ناحیه اسرائیل حس می کند. البته که این 
چهارچوب از مدت ها قبل، حتی قبل از انعقاد 
توافق برجام در سال ۲۰۱۵ و پس از آن تا دوره 
کنونی برقرار بوده است. حتی در زمان  باراک 

اوباما  رئیس جمهور ســابق آمریکا،  بنیامین 
نتانیاهو  نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل اصرار 
داشت که به آمریکا برود و با رئیس جمهوری 
این کشور در مورد انعقاد توافق هسته ای ایران 
صحبت کند. امری که البته از سوی اوباما رد 
شــد. در آن زمــان نتانیاهو در کنگره آمریکا 
سخنرانی کرد و اوباما حتی حاضر نشد با وی 
صحبــت کند. امری که در نوع خود واقعه ای 
بی سابقه در تاریخ روابط تل آویو و واشنگتن 

محسوب می شود.
در واقع، در دوره اوباما، اسرائیلی ها تمام توان 
خود را گذاشتند تا روند مذاکرات اتمی ایران 
)که منتهی به انعقاد توافق برجام شد( را به هم 
زدند که در این امر موفق نبودند با این حال، زهر 
خود را در دوره ریاست جمهوری  دونالد ترامپ  
ریختند و وی نه تنها تحت تحریکات گسترده 
اســرائیل، آمریکا را از برجام خارج کرد بلکه 
حتی  قدس  را به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل 
به رسمیت شناخت و بلندی های جوالن را نیز 

بخشی از قلمرو این رژیم اعالم کرد.
اکنون که بار دیگر یک رئیس جمهور دموکرات 
به نام  جو بایدن  در آمریکا سر کار آمده، اگرچه 
وی به اندازه اوباما در امر مقابله با فشــار های 
اسرائیل قدرت و جرات ندارد با این حال، وی 
و دولتش راضی هم نیستند که فشار های این 
مســاله را بر تصمیم سازی های اصلی و عمده 
خــود حس کنند. با ایــن حال باید پذیرفت 
که فشــار و البی اســرائیلی ها در آمریکا قوی 
اســت. از طرفی دموکرات هــا نیز از اکثریِت 
کافــی و قابل اتــکا در مجالس نمایندگان و 
سنای آمریکا برخوردار نیستند و نمی توانند 
هــر آنچه می خواهند را بدون در نظر گرفتن 
جمهوریخواهان و البی اسرائیل که حامی آن ها 

اســت انجام دهند. از این منظر، باید پذیرفت 
که سایه اسرائیل بر سر مذاکرات اتمی ایران 
وجود داشــته، دارد و معلوم نیست که تا کجا 
ادامه خواهد داشت. اینکه اخیرا شاهد بودیم 
که یک هیات اسرائیلی وارد وین شدند و برخی 
رایزنی های دیپلماتیک انجام دادند این بدان 
معناست که آن ها تمام تالش خود را می کنند 
تا نگذارند مذاکرات اتمی وین به یک سرانجام 
مشخص برسد، زیرا ترس و ادعای اصلی آن ها 
این اســت که ایران نقطه گریز هسته ای خود 
را تــا حد زیادی کوتــاه کرده و در عین حال 
سانتریفیوژ های پیشرفته و غنی سازی باالی 
۶۰ درصد را )سطح غنی سازی ایران در قالب 
توافق برجام ۳.۶۷ درصد بود( عملیاتی کرده و 
ذخایر اورانیوِم ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی اش 
را نیز افزایش داده است. دولت بایدن نیز وقتی 
ســر کار آمد، با فشار های البی های اسرائیلی 
تاکید کرد که دو مساله نفوذ منطقه ای و توان 
موشکی ایران نیز باید در قالب یک توافق جدید 
با این کشور )در قالب احیای برجام( گنجانده 
شوند. امری که طبیعتا ایران آن ها را نپذیرفت 
و در دوره های اخیر مذاکرات اتمی وین شاهد 
ارائه ســیلی از ابتکارات در قالب های مختلف 
بویژه از سوی ایران بوده ایم و مثال شاهد بوده 
ایم که ایران در قالب ســند هایی مکتوب به 
طرف های مقابل گفته که رفع تحریم ها چگونه 
باید باشد و بازگشت ایران به تعهداتش نیز باید 

به چه نحو باشند.
بــا این حال، آنچه آمریکایی ها اکنون به طور 
خاص مطرح می کنند این است که ایران باید 
همه ســانتریفیوژ های پیشرفته خود را جمع 
 IR۲ و IR۱ کند )حداکثر ســانتریفیوژ های
را نگه دارد( و در عین حال، ســانتریفیوژ های 

خود را به خارج از ایران نیز انتقال دهد. اضافه 
بر این آن ها می گویند که ذخیره اورانیوم غنی 
شده سطح باالی ایران باید از این کشور خارج 
شــود و دوربین های آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی نیز باید بار دیگر به نحو گســترده ای 
در تاسیســات اتمی ایران مســتقر شــوند و 
فعالیت های هســته ای ایــران با نظارت های 

گسترده ای همراه شوند.
در این میان اسرائیلی ها مدام مانور می دهند و 
جوسازی انجام می دهند که اگر هر چه سریع تر 
مثال دوربین های نظارتی در تاسیسات اتمی 
ایران مستقر نشوند، ایران روند پیشروی های 
اتمــی خود را ســرعتی قابــل توجه خواهد 
بخشــید و عمال نقطه گریز هسته ای خود را 
نیــز تا حدی زیــادی کاهش خواهد دارد. در 
واقع آن ها استدالل می کنند که ایران اکنون 
در قالب مذاکرات وین در حال وقت کشــی 
اســت. با این حال ما به عنوان تحلیلگران و 
ناظران مذاکرات اتمی وین به دلیل اینکه اطالع 
رسانی دقیقی از روند مذاکرات انجام نمی شود، 
صرفا می توانیم از پیش بینی روند ها صحبت 
کنیم و مثال ارزیابی کنیم که کنشگری های 
اخیر اســرائیل در وین چه تاثیراتی بر جریان 
کلی مذاکرات می توانند داشته باشند و از چه 
محرک هایی سود می برند. اینکه در جزئیات 
چه اتفاقی می افتد و اساسا تاثیرگذاری دقیق 
اقدامات اســرئیل بر آنچــه در وین می گذرد 

چقدر است، چندان برای ما روشن نیست.
اگــر بپذیریم که اســرائیل به دنبال تخریب 
مذاکرات وین اســت، بدون تردید گام بعدی 
آن به اوج رســاندن تنش ها علیه ایران و وادار 
کــردن آمریکا به انجام اقدامات ماجراجویانه 
علیه ایران است )چه در قالب اِعمال تحریم و 

حتی اقدام نظامی(. این در حالی است که دولت 
دموکرات آمریکا اکنون در موقعیِت در پیش 
گرفتن چنین سیاستی نیست. از این منظر، 
آلترناتیو تخریب مذاکرات اتمی ایران از چشم 

انداز اسرائیل را چه می بینید؟
اسرائیل به دنبال یک آلترناتیو نیست این رژیم 
به دنبال بدتر کردن وضعیت موجود برای ایران 
اســت. آن ها به دنبال این هستند که ایران به 
هیچ وجه نتواند به منابع مالی خود دسترسی 
داشــته باشد، شرایط داخلی و بین المللی آن 
به هم ریزد، اوضاع داخلی این کشور متشنج 
باشد و در عین حال در مدت اخیر شاهد بوده 
ایم که اسرائیل کم و بیش کشور های عربی را 
نیز با خود همراه کرده است و سعی دارد ایران را 
محاصره کند کما اینکه در تحوالت آذربایجان 
)و جنگ آن با ارمنستان و به طور کلی برقراری 
روابط نزدیِک تل آویو با باکو( شاهد کنشگری 
اسرائیلی ها بودیم و در جوار مرز های جنوبی 
کشــورمان نیز شــاهد رایزنی های گسترده 
اســرائیل با کشور هایی نظیر امارات و بحرین 
و عربســتان هستیم )اگرچه اعراب به دنبال 
تحریک ایران نیستند با این حال رفت و آمِد 
قابل توجه مقام های ارشــد سیاسی و نظامی 
اسرائیلی به این دسته از کشورها، قطعا برای 
ایران حساســیت زا است(. اسرائیل با استفاده 
از تمامی این ظرفیت ها بر آن اســت تا جای 
ممکن هم از منابع مالی کشــور های مختلف 
)بویژه در خاورمیانه( و هم مشــکالت آن ها با 
تهران اســتفاده کند و ایران را بیش از پیش 
تحت فشــار قرار دهد. در این رابطه اخیرا نیز 
شــاهد بودیم که  نفتالی بنت  نخســت وزیر 
اسرائیل در سفر به بحرین اعالم کرد که  روز 
و شــب در حال جنگ با ایران هســتیم . با این 
حال، آمریکا و اروپا نیز در این میان مالحظات 
خاص خود را دارند. مالحظاتی که فراتر از آنچه 

اسرائیل می خواهد هستند.
در نتیجه آن ها سعی دارند به نوعی، مصالحه 
در پیش گیرند و برجام را به نقطه ای برسانند 
با این حال اســرائیلی ها ســعی دارند به کل، 
روند مذاکرات اتمی وین را نابود ســازند. در 
این رابطه اخیرا نیز شاهد بودیم که به محض 
اینکه اسرائیلی ها احساس کردند که احتمال 
دســتیابی به یک توافق با ایران در وین زیاد 
شــده، با وقاحت و پررویی تمام در این شــهر 
ظاهر شدند و با افرادی نظیر  رافائل گروسی  
دبیــر کل آژانس بین المللــی انرژی اتمی و 
برخی دیپلمات های دیگر رایزنی کردند تا به 
هر طریق ممکن مانع از به نتیجه رسیدن این 

اتفاق شوند.

خبر ویژه

نایب رییس اول مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به سفرهای استانی نمایندگان مجلس گفت: در این 
ســفرها قصد دخالت در امور اجرایی اســتان ها را نداریم بلکه تالش می کنیم که به مدیران اجرایی در 

حل مشکالت و پیشبرد امور کمک کنیم.
علی نیکزاد در حاشــیه جلســه جمع بندی ســفر به پنج شهرستان استان فارس در جمع خبرنگاران در 
شیراز افزود: با توجه به اینکه ۸۰ درصد اعتبارات در اختیار سازمان ها و وزارتخانه ها قرار دارد می توان 

به حل مشکالت منطقه و استان کمک کرد.

وی ادامه داد: آنچه در این سفر ها از جمله سفر به استان فارس مطرح می شود صورتجلسه می کنیم و 
یک ماه بعد در جلســه ای مرتبط با همان ســفر روند عملیاتی شــدن مباحث بررسی می شود و معتقدیم 

اگر حرفی می زنیم باید در حد توانمان باشد تا بتوانیم به آن عمل کنیم.
او اظهــار داشــت: در ایــن ســفر ها عــالوه بر وقــت و زمانی که توســط مجموعه ها و افــراد مختلف 
 گذاشــته می شــود، از بیــت المــال نیز هزینه می شــود بنابرایــن باید نتیجه ای برای مــردم به دنبال 

داشته باشد.

توضیح نایب رییس اول مجلس درباره سفرهای استانی مجلس و دولت

بیتالمالهزینهمیشودوبایدنتیجهبدهد سفرهااز در

ناتووریشههایبحراناوکراین
امروز ما با یک بحران قابل اجتناب بین ایاالت متحده و 
روسیه روبرو هستیم که قابل پیش بینی بود، این بحران 
عمداً تسریع شد اما به راحتی می توان با استفاده از عقل 

سلیم آن را حل کرد.
»جک اف. متالک« آخرین سفیر آمریکا در شوروی در 
وبسایت Responsible Statecraft وابسته به 
اندیشکده کوئینسی نوشت: امروز ما با یک بحران قابل 
اجتناب بین ایاالت متحده و روســیه روبرو هستیم که 
قابل پیش بینی بود، این بحران عمداً تسریع شد اما به 
راحتی می توان با استفاده از عقل سلیم آن را حل کرد.

چگونهبهایننقطهرسیدیم؟
 در ادامه این مطلب آمده است: به من، به عنوان کسی 
که در مذاکراتی که به جنگ ســرد پایان داد، شــرکت 
داشــتم، اجازه دهید تا تاریخچه ای را در مورد بحران 

کنونی بیان کنم.
هر روز به ما می گویند که ممکن است جنگ در اوکراین 
قریب الوقوع باشــد. به ما گفته می شــود که نیروهای 
روســی در مرزهای اوکراین جمع شده اند و می توانند 
در هر زمانی حمله کنند. به شهروندان آمریکایی توصیه 
شــده اســت که اوکراین را ترک کنند و افراد وابسته به 
کارکنان سفارت آمریکا در اوکراین در حال خارج شدن 
از این کشــور هســتند. در همین حال، رئیس جمهور 
اوکراین توصیه کرده اســت از هراس جلوگیری شود و 
به صراحت گفته است که تهاجم روسیه را قریب الوقوع 
نمی داند. والدیمیر پوتین هرگونه قصد حمله به اوکراین 
را رد کرده است. خواسته ی او این است که روند الحاق 
اعضای جدید به ناتو متوقف شود و روسیه این اطمینان 
را داشته باشد که اوکراین و گرجستان هرگز عضو این 

ائتالف نخواهند شد.
پرزیدنت بایدن از دادن چنین تضمینی امتناع کرده است 
اما تمایل خود را برای ادامه بحث در مورد مسائل مربوط 
به ثبات استراتژیک در اروپا به وضوح اعالم کرده است. در 
همین حال، دولت اوکراین به صراحت اعالم کرده است 
که هیچ قصدی برای اجرای توافق حاصل شده در سال 
۲۰۱۵ برای الحاق مجدد اســتان های منطقه دونباس 
به اوکراین با میزان زیادی از خودمختاری محلی ندارد. 
این توافقی بود که بین کیف با روسیه، فرانسه و آلمان 

به دست آمد و ایاالت متحده آن را تأیید کرد.

آیااینبحرانقابلاجتناببود؟
به طور خالصه، بله. در ســال ۱۹۹۱، زمانی که اتحاد 
جماهیر شوروی فروپاشید، بسیاری از ناظران به اشتباه 
معتقد بودند که شاهد پایان جنگ سرد هستند، در حالی 
که این جنگ حداقل دو سال زودتر با مذاکره پایان یافته 
بــود و به نفع همــه طرف ها بود. رئیس جمهور جورج 
بوش امیدوار بود که گورباچف بتواند اکثر ۱۲ جمهوری 
غیربالتیک را در قالب یک فدراسیون داوطلبانه حفظ 

کند.
علیرغم اعتقاد رایجی که در نهاد سیاست خارجی دی 
ســی و در میان اکثر مردم روســیه وجود داشت، ایاالت 
متحده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حمایت نکرد. 
ما از استقالل استونی، لتونی و لیتوانی حمایت کردیم 
و یکی از آخرین اقدامات پارلمان شوروی قانونی کردن 
ادعای استقالل آنها بود. علیرغم نگرانی هایی که مکرراً 
ابراز می شــود، والدیمیر پوتین هرگز تهدید به جذب 
مجدد کشــورهای بالتیک نکــرده و ادعای مالکیت بر 
قلمروهای آنها را مطرح نکرده است. اگرچه او از برخی 
که روس ها را از حقوق کامل شــهروندی محروم می 
کنند، انتقاد کرده است. مهم اینکه رعایت حقوق قومیت 
های مختلف چیزی اســت که اتحادیه اروپا متعهد به 
اجرای آن است. از آنجایی که درخواست اصلی پوتین، 
اطمینان حاصل کردن از این موضوع است که ناتو هیچ 
عضو دیگری، به ویژه اوکراین و گرجســتان را نخواهد 
پذیرفت، بدیهی اســت که اگر گســترش اتحاد پس از 
پایان جنگ سرد وجود نداشت، هیچ مبنایی برای بحران 
کنونی نمی دیدیم. یا اگر این گسترش در هماهنگی با 
ایجاد یک ساختار امنیتی در اروپا که روسیه را نیز در بر 
می گرفت، رخ داده بود، شاهد وضعیت کنونی نبودیم.

آیااینبحرانقابلپیشبینیبود؟
کامالً قابل پیش بینی بود. گســترش ناتو عمیق ترین 
اشتباه راهبردی از زمان پایان جنگ سرد بود. در سال 
۱۹۹۷، زمانی که بحث افزایش اعضای ناتو مطرح شد، از 
من خواسته شد که در کمیته روابط خارجی سنا صحبت 
کنم. در سخنان مقدماتی خود این جمله را بیان کردم:

"من توصیه دولت مبنی بر جذب اعضای جدید به ناتو را 
در این زمان نادرست می دانم. اگر این موضوع به تصویب 
مجلس سنای ایاالت متحده برسد، ممکن است به عنوان 
عمیق ترین اشــتباه راهبردی از زمان پایان جنگ سرد 
در تاریخ ثبت شود. این موضوع امنیت ایاالت متحده، 
متحدانش و کشورهایی که مایل به ورود به اتحاد هستند 
را بهبود نمی بخشد. گسترش ناتو می تواند زنجیره ای از 
رویدادها را تشویق کند که قادر است جدی ترین تهدید 
امنیتی را برای آمریکا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی ایجاد کند." در واقع، زرادخانه های هسته ای ما 

قادر بودند به حیات در روی زمین پایان دهند.
اما این تنها دلیلی نبود که من برای گنجاندن روســیه 
در سیســتم امنیت اروپا و نه حذفش از آن ذکر کردم. 
همانطور که در سخنرانی ام توضیح دادم: طرح افزایش 
عضویت در ناتو به وضعیت واقعی بین المللی پس از پایان 
جنگ سرد توجهی ندارد و با منطقی پیش می رود که 
فقط در دوران جنگ سرد معنا داشت. در حال حاضر هیچ 
کس تهدیدی برای تقسیم مجدد اروپا ندارد. بنابراین 
بیهوده است که ادعا کنیم الزم است اعضای جدید به 
ناتو بپیوندند تا از تقسیم اروپا در آینده جلوگیری شود. 
اگر قرار است ناتو ابزار اصلی برای یکپارچگی قاره باشد، 
منطقاً تنها راه این است که به گسترش آن برای شامل 

شدن همه کشورهای اروپایی بپردازیم. 

امیرعبداللهیانعازمآلمانشد
وزیر امور خارجه کشورمان،  تهران را به مقصد مونیخ 

ترک کرد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان 
برای حضور در ۵۸ امین نشست کنفرانس امنیت 

مونیخ، تهران را به مقصد مونیخ ترک کرد.

دیدارباقریومورا
در ادامــه مذاکــرات وین، جلســه دوجانبه علی 
باقری مذاکره کننده ارشــد کشورمان و انریکه مورا 

هماهنگ کننده گفت وگوها برگزار شد.
این جلسه در ادامه دور هشتم مذاکرات وین که در 

هتل کوبورگ انجام شد.
پنجشــنبه گذشته نیز جلسه مذاکره کننده ارشد 

ایران و نمایندگان سه کشور اروپایی برگزار شد.

اتفاق عجیب

 دیداربلینکنوالوروف
درروزهایآینده

ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در بیانیه ای اعالم کرد: وزیر امور خارجه آمریکا در 
سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل طی 
روز پنجشــنبه اعالم کرد که پیشنهاد کرده است 
هفتــه آینده با الوروف وزیر امــور خارجه در اروپا 

دیداری داشته باشد.
وزارت خارجــه آمریکا از دیــدار احتمالی آنتونی 
بلینکــن، وزیر امور خارجه این کشــور با همتای 

روس وی طی روزهای آتی خبر داد.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در بیانیه ای اعالم کرد: وزیر امور خارجه آمریکا در 
سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل طی 
روز پنجشــنبه اعالم کرد که پیشنهاد کرده است 
هفتــه آینده با الوروف وزیر امــور خارجه در اروپا 

دیداری داشته باشد.
وی گفت: ما معتقدیم تنها روش مسؤول حل این 
بحران، دیپلماسی و گفت و گو است. در پاسخ به این 
موضوع، طرف روسی پیشنهاد داد که این نشست 
در پایان هفته آینده برگزار شــود و ما این تاریخ را 
می پذیریم، مشــروط بر اینکه روســیه به اوکراین 

حمله نکند.
در این بیانیه آمده است: ما به هماهنگی اقدامات خود 
با متحدان و شرکای خود ادامه خواهیم داد و به دنبال 
همکاری بیشتر با روسیه از طریق شورای روسیه-
ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهیم بود.

در بیانیه ایاالت متحده تاکید شده که تشدید اوضاع 
در اطراف اوکراین نشان دهنده عدم وجود هرگونه 

قصد جدی برای انجام اقدام دیپلماتیک است.

یک نماینده مجلس:

 افزایشحقوقسربازانرا
بهنتیجهبرسانید

نماینده مردم ســبزوار،جغتای،جوین در مجلس 
شــورای اســالمی، گفت: بحثی که برای افزایش 
حقوق ســربازان مطرح اســت این است که بودجه 
برای افزایش حقوق ســربازان در کشور کم است و 
ما می توانیم با تصویب خرید سربازی برای افرادی 
خاص، بودجه کافی را برای افزایش حقوق سربازان 

را تامین کنیم.
بهــروز محبــی نجــم آبــادی نماینــده مردم 
سبزوار،جغتای،جوین در مجلس شورای اسالمی، 
در گفت وگــو بــا خبرنگار پایــگاه خبری تحلیلی 
نمایندگان ما، در خصوص خرید ســربازی گفت: 
کمیسیون تلفیق برای طرح جوانی جمعیت، ممکن 
اســت برای افراد متاهل دارای ســه فرزند معافیت 
بگذارد که اگر این شرط را برای معافیت افراد گذاشته 

شود می تواند به جوانی جمعیت نیز کمک کند.
وی بیــان کــرد: از نظر بنده باید به جوانب مختلف 
این طرح و خرید سربازی توجه کرد چرا که عدالت 
نباید زیر پا گذاشــته شــود مثاًل ما آن مبالغی را که 
برای خرید سربازی در نظر گرفته بودیم قطعاً افراد 
متوســط جامعه نمی توانند آن را خریداری کرده و 

به نفع ثروتمندان می شود.
نماینده مردم ســبزوار،جغتای،جوین در مجلس 
شــورای اســالمی، افزود: بحثی که برای افزایش 
حقوق ســربازان مطرح اســت این است که بودجه 
برای افزایش حقوق ســربازان در کشور کم است و 
ما می توانیم با تصویب خرید سربازی برای افرادی 
خاص، بودجه کافی را برای افزایش حقوق سربازان 
را تامیــن کنیــم. لذا از نظر بنده اگر با کمی درایت 
پیس برویم می توانیم این قضیه را در کشور جمع 
کرده و فیصله دهیم و در مســیر عدالت و توســعه 

کشور قدم برداریم.

 قطعنامهسنایآمریکا
بهنفعاوکراین،علیهروسیه

آمریکا قطعنامه ای برای هشدار به روسیه و حمایت 
از اوکراین تصویب کرد.

مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع رای به تصویب 
قطعنامه ای با هدف حمایت از استقالل اوکراین و 
“محکوم کردن تجاوزگری نظامی روسیه” علیه این 

کشور همسایه اش داد.

نماینده مجلس: 

کرهکنندهقبلیجاسوسغربیهابودند تیممذا از سهنفر
محسن زنگنه، نماینده مردم شهرستانهای تربت حیدریه، مه والت و زاوه در 
مجلس شورای اسالمی به موضوعات مطرح شده این روزها در فضای عمومی 
جامعه مبنی بر چرایی مذاکره دولت سیزدهم با غربی ها اشاره کرد و گفت: 
اینکــه برخــی ها مطرح می کنند چرا با وجــود مخالفت با مذاکره در دولت 
قبل این روزها به دنبال مذاکره هستید را می توان هم استدالل عقلی و هم 
تحلیلی ارایه کرد، لذا این استدالل ها و تحلیل ها نیاز به تبیین در جامعه دارد.
وی تصریح کرد: بیش از ۲۰ سال است که برای مسئله هسته ای مذاکره می 

کنیم کما اینکه در انرژی هسته ای مسیر دکتر جلیلی در دولت نهم و دهم 
خوب بود، چرا که اگر مذاکرات طوالنی شــود و خودمان را قوی کنیم خوب 

است اما اگر مذاکره باعث شود همه چیز را قفل کنیم اشتباه است.
زنگنه بیان کرد: به ســه دلیل عمده با برجام و مذاکره ای که در دولت قبل 
انجام شد مخالفیم و به آن نقد داریم و به همان سه دلیل هم با مذاکره کنونی 

نیز موافق هستیم.
وی در تشریح دلیل نخست گفت: در تیم مذاکره کننده قبلی افرادی سست 

عنصر وجود داشت که از مجموع شش نفر تیم مذاکره کننده در نهایت سه 
نفر از آنها جاسوس غربی ها بودند و متاسفانه شخص وزیر امور خارجه هم به 
آنهــا اعتمــاد کرده بود، اما در تیم مذاکره کننده فعلی افرادی قوی، با روحیه 

انقالبی و جهادی و مقتدر ظاهر شدند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:با آمدن دولت جدید، بابدن و نیم 
آمریکا متوجه شدند این تیم را نمی توان دور زد و افراد محکم و مقتدری هستند 
و از طرفی برجام مسیری است که از منظر آن حقوق کشور را دنبال می کنیم.

تحلیل
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تفاوت در عیدی کارمندان و بازنشستگان

بدعتیافرمولجدید؟
در حالــی که بر اســاس گفته های فعاالن 
کارگری و امور بازنشستگان نباید در میزان 
عیدی کارمندان، بازنشستگان و مستمری 
بگیران تأمین اجتماعی بر اســاس جنس، 
وضعیــت تأهل و تعداد فرزند تفاوتی وجود 
داشــته باشــد با این حال به نظر می رسد 
فرمــول جدیــدی برای محاســبه عیدی 
بازنشســتگی بر اســاس این شاخص های 

جدید وجود دارد.
عیدی و پاداش کارکنان دولت، بازنشستگان 
و مســتمری بگیران تأمیــن اجتماعی در 

روز های گذشته اعالم شد.
اگرچه مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
بــه عنوان عیــدی برای این گروه ها در نظر 
گرفته شــده اســت، اما همزمان با روز پدر 
جدولی در فضای مجازی وایرال شد و برای 
نخستین بار تفاوت هایی بین مبالغ دریافتی 
بین کارکنان مجرد و متأهل و بازنشستگان 
زن و مرد و افراد داری فرزند وجود داشت.

بر این اساس کارمندان و بازنشستگان مجرد 
مرد و زنان متأهل دارای فرزند هر کدام یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و کارمندان مرد 
متأهل بدون فرزند ۴۰۰ هزار تومان اضافه و 
سایر مردان کارمند و بازنشسته دارای فرزند 
نیز به ازای هر فرزند ۱۵۰ هزار تومان اضافی 
دریافتی خواهند داشــت. با این حال زنان 
متأهل چه کارمند و چه بازنشســته از این 
مقــدار محروم و همان یک میلیون و ۶۰۰ 

هزار تومان را دریافت می کنند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری کشور در رابطه با این تغییر 
در مبلغ عیدی بر اســاس تأهل، جنسیت و 
داشــتن فرزند و عــدم آن اظهار کرد: این 
موضوع به نظر من درست نیست. از نظر من 
بین خانم های بازنشســته و مستمری بگیر 
و یا افراد از کار افتاده با ســایر بازنشستگان 
و مســتمری بگیران نباید هیچ تفاوتی در 
دریافت عیدی وجود داشته باشد و در واقع 

یک عدد رندی را باید دریافت کنند.
عیدیکارمندان  تفاوتدر
سال1400 وبازنشستگاندر

وی افــزود: هیچ اختالفی نباید بین میزان 
عیدی وجود داشته باشد. البته امکان دارد 
کــه بین افرادی که عیدی آن ها تقســیم 
می شــود، مثال یک بازنشسته متوفی عالوه 
بر همســر یک دختر مطلقه یا همسر فوت 
شده هم دارد که می تواند مستمری دریافت 
کند. میزان عیدی برای آن ها تقسیم بر دو 
می شــود. البته من بر این اعتقاد هستم که 
شــب عیــد این افراد نیز بایــد عیدی را به 

صورت کامل دریافت کنند.
رئیــس اتحادیه پیشکســوتان کارگری در 
ادامه اظهار کرد: ســال گذشــته کاری که 
مدیرعامل ســابق سازمان تأمین اجتماعی 
انجــام داد این بود که عالوه بر عیدی پایان 
سال، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز به 
همه بازنشســتگان پرداخت کرد. این یک 
کار به یادماندنی بود و امیدوارم امسال نیز 
مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعی این 

رویه را ادامه دهد.
صادقی تأکید کرد: در عیدی به هیچ عنوان 
حق عائله مندی مطرح نیســت و کاری به 
ایــن ندارد که طرف چنــد فرزند دارد و یا 
اصــال فرزنــد دارد یا نه و در واقع این بدعت 

جدید است.
میزانعیدیکارگران

علی رغــم گفته های صادقی در مورد عدم 
درستی این میزان از عیدی، محمدحسین 
زدا، سرپرســت اســبق ســازمان تأمین 
اجتماعی در اینســتاگرام خــود در رابطه 
عیدی کارمندان و بازنشستگان و مستمری 
بگیران اظهار کرد: قانون کار تکلیف عیدی 
شاغالن تابع قانون کار را که در کارخانه ها، 
موسسات، شــرکت ها و ... مشغول فعالیت 
هستند را روشن کرده است و بر این اساس 
عیدی درنظرگرفته شده حداقل معادل دو 
مــاه حقوق پایه و حداکثر معادل ســه ماه 
حقوق پایه اســت کــه کارفرما باید به آنان 
بپردازد. نکته ای که باید به آن توجه شــود، 
این اســت که شاغالن تابع قانون کار، نباید 
دریافتی شان را مالک قرار دهند بلکه حقوق 

پایه مدنظر است.
فرمولجدیدمحاسبهعیدی

بازنشستگان
سرپرســت اسبق سازمان تامین اجتماعی 
همچنین بیان کرد: میزان عیدی شاغالن 
در بخش های دولتــی )کارمندان دولت( 
از ســوی دولت یــک میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان درنظرگرفته شده است، دولت تحت 
عنــوان حمایت از خانوار، فرمول جدیدی 
ارائــه کرده که مطابق آن به ازای همســر 
۴۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند ۱۵۰ 
هزار تومان به این مبلغ افزوده می شــود. 
برای بازنشســتگان نیز یک عدد ثابت یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی تعیین شــده 
اســت که زمان واریز آن را باید مســئوالن 
سازمان تامین اجتماعی تعیین و به حساب 

بازنشستگان واریز کنند.

گزارش

 نوسان قیمت در بازار ارز

بازار در کلنگنرخارز  اال
کرات! تاپایانمذا

ی بازار ارز مدتی اســت هیجانی شــده است و 
قیمــت ها در این بــازار مهم اقتصادی هر روز 
نرخی جدید به خود می گیرند و این بی ثباتی 
قیمت باعث سردر گمی مردم بخصوص سرمایه 
گذاران و فعاالن اقتصادی شــده است. آشفته 
بازاری که نرخ ارز در آن بر پایه اصول و شاخص 
های معین و مشــخص اقتصادی نیســت بلکه 
گوش به زنگ خروج اخبار وین اســت و پیرو 
انتشار خبرهای مثبت و منفی حاصل از جریان 
مذاکرات برجام، تابلو قیمت ها نیز در این بازار 
دجــار تغییر می شــوند. افزایــش نرخ دالر به 
بیش از ۳۰ هزار تومان و نزدیک شــدن آن به 
قیمــت ۲۵ هزار تومــان نمونه ای از بی ثباتی 
قیمت این کاالی سرنوشت ساز اقتصادی است 
کــه در پی چگونگی نتیجه مذاکرات برجام به 

چشم می خورد
نرخارز گمیمردماز وسردر  انتظار

کراتبرجام بدنبالنتایجمذا
بــازاری که به عقیده کارشناســان اقتصادی 
تعییــن کننــده قیمت کاالها و خدمات بوده و 
انجــام فعالیت های اقتصادی نیز به آن مرتبط 
است درحالی که بی برنامگی برای ثبات چنین 
بازاری عواقب منفی و عقب ماندگی های زیادی 
را در پی دارد. این بی ثباتی که ناشی از انتظارات 
مــردم از نتیجه مذاکرات برجام اســت مدت 
هاســت بازار را آشفته کرده و همه منتظرند تا 
فعالیــت هــای خود را با نرخ ارز معتدل پس از 
نتایج مذاکرات از سرگیرند چرا که اکنون نرخ 
ثابــت و قابل اعتمــاد و اطمینانی در این بازار 

وجود ندارد.
بهعواملبیرونی اتصالنرخارز

وحید شــقاقی شهری، اقتصادان و سر بازرس 
سابق بانک مرکزی سازمان بازرسی کل کشور 
دربــاره تبعــات افت و خیز قیمت ارز در بازار بر 
اقتصاد کشــور، گفت: اینکــه هر روز مردم در 
بازار ارز با تغییر قیمت ها مواجه اند دلیلی جز 
اینکه هم اکنون نرخ ارز کامال به عوامل بیرونی 

متصل است، چیز دیگر نیست.
وی بــا بیــان اینکه تالطم قیمت ها در بازار ارز 
و تغییراتــی کــه هــر روز در تابلو نرخ این کاال 
در بازار دیده می شــود ناشــی از مخابره اخبار 
مثبــت و منفی حاصل از روند انجام مذاکرات 
ایران با طرف مقابل برجام در وین است، اظهار 
داشت:  معلوم نیست که پایان مذاکرات چه وقت 
باشــد و نتیجه آن نیز چگونه رقم خورد، با این 
وجود اگر تحریم ها هم برداشته شوند هرچند 
این موضوع بر نرخ ارز تاثیرمی گذارد اما نباید 
انتظار داشت که قیمت دالر و انواع ارز در بازار 

با افت شدید مواجه شود.
این اقتصاددان خاطر نشــان کرد:  ازآنجایی که 
مبنــای صعود و فرود قیمت ارز بدون توجه به 
تاثیر گذاری آن بر اقتصاد کشور همچنان متاثر 
از اظهارات و اخبار مصادره برجام بوده، بنابراین 
قیمت ارز هنوز ســهم و نقش خود را از عوامل 

بنیادین اقتصاد ایفا نکرده است.
فروش قابل توجه نفت و مشتقات آن که رشد 
قابل توجهی داشته و از ۳۵ دالر به بیش از ۹۰ 
دالر رسیده است همچنین صادرات غیر نفتی 
رونــدی خوبی دارد بــا این وجود هنوز عوامل 
بنیادیــن اقتصادی در این زمینه بر قیمت ارز 
تاثیر نگذاشــته و این بــازار همچنان از اخبار 

برجام تبعیت می کند
عواملبنیادیناقتصادمتاثر از وقتیارز

برجامتکیهدارد نمیشودوفقطبر
شــقاقی شــهری در ادامه گفت: به طور مثال 
فروش قابل توجه نفت و مشــتقات آن که طی 
یکی دو ماه اخیر رشــد قابل توجهی داشــته و 
از ۳۵ دالر به بیش از ۹۰ دالر رســیده اســت از 
طرفــی نیز صــادرات غیر نفتی طی این مدت 
بهبود و روندی روبه رشــد به خود گرفته است 
با این وجود هنوز عوامل بنیادین اقتصادی در 
این زمینه بر قیمت ارز تاثیر نگذاشــته و بازار 

ارز همچنان از اخبار برجام تبعیت می کند.
وی اظهار داشت: انتظارت تورمی و مسائل بین 
المللی متاسفانه بر بازار ارز سایه افکنده است با 
ایــن وجود ابتدا باید دید که بحث مذاکرات به 
کجا می رسد. این در حالی است که وابستگی 
و شرطی کردن اقتصاد شیوه ای اشتباه است و 
توسعه اقتصاد و ثبات بازرها نیازمند اصالحات 
ســاختاری بنیادی درســت و اصولی است که 
البته چنین رویکردی جز با جراحی های عمیق 
بنیادی و برنامه ریزی و نقشه راه درست امکان 
پذیر نیســت.به گفته این اقتصاددان؛ تبعیت 
بازار ارز از عوامل بیرونی اکنون تاثیر بســزایی 
بر آشفتگی بازار ارز و به دنبال آن اقتصاد کشور 
بجای گذاشته است و افت و خیز قیمت ها که 
منشــا علمــی و اصولی ندارد بــر گرفته از این 

موضوع است.
تا زمانی که نسبت به مهار نرخ تورم و تالش برای 
برای بر ریل نشاندن اقتصاد کشور با هدف رشد 
و توسعه اقدام نشود، نباید انتظار داشت قیمت 

ارز به راحتی در بازار کاهشی شود.

بانکهاوامبدونضامنبهبازنشستگانمسننمیدهند

وعده هایی که پوچ از آب در می آید
 در انتهــای وعده های ســرخرمن دولت، 
وعده وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگی 
را هــم اضافه کنید؛ فرقــی نمی کند که 
وعده هــای قبلی را چه کســانی از کدام 
دولت داده اند؛ مهم این اســت که بازهم 
به یکی دیگر از هزار وعده خوبان وفا نشد!
اگر تا به حال روی شانستان برای دریافت 
این وام حساب کرده اید؛ پس زهی خیال 
باطل؛ خبر ندارید که بانک برای دادن این 
وام چنان شــرط محالی گذاشــته اند که 
باعث شــده تا رفتارشان بیشتر به تالشی 
برنامه ریزی شــده برای ندادن تسهیالت 

شباهت پیدا کند.
در تازه ترین خبر که در همین رابطه چند 
روز پیش منتشر شد؛ بانک ها اعالم کردند 
که برای بازنشســتگان متقاضی وام ۵۰ 
میلیون تومانی، شرط سنی گذاشته اند و 
مســتمریبگیران باالی ۶۵ سال به شرط 
همراه داشــتن ضامــن می توانند برای 
دریافت این تســهیالت روی شانس خود 

حساب کنند.
هرچند ســابقه برنامه پرداخت وام های 
بانکــی بدون ضامن به پیش از دســتور 
اخیر رئیس جمهور می رســید؛ اما قریب 
یک ماه پیش بود که رئیس جمهور دستور 
صریحــی بانک ها برای پرداخت وام ۱۰۰ 
میلیــون تومانی بدون ضامن داد؛ در این 
مدت تیم اقتصادی دولت از وزیر اقتصاد 
و امــور دارایی اش گرفته تا مدیران بانک 
مرکــزی آن چــه خط و نشــان ها برای 
بانک هایی که از این دســتور تمرد کنند 
نکشــیدند؛ اما عاقبت همه این ها چیزی 

نشــد اال بانک هــا ترفندی را برای هرچه 
بیشــتر پرداخت نکردن و این تسهیالت 
بیابند؛ به بیان دیگر برای دســتور اکیدی 
که قرار بود اجرایش بی بروبرگرد باشــد؛ 

ان قلت بیاورند.
میشدبابیمهتسهیالت،مشکل

بازنشستگانمسنراحلکرد
علیرضــا حیــدری، از فعــاالن صنفــی 
بازنشســتگی دراین باره معتقد است که 
بهانه تراشی بانک ها برای گذاشتن شرط 
سنی اعطای وام بیشتر از باال بودن ریسک 
سن متقاضیان بازنشسته ناشی می شود.

وی در ایــن بــاره می گوید: این اشــکال 
در ســال های گذشــته هم بود و حتی در 
پرداخــت وام های ضروری هفت میلیون 

تومانی هم برای مســتمربگیران سن باال، 
بانک شرط ضامن تعیین می کرد.

بــه باور حیــدری بانک از همــان ابتدا 
می توانســتند ایــن مشــکل را از طریق 
مذاکــره با شــرکت های بیمه حل کنند؛ 
کافــی بود در ازاء یــک حق بیمه اصل و 
فــرع وام را بیمــه می کردند تا اگر حین 
بازپرداخت اقساط، فوت وام گیرنده اتفاق 

می افتاد، خسارتی به بانک وارد نشود.
وی ادامه می دهد: متاســفانه، نه سیستم 
بانکی و نه نظام بیمه ای کشور به فکر یافتن 
راه حلی برای این مشکل نبودند و نیستند 
و برای همین این مشکل همچنان به قوت 
خود باقی است؛ کافی است که وام گیرنده 
ســنش باالتر از حد معمول باشد و آنگاه 

برای دریافت وام به مشکل برخورد کند.
بااینوضعیتاقتصادیبیمههانمی

توانندریسکجدیدیرابپذیرند
درباره این مشکل، اما حمید رضا حاجی 
اشرفی، کارشــناس بیمه های بازگانی و 
تحلیلگر ریســک نظــر متفاوتی دارد: در 
اقتصــاد بیمار و بی ثبات ایران نمی توان 
تبعات ریســک پرداخت نشــدن اقساط 
بانکــی را پیش بینی کرد؛ این یک تجربه 
جهانی است که وقتی وضعیت اقتصادی 
جامعــه غیر عادی می شــود؛ مردم خود 
بخود هزینه هایی مثل نپرداخت قســط 
بانک و حق بیمه را از ســبد مخارج خود 

خط بزنند.
به باور حاجی اشرفی در جایی مثل ایران 

وقتی شغل مولد نباشد؛ از رشد اقتصادی 
خبری نباشد؛ روند توزیع ثروت ناعادالنه 
باشد و همیشه پای فساد و رانت در میان 
باشــد؛ نمی توان ریســک عدم پرداخت 
تســهیالت بانکی را بیمــه کرد؛ مادامی 
که عده ای ابربدهکار بانکی وجود داشــته 
باشــند؛ ورود شرکت های بیمه به حوزه 
تســهیالت بانکی صالح نیســت؛ اصال از 
نظر اقتصادی پرداخت بی حساب و کتاب 
تسهیالت می تواند تبعات تورمی جدی به 

دنبال داشته باشد.
 راستش ۱۰۰ میلیون تومان دیگر خیلی 
وقت است که پول چشمگیری به حساب 
نمی آید؛ برای خرید ســاده ترین ماشین 
صفــر کلیومتر موجــود در بازار که کافی 
نیســت و نهایت توانش در بازار امالک و 
مستقالت کشور، برابری کردن با کمتر از 
۱۰ متر زیربنا در ارزانترین نقطه پایتخت 

است.
این توصیف کار وزن کشی و ارزش گذاری 
وام ۵۰ میلیون تومانی را یکسره می کند؛ 
اما چه می شود کرد که با همه بی ارزشی 
پــول ملی، هنــوز چنین مبالغی آنقدر ها 
ارزش دارند که بی شمار آدم بخواهند آنرا 
در قالــب وام بدون ضامن دریافت کنند؛ 
به صورت مشخص همین وام ۵۰ میلیون 
تومانی معادل مجموع یک سال درآمدی 
اســت که یک مستمری بگیر حداقلی از 
صندوق بازنشســتگی بدست می آورد؛ 
یکــی برای پول پیــش کرایه خانه، یکی 
بــرای جور کردن هزینه درمانی؛ آن یکی 

به قصد خرید اساب و اثاثیه خانه؛

حذف دالالن با ورود سیمان به بورس

قیمتسیمانمتعادلشد
دبیر انجمن سیمان ضمن اشاره به متعادل شدن 
قیمت ســیمان گفت: جا بــه جایی خریداران از 
ســمت داللی به ســمت مصرف کننده واقعی و از 
بیــن رفتن تقاضــای کاذب، یکی از مزایای اصلی 

ورود سیمان به بورس کاالست.
طی نیمه نخســت سال جاری وزارت صمت برای 
پیش برد سیاست های مربوط به اصالح ساختار و 
الزام همه واحدهای تولیدکننده سیمان به عرضه 
محصول در بورس کاال، در ابالغیه ای اعالم کرد که 
هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کاال 
ممنوع بوده و همه واحدهای تولیدکننده سیمانی 
که تاکنون در بورس پذیرش نشده اند باید ظرف دو 
هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه محصول 
خــود کنند. به دنبــال این اقدام، به تدریج قیمت 

ســیمان که تا مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیســه 
رسیده بود، سیر نزولی به خود گرفت.

در این رابطه عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت سیمان در گفت و گو با خبرنگار 
مهر، اظهار کرد: قبل از ورود سیمان به بورس کاال، 
قیمت این کاال به شــدت باال رفته بود که بخشــی 
از این افزایش قیمت ناشی از قطعی برق در اوخر 
سال ۹۹ بود که اثراتش در اوایل سال ۱۴۰۰ خود 
را نشــان داد.وی افزود: مجدد در خرداد ماه سال 
جاری مشــکالت مربوط به برق رســانی به وجود 
آمد و تولید سیمان کاهش یافت؛ وقتی گاز قطع 
می شود کارخانجات ســیمان می توانند سوخت 
دوم را جایگزین کنند اما برق این طور نیســت و 

نمی توان چیزی را جایگزین آن کرد.

شیخان ادامه داد: بر همین اساس قیمت سیمان 
در اوایل سال جاری به شدت باال رفت اما ورود این 
کاال به بورس کاال کمک کرد که قیمت ها متعادل 
شوند؛ در ادامه نیز برق وصل شد و مکانیزم بورس 
کاال نیز در حوزه سیمان جا افتاد و قیمت ها روند 

نزولی به خود گرفتند.
دبیــر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان 
اظهــار کــرد: در حال حاضر هر کســی بخواهد 
می تواند از بورس کاال ســیمان بخرد و دالل بازی 

در این حوزه کمرنگ شده است.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر نیز ورود سیمان به 
بورس کاال، موجب شد سیمان تا حدودی از حیطه 
قیمت گذاری دستوری خارج شود و فروش ها نیز 
نقدی شــد. نقدی شدن فروش ها موجب می شود 

که دیگر خرید اعتباری انجام نشــود و دالالن در 
این فرایند حذف شوند و مصرف کنندگان واقعی 
همچــون مصالح فروشــان واقعی و بتن ســازان 

سیمان بخرند.
شــیخان گفت: جا به جایی خریداران از ســمت 
داللی به سمت مصرف کننده واقعی و از بین رفتن 
تقاضای کاذب، یکی از مزایای اصلی ورود سیمان 
به بورس کاالست.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت ســیمان با اشاره به قیمت سیمان، اظهار 
کرد: در حال حاضر قیمت ســیمان تیپ ۲ پاکت 
۵۰ کیلوگرمی درب کارخانه ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان 
شده است و پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده، 
هزینه های حمل، تخلیه، بارگیری و … قیمت به 

۳۵ تا ۳۷ هزار تومان می رسد.

رییس اتحادیه امالک:

کاهشیافتهاست قیمتمسکن
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه بازار مسکن تحت تاثیر مذاکرات هسته ای با افت قیمت مواجه شده 
است گفت: اگر سایتهای فروش مسکن، مراکز آماری و برخی غیرکارشناس ها باعث ایجاد تالطم و تشنج نشوند، 
انتظار افت بیشتر قیمت خانه وجود دارد اما نمی توان توقع ریزش شدیدی داشت. مصطفی قلی خسروی اظهار 
کرد: متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری ۳۲ میلیون تومان است اما میانگین قیمتهای 
پیشنهادی در سایتهای فروش بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این یعنی هر کس هر قیمتی دلش می خواهد برای 
خانه خود تعیین می کند و مدیران این سامانه ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها اعالم کردیم نرخهای دلبخواه باعث 

ایجاد تنش در بازار مسکن می شود اما کماکان شاهد قیمتهای کاذب در سامانه های ملکی هستیم.
کاهشنیمدرصدیقیمتمسکندردوهفتهگذشته

وی افزود: خوشبختانه در ماههای اخیر بازار مسکن به ثبات رسیده است. مقدار زیادی از این آرامش مرهون تالش 
دولت سیزدهم در طرح نهضت ملی مسکن و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته ای است. با کاهش قیمت دالر، 
قیمت طال، خودرو و مسکن نیز پایین آمد و بررسی های ما از کاهش حدود نیم درصدی قیمت خانه در تهران 

طی دو هفته گذشته حکایت دارد.
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه آرامش فعلی بازار مسکن باید با همدلی مردم و مسئوالن حفظ شود 

گفت: معموال سه گروه شامل افراد غیرکارشناس، مراکز آماری و سامانه های فروش ملک باعث ایجاد تنش در بازار 
امالک می شوند. تقاضای ما این است که افراد غیرکارشناس از انجام مصاحبه های تنش زا در رسانه ها خودداری 
کنند. سامانه های فروش نیز بعضا فقط به ضریب نفوذ و منافع خودشان فکر می کنند و برایشان اهمیت ندارد که 

با اعالم نرخهای نجومی چه بالیی بر سر بازار می آید.
کاهشضریبامنیتمعامالتازطریقسامانههایفروشمسکن

خسروی تاکید کرد: ما یکی از سامانه های پرمخاطب فروش ملک را تحریم کردیم. حدود ۵۰ نفر به دالیل مختلف از 
این سایت شکایت کردند. مثال عنوان می شود که سامانه مورد نظر با دور زدن مشاوران امالک اقدام به عقد قرارداد 
می کند که ضریب امنیت را به شدت کاهش می دهد. البته این سایت تکذیب کرد اما به هر حال این شکایات به 
ما واصل شده است. بنای ما بر تعامل بود و اعالم کردیم بیایند مذاکره کنند که نیامدند. اما آنچه باعث دلخوری 
مردم از این سامانه ها می شود اعالم قیمتهای پرت است که به افزایش قیمت مسکن می انجامد.وی گفت: برخی 
سایت ها باعث ایجاد رقابت کاذب در بازار مسکن شده اند. فردی که وارد موبایلش می شود و می بیند همسایه او 
قیمت خانه اش را متری ۴۰ میلیون تومان گذاشته، او هم متری ۴۵ میلیون تومان تعیین می کند. شخص سوم در 
کوچه بغلی متری ۵۰ میلیون تومان می گذارد و این روند افزایشی ادامه می یابد. این موضوع باید ساماندهی شود.

خبر ویژه

یک کارشــناس مسائل صنعت لوازم خانگی گفت: برخی مسئولین 
از یک سال و نیم گذشته ساز گرانی لوازم خانگی را کوک کرده اند 

و حاال یکشبه نمی توان انتظار کاهش قیمت ها را در بازار داشت.
احســان فدایی مدیر ارتباطات گروه ســام با طرح این سوال که چرا 
لوازم خانگی گران شد ؟ گفت: لوازم خانگی تولید داخل دچار یک 

بحران و آسیب جدی شده که چند منشاء دارد.
وی تصریح داشــت: ارائه آمار و اطالعات غلط از ســوی مســئولین 
وزارت صمــت در دولــت دوازدهم، بزرگترین ضربه را به تولید لوازم 
خانگی زد. طی یکسال و نیم گذشته کسانی که در این حوزه اظهار 

نظرهای فراوانی داشــتند، یا اطالعات کافی نداشــتند و یا به دلیل 
افزایــش مخاطبــان به وضعیت و نحوه تولید در این بخش، عالقه به 
خود تظاهری داشتند.فدایی گفت: دقیقاً زمانی که تولید لوازم خانگی 
و بازارمحصوالت آن نیاز به حمایت داشت ، برخی از متولیان وزارت 
صمــت در مــاه های آخر دولت دوازدهم به دلیل اینکه رزومه کاری 
سنگین تری به خود اختصاص دهند به طور مرتب از افزایش تولید 
و تیراژ لوازم خانگی حرف هایی را مطرح می کردند که کاماًل مغایرت 

با مفهوم خودکفایی در تولید لوازم خانگی داشت!
مدیــر ارتباطات گروه ســام ادامــه داد: در ادامه این خود نمایی ها، 

بازاری که درگیر رکود شــده بود تصور مردم به ســمت این موضوع 
رفت که به گفته مســئولین آمار تولید رو به افزایش اســت و کاهش 

قیمت ها نیز نزدیک است.
وی ادامه داد: بهبود صوری شرایط تولید لوازم خانگی مردم را امیدوار 
کرده بود. از این رو اکثر مردم خرید لوازم خانگی مورد نیاز خود را تا 
بهبود کامل شرایط به تعویق انداختند و به دنبال بازگشت محصوالت 
متنوع تر به بازار بودند.فدایی تأکید داشت: واقعیت بازار لوازم خانگی 
چیز دیگری را نشان می داد؛ افزایش تیراژ تولید نمی توانست باعث 

رونق بازار رکود زده لوازم خانگی شود.

یک کارشناس  اقتصادی؛

مردممنتظرارزانیلوازمخانگینباشند
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نفت و انرژی 4

داد؛ کارشناسارشدحوزهانرژیخبر یک

فرش قرمز بازار طالی سیاه برای ایران

گزارش

بین الملل

 آمریکاییها
درجستوجوی

جایگزینیبراینفتروسیه
 بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: 
دســتکم دو پاالیشــگر بزرگ منطقه 
گلف کاســت به دنبــال متنوع کردن 
خرید نفت کوره هستند که می تواند 
بــه عنوان خوراک برای تولید بنزین و 
دیزل استفاده شود. یک معامله گر هم 
به دنبال خرید نفتا از منابع دیگری به 
جز روسیه است.این اقدامات منعکس 
کننده وسعت نگرانیهای صنعت انرژی 
آمریکا نســبت به وضعیت در اوکراین 
و احتمــال حمله نظامی روســیه به 
همســایه خود است. کرملین مکررا و 
قاطعانه اعالم کرده اســت قصد حمله 
نظامــی به اوکراین را ندارد. در حالی 
کــه آمریکا بزرگتریــن تولیدکننده 
نفــت جهــان و یکــی از بزرگترین 
صادرکنندگان نفت اســت، همچنان 
به واردات فرآورده های نفتی وابســته 
اســت و روسیه یکی از صادرکنندگان 
بزرگ به این کشــور است. جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرده است 
واشــنگتن آماده است با تحریمهای 
فلج کننده اقتصادی به حمله روســیه 
پاســخ دهد.دیویــد وچ، اقتصاددان 
ارشــد شــرکت تحقیقاتی ورتکســا 
اعالم کرد هــر گونه محدودیت برای 
جریان نفت روســیه، فشار فوق العاده 
ای به خریداران تحمیل می کند زیرا 
روسها می توانند نفت کوره خود را به 
راحتی به چین یا هند بفرستند. این امر 
آمریکا را در موقعیت دشواری قرار می 
دهــد زیرا روی قیمتهای بنزین تاثیر 
مــی گذارد.مســائل مربوط به عرضه 
نفت روســیه در حالی پیش آمده که 
قیمتهای بنزین در آمریکا به باالترین 
رکورد هشــت سال اخیر صعود کرده 
و دولــت بایدن را برای کاهش فشــار 
روی مصــرف کنندگان در منگنه قرار 
داده اســت.به گفته منابــع آگاه، دو 
پاالیشگر در تگزاس با صادرکنندگان 
در مکزیــک و برزیــل تماس گرفته و 
از آنهــا درباره موجود بودن بلندمدت 
و قیمتها ســوال کــرده اند. برزیل که 
معموال نفت کوره به ســنگاپور و اروپا 
صادر می کند، در فوریه یک محموله 
نفــت به منطقه گلف کاســت آمریکا 
فروخــت و طبق آمــار بلومبرگ، یک 
کشتی دیگر ماه آینده از راه می رسد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، نفت کوره 
روسیه معروف به مازوت ۱۰۰ به دلیل 
ارزانتر بودن آن نسبت به نفت خام، به 
خوراک مهم برای پاالیشگرها تبدیل 
شــده است. تطبیق پذیری نفت کوره 
روسیه در بازار، آن را نسبت به محصول 
عرضه شده از سوی مکزیک محبوبتر 

می کند.

 کاهشقیمتنفت
چشمانداز  تحتتاثیر
گشتصادراتایران باز

قیمــت نفت تحت تاثیر چشــم انداز 
افزایــش عرضه با بازگشــت ایران به 
بازار جهانی، در معامالت کاهشــی را 
ادامه داد و در مســیر کاهش هفتگی 
قرار گرفت. بهای معامالت نفت برنت 
۴۷ ســنت معادل ۰.۵ درصد کاهش 
یافت و به ۹۲ دالر و ۵۰ ســنت در هر 
بشکه رسید و به کاهش ۱.۹ درصدی 
روز گذشته اضافه کرد.بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۲ 
سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش، به ۹۱ 
دالر و ۱۴ ســنت در هر بشــکه رسید. 
شــاخص نفت آمریکا روز گذشته دو 
درصد سقوط کرده بود.هر دو شاخص 
دوشــنبه هفته جاری به باالترین حد 
از سپتامبر سال ۲۰۱۴ صعود کردند.

دیپلماتها می گویند پیش نویس توافق 
مجموعه ای از مراحل را مشخص می 
کنــد که نهایتا بــه اعطای معافیت از 
تحریمهای نفتی منتهی می شــوند و 
متعاقبا حدود یک میلیون بشــکه در 
روز نفــت ایران به بازار جهانی بازمی 
گردد اما زمان آن مشــخص نیســت.

واندانا هری، موســس شرکت تحلیلی 
واندا اینسایتس در یادداشتی نوشت: 
فشــار نزولی بر نفت تحت تاثیر چشم 
انداز توافق احتماال ادامه پیدا می کند، 
مگر این که طرفین به جدیدترین دور 
مذاکرات که هنوز به نتیجه نرســیده 

است، پایان دهند. 

 کارآمدیاوپکگازی
گروافزایشهمکاریموثر در

ایرانوروسیه
گاز  صادرکننــده  کشــورهای  مجمــع   
طبیعــی)GECF( یــا همان اوپــک گازی به 
مجمع ۱۱ کشــور الجزایر، بولیوی، مصر، گینه 
اســتوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، 
ترینیداد توباگو و ونزوئال گفته می شــود که از 
جمله بزرگترین کشورهای صادرکننده گاز در 
دنیا هستند. همچنین کشورهای مالزی، نروژ، 
عراق، پرو، آذربایجان و امارات به عنوان اعضای 
ناظــر در این مجمع شــرکت می کنند.به طور 
مشخص اعضای مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز، ۴۴ درصــد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد 
از ذخایــر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز 
بــا خــط لوله و ۶۶ درصــد از تجارت گاز مایع 
)ال ان جی( را در اختیار دارند.طرح تأســیس 
مجمع کشــورهای صادرکننده گاز، ۱۰ بهمن 
سال ۱۳۸۵ از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
ایــران حضرت آیــت اهلل خامنه ای در دیدار با 
ایگور ایوانف دبیر شــورای امنیت وقت روسیه 
مطرح شد. البته پیش از این نیز چندین بار بحث 
تشکیل یک کارتل گازی از سمت روسیه مطرح 
شــده بود و با تأکیــد رهبری و رئیس جمهور 
وقت ایران روند سریع تری به خود گرفت.پس 
از توافــق وزیران نفت و انرژی تروئیکای گازی 
دربــاره چارچوب ایجاد یک مجمع مســتقل 
بین المللی گاز، با تصویب اساســنامه روســی 
این مجموعه در نشست مسکو، به طور رسمی 
فعالیت هــای این مجمــع بین المللی با حضور 
۱۱ کشــور دارنده ذخایــر گاز طبیعی جهان 
آغاز شــد.هدف اولیه ایران تأســیس سازمانی 
بین المللی و میان دولتی به ســبک اوپک بود 
تا بتواند بازار جهانی گاز را تنظیم کند. در آن 
زمان در راهبرد و چشم انداز انرژی ایران به طور 
کامــل واضح بود کــه گاز در دهه های آینده، 
بازارهــای جهانی انرژی و صحنه های انرژی را 
رهبری می کند. به این ترتیب و به طور مشخص، 
جی ئی سی اف محصول شرکت ملی نفت ایران 
بود.با این حال کارشناسان معتقدند این مجمع 
آنقدر که ظرفیت دارد نتوانســته در بازارهای 
انــرژی نقــش ایفــا کند.فریدون برکشــلی، 
کارشناس انرژی و مدیر گروه تحقیقات انرژی 
ویــن اظهــار کرد: گاز قوانین بازی خود را دارد 
که آن را از نفت متمایز می کند، کشورها ممکن 
است امروز صادرکننده خالص گاز باشند و در 
دوره بعد به واردکننده خالص گاز تبدیل شوند. 
این سوخت پاک همچنین دارای ویژگی فصلی 
اســت، کشورهایی که در تابستان صادرکننده 
گاز هســتند، در هوای ســرد به واردکننده گاز 
تبدیل می شــوند.وی افزود: جی ئی سی اف هم 
همگن و هم ناهمگن است. بازار به قطر، روسیه 
و الجزایر به عنوان بازیگرانی که همیشه در کنار 
آنها هســتند اعتمــاد دارد، در حالی که برای 
دیگران، بازار اغلب دارای حساسیت است. با این 
حال، قطر اکنون قابل اعتمادترین تأمین کننده 
است، البته تنها در زمینه ال ان جی.برکشلی با 
تأکید بر اینکه رویکرد جی ئی سی اف باید تغییر 
کند و بهبود یابد افزود: همان طور که بازار انرژی 
تغییر می کند و تکامل می یابد و مسائل مهمی 
مانند جلوگیری از انتشــار گازهای گلخانه ای 
و حذف کربن شــتاب بیشــتری می گیرد، این 
مجمع باید ظرفیت خود را برای تبدیل شــدن 
به یک منبع یکپارچه و قابل اعتماد عرضه گاز 
افزایــش دهد. این مســئله کمک خواهد کرد 
تــا این کنفرانس بین المللــی را به عنوان یک 
تأمین کننده برجسته و قابل اعتماد برای جهانی 
که در چند دهه آینده به گاز بسیار بیشتری نیاز 
دارد، بــه مجمع معرفی کند.مهمترین دلیلی 
که باعث شده این کارتل نتواند به اهداف خود 
برســد، ناهماهنگی اعضا در تصمیم گیری ها و 
رویکردهایشان اســت. به عنوان مثال روسیه 
بــا وجود اینکه عضــو قدیمی این مجمع بوده 
اســت ولــی مقامــات آن، دیدگاه هــای ضد 
و نقیضــی در این باره داشــته اند.الزم به ذکر 
اســت در ادبیات اقتصــادی برای موفق بودن 
یــک کارتل )انحصار( برای هر کاالیی از جمله 
انرژی دو شــرط باید موجود باشــد: اوالً اعضا 
بایــد با توافق یکدیگر میزان و قیمت تولیدات 
خود را مشخص کنند و سایر اعضا به این توافق 
پایبند باشند، که دستیابی به چنین توافقی به 
راحتی ممکن نیست و شرط دوم قدرت بالقوه 
انحصاری کارتل است.در همین راستا علیرضا 
شــیرمحمدی، کارشناس اقتصاد بین الملل با 
تأکید بر اهمیت همگرایی کشــورها در بحث 
تأمیــن انرژی گفت: ما کشــورهای محدودی 
داریــم که تأمین کننده انرژی هســتند و این 
کشــورها با همکاری با یکدیگــر می توانند از 
ایجــاد رقابت های مخرب جلوگیری کنند.وی 
در پاســخ به این ســوال که عدم همکاری بین 
کشــورها منجر به چه اتفاقی می شــود، پاسخ 
داد: بــه عنوان نمونه ایران و ترکمنســتان دو 
کشــور دارای منابع گســترده گازی هستند و 
ترکمنســتان خط لوله "تاپی" را طراحی کرده 
است تا گاز را از طریق افغانستان و پاکستان به 
هند برساند. در صورت اجرای این طرح، هند دو 
تأمین کننده بزرگ را در دست خواهد داشت 
و به این شــکل، ایران و ترکمنســتان وارد یک 

رقابت مخرب می شوند. 

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: شرایط فعلی 
بازار نفت نشان می دهد که با کاهش تبعات ویروس 
کرونــا و افزایش تقاضا، فضــا برای حضور ایران در 
بازار نفت افزایش یافته و اوپک نیز برای این مساله 
مدیریت خوبی خواهد داشــت؛ بی شک ورود ایران 
به بازار نفت می تواند بسیاری از چالش های فعلی 
را نیز کاهش دهد.ســیدمهدی حسینی در گفت و 
گو با ایســنا، با اشــاره به وضعیت بازار نفت و تاثیر 
ورود ایران در این شرایط به این بازار، اظهار کرد: اگر 
وضعیــت بــازار را با توجه به مجموعه عواملی که در 
حوزه اقتصادی بر بازار حاکم است در نظر بگیریم، 
باید بگوییم که اکنون بازار نفت در شرایطی است که 
قیمت ها رو به افزایش بوده و اکنون کمی وضعیت 
قیمت ها بهتر شده اما در کل طی این مدت قیمت 
ها شــرایط نوســانی را تجربه کرده و به ۱۰۰ دالر 

نزدیک شده است.
وی بــا بیــان اینکه در حال حاضــر قیمت نفت به 
حدود ۹۵ دالر رســیده است، اظهار کرد: دلیل این 
مســاله وقوع برخی اتفاقات است؛ اتفاق اول را باید 
باتوجه به شــرایط کرونایی نــگاه کنیم که طی دو 
ســال گذشته باعث شــد اقتصاد کشورها خصوصا 
کشورهایی که مصرف کننده بزرگ هستند، کوچک 
و فعالیت بســیاری از واحدهای اقتصادی آن ها یا 
کند و یا به طور کامل متوقف شــود.این کارشــناس 
ارشد حوزه انرژی افزود: به طور کلی اقتصاد کشورها 
در دنیا کوچک شد، بدین معنا که دنیا عادت کرده 
بود که یک رشــد اقتصادی ســه تا چهار درصدی 
را ســاالنه تجربه کند اما شــاهد بودیم که طی این 
ســالها رشد اقتصادی منفی و حتی در یک مقطعی 
قیمت نفت نیز منفی شد و تقاضایی برای آن وجود 
نداشــت، به گونه ای که بازار با مازاد عرضه مواجه 
بود.حســینی با اشاره به تاثیرات کرونا بر بازار نفت، 
گفت: این ویروس تاثیر زیادی را در رشد اقتصادی 

دنیا گذاشــت و تقاضا در این ســال ها برای نفت به 
شدت سقوط کرد، چراکه رابطه مستقیمی بین رشد 
اقتصادی و رشــد تقاضا وجود دارد، بی شک هرچه 
رشــد اقتصادی وجود داشــته باشد، تقاضا نیز برای 
انرژی خصوصا نفت و گاز افزایش پیدا می کند.وی 
ادامه داد: در حال حاضر شاهدیم که کرونا به تدریج 
کنترل شده و این مساله موجب شده تا شاهد رشد 
اقتصادی در دنیا باشــیم و اکنون رشد مثبت اتفاق 
بیفتد و دنیا به این ســمت در حال حرکت اســت که 
به شــرایطی بازگردد که رشــد اقتصادی خوبی را 
تجربه کند.این کارشــناس اظهار کرد: نکته دیگری 
که در همین راستا مطرح بوده، موضوع مسائل فصلی 
اســت، پیش بینی کرده بودم که در فصل زمســتان 
قیمت ها به حدود ۹۵ دالر برســد که این اتفاق نیز 
افتاد، اکنون نیز پیش بینی من این است که ممکن 
اســت در بهار تقاضا کاهش یابد اما در تابســتان و با 
کنترل کرونا و شــروع فصل ســفرها مجدد شاهد 
افزایش تقاضا باشیم.حســینی با بیان اینکه میزان 

تقاضا در بازار رو به افزایش پیش بینی می شــود، 
تصریــح کرد: فاکتورهایی وجود دارد که این تقاضا 
را کنترل می کند، مالحظات زیســت محیطی نیز 
وجــود دارد که تالش دارد میزان مصرف را کاهش 
دهد، اقداماتی که برای توسعه تجدیدپذیرها صورت 
میگیرد و اقداماتی که در حوزه توســعه خودروهای 
برقی انجام می شود، همگی در کاهش تقاضا تاثیر 
دارند اما در مجموع پیش بینی می شود که تا سال 
۲۰۴۰ باز هم مجموعه نفت و گاز که امروز ۶۰ درصد 
سهم را در سبد انرژی دنیا به خود اختصاص داده، در 
آن زمان ۵۰ درصد برسد.وی تاکید کرد: قطعا تقاضا 
برای نفت و گاز در دنیا صفر نخواهد شــد و معنای 
کربن صفر نیز این نیست که تقاضا برای نفت و گاز 
به عدد صفر برسد، ممکن است تقاضا برای گاز بیشتر 
و نقش زغال سنگ کمتر شود اما در مجموع تا ۲۰ 
ســال آینده باز هم نفت و گاز ســهم باالیی در سبد 
ســوخت انرژی خواهند داشت.او با اشاره به شرایط 
سیاسی دنیا و تاثیر آن بر بازار نفت نیز، اظهار کرد: 

مســاله اوکراین و جنگ سردی که روسیه با آمریکا 
و اروپا به راه انداخته که خود را به جایگاه شــوروی 
ســابق از لحاظ ابرقدرتی بازگرداند، شرایط فعلی را 
ایجاد کرده اســت، من اصال اعتقاد ندارم و نداشــتم 
که جنگی اتفاق بیفتد و روســیه تنها قصد دارد از 
این طریق قدرت خود را پس بگیرد.حسینی با بیان 
اینکه معموال گرفتاری های سیاسی روی بازار نفت و 
قیمت ها تاثیر می گذارد و گاهی تقاضا را به صورت 
کاذب افزایش می دهد و عده ای از کشورها نیز شروع 
به ذخیره ســازی می کنند که همین مســاله روی 
افزایش تقاضا تاثیرگذار اســت، گفت: اگر مجموعه 
این تحوالت را کنار هم قرار دهیم، در می یابیم که 
بازار فعلی در حال توســعه تقاضاســت و ورود ایران 
در این شــرایط می تواند موفقیت آمیز باشــد.وی 
ادامه داد: افزایش تولید ۱.۵ میلیون بشکه ای نفت 
ایران در شــرایط فعلی با توجه به افزایش تقاضایی 
که وجود دارد، امکان پذیر اســت اما این مساله کار 
آســانی نیســت و در  زمانی کوتاه نمی توان شــاهد 
اتفاقات ســریع بود. ما باید روی بازاریابی به خوبی 
کار کنیم و به ســراغ بازارهای ســنتی برویم چراکه 
بسیاری از زیرساخت های آن ها با نفت ایران شکل 
گرفته و عالقه مند به خرید نفت ایران هستند.این 
کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه باید روی 
بازارهــای چین، کره، ژاپــن، یونان، ایتالیا و برخی 
از کشــورهای اروپای غربی بیشــتر متمرکز شویم، 
اظهار کرد: مســاله بعدی نقش اوپک و اوپک پالس 
در این مســاله اســت که فضا را برای ورود ایران باز 
کنند، کشــورهایی مانند عراق، عربستان و روسیه 
سهم ما را از بازار گرفته اند، اعتقاد من این است که 
اوپک مدیریت خوبی بر بازار داشــته است تا شوکی 
به بازار وارد نشــود لذا اکنون نیز این اتفاق مجدد 
خواهد افتاد و اوپک تالش خود را برای بازگشــت 

ایران خواهد کرد.

معاون وزیر نفت عنوان کرد:

منابعدولتی راهکارهایقانونیبرایتوسعهصنعتپاالیشاز
معاون وزیر نفت گفت: دو راهکار قانونی حضور ۲۰ درصدی در پروژه ها و شرکت در طرح های توسعه ای 
برای ساخت پتروپاالیشگاه توسط دولت وجود دارد. همچنین در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ساخت 

پتروپاالیشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای از منابع دولتی عنوان شده است.
جلیل ساالری با اشاره به اینکه برای ساخت پتروپاالیشگاه ها به وسیله دولت، قانون مجوز حضور ۲۰ 
درصدی را داده است، افزود: همچنین اگر نگاه توسعه ای وجود داشته باشد، بر اساس سیاست های کلی 
اصل ۴۴، اگر فراخوان داده شود اما سرمایه گذار اعالم آمادگی نکند، دولت اجازه ورود و سرمایه گذاری 
خواهد داشــت.وی با تاکید بر اینکه این دو راهکار قانونی برای ســاخت پتروپاالیشــگاه توســط دولت 
وجود دارد، ادامه داد: همچنین در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ساخت پتروپاالیشگاه از منابع دولتی 
وجود دارد.ســاالری گفت: این موضوع در کمیســیون تلفیق مطرح شــده و در صورت تصویب به قانون 
تبدیل خواهد شد.وی با اشاره به اینکه تجربه های قبلی نشان می دهد که بخش خصوصی نمی تواند 
در ســاخت پاالیشــگاه به صورت مســتقل وارد شــود، افزود: نگاه این است که از ظرفیت دولت در این 

بخش اســتفاده شــود و زمانی که بخشــی از زیرساخت ها ایجاد شد، بخش خصوصی با انگیزه بیشتری 
ورود کرده تا از ظرفیت شرکت ها و بخش خصوصی استفاده کنیم.

معاون وزیر نفت درباره احتمال حضور بانک های خصوصی برای ســاخت پتروپاالیشــگاه ۳۰۰ هزار 
بشــکه ای »شــهید ســلیمانی«، گفت: بانک ها می توانند برای تامین مالی اقدام و این طرح را فاینانس 
کنند.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: انتظار داریم به منظور تأمین 
منابع مالی موردنیاز مگاپروژه های آینده صنعت پاالیش، از ظرفیت همه بانک ها در قالب کنسرسیوم 

استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: در خصوص مکان یابی این پتروپاالیشگاه در حال رایزنی هستیم و هنوز مشخص نیست 
که این پتروپاالیشگاه در همان مکان پاالیشگاه هرمز تاسیس خواهد شد یا خیر.ساالری ادامه داد: با 
صدور مجوز از ســوی مجلس و دولت و همچنین دریافت مجوز شــورای اقتصاد، کار آغاز خواهد شــد. 

وی تاکید کرد: در خصوص مکان یابی این پتروپاالیشگاه در حال رایزنی هستیم.

معاون دفتر خدمات مشترکان شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
بــرق ایــران )توانیر( گفت: مصرف برق ۷۵ درصد از مشــترکان در 
سطح الگو یا پایین تر از آن است بنابراین مشمول افزایش تعرفه ها 

نشده اند.
شقایق یوسفی افزود: مشترکانی که میزان مصرف آنها معادل الگوی 
تعیین شده و یا کمتر از آن باشد مشمول افزایش قیمت نخواهند 
شد، این افزایش قیمت برایی مشترکان پرمصرف که سهم بیشتری 
از یارانــه ها دارند تعیین شــده، تــا قیمت برق را به نرخ نزدیک به 
واقعیت پرداخت کنند. وی ادامه داد: در کل کشور ۵ منطقه آب و 
هوایی از معمولی تا گرمسیری مشخص شده است که براین اساس 

بیشتر مناطق ایران مانند شهرهای تهران، شیراز، تبریز در مناطق 
معمولــی قــرار گرفته انــد و مناطقی که دمای آنها باالتر یا رطوبت 
باالتری را دارند مانند بوشــهر و هرمزگان در مناطق گرمســیری با 
درجه بندی مشخص تعیین شده اند. این مقام مسوول گفت: این 
دسته بندی اقلیمی مصرف متفاوتی در فصل های گرم سال دارد 
به همین منظور برای اجرای عدالت میان مشترکان این دسته بندی 
تعیین شــد به طوریکه الگوی مصرف مشــترکان بسته به موقعیت 
جغرافیایــی متفاوت خواهد بــود به عنوان مثال الگوی مصرف در 
مناطقی با رطوبت و گرمای باال مانند هرمزگان خوزســتان تا ســه 
هزار کیلووات ســاعت نیز تعیین می شــود. یوســفی افزود: الگوی 

مصرف برق در فصل ســرد در همه مناطق ۲۰۰ کیلووات ســاعت 
است و نیز الگوی مصرف در مناطق گرمسیری از ابتدای فروردین 
ماه تغییر می کند و متناسب با منظقه جغرافیایی افزایش می یابد 
تا آسایش مشترکان در استفاده از برق تامین شود.وی خاطرنشان 
کرد: با بررســی های صورت گرفته توسط کارشناسان صنعت برق 
بــرای مناطــق عادی، میزان مصرف ۲۰۰ کیلووات ســاعت در ماه 
تعیین شد .وی افزود: استفاده از المپ های کم مصرف و تجهیزات 
با بازدهی باال در کنار استفاده از ظرفیت کامل ماشین لباسشویی 
و ظرفشــویی برای شستشــوی لباس و ظروف در مدیریت مصرف 

برق تاثیر گذار خواهد بود.

: معاون دفتر خدمات مشترکان توانیر

ماند تعرفهبرق7۵درصِدمشترکانبدونتغییر

خبر  ویژه

رییس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو:

آبرسانیمیشوند سهماههپیشرو روستادر یکهزار افزونبر
  آبرسانی روستایی همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت های 
مختلف به شــمار می رفته اســت. با این حال همچنان ۲۵ درصد از 
روســتاهای کشــور به شبکه آب متصل نیســتند و همین امر یکی از 
دالیل عقب ماندگی  در برخی روســتاها و مناطق محروم اســت.با روی 
کار آمــدن دولت ســیزدهم، البته ایــن موضوع مورد توجه جدی قرار 
گرفته اســت تا آنجا که طبق برنامه ارائه شــده وزیر نیرو به مجلس 
شورای اسالمی، میزان پوشش آبرسانی روستایی و جمعیت بهره مند 
در انتهای دولت ســیزدهم باید به رقم ۹۰ درصد برســد.از همین رو، 
»علی اکبر محرابیان« در نخستین جلسه رسمی وزارت نیرو از تالش 
برای ایجاد مرکزی برای ســرعت دادن به امر آبرســانی روستایی خبر 

داد و گفت که به زودی مرکز جهاد آبرسانی روستایی در ستاد وزارت 
نیرو شــکل خواهد گرفت. مرکزی که با توجه به اهمیت آن تبدیل به 

شورای جهاد آبرسانی روستایی شده است. 
ویژگی خاص این شــورا آن اســت که عالوه بر دست اندرکاران بخش 
دولت، از توان نیروهای جهادی و خیران هم برای ایجاد تحول در امر 
آبرســانی به روســتاها و مناطق محروم بهره برده شود.اکنون و در تازه 
ترین گزارش وزارت نیرو »میثم جعفرزاده« رییس مرکز جهاد آبرسانی 
وزارت نیرو در این باره می گوید: در ســال های گذشــته فعالیت های 
آبرسانی به روستاها انجام شده ولی همچنان در کشور حدود ۸ میلیون 

نفر از جمعیت روستایی درگیر تنش آبی هستند.

وی افزود: در دولت مردمی برای کاهش تعداد روستاهای دارای تنش، 
نیازمند یک اقدام جهادی بودیم که در این باره وزارت نیرو شــورایی 
را با نام جهاد آبرســانی با مرکزی زیرمجموعه همین شــورا تشــکیل 
داد کــه ماموریــت ویژه برای آبرســانی و محرومیت زدایی به ۱۰ هزار 

روستای کشور دارد.
وی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شــده در ســه ماه پیش رو، طرح های 
آبرســانی یک هزار و ۲۱۹ روســتا به بهره برداری می رسند.وی  گفت: 
استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری نســبت به شــرایطی که 

دارند در اولویت بهبود و اصالح آبرسانی قرار دارند.
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55بانک و بیمه
 دکتر ابراهیمی خبرداد:

بانکسپهساخت120هزارواحد
مسکونیبرایکارکناننیروهای

مسلحراتأمینمالیمیکند

مدیرعامل بانک سپه از ورود این بانک برای حمایت 
از تحقق اهداف طرح جهش تولید مســکن دولت 
سیزدهم خبرداد و گفت: با حمایت نخستین بانک 
ایرانی ۱۲۰ هزار مســکن شــخصی برای کارکنان 

نیروهای مسلح احداث می شود.
دکتــر آیت الــه ابراهیمی ضمن اعــالم خبر فوق 
اظهارداشت: برای استفاده کارکنان نیروهای مسلح 
از ظرفیت اجرای ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن 
مصوبه سوم شهریورماه سال جاری مجلس شورای 
اسالمی و بودجه سال ۱۴۰۰، قرارداد مشترک بین 
بانک سپه و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح به امضا 

رسید.
وی ادامه داد: به استناد تفاهم بعمل آمده با وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بانک سپه به عنوان 
بانک عامل پروژه های مســکن شــخصی پرسنل 

نیروهای مسلح، تأمین مالی می کند.
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به سابقه طوالنی 
این بانک در خدمت رســانی به نیروهای مســلح 
تصریح کرد: بانک سپه خدمت رسانی به مشتریان 
خــود را حفــظ و ارتقا داده اســت و به دلیل تعامل 
پایداربین مجموعه بانک و نیروهای مســلح زمینه 
خدمت رسانی مطلوب تر به این گروه از مشتریان 

مهیا شده است.
دکتر ابراهیمی با تأکید بر ضرورت ادامه روند خدمت 
رسانی به نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: بانک سپه 
در طراحی مدل کسب وکار جدید خود امکان عرضه 
خدمات ویژه به نیروهای مســلح و اعضای خانواده 

آنها را مد نظر داشته است.
وی اظهارداشت: بانک سپه در کنار انجام مأموریت 
های مختلف به ویژه حمایت از تولید و اشتغالزایی، 
برنامه های منجســم و هدفمندی برای کمک به 
رفع نیازهای اقشار مختلف جامعه به ویژه نیروهای 

مسلح دارد.
دکتر ابراهیمی افزود: تأمین مالی پروژه های مسکن 
شــخصی نیروهای مســلح، پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج پرسنل و خانواده این نیروها 
و همچنین اعطای تســهیالت معیشتی و ضروری 
از طــرح هــای ویژه بانک ســپه برای شــاغلین و 

بازنشستگان در نیروهای مسلح است.
مدیــر عامل بانک ســپه به ضرورت اســتفاده 
از ظرفیــت های نیروهای مســلح در پیشــبرد 
برنامه های این بانک اشاره کرد و گفت: با افزایش 
تعامل بین بانک سپه و مجموعه نیروهای مسلح 
امکان خدمت رســانی بــه بخش قابل توجهی از 
زنجیره تامین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

مهیا خواهد شد.

 بانکصنعتومعدن
موفقبهاخذتاییدیهچرخه
مدیریتبهرهوری،بهعنوان
نخستینبانکدولتیگردید

 بانــک صنعت و معدن برای 
دومین ســال متوالی موفق 
شد که عنوان نخستین بانک 
دولتــی، را از وزارت امــور 
اقتصادی و دارایی در زمینه 
پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری اخذ نماید.

براســاس نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک 
صنعت و معدن به عنوان الگوی نمونه برای سایر بانک 
های دولتی در زمینه ارتقای بهره وری معرفی شد 
و در این ارتباط، دکتر علی خورسندیان مدیرعامل 

بانک پیامی را بدین شرح صادر کرد:
در محیط رقابتی امروز، موفقیت ســازمان ها در 
گرو افزایش بهره وری و عملکرد کارکنان به عنوان 
مهم ترین سرمایه سازمان ها می باشد. در قوانین 
نظارتی و باالدســتی از جمله قانون برنامه ششم 
توسعه و نیز قانون بودجه کشور، موضوع ارتقای 
بهره وری اهمیت بســزایی دارد. بانک صنعت و 
معدن همواره از دیرباز در راستای بهبود مستمر 
و افزایش بهره وری نگاه و رویکرد ویژه ای داشته 
است، بطوری که “بهره  وری نیروی انسانی” را در 
اســتراتژی های شــش گانه خود منعکس و پایه 
ریزی نموده اســت. موفقیت بانک برای دومین 
سال متوالی در اخذ تاییدیه وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی به عنــوان رئیس مجمع عمومی بانک 
های دولتی، نشــان از عزم جدی کارکنان بانک 
نسبت به ارتقای بهره وری دارد. در این خصوص، 
تــالش و زحمات یکایک همکارانی که در پیاده 
سازی چرخه مدیریت بهره وری بانک ایفای نقش 
نمودند، به ویــژه نمایندگان بهره وری واحدها، 
شایسته قدردانی است. این موفقیت بزرگ که با 
راهبــری معاونت برنامه ریزی و فناوری و تالش 
و پیگیری های مجدانه مدیریت امور برنامه ریزی 
و بهبــود روش  هــا محقق گردیــد را به خانواده 
بزرگ بانک صنعت و معدن تبریک عرض نموده 
و امیدوارم همواره به عنوان بانک پیشرو در عرصه 

بهره وری نام آور باشید.

اخبار

کومستغالتبانک فروشامال
ایرانزمین

 بانک ایران  زمین در نظر دارد 
امالک مازاد بر نیاز خود را به 
شرح ذیل با وضع موجود و 
با شرایط نقد از طریق مزایده 
عمومی به فروش برســاند. 
متقاضیان جهت دریافت “برگ درخواست شرکت 
در مزایده” از تاریخ درج آگهی در تهران به آدرس: 
بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، نبش 
کوچه نیک رأی، پالک ۱، ســاختمان بانک ایران 
زمین، طبقه اول، اداره مهندسی و امالک و در سایر 
استان ها به آدرس مندرج در جدول ذیل مراجعه 
و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز دوشــنبه مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۰ از طریق پست 
پیشــتاز دو قبضــه فقط به آدرس تهــران، بلوار 
میرداماد، خیابان شــمس تبریزی شمالی، نبش 
کوچه نیک رأی، پالک ۱، ســاختمان بانک ایران 
زمیــن، طبقه همکف، اداره دبیرخانه کدپســتی: 
۱۹۱۹۹۱۳۱۱۰ ارسال نمایند.توضیحات:     مبلغ 
سپرده شرکت در مزایده معادل ۵% )پنج درصد( 
قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشــد؛ که 
می بایســت به حساب شماره ۱۳-۱۲۲۵۵۹-۲-
شــبا  شــماره  و   ۱۹۸
IR۵۰۰۶۹۰۰۱۹۸۰۱۳۰۰۱۲۲۵۵۹۰۰۲ به نام 
“مزایده و مناقصه امور مالی بانک ایران زمین” واریز 
گردد.     شــرکت کنندگان در صورت تمایل به 
دریافت اسناد به صورت حضوری می بایست مبلغ 
۵۰۰٫۰۰۰ ریال بابت خرید اسناد به حساب شماره 
۲-۱۲۲۵۵۹-۱۳-۱۹۸ بــه  نام مزایده و مناقصه 
امور مالی بانک ایران زمین واریز، فیش مربوطه را 
داخــل پاکت الف قرارداده و تحویل بانک نمایند. 
)ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اســناد به هیچ 
وجه مســترد نخواهد شــد.( همچنین شــرکت 
کنندگان می توانند اسناد مزایده را از طریق فایل 
پیوست به صورت رایگان دریافت نمایند.     رعایت 
مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد 
و بهای پیشــنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و 
معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت الک 
و مهر شده )دربسته( تسلیم گردد.     کلیه امالک 
عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند، 
و متقاضیان ضمن بررسی کامل و جامع مستندات 
و ســوابق ملک و پذیرش کلیه اقدامات الزم آتی 
برای اخذ مجوز ها و یا تکمیل کلیه امور مرتبط با 
ملک و رفع تصرف و انجام کلیه استعالم های الزم، 
اقدام به ارائه پیشنهاد خواهند کرد و بدیهی است 
بانک هیچ گونه تعهدی از این حیث نخواهد داشت. 
همچنیــن بازدیــد از محل بــا هماهنگی قبلی 

امکان پذیر می باشد.

با »آینده« به »رفاه« برسید

جزییاتتفاهمنامهمشترک
بانکآیندهبافروشگاهرفاه

 همکاری های مشــترک 
بانــک آینــده و شــرکت 
فروشــگاه های زنجیره ای 

رفاه آغاز شد.
بــا امضــای تفاهم نامــه 
همــکاری مشــترک بانــک آینــده و شــرکت 
فروشــگاه های زنجیره ای رفاه توسط نادر خواجه 
حقوردی معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده 
و رســول محمدی عضو هیأت مدیره و مدیرعامل 
و رسول پیروزی نایب رئیس هیأت مدیره شرکت 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه، زمینه ارائه خدمات 
متقابــل بانکداری، بیمه ای و ایجاد هم افزایی الزم 
و پایه ریزی یک اتحاد استراتژیک مالی و اعتباری 
به منظور ارزش آفرینی برای مشتریان، سهامداران، 
کارکنان و مجموعه ذی نفعان طرفین، فراهم شد.

همــکاری متقابل طرفین در خصوص تخصیص 
اعتبار به اشــخاص حقیقی و حقوقی )متقاضیان 
حقیقی معرفی شــده از ســوی شرکت( از طریق 
شــارژ اعتبــار در کارت اعتبــاری »رفاه آینده« از 
ســوی بانک به منظور خرید کاالهای تعیین شده 
توســط شرکت، با استفاده از پایانه های فروش در 
مراکز فروش حضوری شــرکت و درگاه پرداخت 
اینترنتی در پایگاه خرید آن الین شرکت متعلق به 
بانک، در چارچوب قوانین و مقررات، از موضوعات 

این تفاهم نامه مشترک است.

مدیرعاملبانکمسکن:

قرارداد ۲۸۰ واحد خودمالکی با مجموع بیش از ۱۹۵ میلیارد تومان منعقد شد
محمود شایان با اعالم اینکه طبق تازه ترین آمار بیش از ۳۰ هزار واحد 
برای دریافت تسهیالت خودمالکی به بانک ها معرفی شد از انعقاد قرداد 
۲۸۰ واحد با مجموع تسهیالت بیش از ۱۹۵ میلیاردتومان خبر داد.

محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه به منظور ارایه 
تســهیالت خودمالکی طبق تازه ترین آمار ۳ هزار و ۸ پروژه جمعا به 
تعداد ۳۰ هزار و ۵۶۱ واحد به بانک ها معرفی شدند، گفت: از مجموع 
پروژه های معرفی شده به بانک تاکنون ۱۹ پروژه به تعداد ۲۸۰ واحد 

قرارداد دریافت تسهیالت خودمالکی را منعقد کردند.
شــایان ادامــه داد: برای ۲۸۰ واحدی کــه قرارداد آن ها برای دریافت 
تسهیالت خودمالکی به امضا رسیده است ۹۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون 
تومان تسهیالت مصوب شده است که با توجه به پیشرفت پروژه ها به 

حساب خودمالکان واریز شده است.
وی توضیح داد: از میزان ۹۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان تسهیالت 

مصوب خودمالکی ۲۷ میلیارد تومان به حساب خودمالکان پرداخت 
شــده است. شایان یادآور شد: تسهیالت خودمالکی طرح نهضت ملی 
مســکن، مرحله به مرحله و بر اســاس پیشرفت فیزیکی به خودمالکان 
پرداخت می شــود. الزم به ذکر اســت، پرداخت تســهیالت به شکل 
مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی بدین نحو است که در مرحله 
پی کنی ۱۰ درصد کل تسهیالت، در مرحله اسکلت و سقف ۴۰ درصد، 
در مرحله سفت کاری ۲۵ درصد و در مرحله نازک کاری نیز ۲۵ درصد 

کل تسهیالت به سازندگان پرداخت می شود.
همچنین تسهیالت جدید ساخت مسکن متقاضیان خودمالک با ثبت 
در ســامانه نهضت ملی و معرفی به بانک قابل پرداخت اســت. ســقف 
تسهیالت خودمالکی در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، سایر کالنشهرها 
۴۰۰ میلیون تومان، مراکز اســتان ها ۳۵۰ میلیون تومان، شــهرهای 

کوچک ۳۰۰ میلیون تومان و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است.

بیمهتجارتنو راهاندازیسیستمساماندهیشبکهفروشبیمههایعمر

رئیس ســازمان فروش بیمه های زندگی شرکت بیمه تجارت نو ضمن 
اعالم راه اندازی سیســتم ســاماندهی شبکه فروش بیمه های زندگی، 
از پیش بینــی تمهیداتــی دیگر برای گســترش شــبکه توزیع و ارائه 

محصوالت جدید و متنوع در آینده ای نزدیک خبر داد.
ریحانه جناتی رئیس ســازمان فروش بیمه های زندگی شــرکت بیمه 
تجارت نو گفت: فضای حاکم بر صنعت بیمه در ســال های اخیر بســیار 
تغییر کرده و آنچه بیش از هر موضوعی صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار 
داده، عوامل بیرونی مانند نوســانات مســتمر و نامطلوب شاخص های 
اقتصادی بوده که موجب کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم شده 
اســت. این موضوع به طور مســتقیم بر خرده فروشی محصوالت برخی 
رشته های بیمه ای، به ویژه بیمه های زندگی اثر منفی گذاشته است.

جناتی ادامه داد: این موضوع شــرکت های بیمه را به ســمتی ســوق 
داده که نگاهی متفاوت، خاص و تحول گرا در حوزه بیمه های زندگی 

داشــته باشــند تا بتوانند با وجود فشار این عوامل بیرونی سهم خود را 
از بازار بیمه افزایش دهند.

از طرف دیگر، با توجه به مزایا و منافع بالقوه بیمه های زندگی شــامل 
افزایش مشتریان وفادار و جذب منابع مالی پایدار، ورود و رشد در این 

حوزه به برنامه راهبردی اغلب شرکت ها تبدیل شده است.
رقیبفعلی پر بازار موفقیتدر راهکار

وی افزود: با ورود شــرکت های تازه تأســیس بیمه در کنار گســترش 
فعالیت شــرکت های قدیمی منابع مالی جدید به صنعت وارد شــده 
درحالی که شــاهد تشــدید رقابت در این حوزه هســتیم. در این بازار 
رقابتی مطمئناً شرط ماندگاری توسعه و ایجاد کانال های جدید عرضه 
و توزیع، ایجاد زیرساخت الزم جهت گسترش و حمایت شبکه فروش 
و تعمیــق محصــوالت بیمه ای منطبق بــا فناوری های روز دنیا و نیاز 
مشتریان است که می تواند نقش تحول آفرینی در صنعت بیمه ایفا کند.

هدفگذاریشرکتبیمهتجارتنوبارویکردتحولدیجیتال
همگام با چشــم انداز شــرکت برای تبدیل  شدن به شرکتی هوشمند و 
فن آور در بازار بیمه کشور بر آن شدیم تا مسیر تغییر در حوزه بیمه های 
زندگــی را بــا تمرکــز بر تحول دیجیتال دنبــال کنیم. بر این مبنا، در 
پی توســعه پلتفرم بیمه گری باز در شــرکت بیمه تجارت نو، ارتباط با 
اســتارتاپ ها و اتصال به اپلیکیشــن های متفاوت را در دستور کار قرار 
دادیم تا در حوزه های اساســی تحول دیجیتال یعنی تجربه مشــتری، 

مدل کسب وکار و فرآیندها قدمی نو برداریم.
در این راستا سامانه ای جهت توسعه شبکه فروش و مدیریت تیم های 
فروش طراحی و به تازگی در اختیار شبکه فروش قرار گرفته است. در 
این سیســتم قابلیت تعریف سطوح مختلف تیم های فروش به صورت 

پارامتــری وجــود دارد. همچنین امکان مدیریــت و توزیع کارمزد و 
ایجاد گزارش های مختلف جهت شــفافیت در مدل برای هر نماینده 

تعریف شده است.
جناتی افزود: به دنبال توسعه خرده فروشی در شرکت از مدل های نوین 
برای افزایش کانال جدید توزیع بر بســتر بازاریابی دیجیتالی استفاده 
شــده اســت. در این مسیر سرنخ های فروش پس از جذب در آکادمی 
آموزشی شرکت بیمه تجارت نو با مفاهیم بیمه ای، فنی و بازاریابی آشنا 
شــده و دسترسی به سیســتم فروش آنالین برای شبکه جدیدالورود 
فعال می گردد. به بیانی دیگر هدف ما ایجاد تغییر و تحول در مســیر 
گســترش شبکه توزیع و حمایت همه جانبه بوده است به طوری که در 

ابتدای راه عوامل فروش در شرکت همراه و همقدم با آن ها باشیم.
جناتی ادامه داد: در مبحث تحول تجربه و افزایش سطح رضایتمندی 
مشتری و به منظور ارائه خدمات بهینه در سفری که مشتری در بیمه 
تجارت نو دارد ســعی شــد تا به نیازهای مشــتریان نگاه ویژه ای شود 
چراکه اثربخشی ارتباط با مشتری و آگاهی از نیازهای او می تواند منشأ 
تحول باشد. در این خصوص چند طرح ویژه خدماتی آماده شده است 

که به زودی به مشتریان اختصاص می یابد.
جناتــی افــزود: به منظــور افزایش ضریــب نفوذ بیمه و اســتفاده از 
ظرفیت های موجود برای فرهنگ ســازی بیمه های زندگی در کشور، 
بــه طراحــی چندین محصول پرداخته ایم که طی ماه های آتی از آن ها 
رونمایی خواهد شــد. در طراحی این محصوالت به نوعی از پتانســیل 
بازارهای موازی اســتفاده شــده است تا ضمن شفافیت برای مشتریان 
فعلــی، راهــی برای معرفی بیمه و جذب منابع پایدار از بازارهای دیگر 

فراهم شود.

خبر ویژه

بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران با ابالغ بخشــنامه ای به شــبکه بانکی کشــور، شــرایط اعطای 
تســهیالت قرض الحســنه اشــتغال، به مدد جویان ســازمان بهزیســتی کشــور را اعالم کرد که طی 
بخشــنامه شــماره ۰۰/۳۶/ب مــورخ ۲۲ بهمــن مــاه توســط معاونــت اعتباری و بین الملل پســت 
بانک ایران به شــعب سراسرکشــور ابالغ شــد.  بر طبق ماده ۸۳ قانون برنامه ششــم توســعه و قانون 
احکام دائمی برنامه های توســعه کشــور، بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف اســت برای 
 حمایــت از اشــتغال مولــد، از طریــق بانک هــای عامل، مبلــغ ۲۸۰ هزار میلیارد ریــال پرداخت کند.

بر اســاس این بخشــنامه، بانک مرکزی به اســتناد بند )ب( تبصره قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور، 
از طریق بانک های عامل، برای حمایت از اشــتغال مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال با معرفی دســتگاه های 
ذی ربــط بــه مددجویــان و کارفرمایــان طرح های اشــتغال حداقل ۵۰ درصــد از مددجویی با اولویت 
 زنان سرپرســت خانوار به صورت تســهیالت قرض الحســنه با بازپرداخت هفت ســاله پرداخت کند.

بر اســاس این گزارش، تســهیالت اشــتغال کارفرمایی تا سقف ۲۰ میلیارد ریال برای اشتغال حداقل ۲۰ 
مددجو و به ازای هرنفر یک هزار میلیون ریال به کارفرمایان اشتغالزایی سازمان بهزیستی پرداخت می شود.

با صدور بخشنامه از سوی پست بانک ایران؛

اعالمشد کشور شرایطاعطایتسهیالتقرضالحسنهاشتغالبهمددجویانسازمانبهزیستی

اخبار

شعبهسنندج رشد۵۵درصدیاعطایتسهیالتدر
رئیس شعبه سنندج بانک توسعه صادرات ایران از رشد ۵۵ درصدی 
اعطای تســهیالت در ده ماهه ســال جاری خبر داد و گفت: این 
شــعبه از بانک بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال تســهیالت در مدت یاد 
شــده به صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور اســتان 

اعطا کرده است.
علی حســین زاده ضمن تبریک ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
اظهار داشت: طی ده ماهه اول سال جاری، نسبت مصارف به منابع 

این شعبه از بانک۲۳۰ درصد بوده است.
وی یادآور شــد: با توجه به مصوبات در دســت اجرا در این شــعبه، 
مبلغ تسهیالت پرداختی تا پایان سال بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال 

خواهد بود.
حسین زاده اذعان داشت: سهم صنعت و معدن استان کردستان از 

تسهیالت پرداختی یاد شده، بالغ بر ۳۳۶ میلیارد در بخش صنعت و 
معدن و مابقی به بخش خدمات و بازرگانی تخصیص داده شده است.

رئیس شــعبه ســنندج بانک توســعه صادرات گفــت: علی رغم 

وجــود تحریــم هــای ظالمانه بین المللی، ایــن بانک در مدت یاد 
شــده، نزدیک به ۵۳ میلیون دالر تســهیالت جهت واردات مواد 
اولیــه مــورد نیــاز به واحدهــای تولیدی اســتان تخصیص داده 
اســت. در مــدت مذکور ۵۲٫۴۰۰٫۰۰۰ دالر جهــت واردات مواد 
 اولیــه مورد نیاز واحدهای تولیدی اســتان کردســتان تخصیص 

داده شده است.
حســین زاده خاطرنشان کرد: تســهیالت صادراتی قابل پرداخت 
بانک توسعه صادرات ایران، تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه 
ملی با نرخ ســود ۱۲% و تســهیالت تلفیقی از محل منابع صندوق 
توســعه ملی و منابع بانک، با نرخ ســود ۱۴/۵ درصد و همچنین 
تسهیالت با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد برای شرکت های دانش بنیان 

را شامل می شود.

کالسه1400018۵4 گهیمزایدهاتومبیلموضوعپروندهاجرایی  آ
ــماره  ــه ش ــک  ب ــتناد چ ــه اس ــی 0068696914 ب ــماره مل ــه ش ــد ب ــی محم ــد عل ــرفی فرزن ــد اش ــای حمی ــه 140001854 آق ــی کالس ــده اجرای ــب پرون ــه موج ب
ملــی  شــماره  بــه  غالمحســین  زنــد  فر قبــادی  مجیــد  اقــای  بــه  اصــل  بابــت  ریــال   35/000/000/000 مبلــغ   1400/02/07 مــورخ   6066/524591
4322186742 و پنــج درصــد نیمعشــر آن بــه دولــت مدیــون بــوده کــه برابــر مقــررات یــک دانــگ از ششــدانگ یــک دســتگاه خــودرو ســواری رنــو 
تالیســمان رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل 2017 بــه شــماره 915 ن 52-ایــران10 بــه شــماره موتــور 042788 بــه شــماره شاســی 244073 کــه ســواری 
مذکــور بــه لحــاظ اطــاق از قســمت درب هــای ســمت راســت و گلگیــر جلــو چــپ تعویضــی بــه نظــر مــی رســد و بــه لحــاظ فنــی و موتــوری قابلیــت کارائــی و بهــره 
بــرداری را دارا مــی باشــد و از 4 حلقــه الســتیک بــا عــاج 50 درصــد و یــک حلقــه زاپــاس و ملزومــات کمپانــی و بیمــه شــخص ثالــث را برخــوردار اســت اصالــت 
خــودرو برابــر شناســنامه مالکیــت وســیله نقلیــه تائیــد شــده اســت  خــودرو مذکــور متعلــق بــه مدیــون طــی نامــه شــماره 140004909031000893-
1400/02/15  حســب درخواســت بســتانکار توقیــف و یــک دانــگ خــودرو از شــش دانــگ خــودرو مزبــور طبــق نظریــه شــماره 140005018067012227 
-1400/10/09 کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 1/666/666/667 ریــال )یــک میلیــارد و ششــصد و شــصت و شــش میلیــون و ششــصد و شــصت 
زیابــی وبهــای آن قطعیــت یافتــه و از ســاعت 9 صبــح الــی 12 ظهــر روز یکشــنبه مورخــه 1400/12/15 در  و شــش هــزار و ششــصد و شــصت و هفــت ریــال (ار
رشــت پارکینــگ حاجــی آبــاد واقــع در خیابــان انقــالب )حاجــی آبــاد( رشــت از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ پایــه 1/666/666/667 
ریــال )یــک میلیــارد و ششــصد و شــصت و شــش میلیــون و ششــصد و شــصت و شــش هــزار و ششــصد و شــصت و هفــت ریال(شــروع وبــه باالتریــن 
قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول خواهــد شــد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــالم گــردد 
ر برگــزار خواهــد شــد شــرکت در جلســه مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ  مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــر
ــا نماینــده قانونــی  آن در جلســه مزایــده مــی باشــد و برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه  پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار ی
ر مانــده فــروش را  التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت 5 روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــر
بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه دولــت واریــز خواهــد شــد و دراینصــورت عملیــات فــروش از 

درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد . 
:1400/11/30رئیسادارهاجرایاسنادرسمیرشت-شهرامدریا تاریخانتشار

گهیحصروراثت آ
آقــای ابراهیــم شــکری مژدهــی بــه شــماره شناســنامه462  فرزنــد محمــد  از ایــن شــورا 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زینــب خیرخــواه  
ــت  ــوده اس ــوت نم ــنگر ف ــتان س ــخ 1400/9/24  در شهرس ــه در تاری ــن ال ــد عی ــی  فرزن کچائ
و ورثــه ان مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد:1- علــی اکبــری شــکری مژدهــی فرزنــد 
محمــد بــه ش ش 625 نســبت فرزنــد 2-اســمعیل شــکری مژدهــی فرزنــد محمــد به ش ش 
199 نســبت فرزنــد 3-امیــن شــکری مژدهــی فرزنــد محمــد بــه ش ش 1102 نســبت فرزنــد 
4-شــهرام شــکری مژدهــی فرزنــد محمــد بــه  ش ش 44654 نســبت فرزند5-علیرضــا 
شــکری مژدهــی فرزنــد محمــد بــه ش  ش1093 نســبت فرزنــد 6-حــوا شــکری مژدهــی فرزند 
محمــد بــه ش ش 44653 نســبت فرزنــد 7-زهــرا شــکری مژدهــی فرزنــد محمــد بــه ش  
ش368نســبت فرزنــد 8-ابراهیــم شــکری مژدهــی فرزنــد محمد به ش ش 41529 نســبت 
فرزنــد بــه غیــر از وراث نامبــرده ورثــه دیگــری نــدارد اینــك پــس از مالحظــه دادخواســت و 
انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت ان بــه شــماره مفــاد درخواســت مزبــور را دریــك نوبــت 
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نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس:

مردانهایستادهایم پشتحامیاننجاتشاهوار
سمنان / گروه استان ها:  نماینده شاهرودو میامی 
در مجلس شــورای اســالمی   در دیدار مردمی با 
حضور اســتاندار سمنان در جمع طبیعت دوستان 
و حامیان نجات شاهوار  با بیان اینکه دو روز پیش 
طبــق گــزارش حاکی از وجود ســروصدای کار از 
ســمت شاهوار بالفاصله فرماندار راهی منطقه شد 
که خوشــبختانه اتفاقی نیفتاده بود، ابراز داشت: به 
دالیل مختلف شاهوار جزو منابع اصلی آب شاهرود 
و منطقه و همچنین برند شهرستان است لذا از نظر 
تخصصی و فنی همه به آن رسیدیم که شاهوار نباید 
تخریب شود.وی با تاکید بر اینکه معدن بوکسیت 
باید تعطیل شــود لذا در ســطح باالتری از آن برای 
ثبت ملی شاهوار اقدام شد، افزود: در چنین شرایطی 
نمی تواند کسی به آن دست اندازی کند چراکه کار 
دقیق و کارشناسی صورت گرفته است و بعد از ثبت 
ملی هیچ احدی حق ورود ندارد.عضو خانه ملت با 
بیان اینکه در شــاهوار بحث آینده مردم این خطه 
مطرح اســت، ابراز داشــت: انصافاً شما مردم خوب 

آمدیــد و از کار خــوب و بزرگ دفاع می کنید همان 
طور که دیگران شاهوار را به عنوان یک ذخایر بزرگ 
و نماد ارزشمند حفظ کردند ما نیز باید آن را حفظ 
و به نسل های بعدی انتقال دهیم.خانی بابیان اینکه 
در زخمی که بر پیکره شــاهوار وارد شــد بعضی ها 
کوتاهی کردند، تصریح کرد: این زخم باید با کمک 
و پشتیانی مردم جبران شود و قطعاً در کنار همین 
مردم هیچ منطقه ای از شاهرود و میامی را به عنوان 
نماینده مردم نخواهم گذاشت لطمه به ذخایر ملی 
آن زده شود.وی ضمن بیات اینکه ما موافق فعالیت 
معادن هســتیم و کارخانه های صنعتی کشور باید 
فعال باشــند، افزود: به این صورت که اشتغال زایی 
در جای دیگری رقم بخورد و جز ویرانه چیزی باقی 
نگذارنــد، یکی از ظلم هــای بزرگی بود که در حق 
مردم این شهرستان وارد آمد که حتی دو رصد سهم 
قانونی خود مردم روستا نیز داده نشد.نماینده مردم 
شاهرود و میامی در مجلس همچنین بابیان اینکه 
خاطر جمع باشید که در هیچ کجا نخواهیم گذاشت 

دست درازی به منابع ملی صورت گیرد، اضافه کرد: 
در مجلس شورای اسالمی نزدیک به ۱۹۰ نفر رأی 
دادند که ناظر معادن استان سمنان باشم اگر بدانیم 
معدنــی قصد ضربه و تخریب دارد حتماً جلوی آن 
خواهیم ایســتاد باید بهره وری آن در خود شاهرود 
باشــد و مردم شاهرود دیگر نگران شاهوار نباشند.

استاندار سمنان نیز در این نشست در جمع مردم با 
بیان اینکه به محض دریافت گزارش مبنی بر فعالیت 
معدن بالفاصله به فرماندار شاهرود دستور بازرسی 
مستقیم از منطقه داده شد، ابراز داشت: در موضوع 
نجات شاهوار مردانه ایستادیم و اجازه نخواهیم داد 
وجبی از این خاک به جای دیگری برده شود.ســید 
محمد رضا هاشــمی با بیان اینکه دستور داده شد 
تا در مســیر مواصالتی معدن خاکریز ایجاد تا مانع 
ورود ماشین آالت به شاهوار شود، تصریح کرد: مردم 
شــاهرود بدانند کار در حال پیش رفتن اســت و از 
آن ها می خواهم که به من اعتماد داشته باشند.وی 
بابیان اینکه تحوالت در منطقه به صورت کامل رصد 

می شود و مردم نگران آن نباشند، افزود: از شهروندان 
نیز درخواســت می شود که مسیر درخواست خود 
را بــه صــورت منطقی پیش ببرنــد ما نیز در حوزه 
شاهوار پای کار در کنار همین مردم ایستاده ایم.یک 
فعال محیط زیست به نمایندگی از مردم نیز با بیان 
اینکه مردم می خواهند همان طور که دوســتان و 
همرزم های شما در جبهه از خاک میهن دفاع کردند 
امروز همین قاطعیت را در همان سمت و سو استارت 
بزنید، ابراز داشت: خواست همه مردم این شهر قبول 
فرماندهی برای تعطیلی دائم این معدن است و یک بار 
برای همیشه این قضیه را تمام کنید.علیرضا ولیان با 
بیان اینکه در حالی که در سمنان برای انتقال آب با 
هزینه های هنگفت البی گری می شود ما بزرگ ترین 
منبع آب را دو دســتی داریم تبدیل به مخروبه ای 
می کنیم که از آن هیچی باقی نخواهد ماند، تصریح 
کرد: این اشتغال ناپایدار درست مانند این است که 
کلنگ را دســت کســی بدی تا خانه خود را تخریب 

کند و بگوییم اشتغال ایجاد کردیم.

گرفت؛ آیینیصورت طی

افتتاح یکصد و سی و نهمین جایگاه عرضه فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
مشــهد /  آییــن افتتــاح و بهره برداری 
از پنجمیــن جایگاه عرضه ســوخت در 
شهرســتان سرخس با حضور مسئولین 

منطقه و شهرستان برگزار گردید.
مســئول  روابط عمومی شــرکت پخش 
فــرآورده های نفتی منطقه خراســان 
رضــوی در این باره به خبرنگار ما گفت : 
مجتمع خدمات  رفاهی مفتخر و جایگاه 
اختصاصی ۶۰۵ در شهرســتان سرخس 
بــا مســاحت ۸هزارو۶۴۷ متــر مربع با 
دومخــزن نفتگاز و یــک مخزن بنزین 
بــا حجم  ۴۸هزارو ۶۰۰ لیترواشــتغال 
زدایــی مســتقیم برای ۶ نفــر افتتاح 
گردید که وجود این جایگاه موجب رفاه 
بیشــتر همشــهریان و مجاوران مشهد 
الرضا علیه الســالم می شود.سید جعفر 
قائمــی طلب افزود: این جایگاه پنجمین 

جایگاه ســرخس اســت که با ۴ سکو که 
۲ ســکوی آن بنزین و ۲ ســکوی دیگر 
نفتــگاز اســت و با ۱۴ نــازل که ۶ نازل 
بنزیــن و ۸ نــازل نفتگاز به بهره برداری 
رســیده است .وی ادامه داد: یک جایگاه 
Cng دیگــر در شهرســتان موافقــت 
اصولی گرفته اســت و یک جایگاه دیگر 
سوخت مایع در ابتدای محور سرخس- 
 صالــح آباد بــه نام جاودانی در حال اخذ 
مجوز می باشد.قائمی طلب یاد آور شد: 
جایگاه آل مراد در شهرســتان نیشابور 
نیزبا ۲ ســکوی بنزین و ۲ ســکوی گاز 
و خدمــات رفاهــی در دهه مبارک فجر 
بــا حضور اســتاندار خراســان رضوی 
و نماینــده مــردم نیشــابور در مجلس 
شــورای اســالمی و مسئولین ذیربط به 

بهره برداری رسیده است .

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

توسط مجموعه مدیریت شهری گلسار انجام 
شد؛

درمانگاهو پیگیریاستقرار
گلسار داروخانهشبانهروزیدر

البرز / گروه استان ها: طی نشستی با حضور دکتر 
رنجبر پور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
ساوجبالغ ، افتخاری و مهندس خرمجاه اعضای 
شــورای اسالمی شهر گلســار ، عرفان نماینده 
داروخانه دکتر نصرتی شــهر گلسار  و مسئولین 
ذیربط شــبکه بهداشت و مسئول واحد مرکزی 
خبر شهرســتان ساوجبالغ  موضوع درمانگاه و 
داروخانه شبانه روزی در شهر مورد بررسی قرار 
گرفت . در این جلسه مهندس خرمجاه مسئول 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر گلســار بیان داشت : با توجه به معضالت 
درمانی و بهداشــتی موجود در شــهر  استقرار 
یــک مجموعه درمانی و بهداشــتی و داروخانه 
شبانه روزی در شهر جهت رفاه حال شهروندان 
امری ضروری است و الزم است  تا ضمن تعامل 
فی ما بین شــبکه بهداشت و درمان شهرستان 
ســاوجبالغ با مجموعه مدیریت شهری گلسار و 
مجموعه درمانی بخش خصوصی شهر  اتفاقات 
خوبی در حوزه بهداشت و درمان در شهر رخ دهد 
و خدمات درخور شأنی به شهروندان ارایه گردد. 
افتخاری مســئول کمیسیون بهداشت شورای 
اسالمی شهر گلسار نیز در سخنانی اظهار داشت : 
با توجه به نقش مهم بخش بهداشت و درمانی در 
زمینه توســعه زیرساخت های شهری،مجموعه 
مدیریت شهری در دوره ششم جهت رفاه حال 
شــهروندان پیگیر  استقرار درمانگاه و داروخانه 
شــبانه روزی در شــهر گلســار می باشــد. در 
ادامــه عرفان نماینــده داروخانه دکتر نصرتی 
در خصوص روند شــبانه روزی شــدن مجموعه 
درمانــی و داروخانــه  و قوانین مربوطه مطالبی 
را بیــان نمــود در پایان دکتــر رنجبر پور مدیر 
شــبکه بهداشت و درمان شهرستان ساوجبالغ 
در راستای خدمات رسانی به شهروندان گلسار 

و پیگیری در این زمینه قول مساعد دادند .

مخابراتمنطقه مدیر دیدار
 اصفهانبانمایندهولیفقیه

وامامجمعهشهر
اصفهــان / گــروه اســتان ها:  مدیــر مخابرات 
منطقــه اصفهــان با حضــور در دفتر حضرت 
آیــت ا... طباطبایــی نماینده ولــی فقیه و امام 
جمعه شــهر اصفهان با ایشــان دیدار و گفتگو 
کرداسماعیل قربانی با اشاره به آخرین وضعیت 
ارتباطی اســتان گفت: با همت همکاران ما در 
ســطح استان، وضعیت شاخص های مخابراتی 
وضعیت مطلوبی است و دو میلیون و ۴۸۰ هزار 
مشــترک مشغول بکار تلفن ثابت، بیش از ۶۰۰ 
هزار مشــترک فعال ســرویس باند پهن و هفت 
میلیون و ۴۰۰ هزار تلفن همراه مشــغول بکار 
در استان وجود دارد که با توجه به جمعیت پنج 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفری استان، مخابرات بطور 
متوسط به ازای هر نفر دو خدمت مخابراتی ارائه 
میکند.وی افزود: در حال حاضر ۱۳۸۴ روستای 
استان تحت پوشش اینترنت نسل سوم و چهارم 
همراه اول و ۱۷۰۰ روستا نیز تحت پوشش شبکه 
نســل دوم هســتند و همچنین ۳۶۸۰ کیلومتر 
جاده ی اصلی و ۱۱۹۰ کیلومتر جاده ی فرعی 
به ترتیب پوشــش 4G/3G و 2G دارند. قربانی 
عنوان کرد: در استان اصفهان حدود شش هزار 
و ۱۸۰ پورت پرسرعت دیتا )VDSL ( دایر داریم 
که پنج هزار و ۹۲۵ پورت از آن فعال و در حال 
استفاده است و در حال حاضر تعداد ۱۷۱ هزار 
و ۱۰۰ پورت ظرفیت ســازی بالقوه و ۶۹ هزار 
پــورت ظرفیت بالفعــل در زمینه فیبر خانگی 
)FTTH( در ســطح اســتان داریم که تعداد ۳۰ 
هزار پورت آن فعال و مشــغول بکار است. مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان با اشــاره به طرح ها و 
پروژه های مخابراتی بهره برداری شــده در دهه 
فجر گفت: امســال با تالش همکاران مخابراتی 
استان شــاهد افتتاح ۲۰۹۱ طرح مخابراتی در 
ســطح اســتان بودیم که شامل ۱۵۶۵ طرح در 
زمینــه ارتباطات ثابــت و ۵۲۶ طرح در زمینه 
ارتباطات ســیار بوده که اجرایی شده است. در 
ادامه حضرت آیت ا... طباطبائی نژاد ضمن اشاره 
به خدمات مخابرات در ســالهای پس از انقالب 
در جهت توســعه ارتباطات در کشــور و استان 
از خدمــات در همه جای اســتان بخصوص در 
روســتاها و گسترش امکانات ارتباطی در جاده 
هــا قدردانی نموده و برای مجموعه مخابرات از 
خداوند متعال آرزوی توفیق بیشــتر در خدمت 

رسانی به مردم طلب نمودند.

مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاه های 
ساخت کارخانه ذوب آهن خبر داد؛

تعویضبیرینگبرجپاتیل
گردانایستگاه8ریختهگری
مداومذوبآهناصفهان

اصفهان / گروه اســتان هــا: محمدرضا یزدان 
پنــاه مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاه های 
ســاخت کارخانه گفت: اســلیوبیرینگ لدل 
تارت ایســتگاه های ریخته گری مداوم بخش 
فوالدســازی یکــی از بزرگترین بیرینگ های 
مورد استفاده در صنایع کشور می باشد و پس 
از بررسی های انجام شده و تست های متعدد 
و اطمینان از معیوب بودن بیرینگ برج گردان 
ایستگاه ریخته گری شماره ۸ پس از ۲۲ سال 
کار مداوم و شــبانه روزی با برگزاری جلســات 
متعدد با محوریت بخش فوالدســازی، برنامه 
ریــزی الزم جهت تعویض بیرینگ برج انجام 
شــد و گراف زمانبندی تعمیرات به مدت ۱۱ 

شیفت تهیه و تصویب گردید. 
تعمیــرات از ۱۳ بهمــن ماه توســط کارکنان 
مجــرب کارگاه تعمیــر تجهیــزات )۵۱( و 
شــرکت توســعه صنعت لنجان و با محوریت 
بخش فوالدســازی آغاز شد و در حداقل زمان 
ممکــن و بــا کیفیت بــاال و در مدت زمان ۱۰ 
شیفت به اتمام رسید .علی بزاز اصفهانی، معاون 
تجهیزات مکانیک فوالدســازی نیز با بیان این 
کــه پیــش از عملیات اجرایــی، برنامه ریزی 
تعمیــرات، تهیه گراف اجرایی وآماده ســازی 
بولت های اتصال بیرینگ، انتقال بیرینگ نو از 
انبار به بخش و تامین وسایل بار بندی مورد نیاز 
آماده شد به مراحل اجرایی این پروژه پرداخت 
و گفت: پس از توقف ایستگاه ریخته گری ۸ و 
قطع برق، اتصاالت هیدرولیک، هوای فشــرده 
و کابل های توزین، اتاقک اطراف ســتون برج 
و پاک ســازی محوطه، ۷۴ عدد بولت اتصال 
بــرج به بیرینگ، قالب های تراورس جرثقیل 
۱۶ و بســتن ســیم های باربندی برج به پین 
هــای قالب و ۷۴ عدد بولــت اتصال بیرینگ 
بر روی ســتون برج دمونتاژ شــدند ضمن این 
که بار بندی قسمت باالیی برج از روی ستون 
اصلی برج نیز دمونتاژ شد بر روی  استند آماده 
شده قرار گرفت.بزاز اصفهانی، نقشه برداری و 
کنترل نشمین بیرینگ و مونتاژ بیرینگ نو بر 
روی ستون و  مونتاژ مجدد برج و تجهیزات در 
محل فوق را از دیگر عملیات این پروژه عنوان 
نمود و افزود: بســتن حفاظ ها و ساخت اتاقک 
اطراف ســتون برج و وصل برق و تســت و راه 
اندازی تجهیزات نیز از سایر اقدامات این پروژه 
بود.شــمس سرپرست کارگاه ریخته گری نیز 
بــا بیان این کــه این تعمیرات بدون هیچگونه 
حادثــه فردی و تجهیزاتی با موفقیت به پایان 
رسید و ایستگاه ۸ ریخته گری مداوم در مدار 
بهره برداری قــرار گرفت، افزود: بیرینگ برج 
پاتیل گردان ایســتگاه ریخته گری که امکان 
چرخش پاتیل فوالد را در وضعیت ریخته گری 
و یا وضعیت قرار گرفتن یا برداشتن پاتیل فوالد 
بر روی ایســتگاه را فراهم می ســازد از ۱۳ تا 
۱۶ بهمن ماه، به مدت ۹ شــیفت و بدون وقفه 
توســط کارکنان بخش فوالد سازی انجام شد 
و پــس از کنتــرل های الزم وتســت نهایی در 
اختیــار کارگاه قرار گرفت و راه اندازی گردید.
شــایان ذکر است؛ در این پروژه مدیریت های 
امور فنی و برنامه ریزی تولید، نســوز و ایمنی 
و آتش نشــانی به طور شــبانه روزی و مستمر 

در این پروژه مشارکت داشتند.

نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس: 

کشور  علممحرومیتزداییدر
دوشبنیادمسکناست بر

گلســتان / گروه اســتان هــا: دکترغالمرضا 
منتظری در نشست مجمع نمایندگان گلستان 
با مدیرکل بنیاد مســکن اســتان با بیان اینکه 
ضریــب رضایتمندی مــردم به میزان کاهش 
محرومیــت ها گره خورده اســت، اظهار کرد: 
بنیاد مسکن علم محرومیت زدایی را به دوش 
گرفته و امروز از پیشــگامان این اتفاق مهم در 
کشــور و استان گلســتان است نماینده مردم 
گرگان و آق قال در مجلس شــورای اسالمی بر 
استفاده بهینه از منابع تأکید کرد و گفت: توجه 
به توزیع عادالنه امکانات و خدمات رســانی در 
روستاها از جمله موضوعاتی است که در حوزه 
بنیاد مسکن با توجه به اهمیت این بخش، باید 
به آن توجه شــودوی افزود: مجمع نمایندگان 
ایــن آمادگــی را دارد تا بیــش از پیش پیگیر 
تصویــب و تخصیص اعتبارات ملی و اســتانی 
به این مجموعه باشــد و این انتظار هم از بنیاد 
مســکن وجود دارد که دست کم فاز اول طرح 
هادی را در همه روستاها اجرایی کندمنتظری 
بر موضوع جهاد تبیین هم تأکید کرد و گفت: 
این مســئله در بنیاد مسکن باید نمود و ظهور 
بیشتری داشته باشد، چراکه بیان این اقدامات 
و خدمات امید را در دل مردم روشن می کند.
وی طرح منظومه های روســتایی را از برنامه 
های دارای اهمیت برای روســتاها برشــمرد و 
خاطرنشــان کرد: باید مراقب باشیم اقداماتی 
که در روســتاها انجام می شــود اوال پیوست 
فرهنگی داشــته باشــد و دوم اینکه در قالب 
مدلی ترسیم و اجرا شود که جغرافیا و ماهیت 

روستا را تبدیل به شهر نکند.

استانها 6

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس:

کنند کسناقدام مردمنسبتبهتزریقوا
 لرســتان / حدیث براتی -  نماینده مردم سلســله و دلفان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: مردم نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.یحیی 
ابراهیمی اظهار کرد: پیک ششم توسط امیکرون اتفاق افتاد و با توجه 
به ســرایت پذیری باالی ســویه جدید کرونا توصیه می شود باید طبق 
معمــول از تجمعات جلوگیری کــرد.وی تصریح کرد: یکی از راه های 
پیشگیری که بسیار مورد تاکید بوده و مردم باید به آن توجه ویژه داشته 
باشند واکسیناسیون است.ابراهیمی گفت: افرادی که تاکنون اقدام به 
واکسیناســیون علیه این ویروس نکرده اند هرچه زودتر برای این کار 
اقدام کنند.نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس خاطرنشان کرد: 
کســانی که دز اول را دریافت کرده اند برای دز دوم مراجعه و کســانی 
که تاکنون اصاًل مراجعه نکرده اند برای دریافت دز اول واکســن اقدام 

کنند.ابراهیمــی اضافه کرد: رعایت پروتکل های بهداشــتی که بحث 
فاصله گذاری اجتماعی، شست وشــوی مکرر دســت ها و  اســتفاده از 
ماسک است.عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر جلوگیری از 
تجمعــات، اضافــه کرد: با این کار کاهش ابتال به بیماری کرونا را قطعا 
شاهد خواهیم بود.وی بیان کرد: با توجه به اینکه این بیماری مجازی 
فوقانی تنفســی را درگیر می کند در حال حاضر آمار فوتی ســه رقمی 
شده است و متاسفانه باز شاهدیم مردم رعایت نمی کنند.نماینده مردم 
سلسله و دلفان در مجلس با اشاره به ساده انگاری مردم، افزود: قبل از 
هر پیک یک مرحله ساده انگاری بیماری را پشت سر می گذاریم و وقتی 
همه گیری اتفاق می افتاد ســعی می کنیم رعایت کنیم درصورتی که 

قبل از گسترش بیماری باید رعایت کنیم.

خبر ویژه

ســمنان / گروه اســتان ها: ناظر کمیته پایش روشنایی شرکت توانیر، 
از وضعیت معابر شــهری و بین شــهری استان سمنان به صورت شبانه 

بازدید به عمل آورد.
سرپرســت شــرکت توزیع نیروی برق اســتان در این باره بیان کرد: به 
دلیل اهمیت تعدیل روشــنایی معابر در عبور از پیک بار زمســتانی 
سال ۱۴۰۰، علی توانافرد، به عنوان ناظر توانیر، روشنایی معابر درون 
و برون شــهری را به صورت میدانی بازدید نمود.ســیدمحمد حسینی 

نژاد اظهار کرد: ناظر کمیته پایش روشنایی توانیر، وضعیت روشنایی 
مسیرهای ایوانکی، گرمسار، آرادان، سرخه، سمنان، دامغان و شاهرود 
را بازبینی کرده و ضمن ابراز خرسندی از اجرای مناسب طرح تعدیل 
روشــنایی، نقطه نظرها و دیدگاه های خود را به همکاران ارائه نموده 
است.وی یادآور شد: تاکنون ۳۷ هزار و ۵۰۰ سرچراغ در سطح استان 
در طرح تعدیل روشنایی قرار گرفته و همچنین تعدادی چراغ پربازده، 

جایگزین چراغهای کم بازده پرمصرف شده است.

توسط ناظر پایش روشنایی شرکت توانیر صورت پذیرفت؛

شهریوبینشهریاستانسمنان معابر بازدیداز

به یاد 36 بانوی شهیده استان گلستان؛

میهن«رونماییمیشود ِالمان»مادر
گلستان / گروه استان ها: سازه »مادر میهن« به یاد ۳۶ بانوی شهیده استان گلستان در میدان هزارپیچ رونمایی 
می شود. ساخت المان »مادر میهن« یادبود ۳۶ بانوی شهیده استان گلستان از ماه گذشته به دستور مهندس 
محمدرضا ســبطی شــهردار گرگان توســط اداره زیباسازی شهرداری گرگان آغاز شد و  همزمان با سالروز وفات 
حضرت زینب کبری )س( در تپه هزارپیچ رونمایی خواهد شــد.حضرت زینب )س( مشــهور به »عقیله  بنی 
 هاشــم« نه تنها برای مســلمانان که برای کل مردم جهان نماد عقالنیت، مدیریت و اســتقامت اســت.در این اثر 
بانوی رزمنده، تفنگ را همچون فرزندی در آغوش کشیده است.تفنگ نماد مقاومت، ایستادگی و دفاع است و 
این بانو با چادر و مقنعه و نگاهی آرام نشان دهنده عفت زنان این سرزمین اسالمی است.همچنین در این اثر از 
۳۶ کبوتر به نماد ۳۶ زن شهیده رزمنده استان گلستان برای اشاره به عروج، پرواز و آزادگی استفاده شده است.

همزمان با سالروز میالد خجسته امیرالمؤمنین )ع(؛

شد برگزار اهواز رزمایشکمکهایمومنانهدر
خوزســتان / گروه اســتان ها:  غروب روز ســه شــنبه ۲۶ بهمن ماه و همزمان با سیزده رجب؛ 
سالروز میالد خجسته امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب )ع( رزمایش کمک های مومنانه توزیع 
۲۰۰۰ بسته نوشت افزار جهت توزیع بین دانش آموزان محروم و بی بضاعت با حضور  آیت ا... 
کعبی  نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری؛  سید کریم حسینی  نماینده مردم 
شهرســتان های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شــورای اســالمی؛  ارسالن غمگین  
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان و رئیس شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه 
های حوزه این وزارتخانه در اســتان و جمع دیگری از مســئولین در مســجد امیرالمؤمنین در  

منطقه آسیاباد اهواز  برگزار شد.
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كوتاه از جامعه

یادداشت

کردیم ایراداتبودجه1401تهرانرابرطرف

وعده های جدید شهردار تهران برای معلوالن
بیش از یک میلیارد نفر با نوعی از معلولیت 
زندگــی می کنند، این آخرین آمار جهانی 
اســت! .معلوالنی که شاید نابینا، ناشنوا و... 
باشند اما از نظر هوش، ذکاوت و توانمندی 
هیچ گونه تفاوتی با انسان های دیگر ندارند 
و در این جامعه با هر نوع مشکلی به زندگی 
خود ادامه می دهند اما طبیعتا نوع زندگی 
کــردن آنها کمی با دیگــران تفاوت دارد و 
نیاز اســت که به خواســته های آنها با توجه 
به شرایطشــان بیش از پیش توجه شــود، 
در هــر دوره از مدیریت شــهری، مدیران 
و مســئوالن رســیدگی به وضعیت چنین 
افرادی را بیان می کنند و معتقدند که باید 
وضعیت خیابان و معابر به نوعی مناســب 
ســازی شــود که این افراد دغدغه ای برای 
عبور و مرور خود نداشــته باشند.اما در این 
بین خبــر کاهش اعتبارات مربوط به افراد 
دارای معلولیت در الیحه بودجه سال آینده 
شــهرداری تهران، جامعه معلوالن کشور را 
به واکنش های منفی واداشت. بر اساس این 
گزارش، چندی پیش خبری منتشــر شد 
مبنی بر اینکه در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
شهرداری تهران اعتبارات مربوط به معلوالن 
کاهش یافته و ردیف اعتباری بهسازی معابر 
جهت تردد معلوالن و سالمندان حذف شده 
است. کاهش شدید اعتبارات برای معلوالن 
در حالی صورت گرفته است که بودجه ۵۶ 
هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال 
۱۴۰۱ با رشد ۵۱ درصدی مواجه بوده است.

 حذفاعتبارمناسبسازیمعابر
درالیحهبودجهشهرداری

بهروز مروتی، مدیر کمپین معلوالن درباره 
چگونگی کاهــش این بودجه و ردیف های 
حذف شــده، تصریــح کرد کــه علیرغم 
صحبت هــای زاکانــی در ۳۰ آذر مــاه که 
گفتــه بود حداقل هــزار میلیارد تومان به 
امور مناسب ســازی معابر بــرای معلوالن 
اختصــاص داده شــده، امــا بودجه ای که 
شــهرداری برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته 

اســت یک چهارم آن بودجه اســت. مدیر 
کمپیــن معلوالن همچنیــن عنوان کرده 
بــود: »مهم ترین قســمت هایی که بودجه 
در آن حذف شــده مربوطه به ردیف بودجه 
ساماندهی و مناسب سازی پیاده راه ها است. 
بــرای این بخش در ســال ۹۹، مبلغ ۲۹۵ 
میلیــارد تومان و برای ســال ۱۴۰۰، مبلغ 
۳۵۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده بود 
که این بودجه برای سال ۱۴۰۱ کامال حذف 
شده است. در بخش روانسازی عبور و مرور 
معلوالن و سالمندان در سال ۹۷ مبلغ ۱۹.۵ 
میلیارد تومان، در سال ۹۸، اعتباری به مبلغ 
۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در سال 
۹۹، مبلغ ۳۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 
در نظر گرفته شده بود که این ردیف اعتباری 
مهم در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حذف شده 
اســت، این درحالیست که در بحث مطالعه 
مناســب سازی شهرداری در سال گذشته 
یــک میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته 
بود«. با توجه به تالش فعاالن حوزه معلوالن 
برای جلوگیری از کاهش بودجه معلوالن و 
نگرانی هایی که همچنان در این حوزه وجود 

دارد با ناصر امانی عضو شــورای شهر تهران 
گفت و گو کردیم.

بودجهپیشنهادیشهرداریتهران
اصالحشد

امانی در خصوص کاهش بودجه شــهردای 
بــرای افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: در 
الیحه ای که از شهرداری آمده بود اشکاالتی 
وجود داشــت به این نحو که بعضی از ارقام 
نسبت به سال قبل کمتر شده بود یا افزایش 
نداشت، اما به محض اینکه الیحه وارد شورا 
شــد، اعضا متفق شــدند که این الیحه باید 
اصالح شــود، این اصالحیه در شــورا انجام 
شده و تبصره های بودجه بسته شد. وی ادامه 
داد: بر اساس این اصالحیه عالوه بر ردیفی 
که برای مناسب ســازی فضای شهری برای 
افراد دارای معلولیت دیده شــده است، طی 
تبصره های بودجه امســال رقم پیش بینی 
شده از ۱۵ به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده 
است. این عضو شورای شهر تهران در ادامه 
با بیان اینکه در تبصره ۲۹ بودجه شهرداری 
که مصوبه شــورای شهر است دو بند وجود 

دارد که در هر دو بند آن این موضوع لحاظ 
شده است، تصریح کرد: در بند اول آن آمده 
اســت که در راستای مناسب سازی شهری 
برای افراد دارای معلولیت و اقشار کم توان 
جسمی، حرکتی و ذهنی تا سقف ۲۵ درصد 
از ســر جمع اعتبارات هر یک از ردیف های 
اعتبــاری زیــر را هزینه کند و در این بند ۴ 
ردیف لحاظ شده و در بند دوم هم ۷ ردیف 
بودجه ای لحاظ شده است. این عضو شورای 
شهر تهران در ادامه عنوان کرد: در کل برای 
۱۱ ردیــف از ردیف های بودجه اجازه داده 
شــده که شــهرداری تا ســقف ۲۵ درصد 
برای مناسب سازی پیاده راه ها، بوستان ها، 
تفرجگاه ها، پایانه ها، ایستگاه های پرتردد، 
سرویس های بهداشتی، کتابخانه ها، قرائت 
خانه هــا، فضا هــا و اماکن فرهنگی و هنری 

هزینه کند.

 وعدههایجدیدشهردارتهران
برایمعلوالن

وی تاکید کرد: شهردار تهران قول داده  که 
در ســال ۱۴۰۱ به میزان ۶۰۰ کیلومتر از 

پیاده راه ها و معابر تهران را برای افراد داری 
معلولیت و کم توان مناســب سازی کنند. 
همچنین در بودجه حمل و نقل شهرداری 
تهران برای موضوع حمل و نقل افراد دارای 
معلولیت هم ردیفی دیده شده تا شهرداری 
بتواند وسایل حمل و نقل، اورهال و بازسازی 
خودرو هــا برای این افراد را تهیه کند. امانی 
در ادامه افزود: وظیفه ما خدمات رسانی به 
همه اقشار است و به طور طبیعی افراد داری 
معلولیت و کم توان در اولویت هستند. این 
افراد باید بدانند که اعضای شــورای شــهر 
متوجه مســئولیتی کــه در قبال این افراد 
دارند خواهند بود. بر اساس این گزارش؛ نکته 
جالب آن است که از یک سو شهرداری تهران 
چنــان از بودجه و اعتبارات مربوط به افراد 
دارای معلولیت در الیحه بودجه پیشنهادی 
خــود می کاهد که فریــاد اعتراض جامعه 
معلوالن کشور بلند می شود و از سوی دیگر 
بعد از ایرادات گرفته شــده به همین الیحه 
وعده هــای جدیدی برای مناسب ســازی 
پیاده راه هــای تهــران برای همیــن افراد 
می دهد. وعده هایی که مشخص نیست آیا 
جامه عمل خواهد پوشید یا اینکه همچون 
سالیان گذشته در حد حرف و شعار و تالش 
برای اقناع افکار عمومی باقی خواهند ماند. 
همچنین  مشخص نیست با اصالح الیحه 
بودجه ســال آینده آیا کیفیت تردد و سایر 
نیاز های معلوالن در سطح شهر ارتقاء می یابد 
یا اینکه این افزایش بودجه تنها روی کاغذ 
اعمال می شود؟.آنچه مسلم است متاسفانه 
در تهران هنوز خیابان ها و معابر شهری برای 
عبور و مرور معلوالن و ناتوان های جسمی 
به ســطح خوبی نرسیده است.کافیست در 
تهران قدمی بزنید آن وقت با دیدن معابر و 
خیابان ها متوجه خواهید شد که زمینه ای 
برای رفت و آمد معلوالن پیش بینی نشــده 
اســت.در واقع معلوالن در بسیاری از نقاط 
تهران برای اســتفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومی، عبور از پل ها و.... دچار مشــکالت 

زیادی هستند.

7جامعه
 استرسمیتواند
باعثمرگشود

  عارفه جوانبخت ، روانشناس 
اســترس واکنش بیولوژیکی طبیعی به 
موقعیت خطرناک احتمالی است. همه 
ما در مواقعی احساس استرس می کنیم، 
اما عواملی که برای افراد مختلف استرس 
زا هستند، بسیار متفاوت اند. برای مثال، 
صحبــت کردن در میــان جمع، برای 
برخی ایجاد اســترس می کند.وقتی با 
اســترس ناگهانی روبه رو می شویم مغز 
مواد شــیمیایی و هورمون هایی نظیر 
آدرنالیــن )اپی نفریــن( و کورتیزول 
در بدن ترشــح می کند. این مواد باعث 
می شــوند عالئمی در بــدن مانند تند 
شــدن ضربان قلب و یا افزایش میزان 
جریان خون ظاهر گردد و در نتیجه ما 
احساس پر قرژی بودن می کنیم و سطح 
هشــیاری ما افزایش می یابد به طوری 
کــه می توانیم روی نیاز های فوری خود 
تمرکز کنیــم. در حقیقت مقدار کمی 
استرس برای هوشیاری و به حرکت در 
آوردن ما مفید است. اما استرس شدید 
و طوالنی مدت می تواند بار ســنگینی 
بــر مــا تحمیل کرده و به مرور زمان در 
ما فرســودگی ایجاد نماید و ما را دچار 
اختالل هــای گوارشــی، بیماری های 
آلرژیک و یا مشکالت قلبی و افسردگی 
نماید. تجربه یک موقعیت اســترس زا 
برای مدت طوالنی می تواند سیســتم 
ایمنــی بــدن را تضعیف کرده و ما را در 
مقابل بیماری ها آســیب پذیرتر نماید. 
شاید به همین دلیل است که در مواقع 
امتحانات ترم به دلیل اســترس بیش از 
اندازه اگر دچار ســرماخوردگی و یا تب 
خال بر روی لب شــویم دیرتر از زمانی 
که نگرانی و استرس امتحانات را نداریم 
بهبود می یابیم. در این زمان سیســتم 
ایمنی بدن به دلیل فشــار های روحی 
و اســترس، ضعیف شده و کندتر عمل 
می کننــد. وقتی افراد در موقعیت های 
استرس زا قرار می گیرند به دلیل ترشح 
هورمون هایــی عالئم فیزیولوژیکی در 
بدن آن ها ظاهر می شــود.توجه به این 
عالئم و شناسایی حاالت جسمی در بدن 
می تواند به افراد در مدیریت اســترس 
و پیشــروی مراحل آن کمک کند. این 
عالئــم عبارتنــد از تپــش قلب، تنگی 
نفس، داغ شــدن، سرد شدن، خشکی 
دهان و گلو، رنگ پریدگی، تهوع، تکرر 
ادرار، احســاس دفع، اسهال، یبوست، 
لرزش دســت، ســردی کف دست ها 
و پاهــا، انقبــاض و ســفتی عضالت، 
خستگی مفرط، بی اشتهایی، مشکالت 
گوارشــی، درد های مزمن یا متغیر، بی 
انــرژی بودن، اختالل در خواب، تغییر 
عــادت ماهیانه، بیماری های روان تنی 
مثل آســم، ســرطان، جوش و کهیر، 
آرتریــت رماتوئید.اســترس می تواند 
روی ذهن و جســم انســان تاثیر منفی 
بگذارد. استرس ناشی از رابطه عاطفی، 
مشکالت مالی با شرایط زندگی میتواند 
باعث بروز نشانه های جسمی شود و البته 
برعکس آن هم صادق اســت. مشکالت 
مربوط به ســالمتی مثل فشار خون باال 
یا دیابت می توانند ســطح اســترس را 
باال برده و ســالمت روان را تحت تاثیر 
قرار دهند. وقتی مغز استرس را تجربه 
می کنــد جســم هم متقابــل واکنش 
نشان می دهد.استرس حاد جدی مثل 
استرس ناشی از فجایع طبیعی یا بحث 
و مشــاجره می تواند باعث حمله قلبی، 
آریتمــی و مرگ ناگهانی شــود. با این 
حال این مســائل بیشتر در افرادی که 
قبال به بیماری قلبی مبتال بوده اند رخ 
میدهــد. اســترس همچنین می تواند 
باعــث ایجاد مشــکالت روانی مختلف 
مثــل اضطــراب و بیقراری شــود. در 
معرض اســترس بودن به مدت طوالنی 
خود میتواند منجر به فرســایش روانی، 
اختالالت اضطرابی و افســردگی شود.
اســترس مزمن می تواند باعث فعالیت 
بیش از سیستم عصبی خودکار و آسیب 
به بدن شود. سایر بیماری های ناشی از 
اســترس عبارتند از: دیابت: ریزش مو 
- بیماری هــای قلبی. پرکاری تیروئید، 
چاقی، ناتوانی جنس، بیماری های لثه 
و دهان، زخم معده.اســترس دائم می 
تواند به ســالمت روان ما آسیب بزند و 
باعث بروز مشکالتی در زندگی ما مثل 
اختالالت خواب شود. همچنین میتواند 
باعث فشــار های روانی و حتی عاطفی 
بشــود. از دیگر تاثیرات استرس بر روح 
و روان میتواند به اضطراب، افســردگی 

و همچنین گیجی اشاره کرد.

 پیشنهاد
آموزشوپرورشدرباره وزیر

دولتی شهریهمدارسغیر
وزیــر آمــوزش و پــرورش در یکصــد و 
هجدهمین جلسه شورای سیاست گذاری، 
برنامه ریــزی و نظارت مرکزی اظهار کرد: 
پایش نظام آموزشــی و کنترل کیفیت آن 
در همه مدارس، باید توســط متخصصان 
صورت پذیرد. یوســف نــوری در ادامه با 
بیان اینکه به نظر می رســد که ســازمان 
مــدارس و مراکــز غیردولتــی مجموعه 
منســجمی اســت که ظرفیت های خوبی 
دارد، افزود: انتظار اســت به گونه ای شهریه 
مدارس غیردولتی را اعالم کنید که شهریه 
مصوب اعالم شده با شهریه ای که مدارس 
از اولیــا طلــب می کنند، یکی باشــد. وی 
افزود: پیشنهاد من به مجموعه غیردولتی 
این اســت که هر رقمی را که در شــهریه 
مدارس غیردولتی تعیین می کنید، شفاف 
 باشــد و همان رقــم در اختیار خانواده ها، 

قرار گیرد..

کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران 
پیش بینی کرد؛

 افزایش2۵درصدی
 نرخبلیتمترو

کسیپایتخت اتوبوسوتا
رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر 
تهران در مورد کرایه حمل ونقل عمومی در 
ســال آینده، گفت: کمیسیون حمل و نقل 
شــورای شــهر تهران فارغ از اینکه قیمت 
تمام شــده برای مترو و اتوبوسرانی چقدر 
خواهد بود، نرخ حداکثر ۲۵ درصد را برای 
نــرخ کرایه حمل و نقل عمومی در ســال 
آینده پیش بینی کرده است.جعفر تشکری 
هاشــمی با بیان اینکــه حتی اگر افزایش 
هزینه ها بیشــتر از این نرخ باشد که حتما 
بیشتر است، شورای شهر بیشتر از افزایش 
۲۵ درصــد را تصویب نخواهد کرد، افزود: 
طبیعــا مابه التفــاوت این مبلغ را از محل 
کمک های شهرداری و اگر بتوانیم از محل 
کمک دولت جبران می کنیم.وی افزود: در 
مورد نرخ کرایه تاکسی نیز با توجه به اینکه 
این قاعده رعایت می شــود و افزایش نرخ 
کرایه سال آینده از ۲۵ درصد بیشتر نخواهد 
بود، سعی می کنیم تفاوت نرخ تورم با نرخ 
کرایه را از محل اجازه نصب تبلیغات بر روی 
بدنه و داخل تاکسی ها به نحوی جبران شود 
تا برای رانندگان تاکســی هم این فعالیت 
مقرون به صرفه باشد تا بتوانند کار خود را 
انجام دهند.بر اساس این گزارش ، افزایش 
۲۵ درصدی نرخ کرایه برای وسایل حمل 
و نقل عمومی پیشــنهاد کمیسیون حمل 
و نقل شــورای شهر است و این درصد باید 
ابتدا در صحن شورای شهر به تصویب برسد 
و بعد از تایید فرمانداری، برای سال آینده 

الزم االجراست.

ح کرد؛ وزیر علوم مطر

 امکانجذبنخبگان
هیاتعلمیدانشگاهها در
فراخوان بدونشرکتدر

وزیر علوم درباره تکلیف وزارت علوم برای 
اجرای آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه 
انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های 
اجرایی، گفت: این موضوع در هیات دولت 
تصویــب شــده اســت و مربــوط به همه 
دستگاه های اجرایی است.وی افزود: وزارت 
علوم هم یکی از دستگاه هایی است که در 
ایــن زمینه تکالیفی دارد.دکتر محمدعلی 
زلفی گل تاکید کرد: آن بخشی که به وزارت 
علوم ارتباط دارد این اســت که نخبگان و 
اســتعدادهای برتری که می خواهند عضو 
هیات علمی شــوند نیازی به شــرکت در 
فراخوان های جــذب هیات علمی ندارند.

وی افزود: نخبگانی که استخدام می شوند 
نیز امتیازاتی دریافت می کنند.

وزیر بهداشت:

2هفتهآیندهاوجهمهگیری
ایراناست کرونادر

وزیر بهداشــت گفت: بــا توجه به اینکه 
دو هفته آینده اوج موج ششــم بیماری 
کروناســت توصیه می شــود شهروندان 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی را جدی 
بگیرند.بهرام عین اللهی افزود: ۹۰ درصد 
کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال در کشور واکسینه 
شــده اند. برای جلوگیری از گســترش 
ســویه امیکرون بین کودکان الزم است 
که خانواده ها تزریق واکســن به کودکان 
۵ تا ۱۲ ســاله را جدی بگیرند.وی گفت: 
مراکز بهداشتی و درمانی در نوروز ۱۴۰۱ 
در آمــاده باش کامل هســتند، میزان و 
نــوع محدودیت های کرونایی در این ایام 
منوط به تصمیم های آینده ســتاد ملی 

کروناست.

خبر ویژه

بر اســاس اعالم ســازمان هواشناســی از اواخر وقت امروز شنبه سامانه بارشی 
به تدریــج وارد کشــور شــده و در برخی مناطق غرب، جنــوب غرب، ارتفاعات 
زاگــرس و ارتفاعــات غربــی البرز باعث بارش برف و بــاران و در مناطق جنوبی 
رعدوبرق می شود.همچنین فردا یکشنبه فعالیت سامانه بارشی عالوه بر مناطق 
ذکر شده در شمال غرب، مرکز، استان های واقع در دامنه های جنوبی ارتفاعات 
 البرز شامل قزوین، البرز، تهران، سمنان، گیالن، مازندران و شمال فارس ادامه 

خواهد داشت.
روز دوشــنبه گســتره فعالیت های سامانه بارشی،  شمال شرق، شرق، ارتفاعات 

زاگرس مرکزی، برخی مناطق استان های فارس و بوشهر، ارتفاعات شرقی البرز 
در استان های تهران، سمنان و همچنین شرق دریای خزر را نیز در بر می گیرد 
و به تدریج از فعالیت ســامانه بارشــی در نیمه غربی کشــور کاسته می شود.سه 
شنبه این سامانه بارشی در شمال شرق و برخی مناطق شرق کشور سبب بارش 
پراکنده شــده و به تدریج از کشــور خارج می شــود. همچنین روز دوشنبه برای 
جنوب  غرب، جنوب، جنوب شرق، شرق و سه شنبه در شرق کشور و استان های 
تهران، قم و شــمال اصفهان وزش باد شــدید و وقوع پدیده گردوخاک در برخی 

مناطق مستعد پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی اعالم کرد؛

امروز از کشور  بارشبرفوباراندر

عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

آیندهمنتفینشدهاست سال افزایشحقوقسربازاندر
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: 
مصوبه کمیســیون تلفیق درباره افزایش حقوق 
ســربازان در ســال آینده منتفی نشده است و در 
صورت تصویب مجلس و تایید شــورای نگهبان 
در ســال ۱۴۰۱ اجرایی می شود.حجت االسالم 
محمدرضــا میرتــاج الدینی ، از افزایش ۶۰ تا ۹۰ 
درصدی حقوق ســربازان خبــر داد و گفت: این 
افزایــش بر مبنای وضعیــت تاهل و منطقه ارائه 
خدمت آنها انجام می شود.وی با بیان اینکه  حقوق 
ماهیانه سربازان متاهل پنج میلیون تومان خواهد 

شد، گفت:  به طور میانگین حقوق سربازان نسبت 
به امسال سه برابر می شود؛ حقوق سربازان مجرد 
غیرعملیاتــی نیز معــادل ۶۰ درصد یک پایور، 
ســربازان مجرد عملیاتی معادل ۷۵ درصد یک 
پایور و سربازان متاهل معادل ۹۰ درصد یک پایور 
خواهد شــد.وی اظهار داشــت:  پارسال متوسط 
حقوق سربازان ۳۰۰ هزار تومان بود که این رقم 
امســال به ۱.۵ میلیون تومان رســید و سال بعد 
باالی ۳.۵ میلیون تومان خواهد شــد.وی افزود: 
در سال ۱۴۰۱، هیچ سربازی کمتر از سه میلیون 

و ۳۵۰ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.وی با 
رد برخی اخبار منتشــر شده درخصوص منتفی 
شدن افزایش حقوق سربازان در سال آینده گفت: 
حقوق ســربازان از محل تبصره ۷ بودجه تامین 
می شــود و ارتباطی به موضوع خرید ســربازی 
ندارد.وی با اشــاره به اینکه ستاد نیروهای مسلح 
نیز موافق این افزایش حقوق اســت، یادآور شــد: 
افزایش حقوق ســربازان و اعطای کارت معافیت 
رایگان برای ســربازان با ۳۰ ســال سن و ۲ فرزند 
در ســال آینــده بــه تصویب در صحــن علنی و 

تایید شــورای نگهبان بستگی دارد.بر اساس این 
گزارش ، چندی قبل کمیســیون تلفیق افزایش 
حقوق سربازان در سال آینده را تصویب کرد که 
»محسن دهنوی« نایب رئیس کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه در توضیح این مصوبه گفت: حداقل 
حقوق سربازان در سال آتی به سه میلیون و ۳۵۰ 
هزار تومان خواهد رسید. حقوق ماهیانه سربازان 
متاهل نیز پنج میلیون تومان خواهد شد و به طور 
میانگین، حقوق ســربازان نســبت به امسال سه 

برابر می شود.

کید کرد؛ قائم مقام معاونت جنگل سازمان جنگل ها تا

اجرایطرحتنفسجنگلها در کمبوداعتباراتعاملاصلیتاخیر
قائــم مقــام معاونت جنگل طرح تنفس جنگل هــا گفت: علت اصلی 
تاخیــر در اجــرای بحث تفصیلی مدیریت پایدار و کمبود اعتبارات بود 
چراکه باید اعتبارات را به بخش حفاظت اختصاص می دادیم بنابراین 
دچــار کمبود اعتبارات شــدیم اما اکنون ایــن طرح با روال عادی در 

حال انجام است. 
درحالی که سازمان جنگل ها اعالم کرده است که از سال آینده طرح 
جایگزین طرح تنفس جنگل ها اجرایی خواهد شد، رضا بیانی، مدیرکل 
ســابق دفتر مهندســی و مطالعات سازمان جنگل ها که هم اکنون قائم 
مقام معاونت جنگل ها است می گوید: طرح تنفس همچنان ادامه دارد 

و در تعدادی از ۱۰۴ حوزه آبخیز انجام خواهد شــد.رضا بیانی درباره  
تاخیر در اجرای طرح تنفس جنگل ها، اظهار کرد: در زمینه تاخیر در 
اجرای طرح تنفس جنگل ها ســه بخش مطالعه انجام شــده است. در 
سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۰ قرارداد با شرکت های طرف قرارداد تمام شد و 
ما از سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۳ قرارداد حفاظتی برقرار کردیم که در این 
قراردادها مجریان موظف بودند تا به بهترین نحو از جنگل های هیرکانی 
محافظت کنند. ما نمی توانستیم جنگل ها را رها کنیم بنابراین طرحی 
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ طرحی به نام طرح های فنی حفاظتی 
و یــا عملیــات اجتناب ناپذیــر در جنگل تدوین کردیم که این طرح تا 

زمانی که طرح تفصیلی اجرا و تمام شود، پایدار است و تا سال ۱۴۰۱ 
تمام قراردادها به اتمام می رســد. وی درباره دلیل تاخیر اجرای طرح 
تنفــس جنگل هــا، اظهار کرد: علت اصلــی تاخیر اجرای طرح تنفس 
جنگل ها بحث تفصیلی مدیریت پایدار و کمبود اعتبارات بود چرا که 
بایــد اعتبــارات را به بخش حفاظت اختصاص می دادیم بنابراین دچار 
کمبود اعتبارات شــدیم اما حاال این طرح با روال عادی در حال انجام 
اســت و امســال برای طرح های تفصیلی بیش از ۸۰ میلیارد تومان 
اعتبار اختصاص داده شــده اســت و حتما طرح تنفس در تعدادی از 

۱۰۴ حوزه انجام خواهد شد.
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 به گزارش خبرنگار ما همزمان با فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید 
میثاق با آرمان های امام راحل و شهدا مراسم دیدار با خانواده شهدا در شهر فردوسیه با حضور بخشدار  بخش جوقین، رئیس 
بنیاد شــهید شــهریار، فرمانده بســیج حوزه ۶، رئیس کالنتری شهر فردوسیه، اعضای شورای اسالمی شهر فردوسیه! سرپرست 

شهرداری فردوسیه و معاونت فرهنگی شهرداری فردوسیه برگزار شد. 
در این دیدار عبدی سرپرست شهرداری فردوسیه ضمن تبریک چهل و سومین بهار انقالب اسالمی خانواده شهدا و ایثارگران 
را میراث ارزشمند انقالب اسالمی دانست وی گفت: خانواده شهدا ولی نعمت ما هستند و دیدار با خانواده شهدا انگیزه خدمت 
را در مســئوالن چندین برابر خواهد نمود عبدی افزود :اگر اســتقامت و شــجاعت شــهدا نبود اکنون این امنیت در جامعه حاکم 
نبود. سرپرســت شــهرداری فردوســیه حضور در کنار خانواده شــهدا را توفیق الهی برشمرد و گفت: خانواده شهدا افتخار ملت 
هســتند و شــهید جاودانه ترین و مقدس ترین واژه انقالب اســت در ادامه این گزارش مســئوالن حاضر ضمن تبریک دهه فجر 

انقالب اسالمی در دیدار با خانواده شهید شریفیان و شهید شاه بیگی با اهدای لوح تقدیر قدردانی به عمل آورده اند.

همزمان با  دهه فجر انقالب اسالمی مسئوالن شهر همزمان با  دهه فجر انقالب اسالمی مسئوالن شهر 
فردوسیه با خانواده شهدا دیدار کردندفردوسیه با خانواده شهدا دیدار کردند

به مناســبت فرا رســیدن چهل و ســومین ســالروز  ایام اهلل  دهه مبارک فجر انقالب اســالمی  و در راستای تجدیدپیمان  با 
آرمان های امام راحل مراسم غبار روبی و عطر افشانی وگلباران مزار مطهر شهدای شهر  فردوسیه با حضور خانواده معظم 
شهدا ،  سرپرست شهرداری فردوسیه ، اعضای شورای اسالمی شهر ، معاونت فرهنگی اجتماعی ، پرسنل شهرداری ، ائمه 
جماعات، دهیار یوسف آباد صیرفی ، فرمانده حوزه حربن ریاحی ، بسیجیان ، معتمدین محلی و جمعی از شهروندان برگزار 
شد.حاضران ضمن قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدای گلگون کفن ادای احترام کرده و یاد وخاطره ی شهدا را گرامی داشتند.

گلباران مزار شهدا شهر فردوسیه برگزار شدگلباران مزار شهدا شهر فردوسیه برگزار شد

 لیدوما؛
کاخباشکوههخامنشی

لیدوما شهری بین راه شاهی در استان فارس 
که قدمت آن به دوره هخامنشیان بر می گردد. 
به استناد تاریخ این مکان در زمان شاهان اول 
هخامنشــی یعنی داریوش و یا خشــایار شاه 
ساخته شده است. لیدوما یک محوطه باستانی 
است که در شهرستان ممسنی در استان فارس 
قرار دارد. لیدوما نام یکی از شــهرهایی است 
که در نوشته  های هخامنشــی از آن نام برده 
شده  است و در راه شــاهی بین تخت جمشید 
و شوش قرار داشته اســت.لیدوما از نظر ابعاد 
ســاختمانی چهارمین بنای بزرگ هخامنشی 
پس از بناهای شوش، پاسارگاد و تخت جمشید 
)پارسه( است. این شهر که در کتیبه های تخت 
جمشــید )پارســه( با عنوان لیدوما از آن نام 
برده شده یکی از مناطق مهم حکومتی زمان 
هخامنشیان بوده اســت.محل شهر لیدوما در 
منطقه فهلیان فارس در شهرســتان ممسنی 
در مجاورت روستای سروان )سورون( در زیر 
تپه  ای که در گفتار محلی از آن به قلعه کلی یاد 
می  کنند، واقع شده است. با کاوش این محوطه 
چشم  اندازی وسیع و دیدگاهی نوین در ارتباط 
با مطالعات هخامنشــی جنوب و جنوب غرب 
ایران طرح شــده است.به اســتناد تاریخ این 
مکان در زمان شــاهان اول هخامنشی یعنی 
داریوش و یا خشایار شاه ساخته شده است. از 
آن جا که این دو پادشاه بالفاصله و پس از هم 
به قدرت رســیدند، احتمال دارد که در اواخر 
دوره داریوش و اوایل دوره خشایارشاه این بنا 

ساخته شده باشد.

گردشگری

»قیطریه« راوی آسیب های اجتماعی به زنان است

تکتکمامتهمهستیم
 کارگردان »قیطریه« این نمایش را بیانگر آســیب 
های اجتماعی که زنان در جامعه متحمل می شوند، 
دانست.آرام طالشی کارگردان نمایش »قیطریه« که 
از یکشنبه یکم اسفندماه در تماشاخانه سیمرغ روی 
صحنه می رود درباره ویژگی متن که باعث شد تا به 
آن بپردازد، بیان کرد: اولین و مهم ترین ویژگی متن 
موضوع آن است که به مشکالت و آسیب هایی که در 
جامعه به زنان وارد می شود، می پردازد.او افزود: در 
این اثر چندین مونولوگ در قالب یک داستان روایت 
می شود و از آنجاکه من در ابتدا بازیگر هستم و تازه 
وارد عرصه کارگردانی شــده ام مونولوگ ها کمک 
بزرگی بود که بتوانم بازیگران را تک به تک هدایت 
کنم.بازیگر نمایش »وقتی همه خواب بودیم« مطرح 
کرد: سعی کردم بیشتر از هرچیز روی بازی بازیگران 
مانور داده شود البته به میزانسن هم پرداختم ولی آن 
حــس و خلق کاراکتر که من به عنوان کارگردان در 
ذهن داشتم بیشتر به وسیله بیان مونولوگ بازیگران 
منتقل می شود.بازیگر نمایش »غاز وحشی« درباره 
مفهوم نمایش »قیطریه« اظهار کرد: »قیطریه« بیان 
کننده این مفهوم است که ما همه به هم ارتباط داریم 
و معضالت اقتصادی که به زنان بدسرپرست، کودکان 
کار، خانواده های درگیر اعتیاد و… وارد می شود به 

تک تک اعضای جامعه آسیب می زند.
بازیگر نمایش »ســینما« توضیح داد: »قیطریه« 
اســم یک منطقه و اتفاقی اســت که در آن منطقه 
رخ داده است ولی در نگاه جامع تر نماد یک جامعه 
است که اگر حقوق همدیگر را رعایت نکنیم تک 
تک ما متهم هســتیم و در درست یا خراب شدن 
ایــن جامعه موثریم.کارگردان نمایش »قیطریه« 
بیان کرد: تمام تالش خود را بر این گذاشــتم تا 
همه آنچه هدف متن و خودم بوده انجام شــود و 
البته الزم به ذکر اســت که بیش از آنچه فکر می 
کردم کارگردانی »قیطریه« ســخت بود و خیلی 
دوست دارم آنچه من از کار درک کردم مخاطبان 
هم درک کنند.این هنرمند با اشاره از بهره گیری 
عناصــر صحنه در بیان مفهوم کار گفت: تا حدود 
زیادی ســعی کردم تــا از طراحی نور برای القای 
مفاهیمی همچون ترس، اضطراب و… بهره ببرم.

بازیگر نمایش »مرگ یک رویا« تاکید کرد: تمرین 
های این کار حدود هشــت ماه زمان برد و بیشــتر 
بازیگران در ســه ماه آخر تمرین اضافه شــدند و 
از همــه گروه نمایشــی بابت همدلی و همکاری 
هایشــان سپاسگزارم چراکه اگر نبودند بی شک 

»قیطریه« هم نبود.

دریچه علم

كارتون 

 بازی جدید 
پوتین با 
اوكراین!

ماهنامه طنز و كارتون 
خط خطی در اینستاگرام 

با انتشار كارتونی از 
عبدالمجید غیبی به 

بحران اوكراین و شدت 
گرفتن تنش بین روسیه 

و اوكراین پرداخت.

مدیر علمی پروژه واکسن کرونا نورا گفت: نتایج مراحل 
اول و دوم کارآزمایی بالینی واکســن نورا نشان می دهد 
این واکسن آنتی بادی خًنثی کننده بسیار قوی در بدن 
ایجاد می کند.جعفر ســلیمیان افــزود: میزان دقیق اثر 
بخشــی واکســن نورا در مرحله سوم کارآزمایی بالینی، 
به زودی مشخص و به اطالع مردم رسانده خواهد شد.

این ایمونولوژیســت در پاســخ به این ســوال که میزان 
مانــدگاری آنتی بادی واکســن نــورا در بدن چه مدت 
است؟ گفت: هرچند ماندگاری دقیق واکسن نورا در حال 
بررسی است، اما تیتر آنتی بادی مناسب داوطلبان مرحله 

اول کارآزمایی بالینی تا چهار ماه وجود داشته است.
مدیر علمی پروژه واکســن نــورا ادامه داد: تعیین زمان 
دقیق این موضوع نیاز به زمان بیشتری است، به عبارتی 
این بررسی در زمان ۶ ماه بعد از تزریق واکسن باید صورت 

گیرد که در حال انجام است.
سلیمیان گفت: نتایج بررسی ها نشان می دهد ماندگاری 
آنتــی بــادی های ضد کرونا در اغلب واکســن ها حدود 
چهار ماه است و محافظت مناسب از بدن ایجاد می کند.

بــا تکمیل واکسیناســیون خــود را در برابر اومیکرون 
محافظت کنید

مدیر علمی پروژه واکسن نورا توصیه اکید کرد که مردم 
واکسیناســیون خــود را کامــل کنند و با این کار خود و 

خانواده شان را در برابر اومیکرون محافظت کنند.
وی با تاکید براینکه هموطنان حتما دز ســوم واکســن 
کرونا را بزنند، گفت: هموطنان واکسیناســیون را باید 
جدی بگیرند. منتظر واکســن خاصی نباشــند و این کار 

را در اسرع وقت انجام دهند.
ایــن ایمونولوژیســت تاکیــد کرد: بعــد از انجام کامل 
واکسیناســیون شــاهد روند کاهشــی میزان بستری و 

مرگ و میر هستیم.

میزانتولیدآنتیبادیتوسطواکسننورا

فرهنگ و هنر


