
کرد؛ کرونا اعالم  عضو ستاد ملی مقابله با 

ضرورت تعطیلی مدارس و تجمعات تا پایان امسال

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

   عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به افزایش شهرهای قرمز و به صدا در آمدن 
زنگ خطر همه گیری اومیکرون، محدودیت های کرونایی ازجمله تعطیلی مدارس، برگزاری 
نشســت های علمی و فرهنگی و تجمعات باید تا پایان امســال برقرار شود.مســعود مردانی 

کز درمانی بصورت سرپایی به دلیل ابتال به  افزود: در حال حاضر شمار مراجعه کنندگان به مرا
اومیکرون افزایش چشمگیری یافته و بیمارستان هایی که از گذشته بیمار کرونایی پذیرش 

 | صفحه 7 می کردند، مملو از افراد بستری به ویژه در بخش های مراقبت های ویژه شده است...

رئیس جمهور در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام)ره(:

به دنبال رفع مشکالت هستیم
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

طراحی زیست بوم ملی 
اشتغال به کاهش بیکاری 

کمک می کند
کیــد       وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تا
کــرد: طراحــی زیســت بوم ملی اشــتغال برای 
نخســتین بار در دولت ســیزدهم، نقشــه ای 
بسیار منسجم از تعامل حلقه های مختلف 
ترســیم کــرد کــه می توانــد به ایجاد اشــتغال و 

کاهش بیکاری کمک کند...

رئیس صنف جایگاه داران کشور پاسخ داد:

ح جدید بنزینی  طر
به کجا رسید؟

     رئیــس صنــف جایــگاه داران کشــور بــا 
بیان اینکه در کیش و قشم به روال سابق 
سوخت گیری از جایگاه ها انجام می شود، 
گفت: حتما در ابتدای اجرا فروش سوخت 

با کاهش روبرو می شود...  | صفحه 4  | صفحه 3 

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 وقتی قیمت دالر می ریزد
اما خودرو گران می شود
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شرایط برای یک توافق 
 خوب و برد - برد 

آماده است
2

  احتمال افزایش
 ۶۰ درصدی 

حداقل دستمزد
3

ح تخصیص سهمیه  طر
بنزین به افراد به عدالت 

نزدیک تر است
4

گهی مناقصه عمومی آ

 حسین لطفی طلب - سرپرست دهیاری همدانک

براســاس  دارد  درنظــر  همدانــک  دهیــاری 
بودجــه مصــوب ســال ۱۴۰۰ و مجــوز اعضــای 
محتــرم شــورای اســامی، پــروژه زیــر را از طریــق 
پیمانــکاران  بــه  عمومــی  مناقصــه  برگــزاری 

نمایــد. واگــذار  شــرایط  واجــد 
معابــر  آســفالت  و  زیرســازی  مناقصــه:  عنــوان 

همدانــک روســتای 
: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کل اعتبار

: ۵ ماه  کار مدت اجرای 
ســپرده شــرکت در مناقصه: ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

یال ر
: رتبــه ۴  حداقــل رتبــه و صالحیــت مــورد نیــاز

راه و بانــد
بایســت  مــی  مناقصــه  در  شــرکت  ســپرده   -۱
حداقــل ۵ درصــد مبلــغ کل قــرارداد بــه صــورت 
ضمانتنامــه بانکــی بــه نفــع دهیــاری همدانــک 
بــه  یــا اصــل رســید پرداخــت وجــه مذکــور  و 
 ۰۱۰۷۰۷۱۰۱۴۰۰۸ شــماره  ســپرده  حســاب 
وجــه  در  شــهر  نســیم  شــعبه  ملــی  بانــک 

شــود. تهیــه  همدانــک  دهیــاری 

۲- مهلــت ارســال پیشــنهادات حداکثــر تــا ۱۰ 
آگهــی نوبــت دوم خواهــد  از چــاپ  روز پــس 
امــور  اســناد  و تحویــل  و محــل دریافــت  بــود 

مالــی دهیــاری مــی باشــد.
۳- جهــت دریافــت اســناد در ُمهــر شــرکت بــا 
امضــای مدیــر بــا درخواســت کتبــی بــه همــراه 
بابــت  ریــال   ۱/۵۰۰/۰۰۰ مبلــغ  فیــش  واریــز 
شــماره  حســاب  بــه  مناقصــه  اســناد  خریــد 
نســیم  شــعبه  ملــی  بانــک   ۰۱۰۷۰۷۱۰۱۴۰۰۸

همدانــک. دهیــاری  وجــه  در  شــهر 
۴- هزینــه درج آگهــی برعهــده برنــده مناقصــه 
بــوده و دهیــاری در قبــول یــا رد در یــک و کلیــه 
پیشــنهادات واصلــه و همچنیــن قیمــت هــای 
غیرواقعــی و بــدون مســتند مختــار مــی باشــد و 
ســایر اطاعــات و جزئیــات در کاربــرگ مناقصــه 

درج گردیــده اســت.
۵- برای این پیمان تعدیل تعلق نمی گیرد.

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۷
تاریــخ چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴

نوبت دوم

گهی مناقصه عمومی آ

یاسر احمدی  -  شهردار بهشهر

شــهرداری بهشــهردرنظردارد جهــت  زیبــا ســازی شــهر اقــدام بــه ) خریــد ســرچراغی خیابانــی SMD (  بــا 
www.( ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی  بــا شــرایط زیــر در ســامانه ســتاد )بــرآورد اولیــه  )۷/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰

setadiran.ir(  نمایــد.
الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه :

 تضمیــن شــرکت درمناقصــه بــه مبلــغ  ســیصد و شــصت میلیــون ریــال )36۰/۰۰۰/۰۰۰( بــه صــورت 
ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبارســه )۳( ماهــه از تاریــخ  چــاپ آگهــی ویــا فیــش مبلــغ واریــزی بــه 

نــزد بنــک مرکــزی.  ۴۰53۰۱۱۴۰۷55۰9۰9 حســاب ســپرده  
 شــرکت کننــدگان در مناقصــه ، اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود را بایــد در ســامانه تــدارکات 
کــت الــف( ،اســنادمناقصه ومــدارک شــرکت  الکترونیــک دولــت )ســامانه ســتاد( شــامل تضمیــن )پا
، کارت پایــان خدمــت(  ، کارت ملــی  شــامل) مــدارک شناســایی مدیــر عامــل ) فتوکپــی شناســنامه 
دعوتنامــه ، پیــش قــرارداد تاییــد شــده ، اساســنامه ، آگهــی  آخریــن تغییــرات روزنامــه ، کــد کاربــری 
ــه  ــی و تاییدی ــت ایمن ــی صاحی ــت پیمانکاری،گواه ــه صاحی ــادی،  برگ ــی مناقصات،کداقتص ــگاه مل پای

ــت ) ب( ــد در پاک ــیده باش ــرکت رس ــل  ش ــر عام ــاء مدی ــر وامض ــه مه ــًا ب ــاد، تمام ــی آب ــتگاه صف ایس
ــر اســاس بخشــنامه 96/۱۲۳۲۵۷9 ســازمان مدیریــت  ــز قیمــت ب  برگــه پیشــنهادقیمت و برگــه آنالی

برنامــه ریــزی کل کشــور را درپاکــت )ج( ارائــه وارســال گــردد.

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

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

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 نوبت اول ۱۴۰۰/۱۱/۰6 و در نوبت دوم  ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ می باشد.

  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختاراست.
  تاریخ دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰6 الی  ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ می باشد.

۱۱:۳۰در  ســاعت   ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ شــنبه   یــک  روز  اداری  وقــت  پایــان  تــا  پیشــنهادها  قبــول  مهلــت    
ســامانه ســتاد مــی باشــد.

شــنبه  یــک  روز  ســتاد  ســامانه  در  پیشــنهادی  قیمتهــای  و  مناقصــه  اســناد  بازگشــایی  تاریــخ   
باشــد. مــی   ۱۳:۰۰ ســاعت   ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

شماره :   ۱۴۰۰/2/۱۱2۴9
تاریخ :    ۱۴۰۰/۱۱/۰3 نوبت دوم

گهی دعوت به فراخوان مناقصه عمومی آ

اداره کل راه آهن شرق

شــرکت راه آهــن ج.ا.ا در نظــر دارد بنابــر آئیــن نامــه اجرائــی قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت بــه برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای همزمــان بــا 
زیابــی کیفــی ســاده )بــه روش فشــرده ( بــه شــماره مناقصــه )۱۱۰۰-ش-۰۸( بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد. ار

ح مختصر موضوع مناقصه: تهیه و تامین ۸.۰۰۰  قالب کفشک ترمز چدنی کوچک جهت ایستگاههای طبس، پروده، تربت حیدریه و خواف ۱-شر
کل برآورد :۲۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 2-مبلغ 

کار : ۱.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال 3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
۴- مدت و محل اجرا: مدت اجرا 6 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.

5- پیمانــکاران واجــد شــرایط: مناقصــه گــران میبایســت دارای پروانــه بهــره بــرداری تولیــد از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و گواهینامــه صاحیــت نظــام 
فنــی راه آهــن صــادره از حــوزه نــاوگان باشــند. 

6- مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد: متقاضیــان مــی تواننــد حداکثــر تــا ســاعت۱9:۰۰ روزپنجشــنبه مــورخ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت بــه نشــانیwww.setadiran.ir   و از طریــق لینــک مربــوط در ســامانه فــوق، اســناد را دریافــت نماینــد. 

ــذا  ، در ســامانه مذکــور انجــام مــی پذیــرد. ل ــد ارجــاع کار ــد برگــزاری مناقصــه بجــز تحویــل پاکــت) الــف( مربــوط بــه تضامیــن شــرکت در فرآین ــه فرآین کلی
الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه فــوق و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی، نســبت بــه اخــذ آن اقــدام نماینــد.

پیشــنهادها بایدحداکثــر تــا ســاعت۱9:۰۰ روزپنجشــنبه مــورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ در ســامانه تــدارکات  ۷- مهلــت و نحــوه ارســال اســناد تکمیــل شــده: 
الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir   بارگــذاری و پاکــت) الــف( بــه نشــانی اســتان خراســان جنوبــی ، شهرســتان طبــس ، میــدان امامــزاده ، 

اداره کل راه آهــن شــرق –کــد پســتی 9۷9۱۱۳۵۵۵۵ ارســال گــردد. 
ــاز و نتیجــه  ــاکات در ســاعت ۱۰:۰۰ روز شــنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ در کمیســیون مناقصــات واقــع در اداره کل راه آهــن شــرق ، ب گشــایش: پ 8- زمــان و محــل 

مناقصــه اعــام مــی گــردد. 
گهی: ۱۲۷۱۷۰۴ شناسه ا

 نوبت دوم

دولت در مسیر انضباط پولی
علیرضا ریاضی- کارشناس اقتصادی 

بر اساس آمار خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت آبان 
ماه امســال نســبت به آبان ســال  ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ دهم 
واحد درصد کاهش داشــته اســت و این امر مؤید کاهش 

بدهی دولت به بانک مرکزی و انضباط پولی دولت است.
بر اســاس آخرین آمار منتشــر شده توسط بانک مرکزی، 
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی آبان ماه سال 
۱۴۰۰ نســبت به آبان ســال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ دهم واحد 
درصد کاهش داشــته اســت و این امر موئد کاهش بدهی 

دولت به بانک مرکزی و انضباط پولی دولت است.
همچنین بر مبنای همین آمار، پوشش هزینه های جاری 
توسط درآمدهای عمومی بهبود یافته و به ۶۴ درصد رسیده 
که بیش از ۵٫۲ واحد درصد بیشتر شده است. همچنین در 
این مدت، تراز عملیاتی دارای کسری بیشتری شده است. 
البته اســتفاده از تنخواه گردان خزانه برای تأمین کسری 
منابع، حدود ۲۹ درصد نسبت به ۴ ماهه ابتدای سال کاهش 
یافته که بیانگر عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران 

کمبود منابع بودجه عمومی است.
اما آنچه متاســفانه همچنان خودنمایی می کند رشــد 
مطالبات غیرجاری بانک ها و موسســات اعتباری اســت؛ 
در راستا الزم است همچنان اقدامات کنترلی مدنظر قرار 
گیرد ، از آنجا که نظام بانکی در کشور ما مهمترین تامین 

کننده مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک است.
در حالی که در سایر کشورهای جهان، تامین مالی بنگاه 
های بزرگ و حتی متوســط به عهده بورس اوراق بهادار 
است، اما سهم بورس در تخصیص منابع مالی به بنگاه های 
اقتصادی در ایران کمتر از ۱۰ درصد است. در این میان دو 
عامل عمده باعث انجماد دارایی ها و کاهش توان وام دهی 
شبکه بانکی شده است: بدهی دولت به بانک ها و مطالبات 
غیرجاری )سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول( که 
در این مجال قصد داریم در زمینه مطالبات غیرجاری و یا 
به اصطالح مطالبات معوق بانک ها توضیحاتی ارایه کنیم.
افزایش حجم و نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات و 
انباشت آنها در طول زمان، آثار و پیامدهای ناگواری را برای 
سیستم بانکی کشور به دنبال داشته و تهدیدی جدی، هم 
برای بانک یا مؤسسه اعتباری و هم برای کل نظام اقتصادی 

قلمداد می شود.
به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف و راکد شــدن 
منابــع مالــی بانک ها و جلوگیری از گردش صحیح پول، 
عــدم حصول ســود معامالت پیش بینی شــده از طریق 
تسهیالت اعطایی به رغم پرداخت سودهای تضمین شده 
به ســپرده گذاران، عدم امکان خدمت رسانی به مشتریان 
خوش حســاب و جــذب منابع جدیــد از طریق اعطای 
تسهیالت، کاهش توان مالی بانکها برای تزریق تسهیالت 
مالی جدید به دلیل تکمیل سقف های تسهیالتی و افزایش 
ریسک اعتباری بانکها، از جمله مهم ترین پیامدهای زیانبار 

مطالبات غیرجاری است.
ایجاد و افزایش این گونه مطالبات عالوه بر صدمه به بانک ها 
و موسســات اعتباری، به توزیــع ناعادالنه درآمد و ثروت 
در جامعه می انجامد که خود دارای آثار ســوء اقتصادی و 
اجتماعی میباشد، ضمن این که طیف گسترده ای از فعاالن 

اقتصادی را از این گونه تسهیالت محروم می کند.
درجه اهمیت این رخداد به گونه ای اســت که بســیاری 
از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشــور، رشــد مطالبات 
غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانکها در وصول آن را به 
بحران بالقوه نظام بانکی ایران تعبیر می کنند و معتقدند 
در صورت تداوم این روند، نظام بانکداری ایران در آینده ای 
نزدیک دچار چالش جدی خواهد شد. شیوع این بحران در 
شبکه بانکی و سرایت آن به سایر بخشها، عالوه بر تحمیل 
هزینههای هنگفت بر اقتصاد کشور، هزینه های اجتماعی 
و سیاسی فراوانی را در پیداشته و حتی میتواند به عنوان 
یک بحران بالقوه ی امنیتی، ثبات،  اقتصاد و امنیت ملّی را 

نیز در معرض خدشه و تهدید قرار دهد.
قبل از این نیز با توجه به اهمیت این موضوع ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروهی را با عنوان »کمیته 
فرادســتگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها« با 
محوریت بانک مرکزی و متشکل از نمایندگان دادستان 
کل کشور، دادستان تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارایی و اطالعات، ســازمان ثبت اســناد و 
امالک و دیوان محاسبات کشور و با هدف ایجاد تعامل بیشتر 
بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت 
آن ها در جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات 
غیرجاری بانکها، تشــکیل داد و این کارگروه با فراخوانی 
مدیــران عامل بانک ها و برگزاری نشســت های متعدد، 
گامهای موثری در امر وصول و تعیین تکلیف پرونده های 
مطالباتی برداشــته است که تســریع در روند رسیدگی 
بــه پرونده هــای مطالبات معوق بانکی در مراجع قضایی، 
تشکیل یا فعال شدن کارگروههای ویژه پیگیری و وصول 
مطالبات غیرجاری در بانکها، پیگیری حل معضل احکام 
ورشکستگی شرکت ها، پیگیری مشکل ارزیابی غیرواقعی 
امالک به وثیقه گذاشته شده بانک ها، ایجاد تعامل مناسب 
با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برای تسریع در روند 
رسیدگی به پرونده های مطالبات غیر جاری در آن سازمان 
و برخورد با کارکنان خاطی که در روند اعطای تسهیالت نا 
متعارف نقش داشته اند از مهمترین دستاوردهای آن است.

منبع : مهر

یادداشت

فرمان رئیسی به وزیر جهاد کشاورزی

رئیس جمهور بار دیگر، رصد هفتگی وضعیت بازار را 
مورد تاکید قرار داد .

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت،ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت سه شنبه شب به ریاست سید ابراهیم 
رئیســی تشکیل جلســه داد و مهم ترین موضوعات 
اقتصادی کشور از جمله مدیریت بازار کاالهای اساسی 

و اقالم خوراکی را مورد بررسی قرار داد.
در این جلســه پس از ارائه گزارشــی از وضعیت بازار 
اقالم خوراکی، رئیس جمهور بار دیگر، رصد هفتگی 
وضعیــت  بــازار را مورد تاکید قرار داد و از وزیر جهاد 
کشــاورزی خواســت اقدامات الزم را برای مدیریت 

قیمت اقالم خوراکی  انجام دهد.
در این جلسه بسته پیشنهادی دولت با جهت گیری 
رفع موانع و پشتیبانی از بخش های تولیدی و خدماتی 

پس از چند جلسه بررسی، به تصویب رسید و مقرر 
شد با فوریت در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد 
تا پس از تایید در اسرع وقت برای اجرا به دستگاه های 

اجرایی ابالغ شود.
دستور رئیسی به وزیر جهاد کشاورزی برای مدیریت 
قیمت اقالم خوراکی/ تصویب بسته پیشنهادی دولت 

برای حمایت از بخش های تولیدی و خدماتی
این بســته حمایتی، رفع موانع و پشــتیبانی از تولید 
از جمله ارائه تســهیالت مالی به بنگاه های تولیدی 

خدماتی را شامل می شود.
در ادامه این جلســه وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
بانک مرکزی گزارشی از موضوع تامین منابع مالی و 
شیوه های مدیریت بهتر وجوه دولتی ارائه کردند که 
مقرر شد پس از دریافت مصوبه های الزم، اجرا شود.
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سیاست 2

کنش نشان داد؛ نماینده تبریز در مجلس وا

 احمدی نژاد از مجمع تشخیص 
حذف می شود؟

نماینده تبریز در مجلس به مطالب حاکی از حذف 
احمدی نــژاد از مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

واکنش نشان داد.
نماینده مردم تبریز در مجلس در واکنش به اظهاراتی 
مبنــی بر حــذف محمود احمدی نــژاد از مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، عنوان کرد: »تشخیص 
اینکه چه کسانی در مجمع عضویت داشته باشند با 
رهبری است. این افراد که چنین اظهار نظراتی دارند، 
کاره ای نیستند و باید مشخص کنند که از کجا الهام 

می گیرند و به این اطالعات دسترسی دارند.«
احمد علیرضا بیگی در واکنش به اظهارات عبدالرضا 
داوری، مشاور سابق احمدی نژاد و محسن کوهکن، 
نماینــده ادوار مجلــس مبنی بــر احتمال حذف 
محمود احمدی نژاد از مجمع تشخیص، گفت: »در 
این خصوص اظهارات متفاوتی شده است. چند ماه 
پیش هم آقای اهلل کرم موعد را اســفند ماه تعیین 
کرده بود. این ها اظهارات دقیقی نیست ولی حاکی 
از آن اســت که جماعتی مشــتاق هستند تا چنین 
اتفاقی بیافتد. باید دید چرا عالقه مند به حذف ایشان 

هستند؟ چه احساس خطری دارند و چه منفعتی گیر 
آنها می آید که مشتاقند دوره عضویت آقای احمدی 

نژاد در مجمع تشخیص به پایان برسد.«
او در پاسخ به این پرسش که چرا برخی صحبت هایی 
مبنــی بر حذف احمدی نــژاد می کنند، بیان کرد: 
»باالخره ایشــان برخالف انتظار تعدادی که تصور 
می کردند که آقای احمدی نژاد در مورد موضوعات 
پیــش از انتخابــات موضع گیری ها و نقطه نظراتی 
خواهند داشت، اما ایشان اعالم کردند که مشتاقانه 
و دلسوزانه روند اصالح امور کشور را دنبال می کنند. 
بنابراین آنچه این افراد تصور می کرند، محقق نشد. 
طبیعتا از جنبه دیگری تالش می کنند که شرایط 
جدیــدی را برای آقــای احمدی نژاد پیش بیاورند. 
ایشــان هم با تحرکاتی که انجام می دهند به ویژه 
در بحــث بیــن الملل و حضــور در مجامع علمی 
نشــان داده اند که همچنان با روحیه و با نشــاط هم 
فعالیت های علمی و بین المللی شان را دنبال و هم 
مشــکالت مردم را با دقت رصد و در ابعاد مختلف 

اظهار نظر می کنند.«

سخنگوی  کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 شرایط برای یک توافق خوب 
آماده است و برد - برد 

ســخنگوی  کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
نشست فوق العاده این کیمسیون با باقری رییس 
تیم مذاکــره کننده گفت: طبق مباحث مطرح 
شــده، شرایط برای یک توافق خوب و برد - برد 
آماده اســت به شــرط اینکه غربی ها هم حسن 

نیت و جدیت داشته باشند.
محمود عباس زاده مشــکینی در توضیح جلسه 
فوق العاده کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی جلسه ای با باقری معاون سیاسی وزارت 
امورخارجــه و رئیس تیم مذاکره با اعضای ۴+۱ 
برای ارائه گزارشی درباره آخرین روند مذاکرات 
تشــکیل داد و به ســواالت نمایندگان نیز پاسخ 

داده شد.
وی توضیــح داد: آقــای باقــری روند مذاکره را 
مثبــت ارزیابــی کرد و بر حســن نیت و جدیت 
جمهوری اســالمی ایران تاکید کرد و همچنین 
ایــن نکتــه را مورد اشــاره قرار داد که تا به حال 

 هیــچ گفتگــوی مســتقیمی بــا آمریکایی ها
 نداشته ایم.

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی در جمع بندی از مباحث مطرح شــده 
در این جلســه گفت: طبق مباحث مطرح شده، 
در شــرایط موجود اساســا نتیجه داشتن و مابه 
ازای عینی مذاکره مســتقیم با آمریکا روشــن 
نیســت. با وجود مثبــت و روبه جلو بودن روند 
مذاکــرات، هنوز مســائل مهمــی باقی مانده 
اســت که باید بر ســر آن مذاکره و توافق شــود. 
همچنین حق ماست که تمام تحریم ها لغو شود 
 ولی تا به امروز تنها لغو بخشــی از تحریم ها را 

پذیرفته اند.
عبــاس زاده مشــکینی در پایــان اظهار کرد: 
مجموعه قراین و شــواهد و واقعیت ها از جمله 
برگه هایی که جمهوری اسالمی ایران در دست 
دارد، نشان می دهد شرایط برای یک توافق خوب 
و برد- برد آماده است به شرط اینکه غربی ها هم 

حسن نیت و جدیت داشته باشند.

اخبار كوتاه

صف شلوغ یک نانوایی در شهر 
كابل افغانستان. بیش از نیمی از 

جمعیت افغانستان به دلیل كمبود 
آذوقه در معرض سوء تغذیه 

هستند. پس از به قدرت رسیدن 
طالبان دولت آمریکا نزدیک به 10 
میلیارد دالر از دارایی های خارجی 

دولت افغانستان را در بانک ها 
مسدود كرده است./ رویترز

نمایندگان 
مجلس اوكراین 
به نشانه قدردانی 
از حمایت های 
كشورهای حامی 
اوكراین، پرچم 
آنها را در دست 
گرفته اند./ 
آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

از بن بست دیپلماتیک در شورای امنیت تا شال و کاله کردن پوتین به چین

سفری که مانند همیشه نیست!
در حالــی که تنش نظامــی درباره اوضاع 
اوکراین همچنان به قوت خود باقی است 
، پوتین رییس جمهور قرار است این هفته 
با ســران کشــورهایی که روابط نزدیک با 
روســیه دارند از جمله شــی جین پینگ 
رییس جمهور چین دیدار و گفتگو کند. از 
آنجا که اختالفات میان روسیه و کشورهای 
غربی از جمله آمریکا درباره امنیت برطرف 
نشــده اســت ، انتظار می رود سفر این بار 
رییس جمهور روســیه به چین منجر به 

تشدید اختالفات سیاسی شود.
روزنامــه ان.اچ.کی ژاپن در گزارشــی به 
ســفر رئیس جمهور روســیه در سایه بن 
بســت دیپلماتیک با اروپا و امریکا بر ســر 
اوکرایــن پرداخته و معتقد اســت که این 
سفر احتماال با تنش سیاسی همراه شود. 
در ادامه می خوانیم: قرار اســت پوتین روز 
چهارم ماه آینده برای حضور در مراســم 
افتتاحیه المپیک زمستانی به چین سفر و 
با رییس جمهور این کشور دیدار و گفتگو 
کند. دیمیتری پسکوف ، سخنگوی رییس 
جمهور روسیه روز بیست و هشتم ماه ژانویه 
درباره سفر پوتین به پکن گفت:» این یک 
نشســت مهم برای تبادل نظر خواهد بود. 
مذاکره با آمریکا و سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی نیز در دستور کار قرار دارد. «  به نظر 
می رســد رییس جمهور روسیه با سفر به 
پکن می خواهد همکاری دو کشــور برای 

مقابله با آمریکا را تضمین کند.
سرگئی الوروف ، وزیر امور خارجه روسیه 
، روز ســی ام ماه ژانویه در نامه ای به ناتو 
و اعضای ســازمان امنیت و همکاری اروپا 
ادعا کرد:» توسعه ناتو اصول اساسی پیمان 

آتالنتیــک شــمالی دایر بر تهدید نکردن 
امنیت سایر کشورها را نقض خواهد کرد.« 
وزیر امور خارجه روسیه در این نامه بار دیگر 
تضمین قانونی و کتبی توسعه پیدا نکردن 
ناتو را درخواست و تاکید کرد:»توسعه پیدا 
نکردن ناتو به طور کامل منافع مشــروع 
روســیه و امنیت کل قاره اروپا را تضمین 
می کند.«  در حالی آمریکا هشــدار داد که 
روسیه در ماه آینده به اوکراین حمله خواهد 
کرد ، پاتروشف ، دبیر شورای امنیت روسیه 

، روز سی ام ماه ژانویه در جمع خبرنگاران 
گفت:»روسیه جنگ نمی خواهد.«

لیــز تراس ، وزیر امــور خارجه انگلیس ، 
روز سی ام ماه ژانویه در مصاحبه با شبکه 
تلویزیونی اســکای نیــوز گفت:»ارتش 
انگلیس در حال بررسی اعزام نیروی بیشتر 
برای دفاع از کشورهای عضو سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی است.«  وزیر امور خارجه 
انگلیس این هفته به اوکراین و هفته آینده به 
مسکو سفر خواهد کرد. همچنین جانسون 

، نخست وزیر انگلیس روز بیست و نهم ماه 
ژانویه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد:»چنانچه 
پوتین مسیر خونریزی و ویرانی را انتخاب 
کنــد ، این یــک تراژدی برای اروپا خواهد 
بــود. اوکراین بایــد در انتخاب آینده خود 

آزاد باشد.«
 در همین حال روزنامه لومند فرانسه با اشاره 
به نشســت شورای امنیت در روز دوشنبه 
آن را بن بست دیپلماتیک خواند و درباره 
حل بحران اوکراین و گره آن نوشت: روسیه 

نتوانست از برگزاری نشستی به ابتکار امریکا 
در روز دوشنبه سی و یکم ژانویه جلوگیری 
کند. مسکو واشنگتن و متحدانش را متهم 
مــی کند که »بدون مدرک« به آن حمله 
کرده اند و می خواهند »تحریک شــدید« 

را ایجاد کنند.
روسیه نتوانســت از برگزاری نشستی به 
ابتکار امریکا در روز دوشــنبه ســی و یکم 
ژانویه جلوگیری کند. مســکو واشنگتن و 
متحدانــش را متهم مــی کند که »بدون 
مدرک« به آن حمله کرده اند و می خواهند 

»تحریک شدید« را ایجاد کنند.
فضای متشــنج شورای امنیت و آنچه که 
روز دوشنبه سی و یکم ژانویه در راهروهای 
سازمان ملل متحد حاکم شد، بازتاب کامل 

پرونده اوکراین بود.
امریکا درخواست کرده بود که این نشست 
روز دوشــنبه در دســتور کار شورای قرار 
گیرد. جامعه بین المللی از این درخواست 
استقبال کرد. روسیه اعتراض کرد و سعی 
کرد از برگزاری این جلسه جلوگیری کند. 
امــا فقط با حمایت چیــن و رای ممتنع 
هند، کنیا و گابن، او برای به دست آوردن 
درخواست خود به دو رای دیگر نیاز داشت.

ســفیر روســیه در ســازمان ملل متحد، 
بالفاصلــه امریــکا را به ایجــاد »تحریک 
شدید« و غرب را به متهم کردن کشورش 

»بدون مدرک « متهم کرد.
لیندا توماس-گرینفیلد، مســکو را متهم 
کــرد که می خواهــد در اوایل فوریه بیش 
از ۳۰ هزارســرباز دیگر را در بالروس که 
رژیم آن بســیار نزدیک به کرملین است، 

مستقر کند.

خبر ویژه

رئیس جمهور گفت: نگاه امام)ره( به مردم تشریفاتی نبود بلکه ایشان به قدرت و مشارکت مردم باور داشت.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشنبه( در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام 
)ره(، ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر و تسلیت درگذشت آیت اهلل صافی گلپایگانی، گفت: امیدوارم خداوند متعال او، امام 

)ره( و همه شهدای گرانقدر را سر سفره امام علی )ع( میهمان کند و عاقبت همه ما را ختم به خیر کند.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای مصلحان دینی، دو محور توکل بر خدا و همراهی با مردم، محور اصلی برای حرکت مصلحانه 
اســت، گفت: امام )ره( نیز در قرن حاضر به عنوان یک مصلح بزرگ، هم توکل بر خدا و هم همراهی کردن با مردم را 

برای ایجاد یک تحول عظیم، اصل قرار داده اند.
رئیسی تاکید کرد: امام )ره( به ما و همه مسئوالن سفارش می کرد به فقرا و کوخ نشینان توجه کنیم، در نگاه امام، توجه 

به خواست مردم، یک حقیقت و نشأت گرفته از یک باور بود.
وی با اشاره به این که نگاه امام به مردم، جلوه های مختلفی داشته و دارد، تاکید کرد: امروز هم هر کجا به مردم میدان 

داده ایم، موفق بوده ایم و مشکالت ما نیز همان جایی است که مردم حضور پیدا نکرده اند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مردم آمادگی دارند در هر میدانی حضور پیدا کنند، افزود: در مکتب امام بزرگوار توجه 
به مردم اصل محوری است و ما در دولت مردمی موفقیت خود را در حضور و مشارکت مردم تعریف کرده ایم و بر این 

اساس به دنبال رفع مشکالت هستیم.
وی همچنین با اشــاره به بیانات رهبر انقالب اســالمی در دیدار فعاالن اقتصادی، گفت: وقتی رســماً آمریکایی ها اعالم 
می کنند که در فشار حداکثری شکستی مفتضحانه خوردند، این نقطه پیروزی برای ملت ماست و نشان دهنده آن است 

که مقاومت حداکثری در مقابل فشار حداکثری پیروز شد.
رئیسی تاکید کرد: هر چند مسیر اجرای عدالت فراهم است، اما دشمنان نمی گذارند که این کار به سادگی انجام شود 
و آنان نمی خواهند به نام دین، نظامی برقرار باشد، چه در زمان انقالب که دوران تثبیت بود و چه حاال که زمان توسعه 

است، در هر دو موفق نبودند و بعد از این هم نخواهند توانست.
وی نجات کشور، رفع مشکالت و رونق گرفتن زندگی مردم را در عمل به راه نورانی امام )ره( دانست و از خداوند برای 

موفقیت در خدمت رسانی به مردم، طلب مسألت کرد.

رئیس جمهور در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام)ره(:

به دنبال رفع مشکالت هستیم

 رفتارهای متغیر بر اساس 
موازنه های جدید قواست

 رفتار شورای همکاری 
خلیج فارس در قبال طالبان

در طول ۲۰ سالی که از سقوط اولین رژیم طالبان و ظهور 
مجدد آن در گستره افغانستان سپری شده است، به نظر 
می رسد که دیدگاه های این گروه شبه نظامی تا حدودی 
تغییر کرده است. این تشکیالت اگر چه بر همان طریق 
محافظه کار اسالم گرایانه باقی می ماند که توسط فرهنگ 
پشتون روستایی شکل گرفته؛ با این حال، در چشم انداز 
منطقه ای گسترده تر، از جمله در منطقه خلیج فارس، 

تغییراتی کرده است.
تا برهه فعلی، به همراه پاکســتان، دو عضو شــورای 
همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی در میان تنها سه کشور جهان بوده اند که 
حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخته اند. 
حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و پس از آن، بهار 
عربی ۲۰۱۱، ادراک تهدید ابوظبی و ریاض را نســبت 
به گروه های رادیکال – چه سیاسی و چه ستیزه جو – 
تشدید کرد. حتی قبل از این تغییر استراتژیک، روابط 
عربستان سعودی و امارات با طالبان به دلیل عدم تمایل 

این گروه به جدایی کامل از القاعده، پرتنش بود.
پــس از قطــع ارتباط بین طالبان و رهبری عربســتان 
و امــارات، قطــر روابط خود را بــا طالبان برقرار کرد. از 
ســال ۲۰۱۳، دوحه میزبان دفتر دیپلماتیک این گروه 
شبه نظامی بوده که نشان دهنده گسست گسترده تر آن 
از اجماع شــورای همکاری خلیج فارس و دنبال کردن 
یک سیاست خارجی مستقل است. با وجود آشتی جاری 
در شــورای همکاری خلیج فارس، هنوز اختالفات در 
سیاست های خارجی دو قطب این شورا همچنان ادامه 
دارد. در نتیجه، حکومت طالبان چالش ها و فرصت های 
متفاوتی را برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 

ایجاد می کند.

تهدیدات
بازیگران شــورای همکاری خلیــج فارس با این خطر 
مشترک روبه رو هستند که افغانستان تحت حاکمیت 
طالبــان یک بار دیگر به پناهگاه امنی برای جهادگران 
فراملی تبدیل شــود. القاعده و گروه های وابسته به آن 
در جنوب آسیا )AQIS( و همچنین شاخه خراسانی 
داعــش امروز در افغانســتان نیز حضــور جدی دارند. 
ســؤال اصلی برای کشــورهای شورای همکاری خلیج 
فارس این اســت: آیا طالبان مایل و قادر به جلوگیری 
از آســیب رساندن القاعده و سایر گروه های تروریستی 
فراملی به شهروندان، سرزمین ها و منافع مربوطه خود 
هســتند؟ هدف طالبان در برابر داعش مشخص است. 
این تشکیالت یک رابطه عمیقاً خصمانه با داعش دارد 
و به دنبال حذف آن خواهد بود. با این حال، بعید است 
که طالبان از قابلیت های ضد اطالعاتی الزم برای نظارت 
و خنثی کردن توانایی داعش علیه انجام عملیات خارجی 

برخوردار باشد.
وضعیت روابط بین القاعده و طالبان به مراتب پیچیده تر 
اســت. طالبان، که روابط آنها با القاعده ســه دهه سابقه 
دارد، هنوز به طور علنی از این گروه تروریستی فراملی 
جدا نشده است. توافق ژانویه ۲۰۲۰ که با ایاالت متحده 
در دوحه امضا شد، چنین خواسته ای از طالبان ندارد. با 
این وجود، توافق دوحه از طالبان می خواهد که القاعده 
را از جــذب، آموزش و جمع آوری کمک مالی در خاک 
افغانستان علیه تهدید امنیت ایاالت متحده و متحدانش 
منع کند. مشخص نیست که آیا طالبان مایل به انجام 
این تعهدات ضد تروریســم هســتند یا خیر. طالبان از 
القاعده خواسته اند تا به خصوص در مورد امضای توافق 
دوحــه، مواضع خــود را تعدیل کند. القاعده مرکزی از 
زمان کشــته شــدن اسامه بن الدن ضعیف شده است، 
اما با گذشــت زمان، این سازمان می تواند قابلیت های 
عملیات خارجی خود را بازســازی کند. سوابق طالبان 
نشانه های کمتر دلگرم کننده ای در مورد مهار القاعده 
دارد. در دهه ۱۹۹۰، طالبان تضمین های نادرست داد 
که از خاک افغانستان برای طراحی حمالت به کشورهای 
دیگر اســتفاده نخواهد شــد. این گروه همچنین ده ها 
درخواســت مقامات آمریکایی و سعودی برای اخراج یا 

استرداد بن الدن بنیان گذار القاعده را رد کرد. 

تغییرات در موازنه قوا
جغرافیای افغانســتان، به عنوان یک کشــور محصور 
در خشــکی با شــش همسایه به هم پیوســته، آن را به 
عرصه طبیعی رقابت ژئواســتراتژیک تبدیل می کند. 
عــالوه بر این، پیــروزی طالبان و خروج ایاالت متحده 
به طور اساســی توازن قدرت بین بازیگران خارجی در 
افغانستان را تغییر داده است. البته بزرگ ترین منتفع این 
تغییر دینامیک ها پاکستان است که نفوذ قابل توجهی 
بر طالبان دارد. بازگشــت طالبان همچنین برای نفوذ 
منطقه ای قطر مفید بوده و دوحه را به عنوان محل مهمی 
برای دولت های خارجی و ســازمان های بین المللی که 
به دنبال ادامه تعامل و حضور در افغانســتان هســتند، 
قرار داده است.  با توجه به تغییر دینامیک های قدرت، 
ابوظبی و ریاض با چالش جدیدی در افغانستان روبه رو 
هســتند؛ اما اشــغال های متعدد خارجی و جنگ های 
داخلی افغانســتان بازیگــران منطقه ای را تنبیه کرده 
است. برای همسایگانش، افغانستان بیشتر یک مشکل 
قابل مدیریت است تا فرصتی که باید از آن استفاده کرد. 
از این نظر فاصله جغرافیایی ابوظبی و ریاض از افغانستان 
یک مزیت است. اگر وضعیت سیاسی-امنیتی افغانستان 
تثبیت شــود و طالبان ویژگی های یک دولت – ملت 
هنجاری را اتخاذ کند، ممکن اســت فرصت هایی برای 
بازیگران شــورای همکاری خلیج فارس وجود داشته 
باشد. آنها سپس می توانند در صنایع استخراجی در این 
کشور سرمایه گذاری کنند و به طور فعال استراتژی های 
ارتباطی با افغانستان را از طریق طرح هایی مانند کریدور 

اقتصادی چین و پاکستان شکل دهند.

گون:  سخنگوی پنتا

 به زودی روسیه جنگ را 
آغاز می کند

روسیه هر لحظه امکان دارد که اوکراین را مورد تهاجم 
نظامی قرار دهد.

ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا شامگاه سه شنبه مدعی 
شد که روسیه هر لحظه امکان دارد که اوکراین را مورد 

تهاجم قرار دهد.
»جان کربی« ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا شــامگاه 
سه شنبه گفت که روسیه همچنان به افزایش نیرو های 

نظامی خود در مرز اوکراین ادامه می دهد.
وی کــه در کنفرانس خبری پنتاگون صحبت می کرد، 
افزود: »واشــنگتن اســتقرار نیرو های روسی در مرز با 
اوکرایــن را از نزدیــک زیر نظر دارد و اعتقاد دارد که این 

نیرو ها برای تهاجم آماده اند«.
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا اضافه کرد: »روســیه هر 
لحظــه امکان دارد که اوکرایــن را مورد تهاجم نظامی 

قرار دهد«.

پاداش ۱۰ میلیون دالری آمریکا برای 
دریافت اطالعات دو هکر ایرانی

وزارت امــور خارجه آمریکا با اســتناد به ادعا های 
پیشــین این کشور مبنی بر دست داشتن دو هکر 
وابســته به ایران در انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا، برای دریافت اطالعات بیشتر درباره 
عملیاتی که مدعی است این دو فرد در حال انجام 
دادنش بوده اند، پاداشی ۱۰ میلیون دالری در نظر 

گرفته است.
به گزارش  روزنامه اماراتی نشــنال، وزارت امور خارجه 
آمریکا روز سه شنبه با مطرح کردن ادعای دست داشتن 
دو فرد وابســته به ایران در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، در 
بیانیه ای آورده اســت کــه وزارت امور خارجه به دنبال 
اطالعات درباره عامالن سایبری ایرانی به نام های سید 
محمد حسین موسی کاظمی وسجاد کاشیان است که 
 Emennet Pasargad اســتخدام شرکتی به نام
بوده اند-شرکتی که در عملیاتی چند مرحله ای و آن چه 
برخوردار از پشــتیبانی دولتی ایران به منظور مداخله 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا ادعا شده، 

دست داشت.
این دو هکر مظنون در نوامبر ۲۰۲۱ به نقش داشــتن 
در کارزاری ایمیلی برای تشویق مردم به انتخاب دوباره 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا متهم شده 
بودند.  این دو فرد تحت تحریم و محکومیت های جناح 

فدرال قرار دارند.

سخنگوی کمیسیون مشترک صیانت :

با چین قراردادهایی در حوزه 
»آی سی تی« می بندیم

اعضای کمیسیون مشترک صیانت ۲۳ نفر هستند که 
خبرهای مختلف و متناقضی درباره جزییات طرح صیانت 
و حتی برگزاری جلســات این کمیسیون از آنها شنیده 
می شــود. مخالفان طرح صیانت شــدیدا بر این موضع 
هســتند که کلمه »مسدودســازی«  به صراحت در بند 
»ج« ماده۲۸ این طرح، آورده شــده و تصویب آن منجر 

به مسدودسازی اینترنت خواهد شد .
منتقــدان معتقدند موافقان طرح صیانت، از تاکتیک 
اعالم بی خبری و حتی تکذیب مسدودســازی فضای 
مجازی استفاده می کنند تا حساسیت عمومی به طرح 
صیانــت کاهش یابــد و پس از تصویب چراغ خاموش 
طرح، مسدودســازی تبدیل شــده به قانون را اجرایی 

کنند.
 لطف اهلل سیاهکلی سخنگو کمیسیون مشترک که از 
موافقان طرح صیانت است در پاسخ به سوال خبرآنالین 
در مورد بند »ج« ماده۲۸ تاکید می کند: »تا جایی که 

من می دانم چنین چیزی ، نداریم.«
با تعطیلی اخیر مجلس بررســی طرح صیانت به 

سال بعد موکول می شود؟
در این هفته ما جلسه داشتیم اما چون مجلس تعطیل 
شد جلسه لغو شد. اما با بارگشایی مجلس جلسات از سر 

خواهد گرفته شد.
خبری  منتشــر شده بود که جلسات کمیسیون 

مشترک تا سال بعد برگزار نمی شود.
خیر این خبر درست نیست. یکی از اعضا نظر خود را گفته 
و پیش بینی کرده که با وجود بودجه و نزدیک بودن به سال 
نو به طرح صیانت نرسیم. اما جلسات برقرار خواهد بود.

پیشنهادات مرکز پژوهش های به کجا رسید؟
در اولین جلســه ای که برگزار کنیم، مباحثی که مرکز 
پژوهش های اعالم کرده به عنوان یک نظر کارشناســی 
مطرح خواهد شــد. نامه ای که این مرکز منتشر کرد در 
واقع نقد بر ما بود اما پیشــنهاد نبود و مفید نبود. حاال 

پیشنهادات خود را مطرح کرده است.
تا چه اندازه کمیســیون مشترک نظرات مرکز 

پژوهش ها را بررسی خواهد کرد؟
به رای نمایندگان بستگی دارد. ۲۳ نماینده هستند که 
باید رای دهند. مواد و کلیات خوانده خواهد شد و در مورد 
آن بحث خواهدشد و آنچه رای بیاورد معیار خواهد بود.
مسدودســازی و فیلترینگ هنوز در طرح باقی 

مانده؟
از ابتدا فیلتر و مسدود سازی وجود نداشت.

اما در بند »ج« ماده2۸ این طرح ، کلمه »مسدود 
کردن« گنجانده شده ، پس جرا تکذیب می کنید؟  

تا جایی که من می دانم،چنین چیزی نداریم.

گفت وگو

تحلیل
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3اقتصاد گزارش

شامخ دوباره افت کرد

 خطر رکود دوباره
 در اقتصاد ایران

اتــاق بازرگانی ایــران جدیدترین گزارش 
شــاخص مدیران خرید)شامخ( را منتشر 
کــرده که نشــان از افت آن و رســیدن به 

پایین ترین عدد در پنج ماه گذشته دارد.
 بــر اســاس گــزارش شــامخ در دی ماه و 
ارزیابی هایــی که از فعــاالن در بنگاه های 
اقتصادی منتشــر شــده، عدد شــامخ به 
پایین ترین حد در پنج ماهه اخیر رســیده 
اســت. این شاخص در طیفی میان صفر تا 
۱۰۰ تعریف می شود و هر چه عدد باالتر از 
۵۰ باشد به معنی حرکت در مسیر رونق و هر 
چه پایین تر باشد به معنی خطر رکود است.

مرکز پژوهش هــای اتاق ایران در گزارش 
دوره بیست و هشتم طرح شاخص مدیران 
خرید )PMI( کل اقتصاد موسوم به شامخ، 
اعالم کرده اســت که رقم این شــاخص در 
دی ماه ۱۴۰۰ به ۴۶.۹۴ واحد رســیده که 
کمترین نرخ در ۵ ماه اخیر اســت. در این 
ماه به جز شــاخص ســرعت انجام و تحویل 
ســفارش، ســایر مؤلفه های اصلی زیر ۵۰ 

واحد ثبت شده اند.
طبق نظرســنجی انجام شده از بنگاه های 
اقتصادی کشــور، شــاخص مدیران خرید 
)تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد ایران 
در دی ۴۶.۹۴ به دست آمده است و شاخص 
کل به کمترین نرخ ۵ ماه اخیر رسیده است. 
در این ماه به جز شــاخص ســرعت انجام و 
تحویل ســفارش، ســایر مؤلفه های اصلی 
زیر ۵۰ ثبت شــده اند. دلیل اصلی کاهش 
شــاخص کل در دی ماه آن اســت که اکثر 
فعاالن اقتصادی در بخش های ساختمان، 
خدمات و کشاورزی وضعیت را بدتر از ماه 

قبل ارزیابی کرده اند.
شــاخص میزان فعالیت های کسب وکار در 
آذرماه )۴۷.۰۷( در دی ماه کاهش داشــته 
و کمتریــن مقدار را طی ۵ ماه گذشــته از 
مردادماه به ثبت رسانده است. این شاخص 
در بخش خدمات و کشــاورزی و ساختمان 
به دنبال کاهش شدید تقاضا و نقدینگی با 

رکود بیشتری همراه بوده است.
شــاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
)۴۳.۱۴( در دی ماه کاهش داشــته و طی 
۶ مــاه اخیــر از تیرماه کمتریــن نرخ را به 
ثبت رســانده اســت. در دی ماه بسیاری از 
فعالیت هــای کســب وکار به دنبال کاهش 
قــدرت خرید و نقدینگی با کمبود شــدید 
تقاضای مشــتریان روبرو بوده اند که البته 
بخشــی از آن ناشی از سردرگمی در مورد 
نوســانات نــرخ ارز متأثر از فضای توافقات 

سیاسی کشور بوده است.
شــاخص موجودی مــواد اولیه یــا لوازم 
خریداری شــده )۴۳.۸۱( در دی مــاه طی 
۹ مــاه گذشــته از فروردین ماه )تعطیالت 
و اوج شــیوع کرونــا( بــه کمترین میزان 
رســیده است. این شاخص به دلیل کمبود 
نقدینگی، تورم و نااطمینانی نرخ ارز متأثر 
از تصمیمات سیاســی، در همه بخش های 

اقتصادی کاهش یافته است.
شــاخص میزان اســتخدام و به کارگیری 
نیروی انســانی )۴۹.۹۱( در دی ماه با نرخ 
کمتری نســبت به آذر کاهش یافته است. 
به عقیده بسیاری از فعاالن اقتصادی به ویژه 
در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی، 
به دنبال کاهش میزان سفارشات، افزایش 
فشار هزینه ها و کمبود نقدینگی با حداقل 

نیروی ممکن به فعالیت ادامه می دهند.
شــاخص میزان صــادرات کاال یا خدمات 
)۴۷.۱۴( همچنــان در دی ماه به کمترین 
مقدار ۳ ماه اخیر رســیده اســت. بخشی از 
کاهش تقاضای خارجی به دلیل تعطیالت 
ژانویه و همچنین شرایط آب و هوایی بوده 
است. بر اساس آخرین آمار گمرک، صادرات 
و واردات در دی ماه هم به لحاظ ارزشــی و 
هــم به لحاظ وزنی نســبت به آذر کاهش 

داشته اند.
شــاخص قیمت فــروش محصوالت تولید 
شده یا خدمات ارائه شده )۵۸.۲۵( نسبت 
بــه ماه قبــل )۵۵.۳۹( تا حدودی افزایش 
داشته و بیشترین نرخ افزایش این شاخص 
در بخش ســاختمان بوده است. ادامه روند 
افزایش قیمت ها و فشــار هزینه های تولید 
باعث شده علیرغم کاهش قیمت مواد اولیه 
و تقاضا، قیمت فروش محصوالت و خدمات 
افزایش یابد. بر اساس آخرین گزارش مرکز 
آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده در 
دی ۱۴۰۰، برای خانوارهای کشور به ۳۸۸. 
۲ رســید که نســبت به ماه قبل ۲.۴ درصد 

افزایش نشان می دهد.
شــاخص میزان مصرف حامل های انرژی 
)۶۹.۸۳( طــی ۲۸ دوره از ابتدای شــروع 
طرح )مهر ۱۳۹۸( به بیشترین مقدار خود 
رسیده است که البته به دلیل بروز سرمای 
شــدید در ابتدای زمســتان تشدید شده با 
این حال بســیاری از فعــاالن اقتصادی با 
معضل چند برابر شــدن قیمت ســوخت و 

باال رفتن هزینه تولید نیز روبرو هستند.

گزارش

 »واسطه گران« عامل  افزایش 
مداوم قیمت

 رشد 6۰ درصدی قیمت 
برنج در یک سال 

افزایش مداوم قیمت برنج از مشــکالتی 
اســت که ریشــه در موارد مختلف دارد، 
این محصول از کشاورز به قیمت کمتری 
خریــداری می شــود امــا در ایــن بین 
سودجویی و واسطه گری از دالیل اصلی 

رشد قیمت این قوت غالب مردم است.
رشــد قیمت برنج در یک ســال گذشته 
بســیار قابل توجه بوده اســت و بررسی 
آخریــن آمار منتشــر شــده از قیمت 
کاالهای اساســی از سوی وزارت صمت 

نیز موید این مطلب است. 
براین اساس قیمت برنج طارم اعالم در ۹ 
ماهه امســال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۵۹.۵ درصد و قیمت برنج داخلی 
هاشــمی درجه یک در ۹ ماهه امســال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶.۶ 

درصد افزایش یافته است. 
بنابرایــن قیمت هر کیلوگرم برنج طارم 
اعال در آذر ۱۳۹۹ معادل ۳۳۴۴۹۷ ریال 
بوده که به ۵۳۳۶۳۰ ریال در آذر ۱۴۰۰ 

افزایش یافته است. 
همچنیــن قیمــت هر کیلوگــرم برنج 
هاشمی درجه یک در آذر ۱۳۹۹ معادل 
۳۲۸۷۵۹ ریــال بوده که در آذر ۱۴۰۰ 

به ۵۱۴۹۷۰ ریال افزایش یافته است. 
قیمت برنج پاکســتانی نیز در بازه زمانی 
یاد شده ۱۴.۹ درصد افزایش یافته است، 
البتــه قیمت برنج تایلندی در بازه زمانی 
یاد شده ۷.۲ درصد کاهش داشته است. 
در این باره، قاســم علی حســنی، رئیس 
اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایی، در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، ضمن تایید رشــد شــدید قیمت 
برنج، اظهار داشت: دالیل افزایش قیمت 
برنج را باید در شماِل کشور جستجو کرد.

وی اظهار داشــت: اگرچــه هزینه های 
مختلفــی از جملــه کود، ســم، حمل و 
نقــل، هزینه هــای کارگری قیمت یک 
محصول کشــاورزی را تعیین می کند اما 
به نظر می رسد قیمت برنج توسط برخی 
عمده فروشــان و دالالن در شمال کشور 
تعیین می شــود و با سودجویی ها قیمت 
این محصول مدام در حال افزایش است. 
وی اظهار داشــت: ســود بنکدار و خرده 
فروش کامال مشخص است بنکدار به هر 
قیمتــی محصول خود را خریداری کند 
حداکثر کاالی خود را با سه درصد سود 
به فروش می رســاند و خرده فروش نیز 
کاالی خود را با حداکثر ۱۲ درصد سود 

نسبت به قیمت خرید عرضه می کند. 
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان 
داشــت: قیمت انواع برنج ایرانی در حال 
حاضر در بنکداری ها بین ۴۷ تا ۷۷ هزار 
تومان اســت بنابراین قیمت این کاال در 
خرده فروشی ها حداکثر می تواند تا ۱۲ 

درصد بیشتر باشد.
وی بــا بیان اینکه در تعیین قیمت برنج 
ایرانی در شمال کشور سودجویی صورت 
می گیرد، گفت: بنکداران در شــهرهایی 
به غیر از شــمال کشور در تعیین قیمت 
دخالتــی ندارنــد و بنابراین قیمت این 
محصول در شمال کشور تعیین می شود 
و ما فقط خریدار و عرضه کننده هستیم. 
حســنی اظهار داشــت: ســازمان های 
مســئول باید علــت افزایش قیمت برنج 
را بررســی کنند و مانع افزایش قیمت ها 
 شوند،  هزینه تولید این محصول باال است 
اما به نظر می رســد سودجویی هایی نیز 
موجب افزایش قیمت برنج شده است. 

براساس تازه ترین گزارش منتشر شده از 
ســوی وزارت صمت، قیمت شکر سفید 
۷۵.۹ درصد در آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر 
۹۹ افزایش داشــته و قیمت هر کیلوگرم 
از این کاالی مصرفی از ۸۴۷۴۲ ریال در 
آذر ۹۹ به ۱۴۹۱۰۲ ریال در آذر ۱۴۰۰ 

افزایش یافته است. 
قیمــت کاالهای مصرفی دیگر نیز مانند 
گوشــت گوساله، گوشــت گوسفندی و 
گوشــت مرغ تازه در بازه زمانی یاد شده 
به ترتیب ۴۲ درصد، ۱۹.۵ درصد و ۲۴.۸ 

درصد افزایش داشته است. 
براســاس این گزارش، مشــاهده قیمت 
انواع برنج در فروشگاه های زنجیره ای نیز 
حاکی از آن است که قیمت هر کیلوگرم 
برنج ایرانی حدود ۸۰ هزار تومان است به 
عنوان مثال یک کیسه ۴.۵ کیلویی برنج 
ایرانی در اغلب فروشگاه های زنجیره ای 
با قیمت ۴۰۰ هزار تومان عرضه می شود 
در حالی که این ارقام در جیب کشــاورز 
نمی رود و فقط  موجب پرپول شدن جیب 

واسطه گران می شود.

چرا خودرو و دالر در یک مسیر قرار نگرفتند؟

وقتی قیمت دالر می ریزد، اما خودرو گران می شود
»دســت هایی بازار خودرو را نگه داشته اند 
و نمی خواهنــد وضعیــت آن تغییر کند.« 
ایــن تعبیری اســت که ایــن روزها برخی 
نمایشــگاه داران خودرو مطرح می کند؛ آن 
هم با این منطق که چرا قیمت ارز در حال 
پایین آمدن اســت، اما خــودرو در جهت 

جهشی حرکت می کند.
فعاالن بازار خودرو عنوان می کنند؛ با این که 
دالر ۲ هزار تومان ارزان تر شــده، اما هیچ 
تغییــری در قیمت بــازار خودرو به وجود 
نیامده است. از نگاه ابراهیم مددیان، رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تبریز، پشت 
پرده کارهایی انجام می شــود که هزینه آن 
را باید مــردم بدهند؛ به نوعی می خواهند 
که تشــنگی همیشــگی در بازار باشد. اما 

امیدواریم که مذاکرات به تنیجه برسد.
اتحادیــه  رییــس  موتمنــی،  ســعید 
نمایشــگاه داران خودرو تهران نیز معتقد 
اســت؛ بــازار خودرو چنــدان بی توجه به 
کاهش نرخ ارز نیز نبوده، اما به سبب اینکه 
طی ماه های گذشــته عرضه خودرو توسط 
خودروسازان به بازار کاهش کم بوده است، 
کاهش نرخ ارز، تغییرات و ریزش محسوسی 
در بــازار خودرو ایجاد نکرد. از همین روی، 
زمانــی که دارنــدگان خودرو می بینند که 
عرضه خودرو به بازار کم شده است، قیمت 
خودروهای تحت اختیار خود را باالتر اعالم 

می کنند.
به گفته او، بر همین اساس، دیده شد که نرخ 
ارز کاهش یافت، اما قیمت ها در سایت های 
فروش خودرو که توســط دارندگان خودرو 
کنترل و هدایت می شود، افزایشی هم بود.

موتمنی متذکر می شود: با کاهش نرخ ارز، 
میــل به خرید در بازار کمتر خواهد شــد 
و مشــتری برای خریــد مراجعه نمی کند؛ 
در این بین اگر فروشــنده ای نیاز فوری به 
فروش داشته باشد، حتی پایین تر هم عرضه 
می کنــد، اما دارنده خودرو که فروشــنده 
فوری نیســت، قیمت ها را بعضا باالتر هم 
می برد؛ چراکه دالالن دوست ندارند، کاالی 

در اختیار خود ارزان، عرضه کنند.

دالر ارزان شد، خودرو گران
در این میان، گزارش ها از نوسانات عجیب 
قیمــت خــودرو در بــازار حکایت دارد؛ به 
گونه ای که یک روزه قیمت کوییک دنده ای 
۲۲ میلیون تومان و قیمت ساینا دنده ای ۱۸ 
میلیون تومان گران شد. در عین حال، پراید 
افزایــش قیمت را تجربه کرد. قیمت پراید 
۱۳۱ امــروز بــا یک میلیون تومان افزایش 
قیمت به بهای ۱۷۴ میلیون تومان رســید 
و بهای پراید ۱۱۱ هم ظرف یک روز دوباره 
سه میلیون تومان افزایش قیمت را به ثبت 
رســاند و امروز ۱۹۲ میلیون تومان معامله 

می شود.
همچنیــن قیمت تیبا با دو میلیون تومان 
افزایــش، به ۱۸۱میلیون تومان رســید و 
قیمت ســاینا دنده ای هم افزایش عجیب 
قیمت را تجربه کرد و با قیمت ۲۱۳ میلیون 
تومان بــه فروش رفت. این موضوع درباره 
قیمــت کوئیک دنده ای هم تجربه شــد و 
با افزایــش ناگهانی ۲۲ میلیون تومانی، از 
۱۹۵ میلیون تومان به ۲۱۷ میلیون تومان 

تغییر قیمت داد.
اما رشــد قیمت ها در بازار خودرو در حالی 

است که چند روزی است با جدی تر شدن 
اخبار توافق و اعالم طرفین مبنی بر اینکه 
دســتیابی به یک توافق برد برد، دالر آزاد 
در مســیر نزولی قرار گرفته اســت. به این 
ترتیــب، در حال حاضــر دالر آزاد به نیمه 
کانال ۲۷هزار تومان رسیده و در قیمت ۲۷ 

هزار و ۵۰۰تومان معامله می شود.
 چرا خودرو و دالر 

در یک مسیر قرار نگرفتند؟
اما در این میان، برخی کارشناســان اعتقاد 
دارند که انتظار این که قیمت خودرو با نرخ 
ارز پایین آید، باور درســتی نیســت. فربد 
زاوه، کارشناس خودرو در همین خصوص 
می گوید: بازارها متاثر از سیاست های پولی 
کلی کشــور و نرخ عمومی تورم و متناسب 
عرضه بخشی و میزان مطلوبیت بازار، تغییر 

نرخ می دهند.
وی بــا ذکر این نکته کــه باور این که همه 
بازارها به ارز وصل هســتند و اگر ارز پایین 
بیاید، باید آن ها هم ارزان شوند، باور درستی 
نیست، می افزاید: این باور از حرکت سریع تر 
نرخ ارز در دوره های تورمی ایجاد شــده و 
حتــی خود دولتمردان هم تصور می کنند 

علت تورم در کشور نرخ ارز است؛ در حالی 
که نرخ ارز می تواند سبب تورم وارداتی شود 
و وقتی تورم در همه کاالها وجود دارد، یعنی 

تورم پولی است.
این کارشناس خودرو متذکر می شود: تورم 
از سیاست های پولی، تورم جهانی، افزایش 
صرف نرخ ارز و کمبود کاال می تواند ایجاد 
شود، اما تورم ایران پایه پولی و مالی دولتی 
دارد، بنابراین در چنین شرایطی وقتی نرخ 
ارز ثابــت بمانــد یا حتی کاهش پیا کند، با 

کاهش تورم مواجه نمی شویم.
زاوه عنوان می کند: افزایش قیمت ها در بازار 
خودرو در ایران به صورت پیوســته نیست، 
کم و بیش بسیاری از بازارها در ایران پله های 
تورمی دارند تا تورم یکنواخت. نرخ تورم به 
گواهــی مرکز آمار بیش از ۴ درصد ماهانه 
اســت و این نرخ در بازار خودرو معموال با 
تنفس های دو سه ماهه و افزایش ۱۰ درصد 

دیده می شد.
وی با بیان این که در حال حاضر نیز تغییر 
نــرخ ناشــی از تاثیرات تورم پولی اســت، 
می گویــد: تورم پولــی و تورم مالی دولتی 
البته در ماه های آخر ســال همواره تشدید 

می شــود که علت آن، ساختار هزینه ای در 
کشور است که هم دولت و هم شرکت ها در 
ماه های آخر سال نیازمند نقدینگی بیشتر 
می شــوند و لذا فشار بر استقراض از شبکه 
بانکــی و جبران کســری بودجه دولت از 
اســتقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک 

مرکزی زیاد می شود.
ایــن کارشــناس خودرو عنــوان می کند: 
کشــور در ۱۰ ســال اخیر عمدتا با چاپ 
پول اداره شــده است، بنابراین نه تشکیل 
ســرمایه صورت گرفته و در عین حال نرخ 
تورم ســنگین شده اســت. درواقع دولت 
و مجموعه هــای پولــی ماننــد بانک ها و 
شــرکت های ذینفوذ، با استقراض پولی و 
ایجــاد تورم میزان بدهی خود را به جامعه 
منتقل می کنند و عمال با اســتهالک اصل 
بدهی در قالب تورم سنگین، به بازپرداخت 
بخش کوچکی از بدهی خود اقدام می کنند.
زاوه تصریح می کند: این روند سبب افزایش 
دائمی قیمت ها در بازار است. مقصر اصلی 
گرانی هــا، دولت و شــرکت های بدهکار و 
زیانده ای هســتند که بــه منابع بی حصر 
دولتی وصل هستند. عینا دستوراتی مانند 
اعطای تســهیالت بــدون وثایق کافی و با 
ضریب ریســک بازگشت پایین مانند طرح 
تسهیالت خرد که اخیرا مطرح شده است، 

خطر تشدید تورم را زیاد می کند.
وی متذکر می شود: دقت کنید قدرت خرید 
مردم با اعطای تسهیالت به صورت مطلق 
افزایش می یابد و در واقع افراد در همه دنیا 
بــا فروش درآمد آتی خود خرید می کنند، 
امــا اگــر افراد به صورت سیســتماتیک از 
بازپرداخــت اســتنکاف کننــد و درواقع 
تســهیالت بی بازگشــت دیده شود، تنها 

تشدید تورم به دنبال دارد.
زاوه خاطرنشــان می کنــد: ایــن روندها 
ســبب افزایش مجدد قیمت ها خواهد شد، 
مجموعــه حاکمیت باید درک درســتی از 
علل تورم پیدا کنند تا بتوان آن را حل کرد 
و متاســفانه ایــن درک در حال حاضر هم 
در جامعه هم در حاکمیت مخدوش است.

خبر ویژه

از نگاه یک فعال حوزه کار، احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران 
وجــود دارد و نبایــد بــا کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق و دســتمزد به 
فاصله طبقاتی در کشور دامن بزنیم.علی اکبر سیارمه ضمن اشاره به مصوبه 
کمیسیون تلفیق در ارزیابی افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران اظهار 
کرد: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران با کارمندان یک میلیون تومان 
تفاوت دارد و این مســاله خود به نوعی تبعیض مزدی به شــمار می رود.وی 
ادامه داد: اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار 
این اســت که در تعیین حقوق و دســتمزد هم برای کارمندان و هم کارگران 
رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد.این فعال حوزه کار تصریح کرد: در حال 

حاضر دولت به دلیل مدیریت بر بسیاری از بخشها و مراکز تولیدی، صنعتی و 
اقتصادی بزرگترین کارفرما محسوب می شود و در جلسات تعیین دستمزد هم 
با وجود آنکه عنوان می شود کارگر و کارفرما سر دستمزد به توافق می رسند 
ولی ترکیب شورای عالی کار روشن و مشخص است و نمایندگانی از دولت و 
وزارتخانه های صمت و اقتصاد حضور دارند و می دانیم که دولت تعیین کننده 
و تصمیم گیرنده در دستمزد است.سیارمه با بیان اینکه طبقه کارگر و کارمند 
هر دو در یک کشور زندگی می کنند و مالیات می دهند، گفت: عدالت مزدی 
باید بین نیروهای کار اجرا شود و با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق به 

فاصله طبقاتی دامن نزنیم.

وی به رویکرد برخی کشــورها در تعیین حداقل دســتمزد و باال بودن ســهم 
دستمزد در قیمت تمام شده تولید در آنها اشاره کرد و گفت: ما باید این کشورها 
را بررسی کنیم و ببینیم که حقوق و دستمزد کارگران در این کشورها روی 
فراورده ها و اقالم تولیدی چقدر است و چند درصد هزینه ها را می پوشاند.
این فعال حوزه کار متذکر شد: در تمام کشورها تولیدکننده هزینه مواد اولیه، 
حامل های انرژی و حقوق و دستمزد را درنظر می گیرد و شرایط بازار و آینده 
را مورد توجه قرار می دهد و با درصد سود، هزینه کل تولید را اعالم می کند. ما 
باید ببینیم در کشورهای همسایه و یا اروپا چند درصد هزینه تمام شده مربوط 

به حقوق و دستمزد است و مبنای محاسبه مزد را مورد مطالعه قرار بدهیم.

خبر جدید درباره دستمزد سال آینده کارگران

 احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

طراحی زیست بوم ملی اشتغال به کاهش بیکاری کمک می کند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تاکید کرد: طراحی زیســت بوم 
ملی اشــتغال برای نخستین بار 
در دولت ســیزدهم، نقشــه ای 
بســیار منســجم از تعامــل 
حلقه های مختلف ترســیم کرد 
که می تواند به ایجاد اشــتغال و 

کاهش بیکاری کمک کند.
 »حجــت اهلل عبدالملکــی« در 
نشســت امضای تفاهــم نامه 
اجرایــی برنامه ملی اشــتغال 
جمهــوری اســالمی ایــران با 
کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران کشور با تبریک ایام اهلل 
دهه مبارک فجر افزود: تا کنون 
بیــش از ۷۱ دســتگاه دولتی، 
حاکمیتی و تشکل های مردمی 
در زیســت بوم ملی اشــتغال 

جانمایی شده اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در پاسخ به پرسش هایی مبنی بر 
این که آیا قرار است دستگاه های 
دولتی و حاکمیتی در این زیست 
بوم ایجاد اشــتغال کنند، گفت: 

پاسخ ما خیر است.
عبدالملکــی بــا بیــان اینکه 
اســتقبال خوبی نیز از این طرح 

شده است، افزود: دستگاه های 
کننده،  تنظیــم  حاکمیتــی، 
سیاســتگذار، ناظر، هدایت گر و 
حامی هســتند و نقش اصلی را 

مردم ایفا می کنند.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
اجتماعــی یــادآور شــد: بــا 
هدایــت، کمــک و حمایــت 
بخــش دولتــی، جریان هــای 
دانش پژوهانــی  مردمــی، 
از خــود مــردم، کارگــران، 
کارفرمایــان و کارآفرینــان در 
 زیســت بوم ملی اشتغال ایفای 

نقش می کنند.
وی، زیســت بوم ملی اشتغال را 
مانند قطاری توصیف کرد که اگر 
حرکتش تســریع شود و شتاب 
بگیرد بخش قابل مالحظه ای از 
جاماندگان اشتغال و بیکاران را 

سوار خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خاطرنشان کرد: نکته اساسی در 
طراحی زیست بوم ملی اشتغال 
ایجاد شرایطی است که قطعات 
مختلف مانند یک جورچین در 
کنار هم قرار بگیرند و تصویری 
واقعــی از کاهش بیــکاری به 

نمایش بگذارند.
وی گفــت: در دامنــه زیســت 
بــوم ملی اشــتغال تاکنون ۲۶ 
تفاهم نامه امضا شده که بخشی 
از این تفاهم نامه ها با تشکل های 

مردمی بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تصریح کرد: انجمن های صنفی 
کارگران ایــران، دارای بیش از 
یک هزار و ۴۰۰ انجمن هستند. 
می تــوان در طرح زیســت بوم 
ملــی اشــتغال از ظرفیت های 
ایــن انجمن، یعنی بخشــی از 
کارگــران متخصصی که هنوز 
سازماندهی نشده اند، اما دارای 

ظرفیت توســعه ای هســتند 
استفاده کرد.

عبدالملکــی ایــن انجمن را به 
عنــوان یک تشــکل بــزرگ و 
مردمی دانســت کــه از همان 
روز های نخست فعالیت، همواره 
یاور و همراه وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی بوده است.
وی تصریح کرد: امیدواریم این 
کانون خدمتگزار مردم باشــد تا 
ما نیز بتوانیم از ظرفیت های آن 

استفاده کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اشــاره کرد: یکی از ویژگی های 
انجمن های صنفی، جهت دهی 

بــه آموزش های فنی، حرفه ای، 
مهارتــی و تخصصــی اســت، 
بنابراین می توانند بســتر هایی 
مهارتی  آموزش هــای  بــرای 

ایجاد کنند.
عبدالملکــی، هدایت نیرو های 
متخصص به واحد های تولیدی 
را از دیگــر ویژگی هــای ایــن 
انجمن ها دانســت و افزود: افراد 
در واحد هــای تولیدی و صنوف 
مختلف مشغول به کار هستند و 
ظرفیت ها را به خوبی شناسایی 

می کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
یــادآور شــد: بــا ورود نیروی 
متخصص جدید، اصناف تقویت 
می شــوند و مطالبات صنفی را 
پیگیــری می کننــد که این امر 
نقش شان را در بازار و حاکمیت 

تقویت خواهد کرد.
وی اظهارامیــدواری کرد که با 
کمک تشــکل ها، جریان های 
مردمــی و پشــتیبانی همــه 
دستگاه های دولتی و حاکمیتی 
شــاهد محیــط و زیســت بوم 
اشــتغال متفــاوت در کشــور 

باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تاکید کرد: این حرکت با حضور 
جریان هــای مردمــی تقویت 
می شود و به خوبی پیش می رود 
چرا که پیگیری ها از طرف بخش 
مردمی به صورت خودکار اتفاق 

می افتد.
از  همچنیــن  عبدالملکــی 
سرپرســت معاونــت توســعه 
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت 
مــردم خواســت موضوعــات 
تفاهم نامه بــا جدیت پیگیری 
شود تا بتوان به مردم و حاکمیت 
گزارش داد تا موجب امیدواری و 

دلگرمی برای مردم باشد.
»محمــود کریمــی بیرانوند« 
سرپرســت معاونــت توســعه 
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
این نشســت، هــدف از امضای 
ایــن تفاهم نامه را اســتفاده از 
ظرفیت های انجمن های صنفی 

کارگران دانست.
وی گفــت: با امضای این تفاهم 
نامــه از ظرفیت های موجود در 
بخش های مختلف فرایند شغل 

استفاده می کنیم.
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نفت و انرژی 4

نایب رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان جاذب و کاتالیست:

کاتالیست ها انجام نشده بود ،دچار مشکل می شدیم گر بومی سازی  ا
 نایب رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان جاذب و کاتالیســت 
گفت: از مســووالن درخواســت داریم با ممنوعیت واردات برای یک 
دوره زمانی مشــخص از صنعت نوپای کاتالیت حمایت کنند.حســین 
نوایی در خصوص دیدار با رهبر معظم انقالب گفت: در جلســه صبح 
روز یکشــنبه با رهبر انقالب در خصوص فضای اقتصادی کســب وکار 
و مشــکالت بخش تولید صحبت شــد زیرا تولید همواره در اقتصاد 
کشــورها نقش موثری دارد و باید مســائل بخش تولید برطرف شــود 
تا اقتصاد کشــور بهبود یابد.وی افزود: در کشــور ما اکثر موانع پیش 
روی تولیدکنندگان به دولت بازمی گردد؛ برای مثال مشــکالت بیمه، 
مالیات، مسائل گمرکی و هزینه های انرژی همه مربوط به دولت است.

این فعال اقتصادی درباره حوزه فعالیت خود گفت: کاتالیســت ها در 
تولید آهن و فوالد، انواع اسیدها و مواد شیمیایی، محصوالت پلیمری، 
هیدروژن، صنایع غذایی، بهداشــتی و خودرو کاربرد دارد و صنعتی 
شدن جوامع بدون وجود کاتالیست امکان پذیر نخواهد بود.وی افزود: 
هم اکنون کل کاتالیســت ها و جاذب های موردنیاز صنایع فوالد، گاز و 
نفت و بخش عمده ای از صنایع پاالیش و پتروشــیمی در داخل تولید 
می شود.نوایی گفت: انجمن تولیدکنندگان جاذب و کاتالیست بیش از 
۱۰ عضو دارد که همگی دانش بنیان تولیدی و کاماًل خصوصی هستند 
و با اشــتغال چهار هزار نفر، درمجموع بیش از ۱۰۰ نوع کاتالیســت و 
جاذب با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در ســال و صرفه جویی ارزی ســاالنه 

حدود ۷۰۰ میلیون دالر را تولید می کنند و صادرات این محصوالت نیز 
آغاز شده و در ابتدای راه است.ویگفت: در ابتدای مطرح شدن موضوع 
بومی سازی کاتالیست در ایران، بسیاری مقاومت ها از سوی افرادی که 
باور دســتیابی به این فناوری فوق پیشــرفته را نداشتند، وجود داشت 
ولی هم اکنون که کل صنایع با تکیه بر کاتالیست های ایرانی مشغول به 
فعالیت هستند، در عمل جایگزین محصوالت شرکت های خارجی که 
قبالً به آنها وابسته بودیم شده اند و رکوردهای تولید فراوانی نیز ثبت 
شــده اســت.وی افزود: اگر بومی سازی کاتالیست ها در زمان مناسب 
شــکل نمی گرفت، به واســطه تحریم، امروز شــاهد توقف یا تأخیر در 

تولید همه صنایع نامبرده بودیم.

کارشناس اقتصادی:

طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد به عدالت نزدیک تر است

كوتاه از انرژی

بین الملل

لمان  سوخت رسانی در آ
مختل شد

یــک تامیــن کننده ســوخت بزرگ 
آلمانــی پــس از حمله ســایبری که 
سیســتمهای فنــاوری اطالعات این 
شرکت را در آخر هفته گذشته مختل 
کــرد، با ظرفیت محدودی فعالیت می 
کند.شــرکت "اویــل تنکینگ دویچه 
لنــد" نفت، ســوخت خودرو و ســایر 
فرآورده های نفتی را برای شــرکتهایی 
نظیر شــل نگهداری و حمل می کند. 
این شــرکت اعــالم کرد روز شــنبه 
هک شــدن سیســتمهایش را کشف 
کرده اســت و وضعیت فورس ماژور را 
بــرای عمده فعالیتهای عرضه خود در 
آلمان اعالم کرده است.اعالم وضعیت 
فورس ماژور این شــرکت را از عمل به 
توافقهــای قــراردادی در زمان وقوع 
شــرایط اضطراری که فراتر از کنترل 
است، معاف می کند.حمله باج افزاری 
به شرکت خط لوله کلونیال پایپ الین 
آمریکا در ماه مه سال ۲۰۲۱ باعث شد 
سیستم سوخت رسانی این شرکت در 
آمریکا مختل شود و چندین ایالت این 
کشور وضعیت اضطراری اعالم کردند.

نشــریه هندلزبالت آلمان نخســتین 
رســانه ای بود که این واقعه را گزارش 
و اعــالم کرد سیســتمهای بارگیری و 
تخلیه بار اویل تنکینگ فلج شــده اند.

شرکت مادر اویل تنکینگ دویچه لند 
درباره  حمله هکی که به این شــرکت 
شــده اســت توضیحی نــداد و تنها 
اعــالم کــرد ما در تالش برای حل این 
مسئله مطابق با برنامه های اضطراری 
خود هستیم.شــرکت شل اعالم کرد 
فعالیتهایــش را به تامیــن کنندگان 
دیگر منتقل کرده تا تاثیر این اختالل 
را حداقل کند.شــرکت اویل تنکینگ 
ازســال ۱۹۷۲ در فعالیتهای نگهداری 
سوخت سابقه دارد و یکی از بزرگترین 
اپراتورهای مســتقل پایانه های نفت، 
گاز و مواد شــیمیایی در سراسر جهان 
است. این شرکت اعالم کرد فعالیتهای 
آلمانی اش بر اثر حمله ســایبری تحت 
تاثیــر قرار گرفته و متعهد اســت این 
مســئله را حل کــرده و تاثیر آن را هر 
چه سریعتر به حداقل برساند.بر اساس 
گزارش شــبکه بی بی ســی، محققان 
امنیت سایبری هشدار داده اند حمالت 
ســایبری به زیرساخت حساس مانند 
تامین نفت و مواد غذایی رو به افزایش 
اســت. در ژوئن سال میالدی گذشته 
حمله ســایبری به شرکت جی بی اس 
که بزرگترین شــرکت صنایع گوشتی 
جهان است، باعث مختل شدن زنجیره 
تامین این شــرکت در چند کشور شد. 
این شــرکت ۱۱ میلیــون دالر باج به 
هکرهایــی کــه عامل ایــن حمله باج 

افزاری بودند پرداخته بود

اروپا بزرگترین واردکننده 
LNG آمریکا شد

اروپا ماه میالدی گذشــته بزرگترین 
مقصــد محموله های گاز طبیعی مایع 
)LNG( آمریکا بود.بر اساس این گزارش 
آمار رفینیتیو آیکان نشــان داد حدود 
دو ســوم از محموله های LNG آمریکا 
ماه میالدی گذشــته به اروپا رفتند. در 
دســامبر که قیمتهای اروپایی افزایش 
سرســام آوری پیــدا کردند، صادرات 
آمریکا به این منطقه حدود ۶۱ درصد 
بود.در بازارهای اروپا و آسیا عدم تامین 
کافی، تقاضا را افزایش داد و باعث شد 
محموله ها از مقصدهای دیگر به سوی 
این مناطق تغییر مســیر دهند. بحران 
پیرامــون اوکراین وابســتگی اروپا به 
روســیه برای تامیــن بخش زیادی از 
گاز طبیعی را بارز کرده است.صادرات 
LNG به اروپا ماه میالدی گذشته حدود 
۳۰ دالر به ازای هر میلیون واحد حرارتی 
بریتیش )mmBtu( معامله شــد.طبق 
آمار شــرکت مشاوره ریســتاد انرژی، 
قیمــت پایه LNG اروپــا هفته جاری 
در بــازار هلند به ۲۷ دالر و ۵۹ ســنت 
بــه ازای هر mmBtu کاهش یافت که 
پایین قیمت ۲۹ دالر و ۱۲ ســنت جی 
کی ام برای آســیا بود.بر اساس گزارش 
رویترز، مجموع صادرات LNG آمریکا 
به همه مقصدها در ژانویه به ۷.۳ میلیون 
تن در ســال رســید که باالتر از رکورد 
۷.۱۴ میلیون تن در ســال در دسامبر 
بود. مجموع صادرات شامل ۱۳ کشتی 
LNG بود که مقصدشــان را مشــخص 

نکردند.

از سوی رئیس هیئت رئیسه صندوق های 
ح شد؛ بازنشستگی صنعت نفت مطر

لزوم بررسی پیامد منفی 
آسیب به نظام دستمزد 

صنعت نفت
رئیــس هیئــت رئیســه صندوق هــای 
بازنشستگی صنعت نفت با تأکید بر اینکه 
آســیب به نظام حقوق و دستمزد کارکنان 
صنعت نفت ســبب خروج متخصصان این 
صنعت ارزش آفرین می شــود، گفت: دور 
از انتظار نیســت کــه در صورت وقوع این 
موضــوع در خالل بررســی الیحه بودجه 
۱۴۰۱، تــا چند ســال دیگر صنعت نفت 
نیازمنــد جــذب متخصص نفــت و گاز از 
اقصی نقاط جهان شود.عبدالحسین بیات 
در نشست با جمعی از بازنشستگان صنعت 
نفــت گفت: صنعت نفت، صنعتی پر خطر 
و ویــژه اســت و هم اکنــون همکارانی در 
جزایر و ســکوهای نفتی و انواع ایســتگاه 
گاز و فــرآورده و خطــوط لوله و مخابرات 
مشــغول کار هســتند.وی افزود: سختی 
ایــن کار در فعالیت های دکل های حفاری 
شــاید از دید مخاطبان قابل تصور باشــد. 
این عزیزان در شــرایط ســخت و پر خطر 
فعالیــت می کنند همین شــرایط  خطیر 
برای بســیاری از کارکنان صنعت نفت نیز 
وجود دارد.بیات گفت: در دوران سازندگی 
و عبــور از تحریم هــا همین متخصصان و 
کارگران پرتــالش، صنعت نفت بودند که 
ایــن صنعــت را فعال و پویا نگه داشــتند؛ 
از ایــن رو هرچنــد این عزیزان دل در گرو 
انقــالب و وطن دارند، اما ممکن اســت با 
آسیب دیدن حقوق و دستمزد آنها اقدام به 
تغییر شغل یا مهاجرت کنند.رئیس هیئت 
رئیســه صندوق های بازنشستگی صنعت 
نفــت اظهار کرد: دور از انتظار نیســت که 
در صورت وقوع این امر در خالل بررســی 
الیحــه بودجه ۱۴۰۱، تا چند ســال دیگر 
صنعت نفت نیازمند جذب متخصص نفت و 
گاز از اقصی نقاط جهان شود؛ از نمایندگان 
تالشــگر مجلس شورای اســالمی انتظار 

حمایت و تقویت صنعت نفت را داریم.

رئیس صنف جایگاه داران کشور پاسخ داد:

ح جدید بنزینی   طر
به کجا رسید؟

رئیس صنف جایگاه داران کشور با بیان اینکه 
در کیش و قشم به روال سابق سوخت گیری 
از جایگاه ها انجام می شــود، گفت: حتما در 
ابتدای اجرا فروش ســوخت با کاهش روبرو 
می شود.اســداهلل قلیــزاده درباره وضعیت 
کیش و قشــم بعد از انتخاب این دو منطقه 
بــه عنوان پایلوت اجرای طرح جدید توزیع 
بنزین سهمیه ای اظهار داشت: مردم در دو 
منطقه آزاد کیش و قشــم کماکان به روال 
ســابق ســوخت گیری از جایگاه ها انجام 
می دهند و تغییری انجام نشــده است.وی 
افــزود: برای انجام طرح الزاماتی وجود دارد 
که پس از تدوین آن ها نوبت به اجرا در سطح 
جایگاه های سوخت می رسد که اولین تغییر 
باید جایگزینی ســهمیه اعتباری با سهمیه 
لیتری باشد.رئیس صنف جایگاه داران کشور 
تصریح کرد: رسانه ای شدن موضوع قبل از 
انجام اقدامات اولیه توجه مردم را جلب کرد و تا 
ماه قبل همه منتظر اجرایی شدن طرح بودند 
که تاکنون چنین نشده است. رئیس صنف 
جایگاه داران کشــور خاطرنشان کرد: در هر 
حال طرح به صورت آزمایشی در دو منطقه 
آزاد کیش و قشم اجرا و نواقص یا مشکالت 
اجرایی احصا می شود. امکان اجرای طرح در 
صورت ترمیم و بهبود زیرساخت ها و نگرش 
همه جانبه به پیوست های طرح وجود دارد، 
در صورتی کــه طرح جدید بنزینی اجرایی 
شود روش سوخت گیری و تخصیص سهمیه 
تغییر می کند و مردم شــاهد مدل جدیدی 

خواهند بود.

معاون شرکت توسعه منابع آب و نیرو :

توسعه نیروگاه سد گتوند با وام 
دولتی روسیه اجرا می شود

معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه 
منابع آب و نیروی ایران گفت: طرح توسعه 
نیروگاه سد گتوند از محل وام دولتی روسیه 
اجرا خواهد شــد.بهروز مرادی افزود: چند 
پروژه نیروگاهی از ســوی کشورمان برای 
دریافــت وام پنج میلیــارد یورویی دولتی 
روســیه تعریف شــده که یکی از آنها طرح 
توســعه نیروگاه ســد گتوند است. معاون 
برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران ادامه داد: نیروگاه فعلی 
ســد گتوند یک هزار مگاوات ظرفیت دارد 
که با این طرح توسعه ای ۶۴۰ مگاوات دیگر 
به آن اضافه خواهد شد و ظرفیت نهایی آن 
به یک هزار و ۶۴۰ مگاوات خواهد رســید.
مرادی ادامه داد: نیروگاه ســد گتوند یک 
بنــد تنظیمــی دارد که حدود ۴۰ مگاوات 
است که به ظرفیت آن نیز افزوده می شود.

کارشــناس اقتصادی با اشــاره به اینکه در مساله 
بنزین دو موضوع متفاوت وجود دارد که موضوع 
اول توزیــع نادرســت بنزیــن یارانــه ای به نفع 
ثروتمندان و موضوع دوم چگونگی تعیین قیمت 
آن به عنوان یک نهاده  انرژی اســت، گفت: طرح 
دولت در تخصیص یارانه بنزین به افراد فعال موضوع 
اول را مورد توجه قرار داده است.مرتضی زمانیان 
، با اشــاره به یارانه ای بودن بنزین عنوان کرد که 
این کاال خارج از موضوعیت انرژی خود، امروز در 
کشور ابعاد رفاهی پیدا کرده است.عضو اندیشکده 
حکمرانی شریف با تاکید بر اینکه امروز بنزین در 
دو بخش مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: یک 
اســتفاده که به بخش حمل و نقل )تاکســی ها و 
وانت بارها( مربوط است و این فعال موضوع بحث 
نیســت. استفاده دیگر آن به خودروهای شخصی 
مربوط می شود که کارکردش کامال رفاهی است 
زیرا اعطای بنزین یارانه ای  به خانوارها که نقشی 
در زنجیــره ارزش تولید قرار نــدارد، کارکردی 
رفاهی دارد. اما مشــکل اینجاست که این کاالی 
یارانه ای در راســتای اهداف صحیح رفاهی مورد 
استفاده قرار نمی گیرد.وی افزود: در نظام رفاهی 
می توان انتظار داشت که یارانه به اقشار مستمند 
تعلق بگیرد، یا الاقل به همه آحاد داده شود، و یا با 
با اهداف خاصی مانند حمایت از تحصیل یا ازدواج 
به دانشــجویان و جوانان تخصیص یابد.به گفته 
این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
اما امروز متاسفانه نحوه تخصیص یارانه بنزین به 
نحوی اســت که افراد ثروتمندتر با مصرف باالتر، 
بیشــتر از آن بهره می برند. از همین رو، هر فرد 
عاقلی می تواند این منطق را زیر ســوال ببرد که 
چرا باید یارانه رفاهی را به کسی بدهیم که ثروت 
بیشــتری دارد در حالی که این یارانه آثار جانبی 
ملمــوس دیگری هم ندارد که تخصیص آن را به 
این قشر خاص توجیه کند.وی ادامه داد: حال با 
فرض اینکه می خواهیم تخصیص بنزین یارانه ای 

به قیمت های فعلی را ادامه دهیم، بهتر است این 
یارانه را به نحوی توزیع کنیم که فقرا هم بهره ای 
از آن داشــته باشــند.این کارشناس اقتصادی با 
تاکیــد بر تفاوت بنزیــن یارانه ای با بنزین ارزان، 
گفت: عده ای می گویند مگر بنزین یارانه ای است؟ 
این ســوال مهمی اســت زیرا همه این صحبت ها 
زمانی قابل طرح است که بنزین، کاالیی یارانه ای 
باشد. امروز برخی می گویند اساسا بنزین در ایران 
یارانه ای نیســت و یک اســتدالل مهم این افراد 
هم این اســت که اگر قیمت بنزین را متناســب با 
دســتمزد مردم بگیریم، آنگاه نسبت به برخی از 
کشــورها تفاوت چندانی ندارد.وی تصریح کرد: 
حتی اگر این گزاره درست باشد، نتیجه ای که از 
آن می گیرند نادرست است زیرا یارانه ای بودن یا 
نبودن یک کاال اساسا ربطی به نسبت قیمت آن 
به دستمزد مردم ندارد. به نظر می رسد طرفداران 
ایــن ادعــا به تفاوت بیــن ارزان بودن یک کاال و 

یارانه ای بودن آن توجه ندارند.
زمانیــان بــا بیان اینکه قیمت یک کاال یا خدمت 
مثل دســتمزد ممکن است ارزان باشد، در حالی 

که آن کاال یا خدمت اساسا یارانه ای نباشد، افزود: 
بنزین، یارانه ای اســت زیــرا دولت در تخصیص 
بنزین مبلغی را به عنوان یارانه پرداخت می کند 
و یا از فروش آن به قیمتی باالتر صرفنظر می کند 
و این معنای یارانه ای بودن است و هیچ ارتباطی 
هم به ارزان یا گران بودن آن ندارد. مســاله عدم 
تناســب دستمزد با قیمت کاالها موضوع دیگری 
است و یکی از دالیل وجود برنامه های رفاهی در 
کشــورها همین است که اگر درآمد مردم نسبت 
به قیمت کاالها مناسب نبود  آنرا جبران کنند.وی 
ادامه داد: حاال که این کاال قرار اســت به صورت 
یارانه ای توزیع شــود، حداقل انتظار این است که 
این یارانه به همه پرداخت شود و نه اقشار مرفه تر.

این کارشــناس اقتصادی گفت: بنابراین به طور 
خالصه باید در موضوع بنزین دو موضوع را از هم 
تفکیک کرد، یکی موضوع قیمت و یارانه ای بودن 
بنزین و یکی هم نحوه توزیع این کاالی یارانه ای 
اســت. در طرح تخصیــص یارانه بنزین به افراد، 
موضــوع اصلی مورد توجه، مســاله توزیع بنزین 

یارانه ای است.

خرید و فروش سهمیه در سامانه مبادله
زمانیــان بــا بیــان اینکه در طرحــی نیز که در 
گذشــته توسط اندیشکده حکمرانی شریف ارائه 
شــد پیشنهاد مشخص این بود سهمیه بنزین به 
جای خودرو به فرد اختصاص پیدا می کند، ادامه 
داد: وقتی ســهمیه را به فــرد می دهیم باید این 
قابلیت وجود داشــته باشــد که افراد فاقد خودرو 
بتوانند ســهمیه خود را بــه افراد دیگری واگذار 
کننــد و این نیازمند ســامانه مبادله اســت.این 
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اولین اتفاقی که 
در این سامانه می افتد این است که افراد تصمیم 
می گیرند ســهمیه بنزین خود را  چه زمانی و به 
چه قیمتی به فروش برســانند. این کارشــناس با 
اشــاره به اینکه در این طرح، سقف قیمت ۳ هزار 
تومانی حفظ می شود، گفت: شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی همچنان بنزین آزاد را 
به قیمت ۳ هزار تومان در جایگاه ها عرضه می کند.

وی اضافــه کرد: در مقابل این دیدگاه، دیدگاهی 
وجود دارد که بر اســاس آن، ســهمیه را به افراد 
بــه قیمت ۱۵۰۰ تومان بدهیم و خود دولت این 
ســهمیه را بــه قیمت ۳ هزار تومــان از مردم در 
پایــان مــاه خریداری کنــد و از همین رو نیازی 
به ایجاد ســامانه مبادله نداشته باشیم.زمانیان با 
بیان اینکه حضور دولت به ظاهر مســاله را ســاده 
می کنند، گفت: اگر دولت سهمیه بنزین یارانه ای 
را اختصــاص دهــد و مدتی بعد همان را به قیمت 
ثابت دیگری با مردم تســویه کند، بعد از گذشته 
چند ماه، این موضوع به پرداخت یک یارانه نقدی 
تقلیل خواهد یافت. این طرح عمال معادل اینست 
که صرفا در شــیوه فعلی ســهمیه  بنزین، سهمیه 
هر خودرو را به جای عدد ۶۰ لیتر متناسب با بعد 
خانوار تخصیص دهند و از ســوی دیگر ســازمان 
هدفمندی یارانه ها ریالی مشــخصی را به حساب 
افرادی که فاقد کارت ســوخت یا خودرو هستند 

واریز کند.

به همت کارکنان منطقه  ۷ عملیات انتقال گاز محقق شد؛

کشور گاز در استان های سردسیر غرب  پایداری انتقال 
سرپرســت منطقه ۷ عملیات انتقال گاز از اســتمرار انتقال بهره ور گاز طبیعی به اســتان های سردسیر 
غرب کشور با تالش کارکنان این منطقه عملیاتی خبر داد.مهدی زارع اظهار کرد: منطقه ۷ عملیات 
انتقال گاز با وسعتی معادل ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع به مرکزیت شهر همدان، وظیفه دریافت و انتقال 
پاک، پایدار، ایمن، مستمر و بهره ور گاز طبیعی را به استان های همدان، مرکزی، لرستان، کردستان، 
کرمانشاه، ایالم و بخشی از استان های آذربایجان غربی، زنجان و قزوین به عهده دارد.وی ادامه داد: با 
توجه به اینکه این استان ها به طور غالب در مناطق سردسیر، سخت گذر و کوهستانی غرب کشور واقع 
شــده اند، پایش، نگهداری و تعمیر حدود ۵ هزار کیلومتر خط لوله واقع در این منطقه که معادل ۱۴ 
درصد از خطوط لوله انتقال گاز کشور می شود، بسیار حائز اهمیت است.سرپرست منطقه ۷ عملیات 
انتقال گاز افزود: برای انجام این رســالت مهم و به منظور انتقال مســتمر گاز به شــهرها و روســتاهای 
این اســتان ها به ویژه در فصل های ســرد ســال و با بهره مندی از هشت مرکز بهره برداری خطوط لوله و 

چهار تأسیسات تقویت فشار گاز و یک ایستگاه اندازه گیری گاز، اقدام های مهمی انجام شده است تا 
هموطنان ساکن در این استان ها شاهد قطعی یا افت فشار گاز نباشند.زارع بیان کرد: همسو با انتقال 
حــدود ۲۸ میلیــارد مترمکعب گاز از ابتدای امســال در ایــن منطقه عملیاتی، اقدام های مهمی مانند 
اورهال ۴۰ هزار ساعته واحدهای مختلف تأسیسات تقویت فشار گاز اراک، پایش مداوم حدود ۵ هزار 
کیلومتر خط لوله منطقه، نشت یابی، تعمیر و رفع مشکالت خطوط لوله به صورت مستمر، انجام بیش 
از هزار کیلومتر پیگرانی هوشــمند، انجام تعمیرات اضطراری روی خط ســوم آذربایجان،  دهگالن و 
تکاب، نصب اتصال عایقی ایستگاه های خط ششم سراسری، رفع عیوب حاصل از گزارش های پیگرانی 
هوشــمند روی خط اراک - مالیر و تغییر کالس خط اراک در شــهر توره انجام شــده اســت.وی گفت: 
این منطقه عملیاتی، یکی از مناطق راهبردی شــرکت انتقال گاز ایران اســت که باالترین نرخ رشــد و 

توسعه بین مناطق دهگانه در سال های آینده را به خود اختصاص خواهد داد. 

بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده و طبق مصوبه هیات دولت 
که پنجم دی ماه تصویب شد، اعضای دولت نحوه محاسبه تعرفه 
برق مصرفی مشترکان را تعیین کردند؛ اتفاقی که به موجب آن 
قرار است الگوی مصرف برق مبنای محاسبه هزینه برق مصرفی 
خانوار باشد.در قانونی که مورد اشاره قرار گرفت، الگوی مصرف 
برای مناطق معتدل و عادی مثل تهران، مشهد، شیراز و اصفهان 
در فصل های ســرد ســال  الگوی مصرف ۲۰۰ کیلووات ساعت 
در ماه دیده شــده و در ماه های گرم با توجه به نیاز به وســایل 
سرمایشــی الگو به ۳۰۰ کیلووات ســاعت افزایش داده شــده، 
همچنیــن میــزان الگوی مصرف برق در مناطق گرمســیری با 

توجه به میزان و پایداری گرما تا ۱۰ برابر الگوی مصرف مناطق 
عادی، یعنی ۳۰۰۰ کیلووات ساعت ماهیانه در ماه های گرم سال 
تدوین شده و این در حالی است که طبق اعالم مسووالن به طور 
میانگین بیش از ۷۵ درصد شــهروندان این الگوها را رعایت می 
کنند.بخشــی از مشترکان در مناطق مختلف به واسطه مصرف 
کمتر از ســقف الگوی مصرف، اساساً مشمول هیچ گونه افزایش 
هزینه ای در حوزه برق نخواهند شد، اما آن دسته از شهروندان 
که میزان مصرف انرژی برق آن ها باالتر از الگوی مصرف اســت، 
می توانند با رعایت دســتورالعمل هایی میزان مصرف خود را تا 
سقف الگوی مصرف کاهش دهند .شهروندان ، می توانند با رعایت 

برخی نکات ساده ضمن کاهش میزان مصرف خود مشمول بسته 
های تشــویقی برق شــوند. از جمله روش هایی که برای کاهش 
میزان مصرف برق مناســب اســت و متخصصان این حوزه روی 
آن تأکید دارند، استفاده از المپ های LED  و روشنایی موضعی 
منزل است.مشترکان می توانند با خودداری از باز و بسته کردن 
بی مورد در یخچال و تعویض نوار فرسوده دور یخچال، استفاده 
از ظرفیت کامل ماشــین ظرف شــویی در هر بار شست و شوی 
ظروف، گرم کردن آب به اندازه کافی توســط ســماور و یا کتری 
برقی و خاموش کردن تلویزیون در صورت عدم استفاده موجب 

کاهش هزینه های برقی خود شوند.

با راهکارهایی ساده 

مانع قبوض نجومی برق شویم

خبر  ویژه



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

پنجشنبه 14 بهمن 1400  شماره پیاپی 12035 رجب 1443   3 فوریه 2022

55بانک و بیمه
پیام مدیرعامل بانک کشاورزی 

 به مناسبت ایام اهلل 
دهه مبارک فجر

خدارحمــی  الـــــــه  روح 
کشاورزی  بانک  مدیرعامـــــل 
طــی پیامی دهــه مبارک فجر را 

تبریک و تهنیت گفت.
درپی،متن این پیام را مشاهده می فرمایید:

بسمه تعالی
دهــه ای فرخنــده و مبارک اســت که یادآور 
همدلی، اتحاد ، ایمان راسخ و حرکت مردم ایران 
حول شعار استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی 
برای برچیدن رژیم استبدادی گذشته و استقرار 
نظام جمهوری اسالمی است. این دهه یادمانی 
از استقامت، پایداری و ایثار شهیدان عزیز این 
مرز و بوم اســت که در خون خود غلطیدند تا 
ارزش های واالیی چون حق طلبی و رشــادت 
را بــرای مــا به ودیعه بگذارند و با گذشــت ۴۳ 
سال همچنان در حافظه تاریخی این سرزمین 
جاودان باشــند. خانواده بزرگ بانک کشاورزی 
ایــن افتخــار را دارد که از نخســتین روزهای 
پیروزی انقالب اسالمی تاکنون، همواره همراه 
و یاور مردم بوده و در پاســداری از ارزش های 
انقــالب و حضــور همه جانبــه در حمایت از 
فعاالن بخش کشــاورزی و خدمت رسانی برای 
آبادانی، خودکفایی و شکوفایی اقتصادی کشور 
،گام های بلندی برداشته و کارنامه ای درخشان 
از خود ارائه داده است. دهه مبارک فجر و سالروز 
پیروزی انقالب اســالمی را به همه مردم ایران 
و همــکاران پرتــالش بانک تبریک می گویم و 
امیــدوارم در پناه لطف یزدان در راه خدمت به 
مردم عزیز کشورمان، تحقق آرمان های انقالب 
اســالمی ، آبادی ایــران عزیز و اجرای منویات 
مقام معظم رهبری دامه ظله العالی، به ویژه در 
عمل به بیانیه گام دوم انقالب، همه توان خود 
را بــه کار ببندیــم و همواره در مواجهه آگاهانه 
بــا انتظــارات به حق جامعه ، وظایف خود را به 

نحو احسن انجام دهیم.
روح اله خدارحمی

 بخشنامه حذف ضامن 
 در اخذ تسهیالت 

بانک توسعه صادرات ایران

بانــک توســعه صــادرات ایــران در تاریــخ 
۱۰/۱۱/۱۴۰۰ بخشــنامه داخلــی عدم نیاز به 
ضامن در پرداخت تسهیالت خرد برای کارکنان، 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران بخش های 

دولتی، عمومی و خصوصی را صادر کرد.
این بانک در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ طی بخشنامه 
داخلی شماره ۲۹۵/۰۷/۰۱۸ / ب ر و در اجرای 
دســتورات مقام عالــی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در جلســه مدیران ارشــد نظام بانکی 
کشــور مورخ نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ و همچنین 
بخشنامه مورخ ۲۹ دی ماه معاون محترم امور 
بانکــی، بیمــه و شــرکت های دولتی، موضوع 
"عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیالت خرد 
برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران 
بخش هــای دولتــی، عمومی و خصوصی" را به 

شعب و واحدهای داخلی خود ابالغ کرد.
در این بخشــنامه تاکید شده است که مدیریت 
امور شــعب و بازاریابی )بر اســاس اعالم شعب 
تابعه( و معاونت اعتبارات، )موضوع بند های ۱ 
و ۲ در جدول ضمیمه نامه شماره ۱۸۰۴۹۲/۶۲ 
مــورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و 
دارایی(، مراتب را در اســرع وقت جهت اقدام 
الزم به مدیریت امور برنامه ریزی و بهبود روشها 

اعالم نمایند.
در بخش دیگری از این بخشــنامه آمده اســت 
واحدهــای بانک نســبت به انجــام موارد ذیل 
حداکثر ظرف ۲۴ ساعت اقدام کرده و گزارش 

آن را ارسال نمایند:
۱-در اجرای موضوع مذکور، بخشــنامه داخلی 
آن بانــک و همچنیــن فرآیند و جزئیات اقدام 
شــعب، در پایگاه اطالع رســانی بانک متبوع، 
درج و به نحو مقتضی به اطالع عموم مشتریان 

و مسئولین شعب برسد.
۲- کلیه واحد های بازرسی موظفند با تشکیل 
هیأت ویژه نسبت به بازرسی سرزده و همچنین 
نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه مذکور 

اقدام نمایند.
۳- آدرس ســامانه رســیدگی به شکایات آن 
بانک و همچنین آدرس سامانه نظارت مردمی 

وزارت متبوع
)bazresi.mefa.ir( در پایگاه اطالع رســانی و 
همچنین کلیه شــعب بانک به نحو مقتضی در 

اختیار مشتریان محترم قرار گیرد.
۴-کلیه شــکایات مردمی در خصوص موضوع 
مذکور ظرف مدت ۴۸ ساعت رسیدگی و ضمن 
برکنــاری متخلفان احتمالی، مراتب به هیأت 
رســیدگی بــه تخلفات اداری و حســب مورد 
بــه کمیته هــای انضباطی اعالم گردد. مراجع 
رسیدگی مذکور موظفند با قید فوریت نسبت 
بــه صــدور رأی اقدام نمــوده و نتیجه را به این 

مرکز اعالم نمایند.

اخبار

بخشودگی جریمه وسایل نقلیه موتوری زمینی 
فاقد بیمه نامه شخص ثالث

 بخشش جرایم به شرط تهیه 
بیمه نامه شخص ثالث

 بــا هــدف حمایت از 
اقشــار آسیب پذیر و با 
توجــه بــه شــرایط 
اقتصــادی حاکــم بر 
از  ناشــی  جامعــه 
تحریم های ظالمانه و همچنین به مناسبت سالروز 
پیروزی انقالب اســالمی و اعیاد اسالمی پیش رو، 
جرایم تمامی وســایل نقلیه موتوری زمینِی فاقد 
بیمه نامه از بیستم بهمن  تا دهم اسفند  سال جاری 

به مدت ۲۰ روز بخشیده می شود.
با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تایید صندوق 
تامین خسارت های بدنی، جرایم مرتبط با وسایل 
نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث با 
شرط تهیه بیمه نامه با مدت اعتبار یک ساله، مورد 

بخشودگی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش به تمام شرکت های بیمه ای 
تکلیف شده تا در بازه زمانی تعیین شده از دریافت 

جریمه مذکور خودداری کنند.
شایان ذکر است که پیش از این نیز نهاد ناظر صنعت 
بیمه در راســتای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
و فرهنگســازی، تخفیفات و تســهیالتی را برای 
جریمه های گوناگون بیمه ای در نظر گرفته است.

 پیام تبریک دکتر کاردگر 
 به مناسبت دهه مبارک 

فجر انقالب اسالمی

نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا در 
پیامی، فرا رسیدن دهه مبارک فجر انقالب اسالمی 

را تبریک گفت.
متن پیام دکتر کاردگر به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
والفجر. ولیال عشر. والشفع والوتر. والیل اذایسر.

به نام آن که نام و یادش مظهر امید و لطف و احسان 
است .

ســالم بر شهیدان و امام شــهیدان و درود بر فجر 
آفرینانی که نهال انقالب به همت واالیشان به یادگار 

مانده است.
و سالم بر شما رهروان راستین مکتب امام ) ره (

دهه فجر، تجلی شــکوهمند حماسه و سرافرازی 
ملتی اســت که در عصر اســارت وسرســپردگی 
صفحــه ای زرین را گشــودند و فریاد خداخواهی، 
معنویت، آزادی و اســتقالل را در گوش و جهانیان 

طنین انداز کردند.
این ایام عزیز و فرخنده، فرصت مغتنمی است که 

می بایستی آن را قدر بدانیم
درخت تناور این انقالب همواره مرهون خون مطهر 
شــهدای گران قدر و عزیزی هســت که دردفاع از 
انقالب وارزشــها ومیهن اسالمی ازجان گرانبهای 

خویش گذشتند
لذا به یمن فرارسیدن چهل وسومین طلیعه انقالب 

اسالمی
مراتــب تبریک خویــش را بحضور خانواده معظم 
شاهد ، جانبازان ، ایثارگران ، همکاران ، نمایندگان 

، بیمه گزاران وسهام داران محترم تقدیم نموده
توفیــق روز افــزون عمــوم عزیــزان را در جهت 
پیشــرفت وبالندگی ایران اســالمی از یگانه قادر 

متعال خواستارم
ابراهیم کاردگر  
نایب رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل

قدامات مهم بانک مسکن در راستای اجرای ۵ فرمان رییس جمهوری به نظام بانکی
محمــود شــایان مدیر عامل بانک مســکن در 
مراســم چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
با تبریک فرارســیدن ایــام دهه فجر، از حضور 
دکتر ســید محمد حسینی معاون امور مجلس 
ریاســت جمهوری در این مراســم تقدیر کرد و 
گفــت: حضور معاون محترم رییس جمهوری در 
سنگر مقدم تامین مالی بخش مسکن را به فال 
نیک می گیریم و در حضور شــما مجددا با این 
وعده رییس جمهوری عهد و پیمان می بندیم که 
به صورت جهادی و مستمر، از هیچ کوششی در 
جهت تحقق این هدف دریغ نکنیم. مدیر عامل 
بانک مسکن در ادامه اظهارات خود بانک مسکن 
را یکی از بانک های تخصصی و توسعه ای کشور 
خواند و گفت: یکی از وظایف اصلی بانک مسکن 
تامین مالی مسکن شهری و روستایی است. بعد 
از انقالب شکوهمند طرح های مختلفی در حوزه 
مسکن داشتیم که اولین آن طرح مسکن شهید 
رجایی بود که برای اقشار محروم جامعه ساخته 
شــد و بعد از گذشــت سال ها هنوز هم این طرح 
در ذهــن مــا باقی مانده اســت. بعد از آن طرح 
مســکن مهــر بود که بیــش از ۲ میلیون و ۴۰۰ 
هزار واحد در این طرح ســاخته شــد که تجربه 
آن طرح می تواند راهگشــای خوبی برای اجرای 
پروژه عظیم نهضت ملی مســکن باشــد. وی در 
ادامه افزود: در طرح اقدام ملی نیز بیش از ۲۸۰ 
هــزار نفر از متقاضیان واجد شــرایط نزد بانک 
مســکن تودیع ســپرده کردند که مبلغی بیش 
از ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز از ســهم الشــرکه 
خود برای اجرای این طرح به حساب بانک واریز 
کردنــد. اقدامات الزم در این طرح آغاز شــده و 
تفاوتی که طرح اقدام ملی با طرح مســکن مهر 

دارد این است که از ابتدا مالک هر یک از واحدها 
در این پروژه مشــخص است. در حال حاضر نیز 
بانک مســکن رقمی بالغ بر ۹۶۰ میلیارد تومان 
از ســهم الشرکه خود برای اجرای پروژه ها واریز 
کرده است. شایان با بیان اینکه چنانچه در دولت 
یازدهم پروژه مسکن مهر متوقف نمی شد، امروز 
ما با بحران مسکن مواجه نبودیم، عنوان کرد: اگر 
اشــکاالت فنی پروژه مســکن مهر رفع می شد و 
ساخت مسکن با قوت ادامه پیدا می کرد امروز ما 
شاهد مشکالت موجود در حوزه مسکن نبودیم، 
چراکــه مقوله مســکن مقطعی و مربوط به یک 
دولت نیســت بلکه یک پروژه مســتمر و پایدار 
اســت که باید با توجه به نیاز جامعه ادامه پیدا 
کند. مدیر عامل بانک مســکن همچنین اظهار 
داشت: بعد از طرح اقدام ملی، در دولت سیزدهم 
طرح نهضت ملی مســکن کلید خورد و تا االن 
بیــش از ۲ میلیــون و ۳۰۰ هزار نفر در این طرح 
ثبــت نام کردند که بعــد از ثبت نام اولیه، نوبت 

به ثبت نام افراد مجرد باالی ۲۳ سال رسید. در 
طرح نهضت ملی، مجلس بانک ها را مکلف کرد 
تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای ســاخت ساالنه 
یک میلیون مســکن اختصاص دهند که ســهم 
بانک مســکن در بین ۲۷ بانک و موسســه مالی 
و اعتبــاری، ۲۰ درصــد معادل ۶۳ هزار میلیارد 
تومان است. وی در ادامه به جلسه مهم مدیران 
بانکی کشور با رییس جمهور بعد از ۱۱ سال اشاره 
کرد و گفت: ریاســت محترم جمهوری در این 
جلســه ۵ فرمان به سیستم بانکی صادر کردند. 
در همین مدت کوتاه اقدامات بســیار خوبی از 
سوی نظام بانکی کشور صورت گرفته که برخی 
از اثرات این اقدامات را در فضای جامعه شــاهد 
هستیم. شایان با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در بانک مسکن در زمینه ۵ فرمان صادر شده از 
ســوی رییس جمهور، گفت: اولین فرمان رییس 
جمهوری ســخت گیری بر افراد بدحساب بود. 
خیلی از مشــتریان بدحسابی که منابع بانک را 

نزد خود منجمد کرده اند باید با شــدت با آن ها 
برخــورد صورت گیــرد تا منابعی که از بانک در 
اختیــار افــراد قلیلی قرار گرفته به چرخه تولید 

بازگردد. 
فرمــان دوم رئیــس جمهور تســهیل پرداخت 
وام بــه مــردم بود که همکاران خوب ما در تمام 
کشــور کارگروه هایی برای حســن اجرای این 
فرمان تشــکیل دادند و دستور العمل های الزم 
برای پرداخت تســهیالت بدون ضامن تا ســقف 
یک میلیارد ریال نیز صادر شــد. سومین فرمان 
واگذاری بنگاه های تولیدی تملیک شــده است 
که بانک مســکن در این زمینه به دلیل فعالیت 
در بخش مسکن واحدهای تولیدی کمتری دارد 
و در خصــوص اندک واحدهای تولیدی موجود 
نیز دســتورات الزم در جهت حمایت و مذاکره 
بــا مالکان آنها برای فعالســازی این واحدهای 
تولیدی صادر شــده است. وی افزود: چهارمین 
فرمان اســترداد سود مازاد دریافتی از مشتریان 
بود. در این زمینه هم علمای عظام و هم قوانین 
پولی بانکی بر این مســئله تاکید داشــته اند اما 
برخــی بانک ها در قراردادهای مشــارکتی خود 
بیش از نرخ شــورای پول و اعتبار سود مشخص 
کرده بودند که این بانک ها نیز موظف شدند سود 
مــازاد دریافتی را بازپرداخت کنند. مورد پنجم 
از فرامیــن رییس جمهور نیز مربوط به بازنگری 
در مقــررات بانکــی به نفع مردم و در راســتای 
اجــرای عدالت بود. در این زمینه نیز ما در بانک 
مســکن از ابتدای سال و در راستای شعار سال، 
کارگروهی تشــکیل دادیم که قوانین و مقررات 
دســت و پاگیر را حذف و به واحدهای سراســر 

کشور بانک ابالغ کردیم.

تسهیل و روان سازی خدمات برای عموم از راهبردهای بانک توسعه تعاون است
عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون در جلســه بررسی عملکرد 
اســتان ها بر ضرورت تســهیل ارائه خدمات اعتباری و تخصصی به 

عموم مردم و جامعه هدف تأکید ورزید.
امیر هوشــنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون در 
جلسه ارزیابی عملکرد بانک در استان های غرب کشور با اشاره به 
 ضرورت تحلیل و بررسی داده ها گفت: برنامه های متعددی برای ارائه 
خدمات بانکداری توسعه ای مبتنی بر پیشرفت های بانکداری نوین 
و به کارگیری فرآیندهای مؤثر کارآمد در بانک در حال اجرا است.

وی افزود: با اتکا به اعتبارســنجی اشــخاص حقیقی و حقوقی، ارائه 
خدمات اعتباری و تسهیالتی بدون ضامن امکان پذیر شده است.

وی خاطر نشان کرد: چنانچه مدیریت داده محور در سازمان نهادینه 
شــود منشــأ خلق ارزش پایدار خواهد بود و متناســب با عملکرد و 
اهداف هر سازمان، از داده ها می توان برای کمک به افزایش درآمد، 
کاهش هزینه ها، ایجاد فرصت های جدید، شناســایی بازار، کاهش 

ریسک، افزایش رضایت مشتریان و کارکنان استفاده کرد.
وی با اشــاره به عملکرد اســتان مرکزی در شــش ماه نخست سال 
جاری خاطر نشان کرد: مدیریت خلق ارزش پایدار در استان مرکزی 
شکل گرفته است و با ادامه این روند شاهد رشد متوازن همه شعب 

در این استان خواهیم بود.
وی توســعه بخش تعاون را مهم ترین وظیفه بانک دانســت و افزود: 
مهم ترین وظیفه ما بنا بر تکالیف قانونی و اساســنامه ای حمایت از 

تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی است که تالش شده است با طراحی 
و اجرای محصوالت ویژه تعاونی ها این مهم از طریق شــبکه شــعب 

صورت پذیرد.
عصارزاده با اشــاره به ابالغ دســتورالعمل پرداخت تسهیالت بدون 
ضامن به تمامی شعب گفت: وظیفه اصلی ما در همه ارکان خدمت 

به مردم و روان کردن امور به نفع مردم است.
عضو هیات مدیر بانک ضمن اشــاره به وجود نیروی انســانی متعهد 
و متخصص در بانک گفت: ارزش واقعی ســازمان توســط نیروی 

انسانی آن تأمین می شود.
عصارزاده با اشــاره به نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال ارائه 

خدمات به مشــتریان به بهترین شــکل و تالش در جهت جذب 
منابع حداکثری را خواستار شد.

در ادامه سعید معادی معاون امور استان ها و شعب هدف از برگزاری 
چنین جلســاتی را تحقق اهداف بانک دانســت و گفت: ارزیابی و 
نظارت مســتمر و هدفمند به عنوان مؤلفه مهم برای سنجش تأثیر 

عملکرد سازمان و افزایش حجم فعالیت سازمان می باشد.
معاون مدیرعامل برنامه محوری را یک ضرورت کاربردی در بانک 
دانســت و افــزود: فعالیت مبتنی بر برنامــه عامل مهم در راهبری 

شعب در کیفی سازی خدمات می باشد.
معادی بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های درون و برون سازمانی 
را حاصل خودباوری شناخت و استراتژی مناسب دانست و دراین باره 
افزود: نگاه خردمندانه و همت در کنار اصل هم افزایی و تیمی موجب 

تعالی بانک در همه اهداف خود می باشد.
گفتنی است جلسه ارزیابی عملکرد و تدوین برنامه های سال ۱۴۰۱ 
اســتان های مرکزی، همدان، کرمانشاه، کردستان و ایالم با حضور 
معادی معاون مدیرعامل در امور استان ها و شعب، محمدی مدیر 
امور شــعب، میر شــفیعی رئیس اداره برنامه ریزی، کسانی بازرس 
ویژه امور شعب، مدیران و معاونین شعب به میزبانی مدیریت شعب 
اســتان مرکزی برگزار شــد که مدیران این استان ها به بیان نظرات 
و پیشــنهاد ها خود برای تحقق اهداف تا پایان ســال و برنامه سال 

۱۴۰۱ پرداختند.

اخبار

سیدمرتضی ذکاوت با صدور حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و رییس مجمع عمومی بانکها به ســمت عضو هیات مدیره 

بانک توسعه صادرات ایران منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: "نظر به تعهد، تخصص و تجربه 
جنابعالی و با عنایت به مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۰ مجمع عمومی 
بانکها، به موجب این حکم به سمت عضو هیات مدیره بانک توسعه 
صادرات ایران به مدت دوسال منصوب می شوید. امیدوارم در سایه 
عنایت پروردگار بلند مرتبه با همفکری و همدلی کارکنان کوشای 
بانک توسعه صادرات ایران و همکاری با نهادهای تخصصی مرتبط، 
درنیــل بــه اهداف و برنامه های آن بانک و پیشــرفت و تعالی همه 

جانبه مادی و معنوی کشور پیروز و سربلند باشید.
ســیدمرتضی ذکاوت پیش از این مســوولیتهایی چون عضویت در 

انجمن ها و کمیســیون های بین المللی بانکی، نایب رئیس هیأت 
مدیره شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات، عضو هیأت مدیره 
صرافی توســعه صادرات، عضو هیأت موسس شرکت مشاوره رتبه 
بندی ایران به نمایندگی از بانک توسعه صادرات ایران، عضو هیأت 
مدیره علی البدل بانک توســعه ونزوئال، عضویت در هیات مدیره 
بانک توســعه صادرات و مدیر امور برنامه ریزی و بهبود روشــها این 

بانک را برعهده داشته است.
در حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی از خدمات آقای 
احتشــام فالح فر عضو پیشــین هیأت مدیره بانک توسعه صادرات 

ایران تشکر و قدردانی شده است.
همچنین با تمدید تصدی سمت آقای محمدجعفر مزده به عنوان 
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات به مدت دو سال موافقت شد.

سید مرتضی ذکاوت عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران شد

خبر  ویژه

گهی فقدان سند مالکیت  آ
زنــد علــی  نظــر بــه اینکــه خانــم مهرانگیــز ریســمانچی فر
مــورخ   ۱۵9۴۸ شــماره  بــوارده  تقاضــای  طــی  اصغــر 
استشــهادیه  بــرگ  دو  ارائــه  ضمــن  و   ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
شــماره  رســمی  اســناد  دفتــر  در  شــده  مصــدق  محلــی 
6۵ ربــاط کریــم مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ 
طبقــه  شــرق  قســمت  در  واقــع  آپارتمــان  یکدســتگاه 
مقــدار ۲/۰۴  کــه   مترمربــع  همکــف بمســاحت ۷9/6۲ 
ــی  ــه دوم تفکیک ــت قطع ــقف اس ــن مس ــع آن بالک مترمرب
پــاک ۱۴۵9 فرعــی از ۱6۵ اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــاک ۱۰۳۰ فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش 
اعتمادیــه ربــاط کریــم ذیــل ثبــت ۱۰۷۱۵۰ صفحــه ۱۰6 
دفتــر امــاک جلــد ۴۰۵ بــه شــماره چاپــی ۱۳۲۳۵9 الــف 
آقــای محمدحســین خاکــی ثبــت صــادر و  ۸۳ بــه نــام 
تســلیم گردیــد در ادامــه  تمامــی مــورد ثبــت برابــر ســتند 
انتقــال شــماره ۲۰۲۵۳ مــورخ ۱۳96/۱۱/۱۲ دفتــر ۴۱ پرند 
بــه خانــم مهرانگیــز ریســمانچی منتقــل گردیــد و نامبــرده 
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت فــوق بعلــت ســرقت 
مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
نمــوده اســت لــذا مراتــب بــع اســتناد تبصــره یــک مــاده 
۱۲۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد 
تــا چنانچــه هــر شــخص یــا اشــخاصی بــا ارائــه اصــل ســند 
مالکیــت جهــت تنظیــم ســند بــه آن دفترخانــه مراجعــه 
نمــود را بــه همــراه مســتندات تنطیــم ســند بــه ایــن اداره 

راهنمایــی نمائیــد.
کریم -  ک رباط  سرپرست اداره ثبت اسناد و امال
بابک احمدی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بیمه سینا با حضور در شرکت سیمان هگمتان، 
چک مربوط به خسارت ۱۱۰ میلیارد ریالی آتش سوزی این شرکت را تحویل داد.

در این نشســت که معاون فنی بیمه های اموال و مدیر بیمه آتش ســوزی بیمه سینا 
نیز حضور داشــتند، دکتر رضا جعفری مدیرعامل بیمه ســینا با بیان اینکه ارتباط و 
تعامل بســیار خوبی بین دو مجموعه از ســالیان گذشته تاکنون وجود داشته است، 
افزود: بیمه ســینا خود را متعهد به جبران خســارت می داند و تمام تالش خود را 

برای افزایش رضایت مندی مشتریان به کار می گیرد.

وی مشتری مداری را از مهمترین موارد در بازاریابی و فروش عنوان کرد و گفت: به 
عقیده ی ما همواره حق با مشــتری اســت و بر همین اســاس، تیم فنی بیمه سینا در 
زمینه ارزیابی و پرداخت خسارت با دقت و سرعت عمل کرد و خسارت آتش سوزی 

این مجموعه که بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال است، تقدیم می شود.
طبق این گزارش، علی اصغر گرشاسبی مدیرعامل سیمان هگمتان نیز ضمن تشکر 
از حضور مدیرعامل بیمه سینا، از خدمات شایسته و مشتری مداری بیمه سینا ابراز 

رضایت و قدردانی کرد.

پرداخت خسارت آتش سوزی سیمان هگمتان توسط بیمه سینا
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گرامیداشت دهه فجر در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان  برگزاری مراسم 
سمنان / گروه استان ها: مراسم بزرگداشت چهل 
و ســومین سال یاد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
و دهه فجر ، در شــرکت توزیع برق استان سمنان 
برگزار شد.استاد حوزه علمیه سمنان در این آئین 
بیــان کــرد : یکی از بزرگ ترین اتفاقات این قرن ، 
انقالب اســالمی ایران می باشد که با رهبری امام 
خمینی ، حضور مردم و تکیه به خدا، به ثمر نشسته 
است .حجت االسالم رضا طاهریان اظهار کرد: سه 
رکن "اسالم" ، در کنار آن "رهبری دینی و اعتمادی 
که مردم به امام داشتند" و "مردم" به عنوان مهم 

ترین عوامل اثر گذار در پیروزی انقالب اســالمی 
بوده است .وی با عنوان این که انقالب اسالمی در 
مســیر پیروزی خود، تنگناهای بسیاری را پشت 
ســر گذارده و کماکان دشمنان خارجی و داخلی 
درصددند از طریق جریان نفوذ ضربه هایی را وارد 
کننــد گفت: این نظام ، عالوه بر جنگ اقتصادی ، 
جنگ نظامی را هم تحمل کرده و دشــمن در دو 
جبهه شامل جریان اقتصادی و جبهه جنگ نرم با ما 
تقابل می کند تا زمینه را برای از بین بردن آرمان ها 
آماده کند.وی با بیان این که دشمن از طریق فضای 

رســانه به دنبال آن اســت تا آنچه را که می خواهد 
به ما القا کندو با بزرگ نمایی مســائل و مشــکالت 
می خواهد اعتماد را ســلب کند افزود: در بخش 
فضای مجازی، می باید با بینش به آن پرداخت و 
مسائل را شفاف سازی نموده تا توطئه ی دشمنان  
خنثی شــود .حجت االسالم طاهریان تصریح کرد 
: ارتقای بینش و بصیرت مردم ، افشــای نقشــه 
استعمارگران و دشمن شناسی و شناسایی اسالم 
برای آن که نســخه ای باشــد برای حل مشکالت، 
به عنوان آرمان های فرهنگی امام راحل به شمار 

می روند.وی خاطر نشان کرد : هوشیاری و حفظ 
انگیــزه های ایمانی مردم ، به کارگیری جوانان پر 
انگیزه و مومن برای تقویت نیروی درونی کشــور، 
نجات مردم از ذلّت و عقب افتادگی، دعوت به حیات 
طیبه و زندگی درست و باالبردن روحیه مردم، در 
زمــره ی آرمان های فرهنگی مقام معظم رهبری 
هســتند.گفتنی اســت : در این مراسم از تعدادی 
منتخبین مســابقات فرهنگی و مسابقه حضوری 
بــه مناســبت دهه فجر با اعطــای لوح و هدایایی 

تجلیل به عمل آمد.

گرفت؛ گذشته صورت  در 6 ماهه 
اختصاص ۵/۶ هکتار از اراضی شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی به شرکت های دانش بنیان 

مشهد / سیده زهرا حیدری 
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی گفت: به منظور اختصاص زمین مناســب به 
شرکتهای دانش بنیان، زون تخصصی دانش بنیان 
در شــهرک صنعتی چناران ایجاد شــده و تاکنون 
۵/۶ هکتار از آن به ۱۷ واحد تولیدی دانش بنیان با 
اشتغال ۵۲۹ نفر و  با سرمایه گذاری ۵۸۰۰ میلیارد 

ریال شده است.
علــی بهرامــی زاده در اولین روز بزرگداشــت دهه 
فجر انقالب اسالمی افزود :پیش بینی می شود این 
میزان از واگذاری اراضی به شرکتهای دانش بنیان 
تا پایان سال به ۵/۷ هکتار برسد که در افق ۱۴۰۴ 
شــرکت شهرکهای صنعتی استان میزان واگذاری 
زمین به شــرکتهای دانش بنیان باید به ۵۰ هکتار 
برســد. وی بیان نمود: یکــی از راهبردهای جدی 
ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران 
استقرار واحدهای دانش بنیان در شهرکهای صنعتی 
اســت که براین اســاس اولویت واگذاری زمین در 
شــهرکهای صنعتی بویژه شهرکهای اطراف مشهد 
به واحدهای دانش بنیانی است که برای تولید انبوه 
خود مجوز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
را برای دانش بنیان داشــته باشــند. رئیس هیأت 

مدیره شــرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 
اعــالم کرد: براســاس تعامل انجــام گرفته با پارک 
علم وفناوری خراســان ودانشگاه فردوسی مشهد، 
مقرر اســت شــرکتهای دانش بنیان و فناور مستقر 
در پارک علم و فناوری و دانشــگاه فردوســی به این 
شرکت معرفی شوند تا زمین مورد نظر در شهرکهای 
صنعتی برای تولید انبوه آنها اختصاص یابد. بهرامی 

زاده اظهار داشــت: یکی از اقدامات جدی در سطح 
شــهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی مربوط 
به توسعه کسب و کارها، حرکت در جهت شناسایی 
نیازهای فناورانه و رفع آنها و همچنین سوق یافتن 
واحدهای تولیدی به سمت دانش بنیان شدن است، 
در این راســتا هدفگذاری امسال شرکت شهرکهای 
صنعتی استان تبدیل ۴۰ واحد صنعتی به واحدهای 

دانش بنیان اســت. وی افزود: افزون بر این معاونت 
صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی مشــوق ها و معافیت هایی را برای صاحبان 
صنایع بویژه واحدهای دانش بنیان در قالب شرکت 
در نمایشــگاه های تخصصی، شرکت در دوره های 
آموزشــی، برگزاری تورهای صنعتی، ورود شرکتها 
بــه بــورس اوراق بهادار و آموزش های تخصصی در 
حوزه صنایع کوچک در نظر گرفته است. مدیر عامل 
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با اشاره 
به ارزش افزوده اقتصادی صنعت در اســتان گفت: 
۱۸ درصد از اقتصاد استان متعلق به بخش صنعت 
اســت و براســاس پیش بینی انجام گرفته مبنی بر 
رشــد ۷.۲ درصدی اقتصاد در ســال ۱۴۰۱ برای 
استان، سهم صنعت از این بخش بسیار قابل توجه 
اســت. بهرامی زاده افــزود: ۴۰ درصد از واحدهای 
صنعتی، ۲۵ درصد از سرمایه گذاری صنعتی و ۴۰ 
درصد از اشــتغال صنعتی خراســان رضوی متعلق 
به شــهرکها و نواحی صنعتی اســت که ۱۰ درصد 
از اشــتغال صنعتی کشــور را در اختیار داشــته که 
تاکنون با ۵۴ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در 
شــهرکها و نواحی صنعتی استان برای ۷۸ هزار نفر 

شغل ایجاد شده است.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

با اعتباری افزون بر 103 میلیارد ریال؛

ح عمرانی برق رسانی  ۱3 طر
شاهرود در دومین روز دهه فجر 

افتتاح شد

سمنان / گروه استان ها: در آئین افتتاح همزمان 
پــروژه هــای عمرانی و اقتصادی شهرســتان 
شــاهرود که با حضور اســتاندار، امام جمعه، 
معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان 
شــاهرود و شماری از مسئوالن برگزار گردید، 
طرح های صنعت توزیع برق افتتاح شــد.مدیر 
توزیع برق شهرستان شاهرود گفت: طرح نصب 
۱۴۰ دستگاه کنتور فهام جهت هوشمندسازی 
شبکه با مبلغ شش میلیارد و ۱۳ میلیون ریال، 
دو طرح اصالح شــبکه فشار متوسط حدفاصل 
میدان جمهوری تا چهار راه معلم و بهســازی 
شبکه فشارضعیف در نقاط مختلف شهرستان 
با اعتبار دو میلیارد و ۹۹۹ میلیون ریال، طرح 
احداث چهار هزار و ۸۴۴ متر شبکه فشارضعیف 
هوایی و زمینی با مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰ میلیون 
ریال، طرح نصب هشت دستگاه پست هوایی با 
ظرفیت ۹۰۰ کیلوولت آمپر در سطح شهرستان 
با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال، طرح بهینه ســازی 
ســه دستگاه تابلوهای فشارمتوسط پست های 
زمینــی توزیــع برق با مبلغ ۱۰ میلیارد و ۸۴۶ 
میلیون ریال و طرح تبدیل ۱۰ هزار و ۴۹۰ متر 
شــبکه فشارضعیف سیمی به کابل خودنگهدار 
در برخی روســتاهای شهرستان با حجم ریالی 
هشــت میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال، به عنوان 
طرح هایی هســتند که افتتاح شــدند.جمال 
فــرخ زاده افــزود: طرح احداث پســت زمینی 
ارگ بســطام با مبلــغ ۱۴ میلیارد ریال، طرح 
اصالح ســه هزار و ۶۵۰ متر شبکه فشارضعیف 
در ســطح شهر بسطام با اعتبار چهار میلیارد و 
۵۷۰ میلیون ریال، طرح بهینه ســازی شــبکه 
توزیع برق روســتاهای بخش بســطام با مبلغ 
هفت میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال، طرح احداث 
شبکه و نصب دو پست هوایی جهت تامین برق 
متقاضیان جدید بســطام با اعتبار سه میلیارد 
و ۶۵۰ میلیون ریال، طرح نصب ۲۴ دســتگاه 
تابلوی قطع از راه دور جهت هوشمندســازی 
شــبکه در بســطام با اعتبار سه میلیارد و ۱۴۴ 
میلیون ریال و طرح اصالح شبکه خیابان های 
گلشن و نبوت شهر مجن با مبلغ ۹۱۱ میلیون 
ریال، از دیگر طرح های افتتاحی به شــمار می 
روند.وی یادآور شــد: برای افتتاح این طرح ها، 
مبلغ ۱۰۳ میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال اعتبار 

صرف شده است.

 مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان 
عنوان کرد؛ 

 افتتاح ۱26 پروژه گاز رسانی 
در استان گلستان 

گلســتان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
گاز گلســتان گفت: در ایام ا... دهه فجر ۱۲۶ 
پروژه گاز رســانی با اعتبار هزار و ۱۲ میلیارد 
ریال در اســتان گلســتان افتتاح خواهد شد. 
علــی طالبی  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
ایران با وجود اینکه دومین کشور تولید کننده 
گاز محســوب می شــود اما با توجه به مصرف 
باالی این انرژی در ســطح کشــور ما که مقام 
چهــارم مصرف را در جهان داریم در صادرات 
گاز بهره زیادی نبرده ایم.وی افزود: در شرایط 
فعلی بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب مصرف 
گاز را در کشور داریم و در استان گلستان ۱۲ 
میلیون مترمکعب در ۲۴ ســاعت گاز مصرف 
شــده است.طالبی با اشاره به اینکه باید رفتار 
مصرف انرژی را تغییر دهیم، خاطرنشان کرد: 
ســرانه مصرف انرژی در صنعت و مشترکین 
خانگی بسیار ناهنجار است.مدیرعامل شرکت 
گاز گلســتان با اشاره به اینکه تمام توان خود 
را بــه کار بســته ایم تا بتوانیــم همه مردم از 
نعمت گاز بهره مند سازیم، تصریح کرد: با قرار 
گرفتن در آستانه دهه فجر افتتاح ۱۲۶ پروژه 
گاز رســانی شــامل گاز رسانی به ۱۵ روستا، 
۱۰۴ پــروژه صنعتــی و پنج پروژه عمرانی را 
در دســتور کار قرار داده ایم.وی با بیان اینکه 
همچنین دو پروژه گاز رسانی نیز در دو روستا 
در این ایام کلنگ زنی خواهد شــد، گفت: با 
احتســاب پروژه های قابل افتتاح تعداد ۹۲۱ 
روستا، تمام شهرهای استان، سه هزار و ۳۳۸ 
صنعت و ۶۵ دستگاه سی ان جی از نعمت گاز 

بهره مند می شوند

مدیر عامل سد و نیروگاه مسجدسلیمان خبر داد؛ 

 اتصال واحد هفت نیروگاه سد 
مسجد سلیمان به شبکه سراسری برق

خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیر عامل سد و 
نیــروگاه مسجدســلیمان از اتصال واحد هفت 
نیروگاه به شبکه سراسری، پس از پایان موفقیت 
آمیز اورهال سالیانه خبرداد.فرهادعلیدوستی” 
گفــت: ایــن واحــد پــس از انجــام تعمیرات 
ســالیانه،تعمیر اساسی شــیر پروانه ،اصالحات 
سیســتم کنترل و تســت هــای الکتریکال با 
موفقیت راه اندازی و وارد مدار تولید شــد.وی 
افزود:این اورهال و تعمیر اساســی شیرپروانه با 
برنامه ریزی های مناســب و تالش شبانه روزی 
همکاران زحمتکش و متخصص شــرکت های 
تولید و تعمیرات نیروگاه برق آبی به اتمام رسید

ح کرد؛ مدیر امور برق منطقه یک اهواز مطر

احداث 3۴5۰ متر شبکه برق جهت 
رفع افت ولتاژ روستاهای غیزانیه

خوزستان / گروه استان ها: مدیرامور برق منطقه 
یک اهواز گفت: شــبکه برق روستاهای غیزانیه 
با اعتباری بالغ بر ۲۴میلیارد ریال ساماندهی و 
رفع افت ولتاژشد.مدیر امور برق منطقه یک بیان 
کرد: همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، سه هزارو ۴۵۰ متر شبکه فشار 
متوســط و ضعیف، عملیات ســاماندهی و رفع 
افــت ولتاژ برق تعدادی از روســتاهای غیزانیه 
به بهره برداری رسید.آرش بندار زاده افزود: در 
این عملیات که در سطح شبکه برق روستاهای 
عوافــی، روزنه، چمبــه، نزهه و غیزانیه بزرگ و 
کوچک ، حمیره، هوره و... انجام شــد اقداماتی 
از جمله احداث ۸۵۰ مترشــبکه فشار متوسط، 
احــداث ۲هزارو ۶۰۰ متر شــبکه برق فشــار 
ضعیف، نصب پنج دســتگاه ترانس و همچنین 
نصب ۱۰۳ اصله پایه انجام شــد.بخش غیزانیه، 
از توابع شهرستان اهواز بزرگترین بخش استان 
خوزســتان است و در قسمت شرقی جاده اهواز 

- ماهشهر قرار دارد.

: شهردار کمالشهر

 با تعامل فی مابین ادارات 
 می توانیم خدمتی شایسته تر 

به شهروندان ارائه دهیم 
البرز / گروه اســتان ها: شــهردار کمالشهر در 
نشســتی با آقای جعفری مدیر کل اداره امور 
اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز ضمن 
اعالم این مطلب که با تعامل فی مابین ادارات 
می توانیم خدمتی شایســته تر به شــهروندان 
ارایــه دهیــم، افزود:هم افزایــی و تعامل بین 
ادارات و تســریع در تصمیمات و تســهیل در 
امور مراجعین ، امری ضروری اســت که انتظار 
میرود این تعامالت  و همفکریها بیش از پیش 
موجبات تسریع در رسیدگی به امور شهروندان 
باشد.دکتر بهمنی افزود : امید است مسئولین 
محترم استانی با نگرشی متفاوت تر و با همکاری 
و همفکری با مدیریت شهری ، همراه ما باشند 
در به ثمر رســاندن اهداف ارزشمند و اثر گذار 
در شــهر .در این جلسه جعفری مدیر کل اداره 
امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز 
ضمن تبریک به شــهردار کمالشــهر و آروزی 
توفیق درخدمت به شــهروندان فهیم و صبور 
کمالشهر  گفت: همکاری و تعامالت و هماهنگی 
فی مابین مدیریت شــهری و اداره اتباع قطعاً 
ثمرات مطلوبی در پی خواهد داشــت.گفتنی 
اســت در این دیدار ، آمایش اتباع و مســائل 
مربــوط به مهاجرین خارجی ، تعامالت کاری 
در بخشهای فرهنگی، تبلیغاتی، اطالع رسانی 
و…و همچنین همکاری در امورات ادرای مورد 

بحث و بررسی الزم قرار گرفت.

سرپرست شرکت گاز استان البرز خبر داد؛

 گازرسانی به 32 روستای 
استان البرز در دهه فجر۱۴۰۰

البرز / گروه استان ها: همزمان با دهه مبارک فجر 
و چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
۳۲ روســتا با ۱۹۸۳ خانوار در اســتان البرز زیر 
چتر گاز قرار خواهند گرفت .سید رضا غفاریان 
سرپرســت شرکت گاز استان البرز از گازرسانی 
به ۳۲ روســتای استان البرز در این ایام باشکوه 
خبر داد . غفاریان ضمن اشــاره به موضوع فوق 
عنوان کرد : همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک 
فجر و چهل و دومین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ۳۲ روستا با ۱۹۸۳ خانوار در استان البرز 
زیر چتر گاز قرار خواهند گرفت .غفاریان گفت : 
شرکت گاز استان البرز در نظر دارد به مناسبت 
ایام مبارک دهه فجر ، ســه روستای شهرستان 
ســاوجبالغ ، سه روســتای شهرستان نظرآباد 
، ســه روستای شهرســتان کرج و ۲۳ روستای 
شهرستان طالقان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
می شــوند .سید رضا غفاریان سرپرست شرکت 
گاز استان البرز در پایان گفت : با توجه به تشدید 
سرما در اکثر استانهای کشور و افزایش مصرف 
گاز و برق م صرفه جویی در مصرف این حامل های 
انرژی ضروری می باشد ، بیایید امروز با مصرف 
بهینــه و کاهــش ۲ درجه  از دمای رفاه در محل 
کار و منزل مان خانه های ســایر هموطنانمان 

را گرما ببخشیم .

استانها 6

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان:

مشکلی در تأمین برق صنایع استان سمنان وجود ندارد
سمنان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان 
در نشســت خبری با اصحاب رســانه و خبرگزاریها و مطبوعات ، 
پیرامون دســتاوردهای صنعت برق در اســتان سمنان ، طی سال 

های پس از انقالب اسالمی ایران گزارشی ارائه نمود.
مهنــدس ســیدعلی اکبر صباغ، رئیس هیــأت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای ســمنان با اظهار تشکر از همراهی و تعامل 
رســانه های مکتوب ، دیداری و شــنیداری با این شــرکت گفت : 
همکاری مطبوعات ورســانه ها بویژه صدا و ســیما و ائمه جمعه و 
جماعات با این شــرکت در ترویج فرهنگ صرفه جویی و تشــویق 
مشــترکان در بهینه مصرف نمودن انرژی در تابســتان گذشــته و 
زمستان  موجب کاهش میزان مصرف برق گردید.مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای سمنان با اشاره به روند رو به رشد سرمایه گذاری در 
صنعت برق در ســطح اســتان پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
، بیان داشت : در زمینه ایجاد شبکه انتقال و فوق توزیع به عنوان 
زیرساخت توسعه در استان، بیش از میزان مصرف ،تاکنون سرمایه 
گذاری گردیده است . مهندس صباغ بیشترین میزان مصرف برق 

در اســتان را در بخش صنایع و کشــاورزی دانست و افزود : بیش از 
۷۰ درصد برق مصرفی استان صرف بخش تولید در استان می گردد 
که این میزان، شاخص  مناسبی برای مصرف بهینه برق می باشد.

وی با بیان ســرمایه گذاری این شــرکت در ساخت خطوط و پست 
های فوق توزیع در تمامی شهرهای استان گفت : تالش مجموعه 

مدیران و کارکنان این شرکت بر توسعه و افزایش تاسیسات پست 
و خطوط در تمامی شهرک های صنعتی استان با مشارکت شرکت 
شــهرکهای صنعتی اســتان می باشد و در حال حاضر نیز مشکلی 
در تأمیــن بــرق ایــن صنایع در چارچوب  مقررات و ضوابط و آیین 
نامه ها وجود ندارد. مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای ســمنان با 
اشاره به بهره برداری از ۹۶۶  میلیارد ریال پروژه های این شرکت 
در دهه مبارکه فجر بیان داشــت : ۲۰ پروژه توســط این شــرکت با 
اعتبــاری معادل ۳۷۶ میلیــارد ریال و دو پروژه نیروگاهی مربوط 
بــه بخــش خصوصی با اعتباری بالغ بــر ۵۹۰ میلیارد ریال در این 
ایام فرخنده، رســماً به بهره برداری خواهد رســید. مهندس صباغ 
پروژه های در دســت اقدام در بخش پســت ها و خطوط انتقال و 
فوق توزیع این شــرکت را ۱۵ پروژه برشــمرد و اظهار داشــت : ۱۲ 
پروژه در بخش پست های انتقال و فوق توزیع و ۳ پروژه در بخش 
خطوط انتقال و فوق توزیع جمعاً با اعتباری بیش از ۷۰۹۹ میلیارد 
ریال در دست ساخت می باشد که طی سال های آتی تکمیل و به 

بهره برداری خواهد رسید.    

گلســتان / گروه استان ها: شهردار گرگان گفت: شهرداری گرگان 
به شــدت از حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در چهارچوب 
قوانین جاری کشــور اســتقبال می کند و در حال  حاضر نیز بســتر 
حضور و مشارکت سرمایه گذار در پروژه های شاخص شهر گرگان 

فراهم است. 
محمدرضا ســبطی ، درخصوص حضور غرفه شهرداری گرگان در 
نمایشگاه بین المللی گردشگری، اظهار کرد: نمایشگاه بین المللی 
گردشــگری تهران و صنایع وابســته هر ســال برگزار می شــود و 
نمایندگانی از استان های مختلف در این نمایشگاه حضور دارند.وی 
افزود: استان گلستان هر سال در نمایشگاه بین المللی گردشگری 
تهران شــرکت کرده و به دنبال آن شــهرداری گرگان نیز ســالیان 

متمادی اســت که در این نمایشــگاه حضور دارد.شــهردار گرگان 
خاطرنشــان کرد: امسال نیز مانند ســال های گذشته، شهرداری 
گــرگان بــا همراهــی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری استان گلســتان در این نمایشگاه حضور دارد و هدف 
اصلی از این حضور معرفی ظرفیت ها و فرصت های شــهر گرگان و 
طبیعت بکر و زیبای آن، به ویژه فصل پاییز است تا از فرصت های 
ســرمایه گذاری در حوزه گردشگری استفاده شود.سبطی با اشاره 
به پروژه های شاخص شهر، تصریح کرد: بسترهای الزم برای حضور 
و مشارکت سرمایه گذار در پروژه های شهری گرگان ازجمله پروژه 
شهربازی مدرن، احداث هتل ۱۶ طبقه و مجموعه تجاری در جوار 

شهربازی فراهم است

شهردار گرگان:

گرگان فراهم است گذار در پروژه های شاخص  بستر مشارکت سرمایه 

خبر  ویژه

البرز / گروه استان ها: رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار چهارباغ 
با حضور در سطح شهر ، از پروژه های عمرانی بلوار سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی، شهرک ابریشم ، جدولگذاری کمربندی ملک آباد، مجتمع فرهنگی 
اجتماعی مهدی آباد)سرای محله( ، رفیوژ وسط بلوار پیام و کاشت درخت و 
توسعه فضای سبز شهری بازدید کردند.رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر 
و شهردار چهارباغ با حضور در سطح شهر ، از پروژه های عمرانی بلوار سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی، شهرک ابریشم ، جدولگذاری کمربندی ملک آباد، 
مجتمع فرهنگی اجتماعی مهدی آباد)سرای محله( ، رفیوژ وسط بلوار پیام 

و کاشت درخت و توسعه فضای سبز شهری بازدید کردند.پروژه زیرسازی و 
آسفالت بلوار شهید سلیمانی و رفیوژ وسط بلوار پیام دو طرح مهم عمرانی است 
که باعث بهبود در عبور و مرور خودروها، کاهش تصادفات رانندگی، تسهیل 
در ترافیک و زیبا ســازی منظر شــهری خواهد شــد. در پروژه جدول گذاری 
کمربندی ملک آباد نیز که به طول ۴۰۰ متر و به صورت دوبل اجرا می شود 
شاهد جلوگیری از روان آب ها و آبگرفتگی معابر و هدایت آب های سطحی 
خواهیم بود.همچنین مجتمع فرهنگی اجتماعی )سرای محله( مهدی آباد 
یکی از مراکز موثر فرهنگی است که عملیات ساخت آن در حال اجراست و با 

راه اندازی این مرکز،شاهد ارتقای شاخص های فرهنگی منطقه خواهیم بود. 
اعضای شورای اسالمی شهر با بیان این موضوع که شهروندان عزیز چهارباغی 
الیق با کیفیت ترین خدمات رفاهی می باشند ، عنوان نمودند به تاخیر افتادن 
بهره برداری از پروژه های عمرانی به هیچ عنوان شایسته مجموعه مدیریت 
شهری نیست و شهرداری می بایستی نهایت توان خود را در اتمام پروژه های 
نیمه کاره به کار گیرد. بازدیدهای میدانی و مطالبه گری شورای اسالمی شهر 
بدون هرگونه مماشات تا حصول نتیجه و جلب رضایت مردم شریف چهارباغ 

ادامه خواهد داشت.

بازدید میدانی مدیریت شهری چهارباغ از پروژه های عمرانی سطح شهر
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كوتاه از جامعه

که به زور هنجار شد گن مخصوص بانوان؛ ناهنجاری  ورود به وا

ورود آقایان ممنوع
ســال هاســت که در سیســتم متروی 
تهــران، یــک و نیم واگــن اول و آخر را 
بــه بانوان اختصاص داده انــد، تا بانوان 
بتوانند مسیرشــان را بدون حضور آقایان 
و بدون دغدغه طی کنند، اما مدتی است 
کــه برخی از آقایــان به این حریم تجاوز 
کرده و بدون اجازه وارد واگن اختصاصی 
بانوان می شوند و این امر سبب انتقاداتی 
از سوی مسافران خانم و مدیریت شهری 
شده اســت.مدیریت متروی تهران پس 
از اختصــاص واگن هــای ویژه بانوان در 
هــر قطار مترو با درج عالئم و برچســب 
هایی از مردان خواسته که وارد این واگن 
ها نشــوند اما این روزها به علت افزایش 
استفاده شهروندان از مترو و افزایش تعداد 
دستفروشــان شاهد حضور بیشتر مردان 
در واگن های ویژه بانوان هستیم، به گونه 
ای کــه ایــن  موضوع موجبات نارضایتی 
بانوان را فراهم کرده و بارها این موضوع را 
به حراست یا ماموران مترو گوشزد کردند.
مســئوالن متروی تهران پس از این گله 
ها و تذکر برخی از اعضای شــورای شهر 
تهران اخیرا ســعی کردند با تعیین رنگ 
خاص)صورتی( و تدوین المان های جدید 
بــرای واگن بانوان، این واگن ها را خاص 
تــر معرفی کننــد تا مبادا مردی به دلیل 
ندیدن المان ها وارد واگن ویژه نشود؛ اما 
این مشکل به همین جا ختم نشد و هنوز 
چند روزی از این رونمایی نگذشته بود که 
نارضایتی بانوان به گوش برخی از اعضای 
شورای شهر رسید، به گونه ای که سوده 
نجفی در تذکری اظهار می کند: برای بار 
دوم اســت که نسبت به حضور آقایان در 
واگــن های ویــژه بانوان تذکر می دهم و 
جالب است که چند روز پیش واگن ویژه 
مــادران و بانوان رونمایی شــد، اما امروز 
تماس گرفتند که باز هم آقایان در واگن 
زنان هستند و این باعث تأسف است.وی 
ادامه می دهد: بانوان اعالم کردند که آنقدر 
آقا در واگن است که نمی توانند وارد شوند 

و وقتی به مســئوالن سکو اعتراض شده 
است آنها می گویند که نمی توانیم تذکر 
بدهیم و نمی توانیم آنها را بیرون کنیم و 
این در حالیســت که حتی در کشورهای 
پیشرفته و نه اسالمی هم واگن ویژه بانوان 
وجود دارد و  این خواسته ناچیزی است.
مهدی اقراریان دیگر عضو شــورای شهر 
هــم تصریح می کند: یک خألیی در عدم 
کنترل این موضوع وجود دارد به گونه ای 
که من خودم شــخصا وقتی با مترو تردد 
مــی کنم بارها در مواجهه با این موضوع 
به سراغ پلیس مستقر روی سکو رفته ام 
و آنها گفته اند که به ما مربوط نمی شوند 
و وقتی که به مسئول ایستگاه گفته ام او 
پاسخ داده که من یک نفر هستم و برخی 
از آقایــان گوش نمی کنند.این انتقادات 
در حالی مطرح می شود که شرکت بهره 
بــرداری مترو از ماه هــا قبل با برگزاری 
جلساتی با حضور اساتید و جامعه شناسان 
سعی در یافتن راه حلی برای این مشکل 
کرده اســت و در این راســتا  مدیرعامل 
شرکت بهره برداری مترو، می گوید: این 

مســئله پدیده اجتماعی است که باید با 
نظر کارشناسان و نخبگان برای آن چاره 
اندیشــی کرد.مهدی شایســته اصل، در 
واکنــش به ورود آقایــان به واگن بانوان، 
می گویــد: اختصاص واگنی برای بانوان 
در مترو فقط مختص ایران نیست، بلکه در 
کشورهایی همچون مصر، مالزی،امارات، 
برزیل و... نیز واگن های مخصوصی برای 
بانوان در راســتای حفظ کرامت آنها در 
نظر گرفته شده است.وی با تاکید بر اینکه 
در حــال بررســی و یافتــن راهکار  برای 
حل  مسائل و مشکالت در مترو با کمک 
اساتید، پژوهشگران و ... با نظرات متعدد 
و متفاوت هســتیم و جلساتی نیز برگزار 
شــده، ادامه می دهد: در کشــور ما این 
مسئله دارای پیچیدگی هایی است بگونه 
ای که باید به عنوان یک پدیده اجتماعی 
به آن نگاه کرد و نیاز داریم بیشــتر روی 
این موضوع کار کنیم و راهکارهای سلبی 
و ایجابی متناسب با شرایط جامعه احصا 
شود؛ اما اگر غیرحرفه ای و غیرکارشناسی 
وارد شــویم قطعا تبعات و ابعادی خواهد 

داشت. شایسته اصل با تاکید بر اینکه در 
کشورمان هنجارهایی داریم که  سال ها 
این هنجارها رعایت می شــود، می گوید: 
مثال ســال هاست که سرویس بهداشتی 
مخصــوص بانوان و آقایان با تابلوهایی به 
همگان معرفی شده و عامل انتظامی هم 
در محل الزم نیست چرا که همه مراعات 
مــی کنند و به عنــوان یک عرف رعایت 
می شــود، اما اخیرا بنا به دالیلی که نمی 
دانیم، مواجه هســتیم که افرادی تعمدا و 
با تاکید سعی در شکستن هنجارها دارند 
و  گــزارش هایی از بانوان دریافت کردیم 
که برخی آقایان در شرایطی به واگن آنها 
وارد شــدند  که واگن های دیگر خلوت 
بوده و مشکل ازدحام وجود ندشته و این 
افراد تعمدا در صدد ناهنجاری هستند که 
اخیرا این گونه رفتارها تشدید شده است.

قایان   دفاع از حضور آ
گن بانوان در وا

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی 
تهران با اشاره به اینکه دیده شده است 

هنگامی که انتظامات یا کارکنان مترو 
بــه این آقایــان تذکر می دهند، برخی 
زنــان هم از این حضور دفاع می کنند، 
می افزاید: این امر نشان می دهد که باید 
جوانب اجتماعی، فرهنگی و سیاســی 
بررســی شود که چه چیزی پیش امده 
کــه زنان از ایــن اتفاق دفاع می کنند، 
البته درست است که بخش اعظمی از 
مســافران زن مطالبه دارند که آقایان 
در واگــن مخصوص آنها وارد نشــوند، 
امــا در این میان نیز بانوانی هســتند 
که با ماموران ما وارد بحث می شــوند 
بــه گونــه ای که اخیرا شــاهد بودیم 
یک زن اســتاد دانشــگاه برای بررسی 
تحقیقات دانشــگاهیش به مترو رفته و 
قصد داشته که این مسئله را به عنوان 
پروژه دانشگاهی بررسی و مطالعه کند 
کــه در این میــان یک زن جوان با این 
استاد دانشگاه وارد بحث شده و با وجود 
اینکه این استاد تاکید می کند که واگن 
مخصوص بانوان فقط در ایران نیست و 
در کشــورهای مختلف هم وجود دارد، 
این مســئله سبب پرخاش و درگیری 
زن جوان با اســتاد دانشــگاه شده و در 
ایــن میان یــک آقا که اتفاقا وکیل هم 
بوده این اســتاد دانشگاه را مورد ضرب 
و شــتم قرار می دهد. پس ببینید باید 
تمام جوانــب فرهنگی، اجتماعی و ... 
بررســی شــود و بعد از کار کارشناسی 
وارد عمل شــد. وی بــا تاکید بر اینکه 
نمی توان تنها با اتکا به روش های سلبی 
وارد عمل شد، ادامه می دهد: به دلیل 
پیچیدگــی و نیاز بــه کار تخصصی از 
اهالــی حوزه اجتماعی، اســاتید علوم 
شناختی و... دعوت کردیم تا به کمک 
مــا بیایند چراکه ما نمی خواهیم صرفا 
از روش های سلبی استفاده کنیم بلکه 
باید با کمک اساتید و رسانه ها گفتمانی 
ایجاد کرد و با مشخص کردن هنجار و 
ناهنجاری می توان کار را ساده تر کرد.

7جامعه
 ورود ســامانه بارشی جدید 

به کشور از جمعه 
رئیس مرکز ملــی پیش بینی و مدیریت 
بحــران مخاطــرات وضع هــوا آخرین 
پیش بینی ها را درباره وضعیت جوی کشور 
تا یکشــنبه هفته آینده بیان کرد.صادق 
ضیاییــان درباره وضعیت جوی کشــور 
اظهار کرد: امروز پنجشــنبه )۱۴ بهمن 
ماه( جوی پایدار و آرام را در کشور شاهد 
خواهیــم بــود و اواخر وقت در نوار مرزی 
کردستان و نوار مرزی جنوبی آذربایجان 
غربی با نفــوذ تدریجی ناپایداری جوی، 
بارش رخ می دهد. جمعه )۱۵ بهمن ماه( 
با ورود ســامانه بارشی به غرب کشور، در 
مناطقی از غرب زاگرس مرکزی و شمال 
غــرب و ارتفاعــات البرز غربی و مرکزی، 
دامنه هــای جنوبــی البــرز مرکزی در 
اســتان های قزوین، البرز و تهران بارش 
باران و برف پیش بینی می شود.وی افزود: 
شنبه )۱۶ بهمن ماه( عالوه براین مناطق، 
با شمالی شدن جریان ها روی دریای خزر، 
در سواحل شمالی نیز بارش آغاز می شود 
ســپس در شمال شــرق و برخی از نقاط 
شــرق و نواحی مرکزی کشــور نیز بارش 

رخ خواهد داد.
 

آخرین اظهار نظر پلیس 
درباره سند خودرو

معــاون اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت: 
در ارتباط با ســند صادره از ســوی پلیس 
صحبت هایی شده که دانش حقوقی مردم 
ارتقا پیدا کرده است اما باید صحبت های 
قبلی تکرار شود زیرا حرف های بی پایه و 
اساسی در این باره زده می شود.سرهنگ 
جهانی گفت: ســندی که پلیس صادر می 
کند رســمی اســت و در قانون هم تعریف 
شده است، در کنار آن اختالفاتی مطرح بود 
که کل مجموعه دستگاه قضا صحبت های 
ما را راتایید کرد و رای دیوان عدالت اداری 
هم داریم.پیشتر جانشین پلیس راهور ناجا 
گفته بود که اعتبار اســناد تنظیم شده در 
دفاتر اسناد رسمی متکی به اسناد مالکیت 

صادر شده در پلیس است.

کارنامه تکمیل ظرفیت ارشد 
دانشگاه آزاد منتشر شد

بــا اعالم مرکز ســنجش، پذیرش و امور 
فارغ التحصیلی دانشــگاه آزاد اســالمی، 
کارنامه انتخاب رشــته داوطلبان تکمیل 
ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ این 
www.azmoon. دانشگاه بر روی سامانه
org قــرار گرفت.بر این اســاس، پذیرفته 
شدگان می توانند از ساعت ۱۴ عصر شنبه 
۱۶ بهمن با مراجعه به ســامانه آموزشیار 
به نشانی https://edu.iau.ac.ir و مطابق 
جدول زمانی اعالم شده نسبت به ثبت نام 
خود به صورت مجازی اقدام کنند.پذیرفته 
شدگان کلیه محل های دانشگاهی جهت 
اطــالع از زمان و چگونگی تحویل مدارک 
به آدرس ســایت واحددانشــگاهی محل 
پذیــرش خــود مراجعــه کنند.پذیرفته 
شــدگان جهت اطالع از شرایط و ضوابط 
ثبــت نام می توانند راهنمای ثبت نام این 
مقطع را از سامانه sanjesh.iau.ir دریافت 

و مطالعه کنند.

تمهیدات رفع محدودیت ها 
کسیرانان   از تا

کسیناسیون پس از وا
معاونت فنی و بهره برداری سازمان مدیریت 
تاکســیرانی از اندیشــیدن تمهیداتی به 
منظور رفع ســریع محدودیــت فعالیت 
برای تاکســیرانان، پس از تزریق واکسن 
خبر داد.ســید علی محتشمی پور گفت: با 
توجه به اطالعات اخذ شــده، پروتکل های 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا و ابالغ اتحادیه 
تاکســیرانی های کشــور و پس از اطالع 
رســانی به ۵ هزار و ۱۷۷ راننده تاکســی 
فعال در تهران که اقدام به تزریق واکســن 
نکــرده بودنــد، اعمــال محدودیت های 
فعالیتــی بــرای آنها در دســتور کار قرار 
گرفــت.وی گفــت: ایــن محدودیت ها با 
هدف حفظ ســالمت خود تاکســیران ها، 
خانواده هایشــان و نیز شــهروندانی که به 
عنوان مسافر با آنها مواجه هستند، اعمال 
شــد.وی افزود: رانندگان تاکسی که پس 
از ایــن اعمــال محدودیت اقدام به تزریق 
واکسن کرده اند می توانند با همراه داشتن 
کارت واکســن )دیجیتال( خود و مراجعه 
به دفاتر هماهنگی تاکسیرانی مناطق ۲۲ 
نســبت به رفع محدودیت فعالیتی شــان 

اقدام کنند.

کسیناســیون کودکان؛ تردید در وا

کسن بهتر است؟ کدام وا
پیک ششــم کرونا دارد خودنمایی می کند، 
موارد مبتال به کووید روز به روز جهش چند 
هزار نفری دارد، شهرها یکی پس از دیگری 
دارند تسلیم این ویروس می شوند طوری که 
نقشه کرونایی کشور درحال رنگ باختن به 
وضعیت قرمز است. رئیس ستاد ملی مقابله 
با کرونا اعالم می کند به شــدت شاهد رشد 
اومیکرون هســتیم و دبیر کمیته علمی این 
ســتاد از توصیه برای بازگشت محدودیت ها 
سخن می گوید؛ همه این موارد تقریباً شبیه 
پیک های قبلی اســت اما این بار یک تفاوت 
بزرگ وجود دارد، کرونا با ســویه اومیکرون 
به پیکار با کودکان آمده اســت. اومیکرون 
نشــان داده کودکان بیشــتری را نسبت به 
سایر سویه ها به کرونا مبتال می کند، درحالی 
افزایش موارد ابتال می تواند ســبب افزایش 
موارد مرگ ومیر در این گروه سنی شود که 
به نظر می رسد واکسیناسیون بتواند احتمال 
ایــن خطر را کاهش دهد.از طرفی علی رغم 
تاخیر، باالخره مجوز واکسیناسیون کودکاِن 
باالی ۹ سال صادر شد تا  آنها از شنبه گذشته 
بتوانند با رضایت والدین شــان در برابر کرونا 
واکســینه شــوند؛ والدینی که حاال به نظر 
می رسد در موقعیت تردید برای تزریق یا عدم 
تزریِق واکســن به فرزندان شان قرار دارند، 
این درحالیست که گزارش ها نشان می دهد 
خطــر ابتال بــه عفونت کوید۱۹ در کودکان 
مانند بزرگساالن است و احتمال دارد درمان 
آن دســته از کودکانی که واکسن کوید۱۹ 
دریافت نکرده اند و به کرونا مبتال می شــوند 
طوالنی شــود یا اینکه آنها در بیمارســتان 
بســتری یا به سندرم التهاب چندسیستمی 
مبتال شــوند.حتی ممکن است برخی از این 
کودکان جانشان را از دست بدهند.در چنین 
شرایطی پذیرش تزریق واکسن به کودکان 
گام اول است اما پرسش دوم این است که کدام 
واکسن مناسب است؟، در این باره دکتر پیام 
طبرســی، رئیس بخش عفونی بیمارستان 
مسیح دانشوری می گوید: »واکسن هایی که 
بر مبنای پاسخ دهی شان مجوز برای تزریق 
به کودکان باالی ۹ سال در ایران گرفتند دو 
واکســن پاستوکووک و سینوفارم هستند«.
حــاال برخــی خانواده ها به واکســن های 
ســینوفارم و پاســتوکووک تردید دارند و 
معتقدند شــانس انتخاب واکســِن مناسب 
برای شــان وجــود ندارد.طبــق گزارش ها 
در آمریــکا، محققان پــس از آزمایش ها به 
این نتیجه رســیدند که واکســن فایزر برای 
کودکان باالتر از ۵ سال هم مناسب است.اما 
از واکســن های مدرنا و جانسون اندجانسون 
برای کودکان زیر ۱۷ سال استفاده نمی شود. 
در این باره دکتر علیرضا ناجی، رئیس مرکز 
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی می گوید: »در حال حاضر در دنیا 
ســه واکسن را می شود برای این گروه سنی 
اســتفاده کرد، یکی فایزر اســت که آمریکا 
مجوز آن را صادر کرده و کشورهای دیگر هم 
دارند اســتفاده می کنند، دیگری سینوفارم 
اســت که در چین، امــارات و بحرین مجوز 
تزریق به این گروه ســنی را دارد، همچنین 
ســوبرانای کوبایی یا همان پاستوکووک هم 
جزو واکســن هایی است که میزان زیادی از 
آن برای این گروه ســنی مصرف شده است 
«.ناجی افزود: »به نظر می رســد با توجه به 
مستنداتی که وجود دارد ما در ایران از این دو 
واکسن )سینوفارم و پاستوکووک( می توانیم 
استفاده کنیم. استفاده از واکسن ها موجود 
یک اقدام بهداشت عمومی است، به این معنا 
که وقتی از واکســن ها اثربخشی می بینیم 
باید از آنها اســتفاده  کنیم، واکســنی مانند 
سینوفارم با توجه به آزمایش هایی که انجام 
شــده واکسن مناســب و بی ضرری است، 
همچنین مطالعه روی این واکســن نشــان 
داده برای کودکان بین ۳ الی ۱۷ ســال هم 
می تواند مورد اســتفاده قرار بگیرد«.ناجی 
در پاســخ به این پرســش که آیا سینوفارم 
و پاســتوکووک در برابر اومیکرون اثر گذار 
هستند، گفت: »اثربخشی کم واکسن ها در 
ســویه اومیکرون فقط مربوط به سینوفارم 
نیســت بلکه مربوط به همه واکسن ها است. 
بیشتر کشورهای اروپایی که االن موارد ابتال 
در آن ا باال رفته از آســترانکا و فایزر استفاده 
کردنــد، بنابراین این عدم توانایی یا کاهش 
اثربخشی واکسن ها در برابر اومیکرون صرفاً 
مربوط به واکسن های داخل کشور ما نیست 
بلکه یک مســئله جهانی اســت و دنیا باید 
به ســمت واکسن ها با ترکیبات جدید برود، 
همان طورکه هرسال برای آنفلوآنزا واکسن 
جدیدی ســاخته می شــود. بــرای کرونا با 
ســویه های متفــاوت هم بایــد همین طور 
باشــد. اما به واقع باید گفت طبق مطالعات 
انجام شــده دز بوســتر همین واکسن های 
موجــود می تواند در برابر ســویه اومیکرون 
کمک کننده باشد. درهرصورت واکسن های 
موجود در دنیا همین واکسن ها هستند که 
می شود از آنها استفاده کرد و ما دو انتخاب 
از واکســن های موجود را در ایران داریم که 

سینوفارم و پاستوکووک هستند«.

خبر ویژه

استاندار و رئیس ستاد مدیریت و مقابله با بیماری 
کرونای اســتان تهران از غیرحضوری شــدن یک 
هفتــه ای مــدارس ابتدایــی و تعطیلی مهدهای 
کودک در این اســتان به مدت یک هفته خبر داد.
محسن منصوری، افزود: در حال حاضر مدیریت این 
بیماری در استان و شهر تهران تحت کنترل است 
و تصمیــم تعطیلــی یک هفته ای مهد های کودک 
و غیرحضوری شــدن مــدارس ابتدایی به منظور 

اتخاذ تمهیدات پیشــگیرانه در کنترل و مدیریت 
این بیماری اتخاذ شد.استاندار تهران ادامه داد: بر 
این مبنا تمامی مدارس مقطع ابتدایی در اســتان 
تهران از روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه به مدت یک 
هفتــه به صورت غیرحضــوری فعالیت می کنند.
وی ادامــه داد :همچنیــن تمامی مهدهای کودک 
در اســتان تهــران نیز در بــازه زمانی یک هفته ای 
و از تاریــخ ۱۳ بهمن تعطیل خواهند بود.منصوری 

ادامه داد: بدیهی است در صورت تشدید و فراگیری 
بیماری کرونا، محدودیت های جدیدی در اســتان 
تهران اعمال و در مراحل بعدی اطالع رسانی خواهد 
شــد.رییس ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا 
استان تهران در پایان از شهروندان استان خواست 
رعایت پروتکل های بهداشــتی نظیر اســتفاده از 
ماســک، فاصله گذاری اجتماعی و تزریق دز سوم 

واکسن  را جدی بگیرند.

استاندار تهران:

مدارس ابتدایی و مهدکودک های استان تهران غیرحضوری شدند

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛

ضرورت تعطیلی مدارس و تجمعات تا پایان امسال
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به 
افزایش شهرهای قرمز و به صدا در آمدن زنگ 
خطــر همه گیری اومیکرون، محدودیت های 
کرونایــی ازجمله تعطیلــی مدارس، برگزاری 
نشســت های علمی و فرهنگی و تجمعات باید 
تا پایان امســال برقرار شود.مســعود مردانی 
افزود: در حال حاضر شــمار مراجعه کنندگان 
بــه مراکــز درمانی بصورت ســرپایی به دلیل 
ابتال به اومیکرون افزایش چشــمگیری یافته و 
بیمارســتان هایی که از گذشته بیمار کرونایی 

پذیرش می کردند، مملو از افراد بستری به ویژه 
در بخش های مراقبت های ویژه شده است.وی 
تصریح کرد: پیک ششم کرونا در کشور با سویه 
اومیکرون آغاز شــد و اکنون بسیاری از شهرها 
از حالت آبی خارج شــده و به وضعیت قرمز و 
نارنجی در آمدند، تا پایان سال اگر مردم شیوه 
نامه های بهداشتی رعایت و روند واکسیناسیون 
خود را به ویژه تزریق دز ســوم را انجام ندهند، 
دوباره ممکن اســت به روزهای گذشــته تلخ 
کرونایی برگردیم و محدودیت های بیشــتری 

اعمال شــود.وی تاکید کرد: اومیکرون از تازه 
ترین سویه های کرونا است که حدود چهار برابر 
جهش سرایت آن به دیگران بیش از دلتا بوده 
و شبیه سرماخوردگی بوده و پس از یک هفته 
شــدت می یابد.مردانی با بیان اینکه مهم ترین 
ویژگی اومیکرون، انتشــار به سرعت باالی آن 
است، تصریح کرد: جهش های متعددی که این 
ســویه پیدا می کند باعث می شــود که قابلیت 
ســرایت آن تغییر کرده و شــدت بیماری زایی 
اش هم متفاوت شــده و گاهی اوقات شــدیدتر 

و گاهی اوقات خفیف تر می شــود.وی گفت: با 
توجه قدرت سرایت بیشتر اومیکرون، اگر تعداد 
موارد ابتال باال برود، تعداد موارد بســتری نیز 
افزایش می یابد و تخت های بیمارستانی اشغال 
می شــوند و منجر به افزایش موارد مرگ و میر 
خواهد بود.به گفته مردانی، تداوم رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی از جمله زدن ماسک، حفظ 
فاصله گــذاری اجتماعی،دوری از تجمعات و 
دریافت دز ســوم واکســن علیه کرونا برای در 

امان ماندن از اومیکرون ضروریست.

گسترش یافته است؟ کودکان و دختران  چرا مصرف سیگار در بین 
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلس در مورد کاهش ســن مصرف 
اســتعمال دخانیات در کشــور، گفت: متاســفانه افزایش استعمال 
دخانیات در کشــور روند فزآینده ای داشــته اســت اما باید در نظر 
داشــته باشــیم که مصرف ســیگار و دخانیات را تا چه اندازه آسیب 
و ناهنجــاری اجتماعــی تعریف می  کنند، مصــرف دخانیات یکی از 
ناهنجاری های جامعه امروز ما محســوب می شــود در صورتی که در 
بسیاری از کشورهای دنیا چنین نیست.علی اصغر عنابستانی افزود: 
بخشی از این ناهنجاری که امروز شاهد آن هستیم مربوط به شرایط 
نامناسب اقتصادی کشور است که بهبود و ساماندهی شرایط اقتصادی 
منجر به غفلت از نظام فرهنگی و اجتماعی شــده اســت، امیدواریم 

با حل مباحث اقتصادی کشــور شــاهد کاهش معضالت اجتماعی 
باشیم.عنابستانی با اشاره به حل مشکالت جوانان در جامعه، تاکید 
کرد: نبود آینده روشــن از بهبود وضعیت اقتصادی در کنار ناامیدی 
عاملی بر شدت گیری آسیب های اجتماعی شده است که یکی از آنها 
افزایش مصرف دخانیات در بین جوانان است، باید در شرایط فعلی به 
دنبال راه حلی برای بهبود وضعیت اقتصادی و حل مشکالت جوانان 
در جامعه باشــیم.وی در مورد رشــد مصرف دخانیات بین دختران، 
گفت: نقش تربیتی زنان در رسیدن به یک جامعه سالم را نمی توان 
انکار کرد، جامعه ای که زنان و دختران آن درگیر ناهنجاری شــوند 
بی شک شاهد رشد ناهنجاری و آسیب های اجتماعی در آن جامعه 

خواهیم بود. متولیان فرهنگی و اجتماعی جامعه ما باید نســبت به 
این مســئله حســاس باشند و بیشــتر توجه کنند.وی افزود: پدیده 
مصرف دخانیات خطری برای انسجام خانواده و تربیت کودکان است 
و لطمــات جــدی و جبران ناپذیری را به همراه دارد، فراموش نکنیم 
خانواده با محوریت زن شــکل می گیرد و محوریت نظام اجتماعی بر 
اســاس خانواده، بنابراین بی توجهی به زن در خانواده بی توجهی به 
نظام اجتماعی اســت.وی افزود: برای کاهش آســیب اجتماعی باید 
گام های محکمی در حوزه آموزشــی و تربیتی برداریم، در این میان 
صدا و ســیما به عنوان رســانه ملی می توانســت نقش پررنگی را ایفا 

کند که متاسفانه از این قافله عقب مانده است.
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تکمیل آبرسانی به شش روستای البرز با مشارکت بسیج و آبفا

دکتر بهمنی:
با تعامل فی مابین ادارات می توانیم خدمتی شایسته تر به شهروندان ارایه دهیم 

بازدید میدانی شهردار مشکین دشت از پروژه های عمرانی سطح شهر

زیرســاخت های جدیدآبرســانی به ۶ روستای البرز از محل اعتبارات 
محرومیــت زدایــی با مشــارکت قــرارگاه امام حســن مجتبی)ع( 
 وشــرکت آب وفاضالب اســتان البــرز با هزینــه ۲۷۰ میلیارد ریال 

اجرایی می شود.
مهندس مهدی زاده مدیرعامل آبفای البرز با اعالم این خبرگفت: به دنبال 
امضاء تفاهم نامه ای بین شــرکت مهندســی آبفای کشــور وقرارگاه امام 
حسن مجتبی)ع( در شش روستا از شهرستان های ساوجبالغ وچهارباغ، 
عملیات اجرایی ســاخت مخازن واحداث شــبکه وخطوط انتقال وتوزیع 

آب آغاز خواهد شد .
وی روستاهای مورد نظر را شامل: هیو، قاسم آباد بزرگ ، بختیار، یعقوب آباد، خیرآباد وسلطان آباد ذکر 

کــرد وافــزود: احداث دو مخزن ذخیــره ۵۰۰ متر مکعبی و ۱۰ کیلومتر 
خط انتقال و۳۶ کیلومتر شــبکه توزیع و ۴۵۰۰ فقره اســتاندارد ســازی 
انشــعاب به همراه احداث دو مخزن هوایی جزو طرحهای آبرســانی این 
قرارداد است که سازمان بسیج سازندگی کشور اجرای آن ها را با هزینه 
۲۷۰ میلیارد ریال واز ســوی نیروهای جهادی بســیج ساوجبالغ با هدف 

محرومیت زدایی درروستاها اجرا خواهد کرد.
مدیرعامل آبفای البرز با اشــاره به یکی از ویژگی های نیروهای بســیجی 
کــه همــان رویکرد جهادی درانجام کارهاســت، تاکید کرد: اجرای این 
 طرح با همیاری بســیج موجب پیشــبرد اهداف وپروژه های  شرکت آبفا 

وخدمت رسانی بهینه وسریعترمی شود.

شــهردار کمالشــهر در نشستی با آقای جعفری مدیر کل اداره 
امــور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری البرز ضمن اعالم 

این مطلب افزود:
هم افزایی و تعامل بین ادارات و تسریع در تصمیمات و تسهیل 
در امور مراجعین ، امری ضروری اســت که انتظار میرود این 
تعامالت  و همفکریها بیش از پیش موجبات تسریع در رسیدگی 

به امور شهروندان باشد.
دکتر بهمنی افزود : امید اســت مســئولین محترم اســتانی 
بــا نگرشــی متفــاوت تر و با همــکاری و همفکری با مدیریت 
 شــهری ، همراه ما باشــند در به ثمر رساندن اهداف ارزشمند 

و اثر گذار در شهر .
در ایــن جلســه جعفری مدیــر کل اداره امور اتباع و مهاجرین 
خارجی اســتانداری البرز ضمن تبریک به شــهردار کمالشهر و 
آروزی توفیق درخدمت به شــهروندان فهیم و صبور کمالشهر  
گفــت: همــکاری و تعامالت و هماهنگــی فی مابین مدیریت 
شهری و اداره اتباع قطعاً ثمرات مطلوبی در پی خواهد داشت.

گفتنــی اســت در ایــن دیدار ، آمایش اتباع و مســائل مربوط 
به مهاجرین خارجی ، تعامالت کاری در بخشــهای فرهنگی، 
تبلیغاتــی، اطالع رســانی و…و همچنین همکاری در امورات 

ادرای مورد بحث و بررسی الزم قرار گرفت.

 حســین بغدادی شــهردار مشــکین دشــت به همراه معاونت عمرانی و 
شهرسازی، معاونت خدمات شهری و مسئول فنی و عمرانی شهرداری از 
محل انجام پروژه های عمرانی در حال اجرای شــهرداری مشــکین دشت 

در نقاط مختلف شهر بازدید کردند.
 بغدادی در این بازدید که به منظور تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی 
در نقاط مختلف شــهرانجام شــد،با حضور در محل اجرای این پروژه ها از 
نزدیک در جریان مراحل پیشرفت طرح های مختلف عمرانی قرار گرفت.

پروژه های مجموعه ورزشــی شــهدای اقتدار ، بوستان شهدای سالمت، 
مجموعه ورزشــی )خانه کشــتی( ، پارکینگ ماشین آالت سنگین ، زمین 
چمن پارک گل نرگس ، جاده ســالمت ، جدولگذاری و زیرســازی معابر 

سطح شهر ، کنار گذر کانال کریم آباد و پل تقاطع بلوار امام خمینی)ره( 
و کمربنــدی جهــاد و خیابان اتحــاد و چندین پروژه عمرانی مورد بازدید 
شهردار مشکین دشت و معاونین قرار گرفت و ضمن بررسی آخرین وضعیت 
پروژه های در حال اجرا؛ جهت رفع برخی مشــکالت و موانع پیش روی 

اجرای این طرح ها دستورات الزم را در محل صادر نمود.
گفتنی اســت به مناســبت گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر و چهل و 
سومین سال پیروزی انقالب اسالمی ، مجموعه ورزشی شهدای اقتدار و 
بوستان شهدای سالمت و برخی دیگر از پروژه های عمرانی شهرداری با 
حضور دکتر عبدالهی استاندار محترم البرز و مسئولین شهری و شهرستان 

صبح شنبه ۱۶ بهمن مورد بهربرداری و افتتاح خواهد شد.

شهردار چهارباغ: 

 هدف مجموعه مدیریت شهری 
 ارتقای سطح خدمات عمرانی و شهری 

به شهروندان است
 شهردار چهارباغ گفت: با ارتقای درجه شهرداری، سازمان 
آتش نشــانی و ســازمان مدیریت حمل و نقل در چهارباغ 

تاسیس خواهد شد.
مهنــدس قربانــی عنوان کرد: هــدف مجموعه مدیریت 

شهری ارتقای سطح خدمات به شهروندان است.
مهندس قربانی افزود: با گذشــت ۸ ســال از ارتقای درجه 
شهرداری از ۳ به ۵، موفق شدیم با ارایه مستندات، هم افزایی 
مدیریت شهری و متقاعد سازی مسوولین استانی و کشوری، 

باعث ارتقای درجه شهرداری از ۵ به ۸ شویم.
وی تصریح کرد: با ارتقای درجه شهرداری، سازمان آتش نشانی و سازمان مدیریت حمل و نقل 
شهرداری تاسیس خواهد شد. وی تاکید کرد:همکاران من در مجموعه مدیریت شهری تالش 
می کنند که با پیشرفت پروژه های عمرانی، ارتقای درجه شهرداری، تاسیس سازمان های 

خدماتی و افزایش منابع درآمدی پایدار، خدمات شایانی به شهروندان ارایه کنند.
شــهردار چهارباغ گفت: ما شــانی جز خدمتگزاری نداریم و امیدوارم با تکریم ارباب رجوع و 

توسعه خدمات شهری گامی ارزنده در راستای جلب رضایت شهروندان برداریم.

سرپرست شرکت گاز استان البرز خبر داد : 

 گازرسانی به 32 روستای استان البرز 
در دهه فجر۱۴۰۰

همزمــان بــا دهه مبــارک فجر و چهل و 
دومین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
۳۲ روستا با ۱۹۸۳ خانوار در استان البرز 

زیر چتر گاز قرار خواهند گرفت .
ســید رضا غفاریان سرپرست شرکت گاز 
اســتان البرز از گازرسانی به ۳۲ روستای 
اســتان البرز در این ایام باشکوه خبر داد . 

غفاریان ضمن اشاره به موضوع فوق عنوان کرد : همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر و 
چهل و دومین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی ۳۲ روســتا با ۱۹۸۳ خانوار در استان البرز 

زیر چتر گاز قرار خواهند گرفت .
غفاریان گفت : شــرکت گاز اســتان البرز در نظر دارد به مناســبت ایام مبارک دهه فجر ، سه 
روســتای شهرستان ســاوجبالغ ، سه روستای شهرستان نظرآباد ، سه روستای شهرستان 

کرج و ۲۳ روستای شهرستان طالقان از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند .
سید رضا غفاریان سرپرست شرکت گاز استان البرز در پایان گفت : با توجه به تشدید سرما 
در اکثر استانهای کشور و افزایش مصرف گاز و برق م صرفه جویی در مصرف این حامل های 
انرژی ضروری می باشــد ، بیایید امروز با مصرف بهینه و کاهش ۲ درجه  از دمای رفاه در 

محل کار و منزل مان خانه های سایر هموطنانمان را گرما ببخشیم .

 روستای اشتبین
 ماسوله ای در همسایگی ارس

یکی از زیباترین روســتاهای استان آذربایجان شرقی 
روستای اشتبین است، این روستا در شهرستان جلفا و 
در مجاورت رود مرزی ارس قرار گرفته است. روستایی 
سرسبز در دامنه ارتفاعات پرشیب منطقه جلفا که به 
صورت پلکانی ساخته شده است و طبق مدارک تاریخی 
از دوران صفوی به یادگار مانده است. کوچه های روستا 
تنگ و باریک و سنگ فرش است و نمای بسیار جذابی 
دارد. آب و هوای این روستای زیبا در مناطق کوهستانی 
سرد و در سمت دره ها به مراتب گرم تر و معتدل تر است. 
این روستا در اصل ترکیبی از سه آبادی هراس، سیاوشان 
و جعفرآباد است و گویش مردمان آن زبان باستانی تاتی 
است.روستا معماری بسیار جذابی دارد. کوچه هایی با پله 
های بسیار و سنگ فرش، بالکن های جذاب با نرده های 
چوبی، ستون های کنده کاری شده، پنجره های چوبی 
و ارســی های زیبا. خانه های قدیمی از معماری دوران 
صفویه و قاجاریه تبعیت می  کنند. خانه به سان همه خانه 
های روستایی از بخش های متنوعی تشکیل شده است 
اما یکی از بخش های خاص خانه های اشتبین بنه است. 
اتاقی بدون روزنه و با سقفی بلند و چند ستون اغلب چوبی 
که تنها یک تنور در آن قرار می گیرد و بنا بر گفته ریش 
سفیدان در روزگاران قدیم جنبه امنیتی داشته است. 
به دلیل موقعیت خاص روستا، خانه های روستا تنها در 

سمت شمال آن پیش روی می کنند.
ویژگی دیگر معماری این روستا، استفاده از بالکن است 
که مردم محلی به آن »آرتیرما« می گویند؛ فضایی که 
از ساختمان بیرون آمده اســت و روی معابر قرار دارد. 
آرتیرما در تابستان جلوی تابش زیاد آفتاب به درون اتاق 
را می گیرد و به عنوان فضای بادگیر و خنک محسوب 

می شود.

گردشگری

آغاز بلیت فروشی جشنواره 
موسیقی  فجر با 3۰ درصد ظرفیت

بلیت فروشــی اجراهای صحنه ای ســی و هفتمین 
جشنواره موسیقی فجر از دیروز، چهارشنبه ۱۳ بهمن 
ماه آغاز شــد.بلیت فروشــی تمامی  اجراهای صحنه 
ای جشــنواره موســیقی فجر از دیروز ۱۳ بهمن ماه، 
آغاز شــد و ســایت هنر تیکت به عنوان سامانه بلیت 
فروشی این دوره از جشنواره با توجه به پیشنهادهای 
مورد نظر و بررســی زیرساخت ها و شرایط گوناگون 

معرفی شده است.
تــاالر وحــدت، تــاالر رودکــی، ســالن دهلوی، 
فرهنگسرای نیاوران، فرهنگسرای ارسباران و سالن 
میالد نمایشــگاه بین المللی در جشنواره موسیقی 
فجر با ۳۰ درصد ظرفیت سالن برای هر اجرا از طریق سایت 
 www.honarticket.com فروش بلیت به نشانی اینترنتی

پذیرای عالقه مندان می باشند.
سی وهفتمین جشنواره موسیقی فجر هم زمان و 
در گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایــران از تاریــخ ۲۲ تا ۲۶ بهمــن ماه ۱۴۰۰ به 
دبیــری حســن ریاحی در بخش هــای رقابتی 
)جایزه باربد( و غیررقابتی برگزار می شود و جایزه 
ترانه ، جایزه موســیقی و رســانه و نشست های 
 پژوهشــی برنامه های دیگر این دوره از جشنواره 

خواهد بود.

« اثری متفاوت  »برف آخر
 در سینمای ایران

 تهیه کننده فیلم سینمایی »برف آخر« با اشاره به 
اینکه همواره در بخش نگاه نو فیلمسازان جوان 
بســیار خوبی به سینمای ایران معرفی شده اند، 
تأکید کرد: حذف بخش نگاه نو فرصت دیده شدن 
را از فیلمسازان جوان می گیرد.حسن مصطفوی 
که به ســودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم 
فجر راه پیدا کرده اظهار داشــت: درباره موضوع 
فیلم »برف آخر« بیشتر از آن خالصه داستان یک 
خطی نمی توانم چیزی بگویم اما این فیلم هم مثل 
فیلم قبلی امیرحســین عسگری یک اثر متفاوت 
و جــذاب در ســینمای ایران اســت.مصطفوی 
خاطرنشــان کرد: فیلمبــرداری »برف آخر« در 
شمال کشور انجام شده است. خوشبختانه فیلم 
به موقع آماده نمایش شد و ما نسخه کامل این اثر 
سینمایی را در اختیار هیات انتخاب قرار دادیم. 
دربــاره محصول نهایی نظری نمی توانم بدهم و 
امیــدوارم کــه مخاطبان و منتقدان بتوانند با آن 

ارتباط برقرار کنند.

امیکرون( ۷۰ برابر سریع تر از نوع دلتا موجب بیماری افراد شده است و زیر 
شاخه جدید آن با نام کرونای پنهان کار )BA.۲(  نشان می دهد که می تواند 
حتی بیشــتر از امیکرون قابل انتقال باشــد.با این حال، در میان هراس از 
گســترش این زیرشــاخه خبرهای خوبی وجود دارد. طبق گزارش آژانس 
 ۲.BA امنیت سالمت بریتانیا به نظر می رسد یافته ها حاکی از آن است که
بیماری شــدیدتری ایجاد نمی کند و واکســن ها و تقویت کننده های موجود 
مانند سایر موارد محافظتی از انسان در برابر این زیرشاخه حفاظت می کند.

در سطح جهانی، BA.۱ که شامل اُمیکرون و سویه های قبلی آن است، حدود 
۹۹ درصد موارد توالی شده و ارائه شده به پایگاه داده عمومی ردیابی ویروس 
GISAID را تشکیل می دهد.متاسفانه برای کسانی که به دنبال تایید ابتال 
به اُمیکرون یا کووید پنهان کار هستند، مشخص نیست که آیا BA.۲ عالئم 
منحصر به فردی را ایجاد می کند یا خیر اما از مردم خواسته شده است که 
مراقب باشند و عالئم مطابق با دلتا و اُمیکرون را کنترل کنند.هشت عالمت 
اصلی کووید-۱۹ گلو درد، سرفه های مداوم، خستگی و خستگی مفرط، بدن 

درد و درد عضالنی، سردرد، تب، آبریزش بینی، از دست دادن حس بویایی یا 
چشایی است. اگر هر یک از این عالئم را تجربه کردید، مهم است که آزمایش 
کرونا را انجام دهید.همان طور که مشــخص شــده، کووید پنهان کار نام خود 
را به دلیل سخت بودن تشخیص به دست آورده است.آزمایش های جریان 
جانبی )آزمایش سریع( و پی سی ار )PCR ( برای میلیون ها نفر به بخشی از 
زندگی روزمره تبدیل شده اند اما حتی این ابزارهای تشخیص بسیار دقیق 

ممکن است در مورد زیرشاخه اُمیکرون کارایی نداشته باشند.

همه چیز درباره کووید پنهان کار و عالئم آن

دریچه علم

كارتون 

 تعرفه های ازدواج 
هم تغییر كرد!

معاون رئیس قوه قضاییه و 
رئیس سازمان ثبت اسناد 
و امالک كشور با اشاره به 

تدوین نظام نامه جدید برای 
تعیین تعرفه ثبت دفاتر 

ازدواج و طالق گفت: مالک 
تعرفه ثبت ازدواج میزان 

مهریه می شود و مهریه های 
باالتر باید تعرفه بیشتری 

برای ثبت ازدواج پرداخت 
كنند. موضوعی كه سوژه 

كارتونی از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

فرهنگ و هنر

ویژه خبری | روزگار البرز


