
لمان و باقری در اتریش؛ امیرعبداللهیان در آ

دیپلماسی ایران از مونیخ تا وین
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران چند روزی است برای شرکت در پنجاه 
و هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ به این شهر سفر کرده است. این کنفرانس که از ۲۹ بهمن با سخنرانی 
آنتونیــو گوتــرش، دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد و بــا حضــور مقامــات و کارشناســان امنیتــی و سیاســی از 

کشورهای مختلف جهان به مدت دو روز برگزار شد. به گفته برگزار کنندگان بیش از ۱۰۰ وزیر از کشور های 
مختلف و روســای بســیاری از ســازمان های بین المللی از جمله ســازمان ملل متحد، ســازمان پیمان 

  || صفحه  صفحه 22  آتالنتیک شمالی )ناتو( و اتحادیه اروپا نیز در این کنفرانس سه روز حضور داشته باشند...

وعده هایی که عملی نشد

 قیمت خودور  قیمت خودور 
بدون افزایش تولید باال رفتبدون افزایش تولید باال رفت

صفحه 3 

1400 اســفند   3 2050   سه شـــــــنبه   پیاپــی:  30000 ریــالشمــــــــــاره  8 صفحــه تک شــماره:        2022 22 فوریــه       1443 20 رجــب    

قالیباف در روز دوم بررسی بودجه:

رهبر انقالب در مورد 
بانک ها به مجلس 

هشدار داده اند
در  رهبــری  گفــت:  مجلــس  رئیــس       
نامــه ای بــه بنــده و نماینــدگان دیگــر بــه 
صورت مکتوب هشــدار دادند که تکلیف 
ماالیطاق)بیــش از حــد تــوان( به بانک ها 

داده نشود...

وزیر نفت:

تحریم های یک  جانبه 
 امنیت انرژی جهان را 

به خطر می اندازد
     وزیــر نفــت گفــت: اعمــال تحریم هــای 
یکجانبه علیه اعضای مجمع نه تنها ناقض 
انــرژی  امنیــت  بلکــه  بین المللــی،  قوانیــن 

جهان را به خطر می اندازد...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

طال به پایین ترین قیمت 
خود رسید

3

زمین رایگان از دولت؛ 
 هزینه ساخت متری

۱۰ میلیون تومان از مردم!
3

 سفر رییس جمهوری 
به قطر فرصتی برای گسترش 

دیپلماسی انرژی است
4

 کودکی زیر سقف 
کبود آرزوها

7

 روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

و  الیروبــی  هــای  گــذاری درطــرح  ای هرمــزگان درنظــر دارد"ســرمایه  منطقــه  آب  شــركت ســهامی 
ای واقــع  رودخانــه  و ماســه  مــازاد شــن  برداشــت مصالــح  مقابــل  هــا در  رودخانــه  ســاماندهی 
در محــدوده رودخانــه ســرزه واقــع در شهرســتان بنــدر ســیریک " بــا بــرآورد هزینــه اجــرای پــروژه 
بــه  ســاماندهی(  طــرح  اجــرای  بــر  مــازاد  )وجــه  مزایــده  پایــه  مبلــغ  و  ریــال    1.581.257.920
مبلغ10.000.000ریــال را از طریــق مزایــده عمومی)حــراج حضــوری( بــه ســرمایه گــذار واجــد صالحیــت 
پیمانــکاری پایــه 5 رشــته آب، راه و بانــد فــرودگاه یــا ابنیــه و یــا بهــره بــرداران شــن و ماســه )بــا 
مزایــده  در  شــركت  ســپرده  مبلــغ  نمایــد.  واگــذار   ) مذكــور صالحیــت  دارای  پیمانــکار  بکارگیــری 
ــا ضمانتنامــه بانکــی. مهلــت خریــد اســناد از ســامانه  ــز وجــه نقــد ی ــال از نــوع واری 32.000.000  ری
ســتاد ایــران)www.setadiran.ir( از تاریــخ درج ایــن آگهــی و حداكثــر تــا مــورخ 1400/12/07، زمــان 
برگــزاری حــراج حضــوری ســاعت 8 مــورخ 1400/12/08 مــی باشــد.در ضمــن هزینــه آگهــی روزنامــه بــه 

عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد.    
شناسه آگهی: 1278229

گهی فراخوان  مزایده حضوری گهی فراخوان  مزایده حضوریآ آ
 نوبت اول

  روز ملی حمایت از حقوق
 مصرف کنندگان در اقتصاد ایران

   غالمعلی رموی
 کارشناس مسائل اقتصادی

این روزها مصادف است با ایام پایانی 
ســال و روز ملی حمایــت از حقوق 
مصــرف کنندگان بــه همین دلیل 
مناسب است که نسبت به این موضوع 

بحث و تبادل نظری انجام گیرد.
درج روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده در این زمان شاید 

به نوعی یک خوش سلیقگی هم تلقی می شود.
چــرا کــه در این زمــان حجم زیادی از تقاضا برای خرید کاال و 
خدمات در بازار از سوی مصرف کنندگان ایجاد می شودو می 
توان شرایط جاری رعایت حقوق مصرف کنندگان را بهترارزیابی 
نمود از سوی دیگر هم نگاهی به یکسال وضعیت مصرف کننده 
می تواند ارزیابی منطقی از وضعیت این قانون را در مقابل دیدگان 

همگان قرار دهد.
در همه دنیا در ایام پایانی ســال بنگاه های اقتصادی از طرق 
مختلف تالش دارند تا نســبت به عرضه کاالها و خدمات خود 
بشکل ویژه اقدام نمایند و بسترهایی را برای فروش های فوق 

العاده در جهت جذب مشتری بیشتر داشته باشند.
در بیشتر کشورها خصوصاً کشورهای غربی و اروپایی روزهای 
سال نو و کریسمس در یک فرایند حدود بیست روزه شروع می 
شود؛ در این زمان بنگاههای مختلف اقتصادی با ایجاد تخفیف 
های واقعی، عجیب و غریب مثل جمعه سیاه همراه با تخفیف 
ها و هدایای مختلف به مصرف کنندگان توان خود را در ارایه 

کاال ارزان نشان می دهند.
هدف این برنامه عالوه بر فروش بیشتر از طریق تبلیغات وسیع، 
فراهم نمودن بسترهایی برای ایجاد یک فضای مفرح اقتصادی 
است تا همگان در کنار هم از این شرایط بهره مند شوند   والبته 
در بطن موضوع منافع تولیدکننده ، توزیع کننده و مصرف کننده 

نیز تامین می شود.
البته این بنگاه ها در طول ســال هم شــیوه های مختلف جذب 
مشــتری را اجرا می کنند و مصرف کنندگان در فرایند خرید 
بدون هیچ نگرانی و استرس کاال مورد نیاز خود را انتخاب، خرید، 

آزمایش و استفاده یا مرجوع می کنند.
مثاٌل در کشــور ســوئد در موقع خرید کاال از فروشگاه عالوه بر 
دسترسی کامل به همه مشخصات کاال می توانید از مشاوره یک 
فروشنده آموزش دیده و خبره برای بهترین انتخاب با توجه به 

نیاز واقعی استفاده کنید.
این فرد با حوصله تمام ضمن ارائه اطالعات کاال به تمام سئواالت 

شما صادقانه و بشکل دقیق پاسخ می دهد.
و در نهایت نیز بهترین گزینه ها را متناسب با نیازتان پیشنهاد 
می کند و شما حتی پس از خرید کاال بدون هیچگونه نگرانی 
می توانید تا یک ماه بصورت آزمایشی کاال را استفاده نمایید و 

درصورت عدم رضایت یا تمایل آن را مرجوع کنید.
این موضوع خصوصاً در مورد وســایل الکترونکی و برقی مثل 
کامپیوتر، لب تاپ و یخچال و تلویزیون و لباسشویی و … بسیار 
مهم و قابل توجه می باشد چرا که مثاًل در کشور ما حجم زیادی 
از شــکایتهای واصله به ســتادهای خبری سازمانهای صمت و 
بازرسی اصناف و اتحادیه ها مربوط به فروش کاالهای بی کیفیت 
و نامرغوب و عدم تعهد تولید کننده در مقابل مصرف کننده است 
زیرا فروشنده احساس می کنید فقط تا زمان دریافت وجه می 
توانسته مورد توجه باشد و بعد از آن تعهد جدی وجود نخواهد 
داشت. این یعنی ترس از خرید و قرار گرفتن در یک پرسه شکایت 
یا چشم پوشی از منافع در مقابل جریان قدرتمند تولید و توزیع.
و از منظر قدرت خرید مصرف کنندگان، در این کشــورها این 
امکان برای خریداروجود دارد تا با داشتن حداقل درآمد شغلی 
کاالی مورد نیاز خود را بصورت تمام اقساط بدون بهره و سودهای 
آنچنانی با همه ضمانتهای گفته شــده خریداری نماید. یا در 
مورد خدمات پس از فروش هم تمام شرایط برای رعایت کامل 
حقوق مصرف کننده در چهارچوب های قانونی حکم فرماست.
این سطح از ارتقا حقوق مصرف کننده می تواند در اثر عوامل 
مختلف و تجارب گوناگون ناشی از روند تحوالت اقتصادی این 
کشــورها ناشــی شود ولی جالب ماجرا آنجاست که بسیاری از 
کشــورهای جهان بدون داشتن این تجارب نیز توانسته اند به 
این چنین اســتانداردهایی دســت یابند و لذا این موضوع برای 
کشــورما نیز دور از دســترس نخواهد بود. حال سئوال اصلی 
اینجاست که در شرایط موجود آیا آسیبی که مصرف کننده در 
اثر مشکالت اقتصادی تحمل نموده است با آسیب سایر بخش 
های زنجیره تامین، تولید و توزیع برابر است؟ روند تورمی بازار 
آیا سرمایه بنگاه تولید و توزیعی را همانند مصرف کننده از بین 
برده اســت؟ آیا قدرت اقتصــادی مصرف کننده هم به میزان 
تورم ترمیم گردیده اســت. آیا سیاســتهای حمایتی به سمتی 
هدایت شــده اســت که بخشــی از این تورم به ارکان مختلف 
زنجیره تولید تا قبل مصرف نیز انتقال یابد؟ یا فقط قرار است 
هرگونه افزایش قیمت احتمالی به مصرف کننده منتقل شود 
و دیگر ارکان فقط هدایت کننده و بعنوان یک اپراتور افزایش 
قیمتها،عمل نمایند؟ چرا برای این موضوع فکری نمی شود؟ 
روزملی حمایت از مصرف کننده اگرچه فعاًل در تقویم بجز نامی 
از آن باقی نمانده است ولی این ساقه خشکیده حتماً یک روز 
باهمــت همین مردم و دلســوزان مــردم و انقالب دوباره بارور 
خواهد شــد و قرائت واقعی از جایگاه و نقش حمایت از حقوق 
مصرف کننده در تعالی اقتصاد کشور ارائه خواهد نمود. رنج نامه 
حمایــت از حقــوق مصرف کننده در اقتصاد ایران اگرچه فراز و 
فرودهایی را تجربه نموده است ولی آینده اقتصاد ایران را همین 

حقوق مصرف کنندگان ضمانت خواهد کرد. 
منبع: صنایع پرس

یادداشت

رئیس قوه قضاییه: 

 شبکه توزیع محصوالت در کشور 
ناسالم و معیوب است

رئیس قوه قضاییه  گفت: عینیت یافتن اقتصاد مقاومتی به 
دیپلمات های کشورمان در رویارویی با طرف های مقابل، 

بسط ید و قدرت مانور می دهد.
حجت االسالم والمســلمین محسنی اژه ای روز گذشته در 
ابتدای جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ابالغ دستور 
رئیس دستگاه قضا مبنی بر حذف تشریفات و هزینه های 
زائــد و لــزوم اجــرای یکپارچه و دقیق ان در قوه قضاییه از 
مسئوالن قضایی که طی یک هفته اخیر بالفاصله در حذف 
و کاستن از تشریفات برای مدیریت هزینه ها و صرفه جویی 
در مصارف با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مردم، همت 
گماشــته اند، تقدیر کرد و مجدداً به مســئوالن قضایی در 
سراسر کشور توصیه کرد تا در اقدامات و برنامه های خود 
ضمن تالش برای بازدهی مناسب، نسبت به حذف، تقلیل 
و کاهش محســوس مخارج و هزینه ها در حوزه تشریفات 

اقدام کنند.
اژه ای در ادامه به مقامات و مسئوالن قضایی و نظارتی توصیه 
کــرد که تا حدامکان از فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان، 
صنعتگران و کارآفرینان که افسران جنگ و نبرد اقتصادی 
می باشند حمایت کنند و بین وقوع فساد و تخلف تفکیک 
قائل شوند. رئیس دستگاه قضا در ادامه شبکه توزیع را یکی 
از اضالع مهم در ساختار اقتصاد و بازار دانست و با اشاره به 
ناســالم و معیوب بودن شبکه توزیع محصوالت در کشور، 
با توجه به در پیش بودن ایام عید نوروز به دادســتان های 
سراسر کشور مأموریت داد که در راستای وظایف نظارتی 
برای اصالح چرخه معیوب و ناسالم توزیع اقدام جدی داشته 
باشند و نهایت مساعدت را با دولت و تعزیرات برای نظارت بر 
توزیع محصوالت در بازار انجام دهند تا از این ناحیه مشکل 

و گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.

اخبار كوتاه سخنگوی وزارت خارجه:

مذاکرات پرداخت بدهی انگلیس از مذاکرات وین جداست
سخنگوی وزارت خارجه گفت: گفت وگو ها پیشرفت قابل 
توجهی داشــته، اما موضوعات باقیمانده از جدی ترین 

موضوعاتی است که باید حل شود.
 سعید خطیب زاده درباره پرداخت بدهی انگلیس به ایران 
گفت: گفت وگو با انگلیس درباره بازپرداخت بدهی انجام 
شده و سفر هایی بوده و در این سفر ها جزئیات آن مجددا و 
برای چندمین بار نهایی شده و پیشرفت های قابل توجهی 
داشته و امروز منتظر عملیاتی شدن این توافقات هستیم.
به گفته  سخنگوی وزارت امور خارجه »دولت انگلیس در 
یکی دو سال اخیر نشان داده که به آنچه توافق می شود 
در شــب توافق اجرا می کنند. بدهی قطعی دارند و باید 

بپردازند و متاسفانه شاهد این فرآیند هستیم.«
پیش تــر »لیز تراس«، وزیر امــور خارجه انگلیس با به 
رسمیت شناختن بدهی انگلیس به ایران گفته بود که 
بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی کشورش به ایران یک »بدهی 
قانونی« است و دولت لندن می خواهد آن را پرداخت کند.
ایــران و انگلیس در دهه ۱۹۷۰ میالدی قراردادی برای 
تحویــل ۱۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودروی زرهی به 
طرف ایرانی امضا کردند، اما لندن، بعد از تســخیر النه 
جاسوسی آمریکا تحویل این تانک ها به ایران را متوقف 

کرد.

کرات را   هنوز اراده الزم در مذا
از اروپا و آمریکا ندیده ایم

سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات وین گفت: در 
چارچوب گفت وگوها، تمام تحریم ها باید مرتفع شود. اگر 
در موضوعات باقی مانده تعهد طرف مذاکره را در عمل 

ببینیم، وارد فاز نهایی سازی توافق می شویم.
بــه گفته خطیــب زاده، »مذاکره کنندگان ملت در وین 

با دقت و ســختی در حال مذاکره هســتند، ما تضامین 
حقوقی، سیاسی و اقتصادی خود را ارائه کردیم که برخی 
از آن ها را آمریکا نپذیرفته است. با حقوق مردم مصالحه 
نخواهیم کرد. ما تضامین حقوقی سیاشــی و اقتصادی 
هستند که ارائه کردیم که برخی از آن ها را آمریکا نپذیرفته 
است. فارغ از اینکه تضامین انجام شود، یکی از مهم ترین 
تضامینی که در مذاکرات اعالم کردیم برگشت پذیری 
ســریع برنامه های ایران در خصوص رســیدن هرگونه 

توافق است.
ســخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکره مستقیم با 
آمریکا گفت: آمریکایی ها بار ها مذاکره مســتقیم با 
ایران را درخواست کرده اند، حتی دولت ترامپ هم 
این درخواســت را داشــت. آن ها می خواهند برخی 
موضوعــات را در گفتگو های مســتقیم با ما مطرح 
کنند. نمی شود آمریکایی ها با سیاست یکسان نتیجه 

متفاوتی را انتظار داشته باشد.
دیشب و در آخرین موضع گیری حسین امیرعبداللهیان 
وزیر خارجه در مصاحبه ای با یورو نیوز گفت: اکنون بیش 
از هر زمان دیگری به حصول توافق نزدیک هستیم. به 
همین جهت است که به آمریکایی ها از طریق واسطه ها 
اطالع داده ایم و به ۳ کشور اروپایی هم از سوی همکارانم 
در ویــن یــا خودم گفته ایم که دیگر کامال واضح اســت 
که نوبت شــما فرا رســیده و زمان مشاهده ابتکار عمل و 

انعطاف پذیری طرف غربی است.
در یکی دو روز گذشته  نیز ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس 
طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار اخذ تضمین های 

الزم برای توافق احتمالی شده بودند.
تا زمانی که پول های بلوکه شــده ما در ســئول اســت، 

همکاری دیگری در دستور کار قرار نمی دهیم
خطیــب زاده درباره پرداخت بدهی کره جنوبی به ایران 

گفت: هیأت ایران به درخواســت کره ای بعد از مالقات 
معاون وزیر خارجه کره با آقای باقری در وین، به سئول 
رفت همچنان هیچ اقدام عملی را از ســوی کره شــاهد 
نیتســیم. به گفته سخنگوی وزارت خارجه، »متاسفیم 
دولت کره به مســئولیت قطعی خود نگاه شــکلی دارد و 
مادامی که وجوه مردم ایران در بانک های کره مســدود 
است هیچ موضوعی فراتر از این را در دستورکار دو کشور 
قرار نمی دهیم. البته فرآیند ها در جریان اســت و هیچ 
فرآینــدی را متوقــف نکردیــم و دولت کره بداند ما این 

موضوع را فراموش نخواهیم کرد.«
هفته پیش، مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی 
بانــک مرکزی از انجــام مذاکرات ایران و کره جنوبی در 
ســئول برای آزادســازی ۷ میلیارد دالر از دارایی های 

مسدودشده ایران خبرداده بود.
این منابع مالی از ۴ سال قبل به بهانه تحریم های آمریکا 
در ۲ بانک کره جنوبی مســدود شــده است. در پی این 
خبر، رسانه های کره جنوبی نیز از برنامه این کشور برای 
ازســرگیری واردات نفت از ایران پس از ســه سال وقفه 

خبر دادند.

 آمادگی داریم مسئله حق آبه ایران از هیرمند را 
به شکل فنی حل کنیم

موضوع حق آبه ایران از هیرمند دیگر محور نشست خبری 
سخنگوی وزارت خارجه بود.

ســعید خطیــب زاده گفت:  برای ما یکــی از مهم ترین 
سنجه های مسئولیت پذیری هیأت حاکمه سرپرستی 
افغانستان، حق آبه است. آنچه در کالم گفته می شود آبی 
به ایران نرسیده و این را به عنوان عمل غیرمسئوالنه در 

پرونده هیأت حاکمه فعلی افغانستان ثبت کردیم. 

گهی مزایده  گهی مزایده آ آ

تامین اجتماعی شهرستان مشکین شهر 

آئیــن نامــه  تامیــن اجتماعــی شــعبه مشــکین شــهر در نظــر دارد باســتناد اصــل هشــتم 
از طریــق  را  اجرایــی مــاده 50 قانــون تامیــن اجتماعــی امــوال غیرمنقــول مشــروح ذیــل 

مزایــده بــه فــروش برســاند.
مشخصات مال غیرمنقول مورد مزایده:

ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه شــماره پــالک ثبتــی 287 فرعــی از 119 اصلــی، قطعــه 60 واقــع 
، بــه مســاحت 80متــر مربــع متعلــق بــه شــركت  در بخــش 11حــوزه ثبــت ملــک مشــکین شــهر
تعاونــی رضــی بــه ازای هــر متــر مربــع 53.750.000 ریــال بــه ارزش 4.300.000.000 ریــال 
لغایــت   9.30 ســاعت  از   1400.12.18 تاریــخ  چهارشــنبه  روز  در  مزایــده  برگــزرای  زمــان 
12.30در ســاختمان شــركت تعاونــی رضــی واقــع در مشــکین شــهر ، رضــی، خ 45 متــری، 
نماینــده  حضــور  در  رضــی  تعاونــی  شــركت  ســاختمان  بنزیــن  پمــپ  جایــگاه  روبــروی 
محتــرم دادســتان برگــزار خواهــد شــد .برنــده مزایــده موظــف اســت 10 درصــد كل قیمــت 

پیشــنهادی را بــه صــورت نقــدی و یــا چــک تضمیــن شــده بانکــی فــی المجلــس بــه حســاب 
پرســنلی ســازمان واریــز و مابقــی مبلــغ را ظــرف ســه روز از تاریــخ مزایــده پرداخــت نمایــد . در 
صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ، 10 درصــد توســط ســازمان ضبــط و مزایــده طبــق بخشــنامه 

ــد . ــد ش ــذار خواه ــر دوم واگ ــه نف ــازمان ب س
پرداخــت كلیــه هزینــه هــا مربوطــه  بــه شــهرداری ، دارایــی و ... بــه عهــده برنــده مزایــده 

مــی باشــد .
متقاضیــان مــی تواننــد از روز ســه شــنبه مورخــه 1400.11.5 تــا یــک روز مانــده بــه برگــزاری 
مزایــده بــه جــز ایــام تعطیــل از ســاعت 8 الــی 13 جهــت كســب اطالعــات ازشــرایط و بازدیــد 

از محــل و رفــع ابهــام احتمالــی بــه واحــد اجرائیــات شــعبه مشــکین شــهر مراجعــه نماینــد.
رضــی، جنــب شــهرداری،  شهرســتان مشــکین شــهر، شــهر  مزایــده:  مــورد  ملــک  آدرس 

ارس  چــاپ  روبــروی 

 نوبت سوم
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سیاست 2

وزیر خارجه آلمان:

روسیه با جان انسان ها بازی نکند
وزیر خارجه آلمان ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت بحرانی در منطقه دونباس و تبادل آتش بین دولت های خودخوانده 

با دولت اوکراین، از مسکو خواست هرچه سریعتر به میز مذاکره بازگردد.
»آنالنا بائربوک« وزیر خارجه آلمان امروز )دوشنبه( روسیه را به انجام »بازی غیر مسئوالنه« با غیرنظامیان شرق اوکراین 

متهم کرد و از مسکو خواست تا به میز مذاکره بازگردد.
بائربوک پس از ورود به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: »من فوراً از دولت روسیه 

و از رئیس جمهور روسیه می خواهم، با جان انسان ها بازی نکنید«.
به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، وی در این باره توضیح داد: »آنچه در ۷۲ ســاعت گذشــته از نظر حمالت ]در منطقه 

دونباس[دیدیم، اختالفات خشونت بار و واقعا نگران کننده است. مسئولیت ]این درگیری ها[با دولت روسیه است«.
این دیپلمات ارشد آلمانی در ادامه افزود: »به همین دلیل است که من از دولت روسیه می خواهم، فوراً به میز مذاکره 

بازگردید. این در دستان شماست«.
پس از آنکه فرانسه اعالم کرد »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا و »والدیمیر پوتین« همتای روس او با برگزاری نشستی 

بر سر اوکراین موافقت کرده اند، وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز امروز درباره وضعیت این کشور گفتگو خواهند کرد.
»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه می گوید کشور های غربی معتقدند تجمع نیرو های روسیه در نزدیکی 
اوکراین مقدمه ای برای تهاجم است، اما اتحادیه اروپا از آخرین تالش برای ترتیب دادن مذاکرات بیشتر حمایت می کند.
به نوشته رویترز، بورل در بروکسل گفت: »نشست های اعضای اتحادیه اروپا، در سطح سران، در سطح وزرا، با هر فرمتی، 

به هر شکلی که صحبت کنیم و پشت میز بنشینیم و تالش کنیم از جنگ اجتناب کنیم، به شدت مورد نیاز است«.
بامداد یکشنبه بود که رسانه ها گزارش دادند در مرکز منطقه خودمختار »دونتسک« واقع در شرق اوکراین، چندین 

صدای انفجار مهیب به گوش رسیده است.

اخبار كوتاه

رییس كل دادگستری استان 
مازندران از تخریب بنا های 

غیر مجاز در حریم سد البرز 
در شهرستان سوادكوه شمالی 

خبر داد

یک هواپیمای جنگی مدل 
اف ۵ صبح دوشنبه در 
داخل سالن ورزشی شهید 
علیپور واقع در بلوار منجم 
تبریز سقوط كرد 

گزارش تصویری

لمان و باقری در اتریش؛ آ امیرعبداللهیان در 

دیپلماسی ایران از مونیخ تا وین
حســین امیرعبداللهیــان وزیر خارجه 
جمهــوری اســالمی ایــران چند روزی 
اســت برای شرکت در پنجاه و هشتمین 
کنفرانس امنیتی مونیخ به این شهر سفر 

کرده است.
این کنفرانس که از ۲۹ بهمن با سخنرانی 
آنتونیــو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل 
متحد و با حضور مقامات و کارشناســان 
امنیتی و سیاســی از کشورهای مختلف 

جهان به مدت دو روز برگزار شد.
به گفته برگزار کنندگان بیش از ۱۰۰ وزیر 
از کشور های مختلف و روسای بسیاری از 
ســازمان های بین المللی از جمله سازمان 
ملل متحد، ســازمان پیمــان آتالنتیک 
شــمالی )ناتو( و اتحادیه اروپا نیز در این 

کنفرانس سه روز حضور داشته باشند.
یکــی از موضوعــات کنفرانس امســال، 
چالش های امنیتی در افغانســتان پس از 
روی کار آمدن طالبان و وضعیت امنیتی 
و سیاســی در شــمال آفریقا و در شــرق 
اروپــا نیز از جملــه محور های بحث های 

کنفرانس است.
امیرعبداللهیان نیز که از روز جمعه تهران 
را بــه مقصــد مونیخ ترک کــرده بود، در 
حاشــیه این کنفرانس با بیش از ۳۰ تن 
از دیپلمات های بلندپایه و وزرای خارجه 

دیدار و رایزنی کرد.
ایــن کنفرانس در حالی برگزار شــد که 
هشتمین دور از مذاکرات لغو تحریم های 
ایــران در وین در جریان اســت؛ صاحب 
نظــران بر ایــن باورند که حضور ایران در 
ایــن کنفرانس امنیتی همچنین از طرف 
دیگر حضور در وین نشــان از دیپلماسی 

متوازن دولت سیزدهم دارد.
وزیــر خارجه شــرکت در این کنفرانس 
را فرصتی برای تبیین سیاســت خارجی 
دولــت مردمی و تحول گرای ســیزدهم 
ایران دانست و گفت: این طرف های غربی 
هســتند که باید ابتــکار و انعطاف واقعی 
خود را به تصویر بکشــند و آن ها هســتند 
کــه می توانند تعیین کنند که »مذاکرات 
وین« در چند روز آینده به نتیجه خواهد 

رسید یا در چند هفته آینده.

امیرعبداالهیــان در دیــدار بــا دبیرکل 
ســازمان ملل، پیشــرفت ها در مذاکرات 
ویــن را »قابل توجه« خواند و گفت طرف 
غربی باید در »برخی موضوعات کلیدی« 
تصمیمات »جدی سیاســی اتخاذ« کند. 
دبیرکل ســازمان ملــل متحد، نیز گفت 
همــه منتظریم یک توافــق مورد قبول 

همه طرف ها حاصل شود.
در ایــن میــان اما، علی باقــری مذاکره 
کننده ارشــد کشــورمان نیــز در هتل 
کوبــورگ حضــور دارد تــا ادامــه دور 
هشــتم مذاکــرات لغوتحریم ها را، جایی 
نزدیکــی مونیخ در ویــن پیگیری کند. 
دیپلمات های کشــورمان چه از مونیخ و 
چــه از ویــن از »نزدیک بودن زمان پایان 
 مذاکرات« به شــرط جدیت طرف مقابل 
ســخن می گویند. جمعه شب هم سعید 
خطیب زاده از مونیخ در صفحه شــخصی 
توئیتــر خود نوشــت امیرعبداللهیان در 
کنفرانــس امنیتی مونیــخ گفته » ایران 
متعهــد بــه پایان  موفــق گفت وگوهای 
وین اســت. ما همــه تصمیماتی که باید 
می گرفتیــم، اتخــاذ کرده ایــم و جدیت 
خودمــان را به طور کامل نشــان داده ایم. 
برای این که به توافق نهایی برسیم، اکنون 

بســتگی کامل به ســه کشــور اروپایی و 
آمریکا دارد تا فورا همانند ما عمل کنند.«
دیــدار هیئت ایرانی مســتقر در مونیخ با 
مقامات کشــورهای حاضر در کنفرانس، 
پشــت ســرهم و با فاصله اندکی صورت 
می گرفت که در آن عالوه بر صحبت درباره 
مسائل دوجانبه مسئله مذاکرات وین، پایه 
ثابت گفتگوها بود. دیپلمات های هر کدام 
از کشــورها که با وزیرخارجه کشــورمان 
دیدار می کردند بر یک نکته تاکید داشتند 
کــه آنهم به رســمیت شــناختن حقوق 
مشــروع مردم ایران از ســوی طرف های 

مذاکره کننده بود.
در صریح ترین موضع گیری، آنالنا بربوک 
وزیرخارجــه آلمان که کشــورش یکی از 
طرف های گفتگوهای وین نیز هســت در 
دیدار با امیرعبداللهیان  با تاکید بر رعایت 
حقوق ایران خواســتار تشدید فعالیت ها 
برای رســیدن به یک توافق خوب در وین 

شده بود.
میخائیــل اولیانوف، نماینده روســیه در 
ویــن هم گفت » به تکمیل موفقیت آمیز 
مذاکرات درباره برجام نزدیک هســتیم، 
باید چند روز وین را ترک کنند، اما تیم های 
آن ها برای مذاکرات بیشــتر در پایتخت 

اتریش در دســترس خواهند بود.  آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز 
گفته همه منتظریم یک توافق مورد قبول 

همه طرف ها حاصل شود.«
الکســاندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش 
هــم که کشــورش میزبانــی مذاکرات 
لغوتحریم ها را میزبانی می کند با اشــاره 
بــه اینکه کشــورش یکــی از طرف های 
مذاکــرات وین نیســت، گفت »گام های 
آخــر مذاکرات بســیار ســخت و گاهی 
وقت ها نفس گیر اســت و شــاید برخی 
روز ها پیشــرفتی حاصل نشــود، اما همه 
باید همچنان تالش کنیم تا توافق حاصل 
شــود. ضمن اینکه اتریش نســبت به هر 
کمــک ممکنی به مذاکرات تعهد قطعی 

دارد.«
در ایــن میــان علی باقری، سرپرســت 
هیــات مذاکره کننده ایــران از وین هم 
در حســاب توئیتر خود نوشــته بود پس 
از هفته ها مذاکرات فشــرده، بیش از هر 
زمــان بــه توافق نزدیک شــده ایم، اما تا 
وقتی درباره همه چیز توافق نشــده باشد، 
درباره هیچ چیز توافق نشــده است. واقع 
بینی، خودداری از زیاده خواهی و توجه به 
تجربه چهار سال گذشته الزمه تحقق این 

هدف است. زمان تصمیم گیری طرف های 
مذاکراتی ما فرارسیده است.

امــا جو حاکم بر مونیخ و وین آنچنان هم 
آرام نبود. پنجشنبه هفته گذشته بود که 
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی 
از قول دیپلمات های غربی خبر داد که در 
پیش نویــس ۲۰ صفحه ای احیای برجام 
که مذاکرات آن در وین در جریان اســت، 
اقدامات دو جانبه ای برای بازگشــت گام 
بــه گام ایران و آمریــکا به اجرای تمامی 
تعهدات خود در نظر گرفته شــده اســت 
ولــی معافیت ایــران از تحریم های نفتی 

شامل گام های اول نمی شود.
این خبرگزاری مدعی شــده بود، آزادی 
زندانیان، محدودیت غنی سازی و معافیت 
فروش نفت ایران از مفاد این پیش نویس 

است.
رویتــرز در حالی از آزاد شــدن زندانیان 
آمریکایــی و اروپایــی زندانی در ایران به 
عنــوان بخشــی از توافق ویــن خبر داده 
که اساســا این موضــوع هیچ ارتباطی به 

مذاکرات جاری در وین ندارد.
ســعید خطیب زاده هم این اقدام رویترز 
را کار رسانه ای خطرناکی دانست و گفته 
بود توافق نهایی با گزارش  تحریف شده ای 
که شایعه سازی کرده است، بسیار متفاوت 
خواهــد بود. با نزدیک شــدن به روز های 
پایانی، باید منتظر تحریف های بیشــتری 

بود.
با این وجود و پس از ســه روز شــلوغ در 
فضای دیپلماتیک ایران برخی رســانه ها 
گمانه زنی کردند که امیرعبداللهیان پس 
از کنفرانس ســه روزه مونیخ برای امضای 
توافقنامه به وین خواهد رفت. ســفری که 
البته تا به االن در حد و  اندازه همان گمانه 

زنی ها باقی مانده است.
اما آنچه مسلم است است که هیئت های 
سیاسی کشورمان از وین گرفته تا پکن و 
اخیرا هم مونیخ در پی آنند تا با پافشاری بر 
حقوق مشروع ملت ایران و گرفتن تضمین 
های مناســب این بار و برخالف گذشته، 
یکبار برای همیشه در هشتمین دور، این 

مذاکرات را پایان دهند.

خبر ویژه

رئیس مجلس گفت: رهبری در نامه ای به بنده و نمایندگان دیگر به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف 
ماالیطاق)بیش از حد توان( به بانک ها داده نشود.

آقای محمدباقر قالیباف در جلسه دوم بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: تکالیف اضافی به بانک ها افزایش 
تورم را در پی خواهد داشت؛ گاهی دولت به بانک ها فشار می آورد و آنها هم به ناچار بر بانک مرکزی فشار 

وارد می کنند.«
رئیس مجلس این هشــدار رهبری را خطاب به دولت هم دانســته که اســتنباط کرده بر اســاس نامه آیت اهلل 

خامنه ای، مجلس و دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی و دیگر بانک ها اعمال کنند.
رئیس بانک مرکزی در جلســه غیرعلنی مجلس گفته تکالیف بانک ها در الیحه بودجه نســبت به بودجه 

امسال قبل ۲ برابر شده است.
۱۸ بهمن ماه امســال مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از نمایندگان مجلس خواســت تســهیالت تکلیفی 

متناسب با منابع بانکی دیده شود. 
رئیس کل بانک مرکزی یک شب قبل از آن در تلویزیون گفته بود »از نمایندگان مجلس می خواهیم عددها 
را به گونه ای تنظیم نکنند که بانک ها نتوانند پاســخگوی آن عدد و ارقام باشــند، زیرا اگر اعداد غیرواقعی 

گذارده شود، بانک ها موظف هستند قانون را به اجرا درآورند.«
علی صالح آبادی اضافه کرد: »زمانی که بانک ها با کســری منابع ناشــی از این موارد روبرو شــوند، نتیجه آن 

اضافه برداشت و رشد پایه پولی خواهد بود و بعضاً نارضایتی مردم هم ممکن است پیش آید.«

قالیباف در روز دوم بررسی بودجه:

رهبر انقالب در مورد بانک ها به مجلس هشدار داده اند

جستاری در باب سیاست خارجه پکن

چین از جان جهان چه می خواهد
  نویسنده: ابراهیم بیان

 دانش آموخته رشته روابط بین الملل
سیاست خارجی چین برخاسته از یک امر فرهنگی 
استثناست که به واسطه تاریخ طوالنی این کشور در 
امر حکمرانی و پایداری فرهنگیش در طول قرن های 
متمادی بدست آمده است. نخبگان چینی، کشورشان 
را در مرکز عالم تصور می کنند و حاکم این کشور را 
محور اصلی مابین انسان و خدا می دانند که موجب 
بالندگی و مایه الهام مابقی افراد بشر است. در دید آنان 
نظم جهانی، نظمی سلسله مراتبی بوده و هر یک از 
جوامع بر حسب نزدیکی به فرهنگ چین دارای نوعی 
از ارتباط خراج گذارانه با این کشور است که هیچ گاه 
جایگاهی برابر یا همکار با آنان ندارند. دیپلماسی در 
نظر آنان فرصتی برای کشورهای دیگر است تا ارادت 

خود را به چین اعالم دارند و به آن نزدیک شوند. 
اکنون نگارنده قصد دارد همین خط فکری در سیاست 
خارجی چین را با پاسخ به دو پرسش نشان دهد. دو 
پرسشی که خطوط کلی سیاست خارجی چین را برای 
دهه آینده در سطح جهان ترسیم می کند.۱( برنامه 
چین برای یکپارچه کردن سرزمین های جداشده از 
این کشــور مثل تایوان، هنگ کنگ و آب ها و جزایر 
مورد مناقشه با همسایگانش چیست؟ ۲( با ساختن 
چه نظمی در سطح جهان می تواند در برابر آمریکا به 

موازنه قدرت دست یابد؟
۱( در اکتبر سال ۲۰۲۱ رئیس جمهوری چین آقای 
شی جین پینگ، در نطقی تاکید کرد وظیفه تاریخی 
این کشور متحد ساختن سرزمین های جدا شده از 
سرزمین مادری است، در ادامه فعالیت های چین در 

این راستا را بررسی می کنیم: 
تایوان: در اکتبر ۲۰۱۷ که مصادف با ۱۹ گردهمایی 
اعضای حزب کمونیســت در این کشــور بود، رئیس 
جمهوری این کشور اعالم کرد که تایوان پس از روی 
کار آمدن رئیس جمهوری جدیدش – آقای تســای 
– در سال، ۲۰۱6 خواهان استقالل است؛ از این روی 
مذاکرات دیپلماتیک برسر موضوعات مورد مناقشه 
با تایوان قطع شــده و در جهت فشــار وارد آوردن بر 
این کشور، از ۴.۲ میلیون نفری که در سال ۲۰۱۵ از 
چین به تایوان می رفتند، با اعمال محدودیت هایی به 
۲.۷ میلیون نفر در سال رسید که به موجب آن درآمد 
دالری تایــوان از ۴۴.۵ میلیارد دالر به ۲۴.۴میلیارد 
دالر در زمینــه توریســم کاهش پیدا کرده اســت. 
همچنین با اعمال فشار بر سازمان بهداشت جهانی 
از حضور نماینده تایوان در نشست های این سازمان 
برای مقابله با همه گیری کرونا ممانعت به عمل آمده 
اســت و در ســال ۲۰۲۰ که موعد برگزاری انتخابات 
در این کشــور بود با برگــزاری مانورهای نظامی در 
امتداد خط ساحلی این کشور کمپین انتخاباتی رئیس 

جمهور این کشور تحت فشار قرار گرفت. 
آب های مورد مناقشــه: چین با برونئی، مالزی، 
ویتنام، فیلیپین، هند و ژاپن بر ســر تعیین خطوط 
مــرزی چــه در دریا و چه در خشــکی منازعه دارد. 
این کشــور خطوط مرزی تعین شــده را یادگار شوم 
کشــورهای استعماری می داند که با اسناد تاریخی 
مغایر دارد. در طول همه گیری کرونا، چینی ها بارها 
کشتی ها و هواپیماهای نظامی خود را برسر خطوط 
مرزی مورد مناقشــه به حرکت در می آوردند که در 
مواردی منجر به ایجاد خسارت مالی و جانی شد، مثل 
غرق شدن کشتی ماهیگری مالزیایی در اثر برخورد با 
نیروی گارد ساحلی چین و درگیری مرگبار در مرز با 

هند بعد از نزدیک به ۴۰ سال آتش بس. 
در مورد هنگ کنگ نیز در سال ۲۰۲۱ قانونی در چین 
به تصویب رسید که به خودمختاری هنگ کنگ پایان 
می داد و این شهر را به مانند بقیه شهرهای چین یک 

شهر عادی تلقی می کرد.
۲( چین برای دستیابی به توازن قدرت با آمریکا راهبرد 
تاریخی مرکز گرایی در نظام بین الملل را دنبال می 
کند. این بدان معنا است که از طرفی قصد دارد آمریکا 
را از منطقه آسیا-پاسفیک منزوی و سپس اخراج کند و 
در سطح نظام بین الملل سازمان ها و قواعد بین المللی 
را در اختیار خواسته های خود قرار دهد. برای رسیدن 
به این مهم از سه ابزار اقتصادی، سیاسی/فرهنگی و 

دیپلماسی اجبار استفاده می کند. 
ابزار اقتصادی: چین از طریق اســتراتژی شــریک 
اول تجاری شدن با کشورهای حاشیه اقیانوس آرام و 
منطقه شرق و جنوب شرق آسیا که تبلور آن در رهبری 
دو موافقنامه تجارت آزاد یکی به اسم ترانس پاسفیک 
-۱۲ کشور حاشیه اقیانوس آرام – و دیگری توافقنامه 
تجارت آزاد بین ده کشور شرق و جنوب شرق آسیا به 
همراه کره جنوبی، استرالیا، نیوزلند و ژاپن است، سعی 
بر کمرنگ کردن نقش اقتصادی آمریکا در منطقه و 
وابسته کردن کشورهای این ناحیه به سرمایه، کاالها و 
زنجیره تامین چین دارد تا در مواقع ضرور از این اهرم 
برای جلب حمایت های سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی 
این کشورها در جهت منافع خود استفاده کند. اقدام 
بعدی چین طرح ابتکاری کمربند و جاده اســت که 
تداعی گر جاده ابریشم چینی در زمان باستان است. 
این مطالب بیانگر آن است که معماری نظم کنونی 
جهانــی از دیــد چینی ها نباید به نفع چند کشــور 
محدود لیبرال دموکرات باشد و این معماری باید به 
نفع خواسته های چین تغییر جهت دهد. نظر رئیس 
جمهوری چین آقای شــی جین پینگ درباره نظم 
جهانی چینی این است که این نظم باید بر محدودیت 
جریان اطالعات، ســرمایه، آزادی دسترسی به بازار 
آزاد و آزادی های فردی باشد تا دولت بتواند بی هیچ 
محدودیتی بر آن نظارت کند و از این طریق هم چین 
سرزمین های جدا شده را به آغوش سرزمین مادری 
باز می گرداند و هم جایگاه این کشور را در مرکز عالم 

تثبیت می کند.

رئیس جمهور پیش از عزیمت به قطر:

 جزو سه کشور مهم تولید کننده 
و صادر کننده گاز هستیم

رئیس جمهور گفت: ایران، قطر و روســیه در کنار هم از 
کشور های مهم تولید کننده گاز هستند و همکاری میان 

این سه کشور گامی مهم در توسعه این صنعت است.
حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی پیش از عزیمت به 
قطر گفت: سفر به دوحه با دعوت رسمی امیر قطر و با دو 
هدف تقویت روابط با این کشور و شرکت در اجالس اوپک 
گازی انجام می شود. به گفته رئیس جمهور، »باتوجه به 
اتخاذ سیاست همسایه گرایی این سفر را گامی در جهت 
ارتباط با کشــور های حاشــیه خلیج فارس و استفاده از 
ظرفیت های آنان می دانیم.« رئیسی گفت: موضوع دوم 
همکاری ما با کشــور های تولیدکننده گاز اســت. ایران، 
قطر و روسیه در کنار هم از کشور های مهم تولید کننده 
گاز هستند و همکاری میان این سه کشور گامی مهم در 

توسعه این صنعت است.

 آمادگی روسیه برای میانجیگیری 
میان ایران و عربستان

روســیه برای میانجیگری میان ایران و عربســتان اعالم 
آمادگی کرد. میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه 
روســیه گفت: نزدیک شــدن مواضع ایران و عربستان 
گام مثبتی اســت. ما چندین بار به ایران و عربســتان 
پیشــنهاد میانجیگری داده ایم و مســکو را هم به عنوان 
محل برگزاری جلسات و دیدارها پیشنهاد کرده ایم. البته 

پیشنهادهایمان هنوز هم روی میز است.

کرات مستقیم  شمخانی تکلیف مذا
ایران و آمریکا را مشخص کرد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیت نوشت: مذاکره با 
آمریکا بدلیل آنکه منشاء هیچ گشایشی نخواهد بود در 

دستور کار هیئت مذاکره کننده ایران نیست.
علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران در 
توئیتی با هشــتگ های مذاکــرات وین، ایران و آمریکا 
نوشت:  مذاکرات وین از ابتدا میان ایران و ۱+۴ و نماینده 
اتحادیه اروپایی در جریان بوده و این مسیر بدون تغییر 
تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشــت. مذاکره با امریکا 
بدلیل آنکه منشاء هیچ گشایشی نخواهد بود در دستور 

کار هیئت مذاکره کننده ایران نیست.

نماینده مجلس: 

 ما نمی خواهیم ۵۰۰ نفر رانت خوار 
 ارز ترجیحی را بگیرند 

و هر کاری خواستند، کنند
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: بحث ارز ترجیحی با سرنوشت معیشت مردم 
گره خورده است و نباید آن را با بازی های سیاسی گره زد.
سید غنی نظری در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز 
مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه، 
بیان کرد: برخی از دوســتان قصد قهرمان پروری دارند، 
باید از تریبون مجلس از حقوق مردم دفاع کرد. به رئیس 
جمهور و به مجلس نباید توهین کرد، مجلس به دنبال 

گرانی کاالهای اساسی نیست.
وی در ادامه اظهار کرد: مجلس به دنبال این اســت که 
کاالهای  اساســی هم به وفور در بازار مهیا باشــد و هم با 
قیمت مناسب به دست مردم برسد. نه اینکه ۵۰۰ نفر رانت 
خوار ارز ترجیحی را بگیرند و هر کاری که می خواهند با 
آن انجام دهند. تبعیض های ناروا باید کنار گذاشته شود.

امیرعبداللهیان: 

 می توانیم در کمتر از چند ساعت 
گر ... در وین به توافق برسیم ا

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگویی اختصاصی با 
شبکه یورونیوز که مشروح آن به زودی منتشر خواهد شد، 
مواضع ایران را راجع به مذاکرات وین و دیگر موضوعات 

تشریح کرد.
به نقل از شبکه یورونیوز، حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه ایران، در گفتگوی اختصاصی با این شــبکه 
با تاکید به نزدیک شدن جمهوری اسالمی و طرف های 
غربی به حصول توافق در مذاکرات وین، نهایی شدن آن 

را منوط به انعطاف پذیری بیشتر آمریکا و اروپا دانست.
وزیر خارجه ایران در این گفتگوی تفصیلی با اشــاره به 
این که جمهوری اسالمی در جریان مذاکرات وین که با 
هدف احیای برجام و رفع تحریم های آمریکا در جریان 
اســت، ابتکار عمل باالیی از خود به نمایش گذاشــته و 
با انعطاف پذیری زیادی بر ســر میز مذاکره حاضر شده، 
گفت: با وجود این که طرف غربی در طول این مذاکرات 
دشوار بارها احتمال ترک میز مذاکره را مطرح کرده ولی 
ما همواره تاکید کرده ایم که با جدیت بر سر میز مذاکره 
خواهیم ماند. در حال حاضر نیز اگر می گوییم که بیش 
از هر زمان دیگری به حصول توافق نزدیک هســتیم، به 
همین جهت است که به آمریکایی ها از طریق واسطه ها 
اطالع داده ایم و به ۳ کشور اروپایی هم از سوی همکارانم 
در ویــن یــا خودم گفته ایم که دیگر کامال واضح اســت 
که نوبت شــما فرا رســیده و زمان مشاهده ابتکار عمل و 
انعطاف پذیری طرف غربی است. او افزود: ما فکر می کنیم 
اگر طرف غربی امروز واقع بینانه  با آنچه در میز مذاکرات 
وین می گذرد برخورد کند، ما می توانیم در کمتر از چند 

ساعت به توافق نهایی برسیم.

تحلیل
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3اقتصاد
 در گفتگو با یک کارشناس بازار سرمایه

ح شد؛  مطر

دولت برای گرفتن زهر تورم به 
دنبال رکود در بازار سرمایه است

 بــا وجــود ســیگنال برجامی دولــت و برخی 
سیاســت های حمایتــی دولــت در حوزه های 
مالیاتی، نرخ انرژی و فروش اوراق که البته هنوز 
وضعیت کاماًل مشخصی ندارند، بازار بورس تردید 
بسیاری دارند. برخی معتقدند که این تردید بیش 
از هر چیز ناشی از عملکرد دولت سیزدهم نسبت 
به بورس است و عمل نکردن دولت به وعده های 
بورســی اش فعاالن بازار سرمایه را بی رمق کرده 
و آن ها را نســبت به رشد بورس بی اعتماد کرده 
اســت. این اســت که طی ایــن روز ها وضعیت 
نســبتاً نوســانی و آرامی را در بازار سرمایه شاهد 
هستیم. درباره وضعیت آتی بازار از یک کارشناس 

اقتصادی پرسیدیم که در ادامه می خوانید:
یوســف اصالنی، کارشناس بازار سرمایه درباره 
موضع دولت نسبت به بازار سرمایه گفت: گویی 
دولت برای اینکه زهر تورم را بگیرد، عالقه دارد 
به ســمت رکود در بازار های مختلف برود، اما از 
آنجایی که زورش به بازار های دیگر نمی رســد، 

عالقه دارد که به بورس فشار وارد کند.
او ادامه داد: ســرکوب بورس و جو وحشتی که 
قباًل هم ایجاد شده بود، رکود عجیبی در بازار 
سرمایه ایجاد کرده است. در این شرایط حتی 
اگر بورس مدتی هم تعطیل شود، هیچ اتفاقی 
نمی افتد. چراکه حجم معامالت به شدت پایین 
اســت و جو رکود و کســادی خاصی در بازار 
ســرمایه است. ســهم ها نه رشد می کنند و نه 

توانایی ریزش دارند.
اصالنی با اشــاره به وضعیت شرکت های بورسی 
در دوران تحریم گفت: شــرکت های بورســی به 
خاطر تحریم های فعلی تخفیف های بزرگی را به 
خریــداران داده اند. اورهال ها و تغییرات به علت 
فرســایش کارخانه و نرســیدن قطعات طوالنی 
می شــود. این مســئله اثرات نامطلوب تحریم بر 

کارخانه ها گذاشته است.
وی افــزود: همچنین تخفیف هــای باالیی نیز 
طی تحریم ها به مشــتریان داده می شــود. اگر 
تحریم ها برداشــته شود، این دوره های تعمیرات 
کارخانه ها کوتاه تر شــده و شــرکت های ایرانی 
مجبور نمی شــوند به این شکل تخفیف بدهند و 
هزینه های حمل آن ها پایین تر می آید؛ بنابراین 
برداشته شدن تحریم ها در میان مدت و بلندمدت 

به نفع شرکت های بورسی است.
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشــان 
کــرد: لیکــن از آنجایی که بازار ســرمایه دچار 
بی اعتمــادی عمیقی شــده، در کوتاه مدت اگر 
کوچکترین اتفاقی در قیمت دالر بیفتد، ســریعاً 
اثر منفی بر بازار می گذارد، اما از سوی دیگر اگر 
توافق هســته ای اتفاق بیفتد، به نفع بانکی ها و 
خودرویی ها حتی در روز اول خواهد بود. در هر 
صورت فعال بازار ســرمایه از کمبود نقدینگی و 

کسادی عمیق رنج می برد.
او ادامــه داد: در بیــن فعاالن بازار ســرمایه یک 
بی اعتمــادی بــه وجود آمده اســت؛ که گویی 
دولــت اصال به بورس اهمیت نمی دهد. بیشــتر 
شــرکت های بروســی بــه صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم به دولت می رســند. این ذهنیت 
پیــش می آید کــه بورس بــرای دولت چندان 
اهمیتی ندارد، آنهم در شرایطی که فعاالن بازار 
سرمایه ۴ سال دولت روحانی را هم دیده اند که 
رکود عجیبی بر بازار حکم فرما شده است. گویی 
که ۴ ســال اول دولت ها زمانی اســت که سعی 
می کنند، کنترل قیمت و تورم در همه بخش ها 

داشته باشند.
اصالنــی بــا بیان اینکه معموالً در ۴ ســال دوم 
ایــن رشــد های قیمتی در بازار هــای مختلف 
اتفاق می افتد، گفت: این مســئله در دولت آقای 
احمدی نژاد و روحانی وجود داشته است. بماند که 
در این بین اتفاقاتی می افتد که می تواند نوساناتی 
به بورس بدهد که از جمله آن ها می توان به برجام 
و جنگ اوکراین اشاره کرد. در حال حاضر می توان 
به جرات گفت که قیمت ها جذاب هســتند، اما 
ظاهرا برای رشد بازار سرمایه صرفا قیمت جذاب 
کافی نیست و عزمی نیز برای رشد قیمتی وجود 

داشته باشد.
او با اشاره به وضعیت آتی بازار سرمایه گفت: فکر 
نمی کنم در بازار سرمایه اصالح قابل مالحظه ای 
اتفاق بیفتد، اما ممکن اســت حرکت مثبتی در 
بازار اتفاق بیفتد و فعاالن بازار سرمایه منتظر این 
حرکت مثبت هستند. ولی از آنجایی که بازار دیگر 
پایین نمی رود، ریزش و اصالح خاصی را نمی توان 

در بازار متصور شد.
اصالنی ادامه داد: االن چشم انداز سوددهی فوالد 
مبارکــه بــا این قیمت های جهانی حداقل ۲ تا ۳ 
ســال، معقول و منطقی عاید سهامدارانش کند. 
در مجموع به گروه فلزات اساســی در این دوره 
می توان امیدوار بود. گروه ســیمان هم می توان 
گفت از گروه  هایی است که علیرغم ابهاماتی که 
در نــرخ گاز دارد، می تواند ســوددهی معقولی 

داشته باشد.
وی تصریــح کــرد: امــکان کمبود بــرق برای 
کشــور وجــود دارد که بــرای فوالدی ها خوب 
نیســت، اما صنایع فــوالدی و ملی صنایع مس 
ایران ســرمایه گذاری هایی برای احداث نیروگاه 
داشــته اند که چشم انداز مثبتی ایجاد می کند. 

گروه های بانکی نیز وضعیت مثبتی دارند.

گزارش

ریزش قیمت طال و سکه در بازار

 طال به پایین ترین 
قیمت خود رسید

 دالر در ســاعات پایانی دیشــب به ۲۵۴۰۰ 
تومان رسید و بار دیگر ریزش قیمتی را در 
بازار طال و سکه رقم زد. این در حالی است 
که هر سکه تمام بهار آزادی به ۱۱ میلیون 
و 6۰۰ هزار تومان رســید؛ اما ســوال اصلی 
این اســت که این کاهــش قیمت ها تا چه 
زمانــی ادامه دارد؟ آیا االن زمان مناســبی 

برای خرید طال و سکه است؟
کاهش تقاضا در بازار طال و سکه

یک کارشــناس بازار طال و ســکه گفت: در 
چنــد روز اخیــر تقاضا در بازار طال و ســکه 

بسیار کاهش یافته است.
عباداهلل محمدولی با بیان اینکه روز یکشنبه 
شاهد ریزش قیمت طال و سکه بودیم، دلیل 
این ریزش را این گونه برشمرد: ریزش قیمت 
دالر به کانال ۲۵ هزار تومان تاثیر خود را در 
بازار گذاشت و در ساعاتی قیمت هر مثقال 
طال تا ۵ میلیون تومان هم رسید، اما مجددا 
با افزایش و نوســانات قیمت دالر شــروع به 
حرکت در مثقالی ۵ میلیون تومان کرد و تا 
ساعت ۱۱ شب گذشته به مثقالی ۵ میلیون 

و ۷6 هزار تومان رسید.
طال به پایین ترین قیمت خود رسید

ایــن فعال بازار طال و ســکه بــا بیان اینکه 
روز یکشــنبه نسبت به چند روز گذشته ما 
پایین ترین قیمت طال و سکه را در بازار شاهد 
بودیم، گفت: طی ۵ روز گذشته قیمت ها به 
صورت مداوم کاهشی بوده و دلیل اصلی آن 
بــه اخبــار و مذاکراتی که در وین در جریان 

است، برمی گردد.
محمدولی افزود: اخباری که از وین درز پیدا 
می کند مســتقیما بازار طال و سکه و دالر را 
تحــت تاثیر قرار می دهد. البته اخبار اصلی 
که از ســوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
بیان می شود بیشترین تاثیر را در بازار های 

مالی می گذارد.
 نوسان قیمت طال با باز شدن 

بازار های جهانی
این کارشــناس بازار طال و سکه در پاسخ به 
ســوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر پیش بینی بازار 
در روز های آینده گفت: امروز با باز شــدن 
بازار های جهانی، قیمت طال و ســکه ممکن 
است شاهد نوساناتی باشد، زیرا روند اونس 
جهانی هم می تواند روی بازار ما تاثیر بگذارد.
محمدولی اضافه کرد: بازار طال و ســکه در 
روز های اخیر چشــم بر مذاکرات وین بسته 

است.
افزایش تقاضای طال تا پایان سال

این فعال بازار طال و سکه با بیان اینکه پیش 
بینی بازار در روز های اخیر ســخت اســت، 
گفت: هر لحظه ممکن اســت در مذاکرات 
توافق شــود و همین موضوع بازار ســکه و 
طال را به صورت مقطعی ریزشی خواهد کرد.
محمدولــی افــزود:، ولی من فکر می کنم تا 
پایان ســال ما توافقــی را نداریم. به همین 
دلیل پیش بینی می کنم تا پایان ســال و تا 
زمانی که مذاکرات نهایی نشده فعال بازار در 
همین رنج قیمتی به کار خود ادامه می دهد. 
این نکته مهم را در نظر بگیرید که همیشه 
در ماه پایانی ســال، شــرکت ها به خصوص 
شــرکت هایی که با خارجی ها داد و ســتد 
می کنند برای تســویه حساب نیاز به سکه 
و طال دارند. این مســاله حجمی از تقاضا را 
تشــکیل می دهد کــه می تواند روی قیمت 

باالی طال تاثیر خود را داشته باشد.
طالی جهانی بر مدار افزایش قیمت

این کارشــناس بازار طال و ســکه در مورد 
قیمــت طالی جهانــی گفت: دورنمای این 
فلز ارزشمند که مرز ۱۹۰۰ دالر را رد کرده، 
مثبت به نظر می رســد. به نظر می رسد ماه 
آینده نیز ۲ هزار دالر را ببیند، چون قیمت 
اصلی طالی جهانی مبلغی نیست که ما در 

حال حاضر شاهدش هستیم.
محمدولی ادامه داد: رقابتی که بین موسسات 
مالی در دنیا برای جذب مشتری وجود دارد 
باعث می شود مشــتریان از بازار های مالی 
وارد بازار طال نشوند و همین مورد تقاضای 
طــالی جهانــی را کاهش داده بود؛ ولی من 
فکر می کنم در یک ماه آینده ما قیمت اونس 

جهانی را باالی ۲ هزار دالر داشته باشیم.
گرانی طال در جهان، طالی داخلی را 

گران می کند؟
این فعال بازار طال و سکه معتقد است ما اگر 
قدرت پولی خــود را تقویت کنیم، افزایش 
قیمت اونس جهانی طال روی قیمت طالی 
داخلی تاثیر چندانی نخواهد داشــت، ولی 
اگر ما روی پول ملی و تقویت پول ملی کار 
خاصــی انجام ندهیم، افزایش قیمت طالی 
جهانی، طالی داخلی را نیز گران می کند.

محمدولی در پایان افزود: تقاضای طال در ماه 
پایانی ســال به دلیل نوسان قیمتی کاهش 

یافته است.

بازار مسکن برای موج جدید تورم آماده می شود

زمین رایگان از دولت؛ هزینه ساخت متری ۱۰ میلیون تومان از مردم!
 پیش  بینی قیمت مســکن برای افرادی 
حائز اهمیت است که قصد دارند به خرید 
یک واحد مســکونی و یا آپارتمانی دست 
بزنند تا در آن ساکن شوند اما امکان چنین 
اقدامی آن هم در شــرایطی که قیمت ها 
در این بازار هر روز در حال افزایش است 

غیر ممکن شده است.
این در حالی است که طبق آخرین گزارش 
مرکز آمار کشــور؛ قیمت هر متر خانه در 
تهران در طی پنج ســال بیش از 6 برابر 

شده است.
از ایــن رو بنــا بــه گفتــه  بســیاری از 
کارشناســان، رشــد قیمت مســکن در 
طی ســال های اخیر نســبت  به بسیاری 
از بازارهای ســرمایه گذاری، بیشتر بوده  
است. این عامل باعث شده تا تعداد زیادی 
از سرمایه گذاران این بازار را برای دستیابی 

به سود بیشتر انتخاب کنند.
حــاال با توجه به وضعیــت قیمت زمین 
و خانــه، طبق قانــون حمایت از خانواده 
و جوانــی جمعیت بــه خانواده هایی که 
صاحب فرزند سوم می شوند قطعه زمینی 
تعلق می گیرد . موضوعی که برای خیلی 

ها بحث برانگیز شده است.
در همین رابطه فرشــید پورحاجت دبیر 
کانون سراســری انبوه سازان مسکن در 
گفتگــو با اقتصــاد ۲۴ گفت: چیزی که 
در بازار مســکن رصد می شود متأسفانه 
سیاســت های دولت بــه نتیجه ای نمی 

رسد.
وی ادامــه داد: وزارت راه و شهرســازی 
بدنبال تســهیل شــرایط تولید و عرضه 
مســکن است که به طبع آن بتواند ثبات 
را به نفع تمام اقشار جامعه در بازار فراهم 
کند. پور حاجت تصریح داشت: سیاست 
های حمایت از خانواده های عیالوار یکی 

از همین بحث هایی اســت که نتیجه آن 
کاماًل مبهم اســت. چراکــه این موضوع 
از واقعیــت های اقتصاد مســکن حاکم 
در کشور بســیار فاصله دارد.دبیر کانون 
سراسری انبوه سازان مسکن گفت: امروز 
بازار مسکن شرایط خوبی ندارد و سیاست 
هایی که در حوزه شهری دنبال می شود، 
متأسفانه سیاست های اشتباه و نامناسب 
اســت.وی تأکید داشت : افزایش حقوق 
هــا، شــهرداری ها و کمیســیون تقویم 
امــالک موضوع مــاده 6۴ قانون مالیات 
های مستقیم شرایط را برای بازار مسکن 
در ۱۴۰۱ متفاوت و تورم را قطعاً به بازار 

تحمیل خواهد کرد.
پــور حاجت ادامه داد: از یک ســو دولت 
سیاست ورزی برای کنترل و ثبات قیمت 
در بازار مسکن را هدف قرار داده و از سوی 
دیگر از دل کمیسیون ها و ساختار حاکم 
بر سیاست های دولت، دستور العمل ها و 

بخشنامه های متناقض صادر می شود که 
شور بختانه با سیاست های کالن وزارت 

راه و شهرسازی در تعارض است.
ایــن فعال بخش خصوصی یادآور شــد: 
بحث کمیســیون تقویم امالک موضوع 
ماده 6۴ قانون مالیات های مستقیم تأثیر 
بسیار زیادی در صنعت ساختمان کشور 
ایفا خواهد کرد. اینکه تولید کنندگان باید 
عــوارض و مالیات پرداخت کنند موضوع 
کاماًل درستی است اما باید در این خصوص 

منطق صورت بگیرد.
وی تصریح داشــت: مالیات ابزاری برای 
کنترل در تمام بازار هاست . اینکه یکشبه 
یک کمیسیون تشکیل شود که اعضای آن 
نمایندگان وزارت های مختلف بدنه دولت 
باشــد و نحوه اخذ عوارض و مالیات را به 
نحودولتی تدوین و برنامه ریزی کنند در 

تعارض با وعده های وزیر راه است!
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن 

گفــت: باید یک قرارگاهــی برای پایش 
شرایط فعلی حوزه مسکن در نهاد ریاست 
جمهوری و وزارت راه و شهرسازی ایجاد 
شــود تا موانع تولید مسکن مرتفع شود. 
اصل موضوع این اســت که باید در تولید، 
جهش ایجاد شود و در مرحله بعد در بازار 
کنترل و ثبات قیمت ایجاد شود. اگر این 
دو موضوع به صورت علمی پاالیش و اجرا 
شود قطعاً نیازی به سیاست های مشوقانه 

دولت در بازار مسکن نخواهد بود.
 یک واحد 1۰۰ متری یک میلیارد 

هزینه ساخت نیاز دارد
پور حاجت ادامه داد: متأســفانه از اصل 
موضوع فاصله گرفته اند و بدنبال سیاست 
هایی می باشند که نتیجه آن از همین االن 
مشخص اســت. پرداخت زمین به مردم 
طبق قانون اساســی کشورجزء تکالیف 
همــه دولت ها اســت. امــا باید توضیح 
بدهند با چه شــرایطی می خواهند مردم 

را صاحب مســکن کنند؟! فرض بر اینکه 
زمیــن به مردم تحویل داده شــد؛ امروز 
هزینه ساخت هر متر مربع خانه در کشور 
با عوارض و هزینه های ســربار دســتگاه 
هــای مختلــف که از مردم اخذ می کنند 
در مناطق کم برخوردار شهری حدود ۱۰ 
میلیون تومان شده است. یعنی یک واحد 
۱۰۰ متری یک میلیارد هزینه ساخت نیاز 
دارد.وی تصریح داشت: این اعداد و ارقام 
با هزینه های خانوارها همخوانی ندارد. با 
وعده و خبر رسانی مشکل تولید و قیمت 
مسکن قابل حل نیست.پورحاجت گفت: 
ایــن وعده ها بــه عنوان تکلیف دولت ها 
بسیار خوب و مناسب است اما در صورت 
عدم اجرای این طرح ها بی اعتمادی مردم 
به وضعیت موجود بیشتر و تورم در بخش 

مسکن افزایش خواهد یافت.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن 
با تأکید براینکه ســاخت و ســاز در 6 ماه 
دوم سال ۱۴۰۰ باالی ۲۰ درصد افزایش 
قیمت داشــته است؛ گفت: شروع مجدد 
تورم و گرانی مســکن و ســاخت و ســاز 
با ســال نو آغاز می شــود. اعمال ارزش 
منطقه بندی که شــهرداری ها استفاده 
و در نهایت دستگاه های مختلف که این 
ارزش معامالتــی را کــه به کار می گیرند 
و همچنین افزایش حقوق دســتمزدها و 
ســایر هزینه ها در ســاخت و ساز همه بر 
قیمت مســکن در سال آینده تأثیر گذار 

است.
وی تأکید داشــت: همه این هزینه ها را 
باید مردم پرداخت کنند و این شــرایط 
صاحب خانه شــدن مردم را ســخت تر 
خواهــد کرد. تورم مهمترین پیش بینی 
در حوزه مســکن است و موج جدیدی از 

تورم در سال ۱۴۰۱ در راه است.

وعده هایی که عملی نشد

قیمت خودور بدون افزایش تولید باال رفت
خودروســازان به شرط افزایش تولید محصوالتشان را 
گران کردند، حاال نه تولید زیاد شده نه با وجود افزایش 
قیمت، کیفیت تغییر کرده اســت.  آقای فاطمی امین 
وزیر صمت در صحبت هایش به دفعات از کاهش قیمت 

و افزایش تولید خودرو می گوید.
او در روزهای آغاز به کارش، از تولید سه میلیون خودرو 
تا سال ۱۴۰۴ گفت و اعالم کرد که از این سه میلیون، 
یک میلیون دســتگاه آن برای صادرات خواهد بود و ۲ 
میلیون خودرو در سال برای مصرف داخل تولید خواهد 
کرد.پس از اینکه توانست رای اعتماد مجلس را بگیرد، 
از چند برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای 
ساماندهی بازار خودرو گفت. یکی از مهم ترین این وعده 
ها برای بازار خودرو در اوایل آبان داده شد؛ فاطمی امین 
اعالم کرد سال آینده به قدری تولید خودرو زیاد خواهد 
شــد که نیازی به قرعه کشــی برای خرید خودرو وجود 

نخواهد داشت.

با وجود اینکه وزیر صمت وعده داده بود قیمت تمام شده 
نه تنها افزایش بلکه ۱۵ درصد کاهش قیمت داشته اما 
۱۸ درصد گران شــد؛ به طوری که قیمت خودروهای 
ایــران خــودرو مانند پــژو TU ۲۰6 ۳ از ۱۱۰ میلیون 
تومان به ۱۳۰ میلیون تومان، پژو پارس XU ۷ از ۱۲۲ 
میلیون تومان به ۱۴۳ میلیون تومان، همچنین قیمت 
کارخانه ای محصوالت ســایپا برای تیبا صندوق دار از 
۸6 میلیــون تومــان به ۱۰۲ میلیون تومان، تیبا ۲ هاچ 
بک از ۹۲ میلیون تومان به ۱۰۸ میلیون تومان، ساینا 
دستی از ۹۰ میلیون تومان به ۱۰6 میلیون تومان رسید.

 نه تنها روند تولید خودرو افزایشی نشد 
بلکه کاهشی یافت!

حاال امروز با گذشت بیش از سه ماه از حرف های وزیر 
صمت نه تنها روند تولید خودرو افزایشی نشده یا حداقل 
بنا به وعده وزیر صمت تاثیرات افزایش تولید خودرو برای 
مردم محسوس نشده که خبر ها حاکی از کاهش تولید 

خودرو در برخی شرکت های خودروسازی حکایت دارد.
آقای نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان می گوید: 
اگر کیفیت خودرو خوب نیست به دلیل قیمت دستوری 
است، بر اساس آمار کدال بورس، خودروسازان به دلیل 
قیمت گذاری دســتوری در حال زیان هســتند و به 
خودروســاز این اجازه را نمی دهند که به قیمت تمام 

شده، خودرو را بفروشند.
به گفته نعمت بخش، وقتی قطعه ســاز طلبکار است و 
خودروساز نتوانسته پول قطعه ساز را بدهد، نمی توانیم 
توقع افزایش کیفیت را داشــته باشــیم.رحیمی، عضو 
کمیســیون صنایع مجلس گفته بود خودروسازان در 
کاهــش کیفیــت خودرو مقصرند، چرا که بدهی قطعه 
ســازان را پرداخت نکرده و نمی توانند توقع و اعتراضی 
به کیفیت قطعات داشــته باشــند. قطعه سازان اکنون 
در حالــت انحصاری فعالیت می کنند و باید در فعالیت 

هایشان بازنگری کنند.

همچنین نعمت بخش گفته بود مجوز افزایش قیمت ها 
فقط توانست بخشی از زیان خودروسازان را جبران کند، 
اما باید این نکته را مدنظر قرار دهید که همچنان صنعت 
خودرو با تحریم روبروســت و همین امر تامین قطعات 
الکترونیکی را برای واحد های تولیدی سخت کرده است.
عده ای می خواهند به صورت عمدی خودرو ها را 

گرانتر بفروشند
خدائیان سخنگوی قوه قضائیه می گوید دیده می شود 
به محض افزایش قیمت خودرو بسیاری از خودرو های 
پارک شــده در این پارکینگ ها به ســرعت در اختیار 
مــردم قرار می گیرد و پارکینگ ها خلوت می شــود. با 
ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسأله و کمک دولت، 

مسئوالن ایران خودرو و سایپا تغییر کردند.
خدائیان می گوید سیاســتی پشــت مسأله وجود دارد 
کــه عده ای می خواهند بــه صورت عمدی خودرو ها را 

گرانتر بفروشند.

 پیش بینی تحلیل گران از بازار ارز

نقش ۳ عامل در ریزش قیمت دالر
قیمت دالر روز یکشنبه در بازار ارز تهران بعد از ۷ ماه مقاومت به کانال 
۲۵ هزار تومان برگشت. نرخ دالر روز گذشته ۳۷۰ تومان پایین رفت 

و بر روی ۲۵ هزار و ۷۵۰ تومان قرار گرفت.
توافق هسته ای در بازار دالر ایران

برخی از تحلیگران در روز های گذشــته معتقد بودند که تا زمانی که 
بازار ارز از احتمال توافق هســته ای در وین مطمئن نشــود نمی توان 
گفت قیمت دالر به سمت کانال ۲۵ هزار تومان حرکت می کند یا نه. 
اما روز گذشته با سقوط دالر به کانال ۲۵ هزار تومان احتماال بازار ارز 

به توافق برجام خوشبین است.
معاملــه گــران بازار دالر ایران باور دارنــد که به زودی میلیارد ها دالر 
از دارایی های بلوکه شــده ایران در کشــور های دیگر آزاد خواهد شد و 
این موضوع می تواند دســت بازارســاز حتی برای مداخله غیرمنطقی 

در بازار را باز بگذارد.
سه عامل کاهش قیمت دالر

برخــی از تحلیلگــران بازار دالر ایــران معتقدند که در کنار مذاکرات 
هسته ای و سیگنال های مثبت آن موضوع دیگری مورد توجه معامله 

گران قرار گرفته و آن هم نزدیک شدن به روز های پایانی سال و بسته 
شــدن حســاب معامله گران کالن ارزی و کاهش حجم معامالت به 
واســطه روند کاهشــی هفته های اخیر دالر می باشد. آن ها باور دارند 
این ســه عامل باعث شــده که از حجم تقاضا در بازار ارز کاســته شود و 

شیب نزولی دالر تند تر شود.
معامله گران بازار ارز می گویند در صورتی که قیمت دالر در بازار امروز 
زیــر محــدوده ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومانی، تثبیت شــود این امر می تواند 
نرخ اسکناس آمریکایی به سوی ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان هدایت کند.

خبر ویژه

بنا بر اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی، ثبت نام همه گروه ها در طرح نهضت 
ملی مسکن شامل مجردها و متاهل ها در حال انجام است و روز ۲۹ اسفندماه 
این مهلت به پایان می رسد. فرصت نام نویسی در سامانه نهضت ملی مسکن به 
نشانی saman.mrud.ir برای همه گروهها از جمله افراد مجرد باالی ۲۳ سال 
که پیش از این تا ۲۰ بهمن ماه اعالم شده بود تا انتهای سال جاری تمدید شد 
و آنطور که محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازیـ  به پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرســازی گفته این زمان در روز ۲۹ اســفند به اتمام می رســد و 
بعد از آن تحلیل و پاالیش اطالعات متقاضیان ثبت نام شده، تکمیل و نهایی 
می شــود.البته گفته می شــود در حال حاضر پاالیش بیش از ۹۵ درصد از کل 

متقاضیان نهضت ملی مسکن انجام شده و برای کنترل شرط سکونت به ادارات 
راه و شهرسازی استانها ارسال شده اند. محمودزاده دیروز با اعالم اینکه تولید 
مسکن روند صعودی گرفته و به ۵۲۰ هزار واحد در سال رسیده ایم وعده داد 
که اوایل سال آینده یک نهضت بزرگ ساخت و ساز در کشور خواهیم داشت.

او امروز همچنین اعالم کرد: در مقطع زمانی نیاز اســت تا ســایت نام نویســی 
طرح نهضت ملی مســکن بســته و ارزیابی های کلی و ساماندهی ثبت نامی ها 
انجام شــود که این کار بعد از پایان اســفند آغاز خواهد شــد. در عین حال اگر 
تقاضایی متعاقب آن وجود داشــته باشــد در آینده برای تمدید نام نویسی در 
طرح نهضت ملی مسکن تصمیم گرفته خواهد شد.معاون مسکن و ساختمان 

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در حال حاضر همه گروه های واجد شرایط 
طرح نهضت ملی مســکن در حال ثبت نام هســتند و فقط مختص به مردان 
مجرد باالی ۲۳ سال سن نیست. همچنین در تمامی شهرهای کشور ثبت نام 
انجام می شود.محمودزاده چند روز قبل درباره تکلیف متقاضیانی که پیامک 
تعیین وضعیت آنها ارسال نشده گفته بود  متقاضیانی که پیش از این در طرح 
اقدام ملی مســکن ثبت نام کرده اند و هنوز نتایج آن ها پاالیش و اعالم  نشــده، 
می توانند به ادارات راه و شهرسازی استان و یا شرکت عمران شهرهای جدید 
محل سکونت خود و در شهرهای زیر صد هزار نفر نیز به بنیاد مسکن مراجعه 

کنند تا از نتیجه ثبت نام خود آگاه شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

آخرین مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن؛ پایان اسفندماه

گفت و گو
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نفت و انرژی 4

ح شد؛ گاز در قطر مطر کشورهای صادرکننده  به بهانه ششمین نشست سران 

جبران  عقب ماندگی  ایران از قطر 

كوتاه از انرژی

بین الملل

نخستین قطار هیدروژنی 
ژاپن روی ریل می رود

ساخت این قطار هیدروژنی که هیباری  
نام گرفته اســت، حــدود چهار میلیارد 
یــن )۳۵ میلیون دالر( هزینه داشــته 
و می توانــد حداکثر ۱۴۰ کیلومتر را با 
سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت با یک بار 
شارژ هیدروژن بپیماید.شرکت راه آهن 
شــرق ژاپن که این قطار را با همکاری 
شــرکتهای تویوتــا موتــور و هیتاچی 
ساخته است، قصد دارد آن را جایگزین 
ناوگان قطارهای دیزلی کرده و به دنبال 
بازارهــای صادراتــی اســت. خدمات 
تجــاری ایــن قطار احتماال در ســال 
۲۰۳۰ آغــاز می شــود.ژاپن هیدروژن 
را منبــع انــرژی پــاک مهمــی برای 
رسیدن به سطح کربن خنثی قرار داده 
اســت. تویوتا با نسل دوم مدل میرای، 
افزایــش ۱۰ برابری تولید خودروهای 
هیدروژنی را هدف گذاری کرده اســت 
و همزمــان اتوبوس هــا و خودروهای 
باری هیدروژنی بیشــتری وارد جاده ها 
می شــوند.دولت ژاپن اعالم کرده است 
قصــد دارد اســتفاده از هیدروژن را تا 
ســال ۲۰۵۰ به ۲۰ میلیون تن افزایش 
دهد. شــرکتهای انرژی مانند ایواتانی و 
کاواســاکی ِهوی اینداستریز تالش می 
کننــد زنجیره تامیــن هیدروژنی برای 
پایین آوردن قیمت های آن بســازند.بر 
اســاس گزارش بلومبرگ، اروپا پیشرو 
در قطارهــای هیدروژنی بوده و آلمان 
نخســتین قطــار هیدروژنی ســاخت 
شرکت آلستوم را در سال ۲۰۱۸ معرفی 
کرد. شــرکتهای زیمنس و دویچه بان 
ســرگرم ســاخت قطارهای منطقه ای 
جدید و ایســتگاه های ســوخت گیری 
ویژه هســتند و آنها را در ســال ۲۰۲۴ 

آزمایش می کنند.

تولیدکنندگان عرب خواستار 
پایبندی اوپک پالس به 

پیمان فعلی شدند
تولیدکنندگان اوپک پالس که در راس 
آنها عربســتان ســعودی و روسیه قرار 
دارند، دوم فوریه با اشــاره به اســتمرار 
ابهامــات موافقت کردند به سیاســت 
افزایش تدریجــی تولید پایبند بمانند.

شــاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر 
انرژی عربســتان سعودی در کنفرانس 
ریاض گفت: پاندمی کووید ۱۹ و احیای 
اقتصادی در جریان، به ما ارزش احتیاط 
را آموخــت. مــی دانم  احتیاط  واژه ای 
اســت کــه بعضی از افــراد به خاطر آن 
از مــن متنفر هســتند اما من همچنان 
محتــاط خواهم بــود و ضرورت حفظ 
انعطاف پذیری در رویکردمان و داشتن 
یک چشــم انــداز بلندمدت را به خاطر 
خواهم ســپرد.در این کنفرانس وزیران 
انــرژی امارات متحــده عربی، بحرین، 
عراق و کویت و وزیر نفت مصر شــرکت 
داشــتند.تولیدکنندگان اوپــک پالس 
هــدف تولیدشــان را از ماه اوت ســال 
گذشــته هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز 
افزایــش داده اند تا محدودیت عرضه ای 
که در اوج بحران پاندمی به اجرا گذاشته 
بودند را خاتمه دهند. با این حال مکررا 
موفق نشده اند به اهداف تولید دست پیدا 
کنند که ناشی از ناتوانی تولیدکنندگان 
کوچکتر برای افزایش تولید اســت.این 
در حالی اســت که کشــورهای مصرف 
کننــده بزرگ نفت در بحبوحه افزایش 
قیمتها که نگرانی از تنشها میان روسیه 
و اوکراین و احتمال مختل شدن عرضه 
نفت این کشــور به آن دامن زده اســت، 
خواســتار تولیــد بیشــتر اوپک پالس 
 )IEA( هستند.آژانس بین المللی انرژی
چهارشــنبه گذشــته از اوپــک پالس 
خواست شکاف میان اهداف تولید نفت 
و تولید واقعی خود را کاهش دهد.قیمت 
نفت آمریکا حدود ۹۱ دالر در هر بشکه 
اســت و از ماه دسامبر حدود ۴۰ درصد 
رشد داشته است. قیمت نفت برنت هم 
در باالتریــن قله هفت ســاله قرار دارد.

ســهیل المزروعی، وزیــر انرژی امارات 
متحده عربی گفت: اوپک پالس همواره 
عرضه و تقاضا را مد نظر داشــته اســت 
و عوامــل ژئوپلیتیکــی را عامل افزایش 
قیمتهای نفت خواند. وی گفت: ما همه 
امیدواریم تنشها فروکش کند. تصور می 
کنــم برنامه ما موثر واقع شــده و با این 
عقیــده که بازار در حال حاضر با کمبود 
شــدید عرضه روبروست، موافق نیستم. 
عوامــل دیگری خارج از کنترل ما وجود 

دارند که روی بازار تاثیر گذاشته اند.

سخنگوی صنعت برق خبر داد ؛

 رشد بیش از ۷ درصدی 
تامین برق کشور

ســخنگوی صنعت بــرق از افزایش ۷.۴ 
درصدی تامین برق تا پایان دی ماه ســال 
جاری خبر داد.مصطفی رجبی مشــهدی، 
با بیان اینکه در ۱۰ ماه امســال )تا پایان 
دی مــاه( تامین بــرق ۷.۴ درصد افزایش 
یافته اســت، اظهار کرد: از ابتدای امســال 
تــا پایان دی مــاه، در مجموع ۲6۱۹۲۱ 
میلیون کیلووات ســاعت برق در کشــور 
مصرف شــده اســت، این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۸۰۸۳ میلیون 
کیلووات ساعت افزایش نشان می دهد.به 
گفته وی، امسال تامین برق بخش صنعت 
کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۵ درصد افزایش نشــان مــی دهد.طبق 
اعالم وزارت نیرو، رجبی مشــهدی یادآور 
شــد: در زمســتان امسال نیز با هماهنگی 
هــا و همکاری های صــورت گرفته میان 
وزارتخانه های نفت و نیرو، محدودیتی در 
تامین ســوخت نیروگاه ها به وجود نیامد و 
مدت زمان محدودیت های اعمال شده به 
صنایع بزرگ نیز نســبت به سال گذشته 
کاهش بســیار زیادی داشــت که همین 
موضوع باعث رشــد تامین برق صنایع نیز 
شــد.وی ضمن تقدیر از همکاری صنایع با 
برق گفت: امســال پاداش های ویژه ای به 
صنایع بابت همکاری در تابستان اختصاص 
یافت.رجبی مشهدی افزود: در سال جاری 
۸۷۴ میلیارد تومان پاداش به صنایع بابت 
همــکاری با صنعــت برق اختصاص یافت 
که این میزان نســبت به ســال گذشته دو 

برابر شده است.

 وزارت نفت مکلف 
به حمایت از پاالیشگاه های 

کوچک شد
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
مصوبــه ای وزارت نفــت را مکلف کردند 
که خوراک کلیه پاالیشــگاه های کوچک 
را به میزان ثبت شده در مجوز تامین کند.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
جلسه علنی و در جریان بررسی بخش های 
درآمدی بودجه ۱۴۰۱، یک بند به تبصره ۱ 
الحــاق کردند.طبق این مصوبه، با توجه به 
اینکه تعدادی از پاالیشگاه های کوچک به 
دلیل عدم دریافت خوراک در چرخه تولید 
کامــل قرار ندارند و به منظور کاهش خام 
فروشی نفت خام و میعانات گازی و افزایش 
تولید فرآورده های نفتی، وزارت نفت مکلف 
است خوراک کلیه پاالیشگاه های کوچک 
را که قبال برای آنها مجوزهای قانونی صادر 
شــده اســت، به میزان ثبت شده در مجوز 

تامین کند.

مدیرعامل شرکت شرکت توزیع نیروی 
برق تهران خبر داد؛ 

کاهش ١١ درصدی خاموشی ها 
در پایتخت

مدیرعامل شرکت شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ گفت: با اقدامات انجام شــده 
در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
توزیع برق پایتخت، حوادث و اتفاقات شبکه 
برق شــهر تهران نســبت به سال گذشته 
بیش از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

کامبیــز ناظریان اجرای طرح های اصالح و 
بهینه سازی شبکه توزیع برق را از مهم ترین 
برنامه هــای در دســت اقدام در حوزه برق 
پایتخت دانست و افزود: با تالش های انجام 
شــده، شبکه برق تهران بزرگ در پایداری 
مناســبی قرار دارد و حوادث سطح شبکه 
شــهر تهران طی ۹ ماه سپری شده از سال 
۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که قطع برق 
ناشی از حوادث در این مدت در سطح شبکه 
فشــار ضعیف نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

به گفته وی، شهر تهران دارای بیش از ۱۲ 
هزار کیلومتر شــبکه فشار ضعیف زمینی 
معادل ۲۳ درصد از شــبکه فشــار ضعیف 
زمینی کل کشور و حدود 6 ۱۵۰۰ کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف هوایی است که این طول 
گســترده از شــبکه در کنار بیش از ۷۵۰۰ 
کیلومتر شبکه فشار متوسط به صورت روزانه 
در حال رصد، توسعه، اصالح و بهسازی است.
مدیر عامل شــرکت شــرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ افزود: به منظور توســعه 
پایداری شــبکه و کاهش تلفات، کل شبکه 
فشــار ضعیف هوایی پایتخت با کابل های 
خودنگهــدار آلومینیومی جایگزین شــده 
است که این اقدام، تاثیر قابل مالحظه ای در 
کاهش حوادث شبکه داشته است.ناظریان از 
شهروندان تهرانی درخواست کرد درصورت 
مشاهده هرگونه سوءاستفاده از شبکه توزیع 
برق پایتخت یا سرقت و وارد کردن آسیب به 
تجهیزات شبکه، مراتب را به صورت شبانه 

روزی به شماره تلفن ۱۲۱ اطالع دهند.

رئیس جمهوری اســالمی ایران پس از ۱۰ ســال 
به منظور تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی و در 
عین حال حضور در ششمین نشست سران مجمع 
کشــورهای صادرکننده گاز )جی ئی سی اف( در 
قالب سفری دو روزه راهی دوحه قطر شده است؛ 
ســفری کــه می تواند در حوزه انــرژی اقدامات 
مثبتــی را رقــم بزند.ایــران و قطــر یک میدان 
مشــترک گازی دارند که در ســمت ایران، پارس 
جنوبی و در ســمت قطر، گنبد شــمالی خوانده 
می شــود. ایران تا سال ۱۳۹6 همواره تولید گاز 
کمتری از شــریک خود در پارس جنوبی داشــت 
اما با تمرکز ســرمایه و نیروی انســانی در فازهای 
اولویــت دار پــارس جنوبی ســرانجام برنده این 
ماراتن نفسگیر شد. ایران در حال حاضر بیش از 
۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز گاز از این میدان 
مشــترک تولید می کند و این در حالی اســت که 
تولید قطر به 6۰۰ میلیون متر مکعب در روز نیز 
نمی رسد.افزایش تولید گاز ایران که البته با بهره 
برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی بیشتر هم خواهد 
شــد، باعث شــده که مهاجرت گاز که تا پیش از 
این به ســمت قطر بود، معکوس شــود. ایران با 
ثبــت رکورد تولیــد ۷۰۰ میلیون متر مکعب در 
روز گاز که در ســال ۱۳۹۲ حدود ۲۸۰ میلیون 
متر مکعب گاز از این میدان مشــترک تولید می 
کرد، توانســته در طول این مدت تولید از پارس 
جنوبــی را حدود ۲.۵ برابر کند. تاریخچه پارس 
جنوبی در ســال های اخیر نشــان می دهد که  
فــاز ۱۲ پارس جنوبی در آخرین روزهای ســال 
۱۳۹۳ به بهره برداری و فازهای ۱۵ و ۱6 در دی 
ماه ۱۳۹۴ به بهره برداری رســید. تیرماه ۱۳۹۵، 
ســکوی ۱۹C با ظرفیت برداشــت روزانه ۵۰۰ 
میلیون فوت مکعب گاز عملیاتی شد و آبان  همان 
 ۱۸B ســال نیز سکوی ۵۰۰ میلیون فوت مکعبی
پارس جنوبی با ثبت رکوردی جدید در عملیات 
هــوک آپ و راه انــدازی به بهره برداری رســید. 

ســکوی ۵۰۰ میلیــون فوت مکعبی ۱۷B نیز در 
اسفند ۱۳۹۵ با ثبت رکوردی جدید بهره برداری 
شد. در سال ۱۳۹۵، برداشت روزانه ۲۸ میلیون 
مترمکعــب گاز از ســکوی فاز ۲۱ پارس جنوبی 
آغاز شــد.هم زمان با ســالروز ملی شدن صنعت 
نفــت نیــز با باز کردن چاه های ســکوی فاز ۲۰، 
انجام عملیات استارت آپ و ارسال گاز ترش غنی 
برداشــت شــده به پاالیشگاه، تولید گاز از فاز ۲۰ 
پارس جنوبی کلید خورد. همچنین فازهای ۱۷، 
۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی فروردین  ســال 
۱۳۹6 به بهره برداری رسید و با اضافه شدن بالغ 
بر ۱۵۰ میلیون مترمکعب به تولید روزانه گاز این 
میدان، رویای برابری با قطر در برداشــت روزانه 
گاز از بزرگ ترین میدان مشــترک گازی جهان 
تحقق یافت.عالوه بر این، قرارداد طرح توسعه فاز 
۱۱ پــارس جنوبی تیرماه ۱۳۹6 در قالب الگوی 
جدید قراردادهای نفتی، میان شــرکت ملی نفت 
ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال 
فرانسه، شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی( و 

پتروپارس امضا شد .

ســفر رئیس جمهوری چه دســتاوردی در حوزه 
گاز خواهد داشت؟

 ایــن میــدان گازی مشــترک و حضور در مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز، دو کشور ایران و قطر 
را به یکدیگر نزدیکتر کرده است. مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز )جی ئی سی اف( اردیبهشت  سال 
۱۳۸۰ در تهران کارش را آغاز کرد. از زمان تأسیس 
این مجمع تاکنون ۲۳ نشست در سطح وزیران و 
پنج نشست در سطح سران برگزار شده و ششمین 
نشست سران این مجمع قرار است سوم اسفندماه 
در دوحه برگزار  شــود.اعضای مجمع کشــورهای 
صادرکننده گاز، ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، 6۷ 
درصــد از ذخایر گازی جهان، 6۴ درصد از انتقال 
گاز با خط لوله و 66 درصد از تجارت گاز طبیعی 
مایع شده )ال ان جی( را در اختیار دارند. کشورهای 
الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، 
نیجریه، قطر، روســیه، ترینیداد و توباگو و ونزوئال 
۱۱ عضو اصلی جی ئی ســی اف هســتند و هلند، 
نــروژ، عراق، عمان، پــرو، جمهوری آذربایجان و 
امارات به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای 

صادرکننده گاز شرکت می کنند.اطالعات رسیده 
حاکــی از آن اســت کــه ایران و قطر در حاشــیه 
اجالس ســران کشــورهای صادرکننــده گاز در 
خصــوص همکاری های دوجانبه در ســوآپ گاز، 
مواضع مشــترک در بازارهای جهانی و تشــکیل 
کارگروه مطالعات مشــترک پارس جنوبی مذاکره 
خواهنــد کرد؛ موضوعی کــه به گفته حمید رضا 
عراقی، مدیرعامل ســابق شرکت ملی گاز ایران پر 
اهمیت و قابل توجه است.وی در خصوص اهمیت 
این ســفر به گفت: من در جریان دستور کاری که 
از ســوی وزارت نفت و شــرکت نفت برای رئیس 
جمهوری نوشته شده قرار ندارم، اما از نظر من در 
حــال حاضــر باتوجه به اینکه تولید پارس جنوبی 
در ایــران و قطــر نزدیک به هم بــوده، اگر تفاهم 
نامه ای ایجاد شــود که بر اســاس آن هر دو طرف 
تولید صیانتی داشــته باشند؛ یعنی بتوانند کمیته 
مشــترکی را ایجاد کنند و در آینده تولید صیانتی 
صورت گیرد، اقدام مثبتی اســت.مدیرعامل سابق 
شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه اکنون هر دو 
طرف به یک میزان گاز تولید می کنند اما صیانتی 
نیســت و اگــر تفاهم نامه صــورت گیرد و کمیته 
کارشناسی وارد کار شود و فرایند تولید را از منظر 
صیانتی بررســی کنند، به نفع هر دو طرف خواهد 
بود، اظهار کرد: شــرایط فعلی موقعیت مناســبی 
برای انجام این کار اســت. زمانی قطر برداشــت 
بسیار باالیی داشت و در آن شرایط نمی توانستیم 
مذاکره کنیم اما اکنون شرایط تغییر کرده و فرصت 
مناســبی برای این مســاله است.عراقی با تاکید بر 
اینکــه ایــران و قطر از نظر بین المللی می توانند با 
یکدیگر توافق کنند و برداشــت صیانتی در جهت 
حفظ این مخزن گازی داشته باشند گفت: اطالع 
ندارم که این موضوع در دســتور کار قرار دارد یا 
خیر، اما این بهترین کاری اســت که در شــرایط 
فعلی می تواند انجام شود.به گفته وی طرف قطر 

نیز موافق این مساله است.

وزیــر نفــت گفت: اعمال تحریم های یکجانبه علیه اعضای مجمع 
نــه تنهــا ناقض قوانین بین المللی، بلکــه امنیت انرژی جهان را به 
خطر می اندازد. جواد اوجی، وزیر نفت در آستانه برگزاری ششمین 
نشست سران جی ئی سی اف در دوحه با اشاره به نقش راهبردی این 
مجمع در صادرات گاز جهان اظهار کرد: اعضای مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز در شــرایط سخت شیوع ویروس کرونا به درستی 
نقــش خــود را در عرضه پایدار گاز در جهان ایفا کردند.وی یکی از 
مهمترین آموخته همه گیری کرونا را توجه هر چه بیشتر به نقش 
و اهمیت همکاری های بین المللی دوجانبه و چندجانبه و تعامالت 
راهبــردی با ســازمان ها و مجامــع انرژی بیان کرد و افزود: مجمع 

کشــورهای صادرکننده گاز با توجه به دوران گذار انرژی ارتقای 
امنیت عرضه گاز طبیعی در بازارهای منطقه ای و جهانی را به عنوان 
سوخت قابل دسترسی و دوستدار محیط زیست در سطح جهان، 
به ویژه ملل دچار فقر انرژی در دستورکار خود قرار داده است.وزیر 
نفت از ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر اثبات شده 
گاز طبیعی جهان نام برد و با بیان اینکه ایران با داشتن ۳۳۸ هزار 
کیلومتر شبکه داخلی گازرسانی، از کشورهای پیشرو در این زمینه 
است به موضوع تحریم اشاره کرد و گفت: اعمال تحریم های یکجانبه 
می تواند جریان پایدار گاز طبیعی در سطح جهان را با اختالل روبه رو 
و امنیت عرضه گاز طبیعی را به مخاطره بیندازد.اوجی بر ضرورت 

سیاست زدایی از همکاری های بین المللی و جهانی گاز تأکید کرد و 
گفت: اعمال تحریم های یکجانبه علیه اعضای مجمع نه تنها ناقض 
قوانیــن بین المللی، بلکه امنیت انرژی جهان را به خطر می اندازد.
وی سیاست وزارت نفت در دولت سیزدهم را همکاری راهبردی با 
کشورهای منطقه و همچنین اعضای مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز بیان کرد و افزود: ایران می تواند مطلوب ترین گزینه برای انتقال 
گاز به شرق و غرب باشد. اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
۴۴ درصد از تولید گاز جهان، 6۷ درصد از ذخایر گازی جهان، 6۴ 
درصــد از انتقــال گاز با خط لوله و 66 درصد از تجارت گاز طبیعی 

مایع شده )ال ان جی( را در اختیار دارند.

وزیر نفت:

تحریم های یک  جانبه امنیت انرژی جهان را به خطر می اندازد

خبر  ویژه

رییس ستاد کل نیروهای مسلح :

کشور  حقابه هیرمند در سطوح مختلف 
در حال پیگیری است

رییس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: 
مســووالن در مرکز به صورت شــبانه روزی 
در حــال پیگیری موضوع حقابه هیرمند از 
کشــور همسایه هســتند و رفت و آمدهای 
مکــرر در جریان اســت و بــه یاری خدا هر 
چه زودتر به نتیجه خواهد رســید. سرلشکر 
محمــد باقری در آیین بهره برداری از طرح  
آبرســانی ارتش به ۱۸ روســتای هیرمند 
سیستان و بلوچستان با گرامیداشت یاد و نام 
شهدای دفاع مقدس و شهدای دفاع از امنیت 
مرزهای میهن اسالمی اظهارداشت: مساله 
آب جزو اساســی ترین موضوعات سیستان 
و بلوچســتان است که نیاز اولیه مردم عزیز 
ما در این خطه ارزشــمند محسوب می شود 
و خدا را شاکریم که این طرح آبرسانی امروز 
به نتیجه رســیده و این حجم از روســتاها 
و جمعیــت ما از ایــن نعمت الهی بهره مند 
شدند.وی بیان کرد: افتخاری است برای ما 
کــه در کوران انجام ماموریت های دفاعی و 
امنیتی در سراسر مرزهای کشور به صورت 
هوایی، زمینی و دریایی ارتش قهرمان چنین 
مســوولیت های اجتماعی مهمی را برعهده 

گرفته و به انجام می رســاند. رییس ســتاد 
کل نیروهای مســلح گفت: نیروهای مسلح 
از جمله ارتش جمهوری اســالمی ایران این 
مهم را وظیفه خود می داند که هر آنچه در 
توان دارد چه از نظر تجهیزات مهندســی، 
تجهیزات بهداشت و درمان، امکانات ترابری 
و متخصصین و نیروی انسانی خودش را در 
خدمــت و کمک به مردم قرار دهد و در این 
گونه طرح ها پیش قدم باشد. وی تصریح کرد: 
نیروی زمینی ارتش مسوولیت سنگینی در 
دفــاع از مرزهای کشــور و تمامیت ارضی 
کشور بویژه در شمال سیستان و بلوچستان 
دارد.سرلشــکر باقری ادامه داد: در کنار این 
مســوولیت هایی که به خوبی و با اطمینان، 
آرامش و استحکام در حال انجام دارد چنین 
طرح های محرومیت زدایی را در دستور کار 
قرار داده است.وی بیان کرد: نیروی زمینی 
ارتش در طی ســال های اخیر توانســته در 
مساله محرومیت زدایی، مقابله با کرونا و هر 
آنچه که از دستش بر می آید به مردم خدمت 
و کمک کند. ما در نیروهای مسلح معتقدیم 
برکت کار به این است که برای مردم باشد .

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی :

سفر رییس جمهوری به قطر فرصتی 
گسترش دیپلماسی انرژی است برای 

رییس مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی ســفر رییس جمهوری به قطر را 
فرصت مناســبی برای ایجاد همکاری های 
دو یا چندجانبه در حوزه انرژی دانست.بابک 
نگاهداری با اشاره به سفر روز دوشنبه رییس 
جمهوری به قطر گفت: در جهان امروز اهمیت 
انــرژی از یک کاالی صرفــا اقتصادی فراتر 
رفته و امروزه انرژی یکی از پایه های امنیت 
کشــورها است. بسیاری از نزاع های سیاسی 
و اقتصادی در جهان امروزه نزاع بر سر انرژی 
اســت چرا که تامین پایدار انرژی به یکی از 
ملزومات حیات و رشد اقتصادی کشورها بدل 
شده اســت. بسیاری از کشورها روابط خود 
را مبتنــی بر روابط انرژی تنظیم می کنند و 
انرژی محور بســیاری از همکاری های دو یا 
چندجانبه مابین کشــورها است. تعامالتی 
همچون اوپک پالس و GECF از جمله این 
همکاریها هســتند. کشــور ما ایران نیز با در 
اختیار داشتن بزرگترین ذخایر هیدروکربنی 
جهــان با بیش از ۱۵۰ میلیارد بشــکه نفت 
خــام و ۳۳ تریلیون مترمکعب منابع گازی 
ظرفیــت آن را دارد تــا به یکی از مهم ترین 

بازیگــران در عرصه دیپلماســی انرژی بدل 
شــود.نگاهداری افــزود: بــه همین منظور 
توسعه پیوندهای راهبردی مبتنی بر انرژی 
در اسناد باالدستی کشور همواره مورد تاکید 
بوده است. با وجود این ظرفیت عظیم به دلیل 
دیپلماســی ضعیف کشور در حوزه انرژی نه 
تنهــا از این فرصت برای رشــد اقتصادی و 
سیاســی کشور بهره گرفته نشده است بلکه 
ایــن عرصــه به یکی از نقــاط ضعف اصلی 
کشور در زمینه تحریم تبدیل شده است. با 
توجــه به این موضوع اگر بخواهیم در آینده 
انرژی جهان جایگاه مناســبی داشته باشیم 
باید با اتخاذ یک دیپلماســی فعال به توسعه 
همکاری هــای بلندمدت مبتنی بر انرژی با 
کشــورهای مختلــف بپردازیم.وی در ادامه 
گفت: در این زمینه ما از کشورهای هم تراز 
خود عقب هستیم به عنوان مثال عربستان و 
روسیه در طی یکدهه اخیر با توسعه روابط و 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف انرژی 
کشــورهای در حال توســعه همچون هند و 
چیــن به دنبال ایجاد بازار پایدار برای منابع 

انرژی خود بوده اند. 
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۵۵بانک و بیمه
در هشتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی 

ح شد:  مطر

اجرای بیش از ۷۰ درصدی 
 تعهدات بانک مسکن 
ح نهضت ملی در طر

مدیرعامل بانک مســکن با بیان اینکه در طرح 
نهضــت ملی برای این بانــک ۲۱۰ هزار واحد 
تکلیف شــده اســت، گفت: اکنون بیش از ۱۵۰ 

هزار واحد را تامین مالی کرده ایم.
هشــتمین همایش ســاالنه اقتصاد مقاومتی با 
عنوان »مسکن؛ پیشران تولید« صبح امروز اول 
اسفندماه همزمان با سالروز ابالغ سیاست های 
اقتصاد مقاومتی از ســوی مقام معظم رهبری، 
در محل سالن اجتماعات وزارت راه و شهرسازی 

برگزار شد.
محمود شــایان، در ایــن همایش که با حضور 
محمودزاده، معاون مســکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی برگزار  شــد، ضمن تشــکر از 
دســت اندرکاران برنامه اظهار داشــت: چنانکه 
در این همایش نیز تاکید شــده، حوزه مســکن 
پیشران تولید است . مسکن برای حرکت صنایع، 
افزایش اشتغال، کمک به اقتصاد خانوارها و در 
نهایت رشد اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد 
و با توجه به اینکه بخش مسکن با شاخص های 
اقتصادی به صورت پیشین و پسین پیوند دارد 
بــا صنایع و فعالیت های تولیدی زیادی ارتباط 

دارد.
وی ادامه داد: بنابراین سیاست مسکن همراه با 
سیاست حمایت دولت منجر به رونق بخشیدن 

به این حوزه می شود.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: از آنجا که دولت 
متعهد شده که در سال یک میلیون واحد ساخته 
شود، مجلس شورای اسالمی یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار واحد را برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی کرده 
اســت که برای بانک مســکن ۲۱۰ هزار واحد 
تکلیف شده که اکنون بیش از ۱۵۰ هزار واحد 

را از این محل تامین مالی کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه باید تســهیالت به ســمت 
تولید هدایت شود، گفت: بهترین روش اعطای 
تسهیالت مشارکت مدنی است. تا پایان دی ماه 
سال ۱۴۰۰ بانک ها بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت دادند که پیش بینی 
می شود تا پایان سال این عدد به ۲ هزار و ۷۰۰ 

هزار میلیارد تومان برسد.
وی افزود: ضمنا در ۱۰ ماه ســال جاری حدود 
۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سیســتم بانکی به 
بخش مســکن اختصاص داده شده است. سهم 
بانک مسکن ۲۹ درصد است که معادل ۳۵ هزار 

میلیارد تومان است.
شایان با اشاره به اینکه تمام دستگاه های ذیربط 
در قانون جهش تولید باید در ســال ۱۴۰۰ به 
طور متوسط ۳6۰ هزار میلیارد تومان پرداخت 
می کردند، گفت: سیستم بانکی شروع به اعطای 
تســهیالت کرده و بانک ها تسهیالت مشارکت 

مدنی خود مالکی پرداخت می کنند.
مدیر عامل بانک مســکن با اشــاره به پیشرفت 
دانش و فناوری با رونق بخش مسکن گفت: این 
امر به ویژه منجر به رونق دانش و فناوری داخلی 
در ساخت مسکن و تنوع و فراوانی مصالح تولید 
داخلی کشور و عدم وابستگی به واردات خواهد 
شد. بخش مســکن، بخش مستقلی در اقتصاد 
کشور می تواند باشد که به افزایش اشتغال، بهبود 
اقتصاد خانوارها و رشد اقتصادی کمک می کند.
شــایان بــا بیــان اینکه بخش مســکن به طور 
مســتقیم ۵ درصد و به طور غیرمســتقیم ۱۲ تا 
۱۳ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد، 
گفت: بخش زیادی از نقدینگی کل کشــور در 
بخش مســکن صرف می شود. لذا هرچه ارزش 
افزوده مســکن بیشتر باشد، سرمایه گذاری در 

این بخش نیز افزایش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه برای تامین مالی ابزارهای 
مختلفــی وجــود دارد، بیان کــرد: این تامین 
مالــی مورد نیاز می تواند از طریق تجمیع وجوه 
مالی، رســوب مانده حساب های دولتی، انتشار 
و فــروش اوراق، توزیع منابع مالی صندوق های 
بازنشســتگی، تمرکــز بخش قابــل توجهی از 
بودجه سازمان های دولتی نظیر بودجه نوسازی 
مــدارس، تامین مالی از طریق زنجیره تامین و 
اســتفاده از بازارهای نویــن تامین مالی اعم از 

ریالی و ارزی صورت گیرد.

اخبار

در آیین تجلیل از روسای شعب برتر بانک 
ح شد؛  گردشگری مطر

 رموز موفقیت شعب برتر
 توجه به مدیریت دانش

کار تیمی و مشتری مداری است

قائم مقام بانک گردشــگری در آیین تجلیل از 
روســای شــعب برتر این بانک گفت: توجه به 
مدیریــت دانش، انجــام کار تیمی و هدفمند، 
مشتری مداری و همدلی از جمله رموز موفقیت 

شعب برتر بانک بوده است.
بــه گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، 
حســین رحمتی افزود: تجلیل از روسای شعب 
برتر به منزله نادیده گرفتن تالش همکاران سایر 
شــعب نیســت بلکه روسای شعب برتر با انجام 
کار تیمی و هدفمند عمل کردن، رتبه باالتری 

از شاخص های تعیین شده را کسب کرده اند.
وی اضافــه کــرد: بانک مرکزی همه ســاله در 
همایشی از روسای شعب برتر بر اساس شاخص 
های تعیین شده تجلیل می کند و هدف آن این 
اســت که تجارب مفید و ارزشمند و همچنین 
دالیل موفقیت آنان را به سایر بانک های کشور 
منتقــل کنــد تا انگیزه بانک ها برای خدمت به 

مردم بیشتر شود.
عضــو هیات مدیــره بانک گردشــگری ادامه 
داد: توصیــه مــی کنم حوزه های طرح و برنامه 
و همچنیــن شــعب بانک، نتایــج کار تیمی و 
عملکردهــای موفق شــعب برتــر را احصا و به 

سایر شعب منتقل و به اجرا بگذارند.
رحمتی تصریح کرد: بانک گردشگری با برنامه 
ریــزی، نظارت کافی و بکارگیری ظرفیت های 
همه همکاران برای داشــتن کارنامه ای موفق 
همــواره تالش کرده و برای تداوم این مســیر، 
باید همکاری و همدلی در صف و ســتاد بانک 

بیش از گذشته افزایش یابد.
وی گفت: امروز تالش مدیرعامل و هیات مدیره 
بانک گردشگری این است که رفع موانع کنند 
و با حذف ایســتگاه های کاری اضافه، به کارها 
ســرعت بدهند ضمن اینکه در این خصوص از 
پیشــنهادات مفید و سازنده همکاران استقبال 
می کنند. شــعب بانک گردشگری می توانند با 
هوشــمندی و توجه جدی به نیاز مشتریان در 

این راه مفید و موثر باشند.
رحمتــی افزود: با توجه بــه خوش نامی بانک 
گردشــگری و حــس خوبی که مــردم به نام و 
لوگــوی این بانک دارند، همگی تالش کنیم تا 
ضمن حفظ منافع ســپرده گذاران و ذینفعان 
بانک را رشد و توسعه دهیم و به جایگاه مطلوب 
تری برســانیم. وی اظهار کــرد: ارائه خدمات 
مناســب، جامع و به روز به مشــتریان همواره 
باید در بانک گردشــگری تداوم داشــته باشد 
و امیدوارم همکاران شــعب بانک در کشــور از 
ظرفیت ها و موفقیت های روســای شعب برتر 
بهره بگیرند. قائم مقام بانک گردشگری با بیان 
اینکه شــورای عالی مبارزه با پولشــویی، ایجاد 
شــعبه مجازی در شــبکه بانکی را به رسمیت 
شناخته است، گفت: با هدف چابک سازی بانک، 
شعبه مجازی که به تازگی چند محصول جدید 
نیز به آن اضافه شده است، را راه اندازی کردیم 
و اکنــون ظرفیت ما به گونه ای اســت که باید 
تعامل خوبی بین شعب فیزیکی و مجازی وجود 
داشته باشد. بر اساس این گزارش، در این آیین 
از روســای شش شعبه بانک گردشگری شامل 
روســای شعب گرگان، زاهدان، بازار مبل، وزرا 
، قزوین و رئیس وقت شــعبه مرکزی تبریز با 
اهدای لوح تجلیل شــد. روســای شعب مذکور 
در دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب 
بانک ها و موسســات اعتباری کشور که توسط 
مؤسســه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار 
شد، به عنوان روسای شعب برتر برگزیده شدند.

تعاون به عنوان راهکاری برای احیای ظرفیت های مغفول اقتصاد کشور است
معــاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی از مکانیزم تعاون به عنوان 
راهــکاری برای احیــای ظرفیت های 
مغفول اقتصاد کشور یاد کرد. »مهدی 
مســکنی« معاون تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به همراه مدیر عامل 
بانک توســعه تعاون طی بازدید از چند 
پروژه شهرســتان ســبزوار و نشست با 
تعاونگران گفت: تعاون رویکردی ویژه 
برای رشد و توسعه متوازن و راهکاری 
جهــت پیشــرفت مبتنی بــر عدالت 
اســت. وی افزود: مقام معظم رهبری 
هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد 
ملی را ابالغ فرموده اند و تعاون به عنوان 
نســخه حیات بخش اقتصاد برای حل 
مشــکالت اقتصادی و رفع موانع تولید 
مطرح است.مســکنی گفت: حدود ۷۰ 
شرکت تعاونی پرورش شترمرغ در این 
شهرستان فعال بوده اند و سبزوار زمانی 
به عنوان قطبی برای تولید لوازم چوب 
بوده است و برای احیای این ظرفیت ها، 
توجهی ویژه به امر تعاون ضروری است.
پرداخــت ۱۴۵۰۰ میلیــارد ریــال 
تسهیالت بانک توسعه تعاون در استان
حجــت اله مهدیــان مدیر عامل بانک 
توســعه تعاون در بازدید از پروژه های 
استان خراسان رضوی به همراه معاون 
تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اظهار داشت: تسهیالت پرداختی بانک 
توسعه تعاون در استان خراسان رضوی 

در سال جاری تا کنون بالغ بر ۱۴۵۰۰ 
میلیارد ریال بوده است.

مهدیان در جلسه هم اندیشی با فعاالن 
حوزه تعاون شهرســتان سبزوار با بیان 
اینکه بانک توسعه تعاون به دنبال نفع 
اقتصادی نیســت گفــت: هدف بانک 
سودآوری نبوده است و کسب رضایت 
مشتریان به ویژه جامعه هدف و ایجاد 
آثار اجتماعی مثبت در مناطق کشــور 
با ایجاد اشــتغال و رونق تولید، معیار و 
میزان سنجش عملکرد بانک محسوب 
می شــود، ضمن آن که انضباط مالی و 

رعایــت اصول کارآمدی و بهره وری از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیرعامل بانک توســعه تعاون با اشاره 
به رسالت بانک های توسعه ای در دنیا 
گفت: هدف راهبردی بانک ارتقاء بخش 
تعاون در کشــور و افزایش سهم بخش 

تعاون از بازار می باشد.
وی با ارایه گزارشــی از عملکرد بانک 
توســعه تعاون گفت: سال گذشته بالغ 
بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت 
در شــعب سراسر کشور پرداخت شده 
است که طبق هدف گذاری و اساسنامه 

بانک اختصاص ۷۰ درصد تســهیالت 
به بخش تعاون ضروری اســت که این 
موضوع مهم در سطح ۷۲ درصد محقق 
گردیده اســت و در ســال هدفگذاری 
۲۵۰ هــزار میلیارد ریال تســهیالت 
تعریف شــده اســت و با اختصاص ۷۰ 
درصد این میزان تسهیالت پیش بینی 
می شود منابع مناسبی به بخش تعاون 

تعلق گیرد.
مهدیان در ادامه با اشــاره به نســبت 
مصــارف به منابع اســتان گفت: این 
شاخص که مهمترین شاخص ارزیابی 

عملکــرد بانک هاســت برای اســتان 
خراســان رضوی فراتــر از صد درصد 
می باشــد که اســتاندارد کشوری آن 
۸۵ درصد می باشــد که نشان دهنده 
اشــتهای بــاالی اســتان بــرای ارائه 
تســهیالت بــه واحدهــای صنعتی و 

تعاونی استان است.
مدیرعامل بانک توســعه تعاون گفت: 
حمایــت از تعاونی های شهرســتان 
ســبزوار بســیار مهم است و با افزایش 
تعامل بانک با تعاونگران شهرســتان، 
میزان تســهیالت بیشــتری به بخش 
تعاون سبزوار اختصاص خواهد یافت.

مهدیان در پایان ســخنانش در حضور 
معــاون تعاون وزیر تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعــی با اشــاره بــه فعالیت های 
بانــک توســعه تعــاون در بخش های 
مختلــف اعم از صندوق توســعه ملی، 
تبصره ۱۸، مشــاغل خانگی، اشتغال 
روســتایی و پرداخــت بــه نهادهای 
حمایتــی خطاب به معاون وزیر گفت: 
تنها مشکل ما کمبود سرمایه هست که 
با توجه بیشتر دولت و مجلس با افزایش 
سرمایه، وضعیت کفایت سرمایه بانک 

بــه نحو مطلوبتری در می آید.
گفتنی اســت در این ســفر شــرکت 
ارژن چــوب، تولید کولر بیهق، پرورش 
شــترمرغ میردشــتی و پرورش زنبور 
عســل اردیبهشــت مورد بازدید قرار 

گرفتند.

مدیرعامل پست بانک ایران: 

پست بانک ایران در تضامین تسهیالت اشخاص و مسترد کردن سود قراردادهای مبادله ای شفاف عمل کرده است
بهزاد شــیری مدیرعامل پســت بانک ایران در دومین جلسه با مدیران 
معین استان ها که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مدیران استانی 
برگزار شــد، با اشــاره به اینکه پســت بانک ایران در بخش تضامین 
تسهیالت اشخاصی که از بانک حقوق دریافت می کنند و مسترد کردن 
ســود قراردادهای مبادله ای در بین بانک های کشور عملکرد مطلوبی 
دارد و شفاف عمل کرده است، گفت: جلسات هم اندیشی برای بررسی 
مشکالت شعب استان ها برگزار می شود تا رفع مشکالت دارای اولویت 
در برنامه کاری قرار بگیرد و همکاران ما در شعب بتوانند بدون دغدغه 
به مشتریان خدمات بدهند.- به گزارش اداره کل روابط عمومی پست 
بانک ایران، شیری با ذکر این مطلب افزود: بخشی از موضوعات در این 
جلســه مطرح و نقطه نظرات واحدهای مرتبط نیز اعالم و مقرر شــد با 
همکاری مدیریت امور استان ها و بازاریابی این مشکالت و پاسخ آنها 
 بــه تفکیــک تهیه و در اختیار تمام اســتان ها و مدیران قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه همگرایی و تعامل نزدیک همه واحدها برای حل 
مشکالت در پست بانک ایران نقطه قوت بانک است، تصریح کرد: نقطه 
قوت ما برای رقابت با سایر بانک های کشور چابکی و چاالکی بوده است و 
 اگر از آن خوب استفاده نکنیم می تواند به نقطه تهدید بانک تبدیل شود.
مدیرعامل بانک با اشاره به اینکه بازرسی های انجام شده در شبکه بانکی 

کشور نشان می دهد که پست بانک ایران در دو بخش در بین بانک های 
کشور عملکرد مطلوبی دارد، خاطرنشان کرد: نخست در بخش تضامین 
تسهیالت اشخاصی که از پست بانک ایران حقوق دریافت می کنند و بخش 
دوم، مسترد کردن سود قراردادهای مبادله ای است که از نظر وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، پست بانک ایران با اطالع رسانی از طریق سایت 
 بانک و شعب، مسوالنه رفتار کرده و شفاف سازی الزم را انجام داده است.

وی با اشــاره به اینکه در ســال های گذشــته ماه دی و بهمن رشــد 

منابــع در بانــک بســیار پایین بوده اســت و حتی خــروج منابع نیز 
داشــته ایــم، افــزود: بر طبق آخرین گزارش تــا ۲۹ بهمن ماه حدود 
 ۳۰۰ میلیارد تومان در اســتان ها و مناطق افزایش منابع داشــته ایم.

شــیری بــا بیان اینکه در تئوری مصــرف چرخ دنده ای، هر گاه درآمد 
خانــوار افزایــش پیدا کند، مصرف هم افزایش پیدا می کند ولی وقتی 
درآمد کم می شــود، مصرف کاهش پیدا نمی کند بلکه در یک ســطح 
باقــی مــی مانــد، گفت: ایــن موضوع در بانک هم صــدق می کند به 
صورتــی کــه در ماه بهمن با افزایش ۳ هزار میلیارد ریالی منابع بانک، 
۲۴ هــزار میلیــارد ریال افزایش مصارف داشــته ایم که نســبت ۱ به 
 ۸ را نشــان می دهــد و بنابرایــن باید تجهیز منابــع را جدی بگیریم.

مدیرعامــل بانــک در پایان با تاکید بر مدیریت هزینه ها در ماه پایانی 
ســال، تصریــح کــرد: باید از ظرفیت طرح ســه در ۱۰۰۰ اســتفاده 
 مطلوب داشــته باشــیم تا وضعیت پایانی ســال بانک بهتر شــود.

بر اســاس این گزارش، در این جلســه، مشکالت مدیریت شعب شش 
استان ایالم، البرز، اصفهان، بوشهر، اردبیل و آذربایجان غربی و با حضور 
ویدئو کنفرانسی مدیران شعب استان ها و مناطق استان تهران بررسی 
و مدیران معین مرتبط گزارش پیگیری های انجام شــده و پاســخ های 

الزم را ارائه دادند.

اخبار

رئیس هیات مدیره بانک شهر گفت: امروز یکی از نشانه های تحول 
در این بانک، پاسخگویی شایسته همکاران به نیازهای مشتریان در 
چارچوب ضوابط و مقررات است؛ که خوشبختانه این مهم را نیز می 
توان در افزایش رضایتمندی شــهروندان از خدمات بانک مشاهده 
کرد. دکتر رحیم طاهری نیروی انسانی توانمند را یکی از سرمایه های 
اصلی بانک شهر دانست و اظهار کرد: بانک مسیر تعالی را در تمامی 
حــوزه هــای بانکی با برنامه و هدفمند طی می کند و امیدواریم در 
 هفته های باقی مانده از سال، تمامی اهداف عالی بانک محقق شود.

طاهری با اشــاره به عملکرد موفق بانک طی ۱۳ ســال گذشــته 
و محبوبیــت آن در میــان شــهروندان، گفت: بــه همت و تالش 
مدیــران شایســته و بــا تکیــه بر تــوان نیروی انســانی خالق، 
توانمنــد و بــا انگیــزه توانســته ایم در بســیاری از حــوزه های 
 بانکــی عملکــرد شایســته تقدیــری از خــود برجــای گذاریم.

رئیس هیات مدیره بانک شــهر با اشــاره به لزوم پرورش نیروی 
کارآمــد در بانــک تصریــح کــرد: حضــور نیروهــای اثرگذار و 
 مانــدگار و بــرای تحقق اهداف باالدســتی بســیار مؤثر اســت.

وی بیــان کــرد: یکــی دیگــر از نشــانه هــای تحــول در بانک 
شــهر، بــزرگ شــدن ایــن بانــک و پاســخگویی شایســته به 
نیازهــای مشــتریان بانکــی اســت؛ این پاســخگویی مناســب 
 را در نظرســنجی میــان مشــتریان مــی تــوان مشــاهده کرد.

دکتــر طاهــری در ادامــه با تاکید بر نقش گســترده این بانک در 
پیشرفت و آبادانی شهرهای مختلف و کمک به توسعه ظرفیت های 
مدیریت شــهری برای خدمت رســانی بهتر به شهروندان طی سال 
جاری، تصریح کرد: امروز به عنوان بانکی پیشــرو در حوزه ارزی و 
با شبکه گسترده شعب در سراسر کشور، به عنوان یکی از حامیان 
 اصلــی واحدهــای تولیدی و فعاالن اقتصادی به شــمار می رویم.

رئیس هیات مدیره بانک شــهر در پایان افزود: از تمامی همکاران 
به خصوص همکاران شــعب می خواهم در روزهای پایانی ســال با 
تالش مضاعف در جهت تحقق اهداف عالی بانک از هیچ کوششی 

دریغ نورزند.

کارکنان به نیازهای مشتریان کید رئیس هیات مدیره بانک شهر بر پاسخگویی شایسته  تا

خبر  ویژه

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانــون  موضــوع  هیــات   1400/10/2 مــورخ    140060324001004141 شــماره  رای  برابــر 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای بهنــام 
زنــد مندنــی بــه شــماره شناســنامه 629 كدملــی 1819444805 صــادره  یوســف زاده فر
از آبــادان را نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن كشــاورزی بــه 
ــر مربــع در قســمتی از پــالک 916/136 اصلــی واقــع در بابــا علیشــاء  مســاحت 8209/88 مت
ــه  ــذا ب ــت ل ــده اس ز گردی ــر ــف زاده مح ــی یوس ــای مندن ــطه از آق ــع الواس ــداری م ــاوه خری گن
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع ضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 

ر بــه مراجعــه ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد.  متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/2 
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گهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیتی ثبتی  آ
و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 

برابــر رای شــماره 140060324001004495  مــورخ 1400/10/21 هیــات موضــوع قانــون 
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد 
صــادره   3539672885 كدملــی   83 شناســنامه  شــماره  بــه  نوشــاد  زنــد  فر حیاتــی 
مربــع در  متــر   191/27 بــه مســاحت  بــاب خانــه  یــک  بــه ششــدانگ  را نســبت  گنــاوه  از 
آقــای  قســمتی از پــالک 917 اصلــی واقــع در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه از 
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  ز گردیــده اســت ل ــدر خســروانی و شــركا محــر حی
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــد. بدیهــی  ــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع ضایــی تقدیــم نماین از تاریــخ تســلیم اعت
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
ر بــه مراجعــه  مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــر

ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/17 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/12/2 

گناوه  ک شهرســتان  محمد چهابدار   -  رئیس ثبت اســناد و امال
م / الف 593

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و  گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانــون  موضــوع  هیــات   1400/10/2 مــورخ    140060324001004142 شــماره  رای  برابــر 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ــعود  ــای مس ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــاوه تصرف ــدر گن ــک بن ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
زنــد محمــود بــه شــماره شناســنامه 1490 كدملــی 1818788462 صــادره  یوســف زاده فر
از آبــادان را نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن كشــاورزی بــه 
مســاحت 8209/88 متــر مربــع در قســمتی از پــالک 916/136 اصلــی واقــع در بابــا علیشــاه 
ــه  ــذا ب ــت ل ــده اس ز گردی ــر ــف زاده مح ــی یوس ــای مندن ــطه از آق ــع الواس ــداری م ــاوه خری گن
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع ضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 

ر بــه مراجعــه ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد.  متضــر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/17 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/3 
گناوه  ک شهرستان  محمد چهابدار   -   رئیس ثبت اسناد و امال

م / الف 591

گهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیتی  آ
ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 

برابــر رای شــماره 140060324001003291 مــورخ 1400/8/12 هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــی 1818051478  ــنامه 2302 كدمل ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد محم زن ــدی فر ــا احم علیرض
صــادره از آبــادان را نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 210/40 متــر 
مربــع در قســمتی از پــالک 917 اصلــی واقــع در امامــزاده گنــاوه خریــداری مــع الواســطه 
ز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم  از آقــای ابــول خــادم زاده و شــركا محــر
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی كــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس 
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع ضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند 

ر بــه مراجعــه ذیصــالح قضایــی نمــی باشــد.  مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــر
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/17     تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/12/3 

گناوه  ک شهرســتان  محمد چهابدار  - رئیس ثبت اســناد و امال
م / الف 585
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

20 رجب 1443   22 فوریه 2022 سه شنبه 3 اسفند 1400  شماره پیاپی 2050

هم زمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت؛

گرمی  گازرسانی به 1۰ روستای شهرستان 
اردبیــل / گــروه اســتان ها:  هم زمــان به دهه 
مبارک فجر ۱۰ روســتای شهرســتان گرمی از 
توابع اســتان اردبیل به شبکه گاز طبیعی متصل 
شــدند.به مناســبت دهه مبارک فجر ، با افتتاح 
پروژه گازرسانی به ۱۰ روستای شهرستان گرمی 
بــا حضور نماینده شهرســتان گرمی در مجلس 
شــورای اســالمی ، فرماندار ، مدیر عامل شرکت 
گاز اســتان و جمعی از مســئولین ادارات اهالی 
محترم روســتای های جدا، قشالق جدا، نریمان، 
پاپور قشــالقی، قوچی قشالقی، اواد قشالقی، قار 

قشالقی، احد بیگلو، انگورد و تکدام از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند شــدند.در این مراســم، سردار 
اســماعیلی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای انقالب 
اســالمی ، دفاع مقــدس و مدافعین حرم اظهار 
داشــت : گازرســانی به روستاهای استان با توجه 
به موقعیت جغرافیایی از سنگین ترین طرحهای 
گازرسانی از نظر اجرایی در سطح شرکت ملی گاز 
ایران می باشــد که با تالش بی وقفه کارکنان و 
عوامل اجرائی شرکت گاز استان اردبیل گازرسانی 

به روستاها با سرعت ادامه دارد.وی در ادامه گفت 
: پروژه گازرسانی ۱۰ روستای شهرستان گرمی در 
قالب ۲ پروژه گازرســانی و با اعتباری بالغ بر ۷۷ 
میلیارد ریال به بهره برداری رســید که با افتتاح 
این پروژه گازرسانی بیش از ۱۷۰ خانوار روستایی 
شهرســتان گرمی تحت پوشش گاز طبیعی قرار 
گرفتند.اســماعیلی مــی افزاید: ضریب نفوذ گاز 
طبیعی در بخش روســتایی در شهرستان گرمی 
با افتتاح پروژه های گازرســانی به ۱۰ روســتای 
مذکــور از ۹۸ درصد به ۹۸/۵ درصد رســید که 

با توجه به شــاخصهای گازرسانی این شهرستان 
در زمره شــهرهای ســبز اســتان قرار می گیرد.

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل در پایان 
آموزش مســایل ایمنی به مشــترکین را از اهم 
برنامه های این شــرکت برشــمرد و گفت: اهالی 
محترم روستاهای تازه گازدار شده با رعایت موارد 
ایمنــی و مصرف بهینه این نعمت خدادای عالوه 
بر کمک به اقتصاد خانواده از بروز هرگونه حادثه 
ناشــی از گاز طبیعی نیز مصون مانده و ما را در 

خدمتگزاری بیشتر یاری نمایند.

گاز استان خراسان رضوی: مدیرعامل شرکت 

مدیریت نگهداری تجهیزات مانیتورینگ 29۰ ایستگاه گازرسانی سیستمی شد
مشهد / سیده زهرا حیدری

مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی 
از ایجاد سیســتم مدیریــت نگهداری 
و تعمیــرات تجهیــزات مانیتورینــگ 
ایســتگاه های این شــرکت در سامانه 
PM خبر داد.حســن افتخــاری گفت: 
ایــن پروژه با توجه به اهمیت تجهیزات 
مورد استفاده در پروژه مانیتورینگ ۲۹۰ 

ایستگاه استان انجام شده است.
وی افــزود: ایجــاد سیســتم مدیریت 
تجهیــزات  تعمیــرات  و  نگهــداری 
مانیتورینــگ ایســتگاه ها در ســامانه 
PM با هدف پایش مســتمر تجهیزات، 
کنتــرل هزینه ها، شــفافیت و ارتقای 
ســالمت اداری در تهیه صورت وضعیت 
پیمانــکار، اخذ گزارش حوزه نگهداری و 
شاخص های کلیدی عملکرد تجهیزات، 
استفاده از سیستم مکانیزه مدیریت نت 
تجهیزات حوزه مانیتورینگ بر اســاس 
نقشــه استراتژی شــرکت و تعالی نت و 
در راستای مدیریت دارایی های فیزیکی 
  ISO۱4224:۲۰۱6 مبتنی اســتاندارد
انجام شد.افتخاری تصریح کرد: شرکت 

گاز خراســان رضوی برای اولین بار در 
ســطح شرکت های گاز استانی کشور با 
تعریف فرآیند، ایجاد زیرســاخت و بانک 
اطالعاتی مرتبط با این تجهیزات خاص 
عملیــات پایش و نگهــداری تجهیزات 

حــوزه مانیتورینــگ را بصــورت کامال 
سیستمی با قابلیت امکان صدور دستور 
کار تعمیرات و رصد تجهیزات نصب شده 
در نرم افزار PM عملیاتی نموده اســت.

به گفته مدیرعامل شــرکت گاز خراسان 

رضوی در این سامانه اطالعات مورد نیاز 
در سه بخش اطالعات تجهیزات، گزارش 
ســوابق نصب تجهیزات و تعمیرات قبل 
دسترسی اســت.وی تاکید کرد: دسته 
بنــدی انجام شــده در این ســامانه بر 

اســاس نوع، مدل، ســازنده، استاندارد 
ســازی و تهیه اطالعــات پایه مورد نیاز 
تجهیزات برای انواع ترانســمیترها، پانل 
 BARRIER ، MODEM ،  UPES ،هــا
RFID ، POWER ،  بــرای ۳۱۰۰ عدد 
تجهیز نصب شــده، تدوین، دسته بندی 
و استانداردســازی ۳۰ مــورد عملیات 
مرتبــط با تجهیزات حوزه مانیتورینگ، 
تدویــن و تعریف برنامه زمانبندی پایش 
مستمر تجهیزات منصوب در نرم افزار و 
تدوین و پیاده ســازی چک لیست ثبت 
 اطالعات مــورد نیاز هنگام پایش انجام 

شده است.
افتخــاری تصریح کرد: با رونمایی از این 
طرح تمام فعالیت های امور اندازه گیری 
و توزیع شــرکت گاز خراسان رضوی به 
صورت کامل سیســتمی، مکانیزه و نرم 
افزاری شــده و دیگر هیــچ عملیاتی به 
صورت دستی انجام نمی شود.مدیرعامل 
شــرکت گاز خراسان رضوی از آمادگی 
امور اندازه گیری و توزیع گاز این شرکت 
برای اشــتراک گذاری و تبادل تجارب با 
دیگر شرکت های گاز استانی خبر داد .

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 رئیس کل دادگستری استان البرز:

تخریب ها در حاشیه رودخانه 
ج ادامه دارد کر

البرز / گروه اســتان ها: رئیس کل دادگســتری 
استان البرز گفت که درمجموع تا امروز بناهای 
حدود ۸۰ درصد از دســتگاه هایی که در طول 
مسیر 6۴ کیلومتری از پل حامی تا تونل کندوان 
اقدام به ساخت وســاز کرده اند، آزادسازی شده 
است.در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه در 
آزادسازی حریم رودخانه کرج، تعداد دیگری از 
ساخت وســازهای متعلق به دستگاه های دولتی 
و حاکمیتــی و همچنیــن تعدادی از متصرفات 
مربوط به افراد حقیقی تخریب شــد.رئیس کل 
دادگســتری البرز در خصوص آخرین اقدامات 
انجام شده در راستای آزادسازی حریم رودخانه 
کرج بیان کرد: با توجه به تأکیدات رئیس دستگاه 
قضا برای زمان بندی در اجرای کار آزادســازی 
اراضــی ملی و طبیعی، کمیتــه تخصصی آزاد 
و حریــم رودخانه کرج برای آزادســازی حریم 
رودخانــه کرج تشــکیل شد.حســین فاضلی 
هریکنــدی بابیان اینکه مقررشــده اســت کار 
تخریب ساخت وسازها در حاشیه رودخانه کرج 
از ســاختمان های متعلق به دستگاه های دولتی 
و نظامی آغاز شــود، گفت: دســتگاه هایی که در 
حاشــیه رودخانــه کرج اقدام به ساخت وســاز 
کــرده بودند، شناسایی شــده اند کــه در اولین 
اقدام ســاختمان متعلق به قوه قضاییه تخریب 
شد.وی بیان کرد: در طول مسیر 6۴ کیلومتری از 
پل حامی تا تونل کندوان ۱۹ دستگاه حاکمیتی 
در حریــم رودخانه کرج اقدام به ساخت وســاز 
کرده انــد کــه تا به امروز ۱۰ دســتگاه ازجمله 
قوه قضاییه، محیط زیســت، وزارت نیرو، کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، بنیاد شــهید و امور ایثارگران، وزارت 
راه و شهرســازی و وزارت کشور و چند دستگاه 
حاکمیتــی دیگر نســبت به آزادســازی حریم 
رودخانه اقدام کرده اند.رئیس کل دادگســتری 
البــرز بیــان کرد: امــروز هم ســاختمان های 
متعلــق به پنج دســتگاه حاکمیتــی از جمله 
آموزش وپرورش، وزارت جهاد کشاورزی، تأمین 
اجتماعی، بخشــداری آســارا و یک نهاد نظامی 
در حریم رودخانه کرج تخریب می شود.فاضلی 
هریکندی گفت: در مجموع تا امروز ۱۵ دستگاه 
یعنی حدود ۸۰ درصد از دســتگاه هایی که در 
طول مســیر 6۴ کیلومتری از پل حامی تا تونل 
کندوان اقدام به ساخت وساز کرده اند، آزادسازی 
شده است.وی بابیان اینکه ساختمان های چهار 
دستگاه حاکمیتی در حریم رودخانه کرج هنوز 
تخریب نشده است، گفت: از این چهار دستگاه، 
دو دستگاه نظامی هستند که به آن ها اخطاریه 
داده شــده اســت و اعالم کرده اند که نسبت به 
تخریب اقدام خواهند کرد.رئیس کل دادگستری 
البرز افزود: تخریب ســاختمان های دو دستگاه 
دیگر نیز نیازمند انجام کارهای اداری است. یکی 
از این ســاختمان متعلق به هالل احمر است که 
وقف شده و ساختمان دیگر هتل پارسیان گچسر 
اســت که موضوع میراث فرهنگی در خصوص 
آن مطرح شــده و نیازمند بررسی است.فاضلی 
هریکنــدی بیان کرد: امروز عــالوه بر تخریب 
ســاختمان های پنج دســتگاه حاکمیتی، چند 
ســاختمان متعلق به افــراد حقیقی به صورت 

داوطلبانه تخریب می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان خراسان رضوی 
خبر داد؛ 

معافیت نیازمندان تحت حمایت 
از پرداخت قبوض خدماتی

مشهد / سیده زهرا حیدری 
مدیــرکل کمیته امداد خراســان رضوی گفت: 
براســاس مصوبه مجلس شورای اسالمی بهای 
آب، برق و گاز مصرفی مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد که بر اساس رعایت الگوی مصرف 
باشد، رایگان محاسبه می شود.رضا سلم آبادی 
بــا عنوان اینکه، ابالغیه مذکور توســط دولت 
به دســتگاه های اجرایی مربوط به این خدمات 
ارســال  شده و قابل اجراست، افزود: این قانون 
بــر اســاس بنــد »ی« تبصــره ۸ بودجه برای 
مددجویــان کمیته امداد و بهزیســتی اجرایی 
می شــود.وی با اعالم اینکه لیست مددجویان 
به شــرکت های آب ، برق و گاز در خراســان 
رضوی ارســال شــده است، ادامه داد: این طرح 
شــامل مددجویان معیشت بگیر می شود.سلم 
آبادی اظهار کرد: سرپرســتان خانوار با مراجعه 
به مددکار مربوطه و یا ســامانه امداد هوشمند 
به نشانی SOHA.EMDAD.IR  می توانند کد 
اشتراک قبوض آب، برق و گاز خود را وارد کرده 

و از این خدمات برخوردار شــوند.

  رکورد جدید تولید ماهانه 
 در ذوب آهن اصفهان 

ثبت شد
اصفهان / گروه اســتان ها: تالشــگران ذوب 
آهن اصفهان موفق شدند رکورد جدیدی در 
تولید ماهانه چدن مذاب با سه کوره بلند ثبت 
کنند. سخت کوشان مادر صنعت فوالد کشور 
با همت واالی خود، در بهمن ماه با تولید ۲۵۰ 
هزار و۸۷ تن چدن مذاب، با متوســط روزانه 
۸۳۳6 تن این رکورد را ثبت نمودند.شــایان 
ذکر است رکورد قبلی تولید ماهانه چدن باسه 
کوره بلند مربوط به فروردین ماه سال۱۳۹۳ 
با متوسط روزانه ۸۳۱۴  تن می باشد.شایان 
ذکر است تالشگران ذوب آهن با همت خود 
در بهمن ماه ســه رکورد تولیدی روزانه نیز 
ثبــت کردند . در ۱6 بهمن ماه رکورد روزانه 
تعــداد ذوب با دو کنورتــور در بخش فوالد 
ســازی ذوب آهــن رقم خــورد و در این روز 
پــوالد مردان ذوب آهن در یک شــبانه روز 
موفــق به تولید 6۱ ذوب شــدند . رکوردی 
که از ســال ۸۹ ارتقاء نیافته بود . همچنین 
تولید میلگرد N۱6 در یک شــبانه روز نیز با 
تولید ۲۱۰۰ تن در بخش مهندسی نورد این 
شــرکت شکسته شد که رکورد قبلی مربوط 
به ســال ۸۸ بود.در ۲۱ بهمن ماه نیز رکورد 
روزانه تولید چدن مذاب با سه کوره بلند در 
ذوب آهــن اصفهان با تولید ۹۷۹۳ تن چدن 
شکسته شد که نوید ثبت رکورد ساالنه جدید 

در این شرکت را می دهد.

از سوی شرکت توانیر اعالم شد؛

 رتبه برتر شرکت توزیع برق 
استان سمنان در اجرای 

برنامه های فرهنگی و دینی
سمنان / گروه استان ها: شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان سمنان در ارزیابی فعالیت های 
فرهنگــی صنعــت برق کشــور، رتبه برتر را 
کســب کرد.گفتنی اســت: در پــی ارزیابی 
صورت گرفته از ســوی دفتر امور فرهنگی و 
دینی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران، شرکت توزیع برق سمنان 
به نشــان شایســته تقدیر ویژه نائل آمده و 
از ســوی مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی 
توانیر، مورد تقدیر واقع شد.در متن تقدیرنامه 
آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر خطاب 
بــه ابوالفضل همتی مســئول امور فرهنگی 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان سمنان 
آمده اســت: بدون شک بهترین پاداش برای 
انســان هایی اســت که توان و تجربه خویش 
را در طبــق اخــالص نهاده و در انجام وظائف 
محوله از هیچ کوششی فروگذار نمی نمایند. 
پیــرو ارزیابی فرهنگی مســئولین فرهنگی 
صنعت برق سراســر کشــور در سال ۱۳۹۹ 
جنابعالی با تالش و همت صادقانه در اجرای 
برنامه های فرهنگی و دینی ابالغی به نشان 
شایسته تقدیر ویژه نائل آمده اید و موقعیت 
کنونی و موفقیت حاصله که نشان از، برنامه 
ریزی منســجم، و پیگیری ارزشــمند شما و 
همکارانتــان می باشــد. لذا بر خود الزم می 
دانم مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات 
مجدانه در پیشــبرد اهداف فرهنگی تقدیم 

جناب عالی می نمایم.

 مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایالم 
اظهار کرد:

ارائه غیر حضوری صورتحساب 
کز طرف قرارداد   مرا

تأمین اجتماعی 
ایــالم / گروه اســتان ها: مدیــر درمان تامین 
اجتماعی استان ایالم گفت: ارائه صورتحساب 
مراکز طرف قرارداد تأمین اجتماعی مســتلزم 
رجــوع حضــوری نیســت.علیرضا رمضانی 
بــا اعــالم این خبــر اظهار داشــت: مراجعه و 
ارائــه درخواســت مطالبات ماهیانه از ســوی 
داروخانه هــا و مؤسســات پاراکلینیک طرف 
قــراردادی کــه صرفا نســبت به ارائــه دارو و 
خدمات بر اســاس نســخ الکترونیکی تجویز 
شــده توسط پزشک ضروری نیست.وی افزود: 
با توجه به گسترش نسخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیک در ســطح کشــور، از ابتدای بهمن 
ســال ۱۴۰۰، داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک 
طرف قراردادی که نســخه پیچی الکترونیکی 
را صرفــا با پذیرش نســخ الکترونیکی تجویز 
شــده از سوی پزشــک معالج انجام می دهند، 
نیازی به مراجعه به مدیریت  درمان اســتان و 
ارائه درخواست مطالبات ماهیانه ندارند.مدیر 
درمان تامین اجتماعی اســتان ایالم گفت: هر 
چنــد کــه از تاریخ یکم دی ماه ســال جاری، 
بسیاری از داروخانه ها و مؤسسات پاراکلینیک 
نسخه پیچی را صرفا از طریق مکانیزه انجام داده 
و حتی نسخ کاغذی را پس از ثبت در سیستم 
و اخــذ تایید ارائــه نموده اند، عدم نیاز به ارائه 
درخواست مطالبات ماهیانه مخصوص مراکزی 
است که نسخه پیچی را صرفا بر اساس نسخه 
نویســی الکترونیکی انجام می دهند.وی بیان 
داشت: این اقدام در جهت رفاه حال مؤسسین و 
مسئولین فنی این مراکز و کاهش مراجعات آنها 
به مدیریت های درمان استان انجام شده است.

استانها 6

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

کاشانی اصفهان دو فیدره شد بیمارستان 
اصفهان / گروه اســتان ها: حمید رضا پیر پیران مدیر عامل شــرکت 
توزیع برق اصفهان گفت :بیمارســتان هایی که تک فیدرند و قطعی 
برق برای آنها بســیار خطرناک اســت با وجود ژنراتور پاسخگوی تمام 
بخش های بیمارستان نمی باشد و نیازمند برق رسانی به بیمارستان 
از دو فیدر می باشد و در این راستا با توجه به تقاضای افزایش قدرت 
برق بیمارستان کاشانی و تغذیه از دو فیدر مجزا ، برق منطقه یک به 
منظور ایجاد زیر ســاخت فیدر دوم بیش از نیم کیلومتر کابل کشــی 
فسار متوسط زمینی را از پست چهارراه مصدق تا روبروی بیمارستان 
کاشانی احداث کرد و همچنین ۱۸6۰ متر کابل کراسلینگ آلومینیوم 

اجرایی شد .
وی تصریح کرد :قطعی احتمالی برق بیمارســتان با توجه به اپیدمی 
کرونا و ســویه جدید آن )امیکرون ( بســیار خطرناک است و بیمارانی 

که زیر دســتگاه تنفس بســتری هســتند با هر قطع و وصل ممکن 
اســت هزاران مســئله برای آنها ایجاد شود بنابراین برق رسانی پایدار 
و مطمئن از مهمترین اولویت های شــرکت توزیع برق اصفهان بوده 
 است و دراین راستا برق بیمارستان کاشانی از تک فیدره به دو فیدره 

تبدیل شد .
وی خاطر نشــان کرد :یکی از چالش های جدی که حوزه ســالمت را 
تهدید می کند قطعی برق می باشــد باید توجه کرد در شــرایط فعلی 
حیات و نفس بیماران بســیاری به دســتگاههای کمک تنقس وابسته 
است که نیازمند برق پایدار استوی خاطر نشان کرد :به منظور افزایش 
قدرت مانور و کاهش انرژی توزیع نشــده تجهیز نمودن کوبیکل های 
اتوماســیون انجام شــد.وی ابراز داشت : این پروژه بالغ بر یک میلیارد 

و 6۴۷ میلیون تومان بوده است.

خبر ویژه

اردبیل / گروه اســتان ها: کیوان وفاخواه گفت : با تالش همکاران اداره برق آبی بیگلو پس از بررســی و شناســایی یک دامداری  که 
در یکی از روســتاهای تابعه آبی بیگلو  قرار داشــت دســتگاههای غیر مجاز رمز ارز شناســایی شد.وی افزود : در دامداری مذکور ۱6 
دستگاه استخراج کننده ارز دیجیتال غیر مجاز نصب شده بود که با دستور قضایی همه دستگاهها کشف و جمع آوری شد.کیوان 
وفاه خواه اظهار داشــت  : لینک مربوط به گزارش های مردمی در خصوص اســتخراج غیرمجاز رمز ارز در اپلیکیشــن »برق من« 
نیز فراهم شده و شهروندان این اطمینان را داشته باشند که این همراهی و همکاری برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، 

کامال محرمانه تلقی خواهد شد و تا سقف ۲۰ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

کشف و جمع آوری 1۶ دستگاه ماینرغیرمجاز در نمین 

کرج / اکبرحیدری
شهردار کرج گفت: محیط زیست و منابع طبیعی متعلق به مردم بوده و غیرقابل مصادره است.مصطفی 
ســعیدی با قدردانی از اقدامات قوه قضائیه در آزادســازی حریم ســاحل در مناطق شــمالی و پاک سازی 
حاشــیه رودخانه کرج اظهار کرد: با اجرای عملیات بهســازی و زیباســازی در مسیرهای آزادسازی شده 
و ایجاد تفرجگاه های عمومی ضمن رفع مخاطرات زیســت محیطی و کاهش تهدید منابع آبی، جنگل ها 
و کوه ها، شــاهد اقداماتی مطلوب در راســتای صیانت از بیت المال و ســرمایه های ملی خواهیم بود.وی با 
تأکید بر اســتفاده بهینه از نعمت های خدادادی و منابع و پتانســیل های موجود در جهت تحقق توســعه 
پایدار، بهره مندی عمومی از سواحل و حاشیه رودخانه ها را مطالبه ای به حق برشمرد که در دولت مردمی 
سیزدهم و دستگاه قضا به آن توجه ویژه ای شده است و ادامه داد: درایت در آغاز روند آزادسازی با رفع 
تصرفات شــخصیت های حقوقی مقدمه ای برای همکاری مضاعف و داوطلبانه مردم در اجرایی شــدن 

این عزم ملی اســت و به عنوان حرکتی جهادی ماندگار خواهد شد.شــهردار کرج گفت: شــهرداری کرج از 
آمادگی الزم برای ایجاد تفرجگاه های عمومی و رایگان در مسیرهای آزادسازی شده در راستای تقویت 
جاذبه های گردشــگری و ایجاد ســرانه های جدید رفاهی و رفع کمبود ســرانه های این حوزه برخوردار 
است و معاونت خدمات شهری و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در این خصوص نقش آفرینی 
خواهند داشت و با توجه به اقدامات جهادی دستگاه قضا، نیروی انتظامی، استانداری، جهاد کشاورزی، 
محیط زیست، شرکت آب و سایر نهادهای مربوطه، قطعاً مدیریت شهری کرج نیز در راستای مسئولیت های 
اجتماعی کمک به صیانت از محیط زیســت را بخشــی از رســالت و نقشه راه خود می داند.یادآور می شود 
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در راستای 
آزادسازی حریم رودخانه کرج، گفته است که حدود ۸۰ درصد از ساخت وساز دستگاه ها در طول مسیر 

6۴ کیلومتری از پل حامی تا تونل کندوان آزادســازی شــده است.
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كوتاه از جامعه

کشند؛ کرده و  فقر خانواده را بر دوش می  که بچگی را رها  کودکانی 

کودکی زیر سقف کبود آرزوها
کودکان کار فرزندانی هستند که بار اعتیاد 
یــا فقر اقتصــادی خانواده خود را به دوش 
می کشند و درآمد قابل توجهی که هر روز 
از ترحم شهروندان کسب می کنند، به جیب 
دالل ها و باندهای مختلف سرازیر می شود تا 
رؤیای بازگشت به مدرسه و داشتن آینده ای 
بهتر را برای آنها دور از دسترس کند. پدیده 
کودکان خیابانی و کار، یکی از معضل های 
گریبانگیر بیشتر شهرهای بزرگ در جهان 
معاصر است.نتایج پژوهش ها نشان می دهد 
که اکثر کودکان کار و خیابان، مهاجر و از 
خانواده هــای دارای میزان درآمد پایین یا 
دارای والدین معتادی هســتند که بیشتر 
آنهــا درآمدشــان را از راه دست فروشــی 
و شــغل های کاذب به دســت می آورند. 
تحقیقات نشــان می دهد که اکثر کودکان 
خیابانی به کارهای انحرافی دست زده اند، 
توسط پلیس دستگیر شده و حتی عده ای 
نیز به زندان رفته اند. این کودکان و نوجوانان 
از یک ســو به دلیل شــرایط خانوادگی و از 
ســوی دیگر به ســبب زندگی در خیابان، 
بیشتر در خطر مرگ ومیر و ابتالء به بیماری 
قرار دارند و شیوع بیماری های مختلف در 
آن ها نسبت به همساالنشان بیشتر است.

برابر برآورد سازمان جهانی »دفاع از حقوق 
بشر«، حدود ۱۰۰ میلیون کودک در سراسر 
جهــان در خیابان کار و زندگی می کنند و 
بــرای زنده ماندن بــه کارهای گوناگون از 
جمله گدایی، فروشــندگی )سیگار، گل و 
روزنامه( و بزهکاری مشــغول هستند. بر 
اســاس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، 
تمام کشــورهایی که آن را امضا کرده اند، 
وظیفه دارند ســالمت فیزیکــی، روانی، 
اخالقــی و اجتماعی کــودکان را تضمین 
کنند.بر اساس قوانین »جمهوری اسالمی 
ایــران«، کودک خیابانی، فرد کمتر از ۱۸ 
ســال تمام اســت که به صورت محدود یا 
نامحــدود در خیابان به ســر می برد؛ چه 
کودکــی که هنوز بــا خانواده خود تماس 
دارد و از سرپناه برخوردار است یا کودکی 
کــه خیابان را خانه خود می داند و رابطه او 
با خانواده به حداقل رســیده است. ویژگی 
دیگــر این کودکان، گذراندن وقت زیاد در 
خیابان است؛ چون خیابان منبع اولیه برای 
معاش این گروه به شــمار می آید و این امر 
نشان می دهد که به طور شایسته و مطلوب 

توسط بزرگساالن نگه داری نمی شوند.
 خانواده هایی که 

به حاشیه رانده می شوند
ولی ا... نصراصفهانی؛ مدیرکل بهزیســتی 
اســتان اصفهان می گوید: بررسی مسائل 
و مشــکالت کــودکان خیابانی، تخصص 
و ادبیــات خاص خــود را دارد و باید برای 
ســاماندهی این کودکان، به جای واژه های 
نامناســبی مانند جمع آوری از شناسایی 
و جــذب آنها اســتفاده کرد.وی مســائل 
اقتصادی، مشــکالت معیشتی خانواده ها، 
مشکالت اشــتغال را موجب عقب راندن 
برخــی خانواده ها به مناطق حاشــیه ای و 
ســکونت گاه های غیررسمی کالن شهرها 
می داند و می افزاید: در چنین محله هایی، 
قیمت مســکن ارزان تر است و برای برخی 
از خانواده ها این امکان را فراهم می کند که 
گاهی فرزندان خود را به دلیل مشــکالت 
معیشتی، به شکل تکی یا گروهی به مناطق 
مرفه نشین شهر بفرستند و به پدیده ای به 
نــام کــودکان خیابانی دامــن بزنند.وی، 
کــودکان کار را یکی از معضالت غیرقابل 

انــکار معرفــی می کند و ادامــه می دهد: 
ایــن پدیده، محــدود و منحصر به ایران و 
کالنشــهرهای آن نیســت، بلکه در تمام 
کالن شــهرهای دنیا با این معضل روبه رو 
هســتیم؛ آنچه اهمیت دارد این اســت که 
بتوانیم چنین کودکان را شناسایی و جذب 
کنیم به عبارت درست تر اینکه کودکان کار 
را همراه با خانواده خود و مشــکالت آنها 
ببینیــم؛ نه به عنــوان یک فرد در معرض 

آسیب.
 خانواده های نیازمند
 کارفرمایان متخلف

وی درباره راهکارهای ساماندهی کودکان 
کار می افزایــد: برای توانمندســازی، حل 
مشکالت معیشتی و اقتصادی خانواده ها، 
همچنیــن جبران عقب ماندگی تحصیلی 
کــودک باید با پرداخت وام های اشــتغال 
یــا حمایت از کارگاه هــا و بنگاه هایی که 
می تواننــد این کــودکان یا خانواده آنها را 
توانمنــد کنند، از چرخه تولید کار کودک 
جلوگیری کنیم.نصراصفهانی با اشــاره به 
اینکه بر اســاس قوانین جمهوری اسالمی 

ایران، کار کودک ممنوع اســت، می گوید: 
امروزه تعداد کمی از این کودکان را ســر 
چهارراه هــا می بینیــم درحالی که تعداد 
بسیاری از این کودکان در کارگاه ها و مراکز 
صنعتی و تجاری مشغول هستند که هرگز 
دیده نمی شــوند؛ بنابراین اداره کار موظف 
است که بر رعایت ممنوعیت کار کودکان 
و نوجوانان نظارت کند و با فعالیت بازرسان 
خــود، زمینه مجازات یا اقدامات بازدارنده 
دیگر بــرای کارفرمایانی که کودکان را به 
کار می گیرنــد، فراهم ســازد.وی یکی از 
قوانین موجود در کشور برای جلوگیری از 
این پدیده را آئین نامه ای به نام ساماندهی 
کودکان خیابانی معرفی و تصریح می کند: 
مســئولیت اجرای این آئین نامه به عهده 
بهزیســتی است؛ به همین دلیل از ابتدای 
ســال تاکنون چندین جلســه در این باره 

برگزار شده است.
حذف کودکان کار ممکن نیست

مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان با 
اشــاره به عضویت بیش از ۱۰ دســتگاه 
در کمیته ســاماندهی کودکان کار، ادامه 

می دهــد: کمیته های فرعــی نیز تعیین 
شــده اند تا بتوانیم به تمام وظایف تعیین 
شده در این زمینه رسیدگی کنیم، البته 
حذف این کودکان از جامعه در دستور کار 
قرار ندارد و ممکن نیســت چون آمارها 
نشــان می دهــد که بیــش از ۹۰ درصد 
کــودکان کار را اتبــاع بیگانه تشــکیل 
می دهد.وی جامع نگری را نخستین گام 
در حل مشــکالت کودکان کار می داند و 
می افزایــد: همه نیازهای این کودکان و 
خانواده های آنهــا باید تحت عنوان یک 
بســته کامل درنظر گرفته شــود و همه 
دســتگاه های متولــی، وظیفه خود را به 
درستی انجام دهند تا آسیب های موجود 
برای این کودکان کاهش یابد اما حتی در 
این صورت هم به هیچ عنوان نمی توانیم 

به دنبال حذف کار کودک باشــیم.
درآمد روزانه به اندازه یک ماه مستمری

وی ادامــه می دهد: هر چند کار کردن این 
کودکان غیرقانونی اســت اما در برخی از 
مــوارد، منبع درآمد یک خانواده را تأمین 
می کننــد؛ به ویــژه آنکه دســتگاه های 
حمایتــی از جملــه بهزیســتی و کمیته 
امداد، آخرین مســتمری که می توانند به 
مددجویان خــود پرداخت کنند ماهیانه 
۳۵۰ هزار تومان اســت، در حالی که این 
مبلــغ می تواند یک روز درآمد یک کودک 
کار باشــد و می بینیــم که هیچ همخوانی 
بیــن درآمد آن ها در خیابان و مســتمری 
نهادهــای حمایتــی وجود نــدارد.وی، 
اقدامات تشــویقی و به کارگیری ابزارهای 
قانونی برای اشتغال این کودکان یا اعضای 
خانواده هایشان را ضروری می داند و اظهار 
می کند: با به کارگیری این ابزارها می توانیم 
از آســیب هایی که به کودکان کار می رسد 
جلوگیری کنیم؛ به ویژه سوءاستفاده هایی 
که از این کودکان در سر چهارراه ها می شود 
و ما به عنوان یک دســتگاه مطالبه گر باید 
پیگیر حل آن باشیم.وی که خواستار کمک 
و همراهی دستگاه های متولی در این زمینه 
به بهزیستی اســت، می گوید: بهزیستی، 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، 
دادستانی و دادگستری به شکل ویژه برای 
ایــن کار به میدان آمده اند و امیدوارم همه 
دســتگاه ها به وظیفه خــود در این زمینه 

عمل کنند.

7جامعه
 تمدید مهلت ثبت نام 
در آزمون استخدامی 

آموزش و پرورش 
ثبت نام نهمین آزمون استخدامی متمرکز 
دســتگاه های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰ 
که از روز چهارشــنبه، ۲۷ بهمن ماه آغاز 
شده بود، طبق اعالم سازمان سنجش، تا 
روز جمعه، ششــم اسفندماه تمدید شد. 
قرار اســت از این طریق ۳۴ هزار و ۸۰۰ 
نفر در وزارت آموزش و پرورش استخدام 
شــوند. بر اساس این گزارش، طبق اعالم 
قبلی ســازمان ســنجش آموزش کشور، 
ثبت نــام برای شــرکت در نهمین آزمون 
استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 
کشــور از طریق درگاه اطالع رسانی این 
 www.sanjesh.org ســازمان به نشانی
انجام می شود. نهمین آزمون استخدامی 
دستگاه های اجرایی در دو زمان جداگانه 
برگزار می شود. کارت شرکت در امتحان 
مذکور برای رشــته های شغلی مربوط به 
آمــوزش و پرورش از روز سه شــنبه )۱۳ 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱( قابل مشاهده و 
دریافت اســت و آزمون استخدامی برای 
رشته های شغلی مربوط به وزارت آموزش 
و پرورش در روز جمعه )۱6 اردیبهشــت 
مــاه ۱۴۰۱( در تهــران و با توجه به آمار 
شــرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز 
اســتان ها برگــزار خواهد شــد. به گفته 
وزیــر آموزش و پرورش، در کنار پذیرش 
افراد از طریق کنکور سراســری، هرساله 
آزمون اســتخدامی به منظور تامین نیرو 
برگزار می شــود که افراد پذیرفته شــده 
باید در دوره های مهارت آموزی دانشــگاه 
فرهنگیان شرکت کنند که موسوم به ماده 
۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است. 

 ورود استانداری تهران 
به پرونده سرقت تجهیزات 

شهری پایتخت
 معــاون امنیتی و انتظامی اســتانداری 
تهران درباره ســرقت تجهیزات شــهری 
همچــون پیچ تیرهای چراغ برق بزرگراه 
هــا، گفت: گزارشــات موضوع ســرقت 
تجهیــزات شــهری اخیرا و بــه تازگی 
رســیده اســت و بر همین اساس مسئله 
در مجموعه انتظامی و توســط دوستان 
ناجــا درحال پیگیری اســت و به محض 
تکمیل گزارش ها استانداری تهران برای 
پیگیری به موضوع ورود پیدا خواهد کرد.
محســن نایبی درباره افزایش این گونه از 
ســرقت ها و لزوم اتخــاذ راهکار اجرایی 
برای کاهش آنها از ســوی اســتانداری 
تهــران، گفــت: حتما و پــس از تکمیل 
راهکارهای اجرایی بررســی خواهد شد. 
فرمانداران در شهرســتان های مختلف 
باید بررســی موضوع ســرقت تجهیزات 
شــهری را در دستور کار خود قرار دهند 
و بــرای این مســئله راهکار موثر اجرایی 
اتخاذ کنند.وی تاکید کرد: از سوی دیگر 
این موضوع در جلســات مرتبط انتظامی 
و جلسات شورای تامین مطرح و بررسی 
و پیگیری خواهد شــد و نتایج آن نیز به 

اطالع شهروندان خواهد رسید.

وزیر علوم: 

دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی بر مبنای نیاز های 

جامعه پذیرش می شوند
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به 
این سوال که از چه زمانی مبنای پذیرش 
در مقاطع تحصیــالت تکمیلی پذیرش 
دانشجو بر مبنای نیاز های صنعت خواهد 
بود، اظهار کرد: در این راستا تصمیم داریم 
که از سال آینده بخشی از ظرفیت پذیرش 
دانشجوی تحصیالت تکمیلی در مقاطع 
ارشــد و دکتری را بر مبنــای پروژه ها و 
نیاز هــای حوزه صنعــت تعریف کنیم.

محمد علی زلفی گل در مورد کم و کیف 
این امر نیز گفت: از این به بعد بخشــی از 
ظرفیت پذیرش دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلی در اختیار اســاتیدی قرار خواهد 
گرفــت که پروژه هایی را تعریف کنند که 
در راستای نیاز های دستگاه های اجرایی 
و حوزه صنعت باشد.وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری در پایان اظهار کرد: ابتدا باید این 
اعالم نیاز از ســوی دستگاه های دولتی و 
خصوصی در سامانه نان طرح شود و سپس 
طرح هایی بر مبنای آن از ســوی اساتید 
تعریف شــود و بر این مبنا اعالم کنند که 
برای آن طرح در مقاطع مثال ارشــد و یا 
دکتری به چند دانشجو نیاز دارند تا ما نیز 

بر این مبنا پذیرش انجام دهیم.

 مردم از چه چیزهایی 
بیشتر می ترسند؟

  لیال میررضایی ، روانشناس
بــرای مردم ترس هایی وجــود دارد که از 
دیــدگاه دیگران غیرعادی و غیرمنطقی و 
بسیار جالب است. فوبیا احساس ناخوشایند 
و آزاردهنده ای است که به دلیل ترس هایی 
واقعی یا خیالی ایجاد می شود و گاهی این 
تــرس برای فرد دچار فوبیا غیرقابل تحمل 
است و حتی گاهی این افراد تصور می کنند 
عاملی که باعث ترس و وحشت آن ها شده 
اســت، زندگی شــان را تهدیــد می کند.

تریپوفوبیــا یا تــرس از الگوهای نامنظم یا 
خوشــه ای، سوراخ های کوچک یا حفره ها 
یکی از انواع ترس های رایج در دنیاســت، 
انزجــار زیست شــناختی و ترس هــای 
آموخته شــده فرهنگــی دالیل اصلی این 
ترس هســتند، تریپوفوبیا ترسی شدید و 
غیرمنطقی از سوراخ ها و حفره هاست.این 
ترس برای افراد عادی، غیرمنطقی و عجیب 
به نظر می رسد، فرد مبتال به این فوبیا صرفاً 
بــا دیدن یا فکر کردن به ســوراخ ها دچار 
وحشــت زدگی یا حمالت پانیک می شود، 
در نتیجــه ایــن افــراد از چیزهایی مانند 
مرجان، اسفنج، پوست، گوشت، شانهٔ عسل 
خشک شده و هر چیز دیگری که از سوراخ ها 
تشکیل شــده باشد دوری می کنند، برای 
ایــن افراد ســوراخ ها ظاهری نفرت انگیز و 
ناخوشــایند دارند و آن هــا برای دوری از 
این ســوراخ ها هر کاری می کنند.اِروفوبیا 
یــا ترس از پرواز از انــواع دیگر ترس های 
رایج در دنیاست، تقریباً شش و نیم درصد 
جمعیــت جهان بــه »اِروفوبیا« یا ترس از 
پرواز دچار هســتند، ایــن ترس معموالً با 
ترس های دیگری مرتبط است، ترس هایی 
ماننــد آگورافوبیــا، ترس از ناتوانی در فرار 
و تنگناهراســی یا کالســتروفوبیا، ترس از 
فضاهای کوچک و محدود طبیعی اســت 
که این ترس بر زندگی کاری و شــخصی 
فرد تأثیر می گذارد، زیرا مســافرت هوایی 
برای او غیرممکن اســت.در این افراد حتی 
فکــر کــردن به پرواز هــم می تواند باعث 
پریشانی شــدید شود و حالت هایی مانند 
حالت تهوع و حمله پانیک را در آن ها ایجاد 
کند.آلودگی هراسی یا میسوفوبیا، ترس از 
میکروب ها، نوع دیگر فوبیاســت، این فوبیا 
معموالً با اختالل وســواس فکری و عملی 
و اختالل وســواس جبری ارتباط نزدیکی 
دارد، بسیاری از افراد مبتال به میسوفوبیا به 
اختالل وسواس جبری نیز دچار هستند که 
در نتیجه آن ممکن اســت در حمام کردن 
یا شستن دست های شان زیاده روی کنند.

این ترس ناسالم و بیمارگونه از میکروب ها 
باعث می شود که فرد از آلودگی موادغذایی 
یــا تماس پیدا کــردن با مایعات بدن افراد 
اطراف خود نیز بترسد، میسوفوبیا عوارض 
فراوانی دارد، زیرا این افراد تالش می کنند 
کــه از موقعیت های اجتماعی دوری کنند 
و انزوا از نشــانه های معمول این فوبیاست.

ترس از فضاهای کوچک دیگر فوبیای رایج 
در دنیا دانســت، کالستروفوبیا نیز یکی از 
رایج ترین فوبیاهای دنیاســت و تقریباً پنج 
تا هفت درصد جمعیت جهان به این فوبیا 
دچار هســتند، این فوبیــا معموالً با ترس 
از خفگی یا محدودیت مرتبط اســت.ترس 
از تنــدر و رعــد و برق از دیگــر انواع رایج 
ترس است، طوفان می تواند به شدت باعث 
ناتوانی و آزار افراد مبتال به »اســترافوبیا« 
شــود که بیشــتر افراد مبتال به این فوبیا 
کودکان هســتند، البته گاهی این فوبیا تا 
بزرگ ســالی نیز ادامه پیدا می کند، حتی 
وحشــی ترین و درنده تریــن حیوانات نیز 
به شــدت از تنــدر و آذرخش می ترســند 
و پنهــان شــدن واکنــش دفاعی طبیعی 
آنهاست.سگ هراســی یا ســینوفوبیا، از 
رایج ترین فوبیاهای دنیاست، ترس شدید 
از ســگ ها یکــی از رایج تریــن فوبیاهای 
حیوانات در سرتاســر جهان است، تقریباً 
۳6 درصــد افراد مبتال به این فوبیا ســعی 
می کننــد این ترس خود را درمان کنند و 
بیشتر آنها از گربه نیز می ترسند.ترس رایج 
دیگر در دنیا آگورافوبیا یا ترس از فضاهای 
باز یا شلوغ است، این فوبیا مشکالت زیادی 
در زندگــی فرد ایجــاد می کند، زیرا باعث 
می شــود که از رفتن به مرکزخرید، بازار، 
تئاتر و ســایر مکان های شلوغ و همچنین 
زمین های باز اجتناب کند، این افراد صرفا 
بــا فکــر کردن یا دیــدن چنین فضاهایی 
دچار وحشــت شدید می شوند، آگورافوبیا 
دور باطلی ایجاد می کند، زیرا فرد مبتال از 
ایجاد حمله پانیک می ترسد و همین افکار 
او منجــر به حملهٔ پانیک شــده و محدود 
کردن فعالیت ها و دوری و رفتار اجتنابی به 
بخشی از زندگی این افراد تبدیل می شود، 
بنابراین افســردگی یکی از نشانه های رایج 
این فوبیاســت.ترس از ارتفاع یا آکروفوبیا 
یکــی از رایج تریــن فوبیاهای دنیاســت.

ســفانه فوبیا مشکل نسبتاً رایجی است  متأ
و بســیاری از ما دســت کم به یک مورد از 

ترس های یاد شده دچار هستیم.

خبر ویژه

معاونت تربیت بدنی و ســالمت وزارت آموزش 
و پرورش، بخشــنامه »ممنوعیت تعطیلی کلی 
و سراسری مدارس و مراکز آموزشی« را جهت 
اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش اســتان ها 
ابــالغ کرد. با توجه به تأکیدات رئیس جمهور 
در ســتاد ملی کرونا مبنی بر »تالش مسئوالن 
کشور برای مدیریت هوشمندانه بیماری کرونا 

و تــداوم فعالیت های دســتگاه ها و حوزه های 
اجتماعی و ایجاد امید و نشاط در مردم« و تأکید 
وزیر کشــور مبنی بر »عدم اختیار استانداران 
برای تعطیلی همه مدارس«، از ســوی معاونت 
تربیت بدنی و ســالمت، بخشــنامه ممنوعیت 
تعطیلی سراســری و کلی مدارس جهت اجرا 
به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابالغ 

شــد. بر اســاس این بخشنامه، تعطیلی کلی و 
سراســری مدارس ممنوع است، اما ستادهای 
استانی در این خصوص اختیار دارند بر اساس 
شــدت بیماری و درگیــری ابتالء به کرونا، به 
صورت منطقه ای و شهرستانی، مدارس و مراکز 
آموزشــی را تعطیل و محدودیت های دیگر را 

برقرار کنند.

از سوی معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش؛

کلی و سراسری مدارس« ابالغ شد بخشنامه »ممنوعیت تعطیلی 

مدیر کل سالمت شهرداری تهران خبر داد؛

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردان پایتخت
مدیرکل ســالمت شــهرداری تهران درباره هفته 
سالمت مردان، گفت: روز جهانی و هفته ملی سالمت 
مردان از اول اسفند آغاز و تا هفتم اسفندماه ادامه 
خواهد داشــت.حمید صاحب بیان اینکه سالمت 
مردان موضوعی است که جنبه های جسمی، روانی، 
اجتماعی و معنوی آن در ارتقا شاخص های توسعه 
انسانی انکارناپذیر می باشد، افزود: همه ساله هفته 
آغازین اسفند ماه با هدف اطالع رسانی گروه های 
مختلف جامعه در خصوص اولویت های ســالمت 
مردان به عنوان نیمی از جمعیت کشــور، »هفته 

ملی سالمت مردان«  با شعار مردان هم به مراقبت 
نیاز دارند، نامگذاری می شود.وی با بیان اینکه در 
این هفته خدمات مربوط به سالمت توسط پرسنل 
بهداشت و درمان به شهروندان ارائه می شود،  گفت: 
اداره کل سالمت شهرداری تهران با هدف ارتقای 
ســالمت مردان و افزایش امید به زندگی با برپایی 
۲۲ ایستگاه در میادین میوه تره بار و همچنین با 
همکاری معاونت اجتماعی مترو در ایســتگاه های 
پرتردد شــامل ایستگاه متروی امام خمینی)ره(، 
تجریش، امام حسین)ع( و شهید بهشتی خدمات 

سالمت محور در قالب غربالگری و ارائه آموزش های 
خــود مراقبتی به مــردان ارائه می کند.صاحب در 
ادامه درباره انواع این خدمات پزشــکی و درمانی 
عنوان کرد: ارائه خدمات مشاوره پزشکی، بیماریابی 
بیماری های قلبی و عروقی و دیابت و مشــاوره در 
مورد ســرطان های پروستات و گوارشی در مردان 
توســط پزشــکان از مهم ترین خدماتی است که 
ارائه می شــود.وی افزود: اندازه گیری فشارخون و 
گلوکومتری در مردان نیز از جمله خدماتی است که 
پرستاران مرد به شهروندان در ایستگاه های تعیین 

شــده ارائه می دهند.وی با بیان اینکه کارشناسان 
تغذیــه هــم در مورد اضافه وزن و چاقی مشــاوره 
می دهنــد، افزود: با اندازه گیری BMI و با توجه به 
نتیجه سنجش، راهنمایی های الزم به مراجعان در 
ایستگاه های مشخص شده داده خواهد شد.صاحب 
افزود: ارائه خدمات مشــاوره و روانشــناختی به 
مراجعه کننده و پاســخگویی به سواالت مراجعان 
در حوزه سالمت روان از خدمات دیگری است که 
با حضور مشاور یا روانشناس شهروندان می توانند 

از آن بهره مند شوند.

کم برخوردار رایگان شد خدمات بیمه سالمت در مناطق 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با بیان اینکه حدود سه میلیون 
نفر در مناطق کم برخوردار بیمه ندارند گفت: خدمات بیمه سالمت 
برای این افراد در مناطق کم برخوردار و آسیب پذیر ۱۰۰ درصد رایگان 
است.محمد مهدی ناصحی درباره سازوکار شناسایی افراد فاقد بیمه 
ســاکن در مناطق آســیب دیده و کم برخوردار، گفت: ۲۴ میلیون نفر 
در مناطــق کــم برخوردار زندگی می کنند که البته بســیاری از این 
افــراد بیمــه دارند اما ممکن اســت برخی افراد از اطالعات الزم برای 
استفاده از بیمه رایگان برخوردار نباشند بنابراین شرایط برای استفاده 
از خدمات بیمه ای افراد ساکن در مناطق آسیب دیده فراهم است.وی 
با بیان اینکه تالش می کنیم با کمترین هزینه از جیب مردم امکانات 

در اختیار افراد قرار گیرد، افزود: طبق بررسی ها، پیش بینی می شود 
نزدیک به ســه میلیون نفر در مناطق کم برخوردار بیمه ندارند و این 
فرصت به صورت فعال فراهم شده تا افراد بتوانند با مراجعه به دفاتر 
پیشــخوان یا به شــکل غیرحضوری از بیمه استفاده کنند.وی افزود: 
بیمه ســالمت به عنوان بیمه اصلی و درمانی کشــور طبق قانون، هر 
ایرانی نیازمند بیمه را تحت پوشــش بیمه پایه ســالمت قرار می دهد. 
اکنون در صندوق روستایی و پوشش همگانی نزدیک به ۳۳ میلیون 
نفر تحت پوشــش بیمه ســالمت هستند؛ ضمن اینکه طرح بیمه افراد 
نیازمند در مناطق کم برخوردار در حال اجرا است.ناصحی با بیان اینکه 
افراد در مناطق کم برخوردار با حداقل اطالعات تحت پوشــش بیمه 

ســالمت قرار می گیرند، اظهار داشــت: با همکاری دانشگاه های علوم 
پزشــکی و معاونت بهداشتی فرصتی فراهم شده تا پزشکان نشان دار 
در مناطــق کم برخــوردار به افراد خدمات ارائه دهند.وی افزود: بیمه 
سالمت در بخش بستری، ۹۰ درصد همه هزینه های بیمارستان های 
دولتی و در بخش سرپایی ۷۰ درصد را پرداخت می کند و همین میزان 
در بخش خصوصی نیز با تعرفه دولتی پرداخت می شــود. وی گفت: 
بیمه اتباع طبق توافق با کمیساریای عالی پناهندگان و وزارت کشور 
انجام شــده و قرارداد ســاالنه تمدید می شود، در این زمینه بخشی از 
هزینه ها توسط کمیساریا و بخشی هم از سوی دولت و بیمه سالمت 

پرداخت می شود.
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تنگه ظلمات، جاذبه ای  
ناشناخته در شهر اصفهان

ایران ســرزمینی مملو از بیابان ها و تنگه های 
هیجان انگیز و منحصر به فرد است که برخی از 
آن ها هنوز هم شناخته نشده اند. تنگه ظلمات 
اصفهان از جمله اماکــن و جاذبه های دیدنی 
ایران به شــمار می رود که هنوز کمتر کســی 
او را می شناســد. جاذبه گردشگری که اکنون 
می خواهیم  در مــوردش صحبت کنیم یکی 
از تنگه های ناشــناخته در شهر اصفهان است. 
اگر تاکنون تنها تنگه هرمز را می شــناختید 
و آن را به عنوان زیباترین جاذبه گردشــگری 
در جنوب می شــناختید هم اکنون نام تنگه 
ظلمات را به خاطر بســپارید چرا که این تنگه 
واقع در پارک ملی کویــر از جمله جاذبه های 
دیدنی این خطه محســوب می شود که سفر و 
دیدن آن هر گردشــگر داخلی و بین المللی را 

به وجد می آورد.
تنگه ظلمات کجاست؟

تنگه ظلمات واقع در اســتان اصفهان از جمله 
آثار دیدنی پارک ملی کویر شــناخته می شود 
که به علت ناشناخته بودن و بکر بودن آن بسیار 
زیبا و چشم نواز است. بر اساس تحقیقات این 
تنگه در ابتدا یک مسیل بود که بر اساس اتفاقات 
طبیعی و فرسایش های متعدد به شکل کنونی 
در آمده است. گردشــگران در هنگام سفر به 
تنگه ظلمات عمقــی ۳۰ متری را در فاصله دو 
کیلومتر از سمت شمالی به جنوبی مشاهده می 
کنند. البته عموم گردشگران باید بدانند بازدید 
از تنگه ظلمات اصفهان مشروط بر اخذ مجوز از 
سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. با تمام 
تفاسیر فوق بازدید از تنگه ظلمات ممکن است 
برای برخی جالب و هیجان انگیز و برای عده ای 

مسیری عادی و بدون جذابیت باشد.
راه های دسترسی به تنگه ظلمات

امکان دسترسی و سفر به تنگه ظلمات از طریق 
قطار و هواپیما به صورت غیر مســتقیم امکان 
پذیر است، اما گردشگر به کمک خودرو شخصی 
و مجوز رسمی می تواند از این جاذبه گردشگری 
اصفهان بازدید کند. برای رسیدن به این تنگه 
گردشــگر باید وارد مســیر محیط بانی سفید 
آب واقع در ۵۰ کیلومتری مرنجاب شــود که 
دسترسی به این مسیر از طریق کاشان و جاده 
ورامین میسر است. ما به شــما مسیر کاشان، 
آران بیدگل به ســمت مرنجاب و سفید آب را 
پیشنهاد می دهیم؛ اما به طور کلی برای رسیدن 
به این تنگه مسیر های متفاوتی وجود دارد که 
هر شــخص می تواند با توجه به شرایط خود و 
کمک گرفتن از اپلیکیشن های مسیریابی آن 

را برگزیند.
بهترین زمان بازدید از تنگه ظلمات

بهترین زمان بازدیــد از تنگه ظلمات اصفهان 
اوایل پاییز و فصل بهار قبل از غروب آفتاب است. 
چرا که منظره موجود در این زمان بسیار چشم 
نواز و ایده آل برای عکاسی محسوب می شود. 
البته الزم به ذکر اســت که بگوییم پیاده روی 
برای رسیدن به این تنگه کمی زیاد است پس 
حتما وسایل الزم را همراه خود ببرید. با توجه به 
اینکه تنگه ظلمات در پارک ملی کویر قرار دارد 
پس می توانید از جاذبه های دیدنی بیشتری نیز 
دیدن کنید. در رابطه با این موضوع در ادامه به 

طور مفصل صحبت خواهیم کرد.
جاذبه های توریستی نزدیک تنگه ظلمات

با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد کشــورمان 
ایران را زمین های خشــک تشکیل داده است 
پس می توان گفت میهن عزیزمان جاذبه های 
جالبی را در نقاط کویری خــود دارد. زیبایی 
مناطق شمالی متنوع می باشــد اما تا به حال 
به آســمان زیبای کویر و خنکای آن در شب 
فکر کرده اید؟ نشســتن بر روی شن زار های 
نرم و تجربه شتر سواری تنها گوشه ای زیبایی 
های کویر است که هر گردشگری می تواند آن 
ها را تجربه کند. با توجه به هیجان انگیز بودن 
ســفر های مربوط به نواحی کویری این ناحیه 
طرفداران مخصوص به خودش را دارا اســت. 
همان طور که پیشــتر گفتیــم تنگه ظلمات 
اصفهان در پارک ملی کویر واقع شده که بازدید 
از آن تنها با اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط 
زیست میســر اســت اما از جمله جاذبه های 
نزدیک به تنگه ظلمات اصفهــان می توان به 
بازدید از کاروانسرای مرنجاب، کویر مرنجاب، 
منطقه خارو، قلعه کرشاهی، جزیره سرگردان، 
کاروانسرای صفویه و غیره اشاره کرد که هر یک 

به نوبه خود می توانند جذاب و دیدنی باشند.

گردشگری

گلومانیای اقتصادی!  مالیات و ما
  به  قلم وحید حاج سعیدی

چارلــی چاپلین خدا بیامــرز در جایی گفته: 
»انســان هنرمند کسی است که بتواند از هیچ 
سوژه بسازد!« ما هم امروز قصد داریم بالتشبیه 
از یک موضوع پیش افتاده و دم دســتی سوژه 
درســت کنیــم. نه پدر جان کشــک و دوغ و 
ماست که امروز برای خودشان جایگاه منیعی 
دارند و روز به روز هم به سروری و قیمت شان 
افزوده می شود. حقیقت امر امروز قصد داریم 
بــه موضــوع پیش پا افتاده و فرعی » مالیات«  
بپردازیم. بله مالیات... در واقع مالیات در کشور 
ما َمثل فرهنگ یا همان داستان سبزی خوردن 
آقای حداد عادل ســر ســفره اســت که بود و 
نبــودش در غذا خوردن ما تاثیر چندانی ندارد 
و همین طوری با وجود ۲۵ میلیون نفر حاشیه 
نشین در کشور، ۲۵ میلیون نفر هم دچار چاقی 
مفرط هستند! با این حال ما متوجه نشدیم این 
چه ماگلومانیای اقتصادی اســت که هر وقت 
دولت کســری بودجه می آورد بند می کند به 
مقوله مالیات و گرفتن مالیات از پزشکان، طال 
فروشان، هنرمندان، فوتبالیست ها، سلبریتی 
ها، وکال، خانه های خالی و سپرده های بانکی و 
... را کلید می زند. در آخرین هنر نمایی هم زبانم 
الل دولت در حال برنامه ریزی برای اخذ مالیات 
از سیصد هزار میلیاردر است! مرد حسابی اگر 
قــرار بود دارندگان خانه های خالی چند هزار 
متری و حساب های بانکی تپل مالیات بدهند، 
که نمی توانســتند این همه مال و منال جمع 

کنند و لقب میلیاردر را تصاحب کنند! 
حاال درســت اســت کفگیر دولت به ته دیگ 
خورده و محاسبات برجامی درست از کار در 
نیامــده و نفــت و گاز ما را خوب نمی خرند، 
ســوئیفت وصل شــده ولی از آن طرف فقط 
فــوت می کنند و کســی با ما مــراوده مالی 
ندارد، اروپا هم با این تکس و اون تکس هیچ 
غلطی نتوانست بکند ، قیمت دالر تمایلی به 
افزایــش مجدد و پر کــردن چاله چوله های 
اقتصــادی دولت ندارد ولی این ها دلیل نمی 
شــود بخواهیم کســری بودجــه دولت را با 
عبور از خط قرمز ۳۰۰ هزار میلیاردر جبران 
کنیــم! به هر حــال هرکس یک خط قرمزی 
دارد. یکی ســبیلش خط قرمزش است، یکی 
تیم ورزشی اش، یکی دختر مظلومش، یکی 
داماد معروفش، یکی دوستش که حاضر تمام 
لواســان را به نامش بزند و ... این دوســتان 
میلیاردر هم خط قرمزشــان پرداخت مالیات 
اســت. البته عاجزانه از دولت درخواست می 
شــود نه یارانه و سبد معیشتی این عزیزان را 
قطــع کنــد و نه به فکر دریافت مالیات از این 
جماعت باشد. چون در هر دو حال آنها چند 
برابر مبلغ کسر شده یا قطع شده را با افزایش 
قیمــت کاال هــا و خدمات و اجاره خانه و ... از 
خلــق اهلل دریافت می کنند و این وســط باز 
هم سر درویش ستیهنده بی کاله می ماند! 
در ضمن از قدیم و ندیم گفته اند جایی که پول 
شــمرده می شود غیبت نمی شود! وقتی گناه 
کبیره ای چون غیبت با وجود پول بســاطش 
جمع می شود قطعاً در آن محفل پول شویی، 
دزدی، اختالس،ارتشــاء و ســایر پدرسوخته 

بازی ها رایج هم رخت بر می بندد.
فلذا پیشــنهاد می شود دولت فخیمه به جای 
دریافت مالیات از صاحبان مال و منال و به قولی 
از مــا بهتــرون، با کمی تدبیر و مختصر گرانی 
بنزیــن، افزایش مالیــات کارمندان یا تعدیل 
نیرو، حذف یارانه کارمندان و کارگران رسمی، 
افزایش با شــیب مالیم خدمات دولتی و سایر 
روش ها کســری بودجه را جبران کند و دور 
اخذ مالیات از میلیاردرها را قلم بگیرد! رئیس 
دولت هم اعالم کرده که کشور را بدون تحریم 

تحویل دولت بعدی خواهد داد!

 فصل دوم »نجال«؛ 
گزینه نوروزی تلویزیون

 با توجه به اعالم اسامی سریال های نوروزی 
تلویزیون؛ ســریال نجال گزینه نوروزی شبکه 
۳ سیما در نوروز به شمار می رود. این روزها 
تصویربــرداری مجموعه تلویزیونی نجال۲ به 
کارگردانی خیراهلل تقیانی پور و تهیه کنندگی 
ســعید سعدی در آبادان ادامه دارد و پیش از 
آن، فیلمبرداری این سریال در لوکیشن هایی 
واقــع در جنوب تهران، پیگیری می شــد.در 
این ســریال حســام منظور، محیا دهقانی، 
ایوب آقاخانی، ســوگل طهماســبی، تورج 
فرامرزیان، مصطفی ساسانی بازی می کنند. 
داســتان فصل دوم این سریال درباره اشغال 
خرمشــهر اســت و عِبد در این فصل نقش 

محوری در داستان دارد.
این مجموعه که در فصل اول خود با اقبال خوبی 
از ســوی مخاطبان مواجه شــد، در بخش دوم به 
بخــش هایی از دفاع مقدس و اوایل جنگ توجه 
دارد.بعد از پیوستِن ایوب آقاخانی به سریال، پیر 
داغر بازیگر لبنانی سریال مدار صفر درجه و فیلم 
به وقت شام با نقشی متفاوت به این سریال پیوسته 
است. او در نجال نقش یکی از عرب های آبادانی را 
ایفا می کند. این مجموعه تلویزیونی قرار است تا 

پایان سال فیلمبرداری اش ادامه پیدا کند. 

فرهنگ  و هنر

کرونا؛ دستمایه  کتاب 
»به من دست نزن«

دو سال از تولد کرونا می گذرد؛ اما 
همچنــان زورمان به این ویروس 
منحوس نمی رســد. کرونا تجربه 
جدیدی بود برای همه انسان های 
زنده در سراســر دنیا. تجربه ای که 
یکباره سراســر عالم با آن روبه رو 
شــد. فائضــه غفار حــدادی در 
آخریــن کتابش بــا عنوان "به من 

دســت نزن" از همیــن تجربه ها 
می گویــد. نویســنده در کتــاب 
"بــه من دســت نزن" از گوشــه 
گوشــه ی زندگی روزانه اش همراه 
با جزئیــات پرده برداری می کند. 
شــاید کمتر نویســنده ای باشد 
که بــه مخاطبینش اجازه دهد از 
زندگی خصوصی او سر در بیاورند، 
اما غفار حدادی بدون هیچ ترسی 
ایــن کار را انجام داد.خانواده پنج 
نفره نویسنده با آمدن کرونا اتفاقات 
بی سابقه ای را مثل همه افراد جامعه 

تجربه می کنند: ضدعفونی کردن و 
شستن دست ها، قرنطینه خانگی، 
رعایــت فاصله اجتماعی، بســته 
شــدن حرم هــا و اماکن مذهبی، 
بسته شدن پاساژ ها و فروشگاه ها، 
مجازی شدن مدارس و دانشگاه ها. 
بایــد به این موارد، مبتال شــدن 
نویسنده به کرونا و خیلی از موارد 
جــذاب دیگر را با چاشــنی طنز و 
غم به موقع اضافه کرد. طنزی که 
شــاید به اندازه آثار قبلی نویسنده 
نیست، اما در این روز های کرونایی 

نقش مسکن را بازی می کند.غفار 
حــدادی از تغییر ســبک زندگی 
می گوید، از تغییــر در رفتار های 
اجتماعــی، از خانــه بمانیم ها، از 
محدویــت راه هــا و از دلتنگی ها. 
این اثر تالش مجاهدانه ایســت که 
هرگــز به اندازه تالش کادر درمان 
و مدیران و مسئوالن، دیده نخواهد 
شد. اما ثبت و ضبط آن ها برای گم 
نشــدن تاثیرات مهم زنان خانه دار 
در تاریخ و ابراز همدردی و انتقال 
تجربه  ها ضروری اســت مخصوصا 

نقش مــادران فداکار و مظلوم که 
اگر ثبت نمی شــد، بعد ها در تاریخ 
گم می شــد.همچنین نام این اثر 
ارزشــمند در لیست چهاردهمین 
دوره جایــزه ادبی جالل آل احمد 
به چشم می خورد. در واقع "به من 
دست نزن" به عنوان یکی از کتب 
منتخب و نامزد بخش مستندنگاری 
بوده و شایسته تقدیر شده است و 
ایــن خود نشــان دهــده اعتبار و 
 قوی بودن روایت و قلم نویســنده

 است.

وب ســایت رسمی شــهردار مسکو گزارش کرد نتایج اولیه از یک مطالعه 
تکمیلی روی دریافت کنندگان واکسن اسپوتنیک وی)Sputnik V( نشان 
داده که داوطلبان دریافت کننده این واکسن یک سال پس از اولین تزریق 

سطح نسبتا باالیی از آنتی بادی ها را حفظ کردند.
 آناســتازیا راکووا، معاون توســعه اجتماعی شهردار مسکو، گفت: دسامبر 
گذشــته تصمیم گرفتیم مطالعه واکســن اسپوتنیک وی را برای ارزیابی 
بیشتر ایمنی و ایمنی زایی آن ۱۲ ماه پس از تزریق اول تمدید کنیم. وی 
اظهار کرد: اولین نتایج تجزیه و تحلیل سطح آنتی بادی در دریافت کنندگان 
این واکسن میزان باالیی از آنتی بادی های IgG اختصاصی برای ویروس 
کرونا در تمام داوطلبان پس از واکسیناســیون در زمان مطالعه تکمیلی 

را نشان می دهد. امروز نتایج برای ۱۳۲۳ شرکت کننده از ۳۰۰۰ شرکت 
کننده که شامل ۴۴ درصد شرکت کنندگان می شود، نشان  می دهد که از 
این تعداد ۸۰ درصد آنان دارای آنتی بادی های باالتر از BAU ۲۰۰ هستند. 
این رقم بسیار چشمگیر در نظر گرفته می شود.این گزارش تصریح می کند 
داوطلبانی که برای شرکت در یک مطالعه تکمیلی دعوت شده بودند، به  
طور تصادفی از ۱۹ کلینیک مرکز مطالعات بالینی واکســن اســپوتنیک 
وی انتخاب شــدند که دریافت کننده واکســن اسپوتنیک وی و نه دارونما 
بودند. آنان اولین دوز را یک ســال پیش، یک ماه زودتر یا دیرتر دریافت 
کرده بودند. از داوطلبان خواســته شــد برای ارزیابی ایمنی زایی، یعنی 

توانایی تولید آنتی بادی علیه ویروس آزمایش خون بدهند.

BAU یک واحد اندازه گیری برای اتصال آنتی بادی هاســت که استفاده از 
چنین استاندارد بین المللی اندازه گیری در تابستان ۲۰۲۱ توسط سازمان 

بهداشت جهانی)WHO( تایید شد.
در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ واکســن اســپوتنیک ام نیز علیه ویروس کرونا برای 

پیشگیری از عفونت بین نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله در روسیه تایید شد.
ســرگئی گالگولف، معاون وزیر بهداشت روسیه، در پاسخ به درخواست 
رئیس کمیته امور خانواده و زنان در دومای دولتی روســیه اعالم کرد 
نتایج آزمایش های بالینی واکسن اسپوتنیک ام علیه ویروس کرونا برای 

نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ســاله هیچ واکنش جانبی جدی نشــان 
نداده است.

واکسنی که تا یک سال سطح باالیی از آنتی بادی ایجاد می کند

دریچه علم

كارتون 

« نتوانست با جذابیت اولیه  به روندش ادامه دهد؟ چرا »جوکر

راه رفتن روی مرز کمدی زرد
بسیاری معتقدند که »جوکر« بهترین رئالیتی شوی 
نمایش خانگی ایران در تمام دوره هاســت؛ ادعایی 
که، با توجه به کیفیت پایین بسیاری از محصوالت 
این شــبکه، چندان هم نامعقول به نظر نمی رســد. 
»جوکر«، با بهره گیری از یک ایده جهانی، در فصل 
اول بســیار جذاب ظاهر شــد و توانست مخاطبان 
زیادی را به خود جلب کند.فصل اول این مجموعه 
بــا حضور چهره های بانمکی همچون امین حیایی، 
امیرمهدی ژوله و سام درخشانی، در کنار پدیده هایی 
ماننــد هومن حاجی عبداللهی و غالمرضا نیکخواه، 
یک اتفاق ویژه در شبکه نمایش خانگی ایران بود و 
بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت. این مجموعه، اما 
در ادامه نتوانســت با کیفیت قبل به کار خود ادامه 
دهد و حاال در آســتانه فصل چهارم، تا حد زیادی 

برای مردم عادی و کم اثر جلوه می کند.
خو گرفتن به قواعد بازی

هــر چیز تــازه ای می تواند به مرور زمان برای مردم 
عادی شــود و دیگر اثرگذاری قبل را نداشــته باشد. 
بخــش مهمــی از جذابیت جوکــر در فصل اول نیز 
مدیون ســاختار متفاوت این رئالیتی شو بود که در 
ادامــه برای مخاطبان به ســازوکاری عادی تبدیل 
شــد. در قســمت های اول این مجموعه، کنجکاوی 
مخاطبان به همراهی شــان با »جوکر« دامن می زد 
و بیننده هــای ایــن مجموعه هر لحظه به دنبال آن 
بودنــد کــه ببینند مهمانان برنامــه چه برگ برنده 
تازه ای را رو می کنند.شاید بیراه نباشد اگر فکر کنیم 

که »جوکر« بخش عمده ای از توان خود را در همان 
ابتدای راه به مخاطبان عرضه کرد تا بیننده بیشتری 
جذب کند و حاال دســتش حســابی از خالقیت تازه 

خالی شده است.
بامزه ها مهم تر از سلبریتی ها

انتخــاب ترکیب مهمانان در »جوکر« یکی دیگر از 

مواردی اســت که به کیفیت ســاختاری این برنامه 
در فصل های دوم و ســوم لطمه وارد کرده است. در 
چنین محصولی، چندان مهم نیســت که مهمان ها 
مشــهور و محبوب باشند، بلکه بامزگی، شوخی ها و 
تازگی داشتن مختصات شخصیتشان برای مخاطب 
از اهمیت بیشتری برخوردار است. در فصل نخست، 

عملکــرد غالمرضا نیکخواه مــورد توجه مردم قرار 
گرفت. کســی که یک ســتاره کمدی یا بازیگری 
محبوب به شمار نمی رود، اما رو شدن برگ تازه ای از 
توانایی هایش حسابی به مذاق مخاطبان خوش آمد.
در فصــل دوم ایــن برنامه هــم ایمان صفا و عباس 
جمشیدی بار طنز کار را به دوش کشیدند و همین 
اتفاق در فصل سوم با حضور بابک نهرین و سروش 
جمشــیدی رخ داد. چهره هایــی که به هیچ عنوان 
ســلبریتی های پرطــرف دار و محبوب تلویزیونی یا 
سینمایی نبودند و مخاطب کمتر آن ها را در موقعیت 

رئالیتی شو دیده بود. 
روی مرز کمدی زرد

جنس شوخی هایی که در »جوکر« از سوی مهمانان 
اجرا می شــوند، به مرور زمــان برای مخاطب رنگ 
می بازد، به طوری که در برهه هایی از این مجموعه 
بــا طنزی تکراری و مایــل به لودگی طرفیم. وقتی 
رقابت به جایی می رسد که اعضا باید برای خنداندن 
دیگــران هر کاری بکنند، طبیعی اســت که جنس 
شــوخی ها هم تنزل چشمگیری بیابد. تالش بیش 
از حد مهمانان برای شوخی کردن با حرکات موزون 
به یک ترفند تکراری در این مجموعه تبدیل شده که 
کمتر مخاطبی ممکن اســت از تماشای آن بخندد. 
اســتفاده از لباس های متفــاوت و نامتعارف که در 
فصــل اول با ابداع هومــن حاجی عبداللهی و بیژن 
بنفشه خواه جالب به نظر می رسید هم در فصل های 

بعدی به عنصری بی اثر در »جوکر« تبدیل شد.

پرده نقره ای 

شیرینی عید 
هم به خاطره ها 

پیوست!
رئیس اتحادیه قنادان تهران با 
اشاره به افزایش 3۰درصدی 
قیمت شیرینی از ابتدای سال 

گفت: مردم قدرت خریدشان 
برای شیرینی بسیار پایین 

آمده و به نظر می رسد شیرینی 
نیز به خوراكی های لوكس 

پیوسته است. اظهارنظری كه 
سوژه انتشار كارتونی از مهدی 

عزیزی در خبرآنالین شد.

طنز


