
 زیان ده بودن شرکت های دولتی 
مطلب جدیدی نیست

   مرتضی افقه
کارشناس مسائل اقتصادی

 طــی چند روز اخیــر صورت های 
مالی بسیاری از شرکت های دولتی 
مربوط به سال های ۹۸ و ۹۹ منتشر 
شده، اقدامی که برای اولین رخ داده، 
امــا نکتــه مهم در این باره زیان ده بودن اکثر شــرکت های 
دولتی است، به عنوان نمونه هواپیمایی جمهوری اسالمی 
یا همان هما با زیان نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومانی روبرو 
بوده، در چنین شرایط معلوم می شود که اوضاع بسیاری از 
شرکت های دولتی بسیار وخیم است و آن ها بخش اعظمی 
از بودجه عمومی را به خاطر این زیاندهی می بلعند.با توجه 
به اوضاع وخیم شــرکت های دولتی کارشناسان اقتصادی 
معتقدنــد تا زمانی که شــیوه فعلــی مدیریت دولتی بر این 
بنگاه ها حاکم باشــد، این زیاندهی ســال به سال با افزایش 
روبرو می شــود، بنابراین برای تغییر این وضعیت باید یک 
تغییر پارادایم اقتصادی صورت گیرد، تا این شرکت ها از این 
وضعیت اسفناک خارج شوند.البته زیان ده بودن شرکت های 
دولتی مطلب جدیدی نیست .با توجه به مدیریت دولتی که 
بر شرکت های بزرگ کشور حاکم است، آن ها با زیان انباشته 
بسیار روبرو هستند، این درحالی است که چنین مسئله ای 
برای کارشناسان و اهالی اقتصاد پوشیده نبود، بلکه در این 
باره بار ها اعالم خطر شد، این شیوه حکمرانی اقتصادی که 
دولت در تمام ابعاد حضور دارد، در نهایت باعث تبعات جبران 
ناپذیری خواهد شــد که یک نمونه آن این اســت که اکثر 
شرکت های دولتی زیان ده هستند.حاال انتشار صورت های 
مالی آن ها چیزی را عوض نمی کند، سال های متمادی است 
که با وجود تفکر ضد تولیدی و ضد توسعه ای که در دولت های 
مختلف کشور حاکم بوده، شاهد بوده ایم افراد به جای اینکه بر 
اساس شایسته ساالری و لیاقت پست ها و مناصب مدیریتی 

را اشغال کنند ...
ادامه در صفحه 2

رونمایی دولت سیزدهم از آمار عجیب فقریادداشت

۹.۴ میلیون خانوار یارانه بگیر کشور »فقیرند«
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   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دسته بندی معیشتی خانوارهای ایرانی را اعالم کرد. معاونت 
رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تازه ترین آمار خود در خصوص وضعیت معیشتی خانوار ها 
ایرانی را منتشر کرد تا مشخص شود به صورت تقریبی ۳۸ درصد از جمعیت ایران در فقر به سر می برند 

و نیازمند کمک های معیشتی هستند. کارشناسان در سال های اخیر نسبت به افزایش قابل توجه 
جمعیت فقیر هشدار داده و معتقدند تداوم روند تورمی و نرخ باالی بیکاری در کنار بی ثباتی های 

  || صفحه  صفحه 33  اقتصادی می تواند بخش مهمی از طبقه ی متوسط را به ورطه فقر بکشاند...

رشد شدید قیمت کاالهای اساسی

 سایه گرانی  سایه گرانی 
بر سر معیشت مردمبر سر معیشت مردم

صفحه 3 
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وزیر کشور:

محدودیت جاده ای 
 برای عید فطر 

وجود ندارد
     وزیــر کشــور دربــاره انتشــار برخــی 
اخبــار درباره جابجایی اســتانداران در 
فضــای مجــازی، گفــت: آنچه در فضای 
کامــال تکذیــب  مجــازی پخــش شــده 
می شود و استانداران مشغول خدمت 

هستند...

کید کرد: وزیر ارتباطات تا

 افزایش قیمت های 
 بسته های اینترنتی 

منوط به افزایش کیفیت است
     وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات با 
اشاره به اینکه ما به دنبال سود اپراتور ها 
نیســتیم گفــت: افزایــش قیمــت اینترنــت 
منــوط بــه افزایــش کیفیــت اســت و مــا بــا 
هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش 

کیفیت نباشد مخالفیم...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

قیمت حواله خودرو
در بازار پرواز کرد

3

 نادران 
رقیب قالیباف می شود

2

دولت قبل بنزین را 
 ارزان تر از نفتا 
صادر می کرد

4

دپوی ۵۰ میلیون ُدز 
کسن کرونا در انبارها وا

7

 فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
ح جدول ذیل  ح جدول ذیل به شر به شر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

 نوبت دوم

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای بــه شــرح جــدول ذیــل و برابــر مشــخصات فنــی پیوســت اســناد مناقصــه را 
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت 

عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز سه شنبه مورخ 1401/02/06

آخریت مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/02/18
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/02/29 

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب: روز شنبه مورخ 1401/02/31 ساعت 11 )یازده صبح( خواهد بود
تاریــخ تشــکیل جلســه افتتــاح پــاکات ج )پیشــنهاد قیمــت( پیشــنهاد دهنــدگان بــا ملحــوظ قــرار دادن زمــان جهــت بررســی مشــخصات فنــی پیشــنهاد دهنــدگان توســط 

رگانــی در جلســه گشــایش پــاکات الــف و ب بــه اطــاع شــرکت کننــدگان در مناقصــه خواهــد رســید.  کمیتــه فنــی باز
توضیــح: پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه تضمینهــای معتبــر )بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه( تهیــه و تســلیم 
ر در فراخــوان واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد  نمایــد و بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت مقــر

شــد. 

نوع اعتبار مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه )به ریال( موضوع مناقصه و شماره فراخوان شماره مناقصه 

منابع داخلی 666/000/000خرید انواع سرکابل حرارتی )شماره فراخوان 2001009003000028( 56-1401
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: ارومیه - بلوار ارتش - سربازان گمنام - ارتش شرکت توزیع نیری بروق استان تلفن 3110-044 داخلی 4339 

اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
مرکز تماس: 1456 

دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و 021-85193768 
دفتر ثبت نام ارومیه 04432232113

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
( و ســایت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجانغربــی و ســایت ملــی  ضمنــا فراخــوان مناقصــه در ســایت هــای اطــاع رســانی معامــات صنعــت بــرق )شــرکت توانیــر

مناقصــات بــه ترتیــب بــه آدرس هــای 
WWW.tavanir.org.ir ، WWW.aepd.ir ، Iets.Mporg.ir قابل مشاهده است. 

توضیح: سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
شناسه 1308474

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

 امور قراردادها و روابط عمومی
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

مبلــغ 2.000.000 ریــال بابــت خریــد اســناد مناقصــه 
حســاب  شــماره  بــه  ســامانه  درگاه  طریــق  از 

گــردد. واریــز  شــهر  بانــک   700824126398

گهـی  مناقصه  عمومی  گهـی  مناقصه  عمومی  اصالحیه آ  اصالحیه آ
گهی 11--1۴۰11۴۰1 گهی کد آ کد آ

گهی تجدید مناقصه  عمومی گهی تجدید مناقصه  عمومیا ا
ســازمان حمــل ونقــل همگانــی شــهرداری بهشــهر درنظــردارد جهــت  تامیــن نیــروی  خدمــات اداری بــا بــرآورد اولیــه )23/093/244/408( ریــال کــه بــه مــدت 12 مــاه از طریــق مناقصــه عمومــی  بــه 

پیمانــکاران دارای تاییــد صاحیــت از اداره کار و رفــاه اجتماعــی باشــرایط زیــر در ســامانه ســتاد )www.setadiran.ir(  واگذارنمایــد. 
الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه : 

- تضمیــن شــرکت درمناقصــه بــه مبلــغ  هشــتصد و چهــل وهفــت میلیــون و ســیصدو شــصت وهفــت هــزار و نهصــدو چهــل )847/367/940( بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای اعتبارســه )3( ماهــه 
از تاریــخ  چــاپ آگهــی ویــا فیــش مبلــغ واریــزی بــه حســاب ســپرده  1034517691/1 نــزد بانــک رســالت . 

- شــرکت کننــدگان در مناقصــه ، اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود را بایــد در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســامانه ســتاد( شــامل تضمیــن )پاکــت الــف( ،اســنادمناقصه ومــدارک شــرکت 
شــامل) مــدارک شناســایی مدیــر عامــل ) فتوکپــی شناســنامه , کارت ملــی , کارت پایــان خدمــت( دعوتنامــه , پیــش قــرارداد تاییــد شــده , اساســنامه ، آگهــی  آخریــن تغییــرات روزنامــه ،کــد کاربــری پایــگاه 
ملــی مناقصات،کداقتصــادی،  برگــه صاحیــت پیمانــکاری از اداره کار  ,گواهــی صاحیــت ایمنــی و مفاصــا حســاب از ســازمان تامیــن اجتماعــی ســال 1399, تمامــًا بــه مهــر وامضــاء مدیــر عامــل  شــرکت رســیده 

باشــد در پاکــت ) ب( 
- برگه  پیشنهادقیمت را درپاکت )ج( ارائه وارسال گردد. 

ب( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( 
ج( محل گشایش پیشنهادها: مازندران - بهشهر -شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد 

*شرکت کنندگان می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام و جهت شرکت به سامانه ستاد)www.setadiran.ir(  مراجعه نمایند. 
 به پیشنهادها وقیمت های مشروط،مبهم ومخدوش ترتیب اثرداده نخواهدشد. 

 تاریخ نشر روزنامه 1401/02/07 می باشد. 
 شهرداری در ردیاقبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست. 

 تاریخ دریافت اسناد مناقصه درسامانه ستاد 1401/02/21 می باشد. 
 مهلت قبول پیشنهادها تا روز پنج شنبه 1401/02/31 ساعت 10:00 در سامانه ستاد می باشد. 

 تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه و قیمتهای پیشنهادی در سامانه ستاد روز پنج شنبه 1401/02/31ساعت 11:00 می باشد. 

یاسر احمدی   شهردار بهشهر
محمد فالحتی مدیر عامل سازمان
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سیاست 2

درمرزهایشرقیکشورچهمیگذرد؟
در مرزهای شرقی کشور چه می گذرد؟اقدام چند روز پیش طالبان در ایجاد جاده در مناطق مرزی و نادیده گرفتن 

مرزهای دو کشور ایران و افغانستان با پاسخ جدی مرزبانی ایران روبرو شد و دیگر نیازی به دخالت ارتش نبود.
از پنج سال پیش با دستور ستاد کل نیروهای مسلح، تامین امنیت مرزهای شرق کشور به ارتش سپرده شد و یگان های 
مختلف این نیرو در این مرزها مستقر شدند. نیروی زمینی از همان مقطع حضور دائمی در مرزهای کشور داشته و 
ماموریت حراست از مرزهای کشور را عهده دار شده است. چند روز گذشته تالش طالبان برای کشیدن جاده و نادیده 
گرفتــن خــط مــرزی در محدوده مرز دوغارون و ممانعــت مرزبانی از اقدام طالبان موجب ایجاد تنش میان نیروهای 
مرزبانی کشورمان با طالبان شد. مرز دوغارون در اثر این تنش برای چند روزی بسته ؛ اما مجددا این مرز بازگشایی شد.
از زمان قدرت گیری طالبان در افغانستان تاکنون چندین بار تنش در مرزها ایجاد شده است که البته این تنش ها نه به 

دلیل تهدید مرزها از سوی طالبان بلکه به دلیل بی اطالعی آنها از مسائل مرزی میان دو کشور بوده است.
این موضوع واکنش وزارت خارجه را نیز به همراه داشت. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه درباره اقدام طالبان 
بیان کرد:»مرزداران غیور ما در مرزهای کشور با افغانستان به خاطر اوضاع داخلی افغانستان و ناآشنایی احتمالی برخی 

از مأموران مرزی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان که در مرزهای ایران مستقر شده اند تا به امروز با خویشتن داری 
رفتار کرده اند. البته تکرار این موضوع جای نگرانی دارد و ضمن اینکه مرزداران ما مســئولیت دارند از هر گونه تردد 
غیرقانونی جلوگیری کنند. ما آمادگی داریم تعلیمات الزم را در خصوص نقاط مرزی و رفتار حرفه ای در این زمینه به 
مرزبانان جدید افغانستان ارائه کنیم. ما فکر می کنیم تکرار این موضوعات جای نگرانی دارد و این موضوع را از طرق 
مختلف به هیئت حاکمه سرپرستی موقت افغانستان انتقال داده ایم و امیدواریم این خویشتن داری باعث سوءبرداشت 
طرف مقابل نشده باشد.« همزمان با وقوع این اخبار، ویدئوهایی منتسب به ارتش منتشر و بیان شد که یگان های زرهی 
در حال حرکت به سوی مرز برای مقابله با طالبان هستند در حالیکه برخی از این فیلم ها مربوط به ارتش ایران نبود. 
از سویی باید توجه داشت که نیروی زمینی به صورت شبانه روز در مرزهای شرقی مستقر و در حال گشت زنی است 
برای حفظ و حراست از این مرزهاست و این حضور به این معنا نیست که طالبان در حال تهدید مرزهای کشور است.
ارتش برای حراســت از مرزها در آمادگی کامل به ســر می برد اما به نظر می رســد این اختالف ها از طریق مرزبانی و 

وزارت خارجه قابل حل است.

یادداشت

تظاهرات در اعتراض به نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری 

فرانسه در شهر »لیون«/ 
دیدار وزرای خارجه و رویترز

دفاع آمریکا با رییس 
جمهوری اوکراین در شهر 
»کی یف« / رویترز

گزارش تصویری

فعال امریکا و انگلیس برندگان آوردگاه ادامه دار اوکراین هستند

زمین سوخته ای که برای اوکراینی ها می ماند
با گذشــت دو ماه از جنگ در اوکراین بر همه 
روشن است که این بحران فراتر از درگیری بین 
دو کشــور بوده و در واقع رقابتی سخت و تمام 
عیــار بین قدرت هــای بزرگ به ویژه امریکا و 
روسیه در دریای سیاه است. این دریا از دیدگاه 
ژئوپلیتیک منبع آبی کوچک و از نظر منابع زیر 
زمینی محدود در عین حال از نظر تاریخی بسیار 
ارزشمند به ویژه از نظر توریسم و ویژگی های 
زیست محیطی بوده که در گذشته فشارهای 
مختلفی را از شمال و جنوب و از غرب و شرق 
متحمل شــده است. همچنین این منبع آبی 
مهم محل مواجهه کاتولیک ها؛ ارتودوکس ها 
و مسلمانان و آوردگاه تمدن های بزرگ جهانی 
بوده و در طول تاریخ کنترل نظامی و استراتژیک 
آن اهمیت فوق العاده ای داشــته اســت. قبل 
از پرداختــن به برندگان و بازندگان این جدال 
مرموز و مبهم ضروری است اشاره ای به عناصر 
ساختار ژئوپلیتیک دریای سیاه داشته باشیم 

که اهم آنها عبارتند از:
۱- منبــع اصلی تامین کننده غالت جهان به 

ویژه اروپا 
2- تبدیل شدن به محور معنی انرژی و گذرگاه 

انتقال از آسیا و اروپا
3- حمل و نقل

4- مبارزه با تروریسم قاچاق مواد مخدر و انسان 
۵ کاهش نفوذ روسیه و افزایش نفوذ آمریکا در 
رقابت با آلمان فرانسه و تا حدودی ترکیه و چین 
در حالی که دو ماه از جنگ در اوکراین می گذرد 
تصویر روشنی از ادامه این بحران وجود ندارد و 
همچنان بسیاری از تحلیلگران و حتی مقامات 
رسمی قدرت های بزرگ صحبت از یک جنگ 
ادامه دار حداقل تا اواخر 2۰22 می کنند. اگرچه 
تحلیل هایی نیز وجود دارد که  روسیه عالقه 
مند اســت تا نهم دی در واقع سالگرد پیروزی 
جنــگ جهانی دوم به دســت آورد مهمی در 
اوکراین برسد و پیروزی در این جنگ را جشن 
بگیرد. با همین حال به اختصار می توان وضعیت 
بازنــدگان و برندگان این بحران تا به این جای 

کار را به شرح ذیل بیان کرد:
۵- بزرگتریــن بازنــده این بحــران مجامع و 
ســازمان های بین المللی در کنار دیپلماسی 
کشورهای درگیر در این مناقشه است. بر کسی 

پوشیده نیست که با گذشت ۹ هفته از بحران 
تاکنون هیچ اقدام ملموسی از سوی مجامع بین 
المللی به ویژه ســازمان ملل متحد و دبیر کل 
این سازمان برای پایان دادن به جنگ صورت 
نپذیرفته و صرفاً چند اقدام آن هم با ساز و کار 
مجمع عمومی در محکومیت و محدود سازی 
روســیه انجام شده است. در عین حال که ساز 
و کار دیپلماتیــک و مذاکره نتوانســته نتایج 
امیدوارکننده ای را برای پایان ســریع بحران 
ارائه کند. البته دبیرکل ســازمان ملل در نظر 
دارد در هفته جاری شانس خود را برای پایان 
دادن به بحران با سفر به مسکو و کیف و رایزنی با 
روسای جمهور و وزرای امور خارجه دو کشور در 
ورطه آزمایش قرار دهد. همچنین که ترکیه نیز 
تالش های متنوعی را برای یافتن راه حل صلح 
آمیز برای مناقشه اوکراین بکار برده و تاکنون 
چند دور مذاکره در این کشور برگزار شده است.
6- بازنــده مهــم دیگر این منازعــه اوکراین 
اســت. کشــوری که سه دهه پس از فروپاشی 
کمونیسم در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی 
قــرار گرفته و ظرفیت های بالقوه خود را برای 
پیشرفت برای رفاه بیشتر مردم کشورش را به 
بالفعل تبدیل کرده بود. واقعیت این است که 
نتیجه این جنگ هرچه باشد، چه اوکراین پیروز 

شود و چه روسیه و یا هر نوع راه حل دیگری که 
که منجر به پایان این نزاع شود؛ دستاورد ارزنده 
ای برای اوکراین محسوب نخواهد شد چرا که در 
این مدت بسیاری از زیرساخت های اقتصادی، 
صنعتی شــهری و کشاورزی این کشور آماج 
هدف حمالت هوایی، زمینی و غیره روســیه 
بوده که نتیجه آن تبدیل شدن این خاک غنی 
به ســرزمین سوخته اســت. در عین حال که 
تاکنون ده ها هزار نفر از انسان های بی گناه در 
این کشور کشته و یا زخمی شده و نزدیک به ۵ 
میلیون نفر نیز آواره شدند. از نظر اقتصادی نیز 
این کشور  دچار خسارات عدیده شده و حجم 
اقتصاد حداقل ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

7- بازنده دیگر این بحران روسیه خواهد بود. 
این کشــور پس از فروپاشــی و گذر از یک دهه 
دوران سخت انتقال، در دهه دوم هزاره سوم در 
مسیر شکوفایی و توسعه اقتصادی قرار گرفته 
بود. بر کســی پوشیده نیست که تحریم های 
کم سابقه و تمام عیار غرب علیه این کشور دیر 
یا زود آثار سوء خود را در تمامی ابعاد مختلف 
حیات اقتصادی، اجتماعی و توسعه و پیشرفت 
این کشور هویدا خواهد کرد و حتی اگر مسکو 
در تهاجم به اوکراین به پیروزی های نسبی نیز 
دست یابد در دو بعد روانی و توسعه دراز مدت 

دچار خســارات دیده خواهد شــد که در یک 
باالنس حداقلی نتیجه ای جز بازندگی و زیان 
قابل توجه برای این کشور نخواهد داشت. البته 
زیان های انسانی و نظامی این کشور نیز فراتر 

از ارزیابی ها بوده است.
۸- اروپا؛ قاره سبز نیز به عنوان یکی از قدرت 
های بازیگر در این بحران اگرچه توانسته به 
سرعت به اختالفات و دیدگاه های مختلف 
اعضای اتحادیه در مواجهه با روسیه پایان 
دهــد و عــزم خود را برای کمک تمام عیار 
اوکراین جذب کرده اســت ولی این قدرت 
نیز در این آوردگاه بازنده خواهد بود. شاید 
در دراز مــدت منافعــی برای اروپا متصور 
باشــد ولی بر کســی پوشیده نیست که در 
ابعاد جغرافیای دریای سیاه و منطقه مرکز 
و شــرق اروپا و در بخش اقتصادی به ویژه 
تورم فوق العاده و مشــکالت تامین انرژی 
بــه ویژه گاز در کوتاه مدت و میان مدت با 
مشکالت عدیده ای مواجه خواهد بود. در 
عین حال که بار دیگر ثابت شد که اروپا تا 
رسیدن به خودمختاری و استقالل امنیتی 

و دفاعی فاصله زیادی دارد.
۹- به نظر می رســد در بین قدرت های اصلی 
و تعیین کننده در بحران اوکراین فعاًل امریکا 

و انگلیــس در محور برندگان به عنوان معدود 
برندگان قرار می گیرند چرا که هم در بعد نظامی 
و هم در ابعاد اقتصادی و سیاسی توانسته اند به 
امتیازات ارزشمندی دست یابند و شاید یکی 
از دالیل تالش دو کشــور بــرای ادامه بحران 
همین عوامل ذکر شده است. این بحران موجب 
برجسته شدن نقش امریکا در تامین انرژی اروپا 
و مهمتر از آن ویژگی دفاعی و امنیتی واشنگتن 
برای دفاع از قاره ســبز شــده البته هنوز بسیار 
زود است که در مورد برندگان و بازندگان این 

بحران حرف نهایی را زد.
در یــک جمع بندی کلــی باید اذعان کرد که 
ارائه تصویر روشــن از آینده بحران و برندگان 
و بازنــدگان آن بیــش از هــر موضوعی به دو 
مولفه مهم وابســته است؛ مولفه اول مربوط به 
جغرافیای جنگ است که آیا جنگ از محدوده 
شــرق و جنوب اوکراین خارج شــده و شاید به 
دیگر کشــورها نظیر مولداوی نیز توسعه یابد 
و مولفــه بعدی نیــز مربوط به زمان تداوم این 
جنگ در سه مقطع کوتاه مدت؛ میان مدت و 
بلند مدت است. با توجه به پیشرفت اوضاع بر 
اساس این دو مولفه در آینده بهتر می توان در 
مورد برندگان و بازندگان این بحران ارائه نظر 

و تحلیل کرد. 
در حال حاضر واقعیت این است که این جنگ 
نتیجه ای جز خسارات عظیم انسانی برای مسکو 
و کیف و تقویت کارخانه های اســلحه سازی و 
هدایــت بخش قابل توجهی از بودجه های دو 
کشــور روسیه و اوکراین به سمت بخش های 

نظامی و دفاعی نخواهد داشت.
کالم آخر اینکه دیپلماسی کشورمان در موضوع 
ایرانیان مقیم اوکراین و بازگرداندن آنها عملکرد 
فوق العاده ای داشــت و تاکنون با هر دو طرف 
رایزنی هایی داشته ولی با توجه به اهمیت این 
بحــران در عرصه بیــن المللی و تاثیرات انکار 
ناپذیر آن بر مذاکرات وین؛ ضروری است ایران 
نیز بیش از گذشته رویکرد فعال تری با مولفه 
بی طرفی فعال و متوازن و تالش موثر برای پایان 
دادن هر چه سریعتر این بحران پیش بگیرد و از 
همه ابزارهای خود از جمله روابط قابل توجه با 
مسکو و تعامالت سنتی و تاریخی با کشورهای 

مرکز و شرق اروپا بهره حداکثری کند.

خبر ویژه

وزیر کشور درباره انتشار برخی اخبار درباره جابجایی استانداران در فضای مجازی، گفت: آنچه در فضای مجازی 
پخش شده کامال تکذیب می شود و استانداران مشغول خدمت هستند.

احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا که در محل وزارت کشور 
برگزار شــد، طی ســخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: د ر این جلســه وضعیت کرونا در کشور را بررسی 
کردیم. الحمدهلل در موقعیت خوبی قرار داریم اما این شرایط به هیچ وجه نباید موجب عادی انگاری شود. رعایت 

شیوه نامه ها در برنامه های آتی و در برنامه روز قدس و نماز عید فطر، مورد تأکید است.
وی افزود: هم چنین درباره وضعیت کرونا در جهان نیز بررسی شد و نیازی به اتخاذ تصمیمات جدیدی برای ورود 
و خروج از کشور وجود ندارد. میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کشور حدود 6۰ درصد است و متأسفانه 

عادی انگاری صورت گرفته و این به ما ضرر خواهد زد و از مردم عزیزمان می خواهیم با رعایت بهتر شیوه نامه ها 
به سالمت خود کمک کنند تا این وضعیت خوب را نگه داریم و دچار مشکل نشویم.

وزیر کشور هم چنین خاطر نشان کرد: بر لزوم تزریق دوز سوم تأکید داریم و از مردم عزیز می خواهیم که زودتر 
در ایــن زمینــه اقــدام کنند. درباره اصناف نیز مجددا اعالم می کنیم که برای دریافت »QR code« به جهت 
اتصال به سامانه مدیریت هوشمند اقدام کنند. ۹36 مورد پلمپ اصناف متخلف را داشتیم و از اصناف می خواهیم 

که شیوه نامه ها را رعایت کنند تا نیازی به این اقدامات نباشد.
وحیدی در ادامه اظهار داشت: آمار حضوری شدن آموزش و پرورش ۹2 درصد است و در این مدت، هیچ مورد 

گزارشی از وضعیت نامناسب در آموزش و پرورش نداشتیم و سالمت دانش آموزان در وضعیت خوبی است.

وزیر کشور:

محدودیت جاده ای برای عید فطر وجود ندارد

احتمال افزایش قدرت نفوذ دولت 
چین در توییتر

جــف بیزوس، بنیان گــذار آمازون و میلیاردر معروف 
حوزه ی فناوری، به احتمال افزایش قدرت نفوذ دولت 
چین در توییتر پس از تصاحب این شبکه ی اجتماعی 

به دست ایالن ماسک اشاره کرده است.
ساعاتی قبل از رسمی شدن تصاحب 44 میلیارد دالری 
توییتر به دســت ایالن ماسک، ثروتمندترین فرد دنیا 
در توییتی گفت امیدوار است بدترین منتقدانش نیز 
در این شــبکه ی اجتماعــی باقی بمانند چون اعتقاد 
ویژه ای به آزادی بیان دارد. جف بیزوس، دیگر چهره ی 
سرشــناس حوزه ی فناوری که در روزهای نه چندان 
دور ثروتمندتریــن فرد دنیا بود، به تازگی تعهد ایالن 
ماســک به آزادی بیان را به شــیوه ای جالب به چالش 

کشیده است.
براســاس گزارش The Verge، مدیرعامل آمازون 
ساعاتی پیش به توییت خبرساز یکی از روزنامه نگاران 
نیویورک تایمز که به پررنگ شدن نقش چین در توییتر 
پس از اتفاقات اخیر اشاره می کرد، واکنش نشان داد.

روزنامه نگار نیویورک تایمز نوشته دومین بازار بزرگ 
تســال در ســال 2۰2۱ پس از آمریکا،  چین بوده است 
و باتری ســازان چینی جــزو تأمین کنندگان بزرگ 
خودروهای برقی تســال هســتند. او در ادامه نوشت: 
»پس از ســال 2۰۰۹ یعنی زمانی که چین توییتر را 
مسدود کرد، دولت این کشور تقریباً هیچ قدرت نفوذی 
در این پلتفرم نداشت. این شرایط احتماالً همین حاال 

تغییر کرده است.«
بیزوس این ســؤال را مطرح می کند که به دلیل منافع 
تجاری تسال در چین، آیا قدرت نفوذ دولت این کشور 
در توییتــر که یکی از مهم ترین پلتفرم های اینترنتی 
دنیا اســت افزایش یافته؟ و در ادامه می گوید: »پاسخ 
خودم به این سؤال، این است که احتماالً خیر. نتیجه ی 
محتمل تر در این زمینه، پیچیده شــدن وضعیت در 

چین برای تسال است نه سانسور در توییتر.«
بیزوس تنها کســی نیســت که پس از رســمی شدن 
تصاحب توییتر به دســت ایالن ماســک، سؤاالتی در 
ذهنش ایجاد شــده اســت. گفته می شود کارمندان 
توییتــر نیــز واکنش های مختلفی بــه این موضوع 

داشته اند.
اعضای هیئت مدیره ی توییتر با پیشنهاد ایالن ماسک 
برای تصاحب ســهام این شــرکت در ازای پرداخت 
۵4٫2۰ دالر برای هر سهم موافقت کرده اند، بااین حال 
بســته شدن قرارداد مشروط به موافقت سهام داران و 
نهادهای تنظیم مقررات اســت. گزارش ها می گویند 
احتماالً ایالن ماســک برای بســتن قرارداد با مشکل 
خاصــی از ســوی نهادهای تنظیم مقــررات مواجه 

نمی شود.

سوئد و فنالند با ارائه درخواست 
عضویت در ناتو موافقت کردند

این در حالی است که روسیه بارها نسبت به این اقدام 
به سوئد و فنالند هشدار داده است.

رســانه های کشــورهای شــمال اروپا گزارش دادند 
که ســوئد و فنالند موافقت کردند تا اواســط ماه مه 
همزمــان درخواســت های عضویت خود را به ائتالف 

ناتو ارائه کنند.
یک روزنامه فنالندی گزارش داد که اســتکهلم اعالم 
کرده که این دو کشــور تمایل خود را برای پیوســتن 
بــه ناتــو به طور همزمــان و در یک روز ابراز کرده اند و 

هلسینکی نیز با این تصمیم موافق است.
یک روزنامه ســوئدی نیز به نقل از منابع دولتی این 

خبر را تایید کرد.
این در حالی است که روسیه بارها نسبت به این اقدام 

به سوئد و فنالند هشدار داده است.
کرملین پیشــتر اعالم کرد که چنانچه این دو کشــور 
تصمیم به پیوســتن به ناتو بگیرند، روســیه مجبور 
می شــود با تقویت تدابیر دفاعی اش در حوزه بالتیک 

تعادل نظامی را مجددا احیا کند. 

عبور هزینه نظامی کشور های دنیا 
از مرز دو هزار میلیارد دالر

 هزینه خرید تســلیحات در سراســر دنیا در سال 
2۰2۱ بــه باالتــر از دو هزار میلیارد دالر رســید. 
ایــران بــرای اولین بار در میان ۱۵کشــور اول از 
نظر هزینه های نظامی قرار دارد. آمریکا در جدول 
موسســه تحقیقات صلح سیپری در صدر نشسته 
است.بنا بر گزارش ساالنه موسسه تحقیقات صلح 
ســیپری، در سال 2۰2۱ میالدی کشور های دنیا 
مجموعا بیش از دو هزار میلیارد دالر برای تجهیزات 
نظامی هزینه کرده اند.سیپری گزارش ساالنه خود 
را یک شنبه شب 24 آوریل در سوئد منتشر کرده 
اســت.بر اساس این گزارش ایاالت متحده آمریکا 
بــا ۸۰۱ میلیارد دالر هزینه تســلیحات با فاصله 
زیاد از ســایر کشــور ها در جایگاه اول کشور های 
دنیا ایستاده و چین با هزینه 2۹3 میلیارد دالری 

در جایگاه دوم قرار دارد.
به این ترتیب 3۸ درصد کل هزینه نظامی دنیا متعلق به 
آمریکاست. کاهش واقعی هزینه های نظامی آمریکا از 
۱/6 درصد در سال 2۰۱2 به 4/۱ درصد در سال 2۰2۰ 
رســیده است. به گزارش سیپری این کاهش، بیش از 
هرچیز به خروج نیرو های آمریکایی از افغانستان و نیز 

تورم باال در ایاالت متحده مربوط می شود.
در مقابل پکن هزینه نظامی خود را از ســال 2۰۱2 
حدود 72 درصد افزایش داده اســت. در کشور های 
دیگر نیز افزایش هزینه های نظامی در ۹ سال گذشته 
مشــهود اســت از جمله ترکیه 63 درصد، یونان ۵4 
درصــد و فنالنــد ۵۰ درصد هزینه های نظامی خود 

را افزایش داده اند.

زیان ده بودن شرکت های دولتی 
مطلب جدیدی نیست 

ادامه از صفحه اول:
 بر اســاس روابط و زد و بند های سیاســی پست های 
اقتصــادی را تصاحب کرده اند که نتیجه این موضوع 
نیز زیان ده بودن شرکت های دولتی است که در نهایت 
مــردم هزینــه این زیان ها را باید پرداخت کنند. پول 
نفت که برای چند دهه پوششی برای تمام ضعف ها، 
کاســتی ها و ناکارآمدی هــای مدیریتی دولت های 
مختلف بود، با وضع تحریم ها این پوشش به نوعی از 
بین رفت، زیرا با افت شدید درآمد های نفتی مشکالت 
یکی پس از دیگری در حال هویدا شــدن هســتند.

متاســفانه دالر های نفتی کاری با اقتصاد ایران کرده 
اســت که دیگر ساختار های موجود جوابگوی ادامه 
وضعیت نیســتند و تا زمانی که اصالحات ساختاری 
و عمیق انجام نشود وضع اقتصادی نه تنها روز به روز 
بهتر نمی شــود، بلکه هر روز با وخامت بیشــتری نیز 
روبرو خواهد شد، راهکار برون رفت از این وضعیت نیز 
اجرایی شدن نظام شایسته ساالری برای انتخاب ها و 
انتصاب ها در همه بخش های کشور است.نه تنها بر قوه 
مجریه بلکه در سایر قوا و نهاد های اجرایی و نظارتی 
کشور باید افراد بر اساس شایسته ساالری افراد انتخاب 
شــوند تا بتوانند به وظایف خود درســت عمل کنند، 
در غیر این صورت وضعیت زیان دهی شــرکت های 
دولتی ادامه پیدا خواهد کرد. این  درحالی است که این 
سوال پیش می آید آیا نهاد ها و سازمان های نظارتی از 
وضعیتی که سال هاست در شرکت های دولتی حاکم 

است، خبر نداشته اند.
متاســفانه طی دهه های گذشــته اقتصاد کشــور با 
مشــکالت متعدد و بغرنجی دست و پنجه نرم کرده 
است، که روز به روز به عمق این معضالت افزوده شده، 
بدون آنکه راه حلی برای رفع آن ها اندیشیده شود، این 
در حالیست که این مشکالت هزینه های زیادی روی 
دســت کشــور و مردم گذاشته، به طوریکه این مردم 
هســتند که باید در نهایت هزینه این ناکارآمدی ها 
را پرداخت کنند، مسیری که همچنان ادامه دارد.    
منبع: فرارو

سید صولت مرتضوی:

 خروج از کمیسیون اقتصادی 
خواسته من و محسن رضایی بود

معــاون اجرایی رئیس جمهور گفــت: آقای رضایی به 
نقش آفرینی فعاالنه خود در معاونت اقتصادی و دبیری 
ســتاد اقتصادی ادامه می دهد. ســید صولت مرتضوی 
دربــاره خــروج از ترکیب کمیســیون اقتصادی دولت 
گفت: حضور در کمیســیون اقتصاد مستلزم اظهارنظر 
کارشناســی در خصوص جزئیــات تصمیمات و لوایح 
اقتصادی اســت؛ بنابراین الزم اســت این کمیسیون با 
با حضور حداکثری وزرا که بیشــتر در جریان جزئیات 
امور مرتبط با دستگاه های تحت مدیریت خود هستند 
تشکیل شود. ظهر چهارم اردیبهشت نامه ای به امضای 
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور منتشــر شد که 
بر اســاس آن محســن رضایی، معاون اقتصادی و سید 
صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور از ترکیب 

کمیسیون اقتصادی دولت حذف شده بودند.
پس از انتشار گمانه زنی هایی در رسانه ها مبنی بر تغییر در 
تیم اقتصادی دولت، سخنگوی دولت گفت: خروج آقایان 
محسن رضایی و صولت مرتضوی به خواست خود آن ها 
بوده و ایشــان مانند سایر اعضای هیئت دولت همچون 
گذشته حق حضور در تمام کمیسیون های دولت از جمله 

کمیسیون اقتصادی را دارا هستند.
به گفته آقای جهرمی ، »عالوه بر این، هیچ تغییری هم 
در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به طور منظم از 
سوی رئیس جمهور و به ریاست ایشان برگزار می شود 
رخ نداده، همه اعضای تیم اقتصادی دولت کمافی السابق 

در آن حضور دارند.«

وزیر دفاع چین به ایران می آید
ارتشبد »وی فنگ هه« وزیر دفاع جمهوری خلق چین در 
رأس یک هیئت بلند پایه دفاعی-نظامی امروز به تهران 
سفر می کند.  ارتشبد »وی فنگ هه«وزیر دفاع جمهوری 
خلق چین در رأس یک هیئت بلند پایه دفاعی-نظامی 
به منظور دیدار و گفتگو با امیر سرتیپ آشتیبانی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی امروز 

چهارشنبه هفتم اردیبهشت به تهران سفر می کند.
قرار است وزیر دفاع چین با مقامات عالی کشورمان دیدار 
و در خصوص آخرین تحوالت بین المللی و منطقه ای و 
راه های ارتقای سطح تعامالت نیروهای مسلح، روابط دو 
جانبه و موضوعات مورد عالقه دو کشور گفتگو نمایند.

نادران رقیب قالیباف می شود 
انتخابات اجالســیه ســوم مجلس یازدهم قرار است در 
هفتم خرداد ماه برگزار شــده و چهره رئیس مجلس و 

اعضای هیات رئیسه مشخص شود.
بر اساس شنیده های که به واقعیت بسیار نزدیک است 
الیــاس نــادران در یک جمع خصوصی از عزم خود برای 
کاندیداتوری ریاست مجلس در اجالسیه سوم مجلس 
یازدهم خبر داده و اعالم کرده حتی اگر یک رای بیاورد 

تا پایان در میدان رقابت ها باقی می ماند.
عالوه بر قالیباف و نادران به عنوان کاندیداهای ریاست 
مجلس برای اجالســیه سوم به نظر نمی رسد که گزینه 

جدی تری برای این صندلی وجود داشته باشند .

بین الملل

اخبار کوتاه
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3اقتصاد اقتصاد گزارش

 قیمت  حواله خودرو 
در بازار پرواز کرد

 فــروش حواله خودرو میانبر راحت اما غیرقانونی 
بــرای کســب درآمد اســت. برخــی از برندگان 
قرعه کشی طرح پیش فروش ایران خودرو و سایپا 
باوجــود ممنوع بودن انتقــال امتیاز، قبل موعد 
تحویل بی خیال پرداخت اقساط می شوند و برای 

حواله خودرو دنبال مشتری می گردند.
در خوشــبینانه ترین حالــت آن ها توان پرداخت 
اقســاط را ندارنــد و با ارقام چنــد ۱۰ میلیونی و 
شاید کمتر حاضر به فروش حواله خودرو هستند، 
اما آن دسته افرادی که اصطالحا دندان گرد به شمار 
می روند، با هدف کسب سود کالن دست به فروش 
حواله می زنند. بررســی ارقام پیشنهادی از سوی 
فروشندگان نشان می دهد قیمت حواله برخی از 
خودرو ها نه تنها بیشــتر از قیمت کارخانه است، 

بلکه فاصله زیادی با قیمت روز بازار آزاد ندارد.
حواله محصوالت سایپا

حوالــه محصوالت ســایپا ممکن اســت زیر ۱۰ 
میلیون قیمت داشــته باشــند و گاهــی از نرخ 
محصــوالت کارخانه گران تر فروخته می شــوند. 
شــخصی حاضر است حواله ساینا S دنده ای را با 
قیمت پنج میلیون تومان بفروشد. فروشنده نیاز 
مالی را دلیل فروش حواله اعالم کرده و قرار است 
موعد تحویل خودرو آذر امسال باشد. قیمت حواله 
کوییــک S در یکی از آگهی ها ۱۱ میلیون تومان 
نوشــته شده اســت. موعد تحویل این خودرو نیز 

آذر ۱4۰۱ است.
فروشــنده دیگری درحالی قیمت حواله کوییک 
دنده ای R را 2۱۵ میلیون تومان درنظر گرفته که 
ارزش این محصول در کارخانه اردیبهشت امسال 
۱77 میلیون تومان است و نرخ حواله از قیمت بازار 
آزاد فقط ۱۰ میلیون تومان کمتر است. این خودرو 
سه ماه دیگر تحویل داده می شود. شاهین G یکی 
از جدید ترین محصوالت گروه خودروسازی سایپا 
محسوب می شود. قیمت حواله شاهین G در یکی 
از آگهی های مربوط به اصفهان 344 میلیون تومان 

نوشته شده است.
دقیقــا همان قیمتی کــه نمایندگی های فروش 
ســایپا بابت شــاهین G دریافت می کنند. در یک 
آگهی دیگر قیمت حواله شــاهین G حدود ۱4۵ 
میلیون تومان است. فروشنده مدعی شده همین 
رقم را تا امروز به حساب سایپا واریز کرده و هدفش 
جبران پول پرداختی است. شخص دیگری قیمت 
حواله ساینا S دنده ای را هفت میلیون تومان اعالم 

کرده است.
او دلیل فروش حواله خودرو را مشکل مالی نوشته 
و تاکید کرده تا پاپان همین ماه برای واریز پول به 
حساب سایپا زمان باقی مانده است. قیمت حواله 
پرایــد وانت را یکی از فروشــنده ها ۱6۰ میلیون 
تومان درنظر گرفته اســت. شهریور امسال موعد 
تحویل این خودرو اســت و قیمت پیشــنهادی 
فروشــنده ۱۰ میلیون بیشــتر از قیمت کارخانه 

و ۱۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بازار است.
حواله محصوالت ایرانخودرو

حواله محصوالت ایران خودرو ممکن اســت ۱۰۰ 
میلیــون تومــان از قیمت این مدل ها در کارخانه 
بیشــتر باشــد. شــخصی قیمت حواله دنا پالس 
اتوماتیک توربو را 4۹۰ میلیون تومان اعالم کرده 
و جالب اســت بدانید قیمــت کارخانه دنا پالس 
اتوماتیک توربو حدود 3۹۰ میلیون تومان اســت. 
فروشنده این حواله احتماال هیچوقت مشتری پیدا 
نمی کنــد. چون قیمت دنا پالس اتوماتیک توربو 
در بازار آزاد کمی بیشــتر از 4۹۰ میلیون اســت 
و کســی به خاطر دو ســه میلیون تومان دست به 

ریسک خرید حواله غیرقانونی نمی زدند.
در آگهی های مربوط به حواله دنا اتوماتیک موردی 
وجود دارد که قیمت ۱۹۸ میلیون تومان اســت. 
شخص دیگری قیمت حواله دنا پالس اتوماتیک 
توربــو را ۱۵ میلیون تومان درنظر گرفته اســت. 
قیمــت حواله پــژو 2۰6 در یکی از آگهی ها 2۵۵ 
میلیون تومان و موعد تحویل کمتر از دوماه نوشته 

شده است.
فروشــنده حواله پژو 4۵۰ ساده هم دقیقا همین 
رقم را مدنظر دارد. قیمت حواله پژو پارس با موعد 
تحویل ســه ماهه در یکی از آگهی ها 72 میلیون 
تومان اســت. موعد تحویل تارا دنده ای در طرح 
پیش فروش یک ساله اخیر ایران خودرو طبق اعالم 
این کارخانه اسفند ۱4۰۱ یا فروردین ۱4۰2 است. 
یکــی از برندگان این قرعه کشــی با ۱۵ میلیون 
تومان حاضر به فروش حواله آن است. قیمت حواله 
تارا اتوماتیک توســط فروشنده ای در گرگان 4۰ 

میلیون تومان نوشته شده است.
قیمت حواله پژو 2۰7 دنده ای پانوراما در یکی از 
آگهی ها 36۵ میلیون تومان اســت. یعنی حدود 
3۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بازار آزاد و ۱۵۰ 
میلیون تومان بیشــتر از قیمــت کارخانه. برنده 
قرعه کشــی طرح پیش فروش پژو 2۰7 دند ه ای 
پانورما حاضر اســت درازای 3۵۵ میلیون تومان 
حواله خودرو خود را بفروشد. او مدعی شده کرده 
که اقســاط مورد نیاز را به صورت کامل پرداخت 
کرده است و موعد تحویل اسفند امسال خواهد بود.

گزارش

وزیر ارتباطات تاکید کرد:

 افزایش قیمت های 
 بسته های اینترنتی 

منوط به افزایش کیفیت است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه 
ما به دنبال ســود اپراتور ها نیستیم گفت: افزایش 
قیمت اینترنت منوط به افزایش کیفیت اســت و 
مــا با هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش 

کیفیت نباشد مخالفیم.
 عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات با اشاره به نقش 
مهم ارتباطات ثابت اظهار کرد: در همه جای دنیا 
بار اصلی شبکه و اینترنت بر دوش ارتباطات ثابت 
است، اما در کشور ما در این حوزه به دالیل گوناگون 
سرمایه گذاری درستی انجام نشده است، بنابراین 
بار بر دوش اینترنت همراه است و به همین دلیل 

کیفیت الزم را ندارد.
وی تصریــح کــرد: در تالش هســتیم تا بســتر 
فیبرنوری را در کشــور توســعه دهیم. توســعه 
اینترنــت ثابت مبتنی بر فیبرنــوری تکنولوژی 

دهه های آینده است.
زارع پور گفت: اعتقاد داریم نســخه شــفا بخش 
حل مشــکالت شبکه ای و اینترنت کشور توسعه 

ارتباطات ثابت است.
وی بــا بیان اینکه به ســه میلیــون کیلومتر فیبر 
نوری احتیاج داریم تصریح کرد: بســته حمایتی 
برای اپراتور هایی که در این حوزه کار کنند آماده 
کرده ایم و اجازه داده ایم که اپراتور های تلفن همراه 

برای ارایه خدمات ورود پیدا کنند.
زارع پور افزود: دولت از محل سهم خود از درآمد 
اپراتور های مخابراتی تمهیداتی را پیش بینی کرده 
اســت، حدود ۵ درصد از درآمد اپراتور قرار اســت 
با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه ارتباطات 

ثابت شود.
وی بــا اشــاره به دریافت ســه درصــد از درآمد 
اپراتور ها توســط دولت ادامه داد: ســه درصد از 
درآمــد اپراتور های ثابت را به عنوان حق الســهم 
دولــت دریافت می کنیم، امــا اپراتوری که پورت 
فیبر نوری روشــن در منازل مردم ببرد این ســه 
درصد را به مدت پنج سال از او دریافت نمی کنیم.

وزیر ارتباطات افزود: اولین قدم را در اســفند ماه 
برداشتیم که بیش از ۵۰۰ هزار پورت فیبر نوری 
آماده شد. تاکنون یک و چهار دهم میلیون پورت 
فیبر نوری مبتنی بر فیبر نوری راه اندازی شــده 
کــه حــدود یک میلیون و 2۰۰ هزار اف تی تی اچ 
و 2۰۰، 3۰۰ هــزار وی دی اس ال اســت و تمــام 

این فعالیت ها در سامانه ای قابل مشاهده است.
 دولت را تبدیل به یک آیکون 

در گوشی ها می کنیم
زارع پور خاطرنشــان کرد: در حوزه خدمات هم 
زیرساخت های خوبی برداشته شده و دولت قصد 
دارد دولت را تبدیل به یک آیکون در گوشــی ها 
کنــد و در تبصــره 7 قانون بودجــه ۱4۰۱ کلیه 
دســتگاه های اجرایی مکلف شــدند پنجره واحد 
خدمــات خــود را راه اندازی کننــد و ما در وزارت 
ارتباطــات نیز مکلف شــدیم پنجــره واحد ملی 
خدمــات را راه اندازی کنیم. همه دســتگاه های 
اجرایی مکلف شــدند که تا شــهریور ماه پنجره 
واحــد و خدمات خــود را راه اندازی کنند و ما هم 
مکلف شدیم تا دی ماه پنجره ملی خدمات را راه 

اندازی کنیم.
وی بیان کرد: ســال گذشته پنجره واحد مجوز ها 
انجام شد، همه دستگاه ها مکلف شدند که به جای 
اینکه ده ها سامانه داشته باشند برای هر کاری یک 

آدرس داشته باشند.
افزایش قیمت منوط به افزایش کیفیت

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: در حوزه 
ارتباطات دولت بخشــی از ارتباطات را به بخش 
خصوصی واگذار کرده اســت، الیه اول در اختیار 
بخــش خصوصی اســت ما به عنــوان حاکمیت 
تنظیم گر این حوزه هستیم و باید منابع الزم را 
بــرای آن ها فراهم کنیم که بتوانند ارائه خدمات 

کنند.
وی بیــان کرد: منابع در حــوزه ارتباطات همراه 
فرکانس است، وزارت ارتباطات باید فرکانس های 
الزم را در اختیار قرار دهد، در گذشته فرکانس هایی 
که واگذار شده بود که هم اکنون اشباع شده است.

وی افزود: ســال گذشته فرکانس 23۰۰ را واگذار 
کردیــم برای فعال کــردن فرکانس جدید نیاز به 
تجهیزات است و اپراتور ها برای استفاده از آن نیاز 

به منابع مالی دارند.
 مخالف افزایش هزینه 

بدون افزایش کیفیت هستیم
وی دربــاره بســته های اینترنتــی تصریح کرد: 
اپراتور هــا معتقدنــد که با توجه به افزایش تورم، 
زیاد شدن دستمزد ها و افزایش هزینه نگهداری 
تجهیــزات، تعرفه ها همچنــان ثابت باقی مانده 
است بنابراین برای توسعه نیاز به افزایش سرمایه 

داریم.
وی درباره بسته های جدیدی که از سوی اپراتور ها 
پیشــنهاد شده است افزود: افزایش قیمت ها باید 
منوط به افزایش کیفت شــبکه باشــد و وزارت 
ارتباطــات با هر گونه افزایش قیمتی که منجر به 
افزایش کیفیت نباشــد مخالف است. ما به دنبال 
سود اپراتور ها نیستیم خط قرمز ما کیفیت شبکه 

است.

رشدشدیدقیمتکاالهایاساسی

سایه گرانی بر سر معیشت مردم
بررســی قیمت کاالهای اساســی در پایان 
فروردین نســبت به اسفند سال قبل نشان 
می دهد که گوجه فرنگی با 23 درصد و خرما، 
قند و شــکر هر کدام با ۱2 درصد افزایش 
قیمــت در صدر افزایش قیمت قرار دارند و 
بیشــترین کاهش قیمت نیز مربوط به موز 

بوده است
بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت 
اقالم اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی 
به 3۰ فروردین ماه که از سوی انجمن ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان منتشــر 
شده، قیمت مرغ گرم، گوسفند زنده، انواع 
لبنیات، انواع روغن خوراکی، برنج وارداتی، 
سیب زرد و قرمز، رب گوجه فرنگی، سیمان 
خاکســتری پاکتی، انواع تایر سواری، پودر 
شوینده و دستمال کاغذی تقریبا نسبت به 

ماه قبل از آن تغییری نکرده است.
گشایی مدارس  در پی باز
کاغذ 8 درصد گران  شد

اما در این زمان قیمت گوشت گوسفندی و 
گوساله، گوساله زنده، شکر بسته بندی، انواع 
چای، برنج ایرانی، ماکارونی، حبوبات، پیاز، 
گچ ســفید، مقاطع فوالدی، روغن موتور و 
کاغذ یک تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.

بر این اســاس میانگین کشوری قیمت هر 
کیلو گوشــت گوسفندی و گوساله با چهار 
و ســه درصد افزایش نســبت به ماه قبل به 
حــدود ۱۵3 و ۱6۱ هــزار تومان و هر کیلو 

گوساله زنده با سه درصد افزایش به 6۱ هزار 
تومان رسیده است.

میانگین قیمت برنج ایرانی در فروردین؛ 
84 هزار تومان!

همچنین قیمت هر کیلو چای با دو و ســه 
درصــد افزایش به حدود ۱3۹ و ۱34 هزار 
تومان رســیده اســت. قیمت هر کیلو برنج 
ایرانی طارم و هاشــمی با دو و چهار درصد 
افزایش نســبت به اســفند سال قبل به ۸4 
هزار تومان رســیده است. در مدت یادشده 
ماکارونی ۵۰۰ گرمی نیز شش درصد گران 

شده و در فروردین امسال به قیمت ۹4۰۰ 
تومان فروخته شده است.

در بین انواع حبوبات نیز در فروردین امسال، 
قیمت هر کیلو نخود با پنج درصد، عدس با 
سه درصد و لوبیا چیتی و لپه هر کدام با دو 
درصد افزایش نســبت به ماه قبل به ترتیب 
بــه 47، 4۸، 4۹ و 47 هزار تومان رســیده 
اســت. قیمت پیاز هم در مدت یادشده سه 
درصد افزایش داشته و قیمت آن به حدود 

۹۰۰۰ تومان رسیده است.
همچنیــن در این مدت گچ ســفید چهار 

درصــد، مقاطع فــوالدی دو درصد، روغن 
موتور دو درصد و کاغذ هشــت درصد گران 
شــده است. در حاشــیه این گزارش علت 
افزایــش قیمت کاغذ، افزایــش تقاضا در 
پی بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها عنوان 
و همچنین به محدود شــدن عرضه روغن 
موتور و فروش اجباری آن اشاره شده است.
قیمت  شکر به بیش از 22 هزار تومان رسید
در این میان قیمت شکر فله، قند شکسته، 
گوجه فرنگی و خرما مضافتی نسبت به ماه 
قبل، یعنی اســفند ســال قبل، بیش از ۱۰ 

درصد افزایش یافته است. 
بر این اســاس قیمت هر کیلو شــکر و قند 
در فروردیــن با ۱2 درصــد افزایش به 22 
هزار و ۵۰۰ و 2۵ هزار تومان رسیده است. 
خرمای مضافتی نیز در مدت یک ماه مورد 
نظــر ۱2 درصــد افزایش یافته و قیمت هر 
کیلو از این محصول در پایان فروردین به ۵2 
هزار تومان رسیده است.گوجه فرنگی هم که 
اخیرا وضعیت بازار آن به دلیل مشــکالت 
کامیون داران خبرساز شده بود در فروردین 
صدرنشین افزایش قیمت بوده، به طوری که 
با 23 درصد افزایش، هر کیلو از این محصول 
نزدیــک بــه ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته 

شده است.
قیمت کدام اقالم کاهش یافت؟

البته براساس گزارش کارگروه رصد و پایش 
قیمت اقالم اساسی و پرمصرف بازار کشور 
منتهی به 3۰ فروردین ماه، قیمت تخم مرغ، 
موز، پرتقال تامســون، ســیب زمینی و آب 
معدنی یک تا ۱۰ درصد نسبت به ماه قبل 

کاهش یافته است.
بیشــترین افت قیمت معادل هفت درصد 
و مربــوط بــه موز بوده کــه قیمت هر کیلو 
از آن بیــش از 34 هــزار تومــان رســیده 
اســت. همچنین در فروردین امسال قیمت 
تخم مرغ 6 درصد، پرتقال تامســون ۵، آب 
معدنی 4 و سیب زمینی 3 درصد نسبت به 

اسفند سال قبل کاهش یافته است.

رونمایی دولت سیزدهم از آمار عجیب فقر

9.4 میلیون خانوار یارانه بگیر کشور »فقیرند«
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دسته بندی معیشتی خانوارهای 
ایرانی را اعالم کرد. معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تازه ترین آمار خود در خصوص وضعیت معیشتی خانوار ها ایرانی را 
منتشر کرد تا مشخص شود به صورت تقریبی 3۸ درصد از جمعیت 
ایران در فقر به سر می برند و نیازمند کمک های معیشتی هستند.

کارشناسان در سال های اخیر نسبت به افزایش قابل توجه جمعیت 
فقیر هشدار داده و معتقدند تداوم روند تورمی و نرخ باالی بیکاری 
در کنــار بی ثباتی های اقتصــادی می تواند بخش مهمی از طبقه ی 

متوسط را به ورطه فقر بکشاند.
طبق آخرین آمار های ارائه شــده، مجموع 24 میلیون و ۹۰۱ هزار 
و 6۹6 خانوار ایرانی یارانه بگیر در کشــور وجود دارند. این خانوار ها 
جمعیتــی در محــدوده 74 میلیون و چهارصد هزار نفر را تشــکیل 

می دهند.
به این ترتیب، به نظر می رســد با توجه به جمعیت ۸4 میلیون نفری 
ایران، تنها ده میلیون نفر از فهرســت یارانه بگیران خارج مانده اند. 
دراین راســتا، اما گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشــان 
می دهد در میان یارانه بگیران خانوار های برخوردار نیز حضور دارند و 

هفت درصد از کسانی که یارانه دریافت می کنند برخوردار محسوب 
می شوند.

به نظر می رسد هدف مهم از انتشار این گزارش، آغاز برنامه ای است 
که بتواند حذف یارانه بگیران برخوردار از این فهرست را ممکن سازد 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشــار این گزارش درصدد 
اســت ســیگنالی را به جامعه مخابره نماید که در آن حذف کسانی 

که نیازی به یارانه ندارند، تسهیل شود.
در این گزارش قید شده است که در کنار 3۸ درصد خانوار فقیر در 
فهرســت یارانه بگیران، ۵۵ درصد خانوار متوسط نیز حضور دارند و 
سیاســت گذار با اســتفاده از آن می تواند سیاست حمایتی متناسب 

با هریک را به اجرا بگذارد.
بــه موجب اعــالم صورت گرفته در پایگاه اطالعــات رفاه ایرانیان، 
اطالعات درآمدی و معیشتی از جمعیت 77٫4 میلیون نفر یارانه بگیر 
در کشــور جمع آوری شده و براساس این اطالعات یک دسته بندی 

از خانوار ها صورت گرفته است.
وضعیت خانوار های فقیر چگونه است؟

طبق گزارش منتشرشده، حدود ۹٫3 میلیون خانوار فقیر شناسایی 

شــده اند. دســته بندی این خانوار ها به دو گروه تحت پوشش و فاقد 
پوشش نهاد حمایتی است. براین اساس، 2٫۸ میلیون خانوار که سی 
درصد از کل خانوار های فقیر را تشکیل می دهد، تحت پوشش قرار 
دارنــد و 6٫6 میلیــون خانوار که هفتاد درصد از کل خانوار های فقیر 

هستند، تحت پوشش نهاد حمایتی نیستند.
براساس این گزارش، در مجموع تعداد ۱3٫۹ میلیون خانوار در طبقه 
متوسط قرار دارند که براساس نوع شغل آنها، قابل طبقه بندی بوده و 
به پنج دسته تقسیم شده اند. طبق این گزارش، 2٫2 میلیون خانوار، 
۱۵٫۸ درصد از کل خانوار های متوسط را کارکنان و مستمری بگیران 
دولت تشــکیل می دهند؛ درعین حال، شــش میلیون خانوار یعنی 
43٫3 درصد از کل خانوار های متوسط را کارگران و مشاغل خصوصی 

تشکیل می دهند.
2٫4 میلیون خانوار یعنی ۱7٫3 درصد از کل خانوار های متوسط را 
بازنشستگان تشکیل می دهند؛ درعین حال سه میلیون خانوار طبقه 
متوســط یعنــی نزدیک به 2۱.7 درصــد از جمعیت این طبقه فاقد 
درآمد ثابت هستند و 277 هزار خانوار، دو درصد از کل خانوار های 

متوسط تحت پوشش نهاد های حمایتی قرار دارند.

مانع اصلی برای واردات خودرو چیست؟
زمانی که در اسفند سال گذشته مجلس الیحه بودجه را به تصویب رساند، به 
نظر می رسید که ماجرای واردات خودرو پس از ماه ها کش و قوس به پایان 
رسیده است. بر اساس مصوبه نمایندگان، قرار بود دولت در سال جاری 7۰ 
هزار خودروی سواری را به کشور وارد کند. اما ابالغ متن قانون بودجه، با حذف 
این ماده دوباره ابهام را به بازار خودرو بازگرداند.در آن زمان هیات رئیســه، 
علت حذف ماده واردات خودرو را مخالفت نهاد های باالدســتی اعالم کرد. 
اخیــرا هــم منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفته 
اســت، از ســرگیری ورود خودرو به کشور به اجازه همین نهاد ها نیاز دارد.با 
وجود این، به نظر می رسد نمایندگان مجلس همچنان بر اجرای مصوبات 
خود در زمینه واردات خودرو تاکید دارند. به ویژه که آن ها ســال گذشــته، 
عالوه بر بودجه، یک بار نیز در طرح ساماندهی صنعت خودرو، بر آزادسازی 
واردات خودرو به کشــور مهر قانونی زده بودند. البته همان زمان نیز با ســد 

محکم مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بودند.
حاال حجت اهلل فیروزی، عضو کمیســیون صنایع مجلس گفته است، مدت 
زمان اجرای مصوبه ســران قوا در این مورد، در پایان اردیبهشــت به پایان 

می رسد. به گفته او، از آن پس شرایط واردات خودرو تسهیل می شود و کار در 
اختیار دولت است.اما آیا این وعده عملی خواهد شد؟ سیدجواد حسینی کیا، 

نایب رئیس اول کمیسیون صنایع، چندان به تحقق آن خوشبین نیست.
او در این مورد به تجارت نیوز می گوید مجلس با واردات خودرو موافق است. 
مانع اصلی در این زمینه شورای عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام محســوب می شــود. اگر این نهاد با واردات موافقت کند، دولت فرایند 
آن را آغاز می کند.حسینی کیا می افزاید: نمایندگان مجلس، هم در ماده 4 
قانون ساماندهی صنعت خودرو و هم در بودجه ۱4۰۱، بر موضوع واردات 
تاکید کرده اند، اما مجمع مخالف اصلی ورود خودرو به کشور است. تا زمانی 

که این نهاد نظر خود را تغییر ندهد، چنین اتفاقی نمی افتد.
او تاکید می کند: به نظر نمی رســد مجمع به ســادگی نظر خود را در این 
زمینه تغییر دهد و بازار نباید در آینده نزدیک منتظر واردات خودرو باشد.

وزیر استیضاح می شود؟
در این میان، اخیرا اخباری از امکان استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر 

صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم واردات خودرو مطرح شده است.

چندی پیش، جالل رشــیدی کوچی، عضو کمیســیون امور داخلی کشور 
به مهر گفت که اگر تا پایان اردیبهشــت، واردات خودرو انجام نشــود، به 
طور قطع روی استیضاح وزیر صمت کار خواهد کرد.اما حسینی کیا، عضو 
کمیسیون صنایع به تجارت نیوز می گوید که خبری از استیضاح نشنیده و 
این کمیســیون تا کنون درخواســتی را که امضای آن به حد نصاب رسیده 

باشد، اعالم وصول نکرده است.
تورم افزایشی خودرو در فروردین 1401

اخبار ضد و نقیض در مورد واردات، در کنار نوسانات قیمت دالر و ابهام در 
مذاکرات وین، قیمت خودرو را در بازار با نوســانات معموال افزایشــی مواجه 
کرده است.در فروردین امسال نرخ انواع خودروی کارکرده نسبت به اسفند 
افزایشی بود. در این ماه، بازار کاال های باداوم )خودرو و لوازم خانگی(، 2٫7 
درصد بازدهی داشــت.همچنین به گزارش مرکز آمار ایران، در گروه عمده 
»کاال هــای غیرخوراکــی و خدمات«، گــروه »حمل و نقل« )انواع خودرو و 
تعمیرات آن( در جایگاه ســوم بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل 

قرار گرفتند.

خبر ویژه

وب سایت دیده بان کسب و کار، در گزارشی به تحلیل وضعیت محیط کسب و کار 
در سال ۱4۰۱ از نگاه کارآفرینان و صاحبان کسب و کار پرداخته است. آنطور که 
در این گزارش آمده، نتایج پایش نزدیک به هزار پرسشنامه گردآوری شده از 
فعاالن اقتصادی در ایران، نشان می دهد که همچنان بدبینی نسبت به فضای 
کسب وکار در سال ۱4۰۱ پابرجاست و تنها روزنه امید فراروی کسب وکار های 

ایرانی در سال ۱4۰۱، کاهش محدودیت های کرونایی و تحریم ها است.
صاحبان کســب و کار و پرسش شــوندگان در این تحقیق، دیدگاه های خود 
پیرامون ریســک های کالن کســب و کار را مطرح کردند و بر این اساس، 7۱ 
درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که قدرت خرید مردم 

در سال ۱4۰۱ کاهش خواهد یافت. این در حالی است که ۵۵ درصد از صاحبان 
کسب و کار مورد پرسش در این تحقیق، اعالم کرده اند که بیکاری طی امسال 
افزایش می یابد.همچنین گزارش دیده بان کســب و کار نشان می دهد که در 
حالی 44 درصد از شــرکت کنندگان در این نظرســنجی معتقد به تشــدید 
رکود تولید طی امســال هســتند که 37 درصد نیز بر این باورند که امســال 
رونق صادراتی خواهیم داشت و 3۱ درصد نیز اعالم کرده اند که محدودیت 
بیشتر صادراتی اعمال خواهد شد.بر اساس مطالعه و پژوهش صورت گرفته، 
۵3 درصد از کارآفرینان بر این باورند که امسال کاهش تحریم ها رخ خواهد 
داد. این در حالی اســت که 7۱ درصد پرسش شــوندگان معتقدند که امسال 

تورم افزایش خواهد داشت.وضعیت قیمت ارز طی امسال نیز شاخصی است 
که در این تحقیق به پرسش کارآفرینان و صاحبان کسب و کار گذاشته شده 
اســت. بر این اســاس، 3۹ درصد از فعاالن اقتصادی معتقدند که قیمت دالر 
طی امسال معادل 26 تا 3۰ هزار تومان خواهد بود در حالی که 34 درصد نیز 
بر این باورند که نرخ دالر در بازه 2۰ تا 2۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود.

تشدید مهاجرت نیرو های متخصص و تحصیل کرده، نکته دیگری است که 
در این گزارش به آن اشاره شده. 6۱ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی 
دیده بان کسب و کار معتقدند که مهاجرت نیروی انسانی متخصص از کشور 

افزایش خواهد یافت.

هشدار هزار فعال اقتصادی برای 1401  

افزایشبیکاریوتشدیدرکوددرراهاست
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نفت و انرژی 4

معاون وزیر نفت :

دولت قبل بنزین را ارزان تر از نفتا صادر می کرد

کوتاه از انرژی

بین الملل

خیز چین برای تصاحب 
صنعت برق بادی در دنیا

بــرق بــادی نوعــی انــرژی نوین و 
بازیافت پذیر اســت. چین صنعت برق 
بــادی را به عنوان یک صنعت نوظهور 
راهبــردی و ملــی می دانــد و همین 
موضوع باعث شــده است صنعت برق 
بــادی چین به تدریــج وارد بازارهای 
بین المللی شــود.در ســال های اخیر 
نیمــی از قطعــات توربین های بادی 
جهــان در چین تولید می شــود و از 
میان ده ســازنده برتر این قطعات، 6 
تولید کننده از چین هستند.پروژه های 
بــرق بادی در مناطــق مختلف چین 
مانند شین جیانگ، مغولستان داخلی 
و استان گان سو به طور مداوم نیروی 
برق را به شبکه ملی برق چین منتقل 
می کند.در پی بیش از ۱۰ سال تالش، 
چیــن موفق به ایجاد یک صنعت برق 
بادی چشــمگیر و با بیشترین ظرفیت 
در جهان شــده است.در سال 2۰2۱، 
چیــن توربین هــای جدید تولید برق 
بادی خود را با ظرفیت 47.۵7 میلیون 
کیلوواتی به شبکه ملی برق اضافه کرد 
و با این اقدام، ظرفیت تولید برق بادی 
چین به 32۸ میلیون کیلووات رسید.

بر اســاس داده هــای اداره ملی انرژی 
چین، در سال 2۰2۱ میالدی 6۵2.6 
میلیارد کیلووات ساعت برق بادی در 
چین تولید شــده و تأمین 7.۹ درصد 
از مصــرف برق کل کشــور را به خود 
اختصــاص داده و تبدیــل به یکی از 
منابع اصلــی تامین نیروی برق مورد 
نیاز چین شــده اســت.در عین حال، 
هزینه هر کیلووات ســاعت تولید برق 
بــادی در چین به میزان قابل توجهی 
کاهش یافته که نه تنها به دلیل هزینه 
پایین ســاخت تجهیزات بلکه به دلیل 
افزایــش راندمان تولید برق بادی نیز 

هست.

ظرفیت جهانی 
نیروگاه های زغال سوز 

افزایش یافت
ظرفیــت جهانــی نیروگاه هایــی که 
با زغال ســنگ کار می کنند، ســال 
میالدی گذشــته که تقاضا برای نیرو 
در مقایسه با اوج دوران پاندمی بهبود 
پیــدا کرد، یک درصــد افزایش یافت.
طبــق گزارش گروه محیط زیســتی 
آمریکایی ، ظرفیت نیروگاه های زغال 
ســوز ۱۸.2 گیگاوات رشــد کرد و به 
حــدود 2۱۰۰ گیگاوات معادل حدود 
۰.۸7 درصد رســید. دانشــمندان و 
فعــاالن محیط زیســت از جهان می 
خواهنــد اســتفاده از زغال ســنگ را 
متوقف کرده و به ســمت منابع انرژی 
پاک تر مانند نیروی خورشیدی و بادی 
و در بعضی موارد، نیروی هسته ای برود.
فلــورا چامپنویس، تحلیلگر محقق در 
گروه GEM درباره رشد ظرفیت گفت: 
ایــن ظرفیت به میزان اندکی افزایش 
پیدا کرده، اما در شــرایطی رشد کرده 
اســت که جهان به افت چشمگیر این 
 ،GEM ظرفیت نیاز دارد.طبق گزارش
افزایش ســال گذشته 2۵.2 گیگاوات 
نیروگاه های زغال سوز جدید در چین 
که بزرگتریــن آالینده اقلیمی جهان 
اســت، تقریبا تعطیلی 2۵.6 گیگاوات 
ظرفیت نیروگاه های زغال سوز در سایر 
نقاط جهان را جبران کرد. چین متعهد 
شده است انتشار گازهای گلخانه ای را 
پیش از سال 2۰3۰ کنترل کند و تا سال 
2۰6۰ به سطح کربن خنثی دست پیدا 
کند.اما در پی قطعی برق مختل کننده 
فعالیت ها و ابهامات ژئوپلیتیکی که از 
زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین به 
وجود آمده، اکنون موضوع اصلی مورد 
توجه، امنیت انرژی است. کشورهایی 
مانند آلمان در حال بازبینی اســتفاده 
بیشــتر از زغال سنگ برای جایگزینی 
گاز طبیعی روســیه هستند.آمریکا که 
دومین منتشــرکننده بزرگ کربن در 
جهان است، در مذاکرات اقلیمی سال 
گذشته ســازمان ملل متحد با حدود 
4۰ کشــور متعهد شد به فاینانس بین 
المللی اکثر پروژه های سوخت فسیلی 
تا پایان ســال 2۰22 خاتمه دهد. اما 
یک مقام دولت آمریکا ماه جاری اعالم 
کرد دولت بایدن ممکن اســت بزودی 
درخواســت برای معافیت از این تعهد 
را بررســی کند زیرا بازارهای انرژی از 
زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین، 

با محدودیت عرضه روبرو شده اند. 

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آبی تهران:

ذخایر آب سد های پنجگانه 
تهران کاهش یافت 

 مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبــی و برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران 
گفت: ذخایر آب ســد های پنجگانه اســتان 
تهــران با کاهش 26۹ میلیــون متر مکعبی 
نسبت به سال گذشته روبرو بوده است.محمد 
شــهریاری گفت: حجم ذخایر سد های تامین 
کننده آب شرب استان تهران، در حال حاضر 
۵۰۰ میلیون مترمکعب اســت که در مقایسه 
با مقدار 77۰ میلیون مترمکعبی روز مشــابه 
ســال گذشته، حدود 26۹ میلیون مترمکعب 
کاهش را نشــان می دهد.شهریاری مدیر دفتر 
بهره بــرداری و نگهداری از تاسیســات آبی و 
برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران با اشاره 
بــه اینکه میزان بارش از ابتدای ســال جاری 
تاکنــون تنها حــدود ۱۱.2 میلی متر بوده که 
این آمار کاهش 76 درصدی بارش را نســبت 
به متوســط بلندمدت نشان می دهد، گفت: از 
ابتدای ســال آبی جاری تاکنون، تنها ۱6۱.2 
میلی متر باران باریده اســت، درحالی که این 
آمار در مدت مشابه سال گذشته 2۱۵ میلی متر 
بوده است و این امر یعنی ما با کاهش حدود 2۵ 
درصدی بارندگی ها از ابتدای سال آبی تاکنون 

مواجه هستیم.

 نایب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

هرمزگان می تواند به قطب 
پاالیشی کشور بدل شود

نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی گفت: استان هرمزگان در سال های 
آینده می تواند به قطب پاالیشــی کشور بدل 
شــود، این ایده در حد حرف نیســت، فاصله 
کوتاهی برای رســیدن به ایــن هدف داریم.
احمــد مرادی آیین امضــای تفاهم نامه طرح 
مخزنگاه )انبار نفت( فرآورده های نفتی شهید 
نــادر مهــدوی گفت: همه تأکید ما در مجلس 
شــورای اسالمی و به ویژه کمیسیون انرژی بر 
این اســت که از مجموعه فعالیت های وزارت 
نفت حمایت های الزم را داشــته باشــیم.وی 
افزود: خوشــبختانه امروز شــاهد هستیم که 
وزیر نفت نسبت به موضوع آمایش سرزمینی 
نگاه ویژه ای دارد، بی شک این نگاه ظرفیت های 
موجــود در هر منطقــه را نمایان خواهد کرد.
نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: استان هرمزگان در سال های آینده 
می تواند به قطب پاالیشی کشور بدل شود، این 
ایده در حد یک حرف نیســت، فاصله کوتاهی 
برای رســیدن به این هدف داریم، اما در عین 
حــال برای نگهداری فرآورده های پاالیشــی 
باید به فکر ســاخت مخازن نیز باشــیم.نایب 
رئیس کمیســیون انرژی مجلس اظهار کرد: 
به عنوان نماینده استانی که این رویداد در آن 
اتفاق افتاد و این تفاهم نامه امضا شد باید بیان 
کنم که اســتان هرمزگان ظرفیت های باالیی 
دارد و بانک ملی ایران نیز در جای مناســبی 

سرمایه گذاری خواهد کرد. 

تا سه سال آینده انجام خواهد شد؛

افزایش 600 میلیون لیتری 
ظرفیت ذخیره سازی 

فرآورده های نفتی
با احــداث ۱۸ مخزن، ظرفیت ذخیره ســازی 
فرآورده های نفتی در کشور تا 3 سال آینده، 6۰۰ 
میلیــون لیتر افزایش پیدا می کند. صبح دیروز 
تفاهــم نامه تامیــن مالی طرح احداث مخزنگاه 
شــهید نادر مهدوی بین شرکت ملی پاالیش و 
پخــش فــرآورده های نفتی ایران و بانک ملی با 
حضور وزیر نفت امضا شد.بر اساس این تفاهم نامه 
به صورت bot اجرا خواهد شــد، در مجموع ۱۸ 
مخــزن ذخیره ســازی فرآورده هــای نفتی در 
روستای جمال احمد بندرعباس احداث می شود.
این ۱۸ مخزن شامل ۸ مخزن 4۰ میلیون لیتری 
سقف شناور بنزین جمعا به ظرفیت 32۰ میلیون 
لیتر، 2 مخزن 2۰ میلیون لیتری ســقف شناور 
بنزیــن جمعا به ظرفیت 4۰ میلیون لیتر، چهار 
مخزن 4۰ میلیون لیتری ســقف ثابت گازوییل 
جمعــا به ظرفیت ۱6۰ میلیون لیتر و 4 مخزن 
2۰ میلیون لیتری سقف ثابت گازوییل جمعا به 
ظرفیــت ۸۰ میلیون لیتر خواهد بود.همچنین 
تاسیســات جانبی شامل ســاختمان پمپ ها، 
آتش نشــانی، پســت برق و... از دیگر تاسیساتی 
است که بر اساس این تفاهم نامه احداث خواهد 
شــد. مدت زمان اجرای این تفاهم نامه 3 ســال 
است و از اهداف آن می توان به توسعه انبارهای 
ذخیره سازی فرآورده های نفتی با توجه به برنامه 
احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی و پاالیشگاه 
مهر خلیج فارس عالوه بر پاالیشگاه های موجود، 
افزایش ظرفیت ذخیره ســازی راهبردی کشور، 
ایجاد بزرگ ترین مرکز ذخیره سازی فرآورده های 
نفتی در ســواحل جنوبی کشور، استمرار تولید 
و امنیــت عرضه فرآورده های نفتی در کشــور 
و تکمیــل زنجیــره صــادرات دریایی و زمینی 

فرآورده های نفتی خواهد بود.

معــاون وزیر نفت با تاکیــد بر اینکه در روزهایی 
مصرف گازوئیل در کشــور به ۱2۰ میلیون لیتر 
می رســد، گفــت: قیمت گازوئیــل در ایران در 
مقایســه با کشورهای همسایه یک به 6۰ است و 
همین موضوع قاچاق را جذاب می کند و بخشی 
از گازوئیل عرضه شــده در شهرک های صنعتی 

به اسم روغن سوخته قاچاق می شود. 
جلیل ســاالری  در حاشیه مراسم امضای تفاهم 
نامــه تامین مالی طرح احداث مخزنگاه شــهید 
نادر مهدوی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
مجلــس برای تحقیق و تفحص از شــرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده هــای نفتی در دولت 
قبل ورود کرده اســت، افزود: یکی از موارد برای 
این تحقیق و تفحص موضوع ارزان فروشــی در 

صادرات بنزین است. 
وی بــا تاکیــد بر اینکه متاســفانه در دولت قبل 
هرگونه ذخیره ســازی و ساخت مخزن را ممنوع 
کرده بودند، ادامه داد: نتیجه این شــد که زمانی 
که کرونا اتفاق افتاد، بنزین را به دلیل عدم امکان 
ذخیره سازی در کشور، معادل لیتری ۵۰۰ تومان 
صــادر کردند که حدود یک ســوم قیمت بنزین 
یارانه ای در کشــور اســت. وی با تاکید بر اینکه 
در دولت گذشــته ذخیره سازی در کشور توسعه 
پیــدا نکــرد، ادامه داد: این موضوع باعث شــد تا 
بنزیــن را حتی پایین تر از قیمت نفتا صادر کنند 
و در بســیاری از شــرکت های پاالیشــی قیمت 
نفتــای صادراتــی باالتر از بنزیــن بود که انگیزه 
ای بــرای افزایــش خام فروشــی و کاهش تولید 
بنزین در کشــور بود. ســاالری تاکید کرد: وزیر 
نفــت دولت دوازدهم، ممنوعیت ذخیره ســازی 
فــرآورده هــای رنگی را ابالغ کــرد و آن ابالغیه 
منجر شــد تا مخزنی در کشــور ساخته نشود. با 
ملغی کردن آن مصوبه، ســاخت مخزن در کشور 
آغاز شد. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 

فــرآورده هــای نفتی ایران بــه موضوع کمبود 
گازوئیل در برخی نقاط کشور در روزهای گذشته 
اشــاره کرد و افزود: در حوزه گازوئیل ســهمیه 
بندی در کل کشــور داریم که بر اســاس قانون 
 ســهمیه گازوئیل بر اساس پیمایش به خودروها 

تعلق می گیرد. 
وی ادامه داد: قیمت گازوییل در ایران در مقایسه 
با کشــورهای همســایه یک به 6۰ است و همین 
موضوع قاچاق را جذاب می کند. با این حال برای 
حل مشــکل کمبود عرضه گازوئیل در بخشی از 
مجاری عرضه که محصوالت کشاورزی را منتقل 
می کردند، سهمیه را افزایش دادیم تا چالش پیش 
آمده را حل و فصل کنیم. وی با اشــاره به اینکه 
عرضه گازوئیل در روزهایی به ۱2۰ میلیون لیتر 
می رســید، گفت: این در حالی اســت که مصرف 
بخش حمل و نقل کشور حدود 6۰ میلیون لیتر 
برآورد می شود و بخشی از گازوئیل عرضه شده در 
شهرک های صنعتی به اسم روغن سوخته قاچاق 
می شــود.معاون وزیر نفت با بیان اینکه  الگوی 

پتروپاالیشــی تکمیل شده، افزود: مجوز شورای 
اقتصاد را نیاز داریم تا فرآیند انجام شــود. وی به 
وجود ظرفیت های گسترده برای سوآپ در شما 
کشور اشاره کرد و ادامه داد: با انجام سوآپ، هزینه 
ها را کاهش می دهیم زیرا قطب مصرف فرآورده 
های نفتی کشــور از تهران به شــمال کشور است 
و مــی توانیــم به موازات آن صادرات را در جنوب 
کشور به انجام برسانیم و برا یاجرای آن با مجموعه 
شرکت های بخش خصوصی وارد مذاکره شدیم.  

کره با صنعت نفت برای تامین مالی  مذا
محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز 
در حاشیه این مراسم ، گفت: بر اساس این تفاهم 
نامه، یکی از پروژه های بزرگ کشــور با شــرکت 
پاالیش و پخش با قرارداد bot برای ســاخت ۱۸ 
مخــزن به ظرفیت 6۰۰ میلیون لیتر اجرا خواهد 
شــد.  وی مجموع ســرمایه گذاری برای اجرای 
ایــن طــرح را ۹۰ میلیون یورو اعالم کرد و افزود: 
بانک ملی ایران قصد دارد امســال و ســال های 

آتی حضور موثرتری در تامین مالی ارزی و ریالی 
داشته باشد و در حال مذاکره با سایر بخش های 
وزارت نفت هستیم.فرزین تاکید کرد: بارها عنوان 
کردم استراتژی ما خروج از مدیریت بنگاه و ورود 
به خلق بنگاه در بانک ملی اســت و در این پروژه 
نیز در ایجاد و خلق مشارکت می کنیم و به دنبال 
بنگاه داری نیستیم.وی ادامه داد: هر شرکتی که 
بانک ملی دارد قابل فروش اســت و می خواهیم 
به خلق نظام مالی کشور کمک کنیم با این حال 
بســیاری از پروژه های ما بزرگ اســت و پروسه 
طوالنی برای فروش نیاز داریم. در ســال جاری 
چند شــرکت بزرگ بانک ملی به فروش خواهد 
رسید. بر اساس این تفاهم نامه به صورت bot اجرا 
خواهد شــد، در مجموع ۱۸ مخزن ذخیره سازی 
فرآورده های نفتی به ظرفیت 6۰۰ میلیون لیتر در 
روستای جمال احمد بندرعباس احداث می شود.
این ۱۸ مخزن شامل ۸ مخزن 4۰ میلیون لیتری 
سقف شناور بنزین جمعا به ظرفیت 32۰ میلیون 
لیتر، 2 مخزن 2۰ میلیون لیتری ســقف شــناور 
بنزین جمعا به ظرفیت 4۰ میلیون لیتر، 4 مخزن 
4۰ میلیون لیتری ســقف ثابت گازوییل جمعا به 
ظرفیت ۱6۰ میلیون لیتر و 4 مخزن 2۰ میلیون 
لیتری سقف ثابت گازوییل جمعا به ظرفیت ۸۰ 
میلیــون لیتر خواهد بــود. از اهداف آن می توان 
به توســعه انبارهای ذخیره ســازی فرآورده های 
نفتــی با توجه به برنامه احداث پتروپاالیشــگاه 
شــهید سلیمانی و پاالیشــگاه مهر خلیج فارس 
عالوه بر پاالیشــگاه های موجود، افزایش ظرفیت 
ذخیره سازی راهبردی کشور، ایجاد بزرگ ترین 
مرکــز ذخیــره ســازی فرآورده هــای نفتی در 
ســواحل جنوبی کشــور، استمرار تولید و امنیت 
عرضــه فــرآورده های نفتی در کشــور و تکمیل 
زنجیره صــادرات دریایی و زمینی فرآورده های 

نفتی خواهد بود.

مدیر پیشین امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: قائدتا 
بازگشــت کامل ایران می تواند روی قیمت ها تاثیرگذار باشــد و 
ثبات عرضه را تقویت کند، مشروط بر اینکه بتوانیم همان حجم 
قبل از تحریم را وارد بازار کنیم.محسن قمصری  در ارزیابی تداوم 
اوضاع کنونی بازار نفت و عوامل تاثیرگذار بر نوسان قیمت اظهار 
داشــت: تداوم وضعیت کنونی بازار قابل پیش بینی نیست، زیرا 
به عملکرد کنشــگران بازار بر می گردد. ولی در شــرایط موجود 
عدم اطمینان از عرضه تا حد زیادی باعث تقویت قیمت ها شده، 
درواقع بازار منتظر است که بحث آزاد کردن ذخایر آمریکائی ها 
به نتیجه می رسد یا خیر. در هر حال عدم اطمینان از عرضه باعث 

اوضاع کنونی بازار شــده و این نوســانات هم توسط بازارگردانان 
ایجاد می شــود که نهایت اســتفاده را می برند.وی با بیان اینکه 
زیاد نمی توان بابت ثبات قیمت مطمئن بود، تصریح کرد: یعنی 
باید ببینیم وضعیت عرضه و تقاضا می تواند ســر به ســر شود یا 
خیــر، فکــر می کنم قیمت ها در شــرایط عادی باید زیر ۱۰۰ تا 
۹۰ دالر باشــد ولی شــرایط ناســامان بازار و عدم اطمینانی که 
از عرضه وجود دارد باعث تقویت قیمت شــده، هرچند ورود به 
فصل گرما شــاید از شــدت تقاضا بکاهد، در این صورت ممکن 
است قیمت به سمت کاهشی سوق داده شود.مدیر پیشین امور 
بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره بازگشت نفت ایران در 

فضــای کنونــی بازار گفت: اگر نفت ایــران بتواند به طور کامل 
برگــردد و ظرفیت هــای قبل از تحریــم را عرضه کند، می تواند 
اثرگذار باشــد.  اروپا به نفت ما خیلی وابســته نیســت، در چند 
سال اخیر نیاز خود را از مبادی دیگر تامین کرده است، بنابراین 
نمی توانیم خوش باشیم که به نفت ایران نیاز دارد و حتما ما را 
ساپورت می کند، چراکه عملکردشان در سال های اخیر خالف 
این را نشان داده، ولی قاعدتا بازگشت کامل ایران می تواند روی 
قیمت ها تاثیرگذار باشــد و ثبات عرضه را تقویت کند، مشروط 
بــر اینکــه بتوانیم همان حجم قبل از تحریم را وارد بازار کرده تا 

باعث تقویت سمت عرضه شویم.

مدیر پیشین امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران پاسخ داد:

نفت ایران چقدر اثرگذار است؟

خبر  ویژه

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی خبر داد؛

 راهکارهای مقابله با 
کشور  کم آبی  بحران 

یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای 
اســالمی انتقال آب از دریاها، اصالح الگوی 
کشــت متناســب بــا شــرایط اقلیمی هر 
منطقه و جمع آوری آب های ســطحی را از 
راهکارهای موثر برای بهبود منابع آبی کشور 
برشــمرد.رحمت اهلل فیروزی پوربادی ، عضو 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به کاهش منابع آبی کشور بر ضرورت 
صرفه جویی در مصرف آب تاکید و بیان کرد: 
صرفــه جویی در مصرف و پرهیز از اســراف 
برخاســته از شریعت و دین ما است. با توجه 
بــه کاهش میزان بارش هــا و کمبود منابع 
آبی کشــور صرفه جویــی در مصرف باید با 
جدیت دنبال شــود و انتظار می رود مردم با 
مصرف صحیح مسئوالن را در عبور از بحران 
کــم آبی یاری رســانند.وی در ادامه با بیان 
اینکه از ســوی دیگر بایســتی تدابیر الزم از 
سوی دولتمردان برای بهبود منابع آبی کشور 
اندیشیده شود، اظهار کرد: انتقال آب از دریاها 
یکی از راهکارهایی است که اکثر کشورهای 
پیشــرفته برای مقابله با بحران کم آبی از آن 

استفاده کرده اند، ما نیز باید از تکنولوژی ها و 
تجارب موجود در این حوزه برای بهبود منابع 
آبی کشور بهره ببریم.نماینده مردم نطنز در 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه بیشــترین مصرف آب در کشــور به 
حوزه کشــاورزی برمی گردد، اصالح الگوی 
کشت در کشــور متناسب با شرایط اقلیمی 
هر منطقه از دیگر راهکارهای موثری اســت 
که می تواند نقش ویژه ای در کاهش مصرف 
آب در حوزه کشــاورزی ایفــا کند.فیروزی 
پوربــادی عضو کمیســیون عمران مجلس 
شــورای اسالمی در پایان با بیان اینکه جمع 
آوری آب های ســطحی از دیگر راهکارهایی 
اســت که در کشورهای پیشرفته برای بهبود 
منابع آبی از آن اســتفاده می شــود، تاکید 
کــرد: ما نیز در کشــورمان از هر اقدامی که 
منجر به ارتقای منابع آبی کشور شود حمایت 
می کنیم و الزم است مطالعات کارشناسی در 
این حوزه صورت گیرد تا بتوانیم هم نیازهای 
کشور را تامین کرده و هم برای آیندگان نیز 

منابع موجود را حفظ کنیم.

مدیر عامل شرکت دانش بنیان:

 در عمل از شرکت های دانش بنیان 
در حوزه انرژی حمایت شود

یک شرکت دانش بنیان، دستگاهی را برای پایش 
شــبکه بــرق در مجموعه های بــزرگ و کوچک 
صنعتــی و همچنین مناطق دوردســت به تولید 
رساند.محمدرضا هاشمی، مدیرعامل این شرکت 
با اشــاره به این که ترانسدیوسر مالتی فانکشن بر 
اساس آخرین فناوری الکترونیک طراحی و ساخته 
شده است، گفت: ترانسدیوسرها یکی از مهمترین 
ابزارهای تبدیل هســتند کــه نقش مبدل را ایفا 
می کنند. کار ترانسدیوسرها این است که یک نوع 
انرژی را به انرژی دیگر تبدیل کنند.وی با بیان اینکه 
در دستگاه ساخته شده در این شرکت محدودیتی 
برای نوع انرژی وجود ندارد، افزود: هر کدام از صور 
الکتریکی، شــیمیایی، مکانیکی و گرمایی را نیز 
تبدیل می کنند. ترانسدیوســر یکی از تجهیزات 
اصلی در سیستم های اتوماسیون برق صنعتی است 
که بوســیله آن می توان از پارامترهای شبکه برق 
نمونه برداری کرد و آنها را به سیگنال های استاندارد، 
تبدیل و در ورودی دستگاه های اندازه گیری از آنها 
اســتفاده کرد.هاشــمی با بیان اینکه محاسبات 
پارامترهــای الکتریکی در این ترانسدیوســر بعد 
از تبدیــل شــدن به ســیگنال دیجیتــال انجام 

می گیرد، اظهار کــرد: این معیارها به صورت آنی 
در حافظه سیســتم ذخیره می شوند و می توانند 
فراخوانده شــوند و یا پس از انتخاب توســط کاربر 
توسط مبدل های دیجیتال به آنالوگ تمام ایزوله 
بــه خروجی های آنالوگ جریانی یا ولتاژی اعمال 
شــوند. از جمله ویژگی های پایش برخط شــبکه 
به وسیله ترانسدیوسر مالتی فانکشن، اندازه گیری 
بیش از ۱2۰ پارامتر الکتریکی شبکه برق، توانایی 
اندازه گیری از راه دور، ایزوالســیون 2 کیلو ولت 
بین کلیه قسمت ها و دارای چهار خروجی آنالوگ 
جریانی و ولتاژی تمام ایزوله است. وی اظهار کرد: 
این معیارها به صورت آنی در حافظه سیستم ذخیره 
می شــوند و می توانند فراخوانده شوند و یا پس از 
انتخاب توسط کاربر توسط مبدل های دیجیتال به 
آنالوگ تمام ایزوله به خروجی های آنالوگ جریانی 
یا ولتاژی اعمال شوند.به گفته وی، نمونه خارجی 
ترانسدیوسر مالتی فانکشن حدود ۱2 برابر گران تر 
از نمونه داخلی است و برای مجموعه های داخلی 
صرفه اقتصادی ندارد. به همین علت برای این که 
حجم زیادی ارز از کشور خارج نشود، باید در عمل 

نیز از شرکت های دانش بنیان حمایت کرد.
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55بانک و بیمه
 به یک بیمه گزار کرمانی

بیمه آرمان ٣5 میلیارد ریال دیه 
پرداخت کرد

بیمه آرمان در یک حادثه رانندگی 3۵ میلیارد 
ریــال معــادل 3 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
به یکی از مشــتریان در اســتان کرمان غرامت 

پرداخت کرد.
مجید قلی پور مدیر عامل بیمه آرمان با اعالم این 
خبر گفت: شرکت بیمه آرمان در راستای تحقق 
یکی از سیاســت های خــود در خصوص لزوم 
مشــتری مداری و تامین آرامش بیمه گذاران 
در یک پرونده خســارت اتومبیل، 3۵ میلیارد 

ریال خسارت پرداخت کرد.
بــر پایــه این گزارش،  این خســارت بابت دیه 
یکــی از زیان دیدگان حادثه رانندگی توســط 
غالمعلی کاظمی مدیر وصول مطالبات و طبق 
توافق صورت گرفته به خانواده وی در اســتان 

کرمان پرداخت شد.

جوایز برندگان مرحله اول قرعه 
کشی جشنواره کارت خوان برنده 

بانک پارسیان اهدا شد
آیین تقدیر و اهدای جوایز مرحله اول قرعه کشی 
"جشنواره کارت خوان برنده بانک پارسیان" روز 
سه شنبه 6 اردیبهشت  ماه سال جاری با حضور 
نمایندگان بانک و شــرکت تجارت الکترونیک 
پارســیان در محل کار برندگان برگزار شــد و 
رضــا الــه یاری، برنده جایزه یک میلیارد ریالی 
و حسین دل فراز و سودابه شاهپوری دو برنده 
۵۰۰ میلیون ریالی این جشــنواره، جوایز خود 

را دریافت کردند.
گفتنی است؛ جشنواره کارت خوان برنده بانک 
پارســیان از بهمن ماه با شعار »اگه کارت خوان 
پارســیان داری، درهرحــال برنــده ای« بــا 
مشــارکت بانک پارســیان و شــرکت تجارت 
الکترونیــک پارســیان آغــاز و اولین مرحله 
قرعه کشــی آن اســفندماه ۱4۰۰، هم زمان با 
 میالد منجی عالم بشــریت )عج( برگزار شــد.

یــک جایزه یــک میلیارد ریالی، 3 جایزه ۵۰۰ 
میلیون ریالی، ۵ جایزه 2۰۰ میلیون ریالی، ۱۵ 
جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی و 2۵ جایزه ۵۰ میلیون 
ریالی، جمعاً به ارزش بیش از 6 میلیاردریال از 
جوایز نقدی این مرحله از قرعه کشی جشنواره 
کارت خوان برنده بانک پارســیان اســت که به 
حســاب های برندگان خوش اقبال واریزشــده 
و جوایــز تعــدادی از ایــن برنــدگان طی این 
 مراســم به صــورت نمادین به آنان اهدا شــد.

این جشــنواره تــا پایان اردیبهشــت ۱4۰۱ 
ادامــه داشــته و قرعه کشــی نهایــی آن در 
 ابتــدای خردادمــاه برگــزار خواهــد شــد.

شایان ذکر است؛ بانک پارسیان همواره ترویج و 
گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیک در میان 
اقشــار مختلف جامعه را در زمره رســالت های 
خود قرار داده و خلق ارزش افزوده بیشتر برای 

هم وطنان را هدف گذاری کرده است.

مدیرعامل بانک سپه از تغییر 
شرایط ضمانت تسهیالت 

پرداختی کمتر از یک میلیارد 
ریالی این بانک خبر داد 

به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از پایگاه 
اطالع رســانی بانک ســپه، آیت الــه ابراهیمی 
ضمــن اعالم خبر فــوق افزود: به منظور اجرای 
تدابیر رئیس جمهور محترم در تسهیل فرآیند 
اعطای تســهیالت، شرایط جدید اخذ ضمانت 
در پرداخت تســهیالت کمتــر از یک میلیارد 
ریال به واجدین شرایط در شعبه های این بانک 

عملیاتی می شود. 
وی ضمن اشاره به تأکید رئیس جمهور محترم بر 
تسهیل شرایط پرداخت تسهیالت به مشتریان 
در جلســه هم اندیشــی مدیران عامل بانک ها 
اظهار داشــت: ازاین پس بانک سپه به کارکنان، 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران بخش های 
دولتی و عمومی )شــامل دستگاه های اجرایی، 
شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی 
و شرکت های بزرگ خصوصی( که حقوق خود 
را از این بانک دریافت می کنند، اخذ ضمانت از 
تســهیالت گیرندگان را با شــرایط جدید انجام 
می دهد. ابراهیمی بــه ضرورت رعایت قوانین، 
مقررات و تصمیم های ارکان اعتباری و مدیریتی 
بانک ســپه در پرداخت تســهیالت اشاره کرد 
و گفت: بانک ســپه در ایفای وظیفه ذاتی خود 
چنانچه حسب تشخیص بانک شرایط سهل تری 
برای مشــتریان به منظور پرداخت تســهیالت 
وجود داشــته باشــد، در چارچوب ضوابط و بر 
اســاس رویه خود عمل خواهد کرد. مدیرعامل 
بانک سپه بر اهمیت ویژه رتبه اعتباری مشتریان 
در دریافت تسهیالت تأکید کرد و افزود: داشتن 
رتبه اعتباری مناسب از شروط الزم برای دریافت 
تسهیالت با شرایط جدید در این بانک است. وی 
ضمن اشاره به تأکید وزیر محترم امور اقتصادی 
و دارایی، تصریح کرد: مجموعه بانک سپه تالش 
می کنــد ببه منظور تحقق تدابیر رئیس جمهور 
مبنی بر تســهیل شــرایط پرداخت تسهیالت، 
واجدیــن شــرایط بتوانند بر مبنــای ظرفیت 
اعتباری مبتنی بر اعتبارســنجی، تســهیالت 

موردنیاز خود را آسان تر دریافت کنند.

اخبار

پاسخگویی به داوطلبان 
آزمون استخدامی بانک شهر

با هدف جلب رضایت و تشریح شرایط آزمون 
اســتخدامی بانک شهر، مدیر امور آموزش 
و توســعه منابع انســانی این بانک از طریق 
صفحه اینستاگرام بانک پاسخگوی سواالت 

احتمالی داوطلبان خواهد بود.
محمــد علی دهاقین در راســتای صیانت 
از حقوق شــهروندی و بــا هدف راهنمایی 
و پاسخگویی نظام مند و سریع در خصوص 
آزمون اســتخدامی بانک شهر روز سه شنبه 
از ســاعت ۱۵ و از طریق صفحه اینستاگرام 
به آدرس: shahrbankofficial پاسخگوی 

مخاطبان خواهد بود.
به اطالع می رســاند، بانک شــهر به منظور 
تامین و تکمیل بخشی از نیروی انسانی مورد 
نیاز شــعب خود در سمت بانکدار )متصدی 
دریافت و پرداخت – تحویلدار(، بر اســاس 
ضوابــط، مقــررات و آیین نامه داخلی خود، 
از بین متقاضیان مرد و زن واجد شــرایط، 
پس از کســب موفقیــت در آزمون کتبی و 
اعــالم پذیرفتــگان چند برابــر ظرفیت، با 
انجــام مصاحبه هــای تخصصی، عمومی و 
طــی مراحــل اداری، در نهایت تعداد ۱3۰ 
نفر را با انعقاد قرارداد خرید خدمت با مدت 
معین و بیمه و بازنشستگی تامین اجتماعی 

به کارگیری می کند.
افــرادی که در آزمــون کتبی موفقیت الزم 
را کســب کنند، بــرای انجام مصاحبه های 

عمومی و تخصصی دعوت خواهند شد.

معاونت اعتباری و بین الملل 
پست بانک ایران مبنای 

قرارداد تسهیالت به 
شرکت های کارگزاری را به شعب 

سراسر کشور ابالغ کرد

معاونــت اعتباری و بین الملل پســت بانک 
ایران، بخشنامه مبنای قراردادی تسهیالت 
به شــرکت های کارگــزاری بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران را به مدیریت شعب 

استان ها و مناطق تهران ابالغ کرد.
 بر اســاس بخشــنامه 36۸4۰۰/۰۰ مورخ  
۰7/۱2/۱4۰۰ مدیریــت کل مقــررات، 
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشــویی بانک 
مرکزی ج.ا.ا، موسســات اعتباری می توانند 
در قالــب قرارداد وکالت، تســهیالت را در 
اختیار شــرکت کارگزاری قرار  دهند تا آن 
شرکت زمینه مشــارکت موسسه اعتباری 
را بــا متقاضیــان در زمینــه خرید و فروش 
ســهام فراهم کند. در این روش، شــخص 
دریافت کننده تسهیالت، معادل تسهیالت 
اعطایی موسسه اعتباری که از طریق شرکت 
کارگزاری به آن تخصیص یافته در ســهام 
خریداری شــده، با موسسه اعتباری شریک 

می شود.
همچنین شــرکت کارگــزاری از یک طرف 
وکیل موسسه اعتباری و از سوی دیگر، وکیل 
شــخص دریافت کننده تسهیالت )خریدار 
سهام( محسوب شده و می تواند به خرید و 

فروش سهام اقدام کند.
بر اســاس این بخشنامه، اعطای تسهیالت 
به شــرکت های کارگزاری در قالب قرارداد 

مرابحه نیز امکان پذیر است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، با ابــالغ این 
بخشــنامه، پیرو بخشنامه ۵7/۰۰/با مورخ 
۱2/۰3/۱4۰۰ با موضوع اعظای تســهیات 
به شــرکت های کارگزاری، سرمایه گذاری 
 هلدینــگ بانــک مرکــزی ج.ا.ا صــادر 

شده است.

الیک بانک ایران زمین به همراهی مشتریان
کانال تلگرام بانک ایران زمین با انتشــار 
3۸۵ مطلب در شش ماهه اول سال، رتبه 
اول فعالیت را بین بانک های ایرانی دارد. 
بانــک ایران زمیــن از نظر پرالیک ترین 
کمپین های اینســتاگرامی در رتبه سوم 

این بررسی قرار دارد.
به گزارش فراســو، تعداد کســانی که در 
شــبکه های اجتماعی عضو هســتند تا 
3 میلیــارد نفر می رســد. که این تعداد 
می توانــد بر توســعه و رونق کســب و 
کارهــای دیجیتالی تأثیرات شــگرفی 
بــر جــای بگــذارد. براســاس گزارش 
شــبکه های اجتماعــی بانک های ایران 
که در آذرماه ۱4۰۰، توســط هماپالس 
منتشــر شــد، نگاهی به فعالیت بانک ها 
در پرکاربردترین شــبکه های اجتماعی 
ایران )تلگرام، واتس اپ، اینســتاگرام و 
توییتر( در شــش ماهه اول سال ۱4۰۰ 

داشته است.
در این گزارش آمده است که محبوب ترین 
شــبکه اجتماعی میان بانک های ایرانی 
اینستاگرام است؛ در حال حاضر 2۰ بانک 
در ایــن پلتفرم، حســاب کاربری دارند. 
بانــک ایران زمیــن از نظر پرالیک ترین 
کمپین های اینســتاگرامی در رتبه سوم 

این بررسی قرار دارد.

کانال تلگرام بانک ایران زمین با انتشــار 
3۸۵ مطلب در شش ماهه اول سال، رتبه 
اول فعالیت را بین بانک های ایرانی دارد. 
کانال بانک های پاسارگاد و خاورمیانه نیز 
به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

قائم مقام بانک ایران زمین در شــورای 
مدیران این بانک ضمن اشاره به رشد روز 
افزون اســتفاده از شبکه های اجتماعی 

شــبکه های اجتماعــی را موقعیت ایده  
عالی دانســت که با گســترش فرهنگ 
بانکــداری دیجیتال در بین مخاطبین، 
می توان به ســمتی که آینده بانکداری 

می رود حرکت کرد.
وی هوشمندانه رفتار کردن را با فرهنگ 
اســتفاده از بانکداری دیجیتال و تغییر 
رویکــرد مــردم به اســتفاده از این نوع 

بانکــداری را آغــاز یــک حرکت در این 
مسیر عنوان کرد.

بانــک ایران زمین بــرای تقویت ارتباط 
بــا مخاطبان خود و در راســتای تحقق 
بانکداری دیجیتال در ایران زمین برنامه 
هایی را از جنس ارتباط نزدیک، شفاف، 

سریع و تعاملی اجرا کرده است.
همانطور که قائم مقام بانک ایران زمین 

گفت؛ شــبکه های اجتماعــی، راحت 
ترین راه ارتباطی با مخاطبین اســت و 
این یک فرصت اســت تا ســطح فکری و 
اطالعاتی مخاطبین را برای ایجاد تحول 
در بانکــداری آماده کرد. مخاطب آینده 
بانکــداری، مخاطب دیجیتال اســت؛ 
بنابرایــن باید هم بانک و هم مخاطبان، 

آماده ارائه خدمات در این فضا باشند.
بــه گفته مدیر روابط عمومی بانک ایران 
زمین؛ مشتریان دیجیتالی دیگر به شعبه 
مراجعه نمی کنند، اما به لحاظ ارتباطی، 
رابطــه آنها با بخش های مختلف بانک ها 
بیشــتر شده است. مشــتری در فضای 
دیجیتــال منتظــر نخواهد بود، در واقع 
بایــد در همــه حال کنار مشــتری در 
تمامــی  کانال هایــی که او در آن حضور 
دارد، باشــیم. جنس این ارتباط نزدیک 

باید شفاف، سریع و تعاملی باشد.
بانــک ایران زمیــن با هدف ایجاد رابطه 
مســتقیم بیــن بانکــداری دیجیتال، 
شــبکه های اجتماعی و تجربه مشتری 
حضور خود را در شــبکه های اجتماعی 
گســترش داده تــا بتواند ســرویس و 
خدمتی را ارائه بدهد که در واقع برداشتی 
هوشــمندانه از روند ارتباط مشــتری با 

بانک و سایر کسب وکارها است.

 شرایط تمدید مدت دوره مشارکت تسهیالت اعطایی 
توسط شعب پست بانک ایران از منابع صندوق توسعه ملی اعالم شد

بر اساس بخشنامه ابالغی شماره ۰۱/۱۵/ب مورخ ۱4۰۱/۰۱/27 
اداره کل بررســی و نظارت برطر ح های پســت بانک ایران، شرایط 
تمدید قرارداد دوره مشــارکت تســهیالت اعطایی سر رسید شده 
شــعب پســت بانک ایران از محل منابع صندوق توسعه ملی اعالم 
شد. به گزارش کیوسک خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی پست 
بانک ایران، بر اســاس بخشــنامه ابالغی شماره ۰۱/۱۵/ب مورخ 
۱4۰۱/۰۱/27 اداره کل بررسی و نظارت برطر ح های پست بانک 
ایران، شــرایط تمدید قرارداد دوره مشــارکت تسهیالت اعطایی 
ســر رســید شده شعب پســت بانک ایران از محل منابع صندوق 

توسعه ملی اعالم شد.
به گزارش کیوســک خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی پســت 
بانک ایران، بر اساس این بخشنامه، شعب عالوه بر نظارت مستمر 
بــر پیشــرفت فیزیکی و مالی طــرح، حداقل یک ماه قبل از اتمام 
سررسید دوره قرارداد مشارکت با توجه به حدود اختیارات نسبت 

بــه بررســی موضــوع و اتخاذ تصمیم با رعایت شــرایط مقرر در 
چارچوب سیاستها و ضوابط اعتباری، شیوه نامه های ابالغی برای 
قراردادهای صندوق توسعه ملی، صرفه و صالح بانک اقدام کنند.

شعب باید در این بازه زمانی یک ماهه، باید دالیل موجه مبنی بر 
عدم بهره برداری از طرح طی مدت دوره مشارکت،

اخذ تعهد کتبی از شریک مبنی بر آگاهی از عدم تعلق یارانه سود 
تسهیالت بابت تسهیالت اعطایی از محل بند

)الــف) تبصــره ۱۸، حصــول اطمینــان از اتمــام دوره قرارداد 
مشــارکت طــرح و اخــذ پروانــه بهره بــرداری بــا افزایش این 
 مــدت، طرح و تصویــب درکمیته اعتبارات اســتان یا منطقه را 

ارائه دهند.
بر اســاس این گزارش، با افزایش دوره قرارداد مشــارکت، کمیته 
اعتبارات اســتان یا منطقه با توجه به حدود اختیارات می تواند 
نســبت به کاهش دوران تنفس و بازپرداخت اقســاط، مشروط به 
اینکه مجموع دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت از سقف زمانی 
در قرارداد منعقده فیمابین بانک و صندوق توســعه ملی و شــیوه 

نامه های ابالغی بیشتر نشود تصمیم گیری کند.

اخبار

مدیرعامل بانک دی در نشست هم اندیشی با همکاران حوزه اعتبارات:

گیرد سرعت و دقت در انجام امور اعتباری مشتریان سرلوحه اقدامات حوزه اعتبارات قرار 
مدیرعامــل بانــک دی در نشســت هم اندیشــی بــا روســا و 
کارشناســان حوزه اعتبارات این بانک، ســرعت و دقت در انجام 
 امور اعتباری مشــتریان را دو اصل مهم و ســرلوحه فعالیت حوزه 

اعتباری دانست.
 به گزارش روابط عمومی بانک دی، علیرضا قیطاسی در جلسه با روسا 
و کارشناسان حوزه اعتباری خواستار تحول در فرآیندها و روندهای 
اجرایی حوزه اعتبارات با رویکرد رعایت حداکثری بهداشت اعتباری 
 و تسریع در پاسخگویی به درخواست مشتریان برای اخذ تسهیالت شد. 
مدیرعامل بانک دی با اشاره به اهمیت حوزه اعتبارات در چرخه حیات 
و سودآوری بانک بر عملکرد منسجم و یکپارچه حوزه های اعتبارات، 

بررسی طرح ها، نظارت و وصول مطالبات تأکید کرد و گفت: اقدامات 
منســجم، منظم و دقیق حوزه های اعتباری تعیین کننده حرکت 
هماهنگ شــعب بانک در زمینه پرداخت تســهیالت به مشتریان 
اســت و برای تقویت این حوزه اداره نظارت با هدف نظم بخشــی 
 و تســریع اجرای دقیق مصوبه های اعتباری تشــکیل شــده است.

وی با برشــمردن معیارهای اساســی اعطای تســهیالت، ادارات 
اعتبــارات ،بررســی طــرح هــا ،نظــارت برتســهیالت و وصول 
مطالبــات را مجــری نظارت هــای قبــل، حین مصــرف و بعد از 
اعطــای تســهیالت دانســت و گفت: در حوزه اعتبــارات، اصل بر 
برگشــت سرمایه اســت تا چرخه نقدینگی برای ایجاد سودآوری 

و حمایــت هــر چه بیشــتر از واحدهای تولیدی و کســب و کارها 
 به ویژه در ســال » تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین« جریان یابد.
مدیرعامل بانک دی با بیان این که کارشناسان اعتباری باید نقش 
مشــاوری امین را برای مشــتریان داشته باشند یادآور شد: فعالیت 
اعتباری همراه با ریســک اعتباری اســت و کارشناسان این حوزه 
برای به حداقل رساندن ریسک اعتباری باید آگاهی و تسلط خود 
را از دســتورالعمل های اعتباری افزایش دهند و به همین منظور 
برای توانمندسازی کارشناسان این حوزه باید بخشنامه خوانی های 
منظم با هدف تسلط کامل بر دستورالعمل ها و  شرکت در دوره های 

آموزشی مرتبط در دستور کار  قرار گیرد.

حسب تقدیرنامه های واصله از سوی اداره کل بهزیستی شهرستان 
همدان، فرمانداری شهرســتان کرمانشــاه، اداره کل بهزیســتی 
پاکدشــت، شــهرداری پاکدشــت و اداره کل بهزیستی شهرستان 
 شــهرکرد از عملکــرد شــعب و حــوزه هــای این شــهرها تقدیر 

به عمل آمد 
به گزارش کیوســک خبر به نقل از روابط عمومی موسســه اعتباری 
ملل حســب تقدیرنامه های واصله از ســوی اداره کل بهزیســتی 
شهرســتان همدان، فرمانداری شهرســتان کرمانشــاه، اداره کل 

بهزیســتی پاکدشــت، شهرداری پاکدشــت و اداره کل بهزیستی 
شهرســتان شــهرکرد از عملکرد شــعب و حوزه های این شهرها 

تقدیر به عمل آمد .
این تقدیرنامه ها بواســطه حســن عملکرد، جلب رضایت و تکریم 
مشتریان و همچنین تسریع در روند اعطای تسهیالت به مشتریان 

به این شعب و حوزه ها اهدا گردیده است.
گفتنی است پیشتر سازمان بهزیستی استان های آذربایجان شرقی 

و غربی ازعملکرد شعب این حوزه تقدیر بعمل آورده بود.

تقدیرازعملکرد شعب موسسه اعتباری ملل

خبر  ویژه

آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   1400/11/06 مــورخ   140060318021001128 شــماره  رای  برابــر 
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه و بامع ــات مالکان ــان تصرف ــك کوچصفه ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ســیدعلی شــریفی ســاداتی فرزنــد ســیدمهدی بــه شــماره شناســنامه 92 صــادره از قــم در ششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه و انبــاری 
بــه مســاحت 674.92 مترمربــع پــاك 1253 مفــروز و مجــزی شــده از 35 اصلــی واقــع در قریــه فرشــتم خریــداری از مالــك رســمی آقــای 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در  حســن غیابــی فشــتمی محــر
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/23 ســه شــنبه ونوبــت دوم:1401/02/07 چهارشــنبه
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   1400/11/17 مــورخ   140060318021001174 شــماره  رای  برابــر 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی آقــای کمــال 
آذربویــه فرزنــد عبدالســتار بــه شــماره شناســنامه 2794 صــادره از بوشــهر در ششــدانگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه 
مســاحت 427.51  مترمربــع پــاك 505 مفــروز و مجــزی شــده از 15 اصلــی واقــع در قریــه اللــه دشــت پردســر خریــداری از مالــك رســمی 
آقــای رمضانعلــی نیــک نــژاد اللــه دشــتی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی 
بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/23 ســه شــنبه ونوبــت دوم:1401/02/07 چهارشــنبه
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك 

آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13  آ  "
ــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند  ــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــر رای شــماره140060318018004644-1400/10/26 هی براب
زنــد ابراهیــم بــه شــماره  رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ســنگر تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی خانــم بتــول زارع ســکاچائی فر
ملــی 6539204159 درشــش دانــگ یــك بــاب خانــه واعیــان دیگــر ومحوطــه بــه مســاحت 527/74 مترمربــع 477/06 مترمربــع ان بــا کاربــری 
مســکونی مــی باشــد و مابقــی در حقــوق ارتفاقــی حریــم معبــر مصــوب 8 متــری مجــزی شــده از پــاک 86 فرعــی از ســنگ 1 اصلــی واقــع در قریــه طالــم 
ســه شــنبه بخــش 12 گیــان کــه بــرای آن پــاک شــماره 779 فرعــی در نظرگرفتــه شــده خریــداری از مالــك رســمی آقــای کریــم همرنــگ و بــا وجــود حقوق 
ز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ارتفاقی)حریــم معبــر12 متــری( محــر
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
ــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم  خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعت
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت 

اول :1401/02/07 ونوبــت دوم:1401/02/24
کدل-رئیس ثبت اسناد وامالك سنگر کاظمی پا علی 
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فروردین ماه با ثبت رکوردهای متعدد برای فوالد مبارکه ماه طالیی شد؛

گروه فوالد مبارکه در نخستین ماه سال پایانی شیرین برای 

اصفهــان / گروه اســتان هــا: جهادگران عرصه تولید 
فوالد مبارکه، فروردین ماه را به ماه طالیی تولید مبدل 
ســاختند و با ثبت رکوردهــای غرورآفرین، کارنامه 
درخشــانی از تولید را به ارمغان آوردند.عباس اکبری 

محمدی معاون بهره برداری فوالد مبارکه با اشــاره به 
ثبت رکوردهای ماهیانه تولید در نواحی مختلف این 
شرکت اظهار کرد: با عنایت به اینکه شعار سال از سوی 
مقام معظم رهبری مزیّن به نام »تولید، دانش بنیان، 

اشــتغال آفرین« گردیده، فوالدمردان شرکت فوالد 
مبارکه با برنامه ریزی های دقیق، موفق شدند همچون 
سال های قبل با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری و 
در راســتای تحقق شعار سال، در ارتقای تولید کشور 
افتخارآفرینی کنند.وی افزود: با اقداماتی که توســط 
تالشگران عرصه تولید در سال گذشته برای تعمیرات 
و آماده سازی خطوط تولید و هماهنگی میان نواحی 
مختلف جهت تحقق هم افزایی هرچه بیشــتر برای 
بهبود شــرایط فرایندها و آماده کردن مواد اولیه مورد 
نیاز برای تولید حداکثری با بیشترین توان انجام شد، 
در فروردین ماه شاهد رکوردشکنی های متعدد در اکثر 
نواحی تولیدی شرکت و خلق حماسه ای کم نظیر بودیم.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: با ثبت رکوردهای روزانه و ماهیانه تولید در ابتدای 
سال جاری، گام بلندی در افزایش تولید فوالد کشور 
برداشته شد و در حقیقت رکوردهای ثبت شده پیام آور 

افزایــش تولید با اســتفاده از ظرفیت های موجود در 
شرکت است. فوالد مبارکه با تالش برای ثبت رکوردهای 
جدید در تولید نشان داد که می شود با افزایش بهره وری، 
حتی بدون ســرمایه گذاری مضاعف، ظرفیت تولید را 
افزایش داد و کشور را از واردات محصوالت بی نیاز کرد.

وی تأکید کرد: قســمتی از فوالدهای خاص در کشور 
از طریق واردات تأمین می شــود و ما هر چه در جهت 
تولید محصوالت ویژه و کیفی و مقاطع خاص تالش 
کنیم، شاهد ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خروج 
ارز از کشور خواهیم بود.اکبری محمدی اذعان داشت: 
عوامل متعددی در به وقوع پیوســتن این رکورد مؤثر 
بود، ولی به نظر می رســد مهم ترین عامل، هم افزایی 
همه قسمت های شرکت و همدلی سرمایه های انسانی 
شرکت در تمام سطوح عملیاتی و مدیریتی و به خدمت  
گرفتن همه ظرفیت های فرایندی شرکت در حمایت 
از خطوط تولید در راستای تحقق این دستاوردها بود.

استاندار خراسان رضوی:

تنوع کار باال در کمیته امداد مساوی است با ارائه خدمت به نیازمندان بیشتر
مشهد / سمیرا رحمتی

استاندار خراسان رضوی گفت: خدمات 
مختلف و متنوع در کمیته امداد باعث 
شــده که به افراد زیادی از نیازمندان 
ارائــه خدمت شــود.یعقوبعلی نظری 
در دیــدار بــا نخبــگان و ایتام کمیته 
امداد اداره 4 مشــهد در اردوگاه ثامن 
االئمه)ع( افزود: این نهاد دارای شــان 
ویــژه ای اســت و مهم این اســت که 
بــرای افراد زمینــه خدمت فراهم می 
شــود.وی مشکل کشــور در شرایط 
فعلی را اقتصادی و معیشــتی خواند و 
تحریم های طوالنی و سوءمدیریتها را 
دلیل آن دانست.نظری به برنامه ریزی 
برای ایجاد ۱۱۵ هزار فرصت شــغلی  
در امســال در خراســان رضوی اشاره 
داشــت و اعالم کرد: بــا رونق تولید و 
اقدامــات زیرســاختی در بخش های 
مختلف این موضوع باید محقق شــود.

وی ایجــاد اشــتغال را از مباحث مهم 
در استان دانست که برای ایجاد شغل 
باید در جریان اقتصادی کشــور رونق 
باشــد تا تولید، صادرات و واردات و در 
نتیجه اشــتغال افزایش یابد.نظری با 

بیان اینکه جامعه با جوشش از درون به 
استقالل و خودکفایی می رسد، افزود: 
امیدواریم در کشــور ایجاد واحدهای 
تولیــدی و اقتصــادی رونق یابدو رفع 
موانع صورت گیرد ونتیجه آن اشتغال 
آفرینی باشد.استاندار خراسان رضوی 

ادامــه داد: بــا کاهش موانــع تولید و 
ارتقــای بنگاه های تولیدی اشــتغال 
در حوزه هــای مختلف، راه برون رفت 
از بیــکاری در کشــور و بــه تبع آن در 
استان صورت می گیرد.وی در خصوص 
تامیــن مســکن و اجرای طرح نهضت 

ملی مســکن گفت و اضافه کرد: سهم 
اســتان در چهار ســال 4۰۰ هزار باب 
مســکن است که در دو مرحله ساخته 
می شــود که بخشی از پروژه ها شروع 
به کار کرده اند.نظــری افزود: انقالب 
اسالمی دســتاوردهای خوبی داشته 

که این دستاوردها باید برای نسل بعد 
از انقالب تبیین شود.همچنین در این 
دیدار مدیرکل کمیته امداد خراســان 
رضوی خاطرنشــان کرد: کمیته امداد 
استان ســال گذشته 2۰ هزار فرصت 
شــغلی با 7۰۰ میلیارد تومان اعتبار از 
محل اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
در اســتان ایجاد کرده است.رضا سلم 
آبــادی ضمانتهای ســختگیرانه را از 
مشــکالت فراگیر در کشور برای اخذ 
تســهیالت اشــتغالزایی بیــان کرد و 
خواستار این مساله شد تا در کارگروه 
اشتغال استان به مدیران بانکی تاکید 
شود که همراهی الزم را داشته باشند.
وی، بــه اهدای ۵ هزار ســری جهزیه 
در سال گذشــته به مددجویان اشاره 
داشــت و اظهــار کــرد: جهیزیه های 
اهدایی شــامل ۵ قلم کاالی اساســی 
که با هم افزایی ســرانه هر جهیزیه2۰ 
تا 2۵میلیون تومان بود.سلم آبادی به 
پرداخت وام تا سقف 2۰ میلیون تومان 
به دانشــجویان برای تهیه ابزار و لوازم 
مورد نیاز مانند لپتاپ در سال گذشته 

و همچنین امسال اشاره داشت .

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
استان گلستان:

 بیمارستان 400 تختخوابی 
در گرگان احداث می شود

گلســتان / گروه اســتان ها: سرپرســت 
دانشــگاه علوم پزشــکی استان گلستان 
گفت: پیشــنهاد ســاخت بیمارســتان 
4۰۰ تختخوابــی جدید برای رســیدن 
بــه اســتاندارد های تخت بســتری در 
شهرستان گرگان به وزارت بهداشت داده 
شده است.سعید گل فیروزی در نشست 
خبری اظهار داشــت: یکی از طرح های  
مصــوب از محل ســفر رئیس جمهور به 
اســتان گلســتان، 4 پروژه بیمارستان 
آیت ا... طاهری، کودکان آیت ا... طالقانی 
هر 2 در گرگان، بیمارســتان گمیشــان 
و کالله به تصویب رســید که پیشــنهاد 
ســاخت بیمارســتان 4۰۰ تختخوابی 
جدید برای رســیدن به اســتاندارد های 
تخت بســتری در شهرســتان گرگان به 
وزارت بهداشــت داده شــده است.وی با 
بیان این که از نیمه دوم سال ۹۹، معوقات 
نســبت به کارکنان کادر درمان داشتیم 
کــه با پیگیری های الزم بخش زیادی از 
آن پرداخت شده و اکنون معوقات از آبان  
ســال گذشته است افزود: در صورتی که 
برخــی از دانشــگاه های علوم پزشــکی 
معوقاتشــان بســیار عقب تر از گلستان 
اســت.گل فیروزی تصریح کرد: در حوزه 
دارو 2 هــزار میلیارد ریال بدهی داریم و 
با توجه به بودجه پیش بینی شــده، برای 
پرداخت حقوق در ســال جاری از خرداد 
و تیر با مشکل روبه رو خواهیم شد چرا که 
بودجه امسال ما  نسبت به پارسال حدود 
2 هزار میلیارد ریال کمتر شده است.وی 
افزود: در یک هفته گذشته نمودار کرونا 
در کشور و استان با شیب مالیمی کاهشی 
است و امروز  ۱42 بیمار در مراکز درمانی 
گلســتان بستری هســتند که نسبت به 

دیروز روند کاهشی را نشان می دهد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان گلستان عنوان کرد؛

 اجرای 106 برنامه 
 به مناسبت هفته کار و کارگر 

در استان گلستان
گلســتان / گروه اســتان هــا: مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلســتان از 
اجــرای ۱۰6 برنامه به مناســبت هفته 
گرامیداشــت کار و کارگر در این استان 
خبــر داد و گفــت: ۱6 برنامه هفته کار و 
کارگر اســتانی و مابقی شهرستانی است.
حســینعلی خواجه مظفری  در نشست 
خبری با اصحاب رســانه استان گلستان 
با گرامیداشــت هفته کار و کارگر، اظهار 
کرد: هر ســاله از پنجم تا ۱۱ اردیبهشت 
ماه به عنوان هفته کار و کارگر نامگذاری 
شده است و در این مناسبت برنامه های 
مختلفی در سطح استان برگزار می شود، 
این هفته فرصت مغتنمی برای قدردانی از 
مردان و زنان بلندهمتی است که با تالش 
و پشتکار فراوان خود زمینه رشد، توسعه 
و پیشــرفت کشور را فراهم می کنند.وی 
افزود: از ابتدای انقالب اســالمی همواره 
کارگران، قشــر کارفرمایان و تولیدگران 
نقــش آفریــن بودنــد و در صحنه های 
مختلف حضور چشمگیر داشتند، افزود: 
در دوران شــیوع ویروس منحوس کرونا 
کارگــران صحنه را خالــی نکردند و در 
این دوران ســخت در خــط مقدم کار و 
تــالش بودند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گلستان از برگزاری ۱۰6 برنامه 
به مناســبت هفته کار و کارگر در استان 
گلســتان خبر داد و یادآور شــد: از این 
میزان ۱6 برنامه گرامیداشــت هفته کار 
و کارگر به صورت اســتانی و ۹۰ برنامه 
شهرســتانی اســت، برگــزاری یادواره 
شــهدای کارگری گلســتان، بازدید از 
واحدهــای تولیدی نیمــه فعال و راکد، 
نشســت بــا نمایندگان و تشــکل های 
کارگری و کارفرمایی، برپایی نمایشگاه و 
کارگاه های کارآفرینی، برگزاری نشست 
های بصیرتی و روشنگری از جمله برنامه 
های ما در هفته گرامیداشت کار و کارگر 
اســت.خواجه مظفری اجــرای برنامه با 
هدف کاهش آســیب هــای اجتماعی با 
همکاری نیروی انتظامی و بهزیســتی، 
دیــدار با اســتاندار و نماینده ولی فقیه 
در گلســتان، دیدار مســئوالن اداره کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با کارگران 
آســیب دیده و حضــور در نماز جمعه را 
از جملــه دیگــر برنامه هــای اداره کل 
 تعــاون گلســتان در هفتــه کار و کارگر 

خبر داد .

شهردار اهواز: 

 افتتاح پروژه ها بهانه ای 
 برای ارتباط مستقیم 

و تعامل با شهروندان است
خوزستان / گروه استان ها: رضا امینی شهردار 
اهواز در جمع مدیران شــهری عنوان کرد: ما 
در شــهر اهواز هفت ورودی داریم و به دنبال 
زیباســازی و نوســازی آنها هســتیم و پروژه 
های بســیار دیگری نیز در دست اقدام داریم.
وی افــزود: مناطق چندگانه اهواز باید در هر 
هفته یک پروژه شــاخص برای افتتاح داشته 
باشــند.  ما باید تــالش کنیم تا نگاه مردم به 
مجموعه شهرداری اهواز مثبت باشد.شهردار 
اهواز  علت برگزاری افتتاحیه پروژه ها در شهر 
اهواز را در ابتدا ارتباط مستقیم با مردم و سپس 
ایجاد فضای گفتگو بین مجموعه شهرداری و 
شهروندان دانست و ادامه داد: شهرداری اهواز 
به دنبال این است تا کلیه پروژه های برزمین 
مانده در این شــهر را به ســرانجام برساند. ما 
باید به هر بهانه ای که شده به مناطق محروم 
برویــم و از نظرات مــردم الگو بگیریم.امینی 
گفــت: افتتاح پروژه هــای مختلف باعث می 
شود تا حس رقابت در بین شهرداران مناطق 
چندگانه ایجاد شود و به صورت کلی همه این 
موارد باعث می شود تا کم کم قطار توسعه شهر 
اهواز به حرکت در بیاید.وی گفت: مشــاهده 
حضوری مشــکالت مردم باعث می شــود تا 
با اولویت بندی مناســب بــه دنبال پیگیری 

پروژه های کوچک و بزرگ باشیم.

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان:

سامانه ارسال حق بیمه 
کارفرمایان تغییر کرد

اصفهان / گروه اســتان هــا: مدیرکل تأمین 
اجتماعی استان اصفهان از فعال شدن سامانه 
جدید ارســال فهرســت و پرداخت حق بیمه 
تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: این ســامانه 
جایگزین سامانه قبلی شده و برای جلوگیری 
از اختالل در فرســتادن فهرســت حق بیمه و 
مشــکالت احتمالی کارفرمایان سایت قبلی 
از امــروز غیرفعــال است.محســن ریاضی با 
اشــاره به اینکه سامانه جدید ارسال فهرست 
 و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی به نشانی
Es.tamin.ir در اختیار کارفرمایان قرار گرفته 
است، اظهار کرد: این سامانه جایگزین سامانه 
قبلی به نشــانی Samt.tamin.ir شده و برای 
جلوگیری از اختالل در فرســتادن فهرســت 
حــق بیمه و مشــکالت احتمالی کارفرمایان 
ســایت قبلی از امروز غیرفعال شــده اســت.
وی با اشــاره به اینکه سامانه جدید در اختیار 
همه کارفرمایان برای بارگذاری لیست ماهانه 
حق بیمه قرار گرفته اســت، افزود: تمهیدات 
الزم اندیشــیده شده است تا کارفرمایان زیر 
پوشــش بتوانند برای ارسال فهرست ماهانه 
کارکنان و پرداخت حق بیمه از طریق سامانه 
Es.tamin.ir اقــدام کنند.مدیــرکل تأمین 
اجتماعی استان اصفهان شماره ۱42۰ مرکز 
ارتباطات مردمی ســازمان تأمین اجتماعی 
را به شکل شــبانه روزی آماده پاسخ گویی به 
کارفرمایان و بیمه شــدگان اعالم کرد و گفت: 
با راه اندازی ســامانهEs.tamin.ir بیش از 3۰ 
خدمت به صورت غیرحضوری ارائه و ساالنه از 
7۰ میلیون مراجعه به شعب تأمین اجتماعی 

در کشور جلوگیری می شود.

حضور مدیرعامل شرکت توزیع 
برق استان سمنان در برنامه 

ارتباط مردمی مرکز سامد
سمنان / گروه استان ها: به منظور پاسخگویی 
برخط به تماس های مردمی برای رســیدگی 
به مســائل و مشــکالت حوزه برق، مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق استان ســمنان در مرکز 
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت "سامد" 
حضور یافت.مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
برق اســتان با عنوان این مطلب بیان کرد: در 
راســتای نظامنامه مدیریت ارتباط مردمی در 
بستر سامد و هماهنگی دفتر مدیریت عملکرد، 
بازرســی و امور حقوقی اســتانداری سمنان، 
نخســتین برنامه ارتبــاط مردمی مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق در ســال ۱4۰۱، در زمینه 
پاســخگویی به درخواســت هــای مردمی از 
طریق شماره تلفن ۱۱۱، در مرکز سامد انجام 
شــد.ابوالفضل همتی با اشــاره به این که این 
برنامه به مدت یک و نیم ساعت در مرکز سامد به 
اجرا درآمد گفت: احدی از مشترکین روستای 
چهارطاق شهرستان آرادان طی تماس تلفنی، 
از ارائه به هنگام انشعاب برق توسط همکاران 
قدردانی نموده و مشترک دیگری از شهر کالته 
رودبار شهرستان دامغان ، موضوع جابه جایی 
پایه برق در محل جنب میدان شهدا را مطرح 
کرده که پاســخگویی الزم توســط مدیرعامل 
انجام شد.وی یادآور شد: برنامه مالقات عمومی 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان در روزهای 
سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱2 
ظهر برقرار است و متقاضیان و مشترکان برق 
استان می توانند با شماره تلفن 3343۵۱7۰ 

هماهنگ نمایند.

استانها 6

استاندار خوزستان در دیدار با معاون وزیر صمت:

مشکالت صنایع در ستاد رفع موانع تولید بررسی می شود
خوزســتان / گروه اســتان ها: استاندار خوزستان با اشاره به فعالیت 
یک هزار و ۸۹۰ واحد صنعتی در بخش صنایع کوچک در اســتان 
گفت: در جلسات ستاد رفع موانع تولید مشکالت صنایع دسته بندی 
و بر اساس اولویت بررسی و برای حل آن ها کمک می شود.دوشنبه 
پنجم اردیبهشــت ماه علی مهدی پور سرپرســت جدید شــرکت 
شهرک های صنعتی خوزستان، اخالق محمدیان مدیرعامل قدیم، 
نظری مدیرکل صمت اســتان و علی رســولیان معاون وزیر صمت و 
مدیر عامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران با 
اســتاندار خوزستان دیدار و گفت وگو کردند.استاندار خوزستان در 
این دیدار با اشاره به اول بودن کشاورزی استان در کشور و ظرفیت 
منابع نفت و گاز اظهار کرد: در بخش صنایع کوچک نیز یک هزار و 
۸۹۰ واحد در استان فعالیت می کنند.وی با بیان اینکه ۵۰۰ واحد 
غیر فعال و نیمه فعال در استان داریم، افزود: باید در کنار یکدیگر 

و با هم افزایی از ظرفیت های استان در جهت راه اندازی این واحد ها 
اســتفاده کنیم.خلیلیان در ادامه مطلب فوق اضافه کرد: برخی از 

این واحدها مشــکالتی مانند مواد اولیه دارند که با افزایش ســهمیه 
آن ها و بدون سرمایه گذاری می توان تولید را افزایش و اشتغالزایی 
کرد.وی برخی دیگر از مشکالت صنایع را بانکی، بیمه ای و مالیاتی 
دانست و بیان کرد: اقساطی کردن، بخشش در دیرکرد بازپرداخت 
تسهیالت و کمک به ورود نقدینگی به صنعت می تواند مشکالت را 
برطرف کند.اســتاندار خوزستان با اشاره به برگزاری جلسات ستاد 
رفع موانع تولید، گفت: مشــکالت صنایع در این ســتاد دسته بندی 
و مشــکل هر کدام زودتر قابل حل بود در اولویت قرار داده و برای 
رفع آن بررســی می شــود.وی ادامه داد: تقاضا برای توسعه صنایع 
زیاد بوده و بفکر زمین و زیرساخت ها برای استقرار صنایع هستیم.
خلیلیان خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال باید از شرکت های 
دانش بنیان حمایت و دیگر شرکت ها نیز به سمت دانش بنیان شدن 

و تولید دانش بنیان حرکت کنند.

خبر ویژه

اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل 
گفت: تالش برای حل مشکالت حوزه اشتغال و صنعت و احیای واحدهای راکد، 
از مهمترین اهداف این شرکت در سال گذشته بود که این برنامه ها در سال جدید 
نیز با شــتاب هرچه بیشــتری ادامه خواهد یافت.محمد اهلی در جریان بازدید از 
شــهرک صنعتی اردبیل2 ضمن اعالم این خبر اظهار داشــت: برنامه های حمایتی 
مختلفی از سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی انجام می شود که با این برنامه 
های حمایتی تالش شده حجم ورودی سرمایه گذاری ها در استان افزایش یابد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان اردبیل از تالش تمامی مسئوالن 
برای برطرف کردن موانع تولید و اشتغال و حل مشکالت واحدهای تولیدی خبر 
داد و افزود: با اقدامات انجام شــده در ســال گذشــته، 32 واحد راکد و غیرفعال در 

شــهرک های صنعتی به چرخه تولید بازگشــته اند که با احیای این واحدهای 
تولیدی، برای بیش از  4۰۰ نفر اشتغال مجدد ایجاد شده است.اهلی با بیان اینکه 
با تســهیل شــرایط سرمایه گذاری، زمینه حضور سرمایه گذاران در استان فراهم 
شده است، خاطر نشان کرد: در شهرک های صنعتی تالش می شود با واگذاری 
زمین به صورت شرایط نقد و اقساط و همچنین ارائه مشوق های سرمایه گذاری 
بالعوض، حمایت های همه جانبه ای از واحدهای تولیدی انجام شود.وی افزود: 
با توجه به حجم ســرمایه گذاری های انجام شــده و زیرســاخت های تامین شده، 
شــهرک های صنعتی بهترین مکان ممکن برای حضور ســرمایه گذاران اســت و 
این شــرکت در ســال مزین به »ســال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین« از هیچ 

کوششی برای حمایت از تولید از خود دریغ نخواهد کرد.

مدیر عامل شرکت شهرك های صنعتی استان اردبیل خبر داد؛

کد و غیر فعال در سال 1400  احیای 32 واحد صنعتی را
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کوتاه از جامعه

کرونا خبر داد : کسیناسیون  کمیته ملی وا عضو 

کسن کرونا در انبارها دپوی ۵۰ میلیون ُدز وا
با شیوع کرونا در جهان و ساخت واکسن این 
بیماری منحوس توسط کشورهای مختلف، 
محققان ایرانی آســتین همت را باال زدند و 
موفق به ســاخت واکسن های کرونا شدند 
تــا هم نگرانی هموطنان را برطرف کنند و 
هم حافظ سالمتی و تندرستی آنان باشند.

کوو ایران برکت، پاســتوکووک، رازی کوو 
پارس، اســپایکوژن و فخرا از جمله واکسن 
های ایرانی کرونا هستند که مایه مباهات، 
سربلندی کشور و در یک کالم »نشان افتخار 
ایران« محســوب می شوند.دکتر مصطفی 
قانعــی، عضو کمیته ملی واکسیناســیون 
کرونا درباره آخرین اخبار واکسن های ایرانی 
کرونــا، گفت: خوشــبختانه اکنون قرارداد 
واکســن های تولید شــده بسته شده است 
و بخشــی از آنها مانند واکسن اسپایکوژن، 
کووپارس، نورا، فخرا و... توسط سازمان غذا 
و دارو یا هیئت امنای ارزی خریداری شده 
اســت. این واکسن ها اکنون در انبار موجود 
هستند. آمار دقیقی ندارم اما تصور می کنم 
هر واکســنی حداقل یــک تا ۵ میلیون دز 
قرارداد خرید داشــته است که پول آن باید 

به شکل کافی پرداخت شود.

کسن جدید در آستانه ورود به  2 وا
مطالعه بالینی

او درباره واکســن MRNA شــرکت رناپ 
نیز  بیان کرد: این واکســن هنوز نتوانســته 
اســت آخرین مجوزهایش را برای ورود به 
فاز بالینی اخذ کند. مشــکالتی اداری دارد 
که باید کمک کنیم رفع شــود.وی درباره 
واکســن آدنوویروسی پاستور نیز بیان کرد: 
این واکسن مرحله پیش بالینی را طی کرده 
است و باید مجوز ورود به کارآزمایی بالینی 
را بگیرد.وی با اشاره به اهمیت کامل بودن 
سبد واکسیناسیون ایران،   تصریح کرد: باید 
همه انواع واکسن در سبد واکسیناسیون ما 
اعم از واکسن با ساختار ویروس کشته شده، 
پروتئینی و... وجود داشــته باشــد. واکسن 
اســپوتنیک نیز تحت لیســانس روسیه در 
ایران تولید شده است که مباحثی در مورد 

بازار مصرف آن وجود دارد. خودشان اعالم 
کردنــد که تولید صــورت گرفته و منتظر 
خرید واکسن هستند اما بحث این است که 
اگر خرید هم انجام شــود، با توجه به میزان 
واکسیناســیون صورت گرفته در کشور، در 

مصرف آن مشکل خواهیم داشت.

کسن در انبارها دپوی 50 میلیون ُدز وا
قانعــی تاکید کرد: با ایــن اوصاف ما وضعیت 
خوبــی داریم و کل نیاز داخل به واکســن در 
حال تامین شدن است و خوشبختانه مشکلی 
با تامین واکسن نداریم. البته به طور کلی در دنیا 
و ایران مصرف واکســن کاهش یافته است که 
این چالش امروز ما است.وی افزود: سال گذشته 
بحث ســِر نبود واکسن بود و امسال بحث سر 
فروش واکسن ها است. داخل انبارها ۵۰ میلیون 
دز واکسن )ایرانی و خارجی( دپو داریم و اکنون 
موضوع مهم این است که چگونه واکسن سازها را 

حمایت کنیم تا از دور خارج نشوند.

کسن های ایرانی چگونه  ادامه تولید وا
خواهد بود؟

او ادامه داد: اینکه ادامه تولید واکسن های 

ایرانــی به چه صورت باشــد یک تصمیم 
سیاســی اســت، نبایــد ریســک را بــه 
واکسن ســاز تحمیل کرد؛ بلکه مانند سایر 
کشــورها باید ریســک را به سمت دولت 
برد؛ بنابراین الزم است واکسن سازها حفظ 
شوند چون ما نمی دانیم موتاسیون بعدی 
ویــروس به چه صورت خواهد بود و چقدر 
طول می کشــد. واکسن سازها نباید از دور 
خارج شوند که اگر این اتفاق رخ دهد دوباره 
بایــد بــه واردات روی بیاوریم. علی رغم 
کاهش مصرف واکســن در سطح جهانی 
و همچنین ایران، اما تولید واکسن ها باید 
تا حدی که شــرکت ها از هم نپاشد، ادامه 

داشته باشد.

کسن را بپذیرد دولت ریسک تولید وا
وی مجددا تاکید کرد: در این میان یک ریسک 
وجود دارد که نباید به واکسن ســاز تحمیل 
شــود. در مدل تجاری یک زمان محصول 
برای بازار تولید می شــود که پیش بینی آن 
با خود شــرکت  است، اما وقتی کسی برای 
دولت دست به تولید می زند، خود دولت باید 
ریســک آن را بپذیرد و هیچ راهی جز این 

کار نیست.وی با اشاره به ذخیره ۵۰ میلیون 
دزی واکسن در انبارهای کشور، اظهار کرد: 
برخی واکسن های خارجی خریداری شده 
به دلیل عدم استقبال از تزریق دز سوم، در 
حال نزدیک شــدن به تاریخ انقضای خود 
هســتند. تاریخ انقضاها در بیشترین حالت 

معموال یک ساله است.

تزریق ُدز سوم را جدی بگیرید
قانعی در عین حال با تاکید بر لزوم تکمیل 
روند واکسیناسیون و مراجعه مردم در این 
زمینه، افزود: تزریق دز سوم به جمعیت باید 
جدی گرفته شود؛ چون این موضوع به اثبات 
رسیده است که تزریق 3 دز واکسن، بستری 
و مرگ ناشی از کرونا را کاهش می دهد و این 
امر باید جدی گرفته شود. تزریق دز چهارم 
نیز مصوب شد که به کادر درمان و افراد باالی 
۸۰ سال یا افراد دچار ضعف سیستم ایمنی 
تزریق شود.وی درباره صادرات واکسن های 
ایرانی، به کاهش تقاضای جهانی واکســن  
کرونا اشــاره کرد و گفت: االن در عراق هم 
واکسن هایشان را منهدم کردند، افغانستان 
هم به شــکل هبه واکسن می خواهد و... در 

کل باید تقاضایی برای واکسن وجود داشته 
باشد.وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه 
به کاهش تقاضای واکســن و موجود بودن 
حدود ۵۰ میلیون دز واکســن در انبارها باز 
هم نیاز اســت واکسن های جدید ایرانی که 
در پلتفرم هــای دیگر کار کرده اند و هنوز به 
مطالعات بالینی نرسیده اند، کار را ادامه داده 
و ساخته و تولید شوند؟، گفت: به هر حال باید 
روی محصوالت دیگر هم تمرکز کنیم. مهم 
دستاوردها در پلتفرم های ساخت واکسن و 
دارو است؛ چراکه پس از آنکه این شرکت ها 
تولید کننده محســوب شدند می توانیم به 
ســراغ تولید سایر داروها و واکسن ها با این 

پلتفرم ها برویم.

برنامه ای برای خرید خارجی نداریم
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت 
بهداشت درباره وضعیت خرید واکسن کرونا 
از تولیدکنندگان داخلی، گفت: برای ســال 
۱4۰۱ بالغ بر 3۵ میلیون دز واکسن کرونا 
نیاز اولیه ای بوده که وزارت بهداشــت اعالم 
کرده است. قاعدتا با توجه به میزان مصرف 
واکسن ها این عدد قابل تغییر است که چه 
میزانی مصرف واقعی و نیازی است که باید 
خریداری شود که با توجه به میزان مصرف، 
تامین می شــود.مهندس حســین صفوی 
افــزود: در حــال حاضر تنهــا منبع تامین 
واکســن کرونا در کشــور، تولیدکنندگان 
داخلی واکســن داخلی هستند و برنامه ای 
بــرای خرید خارجی واکســن کرونا وجود 
نــدارد. بنابرایــن طبق اعالم نیاز و مصرفی 
که انجام می شــود، تامین واکســن هم از 
تولیدکننــدگان داخلی انجام می شــود.

صفوی ادامه داد: شــرکت های تولیدکننده 
داخلی واکسن به عنوان یکی از دارایی های 
بسیار مهم در کشور بوده و مستلزم حمایت 
هستند. از طرفی هیات امنای صرفه جویی 
ارزی هم باتوجه به نیازی که اعالم می شود، 
خرید می کند. بحث حمایت کامال درســت 
اســت و باید به صورتی باشــد که شرکت ها 

متضرر نشوند.

7جامعه
ح ملی کنترل  اجرای طر
آسیب های اجتماعی با 

خ طالق تمرکز بر کاهش نر
آمارها نشــان می دهد که از هر ســه 
ازدواج در ســال ۱4۰۰ یــک مورد به 
طالق منجر شده است. مجموع ازدواج 
کشــور در تابستان ۱4۰۰، ۱34 هزارو 
2۰۸ مــورد بود و محاســبات نشــان 
می دهــد که ازدواج در ایران در فاصله 
۱3۹۰ تــا ۱3۹۹، بیــش از 36 درصد 
کاهش یافته اســت و حدود ۸۰ درصد 
طالق ها توافقی انجام می شود.بر اساس 
آمارها از هر ســه ازدواج یک ازدواج به 
طالق منجر می شــود که در واقع باید 
گفــت بیش از 4۵درصــد از ازدواج ها 
ناموفق اســت. از سال ۱3۹۰ تا ۱3۹۹ 
طالق  2۸درصد رشــد داشــته است 
که ســه عامل بی توجهی، بی تعهدی و 
بی احترامــی از مهم ترین عوامل آن به 
شمار می رود.در میان این آمارها یکی 
از موضوعات مهم این است که بسیاری 
از طالق ها در پنج سال اول زندگی رخ 
می دهد که اگر بتوان با مشــاوره های 
خانوادگی از فروپاشــی این خانواده ها 
جلوگیری کرد می توان گفت تا حدود 
زیــادی آمار طالق را می توان کاهش 
داد کــه همه ایــن موضوعات به انجام 
مشــاوره ها مرتبط می شود.به همین 
منظــور معاونت امور زنــان و خانواده 
ریاســت جمهــوری تدوین طرح ملی 
کنترل آســیب های اجتماعی با تمرکز 
بر کاهش نرخ طالق را در دســتور کار 
قرار داده اســت که این موضوع با ورود 
مشــاوران به زندگی زوجین می تواند 
بســیار موثر و کارســاز باشد و از طالق 
زوجین در ســال های اول زندگی آنها 
جلوگیــری کند.در این زمینه ســیده 
فاطمه موســوی، معاون برنامه ریزی و 
هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری گفت: معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری از آغاز 
به کار خود در دولت سیزدهم 2 طرح 
مهم را در حوزه آسیب های اجتماعی 
را شــروع کرد کــه یک طرح در حوزه 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی 
بــا تمرکز بر طــالق و یک طرح دیگر 
در حوزه اشــتغال اســت.وی گفت: با 
تدوین طرح ملی کنترل آســیب های 
اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طالق، 
مشاوران روابط زوجین، فرزندآوری و 
فرزندپروری آنها را به صورت ویژه رصد 
می کنند.موسوی با بیان اینکه اجرای 
این طرح نیازمند تصویب در ستاد ملی 
زن و خانواده است، تاکید کرد: کلیات 
طرح این است که اگر در ستاد ملی زن 
و خانواده تصویب شــود زمینه اجرایی 
پیدا خواهد کرد که امیدواریم در آینده 
که این ستاد تشکیل شد زمینه تصویب 
ایــن طرح مهم در حوزه آســیب های 
اجتماعی نیز فراهم شــود.وی تصریح 
کرد: برای بهتر اجرا شــدن طرح قرار 
اســت پس از تامین اعتبار در سال اول 
در پنج اســتان پرمخاطره و در ســال 
های بعدی به شکل فراگیر اجرا شود .

فعالیت 6 هزار اتوبوس در 
پایتخت تا پایان سال 1401

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران درباره کمبود اتوبوس در تهران، 
اظهــار کــرد: با بازگشــایی مدارس و 
دانشگاه ها، با حجم تقاضای سفر باالیی 
روبه رو شدیم و کمبودهایی که در طول 
این سال ها در حوزه اتوبوسرانی داشتیم 
پاسخگوی این حجم از درخواست نبود.

بهرام نکاحی گفت: فرسودگی این ناوگان 
در طول سال های اخیر  و عدم اقدام برای 
نوسازی ناوگان، باعث شده این کمبود 
بیش از پیش ملموس شــود باتوجه به 
سیاستگذاری هایی که برای نوسازی و 
بازســازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
در ســال ۱4۰۱ داریم، امیدواریم در 6 
ماه اول بخش اعظمی از این مشــکالت 
را مرتفع کنیم.مدیر عامل شرکت واحد 
اتوبوســرانی تهران گفت: برای اینکه به 
شرایط عادی برسیم هدفگذاری کردیم 
که تا پایان ســال ۱4۰۱ شــهر تهران 6 

هزار اتوبوس فعال داشته باشد.

 فروش اینترنتی دارو 
تخلف است

مدیر کل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد و 
پاســخگویی به شکایات وزارت بهداشت در 
خصوص فروش اینترنتی دارو، گفت: در حال 
حاضر فروش اینترنتی دارو، مجوز نداشته و 
تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار 
و مقرر شــد که داروخانــه هایی که فروش 
اینترنتــی دارو انجام می دهند، شناســایی 
شــده و عالوه براینکه سهمیه دارویی شان 
قطع می شود، به کمسیسیون ماده 2۰ نیز 
معرفی شوند.دکتر علیرضا رحیم نیا، افزود: 
اکنون، برخی از داروخانه ها فروش اینترنتی 
دارو دارند که این امر تخلف است.وی تاکید 
کرد: الزم است که رسانه ها در آگاهی رسانی 
و اطالع رسانی به مردم در مورد این موضوع 

اهتمام ورزند.

کالنتران سطح بندی می شوند
رئیس پلیس پیشــگیری انتظامی کشــور 
از تاییــد و تصویــب اجرای طرح رتبه بندی 
کالنتران توسط فرمانده کل انتظامی کشور 
خبر داد.سردار مهدی معصوم بیگی تقویت 
حرفــه ای گرایی، تــوان مدیریتی و هویت 
بخشــی به مشاغل کالنتری را هدف اصلی 
از پیــش بینی و اجــرای طرح »رتبه بندی 
کالنتــران« عنــوان کرد و گفــت: با چنین 
دیدگاهــی پلیس پیشــگیری تدوین طرح 
رتبه بندی کالنتران را از ســال گذشــته و با 
همــکاری معاونت طــرح و برنامه و بودجه 
انتظامی کشور در دستور کار قرار داد که پس 
از بررسی های کارشناسی و تایید و تصویب 
آن از سوی سردار فرمانده کل انتظامی کشور 
اجرای آزمایشی این طرح به مدت یک سال 
ظــرف روزهای آتی ابــالغ و به مرحله اجرا 
گذارده خواهد شد.وی افزود: فرآیند اجرا و 
شــرایط رتبه بندی کالنتران در چهار سطح 
ویژه تا رتبه های اول، دوم و ســوم در قالب 

دستورالعمل تهیه شده است.

 تعطیلی رشته»ریاضی« 
 برخی دبیرستان ها 
به دلیل عدم تقاضا

معاون آمــوزش متوســطه وزارت آموزش 
و پــرورش بر ضــرورت هدایــت تحصیلی 
صحیــح دانش آموزان تاکیــد و اظهار کرد: 
تصویب نظام جامع مشــاوره در شورای عالی 
آمــوزش و پرورش و ابالغ آن از ســوی وزیر 
آموزش و پرورش بستری را برای یک هدایت 
تحصیلی مناسب فراهم می کند. بر این اساس 
شناســایی استعدادها و عالیق دانش آموزان 
باید به درســتی اتفــاق بیفتد.محمدمهدی 
کاظمــی افزود: یکی از آســیب های کرونا بر 
»هدایت تحصیلی« وارد شد و فرصت آشنایی 
دانش آموزان با مشــاغل و دیگر اقدامات به 
خوبی فراهم نشد. استفاده از ظرفیت معلمان 
بســیار حائز اهمیت اســت و در تالشیم در 
سال تحصیلی آتی مشارکت معلمان که نقش 
کلیدی در شناســایی اســتعداد و توانمندی 
دانــش آمــوزان دارند را افزایش دهیم.وی با 
بیــان اینکه مهارت آمــوزی و کارآفرینی در 
متوسطه اول و دوم نظری با محوریت برنامه 
درسی از دیگر برنامه هایی است که دنبال می 
کنیم، اظهار کرد: ســهم آموزش های فنی و 
حرفه ای و کاردانش 36.3۵ درصد است و در 
تالشیم با برنامه ریزی های انجام شده آن را 
به 4۵ درصد برســانیم. البته صرفا به دنبال 
افزایش کمی نیســتیم و به ارتقای کیفی نیز 
توجه داریم.وی افزود: باید دانش آموزان را به 
گونه ای تربیت کنیم که در پایان دوره تحصیل 
مهارتی را کسب کرده باشند. باید از ظرفیت 
صاحبان مشاغل بهره مند شویم. شهرک های 
صنعتی فرصت خوبی هســتند و از استان ها 
خواســته ایم بــرای ایجاد هنرســتان های 
همجوار در شهرک های صنعتی برنامه ریزی 
کنند.کاظمــی افزود: نیازمنــد بازنگری در 
حکمرانــی آموزش های فنی هســتیم و باید 
تغییــر رویکرد از عرضه محوری به ســمت 
تقاضــا محــوری اتفاق بیفتد. الزم اســت از 
همه ظرفیت ها در راســتای افزایش پوشش 
تحصیلی دانش آموزان اســتفاده کنیم. البته 
در سال تحصیلی آینده با چالش های ناشی از 
کرونا مواجهیم و احتمال دارد میزان پوشش 
تحصیلــی دچار تغییراتی شــود. وی با بیان 
اینکــه اکنون ۱4.۸7 درصد دانش آموزان ما 
در رشته ریاضی تحصیل می کنند، گفت: در 
حالی که علوم پایه زیرســاخت های علمی و 
فنی کشور را فراهم می کند و اگر برنامه ریزی 
الزم برای افزایش توجه به این رشته را نداشته 
باشــیم در آینده با مشکالتی مواجه خواهیم 
شد. افزایش سهم دانش آموزان رشته ریاضی 
در هدایت تحصیلی مدنظر اســت.وی افزود: 
بــا افزایــش تعداد دانش آموزان در رشــته 
تجربی در ســال های گذشته مواجه بوده ایم 
و باید طراحی مناســبی برای افزایش ســهم 
 دانــش آمــوزان در رشــته ریاضی و فیزیک 

داشته باشیم. 

خبر ویژه

معاون حج و عمره مرکز پزشــکی حج و زیارت هالل احمر در پاســخ به 
اینکه معاینه زائران ایرانی حج تمتع از چه زمانی آغاز می شــود، گفت: 
با توجه به اینکه عربستان دیرهنگام اعالم کرد که زائران سایر کشورها 
نیز اجازه حضور در مناســک حج را دارند، زمان اســتاندارد برای انجام 
معاینات پزشکی در اختیار نداریم. طاهر درودی با تأکید بر اینکه در یک 
محدوده زمانی محدود باید به ســرعت کارها انجام شــود، گفت: منتظر 
هستیم سازمان حج و زیارت لیست کاروان ها را در اختیار ما قرار دهد تا 
پزشــکان کاروان ها را اعالم کنیم. فراخوان پزشکان برای انجام معاینات 

پزشکی را امروز اعالم می کنیم و تا پایان هفته تکلیف پزشکانی که قرار 
اســت معاینات پزشــکی را انجام دهند مشــخص می شود. معاون حج و 
عمره مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر در خصوص اینکه زائران باید 
چند دز واکسن تزریق کرده باشند هم توضیح داد: طبق دستورالعملی 
که عربســتان اعالم کرده حداقل دو دز واکســن باید زائران تزریق کرده 
باشند اما با توجه به دستورالعمل های وزارت بهداشت ایران و از آنجایی 
که تزریق سه دز ایمنی بیشتری ایجاد می کند پیشنهاد ما به زائران حج 

۱4۰۱ تزریق سه دز واکسن است.

کرونا  برای زائران حج کسن  لزوم تزریق حداقل دو ُدز وا

پزشکی قانونی اعالم کرد؛

آمارهای نزاع  تهران، خراسان رضوی و اصفهان در صدر 
ســازمان پزشــکی قانونی کشــور آمار نزاع را که 
شامل درگیری های خیابانی و خانوادگی می شود، 
اعالم کرد و بر اساس آن بیش از 3۰ درصد از کل 
ارجاعات به بخش معاینات بالینی پزشکی قانونی 
مربوط به آســیب دیدگان »نزاع« است.بررســی 
مراجعیــن نزاع در واحدهای معاینات پزشــکی 
قانونی نشــان می دهد که بســیاری از این افراد 
از روی خشــم و عصبانیت آنی دســت به عملی 
می زنند که عوارض ناشــی از آن نه تنها زندگی 

فرد آســیب دیده بلکه زندگی فرد ضارب را نیز 
مختل و دچار بحران می کند؛ حال آنکه در تعداد 
قابل توجهی از این نوع ارجاعات می شد مسئله به 
وجــود آمــده را بدون زد و خورد و تنها با صحبت 
کــردن حــل و فصل کرد. به این آمار باید شــمار 
افرادی را که به هر دلیل از مراجعه به پزشــکی 
قانونی خودداری کرده اند، اضافه کرد، آماری که 
البته در دســترس نیســت.بر اساس این گزارش 
در ســال گذشــته، تعداد ارجاعات نزاع به مراکز 

پزشــکی قانونی سراسر کشور برابر با ۵۸6 هزار و 
2۸3 نفر بود. این رقم در مقایســه با ســال قبل از 
آن تغییر چندانی نداشــته و تنها دو دهم درصد 
بیشــتر شده است.در این مدت استان های تهران 
بــا ۹6 هــزار و 4۹6، خراســان رضوی با ۵۱ هزار 
و 63۰ و اصفهان با 4۱ هزار و 64 نفر بیشــترین 
و اســتان های ایالم با ســه هزار و 4۹۰، بوشهر با 
سه هزار و 64۱ و خراسان جنوبی با چهار هزار و 
۱64 نفر کمترین آمار ارجاعات نزاع را داشته اند.

از نگاهی دیگر بیشترین نرخ نزاع بر اساس تعداد 
بر حســب جمعیت اســتان مربوط به استان های 
اردبیل، آذربایجان شــرقی، همدان و زنجان بوده 
و کمترین نرخ نیز مربوط به استان های سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان است.

همچنیــن ماه هــای خرداد بــا 6۰ هزار و ۱7۵ و 
شــهریور بــا 6۰ هزار و چهــار نفر پر ارجاع ترین 
ماه های ســال از جهت موارد نزاع در سال ۱4۰۰ 

بوده است.

کارشناسی ارشد در مورد مقرر برگزار می شود  کنکور 
سرپرست معاونت امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور 
با بیان اینکه آزمون کارشناســی ارشــد ناپیوسته سال ۱4۰۱ در 
تاریخ های مقرر در روزهای چهارشــنبه، پنج شــنبه و جمعه 2۸، 
2۹ و 3۰ اردیبهشــت ماه بدون تعویق برگزار می شــود، گفت: با 
توجه به اینکه بخش عمده فرایند اجرایی برگزاری آزمون همچون 
طراحی ســؤاالت، چاپ دفترچه سؤاالت آزمون و پاسخنامه ها به 
پایان رســیده و مراحل قرنطینه در حال انجام اســت لذا امکان 
تعویق آزمون کارشناســی ارشد وجود ندارد.حسن مروتی افزود: 
در دو سال گذشته، زمان بندی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد به 
دلیل شیوع ویروس کرونا تغییر کرد و با تعویق آزمون های ورودی، 
دانشگاه ها با مشکالت زیادی در برنامه ریزی ثبت نام دانشجویان 

مواجه شدند. بر این اساس، با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه 
با کرونا مبنی بر بازگشــایی دانشــگاه ها و مدارس ضرورتی برای 
تغییر زمان بندی آزمون های سال جاری از جمله کارشناسی ارشد 
وجود ندارد و برگزاری به موقع آزمون ها باعث اعالم نتایج نهایی در 
شهریورماه و شروع سال تحصیلی جدید از مهر ماه می شود.مروتی 
با تأکید بر اینکه با توجه به حضوری شدن کالس های دانشگاهی 
و مؤسســات آموزشی و درخواست های واصله از داوطلبان به این 
سازمان مبنی بر تغییر حوزه آزمون کارشناسی ارشد از شهرستان 
محل اقامت به شهرســتان محل تحصیل، گفت: برای مســاعدت 
به این گروه از داوطلبان تمهیداتی اندیشیده شده، تا در صورتی 
که محل تحصیل آنها با محل اقامتشــان متفاوت اســت و حوزه 

امتحانــی خــود را با توجه به محل اقامــت تعیین کردند، بتوانند 
در صورت تمایل نســبت به تغییر حوزه امتحانی خود به شــهر 
محــل تحصیــل از تاریخ ۱4۰۱/۰2/۰۵ لغایت ۱4۰۱/۰2/۰7 به 
ســامانه جامع آزمون مذکور در درگاه اطالع رســانی این سازمان 
به نشــانی: www.sanjesh.org  مراجعه و اقدام کنند.این امکان 
فقط برای افرادی ایجاد شده که تاریخ فارغ التحصیلی خود را در 
زمان ثبت نام از تاریخ ۱4۰۰/۱2/۰۱ به بعد درج کردند.به عبارتی 
دیگر، این افراد هنوز دانشجو بوده و مجبور به مراجعه به دانشگاه 
محل تحصیل هستند.ضمناً داوطلبانی که برای تغییر شهرستان 
محل برگزاری آزمون اقدام کنند، اجازه حضور در جلســه آزمون 

حوزه شهرستان قبلی را ندارند.  
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شــماره 2001005230000001 ثبــت در ســامانه ســتادبمدت یکســال  طبــق ضوابــط و مقــررات بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد. 

مبلغ برآورد: 19/000/000/000 ریال
مبلغ تضمین: 950/000/000 ریال

نــوع تضمیــن : ضمانتنامــه بانکــی شــرکت در مناقصــه یــا یــا واریــز نقــدی در وجــه شــهرداری و بــه شــماره حســاب 3100006799001بانــك ملــی بــه نــام 
شــهرداری بنــدر انزلــی و بارگــزاری در ســامانه ســتاد

هزینــه خریــد اســناد مناقصــه : مبلــغ  1/000/000 ریــال واریزبــه حســاب شــماره 0107632759001 بانــك ملــی بحســاب شــهرداری بندرانزلــی از طریــق 
ســامانه ســتاد

تاریخ انتشار و مهلت بازدید اسناد در سامانه ستاد:از 1401/02/06 لغایت 1401/02/21
مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ1401/02/06 لغایت 1401/02/14

مهلت ارائه پیشنهاد و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد از تاریخ 1401/02/15 لغایت 1401/02/25
 زمان بازگشایی پیشنهادها ساعت 10 صبح روز  یکشنبه مورخ 02/25/ 1401 دفترشهردار محترم 

شــرکت کننــدگان میبایســت اصــل پاکــت الــف یعنــی مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه را بصــورت فیزیکــی و مهــر و مــوم شــده بعــد از ثبــت در ســامانه ســتاد 
تــا ســاعت 8 صبــح روز یکشــنبه  مــورخ  1401/02/25 شــهرداری مرکــزی بــه دبیرخانــه تحویــل دهنــد.

کلیه پاکتهای الف و ب و ج بصورت الکترونیکی در بستر سامانه ستاد بارگزاری و ارسال گردد.
بــه پاکتهــای)ج( ارائــه شــده بصــورت  فیزیکــی ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.و برگــه پیشــنهاد قیمــت پــس از دانلــود اســناد و درج مبلــغ در ســامانه بارگــزاری 

گردد. 
ر واصــل شــود و همچنیــن پیشــنهادهای فاقــد ســپرده  بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــای مــدت مقــر

ر  چــك شــخصی و نظیــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. یــا ســپرده هــای مخــدوش ویــا کمتــر از میــزان مقــر
-مدت اعتبار پیشنهاد مالی : پیشنهاد مالی ارائه شده می بایست به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت دارای اعتبار باشد. 

، رزومــه و گواهــی امضــا بــرای صاحبــان امضــا، کــه همگــی بایــد برابــر اصــل باشــد و در ســامانه ســتاد بارگــزاری  شــرکتها  اساســنامه؛ آخریــن تغییــرات معتبــر
گــردد و هیــچ یــك از شــرکت کننــدگان در مناقصــه نمــی تواننــد بیــش از یــك پیشــنهاد تســلیم نماینــد. تمــام اســناد )خریــداری شــده(مناقصه از جملــه شــروط 
اوراق مناقصــه بایــد بــه مهــر و امضــای مجــاز  تعهــد آور پیشــنهاد دهنــده برســد و در مســتندات ســامانه تــدارکات الکترونیــك دولت)ســتاد( بارگــزاری شــود.

متقاضیان میتوانند برای اطاعات بیشتر با شماره تلفن 44508266 واحد پیمان و رسیدگی تماس حاصل نمایند
کلیه مراحل شرکت درمناقصه از خرید اسناد تا  تحویل در بستر سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir  انجام میشود.

به پاکتهای)ج( ارائه شده بصورت  فیزیکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 شماره پشتیبانی ثبت نام 02141934 )داخلی 1(
شماره پشتیبانی مزایده 02141934 )داخلی 5(

مراحــل ثبــت نــام از طریــق دفاتــر پیشــخوان دولــت قابــل انجــام میباشــد. و جهــت کســب اطاعــات بیشــتر در خصــوص مراکــز ثبــت نــام بــه ســایت شــهرداری 
بندرانزلــی بــه آدرس ANZALI.IR  مراجعــه شــودو ســایر اطاعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مناقصــه منــدرج اســت.-در صــورت انصــراف نفــر اول ســپرده 

ایشــان ضبــط و بــا نفــر دوم قــرارداد منعقــد و در صــورت  انصــراف نفــر دوم نیــز بــه همیــن منــوال عمــل خواهــد شــد
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بنا به صرفه و صاح شهرداری مختار می باشد. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

-سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 
بازگشایی پاکتها با حداقل سه پاکت پیشنهاد واصله انجام می پذیرد .

نوبت اول:1401/2/7          نوبت دوم:1401/2/10 

 سراب نیلوفر کرمانشاه
دریاچه ای در تصرف نیلوفرها 

در شمال غرب کرمانشــاه در ابتدای منطقه 
ســنجابی و در دامنه کوه کماجــار، دریاچه 
کوچکی به چشــم مــی خورد کــه همچون 
استخری طبیعی در گوشه ای از طبیعت جای 
گرفته اســت. این دریاچه با نام سرآب نیلوفر 
شناخته می شود و مملو از گلهای نیلوفر است 
که در فصول گرم سال غنچه ها و برگ هایشان 
را بر سطح آب می گســترند و لباس تازه ای 
بر تن دریاچه می نشــانند. اطراف این سرآب 
تأسیسات رفاهی گردشگری و پارک احداث 

شده  است.
سرآب نیلوفر اثری منحصر به فرد از طبیعت 
ایران است که در 27 اسفند ۱3۸7 به عنوان 
پنجاه و پنجمین اثر ملی ایران در فهرســت 

میراث طبیعی ایران جای گرفته است.
سراب نیلوفر کرمانشــاه منطقه  ای تفریحی 
توریستی در شهرســتان کرمانشاه است که 
با محیطی بســیار آرام و دل انگیز هر سال در 
ایام نوروز و ایام تابســتان بیشــترین بازدید 
کننده از سراسر ایران و جهان را دارد. سرآب 
نیلوفر کرمانشــاه مملو از گلهای نیلوفر آبی و 
پارک ساحلی بسیار زیبا می  باشد. این سرآب 
ظرفیت بهره  دهــی آب فــراوان دارد و برای 
پرورش ماهی نیز مناسب است. در سال های 
اخیر جهت رفاه بازدید کننــدگان در اطراف 
این سرآب، امکانات رفاهی و پارک نیز احداث 

شده است.
این دریاچه در ارتفاع 2۵ متری از سطح دریا 
قرار دارد و مساحتی در حدود ۱33۱ هکتار را 
به خود اختصاص داده است. عمق این دریاچه 
در قســمت های مختلف آن متفاوت است اما 
عمیق ترین قســمت های آن به بیش از 32 
متر می رسد. گفته می شود که در اعماق این 
دریاچه غارهای زیر زمینی نیز وجود دارد که 

بر منحصر به فرد بودن آن می افزاید.
نیلوفر گل زیبا و مقدسی اســت که به عنوان 
مظهر صلح و صفا از آن یاد شده است و هدیه ای 
شاهانه جهت پیشکشی برای شرفیاب شدن به 
شمار می رود. این گل دارای جایگاه ویژه ای در 
بین سایر گل هاست و زیباترین مجموعه آن 
را در کرمانشــاه می توان یافت. به این منظور 
در فصول گرم راهی ســرآب نیلوفر شوید و به 

تماشای آن بنشینید.
در سرآب نیلوفر قایق هایی وجود دارند که می 
توانید سوار بر آنها به میان دریاچه بروید. شناور 
شدن بر روی آب دریاچه به شما امکان می دهد 

تا از زاویه ای متفاوت به دریاچه بنگرید.
در اطراف دریاچه فضایی ایجاد شده است که 
امکان یک پیک نیک دوستانه یا خانوادگی را 
برایتان فراهم کرده است. در این فضا امکاناتی 
نیز برای استفاده گردشگران و مسافران وجود 

دارد.
قصه ها و افســانه های زیادی در مورد سرآب 
نیلوفر بر سر زبان ها است، یکی از معروف ترین 
آنها حکایت می کند که گنجینه ای از خسرو 
پرویز، شاه ساسانی در اعماق این دریاچه دفن 

شده است.
منابع آب سراب نیلوفر

چندین چشــمه جوشــان در اعماق دریاچه 
وجود دارند که آب را به درون دریاچه هدایت 
می کنند. یکی از ویژگی های بارز این آب زالل 
بودن آن است به گونه ای که به راحتی می توان 
ساقه های گل نیلوفر را در درون آن دید که با 

وزش باد به این سو و آن سو می روند.
تهدیدات سرآب نیلوفر

از اواسط دهه هشتاد به علت خشکسالی  های 
طوالنی مدت و برداشــت بی  رویــه آب  های 
زیرزمینی، چشمه  های تأمین کننده آب این 
دریاچه چندین بار به  طور کامل خشک شده و 
همین امر سبب از بین رفتن کامل نیلوفرهای 
آبی شد. با این حال با تالش پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی دانشــگاه رازی در اردیبهشت 
۱3۹۵ تعدادی بوته نیلوفر آبی کشت شده و در 
بستر دریاچه کاشته شد تا از نابودی کامل آن 

جلوگیری به عمل آید.
مسیر دسترسی

این سراب در چهارده کیلومتری شمال غربی 
شهر کرمانشــاه، در ابتدای منطقه سنجابی و 
در دامنه کوه »کماجار« قرار دارد. در شــهر 
کرمانشــاه وارد بلــوار دولت آباد شــوید و با 
استفاده از تابلوهای راهنما به دریاچه برسید. 
در محوطه دریاچــه پارکینگی وجود دارد که 

می توانید از آن استفاده نمایید.

گردشگری

 زمان تصویربردای نون .خ 4 
مشخص شد

تهیه کننده سریال »نون خ 4« از آغاز تصویربرداری 
این مجموعه طنز از اواســط تابســتان خبر داد.

بــه گفته فرجــی مذاکرات نهایی با مســئوالن 
صداو ســیما انجام شده و ســاخت فصل چهارم 
قطعــی اســت و همزمان در حــال انجام مذاکره 
با عوامل هســتیم تا پیش تولید رســمی آن آغاز 
شود. او همچنین خبر داده در این فصل بازیگران 
سرشــناس جدیدی عالوه بر بازیگران فصل های 
گذشــته به گروه ملحق می شوند. این تهیه کننده 
بیان داشته تاکنون محل ساخت سریال مشخص 
نشده است اما تالش داریم تا فصل چهارم در یکی 
از اســتان های غرب کشور ساخته شود. »نون خ« 
به نویسندگی امیر وفایی است که در نوروز ۱3۹۸ 

از شبکه یک پخش شد.

 آغاز »عشق روزهای کرونا«
 از جزیره کیش

کنســرت تئاتر »اُلد ســانگز: عشق روزهای کرونا« به 
کارگردانی محمد رحمانیان بعد از 2 روز اجرا در جزیره 
کیش، اجرای عمومی خود را آغاز می کند. کنســرت 
تئاتر »اُلد سانگز: عشق روزهای کرونا« به نویسندگی 
و کارگردانی محمد رحمانیان و تهیه کنندگی عامل 
علی اوجی برای اولین بار دهم و یازدهم اردیبهشــت 
در تاالر شهر جزیره کیش روی صحنه می رود و پس 
از آن اجراهای خود را در پردیس تئاتر شــهرزاد آغاز 
خواهد کرد.قصه »عشــق روزهای کرونا« که نام آن 
برگرفته شده از رمان درخشان گابریل گارسیا مارکز 
به نام »عشــق ســال های وبا« است، در شش اپیزود 
بــا توجه به حــال و هوای تهران در روزهای کرونایی 

نوشته شده است.

رونمایی از بازیگران فینال جوکر
 در مســابقه فینال جوکــر نفرات منتخب پنج فصل 
قبلی در دو گروه هشت تیمی با هم رقابت می کنند. 

هر فینال هم قرار است در 4 قسمت عرضه شود.
رضا شفیعی جم، سهیل مستجابیان، شهرام قایدی، 
عباس جمشــیدی فر، محمد رضا علیمردانی، هومن 
حاجــی عبداللهی، بیژن بنفشــه خواه، ایمان صفا و 
یوســف تیموری از جمله نفرات منتخبی هستند که 

در فینال جوکر حضور خواهند داشت.

افرادیکهقوزمیکننداینمطلبراازدستندهند
یک دکترای تخصصی فیزیوتراپی به تشــریح علل ایجاد قوز پشــتی و 
راهکارهای رفع آن پرداخت. دکتر محمدباقر شمسی با اشاره به وجود 
قوس در ستون فقرات ناحیه پشت بدن هر فرد، گفت: در برخی افراد این 
قوس به مرور و به دلیل وضعیت اشتباه افراد در نشستن افزایش یافته 
و تبدیل به "قوز" می شــود.وی با بیان اینکه دالیل مختلفی در ایجاد 
قوز پشتی موثر است، گفت: یکی از این دالیل که در موارد معدودی 
مشــاهده می شــود ایجاد قوز به دیل برخی بیماریهای مادرزادی و 
بیماری مهره های ســتون فقرات اســت که برای رفع آن باید حتما 
درمان های مناســب از طریق پزشــکان پیگیری شود.وی خاطرنشان 
کرد: یک نوع قوز دیگر هم هست که عمدتا در سالمندان مشاهده می 

شود که به دلیل اسفنجی شدن مهرهای ستون فقرات و فشار زیاد بر 
آنان در سالیان متمادی، مهره ها تغییر شکل داده و سالمندان دچار 
قوز می شوند که عمدتا این نوع قوز به دلیل تغییرشکل اساسی مهره 

ها قابل برگشت نیست.
شمسی گفت: اما نوع دیگر قوز پشتی که گروه وسیعی از افراد و بویژه 
جوانــان را درگیــر می کند "قوزهای وضعیتی" هســتند که به دلیل 
وضعیت غلط افراد هنگام نشســتن ایجاد می شــود.وی افزود: زمانی 
که افراد در حالت نشســتن مدام روبه جلو خم شــوند، به مرور زمان 
مهره های ســتون فقرات تغییر شــکل داده و فرد دچار قوز پشتی می 
شود.شمســی در خصوص راهکارهای رفع قوزهای وضعیتی، گفت: 

این نوع قوزها به راحتی با اصالح نشستن افراد قابل برگشت هستند.
وی افزود: مهم ترین راهکار در این زمینه این است که افراد از قرارگیری 
طوالنی مدت مهره های ستون فقرات در وضعیت خمیده جلوگیری 
کرده و طوالنی مدت در این وضعیت قرار نگیرند و بعد از نیم ساعت 
تا یک ســاعت نشســتن، حتما بلند شده و راه رفته و یا تغییر وضعیت 
بدهند.این دکترای تخصصی فیزیوتراپی استفاده از "قوز بند" را برای 
رفع قوزهای وضعیتی چندان مناســبت ندانســت و گفت: توصیه می 
شــود شــخص بصورت اکتیو و با تالش خود اصالح وضعیت نشستن 
را انجام دهد تا به مرور مهره ها به وضعیت ســابق برگردند و در این 

زمینه استفاده از "قوزبند" توصیه نمی شود.

دریچه علم

چهره ها 

کتابکده 

یک روز زندگی با 
عشایر شاهسون 

منبع : میراث آریا

عکس روز 

علی نصیریان: 

 برای من نقش مهم است
 نه گیشه یک فیلم

بازیگــر فیلم »المینور« گفــت: کار با داریوش مهرجویی 
همواره برایم لذتبخش بوده اســت، فیلمنامه المینور هم 
اتفاقــی جــذاب برای من بود زیرا حرف تازه ای برای گفتن 
داشــت و من بعد از خواندن آن تصمیم گرفتم که در کنار 
مهرجویــی بــوده و در این فیلم ســینمایی به ایفای نقش 

بپردازم. 
علــی نصیریان پیرامــون حضورش در فیلم ســینمایی 
»المینور« گفــت: همواره همکاری با داریوش مهرجویی 
برای من لذتبخش بوده و طی سالها عمر و زندگی در کنار 
وی همیشه چیزهای زیادی بین ما به عنوان درس زندگی 

و تجربه رد و بدل شده است. 
وی در همیــن رابطه ادامــه داد: کار با داریوش مهرجویی 
همواره برایم لذتبخش بوده اســت، فیلمنامه المینور هم 
اتفاقــی جــذاب برای من بود زیرا حرف تازه ای برای گفتن 
داشــت و من بعد از خواندن آن تصمیم گرفتم که در کنار 
مهرجویــی بــوده و در این فیلم ســینمایی به ایفای نقش 

بپردازم. 
بازیگر فیلم »المینور« درباره این فیلم سینمایی اضافه کرد: 
المینــور زبــان و جهان مهرجویی را با خود به همراه دارد، 
دغدغه های وی همیشــه مختص خودش بوده و دوســت 
دارد تا جهان خودش را به روایت تصویر بکشــد، المینور 
هم اینگونه فیلمی است که دنیای جالب و غیر تکراری را 

به مخاطب ارائه می کند. 

وی درباره احتمال موفقیت »المینور« در گیشــه ســینما 
اظهار کرد: واقعیت امر در این ســن گیشــه و میزان فروش 
فیلم درجه اولویت من نیست، باید در اثری بازی کنم که 
مرا به چالش بیندازد، البته با وجود ســالها کار این اتفاق 
خیلی ســخت رخ می دهد به همین دلیل بود که المینور 

را پذیرفتم زیرا برای من هم تازگی داشت. 
نصیریان در همین رابطه تاکید کرد: به هر نحو فیلم المینور 
ســاخته داریوش مهرجویی است و او کارگردانی است که 
مخاطب خودش را دارد، فیلم المینور هم مخاطب خاص 
خود را می طلبد، مهم کیفیت اســت، من اعتقاد دارم که 
هر تعداد  مخاطبی که وارد سینما شود از تماشای المینور 

لذت خواهد برد. 
این بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر درباره وضعیت فعلی 
سینما خاطرنشان کرد: واقعیت امر وضعیت خوبی نیست، 
این را همه می دانیم، کرونا هم مزید بر علت شــد و باعث 
ورشکســتگی بســیاری از افراد در جلو و پشت صحنه شد، 
اما به هر جهت ناامیدی ممکن نیست و من هم امیدوارم با 
پایان بیماری کرونا و ادامه سالی که آغاز شده شاهد رونق 

دوباره سینماهای سراسر کشور باشیم.

کوه مرگی« روایت  «
بخشش در دل جنگ

 

رمــان »کوه مرگی« اثر حســین 
عباس زاده با روایتی از خشــم یک 
پزشــک ایرانی از عراقی ها در زمان 
جنگ در انتشــارات سوره مهر به 
چاپ رســید.جنگ ایران و عراق 
داســتان ها و گفتنی های زیادی 
دارد و رمــان »کــوه مرگی« هم از 
زبان یک پزشــک روایت می شود 

کــه در مواجهه با یک بیمار عراقی 
به یاد خاطــرات خودش از جبهه 
می افتد.در ادامه از روی شباهت ها 
متوجه می شود که این بیمار عراقی 
فردی ست که باعث اسارت خود او 
و شهادت دوستان همرزمش شده 
است. اینجاســت که داستان اوج 
می گیــرد و راوی تصمیم می گیرد 
انتقام خون همرزمان شهیدش را از 
بیمار عراقی بگیرد، اما این تصمیم 
با اتفاقات و ماجراهایی همراه است 
که باعث می شود تا با فضایی تازه و 

خواندنی روبه رو شوید.
از ویژگی هــای این اثر می توان به 
توصیف و فضاســازی مناســب و 
تأثیرگذار، پرهیز از ســویه شعاری 
و قضاوتمندانــه، پایان بنــدی و 

تأثیرگذاری که مخاطب را با خود 
همــراه می کند، اشــاره کرد.این 
کتاب در کارگاه قصه و رمان مرکز 
آفرینش های ادبــی حوزه هنری 
تولید شــده و مخاطبان آن گروه 
ســنی جوان و بزرگسال هستند.

در بخشــی از رمان »کوه مرگی« 
می خوانیم: »وقتی باد و برف با هم 
قاطی می شدند یک جهنم یخ زده 
می شد. باد از بین کوه ها زوزه می 
کشــید و روی برف ها می رقصید 
و پــودر بــرف را به ســر و صورتت 
مــی کوبید. باد و برف وقتی با هم 
دســت به یکی می کردند بی رحم 
می شــدند مثل یک حیوان درندۀ 
بی رحم. هر چه ســر راهشان بود 

یخ می زد...

فرهنگ و هنر


