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معاون وزیر صمت:

واردات خودرو در برابر 
صادرات دانش بنیان 

انجام شود
کید کرد که واردات       معاون وزیر صمت تا
محصــوالت  صــادرات  قبــال  در  خــودرو 
مزیــت دار همچــون تولیدات دانش بنیان 

  || صفحه  صفحه 33  کارشناسی تر باشد...

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
اعالم کرد:

کسن  تزریق یک نوبت وا
 برای افراد 

دارای شرایط خاص
     رئیس جمهور روز قدس رایادگار ماندگار امام راحل 
در مســیر استکبارســتیزی خواند و گفت: حضور پرشــور 
مــردم کــه در حمایــت از مــردم مظلوم فلســطین بر ســر 
رژیم ظالم صهیونیســتی فریاد زدند، حاوی پیام های 
آشــکار بــه ســران رژیــم غاصب و برخی سیاســتمداران 
فریب خــورده منطقــه ای بــود که ســودای عادی ســازی 

  || صفحه  صفحه 22  روابط با اشغالگران را در سر می پرورانند...

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 قیمت بلیت سینما
باالتر از یارانه یک ماه
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کاری که پوتین با جنگ اوکراین کرد

بازی با تاریخ
2

 منع واردات لوازم خانگی 
 خون مردم را 
در شیشه کرد

3

 کودکان مشغول کارند
بهزیستی هم

7

گهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاری و اجرا  گهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاری و اجرا آ آ
) (/س/آ 2929//14011401/س/آ )شماره )شماره 

معاونت ساخت وتوسعه آزادراه ها

زیابــی ســرمایه گذار بــرای  پــروژه  ذیــل   معاونــت ســاخت و توســعه آزادراه هــای شــركت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل كشــور در نظــر دارد نســبت بــه شناســایی و ار
ــا  ــال 1394 ب ــوب س ــور مص ــی كش ــی و مال ــع پول ــایر مناب ــا و س ــاركت بانك ه ــق مش ــری از طری ــش راه و تراب ــی بخ ــای عمران ــروژه ه ــداث پ ــون اح ــه قان ــن نام ــاده 48 آئی ــق م وف

مشــخصات ذیــل  و بــه صــورت واگــذاری شــصت درصــدی  بــا روش BOT اقــدام  نمایــد: 

طول تقریبی  ) کیلومتر (نام آزادراهردیف

42آزادراه ارومیه - تبریز )قطعه پنج(  ۱
در ایــن رابطــه از متقاضیانــی كــه دارای تــوان اجرایــی، مالــی و ســرمایه گذاری از منابــع داخلــی و یــا خارجــی و دارای ســوابق و تجربیــات مرتبــط می باشــند، دعــوت بــه عمــل می آیــد 
(، خیابــان فریــد  تــا ضمــن اعــام آمادگــی رســمی، بــرای ارائــه پیشــنهادات خــود بــه دفتــر معاونــت ســاخت و توســعه آزادراه هــا واقــع در تهــران، خیابــان وحیــد دســتگردی )ظفــر

، طبقــه 5 مراجعــه نماینــد. ، نبــش بلــوار آرش، شــركت ســاخت و توســعه زیربناهــای كشــور افشــار
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گهی فراخوان    گهی فراخوان   آ آ
شماره مناقصه  شماره مناقصه  1401-02/1121401-02/112

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

نامسازمانمناقصهگزار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران.
موضــوعمناقصــهدومرحلــهای: تامیــن تجهیــزات اســتودیویی تلویزیونــی و نــودال مركــز گلستانشــرح 

اســناد مناقصــه.
مهلــتدریافــتاســناد: از تاریــخ چــاپ نوبــت دوم حداكثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1401/02/17 

می باشــد. 
محــلدریافــتاســناد: كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و 
 www.setadiran.irبازگشــایی پــاكات از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(به آدرس
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت 

مذكــور و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی را جهــت شــركت در مناقصــه را محقــق ســازند.
میــزانســپردهشــرکتدرمناقصــه: مبلــغ 2/477/064/220  ریــال بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی 

قابــل تمدیــد. 
مهلــتتحویــلپــاکاتپیشــنهادی: تصاویــر پــاكات حــاوی ضمانــت نامــه )الــف( ،پاكــت)ب( حــاوی 

اســناد و شــرایط عمومــی و پاكــت )ج(حــاوی قیمــت پیشــنهادی مــی بایســت حداكثــر تــا ســاعت 15 
روزچهارشــنبه مــورخ   1401/02/28 ســامانه ســتاد ایــران بارگــزاری  شــده و پاكــت" الــف" حــاوی ضمانــت 
نامــه بــه صــورت فیزیکــی بــه آدرس تهــران، خیابــان ولیعصــر، خیابــان جام جــم، ســازمان صــدا و ســیما، 
ــاوری رســانه، امــور خریــد كاالی فنــی. دبیرخانــه كمیســیون  ســاختمان شــماره 2 معاونــت توســعه و فن

مناقصــات ارســال گــردد.
زمــانمناقصــهومحــلقرائــتپیشــنهادها:زمــان گشــایش پاكت هــای الــف و ب رأس ســاعت 8:30 
روز شــنبه مــورخ  1401/02/31 در دفتــر مدیــر كل مالــی و اداری معاونــت توســعه و فنــاوری رســانه واقــع 

در تهــران قرائــت خواهــد شــد .
مرحله دوم گشایش پاكت  های ج پس از ارائه نظر كارشناسی سازمان انجام خواهد پذیرفت.

شركت كننده می بایستی دارای مجوز صاحیت انجام امور از مراجع ذیصاح باشد.
برای كسب اطاعات بیش تر با شماره تلفن های 22166313 تماس حاصل فرمایید .
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 کسب وکارهای خرد را
 کوچک نشماریم

  حسین اکبری،  استاد اقتصاد 
بازار مشــاغل خانگی در بخش های مختلف از پوشــاک تا 
صنایع دستی و سایر حوزه ها می تواند بخش مهمی از مشکل 
بیکاری را در محالت کشور حل کند لذا رونق و گسترش 
این دست از صنایع اتفاقاً بخش های نیازمند و فقیر کشور 

را پوشش می دهد.
توسعه مشاغل خانگی به عنوان یکی از ضرورت های جدی 
در محالت کشور نیازمند توجه و حمایت مسئوالن است.بر 
همگان آشکار است که فعالیت های غیرمولد سبب می گردد 
تا ثبات اقتصادی از بین رفته و سرمایه ها از تولید خارج شده 
و به ســمت فعالیت های ســوداگرانه و مضر حرکت کند، 
پایداری و انعطاف پذیری اقتصادی کاهش یابد و درنتیجه 

تحقق اهداف اقتصاد ملی با مشکل روبرو شود.
از طرفی کلید تحقق توســعه اقتصاد پایدار، گســترش 
فعالیت هــای مولــد اقتصادی و اشــتغال برآمــده از این 
فعالیت هاســت؛ چراکه منجر به رونق و رشــد اقتصادی 
پایدار می شــود و اشــتغال آن، در برابر تکانه های داخلی و 

خارجی با مشکل مواجه نمی شود.
هدایت ســرمایه ها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و 
جلوگیری از حرکت آن به ســمت فعالیت های غیرمولد، 
وظیفه ای است که حاکمیت و دولت در اقتصاد بر عهده دارند.
در همین راســتا مشاغل خانگی و یا کسب وکارهای خرد 
از مزیت های مختلفی نظیر کاهش هزینه دستمزد، بازار 
مناسب خرید، کاهش هزینه سوخت و تجهیزات، مزایای 

کار در منزل به خصوص برای معلوالن برخوردار است.
باید اذعان کرد توسعه این کسب وکارها جزو اولویت های 
جدی محالت اســت و در این خصوص باید با تمام تالش 
و کمک گیری از دستگاه های ذی ربط زمینه فعالیت را در 

محالت تسهیل کنیم.
با نگاهی به اقتصادهای نوظهور همچون چین و هند و کره 
جنوبی و حتی کشــورهایی مثل مالزی و ترکیه مشــاهده 
می شــود که اهمیت جایگاه بنگاه های اقتصادی ُخرد در 
توســعه کشــور به خوبی درک شده و نقش این بنگاه ها در 
اسناد کالن توسعه این کشورها به خوبی تبیین شده است.

یک مثال بسیار روشن از درک اهمیت بنگاه های کوچک ، 
کشور کره جنوبی است. این کشور از اوایل دهه ۸۰ رویکرد 
و مدل اقتصادی خود را بر توسعه بنگاه های کوچک متمرکز 
کرد و حاصل آن جهش بزرگ اقتصادی بود، به طوری که 
در پایان ســال ۲۰۱۴ تعداد بنگاه های کوچک و متوســط 
در کره به سه و نیم میلیون رسید که ۹۹ و ۹ درصد از کل 
بنگاه های فعال در کره را تشکیل می داد و این بنگاه ها منبع 

خلق ۸۷ درصد از کل اشتغال این کشور بودند.
درواقع این درســت اســت که ما در کره جنوبی غول های 
صنعتی همچون سامسونگ و ال جی و هیوندای و ... راداریم 
اما زنجیره بزرگی از بنگاه های اقتصادی کوچک هستند که 
این غول های صنعتی را تغذیه می کنند و دولت این کشور 
نیز بنا به اهمیتی که بنگاه های خرد در توسعه کشور ایفا 

می کنند، حمایت از آن ها را در اولویت قرار داده است.

وظیفه دولت چیست؟
همان طور که عرض شــد هدایت ســرمایه ها به ســمت 
فعالیت هــای مولــد اقتصادی و جلوگیری از حرکت آن به 
سمت فعالیت های غیرم ولد، وظیفه ای است که حاکمیت 

و دولت در اقتصاد بر عهده دارند.
نگاهــی بــه دو دهه بنگاه داری و فعالیت اقتصادی در ابعاد 
کوچک و متوســط نشــان می دهد که نگاه به مســائل و 
چالش های بنگاه های اقتصادی خرد و کوچک در کشور ما 
هنوز یک نگاه جزء نگر و بخشی بوده و سند کالن و جامعی 

برای توسعه این بنگاه ها تدوین و عملیاتی نشده است.
در همین راســتا ضــرورت دارد تا جهت هدایت منابع به 
سمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی سوق پیدا کند و 
سیاست هایی اتخاذ گردد که سودآوری فعالیت های مولد 
را نسبت به فعالیت های غیرمولد افزایش داده و به صورت 
طبیعی، سرمایه ها و منابع را به سمت تولید حرکت دهد.

وظیفه نهادهای دولتی و حاکمیتی در این وضعیت، به صرفه 
کردن فعالیت های مولد نسبت به فعالیت های غیرمولد با 
اســتفاده از سازوکارها و قوانین و سیاست گذاری صحیح 
اســت. متأسفانه در شرایط فعلی که تکلیف سرمایه های 
مردمی  مشخص نیست و کارآفرینان خالق و متخصصین 
راه اندازی کسب وکارهای پویا در چنبره قوانین و مقررات 
دست و پاگیر، امکان استفاده از ظرفیت های بالقوه خود را 
ندارند، مسئله گریز سرمایه های خرد و کالن به بازارهای 
ملک در کشــورهای منطقه و ثبت شــرکت های ایرانی در 
کشــورهای همســایه می تواند ابعاد به مراتب بغرنج تر و 

بحرانی تری، نسبت به آنچه هست، به خود بگیرد.

چالش های اقتصاد خرد
بی ثباتی متغیرهای کالن اقتصادی از اهم چالش های پیش 
روی کسب وکار است. به طور مثال نرخ باالی تورم با دامنه 
نوسانات زیاد در طی سالیان متوالی، قدرت تصمیم گیری 

را از صاحبان صنایع گرفته است.
آن ها نمی توانند پیش بینی درستی از چگونگی روش تولید 
محصوالت خود، به کارگیری عوامل تولیدشان در پروسه 

تولید، فروش محصوالت خود و ... داشته باشند...
ادامه در صفحه 2

یادداشت

تذکرات شفاهی نمایندگان

انتقاد از وضعیت بازار دارو

نماینــده زنجــان در مجلس گفــت: به دلیل 
مدیریت بد، تالطمی در بازار دارو ایجاد شــده 

است.
مصطفــی طاهری نماینــده زنجان در مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی امروز قوه مقننه 
در تذکر شــفاهی، گفت: جمعی از نمایندگان 
در راستای شفافیت آرا سامانه ای ایجاد کردند 
و آرای خــود را در آن ارائــه می کنند، از ســایر 
نمایندگان دعوت می کنم به این جمع بپیوندند 
و با ارائه آرای خود در راســتای شــفافیت اقدام 

کنند.
وی در بخش دیگری از تذکر خود ضمن انتقاد از مدیریت 
در زمینه ارز ترجیحی دارو، بیان کرد: در این زمینه هم 
چوب را خورده ایم، هم پیاز را، قرار بود ارز ترجیحی 
هدفمند و داروها با نسخه الکترونیکی ارائه شود اما به 
دلیل مدیریت بد تالطمی در بازار دارو ایجاد شد و در 
 نهایت کل ارز ترجیحی سال گذشته به دارو اختصاص

 داده شد.

 آموزش و پرورش 
باید مسئله اول کشور باشد

در ادامه علی کریمی فیروزجائی عضو کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس در تذکری گفت: 
۱۲ اردیبهشــت ماه روز بزرگداشت مقام معلم 
و اســتادان کشــور که مسئولیت خطیر تربیت 
نسل آینده را برعهده دارند را تبریک می گوییم.
نماینده مردم  بابل در مجلس شــورای اسالمی 
خطاب به وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد: از 
وزیر آموزش و پرورش انتظار داریم در خصوص 
اجــرای قانــون رتبه بندی معلمــان، بازنگری 
بخشــنامه نقل و انتقال فرهنگیان، خروج این 
دستگاه زیربنایی و مهم از روزمرگی و نیز تالش 

در جهت تبدیل آموزش و پرورش به مسئله اول 
کشور اقدامات جدی انجام دهد.

وی در ادامه افزود: هرگونه حرکت رو به جلو در 
جامعه منوط به تحول بنیادین در نظام تعلیم و 

تربیت کشورمان است.
عضو هیأت رئیســه مجلس شــورای اسالمی 
خطــاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر 
جهاد کشاورزی در ادامه مطرح کرد: در بررسی 
طرح هــا در مجلس طبــق آیین نامه و به نوبت 

صورت گیرد.
رضــا تقی پــور نماینده تهران در مجلس نیز در 
تذکر شــفاهی خطاب به هیأت رئیســه درباره 
نحوه اداره جلسات و رعایت نوبت طرح ها گفت: 
با توجه به اینکه ســامانه قانونگذاری و نظارت 
در مجلــس وجود دارد، انتظار داریم طرح ها به 
نوبت و مطابق آیین نامه داخلی مطرح شود اما 
متأسفانه گزینشی و سلیقه ای بوده و این سامانه 

متولی مشخصی ندارد.
وی در ادامه با ذکر مثالی عنوان کرد: بنده طرح 
الزام به انتشار داده ها و اطالعات را در 6 آبان ۹۹ 
یعنی حدود یک سال و نیم پیش در سامانه ثبت 
کــردم که وضعیت آن هنوز در وضعیت تعیین 
کمیســیون اســت در حالی که این طرح اساسا 
بــه موضوع شــفافیت مربوط بوده که ماه ها در 

مجلس بدون دلیل معطل مانده است.
نماینده تهران در مجلس همچنین اضافه کرد: 
یکی از مباحث شــفافیت، نحوه اداره جلســات 
هیأت رئیسه است که هم اکنون بدون خبرنگار 
و پشــت درهای بسته صورت می گیرد و پس از 
آن صورتجلسه نیز اعالم نمی شود، این در حالی 
اســت که شما ســوگند یاد کرده اید که به این 

مباحث وفادار باشید.

    وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: محــور ارزیابــی بانک هــای دولتــی اجــرای ســند 
راهبردها و سیاســت های بانکی اســت که به صورت فصلی منتشــر می شــود و به اطالع 
عمومی می رسد.  »سیداحسان خاندوزی« در حاشیه مراسم رونمایی از سند راهبردها 
و سیاســت های بخش بانکی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت:  با توجه به اینکه نقشــه 

راه رشــد غیرتورمی فقرزدا در ســتاد اقتصادی دولت تصویب شــده اســت و اولویت هایی 
که در نامگذاری ســال در حمایت از تولید با محوریت دانش بنیانی و تولید تعیین شــده، 
تحقق این اهداف نیازمند همکاری و مساعدت عملی شبکه بانکی به عنوان رکن نظام 

  || صفحه  صفحه 33  تامین مالی اقتصاد ایران است...



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

29 رمضان 1443   1 می 2022 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 2093

سیاست 2

اعالم دلیل اصلی حذف رضایی و مرتضوی از کمیسیون اقتصادی به روایت مخبر
معاون اول رئیس جمهوری درباره مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی دولت گفت: اصال موضوع 
حذف مطرح نیست؛ این یک کمیسیون زیر نظر وزیر اقتصاد است و به طور طبیعی معاون رئیس جمهوری در 
مواردی که نیاز باشد حضور پیدا می کند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور درباره مطالب مطرح شده در برخی 
رسانه ها مبنی بر ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: اعضای تیم اقتصادی دولت در اوج هماهنگی 

مشغول فعالیت هستند و برخی شایعات در مورد ناهماهنگی تیم اقتصادی کذب محض است.
وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، تاکید کرد که طرح برخی موضوعات نادرست 

در این باره صرفاً شیطنت های برخی رسانه هاست.
معــاون اول رئیــس جمهــور در مورد مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب 
کمیسیون اقتصاد دولت عنوان کرد: اصال موضوع حذف مطرح نیست؛ این یک کمیسیون زیر نظر وزیر اقتصاد 

است و به طور طبیعی معاون رئیس جمهور در آن جلسه شرکت نمی کند و فقط در مواردی که نیاز باشد حضور 
پیدا می کند.

وی  ادامه داد: دلیل اصلی این موضوع به »حد نصاب« جلســات کمیســیون اقتصادی مربوط می شــود؛ بر همین 
اساس به پیشنهاد خود معاون اقتصادی و اجرایی مقرر شد این دوستان و همکاران عزیز در ترکیب کمیسیون 
نباشند تا عدم حضورشان، جلسات را از رسمیت نیندازد و البته تاکید شده که هر وقت الزم شد با توجه به دستور 

کار جلسات این بزرگواران هم در جلسات شرکت داشته باشند.
مخبر با بیان اینکه محسن رضایی از دوستان نزدیک وی و از موثرترین افراد در کابینه است، گفت: آقای رضایی به 
عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت به طور هماهنگ در موضوعات اقتصادی 

ورود دارند و تمام تالششان این است تا هر چه سریعتر مشکالت معیشتی مردم عزیزمان را مرتفع کنند.

یادداشت

دریافت غذا از پشت موانع در 
منطقه ای قرنطینه شده در شهر 

بازدید آنتونیو گوترش  پکن/ رویترز
دبیرکل سازمان ملل از 
شهر جنگ زده ایرپین 
اوکراین/ گتی ایمجز

گزارش تصویری

کاری که پوتین با جنگ اوکراین کرد

بازی با تاریخ
 ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ روزی که والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه یک تهاجم تمام عیار 
را علیه اوکراین آغاز کرد، یکی از مهم ترین 

روزهای تاریخ دهه های اخیر رقم خورد. 
ورود تانک های روسی برای حمله به اوکراین 
نقطه اوج خشــم فزاینده کرملین نسبت به 
گسترش ناتو به حوزه نفوذ شوروی سابق در 
دوران پس از جنگ سرد بوده و پوتین ایاالت 
متحده و ناتو را متهم کرد که تعهدات اوایل 
دهه ۱۹۹۰ خود را مبنی بر عدم گســترش 
ائتالف ناتو در بلوک شــوروی سابق، نقض 

کرده اند. 
گویی پوتین می خواهد اعالم کند که جنگ 
در اوکراین به جهان پس از فروپاشی شوروی 
پایان خواهد داد و در فضای جدید هژمونی 
منطقه ای روســیه افزایــش یافته و جهان 

چندقطبی تر شکل خواهد گرفت.
تاریخ همواره شاهد رویدادهایی بوده که به 
عنــوان کاتالیزور برای موقعیت های خاص 
عمل کــرده اند. رویدادهایی که می توانند 
دوران قبــل و بعــد خــود را ارجاع دهند. 
چنانچه حمالت تروریســتی ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱ مبنایی برای تقسیم تحوالت قبل و 
بعد از این حادثه شد. به نظر می رسد حمله 
روســیه به اوکراین نیز مبنایی برای تقسیم 
بندی تاریخ باشــد که بعد از آن پایان نظم 
جهانی موجود آغاز می شود و در یک دوره 
گذار چند قطبی شــدن، با وقوع جنگ ها و 
درگیری ها در استفاده از زور و قدرت شکاف 

در روابط بین الملل عمیق تر خواهد شد.
پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، جهان 
شاهد یک نظم مبتنی بر اصول کامال لیبرال 
متکی بر موقعیت تک قطبی قدرت آمریکا در 
نظام بین الملل بود. نظمی که هرگز به مزاق 
پوتین خوش نیامده و بهانه تبدیل شــدن 
اوکراین به یک دموکراســی مدرن و غربی، 
هراس از نظمی بود که می توانست امیدهای 
بازسازی یک حوزه تحت رهبری روسیه را 

از بین ببرد. 
اوکرایــن با موقعیت جغرافیایی حائل میان 
روســیه و غرب نقش کاتالیزوری را خواهد 
داشت که پوتین را در دستیابی به آفرینش 
یــک دنیای جدید کمک می کند. ماهیت 
اوکرایــن به عنوان یک میدان جنگ نتیجه 
کریدور ژئوپلیتیکی اســت که شبه جزیره 
اروپا را به هســته اصلی "هارتلند" اوراســیا 

متصل می کند.
پوتیــن به خاطر ایجــاد یک منطقه حائل 
تحت کنترل روسیه و نظم امنیتی به رهبری 
ایاالت متحده در اروپا، جنگ اوکراین را به 

راه انداخته اســت. هدف پوتین این اســت 
که لوهانســک و دونتسک در شرق اوکراین 
که هم مرز با روســیه هســتند را به صورت 
جمهوری های مستقل جدا کند. سپس این 
مناطق را به شبه جزیره استراتژیک کریمه 
در جنوب اوکراین در دریای سیاه متصل کند 
و در یک دامنه ژئوپلیتیک گسترده تر جنگ 
را فراتر از اوکراین گســترش داده و در ادامه 
مسیر به سوی غرب و اتصال به شهر بندری 
اودسا در کرانه دریای سیاه به منطقه ترانس  
نیســتریا دســت یابد که در مرز با مولداوی 
قرار دارد. حرکت روسیه به ترانس نیستریا 
تهدیدی بالقوه بــرای حاکمیت مولداوی 
خواهد بود، که مانند اوکراین عالقه فزاینده 

ای به پیوستن به ناتو نشان داده است. 
با شــروع این فاز جدید از جنگ، الیه ای از 
منطقه حائل آشکار می شود که تا کنون ناتو 
و روسیه را از تماس مستقیم و خصمانه در 
طول جنگ سرد و پس از آن باز داشته است. 
بنابراین اگر پوتین به ترانس نیستریا دست 
یابد، مولداوی میدان نبرد بعدی خواهد بود 
که در شــکل گیری دنیای خطرناک جدید 
ایفای نقش خواهد کرد. الحاق مولداوی راه 
را برای نشــانه گرفتن کشــورهای بالتیک 
و همچنین مرزهای لهســتان، اســلواکی، 
مجارســتان و رومانی باز می کند تا بتواند 

یک ساختار امنیتی جدید در امتداد خطوط 
مرزی جدید ایجاد  کند.

این ساختار جدید می تواند جایگزین نظم 
جهانی پس از جنگ سرد  باشد که بر اساس 
معماری امنیتی در اروپا و مبتنی بر امکان 
پیوستن کشورهای همسایه روسیه به  ناتو 
بنا شــده بود. ایاالت متحده با اســتفاده از 
ضعف روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شــوروی تالش کرده تا دیگر هرگز چالشی 
برای تسلط خود در اروپا نداشته باشد. ائتالف 
ناتو به رهبری ایاالت متحده به طور پیوسته 
در دهــه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با اســتقبال 
کشورهای همسو با اتحاد جماهیر شوروی 
مانند لهستان، جمهوری چک، بلغارستان 
و رومانــی برای پیوســتن به این ائتالف به 
سمت شرق گســترش یافته است. اکنون 
نیز کشورهایی مانند فنالند و سوئد آشکارا 
در مورد پیوســتن به ناتو صحبت می کنند 
که گواهی براین معماری جدید امنیتی در 
اروپا اســت.  محیط تهدیدات ژئوپلیتیک 
روســیه هنگامی چالش برانگیزتر می شود 
که متحدان ایاالت متحده در ناتو به هزینه 
های بیشتر برای دفاع و تقویت قابل مالحظه 
قابلیت های متعارف خود متعهد می شوند. 
چنانچه آلمان  بزرگترین اقتصاد اروپا متعهد 
شده تا با تغییر الگوی 3۰ ساله میزان هزینه 

های دفاعی خود را تا ۱۰۰ میلیارد یورو در 
ســال جاری افزایش دهد و ساالنه ۲ درصد 
از تولیــد ناخالص ملی را صرف هزینه های 
دفاعی کند که به معنای بزرگترین بودجه 

دفاعی در اروپا خواهد بود. 
این اوصاف نشــان از یــک تقابل دوباره دو 
بلــوک  دارد با این تفاوت که مرزهای بلوک 
غرب در مقایسه با زمان جنگ سرد به سمت 
شرق تغییر کرده است. این تقابل با به خطر 
انداختن صلح در اروپا، بازگشــت به قبل از 
جنگ و برگرداندن اعتماد بین روسیه و غرب 

را دشوار می سازد.
از سوی دیگر با نقشی که جنگ اوکراین در 
تغییرات گسترده ساختار روابط بین الملل 
خواهد داشــت، جهان جدید با قدرت ها و 
هژمونی های بیشتر اداره خواهد شد. چنانچه 
اگــر جامعه جهانی به روســیه اجازه دهد 
اوکراین را تحت سلطه خود درآورد، الگویی 
برای دیگر دولت ها خواهد بود تا با استفاده 
بیشــتر از زور و ماجراجویــی های نظامی 
هنجارهــای بین المللی مانند حاکمیت و 
استقالل سرزمینی همسایگان را به چالش 
بکشانند. زنگ خطری برای ایاالت متحده 
که باید بر چین هم که در حال تبدیل شدن 
بــه جدی تریــن تهدید نوظهور و تهدیدی 
اساسی برای حاکمیت ملی و استقالل تایوان 

است، تمرکز کند.
بهــره گیــری از این الگو امکان جنگ های 
بیشــتر و نابودی برخی کشــورها را فراهم 
می آورد که در آن میل به احیای گذشــته 
برخی امپراطوری های ســابق تسکین می 
یابد. پوتین با ادعای ســرزمینی بر مناطقی 
از اوکراین هنجار حفاظت از تمامیت ارضی 
یک کشــور را تضعیف می کند و در نتیجه 
مدل وستفالیایی با تأکید بر حاکمیت دولت 
–ملت ها و محکوم کردن مداخله دولتهای 
دیگر در امور داخلی را زیر سوال می برد. در 
حالی که جهان از سال ۱۹۴5، از جنگ میان 
قدرت های بزرگ فارغ بوده، تهاجم روسیه 
بــه اوکراین اطمینان به انقراض جنگ بین 
دولتی را به عنوان راهکاری جهت حل و فصل 
اختالفات ژئوپلیتیکی حل نشده از بین می 
برد. جنگ هایی که می توانند تعادل  سیاسی 
موجود را تغییر دهند و ســرعت تاریخ را به 

شدت افزایش دهند. 
با تصمیم پوتین برای تهاجم نظامی امنیت 
جهان کمتر شده و جهان به سمت و سویی 
می رود که روابط سیاسی می تواند به طور 
فزاینده ای با قدرت نظامی تعیین شــوند. 
چنانچه موسســه بین المللــی مطالعات 
اســتراتژیک IISS” “رقم رســمی هزینه 
های نظامی روسیه در سال ۲۰۲۱ را 6۲.۲ 

میلیارد دالر تخمین زده است.
در حالی که جهان با وحشت به وقایع اوکراین 
نگاه می کند، سنگ بنای استراتژی کرملین 
بر ایجاد نظم جهانی جدید توسط روسیه به 
عنوان یک قدرت مســلط، رقیب آمریکا و 
ناتو نهاده شده و پوتین درصدد است تا یکی 
از بزرگترین دستاوردهای بشریت -سیستم 
مبتنی بر قوانین- را به پایان رســاند و یک 
جنگ بزرگ با اوکراین را به عنوان یک راهکار 
اساسی برای تغییر سیستم موجود انتخاب 
کرده است.  آنچه واضح است این که معماری 
قدرت جهانی با درگیری اوکراین توسط یک 
رقابت پویا و پیچیده بر سر نقاط استراتژیک 
در برابر چشــمان ما در حال تغییر اســت. 
همچنین روابط قدرت و اســتراتژی های به 
کار گرفته شده توسط بازیگران مختلف در 
ترســیم چشــم اندازی از نظم جهانی چند 
قطبی است که تضاد میان آنها به طور فزاینده 

آینده جهان را متحول کند. 
در آخــر اینکه رخدادها و وقایع فصل های 
تاریخ را تغییر می دهند و جنگ در اوکراین 
هــم فصل دیگری از تاریخ را رقم می زند تا 
جهان را وارد دوره ای غیرقابل پیش بینی و 

بی ثبات کند. 

خبر ویژه

رئیس جمهور روز قدس رایادگار ماندگار امام راحل در مسیر استکبارستیزی خواند و گفت: حضور پرشور مردم که در 
حمایت از مردم مظلوم فلسطین بر سر رژیم ظالم صهیونیستی فریاد زدند، حاوی پیام های آشکار به سران رژیم غاصب 

و برخی سیاستمداران فریب خورده منطقه ای بود که سودای عادی سازی روابط با اشغالگران را در سر می پرورانند.
 آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا با سپاسگزاری به درگاه خداوند متعال برای کاهش 
چشمگیر آمار ابتال و قربانیان ناشی از همه گیری کرونا گفت: شرایط مساعد ایجاد شده در اثر واکسیناسیون عمومی، 
این امکان را فراهم کرد که راهپیمایی روز قدس امسال با شور و عظمت زیادی نسبت به سال های گذشته برگزار شود.

رئیســی در ادامه با تاکید بر اینکه رعایت دقیق شــیوه نامه های بهداشــتی همچنان ضروری و الزم است، اظهار داشت: 
بهبود شرایط بهداشتی نباید باعث شود رعایت دستورالعمل های بهداشتی در برابر شیوع کرونا کاهش یابد. رعایت این 

دستورالعمل ها در مدارس، وسایل حملونقل عمومی، مراکز خرید و نیز در مراسم و مناسبات دینی و ملی و هر محل 
تجمع دیگری کامال ضرورت دارد. رئیس جمهور مسئوالن مربوطه به ویژه در وزارت کشور را مکلف کرد که نسبت به 
کنترل تردد افراد از مرزها و به خصوص مرزهای شرقی کشور نهایت دقت و نظارت را به عمل بیاورند تا از ورود افراد 
مبتال به کرونا یا مشکوک به ابتال جلوگیری شود. رئیسی همچنین به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور 
داد با توجه به تخصیص یک میلیارد دالر ارز واردات دارو و تصمیم اتخاذ شده برای تداوم تامین منابع الزم این حوزه، 

نسبت به نظارت بر تامین اقالم دارویی مختلف و نیز کنترل دقیق قیمت ها اقدامات الزم را به عمل آورد.
در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد که همه افراد باالی ۷۰ سال و نیز افراد دارای نقص سیستم ایمنی 

یا دارای بیماری های زمینه ای ۱ نوبت واکسن کرونا در سال ۱۴۰۱ دریافت کنند.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

کسن برای افراد دارای شرایط خاص تزریق یک نوبت وا

کنش قالیباف به سفر ترکیه؛ اولین وا

ح شد  وقتی بحث سفر مطر
من مخالف بودم

قالیباف نسبت به ادعاهای دروغ درباره سفر خانوده خود 
به ترکیه واکنش نشان داد. در پی جنجال ایجادشده و 
همچنین ادعای دروغ در فضای شــبکه های اجتماعی 
درباره ســفر خانواده رئیس مجلــس به ترکیه، اولین 

واکنش دکتر قالیباف به این سفر، قابل تأمل است.
 قالیباف پیش از اینکه جلسه مجلس آغاز شود در جمع 
تعدادی  از نمایندگان که قبل از شــروع صحن حضور 
داشتند، نکاتی را درباره سفر چند تن از اعضای خانواده اش 
به ترکیه مطرح کرد. محورهای این صحبت ها این بود:

** اول خوب اســت شــما بدانید که وقتی بحث سفر 
مطرح شــد من مخالف بودم و گفتم صالح نیست ولی 
وقتی درنهایت تصمیم گرفتند این سفر را بروند، طبیعی 
بود که مادر هم باید برای مراقبت از دختر باردار همراه 

آن ها می رفت.
** برای خرید هم داستان سرایی ها کردند که  این قدر 
جنــس زیاد خرید کردند که باعث درگیری پای کانتر 
فرودگاه شده  و تهمت زدند و برای تخریب هشتک سازی 
کردند تا احساسات مردم را جریحه دار کند، درحالی که 

همه این ها دروغ بود.
** خیلی ها به من گفتند  این سفر اتفاق ویژه ای نیست 
و سوءاستفاده ای هم از بیت المال صورت نگرفته است 
و ســفری شخصی بوده اســت کاماًل هم عادی و بدون 
تشــریفات  بوده و حتی از پروتکل ها هم استفاده نشده 
است مگر شما از موقعیت خودت استفاده کردی، مگر با 
پاس سیاسی رفتند، مثل همه شهروندان دیگر یک سفر 
عادی رفتند لذا موضع گیری الزم نیست ولی حرف من 
این بود که  همین حد هم پذیرفتنی نیست برای همین 
هم به آن ها گفتم که از مردم عذرخواهی کنید و در همان 
ساعات اولیه، یعنی همان سحر همان روز،  قبل از اینکه 
کســی بخواهد مطالبه ای مطرح کند،  عذرخواهی هم 
انجام شد. این کاری بود که کمتر کسی انجام می دهد.

** اما عده ای به دنبال پروژه سازی از این خطا بودند تا 
بتوانند اهداف سیاسی را دنبال کنند لذا تخریب ها را ادامه 
دادند.  اطالعات آشکار و پنهان جای تردید نمی گذارد که 

این  یک پروژه برای تخریب سیاسی بوده است.
** واقعاً خصوصی ترین مسائل زندگی خانوادگی ما را 
که نزدیک ترین افراد به ما از آن خبر نداشتند را چگونه 
خبردار شدند. اطالعات محرمانه چگونه در زمان اندک 
در اختیار آن ها قرار داده شده است. یک زمان گفتن دلیل 
سفر خرید بوده است بعد که دیدند این مسئله این قدر 
بزرگ نبود که بتواند چنان موج شود که ما را به انفعال 
بکشاند، گفتند دلیل سفر خرید ملک بوده و حتی برای 

آن جعل سند کردند.
** باالخــره مجلس در این دو ســال کارهای بزرگی 
انجــام داده اســت تالش زیــادی می کنند که عنوان 
مجلس انقالبی را تخریب کنند.  این تخریب ها هزینه 
ایســتادن در جهت خواســت مردم است. هرگاه کاری 
برای مردم انجام دادیم و سمت مردم ایستادیم، پروژه 

سازان دست به کار شدند.
** شما از ابتدا نگاه کنید از روزی که رهبری مجلس 
را انقالبی خواندند، در داخل و خارج شــروع کردند به 
تخریب مجلس.  هدف این است که انقالبی بودن مجلس 
را تحت الشــعاع قرار دهند. این مورد آخر هم در همان 
راستا است. فقط این بار وارد حریم خصوصی شدند. نشان 
می دهد که دیگر هیچ حدومرزی را قائل نخواهند بود.

** البته این روزها دستگاه های امنیتی اقدامات خوبی 
را برای روشــن شــدن ابعاد ماجرا انجام دادند و من هم 
برای حفظشان و جایگاه مجلس تا آخر مسئله را پیگیری 

خواهم کرد.  
** نکته آخر این که این اولین بار نیست که من را تخریب 
می کنند، آخرین بار هم نخواهد بود. همان طور که این 
مجلــس را هم از ابتدا تــا امروز تخریب کردند و بازهم 
تخریب خواهند کرد آنچه باید برای ما مهم باشد، این 
اســت که نگذاریم این حاشــیه ها ما را از کار برای مردم 
بازدارد. ما به عنوان مجلس انقالبی باید با حفظ روحیه 
جهــادی و انقالبــی، کار مردم را در اولویت قرار دهیم و 
مخصوصاً برای حل مشکالت معیشتی آن ها شبانه روز 

تالش کنیم.

نماینده چابهار: مجلس به وظیفه قانونی خود 
عمل می کند

ح شفافیت  چالش طر
 قوای سه گانه در مجلس

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی گفت: 
مجلــس آنچه تکلیف قانونی درباره شــفافیت دارد را 
انجــام می دهد فارغ از اینکه طرح در شــورای نگهبان 
چه سرنوشتی خواهد داشت. معین الدین سعیدی ، با 
بیان اینکه طرح شــفافیت آرای نمایندگان رأی نیاورد 
چون نمایندگان مجلس معتقدند دیگر قوا و دستگاه های 
اجرایی نیز باید مشــمول شــفافیت باشند، اظهار کرد: 
طرح شــفافیت قوای ســه گانه و دستگاه های اجرایی 
ابهــام ذهنی نمایندگان را بــه نوعی برطرف کرد. وی 
افزود: مجلس آنچه تکلیف قانونی درباره شفافیت دارد 
را انجام می دهد فارغ از اینکه طرح در شــورای نگهبان 
چه سرنوشــتی خواهد داشت. نماینده مردم چابهار در 
مجلس شــورای اسالمی تأکید کرد: به شخصه با طرح 
شفافیت آرای نمایندگان هم موافق بودم و معتقدم که 
شفافیت باید از خود مجلس شروع شود. اما با توجه به 
اینکه تعداد نمایندگانی که خواستار شفافیت برای همه 
قوا هستند کم نیست با طرح شفافیت قوای سه گانه نیز 
موافق هستم. سعیدی  گفت: نمایندگانی که بر شفافیت 
همه قوا اصرار دارند، حرفشان این است که اگر شفافیت 
خاص مجلس شود، در زمان تصویب قوانین گروه های 
فشار این اجازه را خواهندداشت که در رأی نمایندگان 

اثر گذار شوند.

 کسب وکارهای خرد را
 کوچک نشماریم 

ادامه از صفحه اول:
قوانیــن و مقررات زائــد و غیرضروری که باعث افزایش 
مدت زمــان انجــام کار و هزینه هــا می شــود یکی از 
چالش هایی اســت که تازه دولت به این باور رســیده تا 
زمان کاهش صدور پروانه فعالیت را کاهش دهد این در 
حالی است که ثبت کسب وکارهای کوچک در کشورهای 
پیشرفته کمتر از ۱۰ دقیقه است اما در ایران تازه دولت 

سیزدهم به فکر اصالح این زمان رسیده است!
یکــی دیگــر از چالش های مهم در راســتای توســعه 
کســب وکارهای خرد سرمایه اســت. راه اصلی تأمین 
سرمایه در تمام کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور 
استفاده از منابع بانکی است اما این راه در کشور ما به دلیل 
سود باالی تسهیالت و همچنین درخواست وثیقه های 

سنگین از سوی سیستم بانکی مسدود شده است.
نظام بانکی با این دستاویز که معوقات هنگفتی از محل 
تسهیالت اعطایی روی دست بانک های کشور باقی مانده، 
تأمین مالی بنگاه های تولیدی را به اخذ وثایق سنگین 
مشــروط کرده و این در حالی اســت که اگر صاحبان 
کســب وکارهای کوچک دارای چنیــن وثایقی بودند، 
اصوالً چنان ثروتمند به شمار می آمدند که برای تأمین 
سرمایه و نقدینگی موردنیاز کسب وکار خود به سیستم 

بانکی مراجعه نمی کردند.

غفلت از کسب وکارهای خرد
در اسناد باالدستی و برنامه های کالن توسعه نیز توجه 
الزم به این بخش مهم اقتصاد کشور نشده و شیوه های 
توسعه، روش های حمایت و حتی تعریف شفاف بنگاه های 
اقتصــادی خرد و کوچــک و تفکیک آن ها از بنگاه های 
متوســط نیز در برنامه های کالن توســعه کشور، مورد 
غفلت واقع شــده است. متأسفانه بسیاری از بنگاه های 
کوچک برای رشــد و درآمدزایی، فروش ســهم خود به 
شــرکت های دولتی و تعاونی های بزرگ و چندمنظوره 
زیرمجموعه شــرکت ها و ســازمان های دولتی و به طور 
خالصه ؛ قرار گرفتن زیر لوای شرکت ها و سازمان های 
دولتی تن می دهند. تبدیل شــدن به شرکت های تابعه 
ســازمان ها و شرکت های دولتی، روش های پیچیده ای 
دارد که به راحتی قابل کشف نیست ولی نهایتاً چرخه ای 
معیوب از توزیع ناعادالنه فرصت ها در اقتصاد کشور ایجاد 
می کند که علیه رشد سالم کسب وکارهای کوچک است.
در کشــور ایران نســبت به ابعاد و وسعت عوامل مؤثر بر 
کسب وکار شناخت یکسانی وجود ندارد و هریک از نهادها 
بر اساس مسئولیت هایی که دارند محیط را از زاویه دید 

خود نگاه می کنند.
الزم است این نگاه از سطح سازمانی به سطح ملی ارتقا پیدا 
کند و به یک نگاه جامع و یکپارچه در سطح ملی رسید تا 
متناسب با آن بتوان سیاست گذاری و برنامه ریزی کرد.

در این راستا توصیه می شود دولت سیزدهم همان طور 
کــه تصمیم به کاهــش زمان صدور فعالیت های خرد و 
کالن گرفته است نگاه به کسب وکارهای خرد را از سطح 
ســازمانی و استانی به سطح ملی تغییر داده و برنامه ای 

کالن برای این نوع اقتصاد مولد پیاده سازی کند.
منبع: بازار

تکذیب سفر گروسی به ایران
هیچ برنامه ای برای ســفر مدیرکل آژانس بین المللی 

انرژی اتمی به ایران تنظیم نشده است.
روز گذشته برخی کانال های غیر رسمی در فضای مجازی 
با انتشار خبری مدعی شدند که رافایل گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به زودی به ایران ســفر 
خواهد کرد. بر اساس رویه جاری، اطالع رسانی در مورد 
تعامالت ایران با آژانس صرفا از طریق سازمان انرژی اتمی 
انجام می شود و طبیعتا انتشار اخباری خارج از این مسیر 

قابل استناد نیست.

 مقدمات پرداخت بدهی عراق 
به ایران فراهم شد

یک میلیارد دالر بخش دولتی از عراق باید دریافت کند 
که با توافقات صورت گرفته، بر اساس راهکار های بانک 
مرکزی این میزان بدهی به ایران از سوی عراق پرداخت 

خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه 
مقدمات پرداخت بدهی عراق به کشورمان فراهم شده 
است، گفت: مطابق توافقات صورت گرفته بین دو کشور، 
طــی روز های آینده روال عادی پرداخت مطالبات ایران 

آغاز خواهد شد.
 »یحیی آل اسحاق«، در مورد سفر سرپرست وزارت برق 
عراق به تهران درخصوص پرداخت بدهی های این کشور 
به ایران، اظهار داشت: ایران و عراق معامالت مستمری را 
با یکدیگر دارند که بخشی از آن توسط بخش خصوصی 

و بخشی دیگر توسط دولت انجام می شود.
وی با بیان اینکه مبادالت بخش دولتی بیشتر در حوزه 
انرژی است، تصریح کرد: یک میلیارد دالر بخش دولتی 
از عــراق بایــد دریافت کند که با توافقات صورت گرفته، 
بر اســاس راهکار های بانک مرکزی این میزان بدهی به 

ایران از سوی عراق پرداخت خواهد شد.
آل اســحاق تاکید کرد: ۹ میلیارد دالر مطالبات بخش 
خصوصی ایران از عراق نیز در جریان است و مشکلی در 
سیستم پرداختی وجود ندارد و از طرق مختلف دریافت 

می شود. 

خانه ملت

سوژه روز

بین الملل
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تورم فوق نجومی در بازار موتورسیکلت

 موتورسیکلت های 4۰۰ میلیونی 
در بازار ایران

قیمت روز موتورسیکلت دچار نوسان شدید شده 
اســت؛ بنابراین موتورســیکلت دیگر یک وسیله 
ارزان نیســت و اگر بخواهید یک موتور با کیفیت 
مناسب خریداری کنید، باید به اندازه یک خودرو 

داخلی دست به جیب شوید.
گرانی بی ســابقه موتورســیکلت باعث شــده تا 
مشتریان بعضا موتور های خود را تعمیر کنند و یا 
در حالت ایده آل به سمت خرید موتورسیکلت های 
دســت دوم حرکت کننــد. همچنین با توجه به 
تحــوالت قیمتی، بازار تعمیرات موتورســیکلت 
نیز رونقی بســیار پیدا کرده است، چون بسیاری 
از افراد با افزایش مشــکالت در موتورســیکلت به 
جــای خرید، این روز ها به تعمیر موتورســیکلت 
خود می پردازند؛ به ویژه کســانی که با این وسیله 
نقلیه، مشاغلی مانند پیک موتوری و کار از طریق 
اپلیکیشــن های نامه رســان و غذارسان را تجربه 

می کنند.
بازار پررونق تعمیرات موتورسیکلت

دوچرخــه،  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
موتورســیکلت و لــوازم یدکی تهــران گفت: به 
دلیــل گرانــی موتورســیکلت و جهش قیمتی 
آن در ســال های اخیر، بســیاری از کسانی که با 
افزایش مشــکالت موتور خود به تعویض آن روی 
می آوردند، اکنون به تعمیر موتورســیکلت خود 

پرداخته اند.
محمــد خادم منصــوری افزود: تقاضا برای خرید 
موتورسیکلت بسیار کاهش یافته و مردم ترجیح 
می دهند اگر مجبور به خرید هستند، ارزان ترین 
موتورســیکلت بــازار یعنی هونــدا CDI ۱۲5 را 

خریداری کنند.
تولید موتورسیکلت یک چهارم شد

دوچرخــه،  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
موتورســیکلت و لوازم یدکی تهران گفت: تولید 
موتورسیکلت در حالی چند سال گذشته در ایران 
۸۰۰ هزار دســتگاه بود که در حال حاضر میزان 
تولید این وســیله نقلیه به ۲۰۰ هزار دســتگاه در 

سال رسیده است.
خادم منصوری ادامه داد: قطعات موتورسیکلت های 
موجود در بازار تماما وارداتی است و به عبارت دیگر 

موتورسیکلت ها در داخل مونتاژ می شوند.
ارزان ترین موتورسیکلت در بازار ایران

دوچرخــه،  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران گفت: ارزان ترین 
 ،CDI ۱۲5 موتورسیکلت در بازار ایران یعنی هوندا

۲۴ میلیون تومان به فروش می رسد.
خادم منصوری ادامه داد: قیمت موتورسیکلت های 
گران قیمت در بازار گا ها به ۴۰۰ میلیون تومان هم 

می رسد که مربوط به برند کویر است.
موتورسیکلت های هندی در ایران مونتاژ می شوند
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت 
و لــوازم یدکــی تهران گفــت: در حال حاضر برند 
یاهاما از ۱3۰ میلیون تومان آغاز می شــود. تفاوت 
موتورسیکلت های گران قیمت با ارزان این است که 
این موتور ها مجهز به تکنولوژی روز هستند.خادم 
منصوری با بیان اینکه واردات موتورسیکلت به صورت 
دستگاه کامل نداریم، گفت: حتی موتورسیکلت های 
هندی هم در ایران مونتاژ می شوند. همه قطعات از 
هند وارد می شود و برای خدمات پس از فروش در 

ایران مونتاژ می شوند.
 پیش بینی قیمت موتورسیکلت 

در ماه های آینده
دوچرخــه،  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
موتورســیکلت و لوازم یدکی تهران گفت: مردم 
بیشتر به سمت خرید هوندا ۱۲5 به دلیل قیمت 
ارزان آن هســتند. برخی برند های هندی هم به 

دلیل کیفیت در میان مردم طرفدار دارد.
خــادم منصــوری در مــورد وضعیــت قیمــت 
موتورسیکلت در ماه های آینده گفت: فکر نمی کنم 
افزایش قیمت زیادی را در بازار موتورسیکلت در 
پیش رو داشــته باشیم، چون وقتی در بازار تقاضا 

نیست، افزایش قیمت توجیهی ندارد.
 گران فروشی در برخی نمایندگی های 

فروش موتورسیکلت
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت 
و لوازم یدکی تهران در مورد مشــکل اصلی بازار 
در حال حاضر گفت: شاهد برخی گران فروشی ها 
در بازار موتورســیکلت هستیم و به همین منظور 
الزم اســت اتحادیه ها در هر صنفی بر مغازه ها و 
نمایندگی ها نظارت داشــته باشند؛ البته نظارت 
صرف کافی نیســت. به طور مثال وقتی اتحادیه 
راجــع به قیمت موتورســیکلت اعتــراض دارد و 
شــاهدیم که موتورسیکلت یک برند چقدر وارد و 
چقدر تمام شده و چقدر فروش می رود، می بایست 
یک ارگانی باشد که گزارش اتحادیه را تخصصی 

بررسی و با گران فروشی برخورد کند.
خادم منصوری ادامه داد: در بازار موتورسیکلت، یک 
سری مشکالت مردم را تهدید می کند. ما در اتحادیه 
با این مشــکل مواجهیم که برخی موتورســیکلت 
فروشان، گران فروشی می کنند یا سند به نام خریدار 
نمی زنند. برای جلوگیری از این تخلفات، الزم است 
اتحادیه ورود و بازرسی کند و بازوی اجرایی داشته 
باشد تا مانع برخی سوءاستفاده ها شود. به طور مثال، 
غرفه هایی در فروشــگاه های زنجیره ای به فروش 
موتورســیکلت می پردازند و، چون این فروشگاه ها 
زیر نظر اتحادیه کشوری فروشگاه ها هستند نظارتی 

بر کار این دفاتر فروش نیست.

گفت و گو

نگاه اشتباه دولت و مجلس به اقتصاد

  منع واردات لوازم خانگی
خون مردم را در شیشه کرد

  برخی اتفاقات اخیر در کشور و مسئله گرانی های 
افسارگســیخته و رها شــده در همه کاال ها و اقالم 
از جمله، خوراک، پوشــاک، آموزش، بهداشــت و 
درمان و حمل و نقل که به گفته یکی از مسئوالن 
قوا دیگر نمی شود از گرانی ها دفاع کرد، نکات قابل 
تاملی هســتند که الزم است درباره چرایی آن ها و 

عدم ثبات شان، بحث و تبادل نظر کرد.
احمــد علیرضابیگی، نماینــده تبریز در مجلس 
در همیــن خصــوص گفت: نــگاه دولت و مجلس 
به اقتصاد، نگاهی اشــتباه اســت؛ در واقع اقتصاد 
را یــک موجود بی جــان مکانیکی می دانند که در 
صورت فشــار به یک طرف، طرف دیگر مثل اهرم 
االکلنگ باال می رود، در حالی که این طور نیســت. 
بــرای مثال، چاره جلوگیری از قیمت باالی اجاره 
خانه و هزینه مســکن را در عوارض و مالیات برای 
خانه هــای خالی دیدیم تــا صاحبان این خانه ها، 
ملک های خود را در بازار، بیشــتر عرضه کنند که 
در ایــن صورت، طبیعتاً قیمت اجاره خانه کاهش 

پیدا می کند.
وی افزود: قیمت مسکن با اقدامات صورت گرفته 
کاهــش پیدا نکرد. صاحبان ســرمایه برای حفظ 
ارزش سرمایه شــان به جای اینکه سرمایه خود را 
در بازار ارز و سکه و خودرو، سرمایه گذاری کنند، 
در بخش مســکن ســرمایه گذاری کرده بودند که 
در همین راســتا، هم خانه ســاخته شده بود و هم 
به تبع آن، تعدادی شــاغل شده بودند، اما به جای 
اینکه این شــالق را به جان دولت بکشــیم که چرا 
سبب شدی ارزش پول ملی کشور تغییر پیدا کند، 
این شالق را به جان این صاحبان سرمایه و مسکن 

کشاندیم که چرا خانه ساخته اید.
این عضو کمیســیون شــورا ها و امور داخلی کشور 
اظهــار کرد: صاحبان ســرمایه بــه دنبال منفعت 
هســتند و در پی اقدام مذکور، ســرمایه خود را از 
کشــور خارج کرده اند. به عنوان مثال، در ترکیه یا 
دبی یا کشــوری دیگر، سرمایه گذاری می کنند که 
این کار، در نتیجه همان نگرش اشــتباه به اقتصاد 
اســت، در حالی که اقتصاد، موجود زنده اســت و 

نفس می کشد.
علیرضابیگی با تاکید بر اینکه نمی توان طرح های 
مقطعی و ضرب االجلی را در حوزه اقتصاد اجرا کرد، 
تصریــح کرد: در واقع نمی توان به طور مثال گفت 
از امروز واردات لوازم خانگی ممنوع شــود، چراکه 
نتیجه آن این می شود که با افزایش قیمت در این 
بخش، خون مردم را در شیشــه می کنند؛ بنابراین 
حوزه اقتصاد به این شــکل نباید اداره شــود و اگر 
واقعاً می خواهیم از تولید داخل حمایت کنیم، باید 
در قالب یک برنامه همه جانبه باشد تا هم از مردم 

و هم از تولید کننده حمایت الزم صورت بگیرد.
وی افــزود: موضوعات اقتصادی نمی تواند دفعتی 
باشد و باید طبق طرح و برنامه هدایت شود. رهبر 
معظــم انقالب فرمودند که ما این طرح جلوگیری 
از واردات لــوازم خانگــی را با نیت خیر و حمایت از 
تولید داخلی اعالم کردیم، اما نتیجه این شــد که 
خون مردم را در شیشــه کردند؛ در حوزه اقتصاد 

نمی شود به این شکل تصمیم گرفت.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با 
اشاره به اوضاع کنونی کشور، گفت: مردم امیدوار 
هســتند با هماهنگی که بیــن قوا به وجود آمده، 
نتیجــه عینــی و آثاری از بهبود وضعیت را ببینند 
و حس کنند، منظور این نیســت که لمس طالیی 
باشد، چراکه معجزه نمی شود؛ اما باید آثار کار ها و 
اقدامات و تغییر دیده شود، اما هنوز دولت نتوانسته 
کادر خود را بچیند و دخالت های عجیب و غریبی در 
انتصابات انجام می شود. در واقع دولت هنوز جاگیر 

نشده تا بتواند کار خود را انجام دهد.
علیرضابیگی یادآور شد: از طرف دیگر، دشمن هم 
که ساکت نمی نشیند و به طور دقیق همه مسائل را 
رصد می کند. کشوری که ادعای انقالبی گری دارد 
و با نظام ســلطه پنجه در پنجه انداخته، نمی تواند 
احســاس امنیت کند. اینکه از جنس مخالف برای 
پروژه نفوذ اســتفاده می شــود، یک مسئله کامال 
ًطبیعی اســت، اما دســتگاه های امنیتی ما چطور 

توانستند چنین غفلتی داشته باشند.
عضو کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور گفت: 
مثل روز روشــن اســت که در ابعاد مختلف، نفوذ 
اتفاق افتاده است و مسئوالن ما به راحتی یا بازی 
می خورنــد یا اینکه اصــاًل ورود الزم به موضوع را 
ندارند. البته این مســائل به دلیل عدم وجود حزب 
در کشور ما است. حزب بایستی کادر تربیت کند، 
چراکه قرار نیست ما مرکز تعلیم و تربیت فرماندار 
و بخش دار باشــیم و اگر حزب داشته باشیم، یا در 

قدرت هستند یا خارج از قدرت.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: حزبی که در 
قدرت نیســت، همه مســائل کشور و کار هایی 
کــه حزب غالب انجام می دهد را رصد می کند؛ 
بنابراین افراد خود را تربیت می دارد تا به مردم 
اثبــات کند به حزب ما رای دهید چراکه عرضه 
بیشــتری برای اداره کشــور داریم. در واقع باید 
رقابت ایجاد شود که در حال حاضر وجود ندارد. 
به عنوان نمونه گفته می شــود حزب اصولگرا و 
اصالح طلب داریم، در حالی که معلوم می شود 

هر دو مثل هم هستند.

۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانک های دولتی

جراحی نظام بانکی شروع شد
 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: محور 
ارزیابــی بانک های دولتی اجرای ســند 
راهبردها و سیاســت های بانکی است که 
به صورت فصلی منتشر می شود و به اطالع 

عمومی می رسد.
 »سیداحســان خاندوزی« در حاشــیه 
مراســم رونمایــی از ســند راهبردها و 
سیاســت های بخــش بانکــی در جمع 
خبرنــگاران اظهار داشــت:  بــا توجه به 
اینکه نقشه راه رشد غیرتورمی فقرزدا در 
ستاد اقتصادی دولت تصویب شده است 
و اولویت هایی که در نامگذاری ســال در 
حمایت از تولید با محوریت دانش بنیانی 
و تولید تعیین شــده، تحقق این اهداف 
نیازمند همکاری و مساعدت عملی شبکه 
بانکــی به عنوان رکــن نظام تامین مالی 

اقتصاد ایران است.
وی افزود: اگر بتوانیم راهبردهای متناسب 
با اهداف تولید و دانش بنیان را به عنوان 
دستور کار شبکه بانکی در نظر بگیریم و 
اعمال کنیم انتظار می رود تامین مالی به 
نحوی باشــد که بخش های مولد بیشتر 
برخــوردار شــوند و در بیــن بخش های 
تولیدی هــم فعالیت های دانش بنیان و 

اشتغالزا در اولویت قرار گیرند.
وزیــر اقتصــاد گفت: برای اینکه شــعار 
حمایت از تولید محقق شــود در وزارت 
اقتصاد از فروردین ماه سلســه جلساتی 
با حضور متخصصان حوزه بانکی کشــور 
برگزار شد و به بسته راهبردهای بانک های 
دولتی رسیدیم و هدف این بسته  این بود 
که اوال با تکالیف قانونی بانک ها و مصوبات 

شورای پول و اعتبار سازگار باشد از سوی 
دیگــر اولویت هایی را مشــخص کند که 
پیــروی از آنها محقق کننده برنامه هایی 
از جمله حمایت از تولیدکنندگان، مردم 
و مصــرف کنندگان، تســهیالت ارزان 
قیمت، افزایش شفافیت و مکانیسم های 

خودتنظیمی باشد.
وی ادامه داد: امروز به صورت رسمی بسته 
سیاســت ها و راهبردهای بانکی به تمام 
بانک های دولتی ابالغ شــد و از این پس 
اجرای این سند محور ارزشیابی بانک های 
دولتی است و گزارش های مربوطه طی دو 
یا سه ماه ارایه می شود و امیدواریم شبکه 
بانکی اهتمام جدی براجرای مصوبات این 
بســته داشته باشد و در هر فصل گزارش 

میزان پیشرفت این بسته را داشته باشیم.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد که شبکه 
بانک های دولتی اجرای جدی این مصوبات 
را در دســتور کار قرار دهند و اولویت آنها 
حرکت در مســیر سیاســت گذاری های 

بسته باشد.
وی تاکید کــرد: مهمترین هدف وزارت 
اقتصاد این اســت که بخش مولد و دانش 
بنیان اقتصاد بیشــترین اســتفاده را از 
اعتبارات بانکی داشــته باشند و اعتبارات 
بانک هــا به بخش های مولــد و نیازمند 

هدایت شود.
 ۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد 

به بانک های دولتی
دولــت به عنــوان بزرگترین ســهامدار 

بانک هــای دولتی سیاســت های کالن 
بخش بانکی را ابالغ کرد. این سیاست ها 
در ۲6 بند تنظیم شده که مهمترین آنها 

بدین شرح است:
۱. بانکهــای دولتــی ضمــن ارائه برنامه 
عملیاتی خود جهــت واگذاری، موظف 
شــدند ســهام غیر بانکی و امالک مازاد 
خود را بفروشند. هرگونه سرمایه گذاری 
در زمینه طال، ســکه، امالک و مستغالت 
توسط بانکها یا واحدهای تابعه ممنوع شد.

۲. بانک های دولتی بایســتی شعب مازاد 
خود را جمع آوری کنند. این بانکها باید تا 
پایان سال 3 درصد از شعب خود را کاهش 
دهند و تا پایان ســال ســوم باید حدود 6 

درصد از شعب خود را تعدیل کنند.

3. بانــک هــای دولتی طبق جدول ابالغ 
شــده موظف شــدند تا پایان سال جاری 
بیــش از ۲۰ درصــد مبادالت ارزی خود 

را افزایش دهند
۴. بانک های دولتی زیانده بایستی طبق 
سیاســت گذاری جدید وزارت اقتصاد تا 
پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج

شده و  بانک های سودده با سود نهایتا ۲ 
درصدی نیز به میزان ۴ درصد، سود خود 

را افزایش دهند
5. بانک های دولتی باید فرایند اعطای وام 
هــای تا ۲۰۰  میلیون تومان را به صورت 

کامل غیرحضوری کنند.
6. بانکها مکلف شــدند ضمن ارائه برنامه 
عملیاتی 3 ساله خود برای وصول مطالبات 
غیــر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم 
بازپرداخت تسهیالت، اقدام قانونی برای 

وصول مطالبات را انجام دهد
۷. بانک ها موظف هســتند در هر فصل 
اطالعــات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ 
میلیــارد تومــان را به همــراه اطالعات 

تکمیلی منتشر کنند.
۸. بانک ها مکلف شــدند تمام سود مازاد 
دریافتــی را بــه تســهیالت گیرندگان 

برگردانند
۹. اعطای هرگونه تسهیالت بدون لحاظ 

مراتب اعتبارسنجی ممنوع است
۱۰. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای 
تســهیالت ســرمایه در گــردش و کلیه 
مواردی که امکان محاســبه سود و زیان 
واقعی موضوع مشارکت در آن امکان پذیر 

نیست، اکیداً ممنوع شد

معاون وزیر صمت:
واردات خودرو در برابر صادرات دانش بنیان انجام شود

معاون وزیر صمت تاکید کرد که واردات خودرو در قبال صادرات محصوالت 
مزیت دار همچون تولیدات دانش بنیان کارشناسی تر باشد. علیرضا پیمان پاک 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در توییتی نوشت: در برهه ای که تنظیم 
بازار خودرو به واسطه کاهش عرضه با چالش جدی رو به روست، به نظر می رسد 
واردات خودرو در قبال صادرات محصوالت مزیت دار همچون تولیدات دانش 

بنیان کارشناسی تر باشد.
پیشینه ممنوعیت واردات خودرو

بر این اساس، پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ بر می گردد؛ زمانی 
که آمریکا از برجام خارج شد و شورای هماهنگی سران قوا به منظور صرفه جویی 
ارزی، واردات فهرستی از اقالم مختلف را ممنوع اعالم کرد که خودرو نیز در 
همین فهرست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا ۴ ساله بوده و در خرداد امسال 
به پایان می رسد.در این بین با توجه به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی 

مناسب به تقاضاهای موجود که طبق گفته وزیر صمت ۱.5 میلیون دستگاه 
در سال است، مجلس به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین 
راســتا طرح ســاماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱3۹۸ و در 
مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱3۹۹ 
به دلیل مغایرت با بندهای »۸« و »۹« سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز 
بند »۷« سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل 
صد و دهم رد کرد.در ادامه اما مجلسی ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و 
پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور ۱۴۰۰ با رأی باال 
تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد 
و به مجلس بازگردانده شد. مجدد پس از اصالح و ارسال طرح از سوی مجلس 
به شورای نگهبان، ۱3 آذر ماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعالم 
کرد که »ابهامات از نظر اعضای شــورای نگهبان برطرف شــده است و شورای 

نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.«با این حال پس از چند روز، 
این شورا با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، طرح مجلس را مغایر با بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و همچنین 
بند ۹ سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی تشــخیص داده و طرح را مجدد به 
مجلــس بازگرداند.امــا ایــن پایان ماجرا نبود و با توجه به تاکید نمایندگان به 
واردات خودرو، مقرر شد که موضوع واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری 
در قالب بودجه گنجانده شــده و از طریق بودجه تبدیل به قانون شــود. با این 
حال در سکوت خبری، بند مربوط به واردات خودروهای سواری برای تأمین 
نظر مجمع تشخیص و شورای نگهبان از بودجه حذف شد.در نهایت با توجه به 
اینکه تقریباً تمامی مسئوالن کشور نسبت به وضعیت صنعت و بازار خودروی 
کشور انتقاد کردند، مجمع تشخیص با واردات مشروط خودرو در ازای صادرات 

خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت کرد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک با اعالم اینکه سال ۱۴۰۱ سال کاهش قیمت 
مسکن است، گفت: این شرایط تا دو تا سال آینده نیز در کشور ادامه دارد و 

شاهد تداوم کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.
 نیمه فروردین امســال ایرنا در گزارشــی با عنوان»ریزش قیمت مسکن در 
۱۴۰۱ قطعی اســت« نوشت: فروشندگان ملک در چندین منطقه پایتخت 
می گویند جریان کاهش قیمت در طول ماه های سال گذشته)۱۴۰۰( وارد 
بازار مســکن ۱۴۰۱ شــده است و ریزش نرخ های پیشنهادی و ثبات قیمت 
در ســال جاری با تکیه بر ســاخت مسکن دولتی و نتیجه گیری از مذاکرات 
رفع تحریم ها قطعی است. در همین راستا بانک مرکزی در نخستین گزارش 
خود از بازار مســکن در فرودین ۱۴۰۱، از کاهش بیش از ۲ درصدی قیمت 
مسکن خبر داده است. »مصطفی قلی خسروی« امروز شنبه در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا به گزارش بانک مرکزی در خصوص قیمت مســکن 
در فروردین ۱۴۰۱ اشــاره کرد و گفت:دولت در تالش اســت با طرح نهضت 
ملی مسکن کمبود مسکن در کشور را جبران کند و این طرح در چند حوزه 

از جمله مسکن روستایی و مسکن شهری در حال تدارک و اجرا است.
وی با بیان اینکه اکنون حدود ۷۲۰ هزار واحد مســکونی کمبود ســاخت 
در کشــور وجود دارد، گفت: هر ســال آپارتمان های فرسوده نیز به این سبد 
اضافه می شود و آمار خانه اولی ها نیز وجود دارد. بنابراین دولت سیزدهم با 
شناسایی این کمبود و طرح نهضت ملی قصد جبران کسرِی مسکن را دارد.
به گفته قلی خسروی بازار به افزایش عرضه واکنش مثبت نشان خواهد داد 
و تکمیل مســکن در طرح های دولتی از جمله مســکن مهر و مســکن ملی و 
تحویل آن به متقاضیان، رشد بی رویه قیمت مسکن را کنترل خواهد کرد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران، در باره کاهش تعداد معامالت نسبت 
به اسفندماه ۱۴۰۰ نیز گفت: امسال سال تثبیت قیمت مسکن است. در عین 
حال وارد رکود عمیق تری شده ایم و در شرایط رکود نیر شاهد افزایش قیمت 
نخواهیم بود. به گفته قلی خسروی با احتمال نتیجه گیری از مذاکرات رفع 

تحریم ها تا دو سال آینده شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم.
وی گفت: احتماال با افزایش جزیی در نرخ نهاده ها مواجه هستیم که به ساخت 

و ساز هم باز می گردد و تاثیر جزیی در قیمت عرضه می گذارد.
 »قلی خســروی« فروردین امســال نیز به ایرنا گفته بود دالالن و سوداگران 
قصد دارند از عدم تناسب در عرضه وتقاضا سوءاستفاده کنند و نرخ گذاری 
بازار اجاره و مسکن را انجام دهند. بر این اساس سوداگران مسکن و مخالفان 
طرح های اقتصادی دولت در بخش مســکن با هدف کســب سود بیشتر و بر 

هم زدن بازار، قیمت های غیر واقعی را در فضای مجازی منتشر می کنند.
قیمت مسکن در تهران در فروردین امسال با کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به 
اسفندماه همراه شد و در حالی که در ۱۲ماه منتهی به فروردین سال ۱۴۰۰ 
مســکن ۹۱.۷ درصد گران شــده بود، این نرخ با نزول قابل توجه در دولت 
ســیزدهم به ۱6.۹ درصد کاهش یافته اســت. همچنین، بر اســاس گزارش 
بانک مرکزی، تعداد آپارتمان های مســکونی معامله شــده در شهر تهران در 
فروردین  ماه سال ۱۴۰۱، به 3.۴ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت 
به ماه قبل ۴۹.۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.۷ درصد 

افزایش نشان می دهد.

خبر ویژه

صدور ســیگنال های متناقض، بازار ارز را ســردرگم کرده، چنان که 
همین عامل موجب شد قیمت دالر در آخر هفته قبل برای دومین بار 
در سال جاری از مرز ۲۸هزار تومان عبور کند. با وجود آنکه مقام های 
مسئول می گویند درآمدهای ارزی افزایش یافته و منابع ارزی بلوکه 
شده ایران آزادشده، هنوز اطالعات کاملی از میزان افزایش درآمدهای 
ارزی ایران وجود ندارد. ضمن اینکه گزارش های برخی منابع غربی در 
مورد منتقل نشدن ارزهای بلوکه شده به داخل، به ابهام های موجود 
در بازار ارز دامن زده اســت. به نظر می رســد بازار ارز در شرایط فعلی 
به شفاف سازی  بیشتری نیاز دارد تا جلوی رشد قیمت ها گرفته شود.

افزایش درآمدهای ارزی
رئیس کل بانک مرکزی می گوید؛ درآمدهای ارزی ایران به شکل قابل 
توجهی افزایش یافته است. به گفته علی صالح آبادی همه درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات به ویژه صادرات نفتی در فروردین ماه وصول 
شده است. همچنین در اطالعیه بانک مرکزی نیز تأکید شده است؛ 
عرضه و معامله ارز صادرکنندگان در ســامانه نیما در مقایســه با دوره 

مشابه سال گذشته ۹۰درصد رشد کرده است.
آزادسازی  منابع ارزی

به تازگی روزنامه گاردین به نقل از یک منبع ناشــناس دولتی ایران 

مدعی شــده بود: بدهی ۴۰۰میلیون پوندی انگلیس در زمان آزادی 
نازنین زاغری و انوشه آشوری، ۲تبعه انگلیسی-ایرانی، هنوز به دست 
تهران نرسیده است. این روزنامه مدعی شد این پول در عمان بلوکه 
شده و فقط یک میلیون پوند آن به تهران منتقل شده است. هرچند 
روابط عمومی بانک مرکزی ادعای نشریه گاردین را رد کرده و توضیح 
داده؛ 3۹۰میلیون پوند بدهی انگلیس به ایران، به طور قطعی و کامل 
توســط  بانک مرکزی ایران وصول شــده است، اما به نظر می رسد این 
جنــگ روانــی در بازار ارز تا زمانی کــه از آمارهای درآمدهای ارزی 

ابهام زدایی نشود، ادامه خواهد داشت.

جنگ روانی در بازار ارز

دالر کانال عوض کرد

رییس اتحادیه مشاوران امالک:

کاهش قیمت مسکن تا دوسال آینده ادامه دارد
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نفت و انرژی 4

آبی: کارشناس ارشد مدیریت منابع 

اقتصاد نفتی، جغرافیای ایران را خشکاند

گزارش

بین الملل

 نفت روسیه 
 در یک قدمی بایکوت 

در اتحادیه اروپا
انتظــار می رود اعضای اتحادیه اروپا 
در هفتــه جاری بــا تحریم واردات 
نفت روســیه موافقت کنند.چنین 
اقدامی هفته هاســت که مورد بحث 
اســت و آمریــکا برای اتخــاذ این 
تحریم، اتحادیه اروپا را تحت فشــار 
قــرار داده تا تامین مالی روســیه را 
از طریــق پرداخت پول واردات نفت 
و گاز این کشــور، متوقف کند.طبق 
گــزارش نیویورک تایمــز به نقل از 
مقامــات اروپایی آگاه، اتحادیه اروپا 
در تعطیــالت آخر هفته به بحث در 
این باره ادامه می دهد و کمیســیون 
اروپا پیشــنهاد نهایــی را برای ارائه 
به ســفرای اتحادیــه اروپا به منظور 
تصویب آن، تدوین خواهد کرد. این 
سفرا قرار است روز چهارشنبه دیدار 
کننــد و موافقت نهایی تا پایان هفته 
صورت خواهد گرفت.هیچ نشانی از 
ایــن که این تحریم تا چه حد جامع 
یــا فراگیر خواهد بــود، وجود ندارد 
اما روشــن اســت که نوعی تحریم 
در افق دیده می شــود.اتحادیه اروپا 
یک چهارم از نفت مورد نیازش را از 
روسیه دریافت می کند. تحلیلگران 
پیشنهاد کردند که اتحادیه اروپا نفت 
روســیه را به طور کامل تحریم کند 
کــه به ضرر مالی قابــل توجه برای 
روســیه منتهی می شــود و روسیه 
ممکن اســت خریداران کافی برای 
فــروش نفتی که معموال به اتحادیه 
اروپــا مــی رود، پیــدا نکند. چنین 
آســیب مالی به توانایــی والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه برای 
ادامــه تامیــن مالی هزینه جنگ در 
اوکراین، آســیب می زند.میخاییل 
خودورکوفسکی، صریح ترین منتقد 
کرملین هفته گذشته گفته بود: اگر 
پوتیــن جریان صادرات نفت و گاز را 
از اروپــا به بازارهای آســیایی تغییر 
دهــد، بیــش از نیمی از درآمدش از 
دســت می رود. وی همچنین گفت: 
تحت چنین شرایطی آیا پوتین قادر 
خواهد بود به جنگ ادامه دهد و چه 
مدت می تواند تحت این شــرایط به 
جنگ ادامه دهد. گفتن آن دشــوار 
اســت اما تصور می کنم ضربه بسیار 
جدی باشــد.بر اساس گزارش اویل 
پرایــس، همچنیــن پیامدهــای 
بلندمدتی هم وجود خواهد داشــت. 
اگر روســیه پس از اعمــال تحریم 
اتحادیه اروپا موفق نشــود برای همه 
نفتــی که تولید می کند، مشــتری 
پیــدا کند، در این صــورت ممکن 

است تولیدش احیا نشود. 

 سرعت گیر چین 
علیه نفت ۱۰۰ دالری

 3۴ از  رویتــرز  نظرســنجی  در   
اقتصــاددان و تحلیلگر، پیش بینی 
شــد میانگین قیمت هر بشکه نفت 
برنت در سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ دالر و۱6 
ســنت می رسد که پایین تر از قیمت 
۱۰3 دالر و هفت ســنت پیش بینی 
شده در نظرسنجی ماه پیش رویترز 
است و نخســتین بازبینی نزولی در 
چهار ماه گذشــته به شمار می رود.
میانگین قیمت نفت برنت که قیمت 
پایه بازار جهانی است، از ابتدای سال 
۲۰۲۲ تاکنون به ۹۹ دالر و ۸۰ سنت 
در هر بشکه رسیده و روز جمعه ۱۰۸ 
دالر و هفت سنت معامله شد.میانگین 
قیمت هر بشــکه نفت آمریکا هم ۹6 
دالر و ۲۱ ســنت پیش بینی شد که 
پایین تر از پیش بینی قبلی ۹۸ دالر 
و ۴۹ سنت است.نگرانی ها نسبت به 
رشد اقتصادی و تقاضا برای سوخت 
در چیــن کــه بزرگترین واردکننده 
نفــت جهــان اســت، با گســترش 
تســتهای گروهی کرونــا در پکن و 
بــاال رفتن احتمــال قرنطینه قریب 
الوقوع مشابه شانگهای، افزایش پیدا 
کرده اســت.نوربرت روکر، تحلیلگر 
بانــک جولیوس بائــر گفت: کووید 
۱۹ هنوز تمام نشــده و به خصوص 
تقاضای پایین تر چین ممکن اســت 
تاثیــر منفی روی قیمت ها داشــته 
باشــد. تصور نمی رود قیمت افزایش 
بیشتری داشــته باشند هر چند که 
ابهامــات جنگ، غیرقابل پیش بینی 

هستند.

رییس هیات مدیره کانون انجمن های 
صنفی جایگاه داران کشور خبر داد؛

 جایگاه های سوخت 
در آستانه ورشکستگی 

 رییــس هیات مدیــره کانون انجمن های 
صنفی جایگاه داران کشور با اشاره به اینکه 
جایگاه داران با مشــکالت فراوانی در حوزه 
درآمدی مواجه هســتند، گفت: متاسفانه 
6۰ درصــد جایگاه هــای عرضه ســوخت 
کشــور به دلیل مشــکالت مالی در آستانه 
ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند.همایون 
صالحی عمده مشکالت جایگاه داران کشور 
را پاییــن بودن کارمزد فروش و درآمد آنها 
دانست و افزود: کارمزد جایگاه داران نه تنها 
براساس نرخ تورم روز افزایش نداشته بلکه 
ضریب این میزان هم بســیار کم اســت لذا 
بر اساس قیمت کارشناسی در سال جاری 
کارمزد فروش هر لیتر بنزین باید به 3۸۰ 
تومان و کارمزد فروش هر لیتر نفت گاز هم 
باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد.وی با اشــاره 
به اینکه در ســال گذشته کارگروهی برای 
تعیین نرخ کارمزد ســال ۱۴۰۰ تشــکیل 
شد، گفت: قیمت کارشناسی، افزایش ۸۰ 
درصــدی نرخ کارمزد بود اما با جلســات، 
آنالیز و مستندسازی هایی که انجام شد و 
در کمال ناباوری فقط ۲5 درصد به کارمزد 
فروش جایگاه داران اضافه شــد و به جای 
قیمــت ۲۲۴ تومان، قیمــت ۱5۷ تومان 
تعیین شــد که ۷۰ تومان کمتر از قیمت 
کارشناسی شده بود و این ضربه مهلکی به 
جایگاه داران کشــور در سال گذشته وارد 
کرد.رییس انجمــن صنفی جایگاه داران 
اســتان کرمانشاه سهمیه بندی بنزین در 
آبان ۱3۹۸ و شــیوع کرونا را باعث کاهش 
3۰ درصدی فروش جایگاه داران دانســت 
و افــزود: به دلیل رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی میزان فروش سوخت به حدی 
کاهش یافت که در ۴۰ ساله اخیر بی سابقه 
بــود و در آن زمان هم بســیاری از جایگاه 
های عرضه ســوخت تا مرز تعطیلی رفتند 
اما با وام و قرض خدمت رســانی به مردم 
را قطــع نکردند.صالحی با اشــاره به اینکه 
مصوبــه هیات وزیــران در دولت قبل که 
الزاماتی را برای جایگاه داران تعیین کرده 
بــود و به هیچ عنــوان در نرخ کارمزد آنها 
لحاظ نشــده بود، عمال کمر جایگاه داران 
را شکست، تصریح کرد: امسال هم که 5۷ 
درصد به دســتمزد و بیمه کارگران اضافه 
شــده و این در حالی اســت که در آخرین 
جلســه ای که ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ برگزار 
شد هیچ چشم اندازی برای میزان افزایش 
نــرخ کارمزد جایگاه داران تعیین نشــده 
ولــی حقوق کارگران باید از اول فروردین 
به روز شــود.رییس هیــات مدیره کانون 
انجمن های صنفی جایگاه داران کشــور در 
بخش دیگری از صحبت های خود تحمیل 
پرداخــت مالیات بــر ارزش افزوده را یکی 
دیگر از مشــکالت جایگاه داران برشمرد و 
گفت: از آنجاییکه جایگاه داران حق العمل 
واقعی نیســتند و محصــول آنها متعلق به 
شرکت پخش است لذا طبق قانون مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده نیستند.وی با اشاره 
به اینکه ما مالک کاال نیستیم و فقط امانت 
دار شــرکت پخش هســتیم، افزود: اما در 
کمــال نابــاوری اعالم کردند هر جایگاه به 
صورت جداگانه باید مالیات بر ارزش افزوده 
پرداخت کند در صورتیکه به جای تشکیل 
چهار هزار و ۲۰۰ پرونده در ســازمان امور 
مالیاتی، شــرکت پخش می تواند از مقدار 
کارمزد مالیات را بردارد و از تشکیل ۱6 هزار 
و ۸۰۰ پرونــده جدیــد مالیاتی جلوگیری 
کند.صالحی تعداد واحدهای عرضه ســی 
ان جی در کشــور را ۲ هزار و ۴۹5 واحد با 
۲۲ میلیــون مترمکعب توزیع روزانه برای 
چهار میلیون خودرو کشــور عنوان کرد و 
گفــت: اگر کارمزد این جایگاه ها هم ۱۰۰ 
درصد افزایش نداشــته باشد قادر به ادامه 
فعالیت نخواهند بود و این در حالی اســت 
کــه تجهیزات این جایگاه ها مدام نیازمند 
تعمیر و بهســازی است و اگر جایگاه داران 
توان این کار را نداشته باشند صدمات جانی 
بــرای کارگران و مراجعــه کنندگان را به 
همراه دارد.این مســئول صدور مجوزهای 
بی رویه را یکی دیگر از چالش های موجود 
دانست و گفت: یک رای ما در برابر پنج رای 
دیگر تعیین کننده نیست و متاسفانه عده 
ای با رانت، رشــوه و نفوذ در دســتگاه های 
ذی ربط، برای خود و یا بستگانشان مجوز 
احداث جایگاه می گیرند در صورتیکه با این 
اقدام هم خود را نابود می کنند و هم جایگاه 
های همجوار خود را با مشــکالت فراوانی 
روبــرو می نمایند.صالحی تعداد واحدهای 
عرضه بنزین در کشور را چهار هزار و ۲۰۰ 
و تعــداد واحدهای عرضــه گازوییل را ۲ 
هــزار و ۴5۰ واحــد عنوان کرد و گفت: در 
فروردین امســال به طــور میانگین روزانه 
۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشــور توزیع 
شده و در سال گذشته هم به طور میانگین 
روزانه ۸6 میلیون لیتر بنزین و 5۰ میلیون 

لیتر گازوییل در کشور توزیع شد.

یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: در منظر 
توسعه اقتصادی، انبوهی از متغیرها و با همبستگی های 
بسیار پیچیده چنان بر یکدیگر تاثیر می گذارند که تحلیل 
و تشخیص آنچه درست است را با مشکل روبرو می کنند. 
در این میان، از سال ۱3۲۲ تاکنون، مدیریت منابع آب 
کشــور از دو فن آوری پمپ و بتن آســیب جدی دیده 
است.داریوش مختاری ، با بیان اینکه آبشخور توسعه هر 
دو فن آوری)پمپ و بتن(، درآمدهای نفتی بوده اســت؛ 
اظهــار کرد: اولــی با تصویب اعتبارات عمرانی در ظرف 
برنامه های توســعه و دومی با تامین اعتبارات مستقیم 
بانکی و یارانه های کشــاورزی تشــویق و به کار گرفته 
شــد.وی افزود: فن آوری بتن در قامت ساخت سازه های 
بزرگ آبی به ویژه ۱۰۰۰ ســازه ســد که به طور عمده 
به توســعه بی رویه کشاورزی، متالشی کردن نظام کهن 
بهره برداری از آب رودخانه ها، خشــک شــدن تدریجی 
تاالب ها، تغییر کاربری فزاینده اراضی شــهر و توســعه 
کالنشهرها انجامید. بکارگیری فن آوری پمپ در قامت 
حفر نزدیک به ۱ میلیون حلقه چاه آب کشاورزی و توسعه 
بی  رویه کشاورزی از ۱ میلیون هکتار به ۸ میلیون هکتار 
انجامید.این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی تصریح 
کرد: کلید فاجعه زیست محیطی ایران از سال ۱33۲ زده 
شــد؛ از همان هنگامی که با تزریق درآمدهای نفتی به 
اقتصاد کشور دست دولت برای توسعه شبکه های آبیاری 
و زهکشــی باز شــد. در همان سال در وزارت کشاورزی، 
بنگاه توسعه آبیاری تاسیس شد. پس از آن وزارت آب و 
برق و سپس وزارت نیرو تمام قد نماینده یک تفکر خام 
و خطرناک ســازه ای بودند.مختاری با بیان اینکه گویا با 
ساخت نزدیک به ۱۰۰۰ سد می توانند منابع آب را در یک 

فالت نیمه خشک مدیریت کنند، گفت: در متن مدیریت 
آب نیز  خروجی یک وضعیت دهشتناک بود که شامل 
افزایش جریان های سیالبی، شستشوی ساالنه میلیاردها 
تن خاک، افزایش دوره های خشکی و کم آبی و خشک 
شــدن تاالب ها و دریاچه های داخلی به ویژه گاوخونی، 
بختگان و ارومیه بوده است.وی ادامه داد: شتابزدگی در 
هزینه  کرد اعتبارات عمرانی در متن بتن و پرداخت یارانه 
به منظور توسعه کشاورزی در فضای باز چنان جذابیتی 
برای دولت ها داشته است که تامین ارزانتر و پایدارتر برق 
کشــور از انرژی خورشیدی و توسعه توربین های بادی 
و یا توســعه گلخانه های کشــاورزی در دستور کار قرار 
نگرفــت. چنانچــه درآمدهای نفتی نبود و یا هزینه کرد 
درآمدهای نفتی بر پایه تحلیل های منفعت-هزینه انجام 

می گرفت، قطعا اتفاقات ناگوار باال نمی  افتاد. به طوری 
که انرژی های خورشیدی و بادی و ساخت گلخانه های 
کشــاورزی مورد حمایت قرار می گرفت و امروز در متن 
یک فروپاشی تمام عیار جغرافیایی و یک اقتصاد تورمی 
و ناپایدار قرار نگرفته بودیم.این کارشناس ارشد مدیریت 
منابع آبی با بیان اینکه اکنون چنان کارد به اســتخوان 
رسیده است و اقتصاد ایران از مسیر پایدار و درست خود 
به اندازه ای دچار انحراف شده است که توسعه صنایع آب بر 
و پروژه های خطرناک انتقال آب با انبوهی از مخاطرات 
زیست  محیطی و ناپایداری و در همان حال رانت فزاینده 
و تورم زا در ســر در توســعه کشور قرار گرفته اند، گفت: 
کالنشهرها همچنان توسعه داده می شوند و امکان انجام 
اقدام های زیربنایی در بخش کشــاورزی تقریبا از بین 

رفته است و اقتصاد کشاورزی توان باز زنده سازی بخش 
کشاورزی را برای توسعه گلخانه ها ندارد.

اقتصاد کشور به مرور از قاعده پنجره شکسته پیروی 
کرده است

مختاری با بیان اینکه اقتصاد کشــور به مرور از قاعده 
پنجره شکســته پیروی کرده اســت و بــا نرخ تصاعد 
هندسی، تورم زا، خطرناک، در مرحله فروپاشی اقتصادی 
و فروپاشی جغرافیایی قرار گرفته است، گفت: اکنون راه 
به نادرست و شتابزده ای که گذرانده ایم را باید بازگردیم. 
دقیقا همان کارهایی که انجام دادیم، ادامه ندهیم و همان 
کارهایی که باید انجام بدهیم به طور واقعی و جدی در 
دستور کار قرار گیرند. اشتباهاتی که جبران نشدن آن 
به بهای خالی از سکنه شدن فالت ایران خواهد انجامید. 
رخدادی که فالت بزرگ ایران در پیشینه تاریخی خود 
از جمله نابودی شــهر ســوخته سیستان در همجواری 
هامون بزرگ و تمدن جیرفت در همجواری جازموریان، 
در کارنامه خود دارد. این کارشناس ارشد مدیریت منابع 
آبی با بیان اینکه اکنون چنان کارد به استخوان رسیده 
اســت و اقتصاد ایران از مســیر پایدار و درســت خود به 
اندازه ای دچار انحراف شده است که توسعه صنایع آب بر 
و پروژه های خطرناک انتقال آب با انبوهی از مخاطرات 
زیست  محیطی و ناپایداری و در همان حال رانت فزاینده 
و تورم زا در ســر در توســعه کشور قرار گرفته اند، گفت: 
کالنشهرها همچنان توسعه داده می شوند و امکان انجام 
اقدام های زیربنایی در بخش کشــاورزی تقریبا از بین 
رفته است و اقتصاد کشاورزی توان باز زنده سازی بخش 

کشاورزی را برای توسعه گلخانه ها ندارد.

خبر ویژه

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی پاالیشگاه چهارِم مجتمع گازی پارس جنوبی گفت: 
تنها امید ما طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی و حذف پیمانکاران است. اگر این 
طرح به نتیجه نرسد باید شاهد کوچ نیروهای تخصصی پارس جنوبی به کشورهای 
همسایه باشیم که چند برابِر اینجا به نیروها حقوق می دهند.حشمت اهلل سلیمانی 
در مورد مشکالت کارگران پیمانکارِی پارس جنوبی گفت: در مورد حل مشکالت، 
بیشتر صحبت می شود و در واقعیت اتفاقی نمی افتد. بزرگترین دغدغه ی ما حذف 
پیمانکاران و بریدِن دست های واسط از سفره ی کارگران است. پروژه ی گاز عسلویه 
یک پروژه ی ملی است اما این پروژه ی ملی را در قالب شرکتهای پیمانکاری به افراد 

صاحب نفوذ سپرده اند. وی گفت: پیمانکاران حقوق و مزایاِی نیروهای متخصصی که 
سالهای سال سرمایه ی صنعت کشور هستند را می بلعند و به جای اینکه مزد به طور 
مستقیم به جیب کارگران برود اول به جیب پیمانکاران می رود و بعد از آنکه پیمانکار 
ســود کالن خود را برداشــت به صورت ناچیز به کارگران می رســد. سلیمانی گفت: 
تنها راه حل مشکل ما حذف پیمانکاران است و طرح هایی مثل عدالت در پرداخت و 
نظارت بیشتر نمی تواند جایگزین حذف پیمانکاران شود. سلیمانی به مشکل بیمه 
تکمیلِی کارگران پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: در سال جدید هنوز بیمه تکمیلِی 

جدیدی برای ما معرفی نکرده اند .

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی پاالیشگاه چهارِم مجتمع گازی پارس جنوبی :

گاز خواهیم بود کارگراِن متخصِص نفت و  گر پیمانکاران حذف نشوند، شاهد مهاجرِت  ا

با تصویب  نمایندگان مجلس شورای اسالمی ؛ 

الگوی مصرف ماهانه برق خانگی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند که الگوی مصرف ماهانه 
برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف 
شــود که ۷5 درصد مشــترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل 
کمتر از آن مصرف کرده اند.بر اساس این خبر در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی و در جریان رسیدگی به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، 
نمایندگان ماده 6 این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:ماده 6- الگوی 
مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از 
مصرف تعریف می شــود که هفتاد و پنج )۷5( درصد مشــترکان خانگی 

آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. وزارت نیرو 
مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، اعمال تعرفه 
مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی - پلکانی )آی-بی-تی( 
برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف محدود کند و به 
مصارف باالتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.تعرفه برق مشترکین خانگی با 
مصرف باالتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر 
آن تا یک و نیم برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم برابر و میزان مصارف بیش از 
دو و نیم برابر به ترتیب با ضریب نیم )5 / ۰(، یک و نیم )5 / ۱(، دو و نیم 

)5 / ۲( و پنج )5( برابر هزینه تأمین برق )متوسط نرخ قراردادهای خرید 
تضمینی برق از نیروگاه های حرارتی در ســه ســال قبل به عالوه هزینه 
انتقال برق( محاسبه و دریافت می شود.تبصره ۱- در محاسبه صورتحساب 
برق ماه های گرم برای مشترکین مشمول این ماده در مناطق گرمسیر 
یک و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم )5 / ۰( و هشت دهم )۸ / 
۰( اعمال می شود.تبصره ۲- بهای برق برای مصارف خانگی کم مصرف 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور از 

تخفیف صد )۱۰۰( درصد برخوردار خواهد بود 

 : مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین شرکت توانیر

راه اندازی سامانه انرژی، صدور مجوزها 
کرد را تسهیل 

مدیرکل هوشمندســازی و فناوری های نوین 
شــرکت توانیر گفت: هوشمندسازی صنعت 
بــرق به بانک مرکزی بــرای رصد درگاه های 
پرداخــت قبوض مشــترکان کمک می کند.
هــادی مدقق ، در خصــوص آخرین وضعیت 
تحــول دیجیتال و توســعه دولت الکترونیک 
در صنعت برق کشــور گفت: قدم اول تحول 
دیجیتال در صنعت برق که مردم آن را حس 
کردنــد، حذف قبوض کاغذی و قدم دوم، راه 
اندازی اپلیکیشــن و وبسایت برق من بود که 
حدود ۴۰ خدمت را در بحث خدمات فروش و 
پس از فروش، بهره برداری، خاموشی و ... فراهم 
کرده؛ این خدمات برای افرادی که دسترسی 
به اینترنت ندارند، از طریق شماره تماس های 

۱5۲۱ و ۱۲۱ ارائه می شود.
قــدم اصلی تحــول دیجیتال صنعت برق نیز، 
نصب کنتور های هوشــمند اســت که بخش 
عمــده داده ها را گــردآوری و یک کالن داده 
ایجاد کرده اســت. عمدتا در مباحث مدیریت 
مصرف به بحث کنتور های هوشــمند اشــاره 
می شــود؛ اما این اقدام، افزایش کیفیت ولتاژ 
بــرق تحویلی به مشــترکان را نیز قابل رصد 

می کنــد. قبال منتظر می ماندیم تا مشــترکی 
تماس بگیرد و شــکایتی کند تا متوجه شویم 
که کیفیت ولتاژ در نقطه ای مشــکل دارد؛ اما 
این موضوع اکنون در بخش عمده ای از شبکه 
برق رؤیت پذیر شــده است.مشــترکانی که با 
اســتفاده از پنل های خورشــیدی تولید برق 
دارند، همگی به کنتور های هوشــمند تجهیز 
شــده اند و مدیریت تولیــد و مصرف آن ها در 
بازه های ۱5 دقیقه ای و یک ساعته قابل رصد 
است. اهمیت تراز تولید و مصرف در تابستان 
بیشتر دیده می شود و مشترکان زیادی هستند 
که در این فصل، امکان تولید برق با اســتفاده 
از واحد هــای اضطراری مثل واحد های دیزلی 
را دارند.وی گفت: هوشمندســازی در صنعت 
برق را با موضوع کنتور ها شروع کردیم؛ اما به 
جز مشــترکان، برای پیمانکاران و ســایر ذی 
نفعــان مرتبط با صنعــت برق نیز برنامه هایی 
آغاز شــده؛ به طور مثال، ســامانه انرژی را راه 
اندازی و وبسایت هایی را با کمک مجموعه های 
مدیریت آب، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی 
و گردشگری و صنعت برقرار کردیم تا بتوانیم 

داده ها را میان دستگاه ها تبادل کنیم.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی  خبر داد؛

مدیریت شیشه ای با ایجاد سامانه صدور 
مجوز احداث جایگاه های سوخت

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از اعطای مجوز 
تمام الکترونیکی احداث جایگاه  عرضه سوخت با 
راه اندازی سامانه صدور مجوز جایگاه های عرضه 
ســوخت خبــر داد و گفت: ایــن اقدام به منظور 
شفاف ســازی، حــذف کاغذبازی ها و حرکت به 
ســمت اســتانداردهای دولت الکترونیک برای 
نخســتین بار در صنعت نفت محقق شــد.امید 
وطن خواه با تأکید بر اینکه شفاف سازی در رأس 
برنامه های دولت جدید قرار گرفته  است،  افزود: 
فرآیند دریافت مجوز احداث جایگاه سوخت پیش 
از این بسیار طوالنی، پیچیده و همراه با امضاهای 
طالیی بود که هم اکنون با راه اندازی سامانه درگاه 
ملی درخواســت مجوز جایگاه ســوخت مایع و 
سی ان جی در زیرمجموعه درگاه ملی مجوزهای 
کسب وکار کشور، افزون بر ارائه خدمات سریع تر 
بــه مردم،  یکپارچه ســازی و حذف فرآیندهای 
پیچیــده و غیرضــروری، گامی مهم در مســیر 
حرکت به سمت دولت الکترونیک، پاسخگویی 
و مدیریت شیشــه ای برداشتیم.وی تأکید کرد: 
طراحی تا راه اندازی این سامانه در کمتر از دو ماه 
اجرا شد و از ابتدای فروردین ماه امسال با صدور 

اطالعیه ای به مناطق سی وهفت گانه شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی به بهره برداری رسید و 
نخســتین مجوز احداث جایگاه نیز در روز دوم 
اردیبهشــت ماه امسال از طریق این سامانه اعطا 
شــد.مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت 
ملــی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی ایران 
تصریح کرد: این اقدام با افتخار برای نخستین بار 
در صنعت نفت محقق شده است و طی این فرآیند 
تمامی امضاها و مجوزها در مناطق و ستاد کاماًل 
الکترونیکی انجام و مجوز صادرشــده به صورت 
اتوماتیک وارد حوزه مجوزهای ملی کشور شده 
و ثبت می شود و سرانجام فرد درخواست کننده 
بدون هیچ گونه مراجعه حضوری مدارک خود را 
بارگذاری کرده، استعالمات انجام می شود و پس از 
بررسی شرایط زمین و احراز هویت و استعالم های 
الزم از دستگاه های امنیتی و ادارات زیرمجموعه، 
مدارک و مســتندات مرحله به مرحله تکمیل و 
تأیید شده و سرانجام فرد می تواند مجوز صادرشده 
را رؤیت و پرینت کند.وی گفت: پس از این مجوز 
ساخت همه جایگاه های عرضه سوخت از جمله 
ســوخت مایع و ســی ان جی از طریق این درگاه 

انجام می شود.
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55بانک و بیمه
همراهی 2۰ میلیارد ریالی خیرین در 

پویش همراه نیک بانک تجارت

کاربــران همراه بانک تجارت، در پویش »همراه 
نیــک« بیش از ۲۰ میلیارد ریال به مؤسســات 

خیریه اهدا کردند. 
پویــش »همــراه نیــک« به مدت یــک ماه با 
هدف جمع ســپاری کمک های انسان دوستانه 
 هموطنــان از طریق همراه بانک تجارت برگزار 
شــد و بر اســاس آمار، بیش از ۲۰ میلیارد ریال 
از ســوی نیک اندیشــان جمع آوری و  به حساب 

مؤسسات خیریه معتبر کشور واریز شده است. 
در مدت زمان برگزاری این پویش تعداد ۱۲۰ هزار 
و ۹۲6 تراکنش نیکوکاری به ارزش ۲۰ میلیارد و 
۷۹ میلیون ریال در همراه  بانک تجارت ثبت شد. 

مشــتریان، به موسسه محک بیش از ۹ میلیارد 
ریــال، کمیته امداد امام خمینــی )ره( بیش از 
۴ میلیارد ریال ســتاد مردمی دیه، آسایشــگاه 
 کهریزک هر یک بیش از ۲ میلیارد ریال، حمایت 
از ضایعات نخاعی بیش از ۱ میلیارد ریال و سایر 
مؤسسات خیریه موجود در  همراه بانک تجارت 
شامل صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف(، 
برنامه جهانی غذا، خیریه نیکان ماموت و صندوق 
ملی محیط  زیســت )پویش حمایت از یوزپلنگ 
ایرانی( هر یک مبالغی کمتر از 5۰۰ میلیون ریال 
اهدا کردند.  رویداد نیک اندیشانه »همراه نیک« از 
نیمه شعبان )۲۷ اسفند ۱۴۰۰( تا نیمه رمضان 
)۲۸ فروردیــن ۱۴۰۱( با هدف جمع ســپاری 
 کمک های انسان دوســتانهٔ هموطنان از طریق 
همــراه بانک تجارت برگزار و به رســم قدردانی 
از نیت خیر همراهان با این رویداد، به  قید قرعه 
5۰ جایزه پنج میلیون ریالی به شرکت کنندگان 
در این رویداد همزمان با عید ســعید فطر اهدا 
می شــود.  مبالغ جمع آوری شــده در این پویش 
بــا نگرش کمک بــه محرومیت زدایی در جامعه 
مستقیماً به حساب مؤسسات خیریه معتبر کشور 
 واریز می شــود تا به این ترتیب به مناسبت نیمه 
شــعبان، عید نوروز و هلول ماه مبارک رمضان 
اقدامی نوع دوستانه به نفع مردم  میهن اسالمی 

ایران صورت پذیرد. 

اخبار

 بیمه تجارت نو
 حامی قهرمان 

جام حذفی فوتبال

تیم فوتبال نساجی مازندران برای اولین 
بــار در تاریخ 63 ســاله خود، با پیروزی 
برابر آلومینیوم اراک، عنوان قهرمانی سی 
و پنجمیــن دوره رقابت های جام حذفی 

ایران را به خود اختصاص داد.
دیــدار فینــال ســی و پنجمیــن دوره 
رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های 
کشــور با برتری یــک بر صفر تیم مازنی 

به پایان رسید.
بیمه تجارت نو که امســال در رقابتهای 
فوتبــال لیگ برتــر و جام حذفی حامی 
تیم قدرتمند نســاجی مازندران بود، در 
رویکرد جدید خود تالش می کند، عالوه 
بــر عملیات حرفه ای بیمه گری، در حوزه 
مســئولیت ورزشــی، نیز ایفاگر نقشی 

اساسی باشد.
حمایت بیمه تجارت نو از این تیم ریشه دار 
و محبوب شمال کشور عالوه بر کمک به 
توســعه فرهنگ بیمه در جامعه، موجب 
افزایش ضریب نفوذ بیمه در سطح استان 

و کشور شد.

” برای اطعام 100 هزار نفر از روزه داران کشور راه اندازی پویش “سفره مهر
به مناســبت ماه مبــارک رمضان با 
هدف اطعام ۱۰۰هزار هموطنان روزه 
دار و مومــن مناطق کمتر برخوردار 
کشور، گروه مالی گردشگری نسبت 
به تامین ۱۰ هزار بســته ســبد مواد 
غذایــی اقــدام کــرده که توســط 
 بنیــاد نیکوکاری یــاس توزیع آغاز 

شده است.
در اجرای پویش “ســفره مهر” ابتدا 
قــرار بود ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم 
بین روزه داران توزیع شود اما با توجه 
به شرایط کرونا و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، مقرر شد این کمک ها به 
صورت بســته های خوراکی و غذایی 

آماده و بین خانواده ها توزیع شود.
ارزش هــر کدام از بســته های مواد 
غذایی حدود ۱۰ میلیون ریال اســت 
و عالوه بر آن به برخی از خانوارها بن 

نقدی نیز اهدا می شود.
در پویــش ” ســفره مهــر ” عالوه بر 

کمــک های مدیران و کارکنان گروه 
مالی گردشــگری و بانک گردشگری 
و همچنیــن شــرکت هــای تابعه، 

شــماری از هموطنان نیز در این امر 
خداپسندانه مشارکت کردند.

یادآور می شود: پیش از این نیز گروه 

مالی گردشگری از زمان شیوع کرونا 
تاکنون ده ها هزار بســته معیشتی را 
در راســتای کمک های مومنانه بین 

اقشار آسیب دیده از کرونا و همچنین 
نیازمندان مناطق مختلف کشــور از 
طریق بنیاد یاس توزیع کرده اســت. 
خانواده بزرگ گروه مالی گردشگری 
رســیدگی به وضعیــت نیازمندان و 
محرومان جامعــه را همواره دغدغه 
خــود می داند و عالوه بر ماه مبارک 
رمضان در ایام سال به مناسبت های 
مختلف در امور خیریه مشارکت کرده 

اند.
بنیــاد نیکــوکاری یــاس فاطمــه 
النبی)س(، خیریه ای مستقل با مجوز 
از سازمان بهزیستی کشور است. این 
موسســه غیرانتفاعی، غیرسیاسی و 
غیرتجاری به منظور خدمت رســانی 
به اقشــار آســیب پذیــر جامعه در 

حوزه های مختلف فعالیت می کند.
بنیــاد نیکــوکاری یاس وابســته به 
گروه مالی گردشگری از سال ۱3۹3 

تاسیس شده است.

خبر ویژه

اداره کل اعتبارات پســت بانک ایران بخشــنامه »تخصیص 5۰ درصد حداقل 
منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیالت به همان منطقه« را به تمام 
شــعب بانک در سراســر کشور ابالغ کرد. برطبق بخشنامه 3۴3۸۷۲/۰۰ مورخ 
۲3/۱۱/۱۴۰۰ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران با موضوع » تخصیص و هدایت موثرمنابع بانکی« 
بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی، حداقل 5۰ درصد از منابع ســپرده ای 
تجهیز شده در هر منطقه را به اعطای تسهیالت در همان منطقه اختصاص دهند.

براســاس این بخشــنامه، انتقال منابع ســپرده ای در هر منطقه به سایر مناطق 
بــا توجیــه عدم امکان تخصیص منابع ســپرده ای بــه همان منطقه، در صورت 
اختصاص 5۰ درصد از منابع سپرده ای به همان منطقه امکان پذیر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که نسبت مجموع 
تســهیالت اعطایــی آنها در هر منطقه آزاد تجــاری – صنعتی و ویژه اقتصادی 
به مجموع ســپرده های آنها در همان منطقه کمتر از 5۰ درصد باشــد، موظف 

هستند این نسبت را به حداقل 5۰ درصد ارتقا دهند.

 تخصیص ۵۰ درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه 
جهت اعطای تسهیالت به همان منطقه

اخبار

گهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه( آ
بــه موجــب پرونــده اجرائــی كاســه 139904018597000149 كاســه 9900208 علیــه آقــای حســین شــهیدی لــه خانــم محبوبــه معصومــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه شــماره پــاک ثبتــی شــماره فرعــی 2524 
و 2525 و 2526 و 2527 از پــاک اصلــی 3 در بخــش 12 گیــان ســنگر واقــع در رودبــرده بخــش 12 گیــان ثبــت و صــادر و بــه نــام آقــای حســین شــهیدی صــادر شــده اســت. برابــر نامــه واحــد اجــرای اســناد رســمی ســنگر در قبــال 
مبلــغ 32.680.200.000  ریــال )براســاس پاســخ اســتعام اتــاق اصنــاف شــماره 5239/7172  مــورخ 1401/2/5 هریــک ســکه طــای تمــام بهــارآزدی بــه قیمــت 130200000 ریــال تقویــم گردیــده اســت( در قبــال طلــب مهریــه 
خانــم محبوبــه معصومــی و صنــدوق دولــت تحــت بازداشــت قــرار گرفتــه اســت. 3/2544 بخــش 12 گیــان  شــماره دو هــزار و پانصــد و بیســت و چهــار فرعــی از ســه اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از شــماره یــک هــزار و شــانزده 
فرعــی قطعــه ســه تفکیکــی واقــع در ناحیــه ســنگی بخــش 12 بخــش دوازده حــوزه ثبتــی ســنگر اســتان گیــان بــه مســاحت )407/93( چهارصــد و هفــت متــر و نــود و ســه دســیمترمربع شــماال: )خندقیســت(بطول )10/75( ده متــر 
و هفتــاد و پنــج ســانتیمتر بــه پــاک 31 و104 باقیمانــده شــرقا: پــی مشــترک بطــول )29/16( بیســت و نــه متــر و شــانزده ســانتیمتر بــه قطعــه چهــارم تفکیکــی پــاک 2525 جنوبــا: در ســه قســمت كــه قســمت دوم آن غربــی اســت 
اول پــی اســت بطــول )13/75( ســیزده متــر و هفتــاد و پنــج ســانیتمتر بــه كوچــه احداثــی دوم پــی اســت بطــول )2/86( دو متــر وهشــتاد وشــش ســانتیمتر بــه كوچــه احداثــی ســوم پــی اســت بطــول )8/00( هشــت متــر بــه كوچــه 
احداثــی. غربــا: در دو قســمت اول )پــی مــورد ثبــت( بطــول )18/28( هجــده متــر و بیســت و هشــت ســانتیمتر بــه پــاک 31 و 104 باقیمانــده فرعــی از 3 اصلــی دوم )پــی مــورد ثبــت( بطــول )7/30( هفــت متــر و ســی ســانتیمتر بــه 
پــاک 31 و 104 باقیمانــده فرعــی از 3 اصلــی. 3/2525 بخــش 12گیــان : شــماره دو هــزار و پانصــد بیســت و پنــج فرعــی از ســه اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از شــماره یکهــزار و شــانزده فرعــی قطعــه چهــار تفکیکــی واقــع در ناحیــه 
ســنگ بخــش 12 بخــش دوازده حــوزه ثبتــی ســنگر اســتان گیــان بــه مســاحت )487/16( چهارصــد و هشــتاد و هفــت متــر و شــانزده دســیمترمربع شــماال: در دو قســمت كــه قســمت اول آن غربــی اســت اول )خندقیســت(بطول 
)9/95( نــه متــر و نــود و پنــج ســانتیمتر بــه پــاک 31 و 104 باقیمانــده دوم )خندقیســت( بطــول )7/53(  هفــت متــر و پنجــاه و ســه ســانتیمتر بــه پــاک 31 و 104 متصلــه باقیمانــده شــرقا: پــی مشــترک بطــول) 31/44( ســی 
و یــک متــر و چهــل و چهــار ســانتیمتر بــه قطعــه پنجــم تفکیکــی پــاک 2526 جنوبــا: پــی اســت بــه طــول )15/00( پانــزده متــر بــه كوچــه احداثــی غربــا: پــی مشــترک بطــول ) 29/16( بیســت و نــه متــر و شــانزده ســانتیمتر بــه قطعــه 
ســوم تفکیکــی پــاک 2524 فرعــی از 3 اصلــی . 3/2526 بخــش 12 گیــان: شــماره دو هــزار و پانصــد و بیســت و شــش فرعــی از ســه اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از شــماره یــک هــزار  وشــانزده فرعــی قطعــه پنــج تفکیکــی واقــع 
در ناحیــه ســنگی بخــش 12 بخــش دوازده حــوزه ثبتــی ســنگر اســتان گیــان بــه مســاحت )512/24( پانصــد ودوازده متــر و بیســت و چهــار دســیمترمربع . شــماال: در ســه قســمت اول )خندقیســت( بطــول )1/12( یکمتــر ودوازده 
ســانتیمتر بــه پــاک 31 و 104 باقیمانــده دوم )خندقیســت( بطــول )11/75( یــازده متــر وهفتــاد و پنــج ســانتیمتربه پــاک 31 و 104 متصلــه باقیمانــده ســوم )خندقیســت(بطول )3/53( ســه متــر و پنجــاه و ســه ســانتیمتر بــه 
پــاک 31 و 104 متصلــه باقیمانــده. شــرقا: در ســه قســمت اول پــی مشــترک بطــول )3/37( ســه متــر و ســی و هفــت ســانتیتر بــه قطعــه ششــم تفکیکــی پــاک 2527 دوم پــی مشــترک بطــول )8/26( هشــت متــر و بیســت و 
شــش ســانتیمتر بــه قطعــه ششــم تفکیکــی پــاک 2527 ســوم پــی مشــترک بطــول )25/40( بیســت و پنــج متــر و چهــل ســانتیمتر بــه قطعــه ششــم تفکیکــی پــاک 2527. جنوبــا: پــی اســت بطــول )15/00( پانــزده متــر بــه كوچــه 
احداثــی . غربــا: پــی مشــترک بطــول )31/44( ســی و یــک متــر و چهــل و چهــار ســانتیمتر بــه قطعــه چهــارم تفکیکــی پــاک 2525 فرعــی از 3 اصلــی . 3/2527 بخــش 12 گیــان. شــماره دو هــزار و پانصــد و بیســت و هفــت فرعــی از 
ســه اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از شــماره یــک هــزار و شــانزده فرعــی قطعــه شــش تفکیکــی واقــع در ناحیــه ســنگی بخــش 12 بخــش دوازده حــوزه ثبتــی ســنگر اســتان گیــان بــه مســاحت )575/09 ( پانصــد و هفتــاد وپنــج متــر 
و نــه دســیمترمربع. شــماال در دوقســمت اول )خندقیســت(بطول )3/47( ســه متــر و چهــل و هفــت ســانتیمتر بــه پــاک 31 و 104 باقیمانــده دوم )خندقیســت( بطــول )11/70( یــازده متــر و هفتــاد ســانتیمتر  بــه پــاک 31و 104 
باقیمانــده شــرقا : در ســه قســمت اول پــی مشــترک بطــول )10/00( ده متــر قطعــه دهــم تفکیکــی پــاک 2531 دوم پــی مشــترک بطــول )10/00( ده متــر بــه قطعــه نهــم تفکیکــی پــاک 2530 ســوم پــی مشــترک بطــول )19/44( 
نــوزده متــر و چهــل و چهــار ســانتیمتر بــه قطعــه هفتــم تفکیکــی 2528 جنوبــا: پــی اســت بطــول )15/00( پانــزده متــر بــه كوچــه احداثــی. غربــا: در ســه قســمت اول پــی مشــترک بطــول )25/40( بیســت و پنــج متــر وچهــل ســانتیمتر 
بــه قطعــه پنجــم تفکیکــی پــاک 2526 دوم پــی مشــترک بطــول )8/26( هشــت متــر و بیســت و شــش ســانتیمتر بــه قطعــه پنجــم تفکیکــی پــاک 2526 ســوم پــی مشــترک بطــول )3/37( ســه متــر و ســی و هفــت ســانتیمتر بــه 
قطعــه پنجــم تفکیکــی پــاک 2526 فرعــی از 3 اصلــی. امــاک مذكــور بصــورت چهــار قطعــه زمیــن محصــور بــا طــول و انــدازه در طبیعــت مطابــق مندرجــات اســناد ثبتــی فاقــد حصــار كــه در دو قطعــه 5 و 6 یکبــاب ســالن بــه ابعــاد 8 
متــر * 22.5 متــر بــا اســکلت فلــزی دیــوار از جنــس بلــوک ســیمانی ســربندی بــا پوشــش حلــب و زیرســازی فلــزی دارای پوشــش دهانــه ســمت جنــوب بــا حفــاظ كركــره ای قــرار دارد و وضعیــت اســتقرار آن داخــل قطعــات 5 و 6 مــی 
باشــد طبــق نظــر كارشناســان رســمی دادگســتری ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک هــای 2524-2525-2526-2527 بــه ترتیــب بــه مبالــغ 9/500/000/000 ریــال و 11/500/000/000 ریــال و 13/500/000/000 ریــال و 
زیابــی شــده و برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف آقــای حســین شــهیدی مــی باشــد و پــاک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روزیکشــنبه مــورخ 1401/02/25 در اداره ثبــت اســناد و امــاک ســنگر واقــع در ســنگر  15/000/000/000 ریــال ار
بلــوار امــام حســین )ع( روبــه روی تامیــن اجتماعــی ســنگر ســاختمان نویــد طبقــه اول از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ پایــه مبالــغ  9/500/000/000 ریــال و 11/500/000/000 ریــال و 13/500/000/000 
ریــال و 15/000/000/000 ریــال شــروع وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود . الزم بــه ذكــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب و بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف درصورتــی 
كــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ونیــز در صــورت وجــود مــازاد 
وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق  مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی 
ر برگــزار خواهــد شــد برابــر مــاده 136 ائیــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی شــركت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه كارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا  در همــان ســاعت و مــکان مقــر
ر مانــده  نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی كــه ظــرف مهلــت مقــر
فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذكــور قابــل اســترداد نبــوده وبــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط ومزایــده تجدیــد میگــردد . تبصــره- فــروش مــال 
بــه نســیه در صورتــی جایــز اســت كــه متعهــد لــه فــروش بــه نســیه را قبــول و مدیــون نیــز مــازاد را نقــدا دریافــت و یــا نســبت بــه مــازاد نســیه را قبــول نماینــد در هــر دو صــورت خــود مســئول وصــول خواهنــد بــود و حــق مزایــده 

1401/2/11 : کدل اباترینقــدا دریافــت مــی شــود . تاریــخ انتشــار کاظمی پا -علی  مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سنگر

مفقودی
نیکتــاز  موتورســیکلت  یکدســتگاه  مالکیــت  شناســنامه 
200CDI بــه رنــگ 1395 بــه رنــگ قرمــز بــه شــماره انتظامــی 
بــه   0197NEF952631 موتــور  شــماره  بــه   582-58426
آقــای  بــه  متعلــق   NEF200E9504553 شاســی  شــماره 
محمــد خاكپــور گراكوئــی فرزنــد صــادق مفقــود وازدرجــه اعتبــار 

ســاقط مــی باشــد.

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  " آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140060318603013664 مــورخ 1400/12/03 هیات موضــوع قانــون تعیــین تــکلیف وضــعیت ثبــتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبــتی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه 
و بامعــارض متقــاضی آقــای افشــین آبتیــن  فرزنــد فیــروز بــه شــماره شناســنامه 1882 صــادره از اردبیــل درقــریه شــالکو 
درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 161/66 مترمربــع پــاك فــرع41213ی  از اصــل77ی 
مفــروز و مجــزی از پــاک 276 از اصلــی 77 واقــع در بخش4رشــت خــریداری از مالــك رســمی آقــای باقر طاهری محــرز گردیده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگــهی می شــود در صورتی كه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالــكیت متقــاضی اعتــراضی داشــته باشــند می تواننــد از تــاریخ انتشــار اولین اگــهی بــه مــدت 
دومــاه اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم و پــس از اخــذ رسید ظــرف مــدت یك مــاه از تــاریخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضــائی تقــدیم نماینــد بــدیهی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالــكیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/27 ونوبــت دوم:1401/02/11
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

کشور ک  سازمان ثبت اسناد و امال
ج-ناحیه یک کر حوزه ثبت ملک 

گهی فقدان سند مالکیت  آ
آقــای حمیــد جعفــری ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده اعــام نمــوده 
اســت كــه ســند مالکیــت  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت 
از  مفــروز  اصلــی   155 از  16287فرعــی  شــماره  بــه  تفکیکــی   1 قطعــه  مربــع  متــر   145.09
پــاک 1701 فرعــی از اصلــی مذكــور واقــع در اراضــی حــوزه ثبتــی شهرســتان كــرج مــورد ثبــت 
1035676 صفحــه 14 جلــد 3938 امــاک بــه نــام مالــک فــوق ثبــت و صــادر گردیــده كــه 
بــه علــت بــی احتیاطــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده 
اســت . لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی بــه مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه كســب مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و 
یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذكــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده 
روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات 
ر اعتراضــی واصــل نشــود و یــا در صــورت  عمــل گــردد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــر
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات بــه متقاضــی تســلیم 

خواهــد شــد.
م الف/659

مسلم مرزآرا
ج کر ک ناحیه یک  سرپرست اداره ثبت اسناد و امال
از طرف عیسی شاهدی پاپکیاده

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای  " آ
فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140060318603013670 مــورخ 1400/12/03 هیات موضــوع قانــون تعیــین تــکلیف وضــعیت ثبــتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبــتی حــوزه ثبت ملك ناحیه2رشــت تصرفات مالکانــه و بامعارض 
متقــاضی آقــای غامرضــا ارادتمنــد اصلــی  فرزنــد علــی اكبــر بــه شــماره شناســنامه 1 صــادره از صومعــه ســرا درقــریه شــالکو 
درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 62/84 مترمربــع پــاك فــرع41412ی از اصــل77ی مفــروز 
مجــزی از پــاک 452 از اصلــی 77 واقــع در بخش4رشــت خــریداری از مالــك رســمی آقــای غامحســین غامرضاپــور كژدهــی محــرز 
گــردیده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگــهی می شــود در صــورتی كــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالــكیت متقــاضی اعتــراضی داشــته باشــند می تواننــد از تــاریخ انتشــار اولین اگــهی بــه مــدت 
دومــاه اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم و پــس از اخــذ رسید ظــرف مــدت یك مــاه از تــاریخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضــائی تقــدیم نماینــد بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذكــور و عدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالــكیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/27 ونوبــت دوم:1401/02/11
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  " آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی"

وضــعیت  تــکلیف  تعیــین  قانــون  موضــوع  اول  1400/12/18هیات  مــورخ   140060318021001339 شــماره  رای  برابــر 
ثبــتی اراضی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبــتی حــوزه ثبــت ملــك كوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
بامعــارض متقــاضی آقــای محمدرضــا محمــدی نواســطلی فرزنــد خســرو به شــماره شناســنامه 20527  صــادره از تهــران در یك 
ونیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت 412 مترمربع پــاک 64 مفروز و مجزی شــده 
از پــاک 41 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در قریــه نواســطلخ خــریداری از مالــك رســمی آقــای غامحســین محمــدی محــرز گــردیده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگــهی می شــود در صــورتی كــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالــكیت متقــاضی اعتــراضی داشــته باشــند می تواننــد از تــاریخ انتشــار اولین اگــهی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم و پــس از اخــذ رسید ظــرف مــدت یك مــاه از تــاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضــائی تقــدیم نماینــد بــدیهی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالــكیت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/27 شــنبه ونوبــت دوم:1401/02/11 یکشــنبه
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان

رشد 3۸ درصدی میزان تسهیالت پرداختی 
بانک ملی ایران

میزان تسهیالت پرداختی از سوی بانک ملی ایران به بخش های مختلف اقتصادی طی سال 
گذشته بیش از 3۸ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش داشته است. اطالعات موجود از آمار 
میزان تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی از این حکایت دارد که طی سال 
گذشــته بیش از ۲۲۲6 هزار میلیارد ریال تامین مالی توســط بانک ملی ایران صورت گرفته 
است. این تسهیالت به ترتیب به بخش های خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی 
و صنایع تبدیلی، مسکن و ساختمان و صادرات پرداخت شده است. این منابع در قالب یک 

میلیون و ۲۴5 هزار و ۸۷۱ فقره پرونده تسهیالتی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

در شــرایطی که ایران اســالمی شــدیدترین 
تحریم های ظالمانه بین المللی را تجربه می کند، 
کارگران به عنوان سربازان و سرداران این جنگ 
نابرابر اجازه ندادند که دشمنان به اهداف شوم 
خود برســند و متعهدانه پای حفظ اســتقالل 

کشور ایستاده اند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در شرایطی 
که ایران اسالمی شدیدترین تحریم های ظالمانه 
بین المللی را تجربه می کند، کارگران به عنوان 
سربازان و سرداران این جنگ نابرابر اجازه ندادند 

که دشــمنان به اهداف شــوم خود برســند و متعهدانه پای حفظ استقالل کشور 
ایســتاده اند. دکتر اســماعیل للـــه گانی با بین این مطلب در جشنواره امتنان از 
الگوهای برتر جامعه کار و تولید که روز پنج شنبه ۸ اردیبهشت ماه به مناسبت 
هفته کار و کارگر با حضور دکتر هادی بهداد مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و کارگران، گروه های کار و واحدهای تولیدی نمونه کشــور 
در محل بانک رفاه کارگران برگزار شــد، افزود: اگرچه از ابتدای انقالب اســالمی 
تاکنون همواره شاهد این بوده ایم که توجه به مقوله کار و کارگران عزیز روند رو 
به رشدی را طی کرده است اما به واقع همچنان تا جایگاه شایسته در این بخش 
فاصله داریم و ضرورت دارد توجه به این مهم صرفا محدود به هفته کار و کارگر 

نشود و در طول سال به عنوان یک برنامه محوری مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه، بانک رفاه کارگران مزین به عنوان “کارگران” است، خاطرنشان 
ســاخت: بر این مبنا تالش شــده اســت تا همواره توجه ویژه به این قشــر معزز و 
همچنین بازنشستگان ارجمند تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک 
برنامه راهبردی در راس برنامه ریزی ها و اقدامات توسعه ای بانک قرار داشته باشد.
دکتر للـه گانی در ادامه از آمادگی حمایت ویژه بانک رفاه کارگران از کارگران و 
گروه های کار و واحد تولیدی نمونه کشور خبر داد و گفت: آماده ایم تا با حمایت 
از تمامی طرح های برتر مرحله استانی سی وسومین جشنواره امتنان از کارگران، 
گروه های کار و واحدهای تولیدی نمونه، نسبت به توسعه یا فعال سازی این طرح ها 
اقدامات مقتضی را داشته باشیم؛ همچنین در حوزه خدمات تسهیالتی به کارگران 

نمونه نیز کامال آمادگی داریم تا این خدمات را بیش از پیش افزایش دهیم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در ادامه به راهکارهای توســعه اشــتغال در میان 
دانش آموختگان دانشگاهی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین راهکارها توجه به 
آموزش های کاربردی در محیط های دانشگاهی و حضور بیش از پیش دانشجویان 

در محیط های کاری است. در این راستا وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند طرحی را به 
دولت ببرد که بر اساس آن دانشجویان 3 سال از 
دوران تحصیل خود را در دانشگاه و سال آخر آن 
را در محیط های کار ادامه دهند تا با فرهنگ کار 
انس بگیرند و از فرهنگ پشت میزنشینی فاصله 
بگیرند؛ بدون شــک اجرای مناســب این طرح 
منجر به توسعه اشتغال در بین دانش آموختگان 

دانشگاهی خواهد شد.
وی افزود: بهره برداری از ظرفیت های ارزشمند 
کارگران، گروه های کار و واحدهای تولیدی نمونه کشــور می تواند در راســتای 

اجرای بهینه این طرح بسیار موثر باشد.
دکتر للـــه گانی در پایان تصریح کرد: ضرورت دارد جشــنواره امتنان کارگران، 
گروه های کار و واحدهای تولیدی نمونه کشــور به عنوان یک جشــنواره جاری و 

مستمر در تمام طول سال برگزار شود و منحصر به مقطع خاصی از سال نشود.
دکتر هادی بهداد مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در 
این نشست طی سخنانی از بانک رفاه کارگران به عنوان اصلی ترین حامی جامعه 
کار و تولید نام برد و گفت: حمایت های تسهیالتی و امتیازات قانونی که این بانک 
در سال های گذشته در اختیار کارگران و به ویژه کارگران نمونه کشور قرار داده 

است بسیار قابل توجه بوده و جای قدردانی دارد.
وی افزود: ضرورت دارد ســایر بانک ها نیز به ســهم خود در راســتای حمایت از 
کارگران وارد عمل شوند و با حمایت تسهیالتی از واحدهای تولیدی این عزیزان 

زمینه اشتغالزایی این واحدها را فراهم کنند.
دکتر بهداد به فرایند برگزاری سی ســومین دوره جشــنواره امتنان از کارگران، 
گروه های کار و واحدهای تولیدی نمونه کشــور اشــاره کرد و گفت: این فرایند از 
مهرماه ســال گذشــته آغاز شــد و حدود ۸ ماه به طول کشید. در مرحله استانی 
جشنواره بیش از 3۰ هزار کارگر، گروه کار و واحد تولیدی نمونه ثبت نام کردند 
و از بین این تعداد ۱6۴ طرح حائز باالترین امتیازها شــدند و مورد بازدید هیات 
داوری شامل نمایندگان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد دانشگاهی و… قرار گرفتند و در نهایت ۲۹ کارگر 
را به عنوان منتخبان ملی این جشنواره انتخاب شدند که شامل ۱۰ نفر از کارگران 
خالق و مبتکر، ســه گروه کاری )۹ نفر(، پنج واحد نمونه کارگاه های صنعتی و 

خدماتی هستند.

حمایت از کارگران و بازنشستگان همواره در راس اقدامات توسعه ای 
بانک رفاه کارگران قرار داشته است
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مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد؛

گذشته در استان اردبیل  گاز طی سال  نصب بیش از 7 هزار علمک 
اردبیل / گروه اســتان ها: مدیر عامل شــرکت گاز 
اســتان اردبیل از نصب ۷ هزار و ۱3۴ انشــعاب 
گاز تا در ســال گذشته خبر داد.سردار اسماعیلی 
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل ، با اعالم 
ایــن خبر افزود: به منظــور زدودن محرومیت  از 
مناطق کمتر توسعه یافته روستایی استان اردبیل 
و توزیع عادالنه امکانات در همه مناطق، از ابتدای 
ســال گذشــته تعداد ۷ هزار  و ۱3۴ عدد انشعاب 
گاز جدید در ســطح اســتان نصب گردیده که از 
این تعداد یک هزار و 6۹3 علمک در شــهرها و 
پنج هزار و ۴۴۱ انشعاب گاز طبیعی در روستاها 
نصب شــده ، که تعداد انشــعابات نصب شده در 
ســطح استان اردبیل با احتساب تعداد علمکهای 
نصب شده در سال گذشته به ۲5۴ هزار و  ۱5۹ 

انشــعاب رسیده است.وی ارتقاء ضریب نفوذ گاز 
طبیعی در روســتاهای اســتان را شاخص مهمی 
در راســتای برقراری عدالت اجتماعی و اشتغال 
پایدار برشــمرد و گفت: از کل علمک های نصب 
شــده در سطح استان 5۲ درصد در شهرها و ۴۸ 
درصد در روستاهای سطح استان نصب شده است.

اســماعیلی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
توســعه زیرساختهای گاز طبیعی در اقصی نقاط 
استان اشاره نمود و زمینه های الزم را برای آغاز 
طرح های جدید سرمایه گذاری به منظور جهش 
تولید و اشتغال زایی را بسیار مناسب توصیف نمود 
و گفت: با ایجاد مشوق ها و رفع بروکراسی ها در 
جلب اعتماد سرمایه گذاران آمادگی الزم را برای 
جذب مشترکین صنعتی و تامین انرژی طرحهای 

بزرگ و کوچک صنعتی را داریم .اسماعیلی ضمن 
اشــاره به پیشــرفتهای صنعت گاز در استان ابراز 
امیــدواری نمود و گفت: در زمینه اخذ مجوزها و 
کاهش بروکراسی ادارای گام های خوبی برداشته 
شــده اســت که منجر به تسهیل و تسریع  فرآیند 
اخذ انشعاب چه در حوزه خانگی و عمومی و چه 
صنعتی شــده است و این مهم علی الخصوص در 
بخــش صنعتی به واســطه ارتباط تنگاتنگ این 
حوزه با اشتغال زایی  با یک برنامه مدون عملیاتی 

شده است.

گازرساني به ۸۱ واحد صنعتي و مصرف کننده 
عمده طی سال گذشته 

اســماعیلی همچنیــن با اشــاره بــه نامگذاری 

ســالجاری بــا عنــوان »تولید، دانــش بنیان و 
اشــتغال آفرین « اظهار داشــت: استان اردبیل 
بــه لحاظ وجود شــهرکهای صنعتــی و صنایع 
تبدیلی گســترده در جایگزینــی گاز طبیعی با 
سوختهای فسیلی عملکرد مناسبی داشته است 
و خوشبختانه با اقدام های حمایتی دولت از بحث 
گازرســانی به صنایع در ســال گذشته تعداد ۸۱ 
واحــد صنعتــی عمده و جزء از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند شــده اند که با احتســاب این تعداد تا 
بحــال بــه یک هزار و 6۴۴ واحد صنعتی عمده و 
جزء گازرســانی شده اســت و امیدواریم با اتخاذ 
تصمیمات مناسب در راستای پشتیبانی از تولید 
طی ســالجاری به اهداف کّمی و کیفی خوبی در 

این زمینه دست یابیم.

کرمانشاه: کل بیمه سالمت استان  مدیر 

 کمبود پزشک مانع اجرای کامل طرح پزشک خانواده 
در استان کرمانشاه شده است

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرکل 
بیمه ســالمت استان کرمانشاه با بیان 
اینکه از ســال گذشــته نظام ارجاع یا 
پزشــک خانواده شــهری بــرای بیمه 
شــدگان بیمــه ســالمت همگانی در 
۱۱ شهرســتان کرمانشاه شروع شده 
اســت، گفت: کمبود پزشک مانع اصلی 
تحقق کامل و ۱۰۰ درصدی این طرح 
در استان اســت.»امید قادری« افزود: 
تاکنون در سطح استان با ۱5۷ پزشک 
خانــواده برای پوشــش درمانی ۲۷۰ 
هزار نفر از بیمه شــدگان بیمه سالمت 
همگانی قرارداد بســته ایم، اما برای ۹۰ 
هزار نفر باقیمانده با کمبود ۱۰۰ پزشک 
مواجهه هستیم.وی اظهار کرد: به دلیل 
جمعیت باالی افراد تحت پوشش بیمه 
سالمت همگانی در سه شهر کرمانشاه، 
جوانــرود و ســرپل ذهاب اجرای طرح 
پزشــک خانــواده در این شــهر ها به 
طــور کامل اجرا نشــده و برای برخی 
از بیمه شــدگان هنوز پزشــک تعیین 
نشــده اســت و باید مانند گذشته روند 
درمانی خود را طی کنند.قادری گفت: 
برای جبران پزشــک خانــواده در این 

سه شــهر به سازمان سالمت پیشنهاد 
داده ایم، شــاخص هر پزشک، هزار نفر 
را بــه هــزار و 5۰۰ نفــر تغییر دهد و یا 
طی فراخوانی دیگر گروه های پزشــکی 
مانند متخصصان نیز شامل حال پزشک 
خانواده شوند.وی همچنین با اشاره به 

موفقیت طرح پزشک خانواده در سطح 
روستاییان و شهر های زیر ۲۰ هزار نفر 
جمعیت کشــور، گفت: مــا در اجرای 
طرح پزشــک خانواده هیچ مشــکلی 
جــز کمبود پزشــک داریم و هشــت 
شهرســتان دیگر استان به طور کامل 

این طرح اجرا می شــود.مدیرکل بیمه 
ســالمت استان کرمانشــاه مشموالن 
طرح پزشــک خانواده استان کرمانشاه 
را 36۰ هزار نفر اعالم کرد و توضیح داد: 
3۲۰ هزار نفر از این تعداد بیمه شدگان 
بیمه همگانی سالمت هستند و ۴۰ هزار 

نفر نیز مددجویان کمیته امداد اســتان 
اســت.قادری اجرای طرح نظام ارجاع 
یا پزشــک خانــواده را جزو برنامه مهم 
ششم توسعه و سیاست های مقام معظم 
رهبری دانست و گفت: این طرح بهترین 
و به روزترین نوع خدمات پزشــکی در 
جهان در راســتای کاهــش هزینه ها 
درمان بــرای بیمــاران، جلوگیری از 
اتالف وقت در روند درمان و تسریع در 
درمان محسوب می شود.وی یادآوری 
کرد: بیمه شدگان طبق تعرفه های سال 
گذشته هر بار به پزشک خانواده مراجعه 
کننــد فقط 6 هزار تومان هزینه ویزیت 
پرداخت می کنند و اگر پزشک خانواده 
آن ها را بــه متخصص ارجاع دهد، ۱۰ 
هزار و 5۰۰ تومان و تقریبا می شود گفت 
هزینــه درمان بــرای خانوار ها رایگان 
اســت.مدیر کل بیمه ســالمت استان 
کرمانشــاه در ادامه صحبت های خود؛ 
از بیمه شــدگان بیمه همگانی سالمت 
که برای آن ها پزشــک خانواده تعیین 
شــده خواست حتما برای تکمیل روند 
تشــکیل پرونده الکترونیکی درمانی به 

پزشک خانواده خود مراجعه کنند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

با استفاده از ظرفیت علمی و اجرایی 
کز خدمات کشاورزی غیردولتی  مرا

محقق می شود؛

 تسریع در صدور اسناد 
اراضی کشاورزی 

اصفهان / گروه استان ها: جلسه هماهنگی 
در خصــوص نحوه صدور اســناد اراضی 
کشاورزی استان اصفهان با حضور رییس، 
معاونان و مدیران سازمان، مدیر کل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری، مدیر امور اراضی 
سازمان جهادکشــاورزی، معاون امالک 
اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان 
و نماینــده مراکــز خدمات کشــاورزی 
غیردولتــی مجــری مراحل اداری صدور 
مجوزهای بخش کشــاورزی اســتان در 

محل سازمان برگزار شد.
مهــدی تقی پور رییس ســازمان با تاکید 
به این که صدور اســناد کشاورزی اقدامی 
الزم و ضــروری بــرای ســامان دهی و 
جلوگیــری از تغییــر کاربــری اراضــی 
کشــاورزی، هویت بخشــی به کشاورزان 
و واحدهــای تولیــدی و خدماتی بخش 
کشــاورزی اســت اظهار داشت سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان اصفهان از آبان سال ۱۴۰۰ آمادگی 
خود را برای همکاری در طرح صدور اسناد 
اراضی کشــاورزی به اداره کل ثبت اسناد 
و امالک و سازمان جهادکشاورزی استان 
اعالم کرده بود که نهایتاً با حضور و عضویت 
ســازمان در قرارگاه صدور اســناد اراضی 
کشاورزی ضرورت مشارکت سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای 
اجرای صحیح و ســریع این طرح توســط 
مدیران اجرایی استان تشخیص داده شد 
و این ســازمان با استفاده از ظرفیت فنی، 
علمی، اجرایی و اجتماعی مراکز خدمات 
کشــاورزی غیردولتی سازمان دهی شده 
در دهســتان های استان، نقش مهمی در 
پیشــرفت و تحقق اهــداف این طرح ایفا 

خواهد کرد.

کارشناس شرکت شهرک صنعتی استان 
گلستان: 

۵۰ متقاضی آماده سرمایه 
گذاری در شهرک صنعتی 

گنبدکاووس هستند
گلســتان / گروه اســتان ها: کارشــناس 
شرکت شــهرک صنعتی گلستان گفت: 
5۰ متقاضی آماده دریافت زمین و سرمایه 
گذاری در شهرک صنعتی این شهرستان 
هستند.رضا شریعتی فر  در حاشیه بازدید 
از چنــد واحد تولیدی شــهرک صنعتی 
گنبدکاووس اظهار کرد: این شرکت تالش 
دارد که هرچه ســریعتر زیرساخت های 
موردنیاز را در این شهرســتان فراهم کند 
و قــرارداد واگذاری زمین را با متقاضیان 
عالقمند برای ســرمایه گذاری ببندد.وی 
ادامــه داد: اکنون در این شــهرک ۱۲3 
قرارداد با سرمایه گذار بسته شده که ۷۴ 
واحد مورد بهره برداری اســت.وی گفت: 
شهرک صنعتی گنبدکاووس دارای ۱۰۰ 
هکتار بوده که ۸۲.5 هکتار آن محل ایجاد 
واحد تولیدی است.شریعتی همچنین از 
طرح توســعه این شهرک به ۲۰۰ هکتار 
خبــرداد و افزود: با عملیاتی شــدن آن، 
مشــکل متقاضیان برای سرمایه گذاری 
حل و به بزرگترین شهرک صنعتی استان 
تبدیل خواهد شد.کارشــناس شــرکت 
شــهرک صنعتی گلستان به تصفیه خانه 
فاضالب این شهرک اشاره و گفت: اکنون 
فاضــالب آن بــا ظرفیت ۴5۰ متر مکعب 
به صورت شــبانه روز فعال بوده در حالی 
در بعضــی روزها تولیــد فاضالب در این 
شــهرک بیش از آن اســت.وی ادامه داد: 
برای رفع مشــکل جمــع آوری فاضالب 
در این شــهرک، مطالعه طرح توسعه آن 
به هزار و ۲۰۰ متر مکعب در شــبانه روز 
انجام شــده و در انتظار تخصیص اعتبار 
برای اجــرا هستیم.شــریعتی گفت: در 
سفر دولت سیزدهم به گلستان پیشنهاد 
تخصیــص ۲۰۰ میلیارد ریال برای طرح 
توســعه تصفیه خانه فاضالب شــهرک 
صنعتی گنبدکاووس داده شــده بود که 
مورد تصویب دولت قرار گرفته است.قایم 
مقام مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گلســتان هم در این بازدید گفت: حفظ 
اشــتغال در واحدهای تولیدی اســتان از 

اولویت های اصلی این اداره کل است.

به مناسبت روز صنعت برق صورت گرفت؛

تجلیل از نمونه های ایمنی شرکت 
توزیع نیروی برق استان سمنان

سمنان / گروه استان ها: همزمان با دهم اردیبهشت 
 روز صنعت برق  ، از نمونه های ایمنی شرکت توزیع 
برق اســتان سمنان تجلیل شد.مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان در این آئین با گرامیداشت هشتم 
اردیبهشت  روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای  
گفت: رعایت اصول و ضوابط ایمنی در صنعت برق 
به ویژه برای کارکنان واحدهای اجرایی که روزانه 
ده ها عملیات مربوط به رفع خاموشــی و استمرار 
خدمات دهی به مشترکان را به انجام می رسانند ، 
یک ضرورت است.سیدمحمد حسینی نژاد با اشاره 
به این که باور به ایمنی و پیشگیری از حادثه و توسعه 
فرهنــگ ایمنی به عنوان یک اصل مهم در اجرای 
فعالیتهاست افزود: با گذر زمان وابستگی مردم به 
برق بیشتر می شود و این موضوع مسئولیت ما را 
مضاعف نموده و می بایست با رعایت نکات ایمنی در 
کار، محیطی سالم تر و بهداشتی تر داشته باشیم.وی 
اظهار کرد: دهم اردیبهشت روز صنعت برق، به پاس 
تالشهای کارگران، کارمندان، مهندسان و مدیران 
این صنعت پرافتخار و ســرافراز نامگذاری شــده 
است.حسینی نژاد یادآور شد: یازدهم اردیبهشت 
 روز جهانی کار و کارگر ، مناســبتی است برای ارج 
نهادن و تجلیل از خدمات ارزشــمند کارگرانی که 
برای آبادانی و توســعه و پیشــرفت کشور، از هیچ 
کوششــی دریغ نورزیده و این مهم مّبین اهمیت 
کار و تالش سازنده و جایگاه رفیع این قشر خدوم 
اســت.گفتنی است: این مراسم که با رعایت نکات 
بهداشــتی و در ارتبــاط تصویری با مدیریت های 
توزیع برق شهرســتان های اســتان برگزار شد، از 
 روح الــه نیک نیا  به عنوان مســئول ایمنی نمونه 
و  علیرضــا ترحمی، پــدرام فریدنیا، وحید غازی، 
عسکر نصرالهی، ابوالفضل عالمی، مجتبی عباسی، 
حسن کاظمیان، مرتضی شیبانی، مهدی مالییان، 
حامد شفقی، صادق متولی، محمدتقی عینعلی و 
ســیدمجتبی حسینی ، نمونه های ایمنی شرکت 
توزیع برق اســتان با اعطای لوح تقدیر و هدایایی 

تجلیل به عمل آمد.

سرپرست شرکت گاز استان مازندران خبر داد؛ 

هموار شدن مسیر توسعه متوازن با 
گسترش زیر ساخت های انرژی 

مازندران / گروه اســتان ها:  سرپرست شرکت گاز 
مازندران در بازدید از شهرک صنعتی بهشهر عنوان 
کرد: نقش توســعه شــبکه های گازرسانی و ایجاد 
زیرســاختهای انتقال انرژی در رونق تولید صنایع 
یک واقعّیت انکار ناپذیر است. قاسم مایلی رستمی 
سرپرست شرکت گاز مازندران، و غالمرضا شریعتی 
نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسالمی و 
رئیس اداره گاز بهشهر از توسعه گازرسانی به شهرک 
صنعتی بهشهر بازدید کردند.  مایلی رستمی با اشاره 
به نام گذاری امســال از ســوی مقام معظم رهبری 
اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرک های صنعتی 
مهمترین بستر و زیرساخت جذب سرمایه گذار در 
بخش صنعت و تولید محسوب می شوند، رویکرد 
شرکت گاز استان در خصوص تقویت و حمایت از 
واحدهای صنعتی و ســرمایه گذاران با گازرسانی 
به شهرکهای صنعتی موجود در استان و تعامل و 
همکاری بین بخش دولتی و خصوصی می باشد.  وی 
گاز را بعنوان مهمترین زیرساخت توسعه اقتصادی 
و صنعتی برشــمرد و افزود: گازرســانی به صنایع 
و واحدهای تولیدی اشــتغالزا با هدف جایگزینی 
ســوخت پاک و ارزان گاز طبیعی با دیگر ســوخت 
های فسیلی، از مهم ترین رسالت های شرکت گاز 

استان مازندران است.

 مدیر کل نوسازی مدارس استان گیالن 
عنوان کرد؛

برگزاری همایش اولین رویداد ملی 
 مدارس آینده

در تیرماه سال جاری 
گیالن / گروه استان ها: مهندس علی دقیق مدیرکل 
نوســازی توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن با 
اعــالم ایــن خبر افزود: امروزه با رشــد تکنولوژی 
مدارس مفهوم ســنتی و امروزی خود را از دســت 
خواهد داد و مدارس تبدیل به میدان وسیعی خارج 
از دیوارهای مدرسه خواهد بود.وی با اشاره به نقش 
فناوری های روز در فضاهای آموزشی اذعان داشت: 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با 
مشارکت بنیاد محترم برکت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در راســتای اجرایی نمودن شعار 
ســال۱۴۰۱)تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین( 
اولین رویداد ملی مدارس آینده با محوریت نقش 
فنــاوری های نو در فضاهای آموزشــی، تربیتی و 
ورزشی برگزار می نمایند.مدیرکل نوسازی مدارس 
در ادامه با پرداختن به اینکه امروزه نیازها و انتظارات 
از مدارس تغییر کرده است، ابراز داشت: این رویدار 
با ارزش ملی بر مبنای اهداف سند تحول بنیادین 
آمــوزش و پــرورش و برنامه زیر نظام تامین  فضا، 
تجهیزات و فناوری در تیرماه ســال جاری برگزار 
خواهد شد.وی با اشاره به برگزاری این رویدار ملی، 
از تمامی اندیشمندان، صاحب نظران، شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان، جوانان و محققان صاحب 
ایده دعوت بعمل آورد تا ایده ها و دســتاوردهای 
خود را در خصوص کاربرد فناوری روز در کیفیت 
فضاهای آموزشــی به دبیرخانه همایش ارســال 

نمایند.

استانها 6

 رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان گرگان:

آغاز شده است گرگان  ح عمران روستایی در روستاهای  ۱37 طر
گلســتان / گروه اســتان ها: رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
گرگان گفت: اجرای ۱3۷ طرح عمران روســتایی در ۴۰ روســتای 
 ایــن شهرســتان با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریــال طی چند روز اخیر 

آغاز شد.
ولی ا... رضایی اظهار کرد: هزار و ۲3۹ خانه روستایی در نخستین 
ســال اجرای نهضت ملی مســکن با فراهم شدن مقدمات اولیه در 

این شهرستان ساخته می شود.
وی افزود: از این تعداد ۹۸۹ واحد به صورت خود مالکی و بقیه انبوه 
ساز است که به ترتیب تسهیالت ارزان قیمت ۲ میلیارد ریالی و سه 

میلیارد و 3۰۰ میلیون ریالی به افراد واجد شرایط پرداخت می شود.
رضایی ادامه داد: برای ســاخت ۲5۰ واحد مســکن روســتایی به 
صورت انبوه ساز، ۲۲ هکتار زمین موردنیاز با همکاری دستگاه های 
مرتبط تامین شــد و در اختیار بنیاد قرار گرفته اســت.رییس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی گرگان همچنین گفت:  اجرای ۱3۷ طرح 
عمران روســتایی در ۴۰ روســتای این شهرســتان با اعتبار ۲۲۰ 
میلیارد ریال طی چند روز اخیر آغاز شد. گفتنی است، شهرستان 
 گــرگان ۹3 روســتای بــاالی ۲۰ خانوار و 3۲ هــزار و 5۷۹ خانه 

روستایی دارد.

مشهد / سمیرا رحمتی
همزمان با روز قدس  تعدادی از ســازه های تبلیغاتی ســطح شــهر مشهد به 
معرفی کتاب با موضوع   روز قدس   اختصاص یافت.سرپرست معاونت فرهنگی 
و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراسان رضوی از اجرایی 
شــدن طرح اکران تصاویر کتاب های نویســندگان مطرح کشور و  بین الملل 
در فضاهای تبلیغات محیطی شهر به مناسبت روز قدس خبرداد و گفت : قرار 
اســت این طرح ادامه داشــته باشد و به مناسبت های مختلف در شهر اکران 
گردد.جلیل ســروری ادامه داد:  در این برنامه تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی 
به اکران طرح روی جلد کتاب های معروف و شــناخته شــده، اختصاص پیدا 
کرده است تا به این ترتیب فضاهای شهری با این روز و مناسبت هماهنگ و 

همچنین گامی در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی برداشته شود .وی افزود : تصاویری که در تابلوها 
به تصویر در آمده اســت ، طرح جلد کتاب ها از نویســنده های معروف و شــناخته شــده در حوزه های 

مختلف است که  در سطح شهر اکران شده است و در برخی از آنها جمله ای 
معروف از آن کتاب یا نویسنده به صورتی که قابل مطالعه باشد، قرار گرفته 
است.وی تاکید کرد : طرح جلد کتاب ها ی   فلسطین  از منظر حضرت آیت 
اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب ،کتاب  کاپوچینو در رام اهلل ، نوشــته ســعاد 
امیــری، کتــاب  زخم داوود   اثر ســوزان ابوالهوی، کتاب  جایی که خیابان ها 
نام داشــت اثر رنده عبدالفتاح  در معرض نمایش قرار می گیرد.وی در پایان 
تصریــح کــرد: این فعالیت فرهنگی با همکاری س ازمان فرهنگی وتفریحی 
شــهرداری مشــهد و معاونت فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ وارشاد 
اسالمی استان  اجرا می شود .وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات این معاونت 
زیباســازی فضاهای عمومی با اتفاقات و مناســبت های اجتماعی، مذهبی، 
ملی و فرهنگی اســت ، افزود : با معرفی کتاب های معروف از نویســندگان شــناخته شده تالش کردیم 

تا فضای شهر و شهروندان  را با کتاب و کتابخوانی همراه کنیم.

همزمان با روز قدس؛

کتاب اختصاص یافت سازه های تبلیغاتی شهر مشهد به موضوع 

خبرویژه



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

یکشنبه 11 اردیبهشت 1401  شماره پیاپی 292093 رمضان 1443   1 می 2022
اخبار ویژه

کوتاه از جامعه

کودکان خیابانی ابرچالشی به نام 

کودکان مشغول کارند؛ بهزیستی هم
سوء استفاده از کودکان کار توسط برخی 
از افراد در قالب باند ها و گروه های سازمان 
یافته موضوع تازه ای نیست و در این باب 
باید دســتگاه ها و ســازمان ها به وظایف 
خــود در امر شناســایی و برخــورد آنها 
عمل کنند.بر اساس قانون، دستگاه های 
از جمله بهزیســتی، شــهرداری، نیروی 
انتظامــی، دادســتانی و... وظایفی را به 
عهده دارند و باید هر یک از دســتگاه ها 
بــه وظایف خود عمل  کننــد.در همین 
ارتباط،  ســردار حسین رحیمی؛ رئیس 
پلیس تهران چندی پیش درباره مســئله 
کودکان کار و تیم های ســازمان یافته  ای 
کــه اقدام به توزیع و هدایت این کودکان 
در میادیــن و تقاطع هــای اصلی تهران 
می کننــد گفته بود: »اینکه بســیاری از 
کودکان کار سازماندهی می شوند را تأیید 
می کنیم البته این سازماندهی مربوط به 
تمــام کودکان کار نیســت اما اغلب آنها 
ســازماندهی می شوند یعنی یک نفر این 
کودکان را صبح به معابر و چهارراه ها آورده 
و ظهر یا غروب آن ها را مجدد جمع آوری 
می کند.بــرای پلیس کاری ندارد افرادی 
را که اقدام به ســازماندهی کودکان کار 
می کنند، شناسایی یا اینکه کودکان کار را 
از سر چهارراه ها جمع آوری کند کما اینکه 
این کار را با کمک شهرداری پیش از عید 
آغــاز کردیــم اما بعد از عید تاکنون اقدام 
خاص و جدیدی در این رابطه نداشتیم زیرا 
هــم با تعطیالت نوروزی و مأموریت های 
پلیس مواجه شدیم و دوستان نیز مطالبه 
جدیــدی از پلیــس نداشــتند و  به نظر 
می رســد باید سه رکن پلیس، شهرداری 
و دستگاه قضائی با جدیت بیشتر در این 
رابطه ورود پیدا کنند؛ همچنین سازمان 
بهزیستی نیز می تواند عضو این کارگروه 
باشد؛ حتماً شهرداری و بهزیستی در این 
رابطه متولی اصلی هســتند و ما در این 

حوزه کمک کننده هستیم«.

ساماندهی کودکان خیابانی، جزء 
وظایف سازمان بهزیستی

محمــد علی گــو، سرپرســت کل دفتر 

امور آســیب دیدگان اجتماعی سازمان 
بهزیستی گفت: بر اساس قانون حمایت 
از اطفــال و نوجوانان و آیین نامه ماده 6 
این قانون، آیین نامه ساماندهی کودکان 
کار و خیابانی ســال ۱3۸۴ و همچنین 
مصوبه ۱33 شــورای اجتماعی کشور، 
مســئله ســاماندهی کودکان خیابانی، 
جزء وظایف ســازمان بهزیســتی است.
وی تصریح کرد: ســازمان بهزیستی در 
همیــن ارتباط برنامــه ای تحت عنوان 
برنامه »اقدام و عمل« تدوین کرده است 
که حمایت های اجتماعی از کودکان کار 
و خیابانی در قالب این برنامه با مشارکت 
ســازمان های  بهزیســتی،  ســازمان 
مردم نهاد، گروه های داوطلب و جهادی 
و همکاری مراکز غیردولتی دارای مجوز 
از ســازمان بهزیســتی در یک چرخه ۸ 
بخشی ارائه می شــود.وی تصریح کرد: 
برنامه های فرهنگســازی، آموزشــی، 
اقدامات شناســایی، جذب و ساماندهی، 
نگهــداری و اقدامــات مرتبــط با حوزه 
توانمندســازی و در نهایــت ترخیص و 
پیگیری های پس از آن مواردی است که 
بهزیستی برای این افراد دنبال می کند؛ 
در همین راستا سازمان بهزیستی در سال 

قبــل بیش از 3 هزار و 5۰۰ کودک را در 
کشــور  در مراکز نگهداری ساماندهی و 
بالــغ بر ۱۰ هزار کــودک را نیز در قالب 
خانواده هایشان ساماندهی کرده است و  
بــه این افراد خدمات اجتماعی و روانی، 
مالی و موردی ارائه کرده اســت.علی گو 
تصریح کرد: از جمله چالش هایی که در 
حوزه کودکان کار و خیابانی وجود دارد، 
می توان به کودکان اتباع اشاره کرد که در 
این حوزه ما با اداره کل اتباع استانداری ها 
و وزارت کشــور در تعامل هســتیم که 
متاسفانه این تعامل منجر به نتیجه نشده 
است! ما در مجموعه سازمان بهزیستی و 
وزارت کار دو مرتبه نامه نگاری داشته ایم 
که موضوع کودکان اتباع توسط اداره کل 
اتباع پیگیری شود و موافقتنامه سه جانبه 
عملیاتی شــود اما هنوز در این خصوص 
به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.وی یادآور 
شــد: از دیگر مجموعه هایی که در حوزه 
کــودکان خیابانــی و کار باید همکاری 
داشــته باشند تا به نتیجه مطلوب دست 
یابیــم، مجموعه هــای درمانی و تحت 
پوشــش وزارت بهداشــت اســت که با 
معرفی سازمان بهزیستی باید به صورت 
رایــگان کودکان را درمان کنند؛ این در 

حالیســت که کــودکان دارای اختالل 
مصــرف مواد این درمان رایگان را ندارند 
و بابــت این کودکان از بهزیســتی مبلغ 
درمانی اخذ می شود و این رقم هم بسیار 
قابل توجه است.وی با اشاره به فعالیت 6۷ 
مرکــز غیردولتی فعال در حوزه کودکان 
خیابانی در کشور، متذکر شد: دواطبان 
در این مراکز به صورت مســتمر و روزانه 
بــا حضور در معابر و چهارراه ها کودکان 
و خانــواده آنهــا را شناســایی و تالش 
می کنند که کــودکان در دامن خانواده 
و به تحصیل مشــغول باشند.علی گو در 
موضــوع باند کودکان خیابانی نیز گفت: 
بیــش از 6۰ درصــد از کودکان خیابانی 
بــه صورتی باندی نیســتند و به صورت 
خانوادگی هستند و تعداد افرادی که به 
صورت بانــدی فعالیت می کنند در این 
حوزه کمتر هســتند؛ در حوزه کودکان 
بایــد بین کــودکان زباله گرد، کودکان 
خیابانی و کار تفکیک قائل باشیم چون 
مســائل و مخاطره این سه گروه متفاوت 
اســت و مدل ها و فرایندهای مداخله ای 
آنها نیز متفاوت است.وی با تاکید بر اینکه 
کــودکان خیابانی کمتر به صورت باندی 
فعالیت می کنند، یادآور شد: مسئولیت 

برخورد با باندهای سازمان یافته در حوزه 
کودکان کار به عهده دســتگاه قضایی و 
نیروی انتظامی است و در جلسات متعدد، 
سازمان بهزیستی خواستار این برخورد 
بوده است اما گزارشی در خصوص نحوه 
مداخــالت قضایــی و انتظامی با باندها 
به ســازمان بهزیستی داده نشده است.
علی گو با اشــاره به همکاری دستگاه ها و 
سازمان ها با بهزیستی در مسئله کودکان 
خیابانی، گفت: شهرداری ها در این بخش 
با بهزیستی همکاری دارند و از اصلی ترین 
مجموعه ها هســتند همچنین سیستم 
قضایــی و انتظامــی نیــز در این زمینه 
همکاری دارند؛ شــهرداری ها در مسئله 
کودکان خیابانی، موظف به کمک، جذب 
و شناسایی کودکان همچنین تخصیص 
مکان برای نگهداری این کودکان است.

به مسئله کودکان خیابانی نباید به 
صورت پروژه ای نگاه شود 

وی اظهار کرد: به مسئله کودکان خیابانی 
نباید بــه صورت پروژه ای و مقطعی نگاه 
شــود و این یک فرایند، دائمی است چرا 
کــه مددکاری یک کار پروژه ای و ضربتی 
نیست و نسبت به موضوع باید کار دقیقی 
انجام شود تا کودک از آن وضعیت آسیب 
نبینــد؛ به همیــن دلیل ما از به کار بردن 
کلماتــی چون جمــع آوری پرهیز داریم 
و معتقدیــم که بایــد کار دقیقی انجام و 
خانواده شناســایی شــود.علی گو گفت: 
ســازمان بهزیســتی در موضوع اتباع با 
فرآیند شناسایی والدین با مشکل مواجه 
اســت چرا که اســناد هویتی ندارند و کار 
برای تحویل کودکان به این افراد ســخت 
و دشوار است و به همین دلیل در بسیاری 
از مواقع، کودکان در مجموعه بهزیســتی 
باقی می مانند تا مدت های مدیدی بیش 
از دو تا ســه ســال در مراکز هستند حتی 
در برخی از مواقع به مراکز دائم ما منتقل 
می شــوند و ما مســئله اتباع را موضوع 
ابرچالش کودکان خیابانی می دانیم و این 
ابرچالــش در حوزه زباله گردی و کودکان 

کار هم وجود دارد.

7جامعه
رئیس سابق سازمان پیشگیری و 

مدیریت بحران شهر تهران:

ح تجمیع شماره های  طر
امدادی »خام« است

رئیس ســابق ســازمان پیشــگیری و 
مدیریت بحران شــهر تهــران درباره 
طرح پروژه راه اندازی شماره تلفن واحد 
برای دستگاه های امدادی، اظهار کرد: 
پیش تر بحث راه اندازی شــماره تلفن 
واحد برای دستگاه های امدادی چند بار 
به شهرداری و شورای شهر برده شد که 
قرار بود همه دستگاه های امدادی مثل 
آتش نشــانی،   اورژانس و ... یک شماره 
تماس داشــته باشند و با سیستمی که 
ایجاد می شــود تماس به سازمان های 
تخصصی منتقل شود.مزیت این کار این 
بود که مردم به سرعت شماره تماس را 
حفظ می کردند که سریع هم پاسخگو 
باشد، اما این طرح اشکاالت ساختاری 
داشت و هماهنگ کردن آن به سادگی 
ممکن نبود، چرا که سیستم پاسخ دهی 
این سازمان ها با یکدیگر متفاوت است 
و ســامانه های خــاص خــود را دارند. 
همچنین این ســازمان ها پروتکل های 
متفاوتی را دارند که با یکدیگر متفاوت 
است، سامانه های آن هم مستقل از هم 
اســت. بنابراین با توجه به این مســائل 
هماهنگی ها بسیار سخت بود تا جایی 
که تقریبا این پروژه مســکوت ماند.رضا 
کرمی محمــدی با تاکیــد بر اینکه این 
پروژه بودجه بسیار باالیی نیاز داشت و 
کشــور نمی توانست در این باره هزینه 
کند، گفت: این طرح نیاز به زیرساخت و 
سرورهایی با ظرفیت باال نیاز داشت که 
سامانه تمام سازمان ها به آن وصل شود. 
این نیازمند هزینه باالیی بود. البته از آن 
جایی که طرح به صورت جامع تکمیل 
نشده و مسائل آن دیده نشده برخی از 
بحث های آن باقی مانده اســت. وصل 
کردن چند سامانه به یکدیگر فرآیندی 
بسیار طوالنی است. همچنین آموزش 
نیروهایی که بتوانند با تمام این مسائل 
کار کننــد نیــز زمان بر خواهد بود. وی 
در ادامــه بــا بیان اینکه این طرح هنوز 
خام است و در حدی نیست که به اجرا 
نزدیک شــود، گفت: کشورهای دیگر 
پیش از اینکه سامانه های مستقل پیش 
برود و گســترش پیدا کند در خصوص 
راه اندازی شــماره تمــاس واحد برای 
ســازمان  های امدادی اقداماتی انجام 
داده بودنــد، بنابراین تمام الزامات آن 
را باهمدیگــر دیده انــد. در حال حاضر 
ما ســال هاست که سامانه های خاصی 
را بــرای هر ســازمانی در نظر گرفتیم 
که هر کدام هم به ســمتی رفتند. اگر 
بخواهیــم این ها را یکپارچه کنیم اصال 
ســاده نخواهد بود. یــا باید یکی از این 
ســامانه ها را به صورت پایه قرار داد که 
در این صورت بقیه دچار مشــکل می 
شوند، یا سامانه جدیدی اضافه کرد که 
مشکالت سبب می شود قابلیت اجرایی 
شــدنش کم باشــد.   عضو هیات علمی 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در 
ادامه اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی 
مزایای این طرح توجیه پذیر نیســت. 
بــه هر حال ســازمان های امدادی در 
حال انجام کار خود هســتند و مشکل 
کارکردی ندارند. فقط مشکل این است 
کــه یکپارچه نیســتند و حاال هم، این 
ســازمان ها کار خود را به درستی انجام 
مــی دهند. یعنی ایــن اقدام ضروریت 
فوری ندارد، به همین دلیل نیز انگیزه ها 
در هزینه کردن در اولویت نیست. البته 
اینکــه آیا اقدام جدیدی صورت گرفته 
یا نه خبر ندارم، اما با توجه به شــرایط 
موجــود بعید می دانم اقدام خاصی نیز 
صــورت گرفته باشــد. کرمی محمدی 
در خصوص اجرایی شــدن پایلوت این 
طرح در شــهر تهران اظهار کرد:  بعید 
می دانم زیرساخت این طرح به سادگی 
قابل تامین باشــد اما در صورت تامین، 
به نظرم حالــت پایلوت باید به صورت 
مــوازی انجام شــود که ســامانه های 
امدادی موجود کار خود را انجام دهند 
و ســامانه واحد طی مدتــی به عنوان 
گزینه ای در کنار این ها اضافه شــود تا 
تعداد تماس کمتری نیز داشته باشد و 
به تدریج جایگزین سایر سامانه ها شود.  

شبکه درمان ناباروری در کشور 
ایجاد می شود

معــاون وزیــر بهداشــت، از ایجاد شــبکه 
درمان ناباروری در کشــور خبر داد و گفت: 
اکنون در 36 دانشــگاه علوم پزشکی کشور، 
مراکز درمان ناباروری فعالیت دارند.ســعید 
کریمــی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون حمایت 
از خانــواده و جوانــی جمعیت ایجاد مراکز 
تخصصی درمان ناباروری در سطوح دو و سه 
در اســتان ها مورد تاکید قرار گرفته اســت.

وی افزود: توزیع این مراکز در اســتان ها به 
نســبت جمعیت باید مناسب سازی شود و 
برخی موارد دیگر در ایجاد این شــبکه باید 
مورد توجه قرار گیرد. به گفته کریمی، سطح 
بندی خدمات در مراکز درمان ناباروری نیز 
بایــد مورد توجــه قرار گیرد زیرا بالغ بر ۸5 
درصد از درمان های ناباروری در سطح ۲ با 
هزینه بســیار کمتر نسبت به سطح 3 قابل 
انجام هســتند.وی راه اندازی سامانه جامع 
ناباروری و انتظارات از دانشــگاه های علوم 
پزشکی کشور برای راه اندازی مراکز سطح 
دو در بیمارســتان های با مرکزیت خدمات 

زنان را مورد تاکید قرار داد.

»نو معلمان« هم مشمول 
رتبه بندی می شوند

ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره 
مطالبات معلمــان، گفت: یکی از مطالبات 
معلمان اســتخدامی بود که بخش زیادی از 
آن انجام شــد و بخشــی هم در حال انجام 
اســت. صادق ســتاری فرد با اشاره به طرح 
مطالبه رتبه بندی از ســوی معلمان، گفت: 
در اسفند ســال ۹۹ الیحه ای برای مجلس 
ارســال شــد که مشــخص کرد رتبه بندی 
باید ســهمیه بندی شــود و ۱۰ درصد آنها 
به رتبه ۴ می رسیدند، این الیحه نیاز به کار 
کارشناســی مفصلی داشــت. در این الیحه 
بســیاری از نیروها را از دایره شــمول خارج 
کرده بود. در آن الیحه معلمان اســتثنایی و 
معلمانی که در الیه اداری خدمت می کنند از 
دایره شمول خارج شده بودند و دارای نقاط 
ضعف و اشکاالت بسیاری بود.  وی افزود: در 
الیحه جدید، سهمیه بندی های قبلی حذف 
شــد و در راســتای توسعه عدالت و توجه به 
مناطق محروم عشایری و معلمان استثنایی 
امتیازات ویژه ای درنظر گرفته و تعجیل در 
رتبه پیش بینی شــد. وی با اشــاره به اینکه 
همه معلمان از جمله نومعلمان مشمول رتبه 
بندی می شوند، اظهار کرد: دو دسته نیروی 
اداری داریم گروه نخست معلم بوده اند که 
35 هزار نفر هســتند و مشــمول می شوند 
اما آنها که به عنوان نیروی اداری اســتخدام 
شــده اند مشمول قانون نیستند. هرچند ما 
در آیین نامه پیشــنهاد داده ایم که این گروه 
نیزمشــمول رتبه بندی شــوند. سخنگوی 
وزارت آموزش و پرورش همچنین اعالم کرد 
کــه عقد قرارداد بیمه طالیی فرهنگیان در 
دســت بررسی و اقدام است و جزئیات آن تا 

هفته آینده منتشر می شود.

 ایران در شرایط طالیِی 
کنترل کرونا است

رئیــس مرکز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی در 
واکنــش به اظهارات آنتونی فائوچی، مدیر 
مؤسســه ملی آلرژی و بیماری های عفونی 
آمریکا مبنی بر اینکه همه گیری کووید۱۹ 
به پایان رســیده اســت، گفت: کرونا تمام 
نشــده و فقط شاید بتوان گفت وارد مرحله 
جدیدی از همه گیری )پاندمی( شــده ایم.
دکتــر علیرضا ناجی افزود: شــاهد زنجیره 
پرترافیــک انتقــال ویروس در بســیاری 
کشورها نیستیم و در مرحله آرام تری قرار 
داریم، اما در بعضی از کشــورها مانند چین 
خطــر این بیماری همچنان وجود دارد.اگر 
از منظــر جهانی به این موضوع نگاه کنیم، 
مطمئنا همه گیری به پایان نرسیده است.
وی با تاکید بر اینکه این فکر که ویروس ریشه 
کن شــده و می شود »اشتباه« است، گفت: 
واکسن و داروهای ضد ویروسی موثری که 
االن در اختیار داریم، مثل پکســلوید )که 
تاثیر ۹۰ درصدی در جلوگیری از بســتری 
شــدن در بیمارســتان دارد( ابزار بســیار 
مهمــی در ادامه مرحله کنترلی هســتند.
وی از شــرایط طالیی کشــور برای کنترل 
ویروس کووید ۱۹ خبر داد و گفت: در حال 
حاضر در ســطح پایینی از فعالیت ویروس 
عامــل کووید ۱۹ هســتیم و بهترین زمان 
برای تکمیل دوره واکسیناسیون، دوزهای 
تقویتی و باال بردن پوشــش واکسیناسیون 
در دانش آموزان اســت.ناجی با بیان اینکه 
با اقدامات پیشــگیرانه و رعایت بهداشــت 
اجتماعی می توانیم در برابر سویه هایی که 
ممکن اســت در آینده به وجود آید، خیال 
راحت تری داشته باشیم، گفت: همه گیری 
بیماری کرونا تمام نشــده است و پایان آن 

هم قابل پیش بینی نیست.

خبر ویژه

سرپرســت بهزیستی اســتان تهران اقدامات این 
سازمان برای جمع آوری زکات فطریه و کفاره سال 
۱۴۰۱ را تشریح کرد.سمانه زمانی گفت: بهزیستی 
همانگونه که در طول سال و به ویژه مناسبت های 
خاص نسبت به واسطه گری خیر میان مردم و ارسال 
کمک های مردم بدون واسطه به نیازمندان آبرومند 
اقدام می کند، در شکرانه سالمت این ماه و در عید 
سعید فطر هم در راستای تکالیف قانونی و وظایف 
محوله ســازمانی، اقدام به جمع آوری فطریه مردم 
مومن و خداجو در سطح استان تهران می کند.وی 

افزود: فطریه نوعی شــکرگزاری و تشکر از حضرت 
احدیت است که از خیران این ماه، شکر خداوند نیز 
در قالب حمایت از اقشار آسیب پذیِر آبرومند جامعه 
امکان پذیر اســت که انجام می شــود و بهزیســتی 
همانند همیشه ایام در این مسیر آمادگی کامل دارد 
تــا فطریــه مردم را در کمترین زمان ممکن با عمل 
امینانه در راســتای نیات مومنان، به مســتمندان 
برســاند.زمانی روش هــای جــذب و جمع آوری 
زکات فطریــه و کفــاره را تشــریح کــرد و گفت: 
mosharekat. درگاه اینترنتی ســازمان به آدرس

behzisti.ir و کدهای دســتوری #555*۷۲۴* و 
#۲*6*۷* از جملــه شــیوه های جذب وجوهات 
زکات فطریه و کفاره اســت.وی با اشــاره به دیگر 
شیوه های پرداخت الکترونیک نیز گفت: همچنین 
خیرین می توانند وجوهات فطریه خود را از طریق 
 IR۱۱۰۱۰۰۰۰۴۱۷۴۰۳۴۵۴۱۸۵۵۴۶۷ شماره شبا
یــا شــماره کارت 636۷۹5۷۰۴۱۹۸۴۷۲۰ و 
شــماره حســاب ۴۱۷۴۰3۴5۴۱۸55۴6۷ بــه 
حساب مشــارکت های مردمی سازمان بهزیستی 

واریز کنند.

کرد بهزیستی تهران روش های پرداخت »فطریه« را اعالم 

کرونا در تهران آرامش 
استاندار تهران بر لزوم تزریق ُدز سوم واکسن کرونا 
در سطح استان تهران تأکید کرد و گفت: رسانه ها 
باید در زمینه فرهنگ سازی و ترغیب شهروندان 
برای تزریق ُدز سوم اقدام کنند.محسن منصوری 
ضمن قدردانی از تالش همه دستگاه های مرتبط 
در حوزه مقابله با کرونا گفت: به لطف خدا کشور 
و اســتان تهران آرامش خوبی را در موضوع کرونا 
تجربه می کند که این موضوع را باید قدر بدانیم 
و البته تشــدید مراقبت ها را در دســتور کار خود 

قرار دهیم. رفتارهای مدیریتی ما بعضا تکرار می 
شود به شکلی که در هنگام افزایش شیوع کرونا و 
پیک شیوع موضوع را جدی تر می گیریم و وقتی 
شاهد کاهش آمارها هستیم کار را رها می کنیم. 
ما در گذشــته نیز تجربه 3۰ فوتی را داشــتیم که 
دوبــاره پس از مدتی فوتــی های روزانه به ۲۰۰ 
نفر افزایش پیدا کرد.منصوری ادامه داد: بیماری 
کرونا قابل پیش بینی نیســت و نمی دانیم که در 
آینده چه پیش خواهد آمد لذا باید مراقبت کنیم و 

با پیگیری روند مقابله که امروز باعث شده آمارها 
به زیر ۲۰ نفر فوتی در روز برسد، ادامه داشته باشد 
و به فضل خدا تعداد فوتی ها به صفر برسد و ریشه 
کن شدن این بیماری منحوس را اعالم کنیم. بر 
همین اساس همه دستگاه ها باید با جدیت پیگیر 
موضوع باشند.اســتاندار تهران در بخش دیگری 
از صحبــت هــای خود با تأکید بر پیگیری تزریق 
ُدز ســوم واکســن و اهمیت آن افزود: باید نسبت 
به تکمیل تزریق ُدز سوم با جدیت عمل کنیم تا 

همان گونه که تزریق ُدز اول و دوم انجام شد، ُدز 
سوم که در حال حاضر با نسبت بسیار پایین تری 
تزریق شــده است پیگیری شود. منصوری ادامه 
داد: در خصوص شهرســتان پاکدشــت به عنوان 
تنها شهرستانی که آمار مراجعین سرپایی در آن 
افزایش پیدا کرده است و این افزایش معنادار است 
و موجب ایجاد نگرانی می شــود باید فرماندار و 
مســئولین مرتبط با حوزه کرونا بررســی کنند و 

علت این موضوع را پیدا کنند.

محدودیت های تردد در تعطیالت عید فطر اعالم شد
رییــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیک راهور ناجا با اشــاره به 
محدودیت های ترافیکی تعطیالت عید فطر گفت: تردد موتورسیکلت 
از ۱۲ ظهر امروز یکشــنبه یازدهم اردیبهشــت ماه تا ســاعت 6 روز 
شــنبه ۱۷ ماه جاری در مســیرهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و 
محور تهران - ســمنان مشهد و بالعکس ممنوع است.سرهنگ احمد 
شــیرانی با بیان اینکه عبور انواع تریلر، کامیون و کامیونت از مســیر 
کرج - چالوس کماکان ممنوع اســت گفت: عبور انواع وســایل نقلیه 
از ســاعت ۱3 تا ۲۴ امروز یکشــنبه و ســه شنبه دوازدهم و سیزدهم 
اردیبهشــت ماه از مرزن آباد به ســمت کرج ممنوع بوده و در صورت 

اعالم ماموران پلیس راه در محل، عبور انواع وســایل نقلیه از ســاعت 
۱6 تا ۲۴، از کرج میدان امیر کبیر و آزادراه تهران شــمال به ســمت 
مرزن آباد به صورت یک طرفه خواهد بود.وی افزود: عبور انواع وسایل 
نقلیه از ساعت ۱۱ تا ۲۴ روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت از مرزن آباد 
به ســمت کرج ممنوع بوده و در صورت اعالم مأموران پلیس راه در 
محل، عبور انواع وســایل نقلیه از ســاعت ۱۴ تا ســاعت ۲۴، از کرج 
میدان امیر کبیر و آزاد راه تهران شمال به سمت مرزن آباد به صورت 
یک طرفه خواهد بود.شیرانی افزود: عبور انواع وسایل نقلیه از ساعت 
۱3 تا ۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۱5، ۱6 و ۱۷ ماه جاری 

از کرج و ابتدای آزادراه تهران - شــمال به ســمت مرزن آباد ممنوع 
بوده و در صورت اعالم مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل 
نقلیه از ساعت ۱6 تا ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج و تهران 
به صورت یک طرفه خواهد بود.وی افزود: عبور انواع تریلرها از محور 
هراز کماکان ممنوع است همچنین عبور همه کامیون ها و کامیونت ها 
به اســتثنای حامالن مواد ســوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ 
امروز یازدهم اردیبهشــت ماه همچنین از ســاعت 6 تا ۲۴ روزهای 
دوشــنبه، ســه شنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۲، ۱3، ۱5 و ۱6 ماه جاری 

از مسیر هراز ممنوع است.
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 بافت تاریخی انارک ؛ 
خ  سفر به تبعیدگاه سر

در ۲۲۰ کیلومتری شهر اصفهان بیابانی هست که 
شب ها آسمان به زمینش نزدیک می شود. شهر 
انارک که روزگاری تبعیدگاهــی برای زندانیان 
پهلوی بوده امروز تبدیل به شهر توریستی در ایران 
شده که آب وهوای بیابانی اش، از ارزش دیدن آن 

کم نمی کند.
انارک، یکــی از بخش های نایین اســت. اگر ۷۰ 
کیلومتر از نایین به ســمت شمال حرکت کنیم 
به انارک اصفهان می رسیم. برای اینکه از تهران 
به انارک برویم باید وارد جاده اصفهان – کاشان 
بشویم. در دوراهی اصفهان و نایین باید به سمت 
نایین حرکت کنیم، بعد در دوراهی انارک-نایین 
به سمت چپ )یعنی انارک( بپیچیم. این مسافت 

از تهران حدودا پنج ساعت و نیم زمان می برد.
مســافرانی هم که از اصفهان به ســمت انارک 
می روند، وارد جاده نایین می شوند و به شهر نایین 
می رسند. از انارک تا نایین هم حدود یک ساعت 

راه است.
البته شهر دیگری هم به این نام در یزد وجود دارد. 
انارک یزد و انارک اصفهان باوجود شباهت های 
اسمی و حتی معماری، از همدیگر بیشتر از ۴۰۰ 
کیلومتر فاصله دارند. انارک یزد تنها یک روستا و 

در جاده اقلید صفاشهر بوده.
چرا اسمش انارک است؟

روزگاری لب یک چشــمه جوشــان درخت انار 
کوچکی روییــده بود. کاروان هایی کــه از اینجا 
می گذشــتند، نام انارک را روی شهر گذاشتند. 
البته روایت دیگری هــم وجود دارد که می گوید 
باغ های انار اطراف شهر، زمینه نام گذاری شهر بوده 
است. در قدیم و همچنین در زبان محلی به انارک، 

نارسینه هم می گویند که یعنی اناری در سینه.
چرا باید به انارک رفت؟

نزدیک غروب وقتی هوا رو به تاریک شدن می رود 
با روشنی چراغ های شــهر قصه  انارک هم شروع 
می شــود. قلعه روی کوه خودنمایــی می کند و 
خانه های کاه گلی تصویر زیبایــی از غروب این 
شهر بیابانی می سازند. برای دیدن انارک می توان 
دالیل زیادی برشــمرد که به بعضی از آنها اشاره 

شده است:
دیوار باستانی انارک

گفته  می شود که انارک در دوره شاه عباس ساخته 
شده. در آن زمان اطراف شهرها را با قلعه و برج و 
بارو از دست راه زنان یا حیوان های وحشی حفظ 
می کردند. دور انارک هم دیوارهای بلندی کشیده  
بودند که دروازه و قلعه داشت. از این برج و بارو چند 
قلعه و دیوار باقی مانده که یکی از آنها هم یک دیوار 

باستانی است.
قلعه ها

بازمانده سه قلعه قدیمی را می توان در باالی این 
کوه مشاهده کرد. بیشتر مسافران موقع رسیدن 
به انارک خودشــان را به باالی کوه می رسانند تا 
به چشم خودشان این قلعه را که امروز بیشتر به 
جایی برای بازی و تفریح کودکان تبدیل شــده، 
ببینند. از باالی قلعه می توان تصویر کاملی از این 
شهر بیابانی با همه بناهای خشتی و گلی اش به 

دست آورد.
شب های انارک

اگرچه در شهرهای بزرگ؛ کافه ها و رستوران هایی 
به اسم شب های تهران یا شــب های بندر وجود 
دارد، اما از نگاه یک ستاره شناس این اسم بیشتر 
مناسب شهرهای بیابانی است. شب های انارک به 
خاطر کویری بودنش جاذبــه طبیعی برای همه 
دارد. اختــالف درجه حرارت شــب و روز باعث 
می شود که موقع ســفربه انارک اصفهان همراه 

خودمان لباس خنک و همچنین گرم بیاوریم.
معماری شهر

پنجره های مشــبک، درهای چوبی، سردرهای 
خشــتی و گچی و کتیبه هایی از این جنس ما را 
به دوره های تاریخی قدیمــی می برد. معماری 
این شــهر از کویر الهام گرفته که مشابه آن را در 
شــهر ها و روســتاهای زیادی در نایین می توان 
دید. خانه های قدیمی شهر بافتی خشتی دارند 
و ارتفاعشان محدود است.  سقف های گنبدی  و 
قوسی شکل آن هم برای منطقه کاربردی فراوان 
داشته.  پشت بام خانه ها هم با چند الیه کاهگل 

ساخته شده است.
آب و هوای گرم منطقه باعث شــده که از قدیم 
بادگیرهایی در انارک ساخته شود. البته خیلی از 
این بادگیرها در سال های گذشته فروریخته اند و 
ساخت وسازهای غیر اصولی، بسیاری از بناهای 
قدیمی را تخریب کرده. همچنین معادن نزدیک 

باعث ضربات زیادی به منطقه شده است.

گردشگری

 ناهنجاری هورمونیک 
در انجام معامالت!

  به قلم وحید حاج سعیدی
ما همیشه خدا فکر می کردیم »هورمون ماده ای است 
شیمیایی که از غدد درون تراوا یا غدد مترشحه داخلی 
به درون جریان خون ترشــح می شود و به وسیله خون 
به اعضا یا بافت های بدن حمل می شود و کارش اصالح 
ســاختار یا عملکرد عضو یا بافتی از بدن می باشــد و در 
سایر امورات مربوط به زندگی ابنای بشر هیچ دخالت یا 
دخل و تصرفی ندارد.« اما غافل از اینکه نقش هورمون ها 
خیلی جد ی تر و عمیق تر از اینها می باشــد تا جایی که 
در بازار و اقتصاد هم تأثیرات اساســی دارند. اصل ســند 

هورمونی به روایت جراید....
»نتایــج یــک پژوهــش جدید حاکی از آن اســت که 
هورمون ها عاملی برای بی ثباتی بازارهای مالی هستند.
 به گزارش ایرنا، هورمون های تستوسترون و کورتیزول 
باعث می شوند تا تجار در خرید خود بیشتر خطر کنند 
که این امر منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی می شود.
 اســترس در بــازار مــی تواند با تأثیرگــذاری بر روی 
هورمون های تجار، تصمیم گیری آنها را نیز تحت تأثیر 
قرار دهد.  محققان عقیده دارند که محیط های رقابتی 
و استرس زای بازارهای مالی ممکن است میزان ترشح 
هورمون های تستوسترون و کورتیزول را در تجار افزایش 

دهد.«
مالحظــه می فرمائیــد. در واقع این همه ادله و صغری 
کبــری نظیر تحریم ها، افزایش قیمت مواد خام، گرانی 
حبابــی، گرانی توهمی، تــورم مصنوعی، تورم نقطه به 
نقطه، تورم شــهری و روســتایی، تورم پنهان، ضریب 
فالکــت، خط فقر، عدالــت افقی و عمودی و قس علی 
هذا... کم بود حاال دالیل هورمونیک هم به ماجرا اضافه 
شــده اســت.  حتماً ۲ روز دیگر هم که »تفاله زیتون« را 
به اسم »روغن پومیس« به خورد خلق ا... دادند، مدعی 
می شوند در حین معامله جو سنگین بود و ترشح هورمون 
کورتیزول تاجر باال رفت و اشتباهی تفاله زیتون را به جای 
روغن به او قالب کردند و قس علی هذا... ! علی ای حال با 
عنایت به رویه دور اندیشانه و خرد مآبانه چند پیشنهاد 
مدبرانه و اصولی جهت استفاده بهینه از تحقیقات اخیر 

محققین ارائه می شود تا راهگشای آیندگان باشد:
الــف( واکســن هورمونیک: به منظور کنتــرل بازار و 
جلوگیری از اســترس تجار در حین معامالت به ویژه 
معامالتی که با سالمت مردم در ارتباط هستند، پیشنهاد 
می شود در کنار واکسن کرونا و ثالث و سایر واکسن های 
رایج که تا 6 سالگی بچه ها را با آنها زجر کش می کنیم، 
چهار دوز واکســن تستوسترون و کورتیزول هم به بچه 

ها تزریق شود.
 تــا چنــد صباح دیگر که این بچه ها بزرگ شــدند و 
وارد عرصه تجارت شدند با ۲ ریال باال و پایین شدن 
قیمت ها و دبه در آوردن طرف مقابل جا نزنند و دست 
و پایشان نلرزد و یا هنگام معامله الاقل محصول مورد 

نظر را از نزدیک ببینند و مزه مزه کنند!
ب( گســترش دامنه تحقیقات: به منظور بررسی 
نقش سایر هورمون ها و مواد شیمیایی مترشحه از 
غدد درون تراوا پیشنهاد می شود عزیزان دانشمند 
وطنــی هم اگر حوصله داشــتند یک نیم نگاهی 
به ســایر هورمون ها، پروتئین ها و مواد شیمیایی 
داخل بدن بیندازند، خدا را چه دیدید شــاید این 
البــه ال دالیل هورمونیــک و نورولوژیک مربوط 
بــه رانت خواری، موقوفه خــواری، زمین خواری، 
دریا خــواری،  جنگل خــواری،  کوه خــواری، 
ویژه خــواری و ســایر خوردنی های نامتعارف هم 

پیدا شد...! از ما گفتن بود

قرص کرونای فایزر در پیشگیری از بیماری تاثیری ندارد
شرکت فایزر اعالم کرد که داروی کووید-۱۹ موسوم به "پاکسلووید" 
در پیشــگیری از ابتالی اعضای خانواده بیمار آلوده به کروناویروس 

اثربخش نبوده است.
شــرکت داروســازی فایزر روز جمعه اعالم کرد: نتایج یک آزمایش 
گسترده نشان داد که درمان ضد ویروسی پاکسلووید برای مقابله با 
بیماری کووید-۱۹ در پیشگیری از ابتالی افرادی که با بیمار آلوده 

به کروناویروس زندگی می کنند، موثر نبوده است.
در این بررسی 3۰۰۰ بزرگسال که در تماس نزدیک با فردی بودند 
که عالئم بیماری در او وجود داشت و به تازگی آزمایش کووید-۱۹ 

او مثبت شــده بود، شــرکت کردند. به این افراد به مدت پنج یا ۱۰ 
روز داروی پاکسلووید یا دارونما داده شد.

بررســیها نشــان داد در افــرادی که دوره پنــج روزه مصرف دارو را 
گذرانده بودند احتمال ابتال به عفونت نسبت به گروه دریافت کننده 
دارونمــا، 3۲ درصــد کمتر بوده اســت. این میــزان همچنین با ۱۰ 
روز مصــرف پاکســلووید بــه 3۷ درصد افزایش یافــت. با این حال، 
 این نتایج از نظر آماری بی اهمیت هســتند و ممکن اســت تصادفی 

بوده باشند.
شرکت فایزر اعالم کرد: با این حال داده های ایمنی در این کارآزمایی 

با مطالعات قبلی مطابقت دارد که نشان داده بود این قرص ها تقریبا 
۹۰ درصد در پیشــگیری از بســتری شدن یا مرگ در بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ که در معرض ابتال به نوع شدید بیماری هستند، موثر 
است. هرچند الزم است مدت پنج روز بالفاصله پس از شروع عالئم 

بیماری مصرف  شود.
آلبــرت بــورال، مدیر اجرایی فایزر گفت: هرچند از نتیجه این مطالعه 
خاص ناامید شــده ایم، اما نتایج بدســت آمده بر داده های مربوط به 
اثربخشــی و ایمــن بــودن دارو برای بیماران کــه در آزمایش قبلی 

مشاهده کرده ایم، تاثیری نمی گذارد.

دریچه علم

 »خون اجنبی« 
مجموعه داستان های کوتاه از 

خالق »دن آرام«
 

»خــون اجنبی« مجموعه داســتان های کوتاهی 
است از تجارب مبارزات خود شولوخوف، قزاق های 
ساحل رودخانه دن، تاثیر انقالب اکتبر روسیه، جنگ 
داخلی و تاثیر جنگ جهانی دوم در شــیوه زندگی 
آنان. زبان شــولوخوف در بیان این داستان ها زبانی 

شاعرانه و زیبا است.
آخرین داستان کتاب با نام »خون اجنبی« داستان 
پیرمرد قزاقی اســت که تنها فرزند خویش را در 
جنگ با »نیروهای ســرخ« از دست داده و اکنون 
چندی اســت که در اوج غم و ناامیدی روزگار می 
گذراند. اما شــبی در هجوم دوباره ارتش ســرخ، 
درگیری شــدیدی بین مردم روستا و مخاصمان 
درگرفته و جوانی که به شــدت زخمی شــده به 
پیرمرد پناه می برد. کشــاورز پیر با وجود آن که 
می داند جوان از اعضای ارتش است، به پرستاری 
شــبانه روزی از وی پرداخته و تمام تالش خود را 
در زنده نگه داشتن وی به کار می گیرد. چنده ماه 
بعد جوان، نیروی خود را بازیافته و مدتی را نیز با 
ناجــی خویش می گذراند. در این میان پیرمرد او 
را مانند فرزند از دســت دادة خود پنداشته و تمام 
مهــر و محبت پدری را نثارش می کند و هنگامی 
که جوان تصمیم به عزیمت می گیرد، قلب وی به 
شــدت و بیش از زمان از دســت دادن پسرش می 

شکند و به تلخی می گرید.

کتابکده

قیمت بلیت سینما؛ باالتر از یارانه یک ماه
رکود اکران نوروزی سینماهای کشور درحالی 
رقم خورد که بسیاری از کارشناسان، افزایش 
5۰درصدی قیمت بلیت را به عنوان مقصر اصلی 

ایجاد چنین وضعیتی قلمداد می کنند.
موافقــان افزایش قیمت بلیت، دالیل دیگری 
را در اســتقبال قابل تامل ۷۸۰ هزار نفر برای 
اکــران نوروز عنوان می کنند که ازجمله آنها، 
افزایش ســفرهای خانواده ها یا ترس از ابتال به 

کرونا است.
پیشــتر، تهیه کننــدگان و ســینماداران، از 
بــاال رفتن هزینه های تولیــد فیلم و افزایش 
هزینه های جاری سینماها سخن گفته بودند 
و در برخــی موارد مدعی شــده بودند که این 
افزایش قیمت بلیت، نه تنها زیاد نیســت بلکه 
برای جبران این هزینه ها، باید قیمت باالتری 

نیز در نظر گرفته می شد.
بــرای نگاه کردن به این موضوع از دریچه نگاه 
مخاطبــان، به پردیس کــورش رفتیم تا نظر 
برخــی از مخاطبــان را در ارتبــاط با افزایش 

5۰درصدی قیمت بلیت جویا شویم.
گهانی تعجب از افزایش نا

احمــد؛ مهمانــدار هواپیما اســت و به گفته 
خــودش، هــر وقت پایش روی زمین ســفت 
شــود، قطعــا به ســینما می آیــد. او که برای 
تماشــای ســگ بند به سینما آمده، در ارتباط 
بــا افزایش قیمــت بلیت، به ایرنا گفت: من در 
تمام این سال ها، هیچ وقت مشکل مالی نداشتم 
و چون عاشــق سینما هستم، بهای بلیت را به 
هر قیمتی، پرداخت می کنم ولی انصافا دیروز 
وقتی خواستم پیش خرید کنم، خیلی تعجب 
کردم که چطور قیمت بلیت تا این اندازه گران 

شده است.
او ادامــه می دهــد: البته در جامعــه امروز، با 
۴5 هــزار تومان نمی توان هیچ تفریحی برای 
خودمان دست وپا کنیم اما این افزایش ناگهانی 
از 3۰ به ۴5 هزار تومان، قطعا برای بخشــی از 
تماشــاگران، ســنگین خواهد بود و ای کاش 
این قیمت، این طور به یک باره باال نمی رفت.

سینما رفتن فقط در روزهای نیم بها
جمشید، دانشجو است و به گفته خودش، تازه 
توانســته از بند کرونا خالصی پیدا کند. او به 
ایرنــا گفت: قبال که برای فیلم های ایرانی، 3۰ 
هزار تومان پرداخت می کردم و به ســینما می 
آمــدم، در اکثر موارد، خودم را لعنت می کردم 
که چرا این میزان پول را برای تماشــای یک 
فیلم ضعیف، خرج کرده ام درحالی که با همان 
پول می توانستم یک ساندویچ بخورم. االن که 
دیدم قیمت بلیت ۴5 هزار تومان است، با خودم 
تصمیم گرفتم که دیگر به سینما نیایم تا فیلم 

وارد شبکه نمایش خانگی شود.
جمشــید ادامه می دهد: اواســط ماه رمضان 
فهمیدم که ســانس های قبل از افطار، نیم بها 
اســت و به همین دلیل، به تماشــای روز صفر 
نشســتم که خیلی از آن راضی بودم و همین 
رضایت ســبب شــد تا االن برای دومین بار در 
طول امسال، به سینما بیایم اما قطعا از این به 
بعد فقط در روزهای سه شنبه که بلیت ها نیم بها 

است، به سینما خواهم آمد.
اضافه شدن ارزش افزوده بر قیمت بلیت

حسین، کارگاه نجاری دارد و به نکته جالبی 
در مورد قیمت بلیت اشــاره می کند. او گفت: 
همه جا تبلیغ خرید بلیت به صورت اینترنتی 
می شــود امــا وقتی به درگاه هــای پرداخت 
مراجعــه می کنیــم، می بینیم کــه عالوه بر 
دریافت ۴5 هزار تومان، ۴ درصد ارزش افزوده 
که خودش مبلغ ۱۸۰۰ تومان می شود را هم 
از مخاطــب دریافت می کنند و درواقع قیمت 
بلیت، ۴6 هزار و ۸۰۰ تومان اســت که واقعا 
نمی شــود فهیمد چرا ارزش افزوده سینماها 

را باید مشتری پرداخت کند.
حســین می گوید پارســال که قیمت بلیت، 
3۰ هزارتومــان بود، ۱۲۰۰ تومان به عنوان 
کارمزد دریافت می شــد و امسال با توجه به 
افزایــش 5۰ درصــدی قیمت بلیت، قیمت 
کارمزد هم باالتر رفته که البته اگرچه 6۰۰ 
تومــان پولی نیســت اما این حس زرنگی و 
اینکه دارند از طرق مختلف، جیب مخاطب 
را خالــی می کنند، حس بدی را به بنده ای 
که تقریبا همه فیلم های مهم سال را تماشا 

می کنم، منتقل می کند.

 سنگینی قیمت بلیت 
روی شانه خانوارهای شلوغ

مهــدی، بوتیــک دارد و به گفته خودش چون 
در تعطیالت نوروز، ســرش شلوغ بوده، اکنون 
فرصت کرده که به تماشای فیلم بنشیند. او به 
ایرنــا گفت: ۴5 هزار تومان، مبلغ زیادی برای 
سینما نیست ولی چون قیمت سال قبل، 3۰ 
هزار تومان بوده، این افزایش قیمت، خیلی به 
چشم آمده است وگرنه ۴5هزار تومان که پول 
تنقالت هم نمی شود، بهای گزافی برای سینما 
نیســت. مهدی در ادامه گفت: این مبلغ برای 
یک یا دو نفر، خیلی زیاد نمی افتد اما کســانی 
که خانوارهای شلوغی هستند، قطعا این میزان 
هزینه روی شانه آنها سنگینی خواهد کرد مثال 
یک خانواده 5نفره باید ۲۲5 هزار تومان بلیت 
بخرد و به سینما بیاید که رقم چشمگیری است 
کــه باید یارانه یک ماه خود را پس انداز کند تا 

بتواند به سینما بیاید.
 چرا کسری سینما 

باید از جیب مردم تامین شود؟
احسان، کارمند است و به گفته خودش، هنگام 

مراجعه به گیشــه ســینما غافلگیر شده و تازه 
فهمیده که بهای بلیت ۴5 هزار تومان شــده و 
چون در این ساعت، با دوستش قرار گذاشته که 
به ســینما بروند، به نوعی مجبور به تهیه بلیت 
شــده است. او به ایرنا می گوید: این دوستان بر 
چه مبنایی بهای بلیت را ۴5 هزار تومان در نظر 
گرفته اند؟ مگر سینمای ایران، مدیر و سازمان و 
نهاد ندارد که این دوستان می خواهند باال رفتن 
هزینه های خود را از مســتقیما از جیب مردم 
تامین کنند؟ تا اعتراض هم می کنیم، می گویند 
قیمت همه چیز باال رفته. اما این نمی شود که 
یک شبه قیمت بلیت را 5۰درصد گران می کنند.

احســان ادامه می دهد: مطمئن باشــید که 
بــا این قیمت بلیــت، اتفاق های خوبی برای 
ســینمای ایران نمی افتد و تعداد بیشــتری 
از مردم، عطای ســینما رفتن را به لقای آن 
می بخشند. من با دو برابر این مبلغ، می توانم 
اکانت بخرم و در مدت 6 ماه، تاریخ سینمای 
ایــران و جهــان را در پلتفرم های اینترنتی 
تماشــا کنم آن وقت چرا باید ۴5 هزار تومان 
هزینه کنم و برای فیلمی که نمی دانم خوب 

اســت یا بد، به سینما بروم؟
افزایش 5۰درصدی قیمت بلیت ســینماها، 
حتی به زعم موافقان این طرح، بار زیادی را به 
دوش خانواده ها متحمل خواهد کرد. نگرانی 
تداوم این روند ســبب شــده تا پس از ناکامی 
گیشه نوروز، حاال اکران عید فطر نیز چندان 
با اقبال باالیی مواجه نشــود و به جز انفرادی 
که فروش آن قابل قبول است، گیشه دو فیلم 
المینور و مغز اســتخوان، چندان قابل قبول 
نیســت.اصرار بســیاری از مدیران سینمایی 
بر بی ارتباط نشــان دادن این افزایش قیمت 
بلیــت با روند ناکامی بســیاری از فیلم های 
امســال در گیشــه، در حکم آدرس اشتباهی 
اســت که پارادایم آسیب شناسی این ناکامی 
را به مسیرهای دیگری می کشاند که چندان 
نمی تواند برای ســینمای ایران و اقتصاد آن، 

حکم راه نجات را داشته باشند.

پرده نقره ای 

کارتون 

طنز

پیام جدید 
 حیوانات 

برای مردم!
شهاب جعفرنژاد با 

انتشار چند کارتون در 
صفحه اینستاگرام خود 

به حوادث دلخراش اخیر 
که منجر به تلف شدن 

چند حیوان در کشور شد، 
واکنش نشان داد.


