
کرد روسیه عقب نشینی 

راه برای احیای برجام باز شد
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   وال اســتریت ژورنال نوشــت: دیپلمات های ارشــد غربی گفتند که روســیه اخیرًا از 
خواسته های خود از واشنگتن در رابطه با توافق هسته ای ایران عقب نشینی کرد و 
راه را بــرای تهــران و واشــنگتن بــرای احیــای برجــام بــاز کــرد.  در ادامه این مطلب آمده 

است: روز سه شنبه، پس از دیدار سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه با همتای 
ایرانی خود در مسکو، هم الوروف و هم حسین امیرعبداللهیان گفتند که روسیه مانع 

  || صفحه صفحه۲۲    از برجام نمی شود...

نگاهی به آداب و رسوم  نوروز در شهرهای مختلف ایران 

صـدای پـای بـهار می آیـد صـدای پـای بـهار می آیـد 

صفحه 7 
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رئیس جمهور: 

برنامه ریزی شود تا مردم 
کار های نوروزی  برای 

معطل نشوند
     رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکه در اولین 
فرصت در سال ۱۴۰۱ جلسه هیات دولت 
تشــکیل خواهد شد، گفت: دستگاههای 
اجرایی به گونه ای برنامه ریزی کنند که در 
ایام تعطیالت نوروزی وقفه ای در کارهای 

ضروری مردم ایجاد نشود...

وزیر بهداشت: 

 جریمه رنگ بندی 
 برای سفرهای نوروزی 

اعمال نمی شود
     وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه مــردم 
زده  کســن  وا کرونــا  ویــروس  برابــر  در 
دارد،  مناســبی  نســبتا  شــرایط  کشــور  و 
محدودیت هــای ســابق در رنگ بندی هــا 

دیگر اعمال نمی شود...   || صفحه  صفحه 77    || صفحه  صفحه ۲۲  
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 پاداش مدیران 
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3

افزایش یک تا ۴ میلیونی 
قیمت خودرو در یک روز
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پایگاه خبری

 فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای  فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربیشرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی

شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی

نوبت دوم

ــر را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی  ــی اســتان آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــات عمومــی بــه شــرح جــدول زی شــرکت شــهرکهای صنعت
دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 
عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . تاریــخ انتشــار 

مناقصــات در ســامانه تاریــخ 1400/12/25 میباشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 12 مورخ 1400/12/25 تا ساعت 15 مورخ 1401/01/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 15 مورخ 1400/01/21
زمان بازگشایی پاکات : طبق جدول زیر

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:
آدرس :ارومیــه –پــل قویــون خیابــان شــهید باقــری – جــاده ســیر - شــهرک فنــاوری الکترونیــک و صنایــع غذایــی ارومیــه تلفــن : 33489626-

33489609: 33489616-فاکــس 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

شناسه اگهی 1292653
آذربایجان غربی لیست مناقصات شرکت شهرکهای صنعتی 

مبلغ براورد اولیه عنوان فهرست بهاپروژهردیف
)ریال(

مبلغ 
ضمانتنامه)ریال(

محل 
تامین 
اعتبار

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

آخرین 
مهلت تسلیم 

پیشنهاد

زمان 
گشایی  باز

کات پا

1

اجرای مدول دوم تصفیه 
خانه فاضالب شهرک صنعتی 
مهاباد )تهیه، تامین مصالح 
و تجهیزات مکانیکی و برقی 
و نصب و راه اندازی و بهره 

برداری آزمایشی و سایر 
خدمات(

فهرست بهای ابنیه، 
تاسیسات مکانیکی و 

آوری  برقی، شبکه جمع 
و انتقال فاضالب، 

تجهیزات آب و 
فاضالب سال 1400

185,698,418,8969,284,920,945
داخلی- 

ملی 
-استانی

از تاریخ 
1400/12/25 تا 

تاریخ1401/01/07

تا ساعت 
خ  15 مور
1401/01/21

ساعت 
خ  13:00مور
1401/01/22

1

تکمیل زیر 
سازی،جدولگذاری و 

آسفالت شهرک صنعتی 
شماره 2 ارومیه و توسعه

فهرست بهای راهداری 
- راه، باند فرودگاه 

و زیر سازی راه آهن 
سال 1400

استانی و 66,444,958,9373,322,247,947
داخلی

از تاریخ 
1400/12/25 تا 

تاریخ1401/01/07

تا ساعت 
خ  15 مور
1401/01/21

ساعت 
خ  13:00مور
1401/01/22

استفاده راهبردی از ظرفیت اقتصادی بازار سوریه

فرصت های طالیی پیش روی ایران
   پویا فتحی زاد

پژوهشگر مسائل ژئوپلیتیک
در دنیای امروزی، توسعه و مفاهیم مربوط به آن، برای 
دولت ها تبدیل به یکی از مســائل حیاتی و دغدغه 
های ارزشــمند شده اســت. توسعه به ویژه در حوزه 
اقتصادی، رقابت گســترده ای را میان کشــورهایی 
که درصدد تبدیل به یک قدرت جهانی هســتند، به 

وجود آورده است.
دســتیابی به توســعه اقتصادی برای هر دولتی یقینا 
ارزش ویــژه ای دارد. چــرا که توســعه اقتصادی از 
مولفه های تعیین کننده قدرت ملی هر کشــوری 
بوده و جایگاه سیاسی و وزن ژئوپلیتیکی آن کشور 

را در صحنه جهانی ارتقا می دهد.
تعیین چشــم اندازی بلند مدت بر مبنای توســعه، 
مســتلزم اتخاذ تدابیر به خصوصی اســت که شالوده 
استراتژی ملی کشور را تشکیل می دهد. یکی از این 

تدابیر کلیدی، بهبود کمی و کیفی صادرات است.
صادرات در کســب منافعی نظیر ورود ارز، گسترش 
حــوزه نفــوذ، کنترل بازار منطقــه ای، جهانی و... به 
عنوان عنصری حیاتی عمل می کند. دولتی که توسعه 
اقتصادی را در زمره اهدافش تلقی می کند اما بهبود 
صادرات در اســتراتژی ملی آن نیســت، باید چنین 

هدفی را به فراموشی بسپارد.
یکــی از فرصــت های کم نظیری که در ســال های 
اخیر به روی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران گشوده 
شده، فرصت اغنای بازار اقتصادی سوریه است. کشور 
سوریه به عنوان یکی از ارکان استراتژیک منطقه، در 
یک دهه اخیر با بحران های امنیتی بزرگی مواجه شده 
است. به گونه ای که در خلل مبارزه با تروریسم، سایر 
مولفه های کشور علی الخصوص اقتصاد آن طی یک 
دهه اخیر با پسرفت چشم گیری مواجه بوده است.

بعــد از ویرانــی هایی که تروریســم تکفیری در این 
کشور ایجاد کرد، اقتصاد سوریه تا مرز نابودی کامل 
پیــش رفــت. اما پس از مهار نســبی بحران امنیتی 
کشور، دولت دمشق سیاست احیای عوامل اقتصادی 
را در پیش گرفت. در راســتای احقاق این امر، بازار 
ســوریه پنجره ای را به روی ســرمایه گذاران و تولید 
کنندگان کاال گشود. چنین فرصتی برای قدرت های 
درجــه اول و حتی دوم جهانی، فرصتی طالیی برای 
گســترش نفوذ و تقریب به توســعه اقتصادی مد نظر 

خود محسوب می شد.
اما به رغم حضور مستشاری و نظامی ایران در سوریه 
که ســهم به ســزایی در تامین امنیت ملی آن داشت، 
دســتگاه دیپلماسی و اقتصادی ایران در اغنای بازار 
دمشــق چندان موفق عمل نکــرد و این بازار هدف، 

عمدتا به دست رقیب راهبردی ایران افتاد.
افزایــش صــادرات و یــا حتــی ســرمایه گذاری 
های هدفمند ایران در ســوریه به عنوان شــریک 
اســتراتژیک، می تواند به عنوان قراردادی دو سویه 
برد – برد برای تهران و دمشق منجر شود که در عین 
تسریع روند توسعه و بهبود اوضاع اقتصادی ایران، 
خالء موجود در رکن اقتصادی ســوریه را پر کند و 
خســارت های ناشــی از بحران تروریسم را به مرور 
جبران کند. اما در غیر این صورت، اگر تدابیر لزوم در 
خصوص انعقاد این نوع قرارداد ها توسط دول مذکور 
متخذ نشــود، تاثیر محسوســی در معادالت منطقه 

گذاشته و به وقوع مسائلی دیگر منجر خواهد شد.
منبع: دیپلماسی ایرانی 

یادداشت

واردات چه خودروهایی در سال آینده مجاز است؟

نایــب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه گفت: 
خودروهــای تا قیمت ۲۵ هــزار یورو و با حجم 
موتور ۲۰۰۰ سی سی مجاز به واردات هستند.

به گزارش شــهرآرانیوز؛ میرتــاج الدینی نایب 
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه اظهارداشت: 
ابتدا واردات ۵۰ هزار خودروی بنزینی و ۲۰هزار 
خــودروی هیبریدی بــرای طرح در نظر گرفته 
شــده اســت، دولت می تواند با توجه به نیاز بازار 

واردات را ادامه دهد.
وی ادامه داد: نحوه تامین ارز برای واردات خودرو 

به عهده دولت گذاشته شده است.

میرتــاج الدینی خاطرنشــان کــرد: در آخرین 
تغییرات طرح ۵ شــرط جدید اضافه شده است، 

این طرح نباید به تولید داخلی آسیب برساند.
ایــن نماینده مجلس گفت: واردات خودرو باید 
موجب ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت خودروهای 
داخلی شــود. خودرو یک کاالی مصرفی اســت 
و نباید به عنوان ســرمایه گذاری از آن اســتفاده 
کرد، صنعت خودروســازی ما زمانی در وضعیت 
مطلــوب قــرار می گیرد که مــردم هر زمان که 
میخواهنــد خرید کنند و منتظر قرعه کشــی 

نباشند.

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ آ
شماره شماره 7۴7۴//۴00۴00  

امور تدارکات 

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اهــواز در نظــر دارد اجــرای پــروژه کنتــرل پذیــر نمــودن 600 اشــتراک دیمانــدی ثانویــه در حــوزه عملیاتــی خــود را بــه پیمانــکار واجــد شــرایط 
از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد. 

میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ 3/388/000/000 ریــال مــی باشــد کــه بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر چــک تضمیــن شــده بانکــی بلوکــه از مطالبــات 
و یــا وجــه نقــد بــه حســاب بانــک تجــارت شــعبه شــهید چمــران بــه شــماره 1028040020 بــه نــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اهــواز بــه مناقصــه گــزار تســلیم گــردد. 

- زمان و محل و نحوه دریافت اسناد: ازتاریخ درج آخرین آگهی به مدت 5 روز به آدرسهای زیر مراجعه نمایند: 
WWW.AEPDCO.IR : - پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز

WWW.TAVANIR.ORG.IR : - پایگاه اینترنتی توانیر
 www.iets.mporg.ir پایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات -

 www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -
- تلفن تماس: 06134490700 داخلی 3245 

- آخرین مهلت بارگذاری اسناد: حداکثر تا ساعت 12:00 مورخ 1401/01/24 
- بازگشایی: راس ساعت 12:00 مورخ 1401/01/24 می باشد. 

آدرس  بــه  )ســتاد(  دولــت  الکترونیــک  تــدارکات  ســامانه  بــه  مراجعــه  بــا  قــرارداد  مبادلــه  تــا  اســناد  تحویــل  دریافــت  از  مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  کلیــه   - 
www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. 

- ارسال فیزیکی پاکت )الف( تا تاریخ 1401/01/24 به دبیرخانه مرکزی شرکت )به آدرس: اهواز - بلوار پاسداران جنب شهرک صنعتی تسلیم گردد( الزامی است. 
- به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است. 
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 نوبت اول
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

14 شعبان 1443   17 مارس 2022 پنجشنبه 26 اسفند 1400  شماره پیاپی 2069

سیاست 22

روسیه عقب نشینی کرد

راه برای احیای برجام باز شد
وال استریت ژورنال نوشت: دیپلمات های ارشد غربی گفتند که روسیه اخیراً از خواسته های خود از واشنگتن در رابطه 

با توافق هسته ای ایران عقب نشینی کرد و راه را برای تهران و واشنگتن برای احیای برجام باز کرد.
 در ادامه این مطلب آمده است: روز سه شنبه، پس از دیدار سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه با همتای ایرانی 

خود در مسکو، هم الوروف و هم حسین امیرعبداللهیان گفتند که روسیه مانع از برجام نمی شود.
روسیه در اوایل ماه جاری از واشنگتن خواستار تضمین هایی شده بود که روابط اقتصادی این کشور با ایران تحت تأثیر 
تحریم های غرب علیه مسکو بر سر اوکراین قرار نمی گیرد. دیپلمات های غربی گفته اند که حرکت لحظه آخری عامل 

محرکی بود که از توافق برای احیای برجام در ده روز گذشته جلوگیری کرد.

یک دیپلمات ارشد غربی عصر سه شنبه گفت که میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گفتگوهای وین، به 
اتحادیه اروپا اطالع داده است که روسیه تضمین های محدودتری را می پذیرد که بر اساس آن بتواند اقدامات هسته ای را 
که طبق توافق هسته ای ۲۰۱۵ صورت می دهد، انجام دهد. این شامل مبادله اورانیوم با ایران، طراحی مجدد تاسیسات 

هسته ای فردو و تامین سوخت هسته ای به رآکتورهای ایران است.
این دیپلمات که خواســتار ناشــناس ماندن به دلیل ماهیت حســاس مذاکرات شد، گفت: »روسیه نسبت به تضمین 
پروژه های هسته ای راضی است و هیچ چیز دیگری نمی خواهد«. وی  افزود: »بنابراین می توانیم مذاکراتی را که اکنون 

منحصراً ایران و آمریکاست ادامه دهیم.«

اخبار كوتاه

شلیک تیرهوایی در مراسم 
تشییع »نادر رایان« نوجوان 16 

ساله فلسطینی كه به ضرب 
گلوله نیروهای اسراییل در 

شهر نابلس به شهادت رسیده 
است./ خبرگزاری فرانسه

مردم شهر بندری »اودسا« 
اوكراین در حال درست 
كردن موانع دفاعی در 
برابر نیروهای روسی با 
كیسه های شنی/ رویترز

گزارش تصویری

خ می دهد؛ تنها برای رقابت با امریکا ر

شرط بندی چین روی روسیه 
 شی بر روی روسیه شرط بندی می کند. حمایت 
چین از جنگ راه اندازی شده توسط »والدیمیر 
پوتین« علیه اوکراین به طور کامل در ارتباط با 

رقابت آن کشور با امریکاست.
به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، نخبگان 
حزب کمونیست چین می توانند پایانی را برای 
جنــگ اوکراین متصور شــوند که برای چین 

بسیار مناسب است.
در پکن، محققان و مشــاوران بلندپایه دولتی 
پیش بینی می کننــد که نمایش امروز اتحاد 
غرب دیر یا زود محو خواهد شد، زیرا تحریم های 
اعمال شــده از سوی غرب نتوانسته روسیه را 
درهم بشکند و در عوض قیمت انرژی را افزایش 
داده اســت. از دید آنان، درگیری باعث تسریع 
افول آمریکا و عقب نشینی آن کشور از جهان 
خواهد شــد. سپس فروپاشی اتحاد های تحت 
رهبری آمریکا نظم جهانی جدیدی را به وجود 
خواهد آورد که شــامل حوزه های نفوذ تحت 
سلطه تعداد کمی از خودکامگان با اراده آهنین 

از جمله چین است.
تحلیلگــران چینــی بــه خــود می بالند که 
دموکراســی های لیبرال کــه از زمان جنگ 
جهانی دوم در نوشتن قوانین تجارت جهانی یا 
تعریف ارزش های جهانی و حقوق بشر پیشتاز 
بوده اند سلطه شــان با نوعی حکومت اکثریت 
گرا پایان یافته اســت. نماینــدگان غربی در 
پکن خاطرنشــان ســاخته اند که ۱۴۱ کشور 
در مجمع عمومی سازمان ملل به محکومیت 

حمله روسیه به اوکراین رای دادند.
مقام های چینی، اما پاســخ می دهند که ۴۰ 
کشــور یا از روســیه حمایت کرده اند یا به آن 
کشــور رای ممتنع دادند از جمله چین و هند 
که بیش ترین جمعیت جهان را در خود جای 
داده اند. بخش دشوار برای چین در مورد جنگ 
اوکراین مرحله پیش از پایان بازی است. چین 
از جانبداری از بازندگان نفرت دارد و دســت 
کم تا لحظه کنونی »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهوری روسیه در جنگی که در اوکراین به راه 
انداخته و انتخاب شخص او بوده برنده نیست.

این موضوع برای »شــی جین پینگ« رئیس 
جمهــور چیــن که کم تر از یــک ماه پیش از 
تهاجم روسیه علیه اوکراین بیانیه قابل توجهی 
را همراه با پوتین در حاشیه بازی های المپیک 
زمســتانی پکن امضا کرد امری ناخوشایند به 
نظر می رســد. در آن بیانیه مشــترک، چین و 

روسیه علیه گسترش ناتو در اروپا و ائتالف سازی 
آمریکا در آســیا موضع گیری کرده و در کنار 
یکدیگر ایستادند. دو کشور بر سر این موضوع 
به اجماع رســیدند که ترویج دموکراسی یک 

توطئه غربی است.
در اتاق های دیپلماتیک پکن بحث در مورد این 
که آیا پوتین به میزبان خود یعنی شــی گفته 
بــود کــه قصد دارد جنگ با اوکراین را کم تر از 
ســه هفته پس از این توافق دارد یا خیر گمانه 

زنی هایی صورت گرفته است.
یک دیدگاه رایج آن است که شی از این موضوع 
اطالع داشت که نیرو های روسیه برای تهاجم 
احتمالی مستقر شده اند نه بدان خاطر که چین 
از طریق جاسوسان خود این موضوع را دریافته 
باشد بلکه بدان خاطر که احتماال تضمین پوتین 
را در این باره پذیرفته که هر جنگی که رخ دهد 

ظرف مدت یک هفته به پایان خواهد رسید.
این در حالی اســت که نه رهبران روســیه و 
نــه رهبران چیــن انتظار چنین مقاومتی را از 
اوکراینی ها نداشــتند. هم چنین، آنان انتظار 
چنین ناتوانی ای از ارتش روسیه، چنین اتحادی 
از ســوی اروپا و چنین عزم راســخی از سوی 
اعضــای ناتو برای ارســال کمک های نظامی 
گسترده به اوکراین به خصوص از جانب آلمان 
کشــوری که همواره از مداخله مســتقیم در 
درگیری هــای نظامی خــودداری ورزیده بود 

را نداشتند.

یک دیپلمات مستقر در پکن می گوید: »آنان 
فکــر می کردند غرب دچار زوال شــده و اروپا 
یک دیزنی لند غول پیکر اســت که زوج های 
چینی برای ماه عســل به کشــور های آن قاره 
ســفر می کنند. شــی به طرز خطرناکی دچار 
اشــتباه در برداشــت خود از غرب شده است. 
در اواخر ســال ۲۰۲۲ میالدی انتظار می رود 
کــه او هنجار های طوالنی مدت حاکم بر روند 
انتخاب رهبر سیاسی چین را به چالش کشیده 
و در بیستمین کنگره حزب به عنوان باالترین 
نهاد تصمیــم گیری حزب برای تمدید مدت 
زمان ریاســت اش در ســومین دوره پنج ساله 

تالش کند«.
در ابتدای حمله روسیه به اوکراین دیپلمات های 
چینی دچار تردید در حمایت از روسیه شدند. 
تهاجم روســیه اصول ظاهرا مقدس چین در 
مــورد حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را زیر پا 
می گذارد. با توجه به این اصول بوده که چین 
از برســمیت شــناختن الحاق بخش هایی از 
گرجستان به روسیه در سال ۲۰۰۸ میالدی و 

کریمه در سال ۲۰۱۴ خودداری ورزید.
در ســال ۲۰۲۲ میالدی، دیپلمات های چین 
یک روز وقت گذاشتند تا موضع شبه بی طرفی 
طرفدار روسیه اتخاذ کنند و آمریکا را برای تحت 
فشار قرار دادن روسیه از طریق اجازه دادن به 
پیش روی نیرو های ناتو در مرز های کشور های 

شرق اروپا در مرز با روسیه مقصر دانستند.

برخی اروپایی ها امیدوار بودند که این نشانه ای 
از تعدیــل لحن چین باشــد و ابراز امیدواری 
کردند که چین ممکن است در بحران اوکراین 
میانجی گری کند. افســوس که چین انگیزه 
کمــی بــرای وادار کردن پوتین به پذیرش هر 

چیزی شبیه شکست دارد.
در تاریخ ۷ مارس، شــی شرط بندی خود را بر 
روی پوتین افزایش داد. »وانگ یی« وزیر امور 
خارجه چین در نشست ساالنه به خبرنگاران 
گفــت که دوســتی چین و روســیه به مثابه 
»صخره ای محکم« و یک شــراکت راهبردی 
در برابر تالش های آمریکا به منظور ســرکوب 
چین اســت و شــراکتی است که صلح و ثبات 

بیش تر را برای جهان به ارمغان خواهد آورد.
دیپلمات ها می گویند که وانگ در حال ارسال 
پیامی از سوی شی بود. به نظر می رسد که چین 
نمی تواند در مورد عدالت جنگ روســیه بحث 
کند، زیرا دفاع از اوکراین به معنای جانبداری 

از آمریکا قلمداد خواهد شد.
»کریستوف هوسگن« مشاور ارشد سیاست 
خارجــی »آنگال مــرکل« صدراعظم وقت 
آلمــان از ســال ۲۰۰۵ تــا ۲۰۱۷ میالدی، 
ســاعات زیادی را در دیدار با شــی گذرانده 
است. او که از آلمان با »اکونومیست« صحبت 
می کرد یادآوری کرده بود که سیاســت های 
چین به طور قابل توجهی همراستا با اعتماد 
به نفس و قاطعیت بیش تر شی از سال ۲۰۱۲ 

میالدی به این ســو بوده اســت این در حالی 
است که برخالف او، »هو جینتائو« سلف اش 
یــک بوروکرات محتاط و محافظه کار درون 
حزب کمونیست چین قلمداد می شد. با این 
وجود، هوســگن شــی را یک »ریسک پذیر 

حسابگر« می داند.
هوســگن با بیــان مثالی از درهم شکســتن 
دموکراســی در هنگ کنگ توســط چین که 
در نهایت اعتراضات و تحریم های بین المللی 
محدودی را به همراه داشــت و نشــان دهنده 
اهمیت اقتصادی آن مرکز مالی است می گوید: 
»چینی ها وقتی فکر می کنند می توانند از پس 
چالشی برآیند درباره آن ریسک پذیر هستند«.

از دید ناظران خارجی بدیهی است که در آغوش 
کشیدن پوتین به اعتبار چین لطمه می زند به 
ویژه زمانی که رسانه های دولتی و سخنگویان 
وزارت خارجه چین اطالعات نادرست روسیه 
را دربــاره اوکراین تکرار می کنند در حالی که 
از نــام بردن از پوتین به عنوان یک »متجاوز« 
خودداری می ورزند. به نظر می رســد شخص 

شی آشفته نیست.
توضیح ناامیدکننده ممکن است این باشد که 
او معتقد است رویارویی یک انتخاب محتاطانه 
است. ظاهرا رهبر چین به مقام هایی که خواستار 
اتخاذ موضع محتاطانه در مورد اوکراین هستند 
گفتــه که اگر آنان فکر می کنند آمریکا ظهور 
چین را تحمل خواهد کرد دچار توهم شده اند.

شی عالقمند است در مالء عام به مردم خود این 
تصور و حس را القا کند که ظهور و قدرت گیری 
چین روندی غیر قابل توقف اســت. او در یکی 
از جلســات مجمع مشورتی در تاریخ ۶ مارس 
گفته بود: »تضاد بین حکمرانی در چین و هرج و 
مرج در جریان در غرب برجسته تر شده است«.

اگر شی به لفاظی های خود باور داشته باشد 
و هم چنین، اگر او مطمئن باشــد که چین 
ضامــن نظم جهانــی خواهد بود درد و رنج 
اوکرایــن برای چیــن کم تر از آن چه تصور 
می شود اهمیت دارد البته تنها تا زمانی که 
شرکت های چینی به دلیل نقض تحریم های 
غرب علیه روســیه مجازات نشوند و روابط 
تجــاری چین با اروپا دســت نخورده باقی 
بماند. چنیــن وضعیتی برای حفظ روحیه 
داخلــی در چین مناســب اســت، اما یک 
روش خطرناک در حوزه محاســبه ریسک 

محسوب می شود.

خبر ویژه

رئیس جمهور با بیان اینکه در اولین فرصت در سال ۱۴۰۱ جلسه هیات دولت تشکیل خواهد شد، گفت: دستگاههای 
اجرایی به گونه ای برنامه ریزی کنند که در ایام تعطیالت نوروزی وقفه ای در کارهای ضروری مردم ایجاد نشود.

 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در آخرین جلســه هیات دولت در سال ۱۴۰۰ به تمام وزرا و مسئوالن دستگاههای 
اجرایی خطاب کرد و گفت: به گونه ای برنامه ریزی کنید که در ایام تعطیالت نوروزی وقفه  و تاخیری در کارهای 

ضروری و مورد نیاز مردم ایجاد نشود.
رئیس جمهور ادامه داد: وظیفه همه مســئوالن اجرایی خدمت به مردم اســت لذا در اولین فرصت در ســال ۱۴۰۱ 

جلسه هیات دولت تشکیل خواهد شد.
رئیسی از همه دست اندرکاران سفرهای نوروزی خواست همه تالش خود را بکار گیرند تا مردم در آرامش و امنیت 

به مسافرت بروند و به سالمتی این ایام را سپری کنند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به فضلیت و اهمیت شب و روز نیمه شعبان اشاره کرد و گفت: نیمه 
شعبان و روز والدت امام زمان )عج( جزو ایام با فضیلت سال است و جا دارد همگان خصوصا مسئوالن و خدمتگزاران 

به مردم، تالش نمایند از فیوضات این روز و این ماه بهره کافی را ببرند.
رئیسی همچنین ضمن تسلیت مجدد به مناسبت رحلت آیت اهلل العظمی علوی گرگانی، تصریح کرد: ارادت ویژه 
آیت اهلل علوی گرگانی به امام خمینی)ره(، رهبر معظم انقالب و نظام اسالمی از ویژگی های ایشان بود. این فقید 
بزرگوار در تمام عمر پربرکت خود از تالش برای تبیین فقه اهل بیت )ع( کوتاهی نکرد و جزو مروجان و مدافعان 

امام خمینی)ره( و نهضت انقالب اسالمی بود.

رئیس جمهور: 

کار های نوروزی معطل نشوند برنامه ریزی شود تا مردم برای 

 دعوت محسن رضایی 
به  »قیام اقتصادی«

معاون امور اقتصادی رئیس جمهور گفت: دیپلماسی و 
میدان با هم است و باید در هر دو توکل بر خدا همچنین 
تدبیر و اعتماد به نفس داشت. االن اگر دو رزمنده ما را در 
سوریه به شهادت برسانند با انواع موشک ها بر سرشان 

مواجه خواهند شد.
محسن رضایی، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور  در 
یادواره ســردار شهید علی تجالیی در تاالر پتروشیمی 
تبریز اظهار داشت: امید است روحیه پاسداری از انسان، 
و ارزش های اســالمی به برکت ماه شعبان ادامه داشته 

باشد. 
شهدا آبرو و عزت به ایران دادند

وی با گرامیداشت یاد شهدا مخصوصا شهدای آذربایجان 
گفت: این شهدا آبرو و عزت به ایران دادند. 

معاون امور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه علی 
تجالیی قهرمان گمنامی بود که کمتر شــناخته شده 
اســت، گفت: این شهید نقش بسیار زیادی داشته ولی 

کمتر شناخته شده است. 
رضایی بیان داشت: بسیاری از کشورها که زندگی شان 
را به قدرت های دنیا وصل کرده اند، ذلیل شــده اند ولی 

ما اینگونه نبودیم. 
سرمایه گذاری منفی در آذربایجان در ۱۰ سال گذشته

رضایی گفت: اگر به ۱۰ سال اخیر نگاه کنید خواهید دید 
که آذربایجان با سرمایه گذاری منفی جلو رفته است؟ آیا 

این شایسته آذربایجان است؟ 
وی ادامه داد: تحریم جنگ نابرابری است که به زندگی 
همه خانواده ها سرک می کشد ولی می توانستیم حتی در 
اوج محاصره اقتصادی و تحریم با فلسفه و روحیه هشت 

سال دفاع مقدس حتی یک فقیر هم نداشته باشیم. 
این یادگار هشــت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: 
تجالیــی با توکل بــه خدا و اعتماد به نفس پیش رفت 
و قطعا اگر  این دو شــاخصه را در هر جا داشــته باشیم، 

شکست ناپذیر می شویم. 
وی اذعان داشــت: این یک مســاله نیست که محاصره 
اقتصــادی را نتــوان حــل کرد بلکه با تــوکل بر خدا و 
اعتمادبنفس می توان پیش رفت در حالیکه معاند همه 
تالش خود را با انواع تبلیغات می کند تا این اقتدار درونی 

جوانان را بگیرد. 
رضایی گفت: دیپلماسی و میدان با هم است و باید در هر 

دو توکل بر خدا وتدبیر و اعتماد بنفس داشت. 
وی یادآور شد: دشمن با انواع ترفند و تبلیغ و با فضای 
مجازی در حال تالش اســت، گفت: ارباب هایشــان در 
بیــرون مــا را تحریم اقتصادی کردنــد و در درون هم 
خودشــان تالش می کنند تا بلکه این اقتدار درونی ما 

را از بین ببرند. 
وی با تاکید بر اینکه امروز در شرایطی هستیم که باید یک 
قیام اقتصادی کنیم، گفت: همانطور که در انقالب قیام 
سیاسی و در هشت سال دفاع مقدس قیام نظامی کردیم 
االن باید دولت و مردم با هم یک قیام اقتصادی کنند. 

وی ادامه داد: اینکه دولت فقط نظاره گر باشد کار به جایی 
نمی توان برد و باید خود نیز وارد اقتصاد شوند  هم دولت و 
هم مردم باید در کنار هم وارد این انقالب اقتصادی شوند. 
رضایی بیان داشت: اینکه اقتصاد پشتوانه اقتدار و زندگی 
مردم و تمدن ماســت و ارزش این را دارد که یک قیام 

برای آن صورت گیرد. 
وی با اشاره بر اینکه ما در این دولت دو برنامه اعم از حل 
مسائل روزانه مانند کنترل گرانی و مهارها و زنجیرهای 
از دست رفته در اقالم مردم و دیگری اصالحات اساسی 
صورت گیرد، گفت: باید جراحی های بزرگ انجام گیرد 
تا اقتصاد حل شود از این رو شاید در برنامه دومی دومی 
آثار دیرتر در زندگی مردم خواهد داشــت ولی شــروع 

شده است. 
وی گفت: با حل مشــکالت اقتصادی روزانه نمی توان 
کاری به زندگی مردم کرد ولی آنها هم باید حل شوند.

 وزیر دفاع انگلیس:

ما به ایران بدهکاریم
وزیر دفاع انگلیس بدهی کشورش به ایران را پذیرفت.

 بــن واالس وزیــر دفاع انگلیس در مورد بدهی به ایران 
گفت: ما به ایران در خصوص پرونده ایران بدهکار هستیم 

و به حل این موضوع متعهدیم.
حجت کرمانی وکیل زاغری روز چهارشــنبه به رویترز 
گفت: نازنین زاغری راتکلیف و انوشه آشوری دو ایرانی-

بریتانیایی بازداشت شده برای خروج از کشور به فرودگاه 
تهران می روند.

پتریک وینتور ســردبیر سیاسی گاردین هم در توئیتر 
خود نوشت: مقامات رسمی اعالم کردند نازنین زاغری 

و انوشه آشوری آزاد شده اند.
گاردین نوشــت: خانواده زاغری در بریتانیا، در پاسخ به 
این روزنامه، به صورت رسمی این خبر را تایید نکردند، 
اما گفتند که می دانستند اوضاع در مسیر درست پیش 

می رود.
همســر او، ریچارد راتکلیف، در پاسخ  گفت که منتظر 

تایید رسمی وزارت خارجه بریتانیا خواهد ماند.
نازنین زاغری تبعه ایرانیـ  انگلیســی اســت که ۱۵ 
فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطالعات 
سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی)ره( دستگیر و به 
کرمان منتقل شــد. سپاه ثاراهلل کرمان ۲۶ خرداد سال 
۹۵ طی اطالعیه ای از این دستگیری به عنوان »یکی از 
سرشبکه های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت های 
مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام« 

انجام داده بود، یاد کرد.
پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی ها به دادستانی 
تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات با صدور 
کیفرخواســت به دادگاه انقالب ارسال شد و شعبه 
۱۵ دادگاه انقــالب، زاغری را به پنج ســال حبس 
محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر 

تأیید شد.

سخنگوی دولت: 

 سقف وام قرض الحسنه بانک ها 
به 300 میلیون افزایش یافت

ســخنگوی دولت از افزایش ســقف وام قرض الحسنه 
بانک ها خبر داد.

علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر 
نوشت:

» سقف وام قرض الحسنه بانک ها از ۵۰ میلیون تومان 
بــا بازپرداخــت ۳۶ ماهه، به ۳۰۰ میلیــون تومان با 

بازپرداخت ۶۰ ماهه افزایش یافت.
وام قرض الحســنه اشــتغال زایی هم از ۱۰۰ میلیون 
تومــان به ۵۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۸۴ ماهه 

افزایش یافت.«

عضو هیأت رئیسه مجلس :

بحث تغییر ساعت رسمی کشور در حوزه 
کار و اختیارات اجرایی دولت است

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: تغییر ساعت رسمی 
کشــور از کارهــای اجرایی هایی و اختیــارات دولت 
محســوب می شود و نباید مجلس به این مسأله ورود 
می کرد و باید طبق نظر کارشناسان دولت اقدام شود.

حجت االســالم علیرضا ســلیمی عضو هیأت رئیسه 
مجلس شــورای اســالمی، با اشــاره به طرح مجلس 
برای لغو تغییر ســاعت رسمی کشــور اظهار داشت: 
تغییر ســاعت رسمی کشور از مسؤولیت های اجرایی 
محسوب می شود و نباید به این مسأله ورود می کرد.

وی افزود:  باید بررسی کنیم تغییر ساعت رسمی کشور 
به نفع کشــور اســت یا منافعی را برای ما ندارد؛ تغییر 
ساعت رسمی در تعدادی از کشورهای دنیا اجرا می شود 

و در برخی از کشورها این ساعت ثابت است.
سلیمی گفت: با توجه به مشکل کمبود برق در تابستان 
ســال جاری و ســال گذشته پیشنهاد ثبات در تغییر 
ساعت توسط نمایندگی از مجلس ارائه شد اما مجلس 
باید به دولت اجازه دهد تا قوه مجریه رأسا این موضوع را 
بررسی کند که منافع یا عدم منافع آن به عینه مشاهده 
شــود. وی گفت:  با توجه به اینکه نیروگاه جدید برق 
وارد مدار نشــده اســت اگر تغییر ساعت به نفع مردم 
است بایستی این کار عملیاتی شود زیرا شاهد موجب 
کاهش قطعی برق شود، تغییر ساعت رسمی کشور و یا 
ثبات بر عدم تغییر آن قطعا باید به نفع مردم و آرامش 
جامعه باشد و اگر این آرامش وجود ندارد چرا باید آن 

را اصالح می کردیم؟
نماینــده تهران در مجلس گفت: تغییر ســاعت باید 
بر اســاس نظر کارشناســی دولت و با توجه به گزارش 
پژوهشگران درباره کاهش و یا افزایش میزان مصرف 
انرژی در ۶ ماهه اول یا ۶ ماهه دوم سال باشد؛ اگر قانونی 
به ضرر کشور باشد باید آن را اصالح می کردیم و گرنه 

نباید تغییر خاصی در آن ایجاد می شد.
عضو هیئت رئیســه مجلس در پایــان گفت:  نظرات 
متفاوت و متضادی درباره تغییر ساعت رسمی کشور 
و یا عدم تغییر آن و تأثیر آن بر کاهش یا عدم کاهش 

مصرف برق وجود دارد.

 درخواست همسر زلنسکی 
از آمریکا و جهان

همســر رئیس جمهوری اوکراین در مصاحبه ای، به 
شکلی مستاصل یک خواهش چند کلمه ای را خطاب 
به آمریکا و جهان مطرح کرد: »جنگ را متوقف کنید«.
اولنا زلنســکا، بانوی اول اوکراین در پیام های مکتوبی 
که برای رســانه ای.بی.سی نیوز فرستاد، موشکباران 
اوکراین توســط روسیه و کشــته شدن غیرنظامیان 
از جملــه دســت کــم ۷۱ کودک در ایــن حمالت را 

»نسل کشی« توصیف کرد.
زلنســکای ۴۴ ســاله که به دلیل مسائل امنیتی قادر 
بــه انجام مصاحبه تلفنی یا حضوری نبوده، نوشــت: 
»حدس می زنم پیام من بسیار شبیه پیامی است که 
تمام جهان ارائه می دهد. فقط چند کلمه ساده: جنگ 
را متوقــف کنیــد.« وی در ایــن مصاحبه کتبی که با 
ای.بی.سی نیوز انجام داد، بیان داشت، یکی از بزرگترین 
نگرانی هایش مساعد بودن حال شوهرش که به گفته 
مقامهای اوکراینی هدف چندین تالش برای ترور قرار 

گرفته، بوده است.
زلنســکا نوشت: من حاال همچون هر زنی در اوکراین 
نگران شوهرم هستم. هر روز صبح قبل از آنکه من با او 
تماس بگیرم. دعا می کنم همه چیز خوب پیش برود. 
من همچنین می دانم او چقدر قوی و پایدار اســت. او 
می تواند هر چیزی را تحمل کند به ویژه در زمینه دفاع 

از مردم و چیزهایی که مورد عالقشان است.
او با اشاره به پوتین و حامیانش در کرملین گفت در این 
که »آیا آنها دارای احساسات انسانی صادقانه و عادی 

باشند« تردید دارد.
او نوشت: از خودتان این سوالها را بپرسید و پس از آن 

تفاوت دیدگاه ها در این جنگ را درک خواهید کرد.
او در ضمن درخواستش از غرب برای کمک به اوکراین، 
در عین حال ابایی از انتقاد از رهبران غربی از بابت سکوت 
کردن در قبال پاسخ به »سرکوبگری والدیمیر پوتین 
علیه حقوق شــهروندان کشور خودش و دست درازی 
کردن هایش در گذشته به مرزهای کشورش«، نداشت.
زلنسکا خطاب به ای.بی.سی نیوز نوشت: امروز کشور 
ما و شهروندان ما هزینه ای بسیار باال را از بابت سکوت 
و تردیــد در قبــال این مســاله می پردازند. این زنان و 
کودکان واقع در یک زایشــگاه در ماریوپول بودند که 

هدف حمله قرار گرفتند. 

اخبار كوتاه



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

پنجشنبه 26 اسفند 1400  شماره پیاپی 142069 شعبان 1443   17 مارس 2022

3اقتصاد كوتاه از اقتصاد

وضعیت بازار میوه مطلوب است

 یک ماه دیگر سیب زمینی 
ارزان می شود

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
تهران با بیان اینکه وضعیت تامین و عرضه 
میوه در آســتانه شب عید مطلوب است، 
گفــت: هم اکنون بــا مازاد عرضه در این 

حوزه مواجه هستیم.
اسداهلل کارگر با بیان اینکه وضعیت تأمین 
و عرضه میوه در آستانه شب عید مطلوب 
است، گفت: ما با مازاد عرضه در این حوزه 
مواجه هســتیم کــه باید فکری برای آن 

اندیشیده شود.
وی در واکنــش بــه اینکه برخی اقالم از 
جملــه پرتقال و کیــوی افزایش قیمت 
چشــمگیری را تجربــه کــرده و قیمت 
پرتقــال تا ۲۰ هزار تومان و کیوی حدود 
۳۴ هزار تومان رســیده اســت، افزود: به 
این صورت نمی توان درباره قیمت میوه ها 
اظهــار نظر کرد و باید به کیفیت و درجه 
بندی محصول توجه داشت ممکن است 
محصولی درجه یک و بسیار ممتاز باشد 
و محصول دیگری کیفیت کمتری داشته 

باشد.
کارگر تاکید کرد که در این حوزه مالک 
فاکتــوری اســت که مغــازه داران ارائه 
می کنند و آن را از میدان مرکزی میوه و 
تره بار دریافت کرده اند براساس آن فاکتور 
مغازه دار می تواند با حدود ۳۵ درصد سود 
محصــول را عرضه کند و نظارت اتحادیه 

ما نیز بر همین فاکتورها است.
وی دربــاره قیمت انــواع صیفی جات و 
نوسانات آنها نیز توضیح داد که همیشه به 
صورت فصلی و مقطعی چنین اتفاقی رخ 
می دهد مثاًل در مقطعی هویج به ۴۰ هزار 
تومان رسیده بود اما االن به حدود ۲,۵۰۰ 
تومان رسیده و درباره باقی محصوالت نیز 
بســته به عرضه و تقاضا چنین شرایطی 

وجود دارد.
کارگــر درباره اینکه پیش بینی می کنید 
وضعیت بازار سیب زمینی تا چه زمانی به 
ثبات برسد و قیمت این محصول کاهش 
یابد، افزود: زمان دقیقی نمی توان ارائه داد 
اما با توجه به عرضه ای که انجام می شود 
نهایتــاً تا یکماه دیگر این اتفاق می افتد و 

سیب زمینی ارزان خواهد شد.

کید کرد:  یک کارشناس حوزه کار تا

 حفظ قدرت خرید 
 کارمندان و کارگران

 در سال آینده
یــک کارشــناس حوزه کار با اشــاره به 
تصمیم هــای خــوب دولــت در بحث 
افزایــش حقوق کارگــران و کارمندان، 
گفت: افزایش دســتمزد آنقدری که آن 
را برجســته و پررنــگ می کنند، موجب 
بحران در کســب و کار و تعدیل نیروهای 
کار نخواهد شــد و انتظار داریم با کنترل 
قیمت ها و تورم شرایط برای حفظ قدرت 
خرید کارگران و کارمندان در سال آینده 

فراهم شود.
حمید حاج اســماعیلی در ارزیابی مصوبه 
افزایش دســتمزد شورای عالی کار گفت: 
در بحث دســتمزد معتقدم که دولت هم 
در بخش کارگران و هم کارمندان اقدامات 
و تصمیمات خوبی اتخاذ کرد، به شــرط 
اینکه با کنترل قیمت ها و تورم شــرایط 
را بــرای حفظ قدرت خریــد کارگران و 
کارمنــدان فراهم کنیم، لذا انتظار داریم 
سال آینده مدیریت و کنترل شایسته ای 
بر بازار حاکم شــود تا این افزایش مزد بر 
سفره کارگران و معیشت آنها تاثیر مثبت 

خود را بگذارد.
وی درباره برخی انتقادها نسبت به مصوبه 
دســتمزد و نگرانی بابت تعدیل نیروهای 
کار تاکید کرد: افزایش دســتمزد تا این 
اندازه نمی تواند مشکل ســاز باشد و آن را 
در اخراج کارگران تا این حد پررنگ نمی 
دانیم و با کســانی که این افزایش را بهانه 
می کنند و باعث می شوند حقوق کارگر 

تضییع شود، موافق نیستیم.
این کارشــناس حــوزه کار تاکید کرد: 
هر سال این انتقادها را به بحث تعیین 
دســتمزد از طــرف کارفرمایان داریم؛ 
حتــی کارگران هم بابت این مســأله 
انتقادهایی دارند چراکه رشــد فزاینده 
تــورم قدرت خریــد آنها را کاهش می 
دهد ولی آن قدر که افزایش دســتمزد 
را برجسته و پررنگ می کنند که موجب 
بحران در کسب و کار خواهد شد، چنین 

اعتقادی ندارم.
بــه گفته حاج اســماعیلی، اگر قیمت ها 
کنترل شــود و ســال جدید با خبر خوب 
اجرایی شدن توافق هسته ای همراه باشد، 
می توان امیدوار بود شــرایط جدیدی به 
لحاظ بهتر شــدن وضعیت کسب و کارها 
و بنگاه ها در کشــور به وجود آید و وضع 

معیشت خانوارها بهبود یابد.

گزارش

غ در هفته آینده احتمال افزایش قیمت مر

غ پس از حذف ارز   قیمت مر
ترجیحی 6 برابر می شود

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
گفت: تقاضای خرید گوشت مرغ در روز های 
مانده تا شب عید افزایش چشمگیری داشته 
اســت. این در حالی است که با حتمی شدن 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی باید 

منتظر چند برابر شدن قیمت مرغ باشیم.
محمد یوســفی با بیان اینکه به دلیل عرضه 
گســترده مرغ در بازار، وضعیت بازار فعال در 
شــرایط عادی است، گفت: البته تقاضا برای 
خرید مرغ دو برابر شــده و مصرف باال رفته 

است.
غ در روز های آینده افزایش قیمت مر

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
گفت: به دلیل افزایش تقاضای گوشت مرغ در 
آستانه شب عید با هدف تنظیم بازار، بخشی 

از ذخیره ها وارد بازار می شود.
یوســفی در مورد پیش بینی قیمت مرغ در 
روز های آینده و عید ۱۴۰۱ گفت: در روز های 
آینــده، تقاضــای مرغ در تهــران با توجه به 
سفر های نوروزی کمی کاهش خواهد یافت، 

ولی در سایر استان ها افزایش می یابد.
غ تهران از سایر استان ها  75 درصد مر

تامین می شود
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
با بیان اینکه خود به خود این تغییر وضعیت 
مقداری قیمت مرغ را باال می برد، به اقتصاد 
۲۴ گفــت: ۷۵ درصــد مرغ تهران از ســایر 
اســتان ها تامین می شود و، چون در روز های 
آینده تقاضای گوشت مرغ در سایر استان ها 
به دلیل ســفر های نوروزی افزایش می یابد، 
این اســتان ها دیگر به تهران، مرغ ارســال 

نخواهند کرد.
یوســفی ادامه داد: نتیجه این خواهد شد که 
قیمــت مرغ در تهران بــاال می رود و به تبع 
بالفاصله در استان های دیگر هم قیمت مرغ 

افزایش خواهد یافت.
غ به بازار افزایش عرضه گوشت مر

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
با اشاره به افزایش عرضه ذخیره مرغ به بازار 
گفــت: در حــال حاضر قیمت مرغ در بازار از 
قیمتی که دولت تعیین کرده، کمتر اســت. 
البته دو، سه روز دیگر وضعیت تغییر خواهد 

کرد و قیمت باالتر می رود.
یوسفی ادامه داد: البته این تغییر قیمت یک 
نوســان جزئی است، زیرا مردم قدرت خرید 

ندارند.
خرید مردم نسبت به سال گذشته کاهش 

محسوسی داشته است
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
گفت: هرچند تقاضای گوشت مرغ نسبت به 
ماه گذشــته دو برابر شــده، اما این تقاضا در 
آســتانه شب عید نســبت به ماه مشابه سال 

گذشته کاهش بسیاری داشته است.
یوســفی ادامه داد: البتــه این کاهش تقاضا 
در میادیــن میوه و تــره بار برای خرید میوه 
و ســبزی و ســایر کاال های مصرفی خانوار به 

وضوح قابل مشاهده است.
غ پس از حذف ارز ترجیحی  گرانی مر

حتمی است
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
در پاســخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه 
بــا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی، 
قیمت مرغ چه تغییری خواهد کرد، گفت: با 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور حتم قیمت 
تمام شــده باال می رود. نهایتا تولیدکنندگان 
مرغ باید ببینند آیا کار کردن با این وضعیت 

صرفه اقتصادی دارد یا خیر.
یوســفی ادامــه داد: با وجود حتمی شــدن 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، امــا هنوز برنامه 
ریــزی درســتی را نمی بینیم و مشــخص 
نیســت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت چه 
برنامه ای برای تولیدکنندگان خواهد داشت. 
امیدواریم تا اوایل سال آینده وضعیت روشن 

شود.
مرغداران با کمبود نهاده های دامی مواجه اند

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
گفــت: نهاده های دامی به انــدازه کافی در 

دسترس مرغداران نیست.
یوسفی ادامه داد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در ســال آینده باید دید دولت چه برنامه ای 
برای اقشار آســیب پذیر می گذارد؛ سهمیه 
می خواهند بدهند یا کوپن. آنچه مسلم است 
این اســت که هنوز وضعیت مشخص نیست. 
با یک نگاه ســاده می توان متوجه تفاوت نرخ 
ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز ۲۵ هزار تومانی شد؛ 
یعنی ۶ برابر. با افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده ها 
و به تبع قیمت مرغ باال خواهد رفت. از طرف 
دیگر بحث قیمت های جهانی هم مطرح است 
و با توجه به جنگ روســیه و اوکراین قیمت 
غالت به شدت در جهان افزایش پیدا کرده؛ 
امیدواریم اوایل سال آینده وضعیت روشنی 

پیش روی تولیدکنندگان قرار گیرد.

ک شد افزایش حقوق کارگران خطرنا

 اخراج نیروی کار اولین قدم کارفرمایان
دوگانــه کلی که در کشــور وجود دارد 
موجب شــده تا حقــوق کارمندان ۱۰ 
درصــد افزایش پیدا کنــد در حالی که 
حقــوق کارگــران بیــش از ۵۰ درصد 
افزایش خواهد داشــت که با این شرایط 
مــی توان گفت موضوع معیشــت معیار 

کلی برای افزایش حقوق نبوده است.
پایان نشســت ســه جانبــه بین دیوان 
محاســبات، ســازمان امور استخدامی 
و نماینــدگان بــا افزایــش بیش از ۵۰ 
درصدی دســتمزد کارگران همراه بود. 
بر این اســاس حداقــل حقوق کارگران 
درســال ۱۴۰۱  با ۵۷ درصد افزایش به 
چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رســید. 
افزایش پیش بینی شده با محاسبه حق 
خواروبار و حق مسکن مجموع دریافتی 
کارگران در سال آینده را به ۶ میلیون و 

۲۰۰ هزار تومان می رساند.
اخراج نیروی کار نزدیک است

کارگران به واســطه فشــارهای تورمی 
روزهای ســختی را می گذرانند و آمارها 
نشــان می دهد قــدرت خرید در میان 
کارگران به شدت کاهش یافته است،  به 
همیــن دلیل نمایندگان کارگری اصرار 
بــر افزایش حداقل دســتمزد به منظور 

جبران افت قدرت خرید دارند.
 چرا کارگران اخراج می شوند؟

در مقابــل کارفرمایــان هم اعتقاد دارند 
که هزینه های وارد شــده به کارفرمایان 
بر دوش بنگاهها ســنگینی می کند. به 
گفتــه برخی فعاالن تولیدی این فشــار 
بیش از همه بر صنایع کوچک و متوسط 
خواهد بود و صنایع بزرگ دیرتر از صنایع 
کوچک این فشــار را احســاس خواهند 

کرد.
به گفتــه کارفرمایان این افزایش بدون 
توجه به فضای کسب و کار اخراج نیروی 
در حال کار و افزایش قیمت کاالها را به 

همراه خواهد داشت.

عــالوه بر کارفرمایانی که با این افزایش 
قیمــت مخالفــت می کننــد در مقابل 
هســتند، کارفرمایانــی کــه معتقدند 
افزایش قیمــت حقوق کارگران ایرادی 
ندارد، مشــروط به اینکه دولت در کوتاه 
مدت مالیات ها را کاهش دهد و در میان 

مدت نیز نرخ تورم کاهش پیدا کند.
چگونگی تعیین حداقل دستمزد در دنیا

اما در دنیا این روند چگونه است؟ به گفته 
برخی از فعاالن اقتصادی در کشــورهای 
پیشــرفته یک اســتدالل وجود دارد و 
توجیهاتی برای  تعیین حداقل دستمزد 
وجود دارد؛ در این خصوص می توان به 
اســتدالل مربوط به ایده »دستمزد کار 
آمد« اشاره کرد. به این معنی که کارگران 
لب مرز، با مهارت ناچیز یا بدون مهارت 
و کم بازده اگر دســتمزد مکفی دریافت 
کنند اوال امکان تغذیه و رفاه بیشــتری 
خواهند داشت و در محیط کار، کار آمدتر 
خواهند بود و ثانیا انگیزه بیشــتری برای 
کار آمد بودن و آموختن و کسب مهارت 

خواهند داشت.

فعــاالن اقتصادی همچنین بر این نکته 
تاکید می کنند که در ســایر کشــورها 
همانطــور که گفته شــد تعیین حداقل 
دســتمزد حاشیه بازار کار را در نظر می 
گیرنــد که کارگران ضعیف تر باید مورد 
حمایت قرار گیرند، اما در کشور ما اصوال 
وزارت کار یا دولت خود را متصدی ایجاد 
اشتغال کامل و افزایش توان اقتصاد نمی 

داند.
سال سخت تولید و بازار

حمیدرضــا غزنــوی دبیــرکل مجمع 
کارآفرینان نیز در این خصوص با اشــاره 
بــه اینکه دولت به منظور تحریک تقاضا 
این اقدام را صورت داده است می گوید: 
هــر چند در این خصوص دولت تحریک 
تقاضــا را مــالک قرار داده، این در حالی 
اســت که در این میــان تنها یک جنبه 
دیده شــده اســت و حداقل هزینه ها در 
تولید دیده نشده است. به گفته غزنوی، 
این اقدام موجب می شــود تا سال آینده 
ســال ســختی را پیش رو داشته باشیم 
و ایــن امــر در کارگاههای کوچک نمود 

بیشتری خواهد داشت.
دبیرکل مجمع کارآفرینان معتقد است، 
مــا باید توجه خود را به تولید و خصایل 
تولیــدی کار کنیم و هزینه های مردم را 
کاهش دهیم اما اینکه بخواهیم از طریق 
کارفرمایــان بخش خصوصی این هزینه 
هــا را پرداخــت کنیم و ســایر بخش ها 
را نادیده بگیرم، فلسفه درستی نیست.

غزنــوی در خصوص اینکه آیا در ســال 
آینده شــاهد ریزش نیروی کار خواهیم 
بود نیز می گوید: احتمال ریزش نیروی 
کار برای بنگاههای کوچک و متوســط 
بسیار زیاد است، اما در بنگاههای بزرگ 
که تاب آوری بیشتری وجود دارد ریزش 

نیروی کار کمتر خواهد بود.
ابوالقاســم شانه ســاز، دبیر انجمن لوازم 
خانگی کوچک نیز بر این نکته تاکید می 
کننــد که پیش بینی صورت گرفته برای 
افزایش حقوق ها تنها قیمت را تحت تاثیر 
نمی گذارد، بلکه ســایر عوامل از جمله 
مالیات و حواشی را نیز افزایش می دهد 
که باید در این زمینه تدابیری اندیشید.

بــه گفته دبیــر انجمن لــوازم خانگی 
کوچــک، عالوه بر افزایش حقوق،  تغییر 
مبنــای حقــوق ورودی از گمرکات نیز 
بــر افزایش هزینه ها نیز اثرگذار اســت. 
بطوریکه مجموع این دو عامل می تواند 
تا ۱۵ درصد قیمت تولید را افزایش دهد. 
شانه ساز البته بر این نکته نیز تاکید می 
کند که ممکن است دولت سیاست هایی 
را در نظر بگیرد تا این عدد کاهش با این 
حال بازهم شــاهد رشــد قیمت در بازار 

خواهیم بود.
محمدرضا شــهیدی دبیر انجمن لوازم 
صوتی و تصویری نیز با اشــاره به اینکه 
کارفرمایــان قبول دارنــد که وضعیت 
معیشــتی کارگران در شــرایطی خوبی 
قرار ندارد و آنچه مسلم است برای ایجاد 
انگیزه در نیروی کار باید شرایط مناسبی 
بــرای این بخــش ایجاد کرد اما روند که 
پیش گرفته شــده تنها به دوگانگی در 

کشور منجر می شود.
دوگانه حقوق کارمند و کارگر

بــه گفته شــهیدی، دوگانه کلی که در 
کشــور وجود دارد موجب شده تا حقوق 
کارمنــدان ۱۰ درصد افزایش پیدا کند 
در حالی که حقوق کارگران بیش از ۵۰ 
درصد افزایش خواهد داشــت که با این 
شــرایط می توان گفت موضوع معیشت 
معیــار کلی بــرای افزایش حقوق نبوده 

است.  
دبیــر انجمن لوازم صوتی و تصویری در 
ادامه با اشــاره به اینکه افزاش حقوق در 
نهایت منجر به افزایش قدرت خرید می 
شــود می گوید: این افزایش از یک ســو 
اقدام مناســبی است و از سوی دیگر هر 
ســالی که حقوق به شکل غیر متعارفی 
افزایش پیدا کرده ماه شــاهد رشد تورم 
بوده ایم، به همین دلیل این نکته بسیار 
اهمیــت دارد که در میان فکری به حال 

تورم نیز شود.

پیش بینی قیمت خودرو در سال 1401

 افزایش یک تا 4 میلیونی قیمت خودرو در یک روز
قیمت خودرو که هفته ها بود در مسیر کاهشی 
قرار داشــت روز یکشنبه جهت عوض کرد و رو 
به گرانی رفت و بدین ترتیب افزایشی یک تا ۴ 

میلیون تومانی در بازار مشاهده شد.
این در حالی اســت که روز ســه شــنبه قیمت 
دالر تحت تاثیر اخبار افزایش داشــت و گرانی 
دالر و کمبود خودرو در بازار باعث شــد قیمت 
خودرو یک هفته مانده به عید مســیر گرانی را 
در پیــش گیرد. عرضه قطره چکانی خودرو به 
بازار ازســوی خودروسازان و کمبود خودرو در 
بازار باعث شد که خبر آزاد شدن واردات خودرو 
در خــرداد ماه نیز نتواند جلوی افزایش قیمت 

خودرو را بگیرد.
عرضه قطره چکانی خودرو به بازار

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: عرضه قطره 
چکانی خودرو به بازار ازســوی خودروســازان 

باعث شده خودرو صفر در بازار کم باشد.
حامد طالجوران با بیان اینکه تا روز شنبه قیمت 
انواع خودرو در بازار رو به پایین بود، ادامه داد:، 

ولی امروز قیمت خودرو دوباره گران شد.
خودرو صفر در بازار کم است

ایــن فعال صنعت خودرو گفت: خودرو در بازار 
کم اســت و همین موضوع قیمت خودرو را در 

مسیر گرانی قرار داده است.
طالجــوران ادامه داد: خودرو های مدل ۱۴۰۱ 
نیز بســیار کم و اندک به بازار وارد شــده اند و 

همین موضوع باعث شده اختالف قیمت زیادی 
با مدل ۱۴۰۰ داشــته باشــند؛ به عبارت دیگر 
فروشــندگان هر قیمتی بخواهند برای فروش 

اعالم می کنند.
مدل 1401 خودرو ها وارد بازار شد

این کارشناس صنعت خودرو گفت: مدل ۱۴۰۱ 
اکثر خودرو هــا ازجمله دنا پالس اتومات، پژو 
۲۰۷ دنده ای، پژو پارس TU۵، پژو پارس سال، 
پژو ۲۰۶ تیپ دو و... وارد بازار شده، ولی بسیار 
انــدک؛ بــه همین دلیل با قیمت های عجیب و 

غریب فروخته می شود.
طالجوران ادامه داد: از بین این خودروها، مدل 
۱۴۰۱ دنا پالس اتومات و هایما اس ۷ در بازار 

بیشتر است.
 اختالف قیمت عجیب مدل 1401 

انواع خودرو با مدل 1400
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بازار 
قفل شــده است، گفت: خریدار و فروشنده در 
بازار خودرو نیست؛ نه کسی خودرو می خرد و 

نه کسی می فروشد.

 ،۱۴۰۰ ،TU۵ طالجــوران ادامه داد: پژو پارس
در حال حاضر در بازار ۳۳۲ میلیون تومان است، 
ولــی مــدل ۱۴۰۱ این خودرو را ۳۷۰ میلیون 
تومان اعالم کرده اند. یا پژو ۲۰۷ دنده ای مدل 
۱۴۰۰ صفر ۳۶۰ میلیون تومان قیمت خورده، 
اما مدل ۱۴۰۱ این خودرو با اختالف معناداری 

۴۰۰ میلیون تومان اعالم شده است.
پژو 206 در بازار چند؟

این فعال بازار خودرو گفت: هرچند وزیر صنعت 
اعالم کرد که واردات خودرو در سال آینده آزاد 
می شــود و طبیعتا با اعالم این خبر می بایست 
قیمت خودرو کاهشی شود؛ اما به دلیل کمبود 
خــودرو صفــر در بازار و گرانی دالر قیمت ها نه 

تنها کاهش نیافت که افزایش نیز داشت.
طالجوران در تشــریح جزئیات افزایش قیمت 
خودرو در روز یکشنبه گفت: روز یکشنبه قیمت 
انواع خودرو بین یک تا ۴ میلیون تومان افزایش 
داشــته است. به طور مثال روز شنبه پژو ۲۰۶ 
تیــپ ۲ صفــر، ۲۶۰ میلیون تومان بود که روز 
یکشنبه با افزایشی ۴ میلیونی، به ۲۶۴ میلیون 
تومان رســید. همچنین پــژو پارس TU۵ روز 
شــنبه ۳۲۸ میلیون تومان قیمت خورده بود 
که روز یکشــنبه با افزایشــی ۴ میلیون تومانی 
به ۳۳۲ میلیون تومان رســید. به نظر می رسد 
بــا ادامــه روند عره قطره چکانی خودرو به بازار 

همچنان قیمت ها افزایشی باشد. 

خبر ویژه

پرداخت پاداش به مدیران دولتی برای سال آینده، براساس گزارش 
ارزیابی عملکرد و بهره وری آنها انجام خواهد شد.

 بعد از آنکه پرداخت حقوق و مزایا در بودجه ســال های گذشــته به 
نوعی مشروط اعالم شده بود، اکنون لطیفی-رئیس سازمان اداری و 
استخدامی- از شرط گذاری برای پرداخت پاداش کارکنان براساس 
بودجه ۱۴۰۱ خبر داده است که طبق آن گزارش عملکرد و ارزیابی 

مدیران مالک پرداخت پاداش خواهد بود.
معاون رئیس جمهوری در اظهاراتی با اشاره به اینکه قرار نیست مدیر 
شــرکت ناکارآمد یا گاهی اوقات زیان ده، پاداش بگیرد و  پاداش در 
برابر یک کار فوق العاده معنا دارد گفته که با این حال شاخص های 

بهره وری یکسان نیست و هر دستگاهی متناسب با نوع عملکردش 
ارزیابی خواهد شــد، دراین رابطه مدیریت زمان، مدیریت منابع و 

همچنین جلوگیری از موازی کاری مورد تاکید قرار دارد.
اینکه سازمان اداری و استخدامی قرار است چگونه پرداخت پاداش 
به شرط عملکرد و بهره وری مدیران را مدیریت کرده و سازوکار آن 
را تعیین کند، مشخص نیست و در آئین نامه مربوطه تعیین خواهد 
شــد و لی به هر ترتیب بســتن راه های تخطی از این الزام و یا منافذ 

قانونی و  اجرای درست آن قابل توجه خواهد بود.
این در حالی اســت که در جریان الزام قانونی دســتگاه های مورد 
تاکید در قانون برنامه ششــم توســعه نیز در بودجه دو سال گذشته، 

پرداخت حقوق کارکنان مشروط به ثبت اطالعات در سامانه حقوق 
و مزایا بوده است ولی تا سال جاری اجرایی نشد و دستگاه ها عملکرد 

مناسبی برای اعالم اطالعات نداشتند.
در آبان ماه امســال ســازمان اداری و اســتخدامی از مشروط شدن 
پرداخت حقوق کارکنان دســتگاه های اجرایی با هماهنگی وزارت 
اقتصاد و سازمان برنامه و  بودجه خبر داد که هنوز اطالعات آنها به 
ســامانه حقوق و مزایا وارد نشــده است، اما در عمل این اتفاق نیفتاد 
و فرصتی ایجاد شد که دستگاه ها اقدام کنند ولی بار دیگر تاکید شد 
که از آذرماه پرداخت حقوق مشــروط خواهد بود اما این بار حقوق 

مدیران و مقامات ارشد دستگاه اجرایی مورد تاکید قرار گرفت.

پاداش مدیران مشروط شد
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نفت و انرژی 4

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آب و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران  خبر داد؛

بهبود ذخایر برفی تهران

كوتاه از انرژی

بین الملل

کرات عربستان   مذا
برای حذف دالر از فروش 

نفت به چین
طبق گزارش انحصاری وال اســتریت 
 ژورنال، عربســتان ســعودی و چین 
در حال مذاکــره برای قیمت گذاری 
بخشــی از صادرات نفت عربســتان 
سعودی به یوان هستند.موقعیت دالر 
آمریــکا به عنوان ارز ذخیره جهان، بر 
مبنــای اهمیت ایــن ارز در بازارهای 
انرژی و کاال بوده است اما نفوذ جهانی 
پترودالر ممکن است رو به پایان باشد.

پــس از این که گزارش شــد انگلیس 
از عربســتان ســعودی درخواســت 
کرده اســت نفت بیشتری تولید کند، 
وال استریت ژورنال گزارش انحصاری 
منتشر و اعالم کرد عربستان سعودی 
ســرگرم مذاکرات جدی با پکن برای 
قیمت گذاری فروش نفت خود به چین 
به یوان اســت. چنین اقدامی عالوه بر 
ایــن که نفوذ پترودالر در بازار جهانی 
نفــت را تضعیف می کنــد و به منزله 
تغییر دیگری از سوی بزرگترین صادر 
کننده نفت جهان در قبال آسیاست اما 
همچنین اقدامی است که قلب سیستم 
مالی آمریکا را نشــانه می گیرد که از 
جایگاه ذخیره ارزی دالر استفاده کرده 
و هــر میزان دالری که مورد نیاز بوده 
است برای تامین هزینه دولت در یک 
دهه گذشته چاپ کرده است.مذاکرات 
با چین درباره قراردادهای نفتی قیمت 
گذاری شــده یوان به مدت شش سال 
گذشــته در جریان بوده اما امسال که 
ســعودی ها نسبت به تعهدات امنیتی 
چنــد دهه ای آمریکا برای دفاع از این 
کشــور به میزان فزاینــده ای ناراضی 
شــده اند، جدیت پیدا کرد. سعودی ها 
از عــدم حمایت آمریکا از مداخله آنها 
در جنگ یمن و همچنین تالش دولت 
بایدن برای توافق با ایران درباره برنامه 
هسته ای عصبانی هســتند. مقامات 
ســعودی اظهار کردنــد که از خروج 
ناگهانی آمریکا از افغانســتان در سال 
۲۰۲۱ شــوکه شــدند. چین بیش از 
۲۵ درصد از صادرات نفت عربســتان 
ســعودی را دریافت می کند و اگر این 
صادرات به یوان قیمت گذاری شــود 
فروش نفت عربستان جایگاه ارز چین 
را تقویت خواهد کرد و ارز چین را در 
مســیر تبدیل شدن به ارز ذخیره پترو 
یــوان جهانی قرار می دهد.حتی از وال 
اســتریت ژورنال نیــز اذعان کرده که 
تغییر به ســوی یک سیستم پترویوان 
تغییر عمیقی برای عربستان سعودی 
برای قیمت گذاری حدود ۶.۲ میلیون 
بشکه در روز صادرات نفت غیردالری 
محسوب می شــود زیرا عمده فروش 
نفت جهــان معادل حدود ۸۰ درصد 
به دالر انجام می شــود. سعودی ها در 
قراردادی با دولت نیکســون که شامل 
ضمانت های امنیتی برای این کشــور 
بــود، از ســال ۱۹۷۴ نفــت را به دالر 
فروختــه اند. اما به نظر می رســد که 
سعودی ها دیگر چندان به ضمانتهای 
امنیتی آمریکا اهمیت نمی دهند و در 
عوض سرســپردگی خود را به سمت 

چین تغییر دادند.

 آمادگی کانادا 
برای افزایش صادرات 

نفت به اروپا و آمریکا
کانــادا برای افزایــش صادرات نفت به 
اروپــا و آمریــکا اعــالم آمادگی کرد.
ویلکینسون، وزیر منابع طبیعی کانادا 
اعــالم کرد کــه این کشــور در حال 
گفت وگو با همتایان خود در گروه هفت 
برای بررسی افزایش صادرات نفت خود 
به ایاالت متحده آمریکا و جبران حجم 
حذف شده نفت خام روسیه است.وزیر 
منابــع طبیعی کانادا در این باره گفت: 
هفته گذشته با همتایان خود در گروه 
۷ تصمیــم گرفتیــم تولیدکنندگان 
نفت و گاز این گروه به بررســی تمامی 
امکان هــای موجــود بــرای افزایش 
صــادرات نفت خود هم به آمریکا و هم 
اروپا بپردازند.ویلکینســون خوشبین 
اســت کــه افزایش صــادرات نفت به 
کشــورهایی که به نفت بیشــتری نیاز 
دارند می تواند تا ۲۳ مارس )زمان دیدار 
وزرای انرژی اروپا و آمریکای شمالی در 
پاریس در یک رویداد سازماندهی شده 
توسط آژانس بین المللی انرژی مالقات 

کنند( نهایی شود.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو:

 پروژه های اولویت دار 
ع وقت   بخش آب دراسر

بهره برداری شوند
معــاون آب و آبفــای وزیر نیرو و مدیرعامل 
شــرکت مدیریت منابع آب ایران بر اجرای 
پروژه های ویژه و اولویت دار بخش آب کشور و 
بهره برداری هر چه سریع تر از آنها تأکید کرد.
محمد جوانبخت در جلسه شورای معاونان، 
مدیران و مشاوران شرکت مدیریت منابع آب 
ایران ضمن اشــاره به تأکید وزیر نیرو مبنی 
بر تعیین تکلیف هر چه ســریع تر پروژه های 
ویژه و اولویت دار افزود: همه ارکان بخش آب 
کشور باید خود را متولی این پروژه ها بدانند.

وی ضمــن قدردانــی از تالش های مدیران 
ستادی و استانی آب کشور، ضرورت تدوین 
شاخص های ارزیابی عملکرد برای سنجش 
میزان موفقیت مدیران در ســطوح مختلف 
در دوره های زمانی مشــخص را موردتأکید 
قــرار داد.معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: 
ایــن ارزیابی ها می تواند مبنای تصمیم های 
بعــدی در خصوص فعالیت مدیران باشــد.
جوانبخــت ایجاد ســاختار جدید در بخش 
آب کشــور را مهم تریــن رویداد این بخش 
در ســال ۱۴۰۰ ارزیابی کرد و خاطرنشــان 
ساخت: کلیات رویکرد حوضه ای در مدیریت 
منابع آب مثبت است، اما در برخی بخش ها 
نیازمند اصالح هســتیم.به گفته معاون وزیر 
نیرو، شــرکت های مادر تخصصی مهندسی 
آب و فاضــالب کشــور، مدیریت منابع آب 
ایران، شــرکت توســعه آب و نیروی ایران، 
شرکت های آبفای استانی و آب منطقه ای ها 
و همه شرکت های تابعه، مجموعه آب کشور 
را تشــکیل می دهنــد و همــه آنها تابع یک 

سیاست هستند.

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد؛

توقف عرضه بنزین در رینگ 
صادراتی بورس انرژی

مدیرعامل بورس انرژی از توقف عرضه بنزین 
و نفت خام به دلیل توقف مازاد مصرف داخل 
در رینــگ صادراتــی بورس انرژی خبر داد.
علــی نقوی ، در مورد جزئیات عرضه بنزین 
در رینــگ صادراتی بــورس انرژی توضیح 
داد: در ســال ۱۳۹۸ بیــش از دو میلیــون 
تــن بنزین به ارزش بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد 
تومان توســط شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی در رینگ صادراتی بورس 
انرژی معامله شــد. در ســال ۱۳۹۹، بالغ بر 
۸ میلیــون تن بنزیــن به ارزش بیش از ۵۵ 
هزار میلیارد تومان و در ســال ۱۴۰۰ حدود 
۶۹ هــزار و ۵۰۰ تــن بنزین به ارزش بالغ بر 
۸۵۵ میلیارد تومان در رینگ صادراتی بورس 
انرژی معامله شــد. این عرضه هم زمینی و 
هم دریایی و مقاصد آن برخی کشــورهای 
همســایه و برخی کشورهای دیگر بود.نقوی 
با بیان اینکه از خردادماه سال  ۱۴۰۰ عرضه 
بنزین در بورس انرژی صورت نگرفته است، 
اظهــار کرد: از آنجائی کــه  امکان صادرات 
بنزین با مازاد مصرف داخلی فراهم می شود، 
بــا توجه به افزایش مصــرف داخلی و لزوم 
ذخیره ســازی برای پاســخگویی به مصرف 
داخلــی، شــرکت ملی پاالیــش و پخش از 
عرضه این فراورده نفتی در رینگ صادراتی 
خودداری کرده اســت.وی در ادامه در مورد 
عرضه نفــت خام در رینگ صادراتی بورس 
انرژی در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: در سال های 
گذشــته تکالیفی در بودجه بود که شرکت 
ملــی نفــت را ملزم به عرضــه نفت خام در 
بورس انرژی می کرد، اما امسال عرضه نفت 

خام نداشته ایم. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

امضای قرارداد پارس جنوبی 
از جلوه های ملی شدن صنعت 

نفت است
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران گفت: 
یکــی دیگر از جلوه های ملی شــدن صنعت 
نفت با امضای قرارداد توسعه، تولید و ازدیاد 
برداشت از الیه نفتی پارس جنوبی رقم خورد.
محسن خجســته مهردر تببین قرارداد الیه 
نفتی پارس جنوبی اظهار کرد: قرارداد ۵۰۰ 
میلیون دالری توسعه تولید و ازدیاد برداشت 
از الیه های نفتی میدان گازی پارس جنوبی 
بیــن یکی از شــرکت های معتبر خارجی و 
شــرکت تأسیســات دریایی امضا شد.وی 
افــزود: در این قرارداد برای نخســتین بار از 
حفاری های افقی با فناوری های نوین خارجی 
و تزریق آب به عنوان یکی از روش های ازدیاد 
برداشت استفاده می شود.مدیرعامل شرکت 
ملــی نفت ایران تصریح کرد: وضع الیه های 
نفتی پارس جنوبی به شــکلی هســت که با 
حفاری های متداول و متعارف که در کشــور 
داریــم نمی توانیم اســتفاده کنیم به همین 
دلیــل این هم جزو مزیت خاص این قرارداد 
است که افزون بر سرمایه گذاری خارجی، از 

انتقال فناوری هم استفاده کنیم.

مدیــر دفتــر بهره برداری از تاسیســات آب و برق 
آبی شــرکت آب منطقه ای تهران گفت: شــرایط 
برف سنجی بهمن ماه در سد الر و ماملو نسبت به سال 
گذشــته، بهتر اســت؛ اگرچه نسبت به نرمال منفی 
است اما اگر بارش های بهاری خوب باشد، وضعیت 
بهتر خواهد شد.محمد شهریاری در نشستی خبری، 
در پاسخ به سوالی درباره نیروگاه های برق آبی تهران 
اظهار کرد: یکی از مولفه های مهم در تامین برق در 
سدهایی که دارای نیروگاه هستند، وضعیت مخزن 
ســد اســت و هرچه حجم مخزن کمتر باشد، امکان 
تامین برق کاهش می یابد و بر این اساس و با توجه 
به شــرایط کاهشی حجم مخازن سدهای پنجگانه 
تهران، نیروگاه سدامیر کبیر که سابقه ای ۵۸ ساله 
دارد، امسال و از اوایل بهمن ماه به ناچار از مدار تولید 
خارج شد.وی ادامه داد: بر همین اساس میزان تولید 
انرژی برق آبی منطقه تهران در مقایسه با سال پیش، 
۴۴ درصد کاهش یافت و درحالی که ســال گذشته 
از برخی ســدها تا حدود ۶۰۰ هزار مگاوات ســاعت 
برق داشــته باشــیم، این میزان امسال به ۴۰۰ هزار 
مگاوات ساعت کاهش یافت.مدیر دفتر بهره برداری 
از تاسیســات آبی و برق آبی شــرکت آب منطقه ای 
تهران افزود: اگرچه سهم برق تولیدی نیروگاه های 
برق آبی تهران در مقایســه با کل کشــور ۳ الی ۴ 
درصد است اما در پیک سایی تابستان نقش خیلی 

مهمی ایفا می کنند.
او در باره وضعیت بارش های تهران و تامین آب اظهار 
کرد: شــروع سال ۱۴۰۰ در تهران با شرایط سخت 

خشکســالی و بارش های کم همراه بود و فروردین 
امســال کم ترین بارش ۵۲ ساله اخیر به میزان ۲.۳ 
میلیمتــر اتفــاق افتاد.وی با بیان اینکه فصل تامین 
آب ســدها ســه ماهه بهار است که به دلیل کاهش 
بارش ها و افزایش دمای هوا، برف موجود در کوه های 
تهران فقط ذوب شد و به ذخیره سدها اضافه نشد، 
گفت: این شــرایط تا شــهریور ۱۴۰۰ تداوم یافت و 
همین امر سبب شد سدهای تهران با حجم ذخیره 
کمتــر از ۵۳۰ میلیون متر مکعب، وارد ســال آبی 
جاری شــوند، در حالی که ســال قبل میزان ذخیره 
سدها برای ورود به سال آبی بعد ۸۵۰ میلیون متر 
مکعب بود.شــهریاری با بیان اینکه با وجود شرایط 

ســخت کم بارشی میزان مصرف آب به دلیل وجود 
بیماری کرونا به شــدت افزایش یافت، گفت: حجم 
آبی که در تهران در سال برای شرب مصرف می شود، 
ســاالنه به یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون متر مکعب 
می رسد که رقم بسیار باالیی است و می توان گفت 
که میزان مصرف این شــهر به اندازه رودخانه کرج 
با دبی بین ۳۵ تا ۳۶ مترمکعب در ثانیه و تامین آن 
توسط پنج رودخانه است که مصرف نگران کننده ای 
اســت.او ادامه داد: شــرایط بارشی تهران اسفندماه 
امســال بهتر شد، به گونه ای که وضعیت بیالن آبی 
مخازن ســدها مثبت شــده و ورودی ها نیز افزایش 
یافته و امید است این وضعیت تداوم یابد تا حداکثر 

ذخیره ســدها تامین شود.مدیر دفتر بهره برداری از 
تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران 
با بیان اینکه در ســطح شــهر تهران ۶۲۶ حلقه چاه 
وجود دارد و ۷۰ درصد تامین آب از منابع سطحی و 
۳۰ درصد از منابع زیر زمینی انجام می شود، گفت: 
امســال حدود ۱۴۹ میلیمتر بارش در سطح استان 
تهران داشــته ایم که در مقایسه با ۲۱۰.۹ میلیمتر 
پارسال، ۲۹ درصد کاهش بارش دارد و در مقایسه 
با متوســط بلندمدت ۱۶ درصد عقب ماندگی دارد.

وی با اشاره به وضعیت سدهای تهران گفت: ذخایر 
ســدهای تهران امسال تاکنون به ۳۵۰ میلیون متر 
مکعب رسیده که در مقایسه با سال گذشته که ۵۷۲ 
میلیــون متر مکعب بوده کاهش ۲۲۲ میلیون متر 
مکعبی را نشــان می دهد.او با تاکید بر اینکه برای 
تامیــن آب مورد نیــاز دو نگاه واقع بینانه و بدبینانه 
مــورد توجــه قرار می گیرد تا بتــوان برای بروز هر 
شــرایط آمادگی کامل داشــت، اظهار کرد: کیفیت 
آب شــرب خط قرمز شرکت آب منطقه ای و وزارت 
نیروست و این شرکت با بهره مندی از پیشرفته ترین 
سیســتم های پایش کیفی، سدهای پنجگانه تهران 
را رصد لحظه ای کرده و با بروز کوچکترین مشــکل 
کیفی گزارش شده و در اسرع وقت برطرف می شود.

مدیــر دفتــر بهره برداری از تاسیســات آبی و برق 
آبی شــرکت آب منطقه ای تهران ادامه داد: تاکنون 
گزارشــی درباره بروز مشــکل در کیفیت آب شرب 
تهران نداشــته ایم و آب این شــهر یکی از بهترین و 

گواراترین آب شرب های کشور است.

خبر ویژه

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد که قیمت نفت سنگین ایران ماه 
میالدی گذشــته ۸.۷ درصد رشــد کرده است. قیمت نفت سنگین ایران در 
فوریه به ۹۳ دالر و چهار سنت در هر بشکه رسید که هفت دالر و ۴۵ سنت 
معادل ۸.۷ درصد در مقایسه با قیمت ۸۵ دالر و ۵۹ سنت در ژانویه افزایش 
داشــت. میانگین قیمت نفت ســنگین ایران از ابتدای ســال ۲۰۲۲ تا به این 
تاریخ، به ۸۹ دالر و ۲۲ ســنت در مقایســه با میانگین قیمت ۵۷ دالر و ۵۲ 
ســنت در مدت مشابه ســال ۲۰۲۱ رسید.ارزش سبد نفتی اوپک در فوریه 
برای دومین ماه متوالی رشــد چشــمگیری داشــت و هشت دالر و ۸۱ سنت 

معــادل ۱۰.۳ درصــد در مقایســه با ژانویــه افزایش یافت و به ۹۴ دالر و ۲۲ 
ســنت در هر بشــکه رســید. میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال 
۲۰۲۲تاکنون به ۸۹ دالر و ۷۱ ســنت در هر بشــکه در مقایســه با ۵۷ دالر 
و ۷۲ ســنت در مدت مشــابه ســال ۲۰۲۱ رسید.طبق گزارش منابع ثانویه، 
تولید نفت اوپک متشــکل از ۱۳ کشــور در فوریه به ۲۸.۴۷ میلیون بشــکه 
در روز رســید که ۰.۴۴ میلیون بشــکه در روز در مقایســه با ژانویه افزایش 
داشــت. تولید نفت عمدتا در عربســتان سعودی و لیبی افزایش پیدا کرد اما 

در نیجریه و گینه استوایی کاهش داشت.

بر اساس گزارش اوپک ؛ 

گران شد نفت سنگین ایران 

وزیر خارجه روسیه اعالم کرد:

گشت نفت ایران حمایت روسیه از توزیع بهینه سهمیه تولید در اوپک پالس در صورت باز
سرگی الوروف وزیر خارجه روسیه اعالم کرد اگر توافق هسته ای 
جدید ایران به نتیجه برسد و زمینه بازگشت صادرات نفت ایران را 
فراهم کند گروه اوپک پالس باید درباره نحوه توزیع بهینه سهمیه 
های تولید نفت توافق کند. الوروف گفت مکانیزمهایی برای محدود 
کردن نوسان در صورت بازگشت نفت ایران به بازار جهانی وجود 
دارد که از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان حس خواهد شد. 
وزیر خارجه روســیه در جریــان یک کنفرانس مطبوعاتی پس از 
گفــت و گو با حســین امیرعبداللهیــان همتای ایرانی خود اظهار 
کرد: در وهله نخســت این ســازمان اوپک پالس است که ایران در 
آن حضــور دارد و در وضعیتهــای مربوط به ورود حجم جدیدی از 

هیدروکربنها در بازار جهانی، توافقهای جدیدی درباره نحوه توزیع 
ســهمیه های تولید صورت می دهــد. من مطمئنم که چنین کار 
ســازنده ای به زودی انجام خواهد شــد زیرا تمامی مسائل مربوط 
به بازگشــت نفت ایران به بازار حل و فصل شــده اســت.الوروف از 
سرگیری صادرات نفت ایران را بخش اساسی از این توافق برشمرد 
که روسیه از آن حمایت کرده است.مذاکرات درباره توافق هسته ای 
هفته گذشته پس از اینکه روسیه اصرار کرد تجارتش با ایران باید در 
برابر تحریمهایی که به دلیل جنگ در اوکراین اعمال شده مصون 
بماند متوقف شــد.این توافق، قرارداد برنامه جامع اقدام مشــترک 
ســال ۲۰۱۵ که از ســوی آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین، 

آلمان، اتحادیه اروپا و ایران امضا شد را احیا می کند و به برچیده 
شدن تحریمها علیه صادرات نفت ایران منتهی می شود.بر اساس 
گزارش پالتس،  اس اند پی گلوبال کامودیتی اینســایتس  پیش 
بینــی کــرد در صورت حصول توافق و رفــع کامل تحریمها تا ماه 
می، تولید نفت ایران تا اوت به میزان ۷۵۰ هزار بشکه افزایش پیدا 
می کند و اجازه می دهد حدود ۳۰۰ هزار بشــکه در روز صادرات 
از محل ذخایر انجام بگیرد. مذاکرات درباره توافق هسته ای هفته 
گذشــته پس از اینکه روســیه اصرار کرد تجارتش با ایران باید در 
برابر تحریمهایی که به دلیل جنگ در اوکراین اعمال شده مصون 

بماند متوقف شد.

کارشناس بین الملل حوزه انرژی اظهار کرد :  

آمریکا و اروپا از جنگ اقتصادی  سود 
یک کارشــناس بیــن الملل حوزه انرژی 
گفت: به نظر بنده جنگ اخیر درسی بود 
که به اروپا داده شــد که باید منابع انرژی 
خود را متنوع کنند و از وابســتگی تام به 
منابع روسیه دست بردارند و راه استقالل 
را با تامین از سایر کشورها پیدا کنند.علی 
اصغر زرگر ، در ارزیابی ســفر جانسون به 
عربســتان و مذاکرات نفتی در حالی که 
افــکار عمومی به دلیل اعدام های اخیر بر 
علیه ریاض است، اظهار داشت: برای غرب 
حقوق بشــر معنای خاصی ندارد و بیشتر 
به عنوان ابزاری است که بر علیه کشورها 
چه ایران و روسیه و چه چین و عربستان 
اســتفاده می کنند، یعنی زمانی که پای 
منافع استراتژیک و انرژی و روابط خاص 
در میان اســت حقوق بشــر را دســتاویز 
قرار می دهند.وی افزود: سیاســت های 
کلــی امریکا چه زمان شــاه و در رابطه با 
ایران و چه عربســتان و امریکای التین و 
روابط با دیکتاتورها و کســانی که حقوق 
بشــر را پایمال می کنند اینگونه است که 
گاهی بهتر از رژیم های دموکرات اســت، 

بنابرایــن همواره در این موارد پای منافع 
اقتصادی سیاســی و استراتژیک رژیم ها 
در میان است.این کارشناس حوزه انرژی 
در ادامه با اشاره به بحران اوکراین گفت: 
این بحران خیلی زود حل و فصل نخواهد 
شد و تا درازمدت جنگ های چریکی ادامه 
خواهد داشت، بنابراین امکان دارد با دادن 
امتیازاتــی به حاکمیت فعلــی اوکراین 
بتوانند توافق کنند، امریکا و اروپا بدنبال 
این هستند که این بحران طوالنی شود تا 
بتوانند روسیه را از نظر اقتصادی گوشمالی 
داده و تضعیــف کنند، بنابراین بحران در 
کوتاه مدت قابل حل نیست. وی با اشاره به 
تحریم های نفتی علیه روسیه گفت: در پی 
مناقشــات مشخص شد کشورهایی مثل 
آلمان و چک و دیگر کشــورهای اروپایی 
چقدر به انرژی روسیه وابستگی دارند به 
نظــر بنده جنگ اخیر درســی بود که به 
اروپا داده شــد که باید منابع انرژی خود 
را متنوع کنند و از وابستگی تام به منابع 
روســیه دست بردارند و راه استقالل را با 

تامین از سایر کشورها پیدا کنند. 

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی خبر داد؛

میانگین صادرات روزانه 2 میلیون لیتری بنزین در 1400
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده های نفتی ضمن تأکید بر ذخایر مناسب 
بنزین کشــور برای توزیع در ایام نوروز ۱۴۰۱ از 
صــادرات روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین از کشــور 
در ســال ۱۴۰۰ خبر داد.جلیل ســاالری ۱۴۰۰ 
گفت: میانگین تولید بنزین کشــور امسال معادل 
پارسال بوده و تغییری نکرده است.وی همچنین 
از برنامه ریــزی و آمادگی مجموعه شــرکت ملی 
پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی برای توزیع 
بنزین نوروزی خبر داد و افزود: شبکه خطوط لوله 
کشــور، مجموعه حمل ونقل فرآورده های نفتی و 
جایگاه های عرضه سوخت برای توزیع سوخت در 
ایام نوروز در آمادگی کامل به سر می برند.معاون 
وزیر نفت در امور پاالیش و پخش تأکید کرد: برای 
عرضه سوخت در روز های نوروز ذخیره ای مطمئن 
انجام شــده اســت و تالش می کنیم با استفاده از 
ظرفیت سامانه هوشمند سوخت، مدیریت صحیح 
مصرف ســوخت را انجام دهیم.ســاالری با تأکید 
بــر تمرکــز بر بحث مدیریت مصرف ســوخت و 
بهینه سازی مصرف انرژی تصریح کرد: اقدام هایی 
با خودروســازان در زمینه ســبد سوخت در این 
باره پیش بینی کرده ایم. مدیرعامل شــرکت ملی 

پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی همچنین با 
اشاره به اجرای طرح جایگزینی گاز طبیعی فشرده 
)ســی ان جی( با بنزین در کشــور گفت: با اجرای 
ایــن طــرح در زمینه مدیریت مصرف ســوخت، 
پیش بینی می کنیم دچار مشــکل واردات بنزین 
نشویم و طرح هایی از جمله نوسازی خودرو های 
فرســوده و جایگزینی نیز به همین منظور انجام 

می شود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده های نفتی افزود: پیش بینی هایی شــده 
اســت که با در نظــر گرفتن الزام هــای قانونی، 
به صورت ســنواتی در تولیــد خودرو های جدید 
به ســمت مدیریت مصرف سوخت حرکت کنیم.
ســاالری گفت: با اجرای این طرح شــاهد کاهش 
پنج درصدی ساالنه مصرف سوخت خودرو ها در 
کشــور تا رسیدن آن به استاندارد مصرف جهانی 
در طول پنج ســال خواهیم بود. معاون وزیر نفت 
در امــور پاالیش و پخش تأکید کرد: برای عرضه 
سوخت در روز های نوروز ذخیره ای مطمئن انجام 
شده است و تالش می کنیم با استفاده از ظرفیت 
سامانه هوشمند سوخت، مدیریت صحیح مصرف 

سوخت را انجام دهیم
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55بانک و بیمه
پیام نوروزی مدیرعامل بیمه میهن ؛

به امید فردایی روشن برای 
آینده، بر تالش خود بیفزاییم

بــا نهایت خرســندی در آســتانه باز آفرینش 
طبیعــت و طلیعــه نــوروز صمیمانه تریــن 
شادباش ها را به مناسبت فرا رسیدن سال نو و 
تجلی مواهب الهی بر دل های بهاری همکاران 
ارجمندم در صنعت بیمه و شرکت بیمه میهن 

تقدیم می دارم.
- فرا رســیدن ســال نو گر چه پایانی اســت بر 
یک ســال فعالیت، اما آغازی اســت بر کوشش 
و خدمتی دیگر، ســالی که باید به امید فردایی 

روشن برای آینده بر تالش خود بیفزابیم.
امسال نیز مشتاقانه به انتظار ایستاده ایم تا پیام 
نــور و نــوروزی ولی فقیه را به مثابه چراغی فرا 
راه خــود افروختــه و با گام های مطمئن تر در 
مسیر خشنودی خداوند و رضایت ملت شریف 
ایران گام برداریم. » همگانی کردن مفهوم بیمه 
و بخصوص توســعه بیمه زندگی«،»تسهیل در 
ارائه خدمت رسانی به مردم و احترام به آنان با 
فراهم نمودن زمینه های الزم برای بهره مندی 
مردم از خدمات الکترونیکی بیمه« و» شــفاف 
سازی در قوانین و مقررات بیمه ای« گامهایی 
است که می تواند عالوه برصرفه جویی در وقت، 
موجبــات رضایتمندی مردم از عرضه خدمات 

بیمه ای را فراهم آورد.
ســال ۱۴۰۱ هجری شمســی را در حالی آغاز 
میکنیــم که بیمه میهن در ســال گذشــته با 
وجــود محدودیتها و مشــکالت، به فضل الهی 
و بــه برکت همراهی و راهبری ســهامداران و 
اعضای محترم هیئت مدیره و تالش و همکاری 
بی وقفه مدیران و همکاران ارجمند و شــبکه 
فروش پرتوان، توانست گام های خوب و مؤثری 
در حل مشکالت و پیشبرد امور بردارد و امید که 

از این پس نیز این روند رو به رشد ادامه یابد.
ما برآنیم تا با بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد 
و با تجربه، اســتفاده از کلیــه منابع و امکانات 
موجــود، ارتقای ســاختار اداری و مدیریتی به 
گونــه ای عمل نمائیم تا ســطح رضایتمندی 
ذینفعان و توســعه و تعالی شــرکت در راستای 

اهداف و برنامه های تدوین شده تحقق یابد.
تمام اهتمام و تالش هیات مدیره محترم و تیم 
مدیریتی شرکت نیز ساماندهی امور، تقویت و 
تحکیم زیرساخت ها، بهبود عملکرد و برداشتن 
گام های بلند برای احیای نام شرکت و دستیابی 
به جایگاه واقعی است و بر این باوریم که تحقق 
این مهم در ســایه صبر، اخالق و عزم راســخ 
و با مشــارکت، انســجام و همگرایی، همراهی 
و همدلی تک تک شــما همکاران عزیز میســر 
خواهد بود. امیدوارم در ســـالی که پـــیش رو 
داریم، همچـــنان این تالش ها در راســتای 
دستیابی به چشم انـــداز و حـــفظ و ارتقای 
جایگاه شــرکت و کسب رضایت مندی هرچه 
بیشتر ذینفعان ادامه یابد و با تـالش و همدلی 
بیش از پیش بتوانیم ســالی سرشار از موفقیت 
و ســربلندی برای کشــور و میهن عزیزمان به 
ارمغــان آورده و آن را در بــرگ پرافتخار تاریخ 
شــرکت ثـــبت نماییم. اکنون در آستانه سال 
۱۴۰۱ فرصت را مغتنم شمرده ضـمن قدردانی 
از همراهــی ارزشــمند ســهامداران و اعضای 
محتــرم هیئت مدیــره و زحمات و تالش های 
همکارانم، حلول ســال نو و عید باستانی نوروز 
را به اهالی صنعت بیمه، ســهامداران گرانقدر، 
شبکه فروش و همکاران و خانواده ارجمندشان 
تبریک و تهنیت گفته و برای این عزیزان سالی 
سرشار از سالمتی، برکت و معنویت را از درگاه 

خداوند متعال مسئلت می نمایم.
رسول آریانپور

عسکرپور عضو جدید هیات 
مدیره بانک مسکن شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی، صابر عسکرپور را به 
عنوان عضو هیات مدیره بانک مسکن منصوب 

و جایگزین مجتبی عزیزیان کرد.
ســید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، با اســتناد به مصوبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ 
مجمــع عمومــی بانک هــا، در حکمــی صابر 
عسکرپور را به عنوان عضو جدید هیات مدیره 

بانک مسکن منصوب کرد.
بدیــن ترتیــب، عســکرپور جایگزین مجتبی 

عزیزیان در هیات مدیره بانک مسکن شد.
وزیــر اقتصــاد همچنین از زحمــات مجتبی 
عزیزیان عضو ســابق هیات مدیره بانک مسکن 

تقدیر و تشکر کرده است.

اخبار

همکاری رو به گسترش بانک و 
صرافی کارآفرین با پتروشیمی ها

صرافــی  مدیرعامــل   
کارآفرین از توسعه فعالیت 
بــا شــرکت های حــوزه 
پتروشــیمی و نفت خبر داد و نســبت به جذب 

مشتریان ارزی بیشتر اظهار امیدواری کرد.
وهب اســکندری با بیان اینکه صرافی کارآفرین 
بــه عنوان بازوی کمکی بخــش بین الملل بانک 
کارآفریــن عمــل می کند، گفــت: »در صرافی 
کارآفرین خدمات متعددی به مشــتریان عرضه 
می کنیم که از جمله آن می توان به بحث تامین ارز 
برای مشتریان بانک کارآفرین و انجام حواله های 
ارزی اشــاره کرد. همچنین ارز حاصل از صادرات 
فعاالن اقتصادی را در بازار متشکل ارزی که بازاری 
بیــن صرافی ها و بانک هاســت عرضه می کنیم و 
فرآیند رفع تعهد ارزی را برای این قبیل مشتریان 

به سرانجام می رسانیم.«
مدیرعامل صرافی کارآفرین از رشد قابل توجه در 
بخش تامین ارز مشتریان بانک کارآفرین از طریق 
منابع شرکت های حوزه پتروشیمی و نفت خبر داد 
و با اشــاره به حضور صرافی در سومین نمایشگاه 
پتروشــیمی کیش و برگزاری جلســات متعدد با 
شــرکت های این حوزه، افزود: »یکی از مهم ترین 
منابع تامین ارز برای مشــتریان بانک کارآفرین، 
شــرکت های پتروشیمی هســتند که به تازگی 
بــا کمک هیات مدیــره صرافی و بانک کارآفرین، 
ظرفیــت همکاری با این شــرکت ها افزایش پیدا 
کرده و فرصت های مناســبی برای مدیریت وجوه 
ارزی شــان و همچنین تامین ارز مشتریان بانک 
کارآفرین از محل همین شــرکت ها فراهم شــده 
اســت.« اســکندری فعالیت صرافــی کارآفرین 
را رو به گســترش توصیــف کرد و گفت: »عمده 
تامین ارز مشــتریان بانک کارآفرین برای انجام 
حواله های ارزی از طریق صرافی انجام می شود و 
با توجه به اینکه ظرفیت کار در بخش ارزی بانک 
کارآفرین نیز در حال گسترش است، به تناسب آن 
زیرساخت های خود صرافی هم توسعه پیدا کرده 
است. امیدواریم با توجه به تعامل مناسبی که بین 
مجموعــه بانک و صرافــی وجود دارد، ظرفیت ها 

افزایش پیدا کند.«

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی عنوان کرد
پیشنهاد تأمین سرمایه بانک توسعه تعاون از طریق فروش اموال مازاد دولتی در برنامه هفتم توسعه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به تکلیف قانونی برای تأمین مالی بانک توسعه تعاون در بودجه 
۱۴۰۰، گفت: این موضوع از تکالیف دولت بود که متأســفانه علی رغم 
پیگیری ها همچنان انجام نگرفته است و ما در تالشیم که این موضوع 

در سال آتی و یا در قالب برنامه هفتم عملیاتی شود.
احســان ارکانی نماینده مردم نیشــابور و فیروزه در مجلس شــورای 
اسالمی، در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی توسعه تعاون، تقویت 
سهم اقتصاد تعاون از اقتصاد کالن کشور را امری مهم عنوان کرد و با 
بیان اینکه هم اکنون ســهم تعاون در اقتصاد کشــور بسیار اندک است، 
گفت: اکنون ســهم این بخش در اقتصاد با در نظر گرفتن شــرکت ها و 
مجموعه هایی مثل تعاونی های مصرف و تعاونی های مسکن حدود ۳ 

و نیم الی ۴ درصد تخمین زده می شود.
نماینده مردم نیشــابور، فیروزه، زبرخان در مجلس شــورای اسالمی 
افزود: بر همین اســاس بیشــتر آن ها نیز از ظرفیت تعاون اســتفاده 

می کنند و نمی توانند اقتصاد فعال برای بخش تعاون باشند.
ارکانی با بیان اینکه دیگر کشــورها اقتصادشــان به دو بخش دولتی و 
خصوصی تقسیم می شود، ادامه داد: در کشور ما اقتصاد به سه بخش 
دولتی، خصوصی و تعاونی تقســیم می شــود و همچنین همپای اتاق 
بازرگانــی در کشــور اتــاق تعاون هم داریم کــه پارلمان بخش تعاون 

کشور است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به مزیت های تعاونی گفت: برخالف بخش خصوصی و شرکت های 
ســهامی خاص، با اســتفاده از ظرفیت مشــارکت، همه آحاد مردم در 
حوزه های مختلف با ســهم مســاوی می تواننــد در اقتصاد تعاونی ها 
مشــارکت کنند؛ حوزه های مختلف اقتصادی که نمونه های آن را در 

مسکن شاهد هستیم.
وی بحث تعاونی های همگانی شهری یا منطقه ای را از جمله موضوعاتی 
دانست که بایستی به صورت ویژه برای فعال تر شدن بخش تعاون مورد 

توجه قرار گیرد.

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: تعاونی های همگانی شــهری به این معناســت که برای 
پروژه های یک منطقه یا استان که به حالت نیمه تمام رها شده و یا به 
علت نبود ســرمایه گذار در بخش خصوصی و یا نبود بودجه در بخش 
دولتی امکان شروع پروژه ها وجود ندارد می توان با تشکیل شرکت های 

تعاونی های عمومی مردمی آن ها را فعال کرد.
وی اظهار داشت: با تعاونی های همگانی شهری مردم منطقه می توانند 
با سرمایه گذاری و مشارکت در پیشبرد و احداث پروژه ها شرکت کنند 
و از عواید و منافع آن بهره مند شــوند و همچنین به توســعه منطقه و 

اشتغال زایی کمک کنند.
وی در خصوص اینکه یکی از مهم ترین الزامات توســعه بخش تعاون 
بحث تأمین مالی تعاونی هاست و بر اساس بند د تبصره دو قانون بودجه 
۱۴۰۰ دولت مکلف به افزایش ســرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک 
توسعه بوده که تاکنون موفق نشده است، گفت: این موضوع از تکالیف 
دولت برای افزایش ســرمایه در بانک توســعه تعاون بود که متأسفانه 
علی رغم پیگیری ها همچنان انجام نگرفته اســت و ما در تالشــیم که 

این موضوع در سال آتی و یا در قالب برنامه هفتم عملیاتی شود.
ارکانی تصریح کرد: می توان با اســتفاده از ظرفیت دولت و بحثی که 
در فروش اموال مازاد دولتی مطرح هســت بخشــی از این ســرمایه را 

تأمین کرد.

خبر ویژه

بانــک »ایران زمین« در آخرین روزها و ســاعت های 
زمستان ۱۴۰۰ در کنار مردم و مشتریانش به استقبال 

بهار می رود.
صدای پای بهار به گوش می رسد و شمارش معکوس 

برای شروع قرن پانزدهم هجری، آغاز شده است.
و اکنون که روزهای پایانی ســال ۱۴۰۰ را پشــت سر 
می گذاریم، جنب و جوش و تدارک برای رســیدن به 
اولین بهار قرن، سرعت بیشتری گرفته و چهره شهرها 

و روستاهای کشورمان را دل انگیز تر کرده است.
بانک ایران زمین هم قصد دارد در این همراهی دلنشین 

ســهمی داشــته باشــد و از این رو با اتخاذ تدابیری در 
روزهای پایانی سال در کنار مشتریان خود قرار خواهد 
گرفت. شرایط خاص کرونا که حدود دو سال حاکم بر 
جهان و کشورما هم بود، تجربیات جدیدی را در زمینه 
بانکداری الکترونیکی و دیجیتالی به همراه داشت که 
ایران زمین هم از آن به نحو بهینه استفاده کرد و با راه 
اندازی روابط عمومی و مرکز تماس دیجیتال، آمادگی 
آن را دارد که در این روزهای شــلوغ پایانی ســال به 
مشتریان خود به نحو شایسته خدمات بانکی ارایه دهد.

شعب بانک ایران زمین در سراسر کشور آماده خدمت 

رســانی به مردم عزیز ایران هســتند. مهمترین هدف 
بانک ایران زمین جلب رضایت مشــتریان است و این 
مهم را از طریق نظارت مســتمر بر ســرمایه های مردم 
در بانک و ارائه راهکار برای افزایش سرمایه ها ، انجام 
مــی دهــد. راه اندازی روابط عمومــی و مرکز تماس 
دیجیتــال یکــی از چند راهکار بانک ایران زمین برای 
تسهیل ارتباط مشتری با کارکنان و بانک می باشد و این 
بانک در نظر دارد با ارائه خدمات متنوع و پاسخگویی 
شایســته به نیازهای مشــتریان ، نامی برجسته و نیکو 

در صنعت بانکداری کشور از خود به جای گذارد.

خدمت رسانی بانک ایران زمین در روزهای پایانی سال

اخبار

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت ســواری ســایپا بــه رنــگ 
ن   944 انتظامــی  شــماره  بــه   1394 مــدل  روغنــی  ســفید 
شــماره  بــه   8247747 موتــور  شــماره  بــه  97-ایــران46 
شاســی NAS812100F5886025 متعلــق بــه یوســف رجبــی 

ویســرودی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
ای  نقــره  رنــگ  بــه   141 پرایــد  ســواری  مالکیــت  شناســنامه 
متالیــک مــدل 1387 بــه شــماره انتظامــی 651 ب 91-ایــران 
شاســی  شــماره  بــه   2606263 موتــور  شــماره  بــه   56
S1482287270277 متعلــق بــه جابــر محســنی راد مفقــود 

باشــد. مــی  ســاقط  اعتبــار  وازدرجــه 

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
برابــر رای شــماره 1400/12/11 – 140060318015003540 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملك خمــام تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضی خانم 
ماهبانــو علــی نــژاد مقــدم بلوچــی فرزنــد محمدعلــی بــه شــماره شناســنامه 74 صــادره از رشــت  در ششــدانگ یــک بــاب خانه 
ومحوطــه بــه مســاحت 299.92 مترمربــع پــالك فرعــی478  از 14 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــالک 104 فرعــی از 14 اصلــی 
بخــش 5 گیــالن واقــع در قریــه مرزدشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای رجبعلــی اســمعیلی مرزدشــتی محــرز گردیــده اســت. 
.لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را به 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/12/26 ونوبــت دوم:1401/01/11
ک محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

نوبت سوم
گهی فقدان گواهینامه موقت پایان تحصیالت  آ

گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــالت بنــام علیرضــا فلــزی فرزنــد رضــا  شــماره 
اردبیــل  متولــد 1362رشــته علمــی کابــردی  از  شناســنامه 2008صــادره 
در  وقــت  تمــام  آموزشــی  نظــام  ناپیوســته  کارشناســی  مقطــع  معمــاری 
تاریــخ 1387.7.30 در دانشــگاه آزاد واحــد کرمانشــاه  بــا شــماره ثبــت 
ف/10482تاریــخ 88.3.23مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی   " آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 14006018015003480-1400/12/02 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك خمــام تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقای 
مازیــار عاشــوری دافچاهــی فرزنــد نــادر بــه شــماره شناســنامه 971 صــادره از خمــام در یــک بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 
323.73 مترمربــع در پــالك شــماره 477 فرعــی از 14 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــالک 2 فرعــی از 14 اصلــی واقــع در 
مرزدشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای ســید محمــد قاســمی پــور محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت 

کاول :1400/12/12 ونوبــت دوم:1400/12/26 محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی   " آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

برابــر رای شــماره 140060318603013479 مــورخ 1400/11/27 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ناحیه2رشــت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
اقــای شــمس علــی احــدی زنــاب فرزنــد قربانعلی به شــماره شناســنامه 357  صادره از خلخال درقریه شــالکو درشــش دانگ 
یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 297/23  مترمربــع پــالك فرعــی 41123 از اصلــی77 مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالك 178 از اصلــی77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی رمضانعلــی موســی نــژاد شــالکوهی محــرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/12/11 ونوبــت دوم:1400/12/26

گهی موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" " آ
برابــر رای شــماره 140060318603013659 مــورخ 1400/12/03 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ناحیه2رشــت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
اقــای هوشــنگ مزدائــی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه ملــی 2580169512  صــادره از رشــت درقریــه شــالکوه درشــش 
دانــگ یــك قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی بــه مســاحت 334/55 مترمربــع پــالك فرعــی41124 از اصلــی77 مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالك347 باقیمانــده از اصلــی77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی محمدعلــی هدایتــی محرز 
گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/12/11 ونوبــت دوم:1400/12/26
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

گهی ابالغ رای موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن آ
چــون بــه اســتناد رای صــادره هیــات موضــوع قانون ســاماندهی و حمایــت از تولید و عرضه 
مســکن مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک کوچصفهــان رای بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــر  نســبت بــه تصرفــات اشــخاص واقــع در قریــه هــای ذیــل بخــش ده گیــالن بــه شــرح زی
صــادر گردیــده اســت: قریــه پیربســت ســنگ 42: 1-آقــای علیرضا محســنی پیربســتی فرزند 
:نوروزعلــی ششــدانگ یکقطعــه زمیــن بــه مســاحت 253.75 مترمربــع بــه شــماره پــالک 
957 مفــروز از پــالک 279  - قریــه جوبیجــارکل ســنگ اصلــی 7 : 3-آقــای رضــا کدوســرائی 
فرزنــد عبــداهلل ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 312.37 مترمربــع بــه شــماره 
پــالک 1626 مفــروز از پــالک 184 – 4- آقــای احمــد حاجــی علــی نــژاد امیــری فرزنــد محمــد 
اســماعیل ششــدانگ یکبابخانه و محوطه مشــتمل بر مغازه به مســاحت 204.13 مترمربع 
بــه شــماره پــالک 1625 مفــروز از پــالک 258 چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه اصــل 
ملــک اعتــراض دارنــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف 20 روز اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم نمایــد. ضمنــا معتــرض بایــد از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف 
مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمــوده و گواهــی تقدیــم 
ــده  ــا نماین ــند ی ــی س ــورت متقاض ــد در غیراینص ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ــت را ب دادخواس
قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه وگواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را 
دریافــت نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات انجــام 

خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: روز پنــج شــنبه مــورخ 1400/12/26
ک کوچصهان- نرجس خلیلی نیای لیمودهی رئیس اداره ثبت اسناد و امال

بانک توسعه تعاون در راستای حمایت از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی از ابتدای فعالیت 
دولت سیزدهم ، واحدهای تولیدی تملیک شده را به صاحبان آنها بازگرداند.

مدیرعامل بانک توســعه تعاون گفت: با شــروع فعالیت دولت ســیزدهم و تاکید رئیس 
جمهــور بــر حمایت حداکثــری از تولید و همراهی با تولید کنندگان ۸ واحد تولیدی که 
بــه تملــک بانک درآمده بود در قالــب اقاله و فروش به متقاضیان جهت احیای امر تولید 

واگذار شده است.
حجت اله مهدیان افزود:راهبرد ما در بانک توســعه تعاون همراهی و حمایت حداکثری 

از تولید است به همین دلیل تالش می کنیم تا کمترین میزان تملیک صورت گیرد.
وی افزود: واگذاری اموال مازاد و تملیکی در قالب فروش برای بازگشت منابع حاصله به 
چرخه نقدینگی بانک و عدم تمرکز بانک بر بنگاه داری از جمله برنامه های اصلی بانک 
توســعه تعاون به شــمار می آید. مهدیان تاکید کرد:درراســتای اجرای قانون رفع موانع 

تولید و ارتقای نظام مالی کشور، تکالیف مجمع عمومی بانک و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در واگذاری اموال تملیکی و مازاد از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون،بانک 
توسعه تعاون موفق به واگذاری ۶۴۸ فقره ازاموال مازاد و تملیکی به ارزش ۱۱۵۶ میلیارد ریال شده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بیان کرد: میزان اموال تملیکی بانک از حدود ۸۰۴ فقره اموال به ارزش ۱۶۴۱ میلیارد ریال طی سنوات گذشته به ۱۵۶ فقره به ارزش ۴۸۵ میلیارد 
ریال در انتهای بهمن ماه ســال جاری کاهش پیدا کرده اســت. مهدیان گفت:همچنین در راســتای تحقق اهداف دولت ســیزدهم از ابتدای ســال جاری تاکنون ۸۹ فقره از وثائق 
تملیکی بانک به ارزش خالص۲۷۰ میلیارد ریال )معادل ۱۷۱ میلیارد ریال ارزش دفتری( به صورت قطعی واگذار شــده اســت و ۶۸ فقره از اموال به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال به 

رغم برگزاری مزایده ثبتی قبل از طی فرآیند تملیک پس از دریافت مطالبات بانک فک رهن شده است.

کثری بانک توسعه تعاون   همراهی حدا
گشت واحد های تولیدی تملیک شده جهت باز

 اعالم فهرست شعب و باجه های فعال بانک شهر 
در ایام پایانی سال و تعطیالت نوروز 1401 

 با توجه به فرا رســیدن روزهای پایانی ســال و تعطیالت نوروز و رویه بانک ها 
مبنی بر تعیین تعدادی از شــعب به عنوان کشــیک در ایام تعطیل رسمی جهت 
ارائه خدمات به شــهروندان و مســافران نوروزی، ســاعات کار شعب و باجه های 
کشــیک بانک شــهر در این ایام اعالم شــد. برهمین اساس، روزهای ۲۹ اسفند 
۱۴۰۰ و ۳ فروردین ۱۴۰۱ شــعب کشــیک بانک شهر از ساعت ۹:۱۵ تا ۱۲:۴۵ 
آماده خدمات رســانی به شــهروندان و مشتریان شبکه بانکی هستند. همچنین 
ساعت کاری شعب بانک در ایام نوروز از تاریخ ۰۶  /۰۱  /۱۴۰۱ تا ۱۱  /۰۱  /۱۴۰۱ 
شنبه تا چهارشنبه ۸:۱۵ تا ۱۳:۴۵و در روز پنج شنبه ۸:۱۵ تا ۱۲:۱۵ می باشد. درپایان، از تمامی اقشار 
جامعه درخواست می شود با درک شرایط موجود و به منظور حفظ سالمتی خود و کارکنان شبکه بانکی، 

استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را در اولویت قرار دهند.
 

با حضور مدیر عامل پست بانک ایران: 

سومین جلسه پرداخت تسهیالت بند الف تبصره 18 برگزار شد 
 مدیر عامل پســت بانک ایران  در ســومین جلســه پرداخت تسهیالت بند الف 
تبصره ۱۸ با قدردانی از اقدامات انجام شد در این حوزه، گفت: باید در پذیرش، 
بررسی های فنی، مالی، اقتصادی و تشکیل پرونده نهایت دقت و سرعت را داشته 
باشــیم. وی با اشــاره به اینکه اجرای این طرح برای بانک فرصتی مناســب برای 
تمرین برنامه های بزرگ تر در آینده است، افزود: تمام واحد های ستادی و شعب 
باید آمادگی کامل برای پرداخت این تســهیالت داشــته باشــند و اطالع رسانی 
الزم باید در این حوزه انجام شود. شیری با تاکید بر اینکه آنچه مهم است ارائه 
عملکرد مطلوب، کارنامه مقبول و رضایت مشــتریان اســت، تصری کرد: ماموریت بانک اقتصاد دیجیتال 
اســت و باید برای عملیاتی کردن آن برنامه ریزی داشــته باشــیم و بر اســاس آن کار کنیم و مدیریت دانش 

را به مجموعه واحد ها منتقل کنیم. 
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شهردار کمالشهر در بازدید از سطح شهر اظهار کرد:

ج کر لزوم استفاده از پتانسیل های موجود جهت ارتقاء خدمات شهری 
البرز / گروه استان ها: طی بازدید شهردار  و اعضای 
شــورای اســالمی از سطح شــهر،تصمیماتی در 
خصوص تملک زمینی با موقعیت مناسبت در جاده 
قزلحصار و رسیدگی به وضعیت نامطلوب درمانی 
مرکز بهداشــت پیشاهنگی اتخاذ شد.امیربهمنی 
ضمن بازدید از زمینی که به عنوان انبار اداره برق 
از آن یاد می شــود،با تأکید بر شــناخت و استفاده 
بهینه از پتانســیل های شــهر و اخذ تصمیمات 
صحیح دراین خصوص گفت:مدیریت شهری باید 
در شناخت و تملک زمین هایی با موقعیت مناسب 

کــه می توانــد جهت احداث مجتمع های تجاری 
و تفریحی و بوســتان ها مطلوب باشــد،با جدیت 
بیشــتر وارد گردد.در ادامه این بازدید مسئولین با 
حضور در ایســتگاه آتش نشانی پیشاهنگی ضمن 
قرارگرفتن در جریان اقدامات ایســتگاه مذکور از 
نزدیــک به بررســی نقاط قــوت و ضعف خدمات 
رســانی  مرکز فوق پرداختند.بهمنی ضمن تشکر 
از نیروهای آتش نشــانی بر آموزش ضمن خدمت 
همکاران تأکید کرد و گفت:به روز بودن اطالعات 
و آمادگی جسمانی پرسنل جهت مقابله کم خطر 

تر با حوادث،از ارکان مهم خدمت در حوزه خطیر 
آتش نشــانی است.در ادامه،مسئولین طی بازدید 
از مرکز بهداشت پیشاهنگی به ارائه راهکار جهت 
برون رفت از مشکالت جاری این مرکز و همچنین 
ارتقاء ســطح کیفی و کمــی خدمات پرداختند . 
شهردارکمالشــهر در ایــن بازدید ضمن تقدیر از 
کادر درمان گفت: پرسنل بهداشت و درمان درجای 
جای کشــور عزیزمان،در روزهای بحرانی شــیوع 
ویــروس منحوس کرونا از جان خود گذشــتند تا 
آرامش و ســالمتی را به جامعه بازگردانند.بهمنی 

در ادامه با اشاره به مشکالت درمانگاه پیشاهنگی 
افزود:بنا به اظهارات پزشــکان و کادر درمان،این 
مرکز به جهت درگیری با مشــکالت متعددی از 
جمله کمبــود امکانات،فضای ناکافی و نامطلوب 
و کمبود پرســنل نمیتواند بصورت شــبانه روزی 
خدمات رسانی نماید که این امر به لحاظ اهمیت 
فوق العاده،در جلسات مربوطه پیگیری خواهد شد.  
وی خاطر نشــان کرد: مدیریت شهری با امکانات 
موجود خود،جهت رفع این مشکالت در کنار کادر 

زحمتکش پزشکی می باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:

افزون بر 83 درصد انرژی مصرفی گرمسار صرف فعالیت های تولید می شود
ســمنان / گروه اســتان ها: مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق اســتان سمنان در 
دیدار با سرپرست فرمانداری شهرستان 
گرمســار گفت: افزون بر ۸۳ درصد بار 
مصرفی این شهرستان، صرف بخشهای 
تولیدی می شود.ســید محمد حسینی 
نژاد با بیان این که هم اینک این شرکت 
بــه بیش از ۴۶ هزار مشــترک برق در 
شهرســتان گرمســار خدمات ارائه می 
نمایــد گفت: بــه لحاظ ترکیب مصرف 
انــرژی، ۷۲ درصــد در بخش صنعت و 
۸,۲ درصد در کشــاورزی استفاده می 
شــود و این موضوع بیانگر آن اســت که 
جهت گیری فعالیتهای این شهرستان 
به ســمت تولید می باشــد و به عنوان 
یک شــاخص مطلوب است.وی با اشاره 
به این که از آغاز امسال تا به حال، یک 
هزار و ۷۶ پروژه عمرانی برق رسانی در 
سطح شهرستان به اجرا درآمده یادآور 
شــد: برای این تعداد پروژه، مبلغ ۳۲۰ 
میلیــارد ریال ســرمایه گذاری صورت 

پذیرفته است.حســینی نــژاد با اظهار 
این که طرح تعویض کنتور مشــترکان 
پرمصرف در دستور کار این شرکت قرار 
دارد و مکلف به اجرای آن می باشــیم 
افزود: برای مشترکین تجاری این طرح 

عملیاتی و به صورت تقسیط هزینه های 
مربوطه از مشــترک اخذ می شود.وی 
تصریــح کرد: موضوع وصول مطالبات، 
ارتباط مستقیمی با اجرای بموقع پروژه 
ها و توسعه زیرساخت ها دارد و در این 

زمینه مشترکان تعرفه های مختلف به 
ویژه بخش اداری می بایســت همکاری 
مناســب تری داشته باشند تا بتوانیم به 
تعهدات خود در قبال مشــترکین جامه 
عمل بپوشانیم.سرپرســت فرمانداری 

گرمســار ضمــن اظهار خرســندی از 
عملکرد بســیار مناسب صنعت توزیع 
بــرق بیان کرد: موضوع وصول مطالبات 
یــک امر جدی برای اســتمرار خدمات 
دهی به شــمار می رود و به جد پیگیر 
این بخش خواهیم بود.علیرضا کاشــی 
تصریح کرد: ســرقت شبکه و تاسیسات 
توزیع برق توســط ســارقین، معضلی 
جدی اســت و بــا تمهیداتی که اتخاذ 
شــده، به ویژه گشــت های مشترک با 
نیــروی انتظامی، این بخــش تا اندازه 
ای مدیریت شــده و تعداد ســرقت ها 
کاهش یافته اســت.وی خاطرنشــان 
کــرد: مدیریت مصرف یک امر همگانی 
است و همگی باید نسبت به این موضوع 
حســاس باشــیم و در استفاده بهینه از 
ایــن نعمت الهی و ثــروت ملی اهتمام 
و مشــارکت کنیم.گفتنی است: در این 
دیدار، مدیران دفاتر حراســت و روابط 
عمومی و مدیر توزیع برق شهرســتان 

گرمسار نیز حضور داشتند

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

استاد عالی حوزه :

 روحانیت از بیان 
مسائل تفرقه انگیز پرهیز کنند 

اســتاد عالی حوزه 
گفتگویــی  در 
بــا  اختصاصــی 
خبرنــگار ما گفت: 
در شــرایط کنونی 
جامعــه، روحانیت 
باید به جد، مسئله 
امر به معروف و نهی از منکر را رواج دهند و 
جلــوی انحرافات فرهنگی و دینی را بگیرند.

اســتاد فقیه سید حسن هدایتی نهند ملقب 
به )موسوی تبریزی(، با بیان اینکه متأسفانه 
به دالیل مختلفی حضور مردم در مســاجد 
کم رنگ شده است، اظهار داشت: روحانیت 
وظیفــه دارد که با طرق مختلف، مردم را به 
ســمت مساجد و اماکن مذهبی دیگر سوق 
دهند و این وقتی میسر خواهد شد که خود 
روحانیت، عمل و گفته هایشــان یکی باشد، 
چرا که فقط در اینصورت مردم به حرفای ما 
اعتماد خواهند کرد.وی، با توصیه به طالب 
و روحانیــون جوان گفت: طالب و روحانیون 
باید همیشــه در حال مطالعه و علم آموزی 
باشــند و همیشه هر آنچه را که قبال خوانده 
اند، دوباره مرور کنند تا در مقابل سواالت و 
شــبهه های مردم جوابگو باشند.استاد عالی 
قدر حوزه در ادامه با تأکید بر والیت مداری 
و انقالبی گری روحانیون گفت: یک روحانی، 
ابتــدا باید خودش یــک انقالبی تمام عیار و 
ســرباز والیت فقیه باشد تا بتواند دیگران را 
هــم اینگونــه تربیت کند، البتــه که همه 
روحانیون و طالب ما این ویژگی ها را دارند.

وی در ادامه با اشــاره به جایگاه رفیع شــهدا 
در محضر خدا، گفت: شهدا یکی از باالترین 
مراتــب معنــوی اخروی را در اختیار دارند و 
در آیات قرآن و احادیث قدســی هم به آن 
اشــاره شده است، عالوه بر آن، شهدا در این 
دنیا هم پیش مردم، از عزت و جایگاه مقدسی 
برخوردار هســتند.این استاد حوزه در ادامه، 
با اشــاره به اینکه طالب و روحانیون همواره 
ســعی کنند از قرآن، نهج البالغه، احادیث 
معتبر، شــهدا و انقالب، حرف بزنند، گفت: 
پرداختن به حواشی و مسائل غیر تخصصی، 
ممکــن اســت کــه ارزش و اعتبــار منبر و 
ســخنرانی را بکاهد، لذا توصیه این است که 
بیشتر به مسائل اعتقادی و معضالت فرهنگی 
جامعه، بپردازند. گفتنی اســت، این اســتاد 
عالی قدر حوزه مشهور به سید حسن موسوی 
تبریزی، در روستای نهند از توابع شهرستان 
تبریز، متولد شــده است که منتسب به امام 
موســی کاظم )ع( هستند. پدر، پدر بزرگ و 
جد وی، به گفته اهالی منطقه، دارای کرامات 
کســیره و از ُفقهای نجف اشــرف بودند.این 
اســتاد حوزه ابتدا درس حوزه را در محضر 
آیت ا... سید مهدی مرعشی برادر زاده شهاب 
الدین مرعشی نجفی، شروع کرده و کتابهای 
شــرح االمثله، صرف میر، شرح التصریف در 
حــوزه صرف و کتابهــای عوامل فی النحو، 
مالمحســن، الهدایه، االنمــوذج، صمدیه، 
ســیوطی و تمام هشت باب مغنیه، در حوزه 
نحو را در محضر ایشان خوانده است.وی بعد 
از این دوره، وارد حوزه علمیه مشهد شده و  
آنجا در محضر حضرت آیت ا... حجت هاشم 
خراســانی، کتب صمدیه، شــرح تصریف، 
ســیوطی، هشت باب مغنه، مقامات حریری 
در علــم لغت، حاشــیه مال عبــداهلل، متّوذ و 
مختصر المعانی را هم که در علم معانی، بیان 
و بدیع هســت، در محضر آن آیت ا... خوانده 
است.ســپس دروس شرح نظام را در محضر 
آیــت ا... مدرس افغانی، المعالم را در محضر 
آیت ا... سید جواد فقیه سبزواری در بازار سر 
شور مشهد، لمعتین را در محضر استاد آیت 
ا... ســید صالحی )شــاگرد آیت ا... میالنی(، 
رســائل، مکاسب، کفایه و خارج فقه و اصول 
را در محضر آیت ا... ســید محمد موســوی 
شــاهرودی، جواهر الکالم را به مدت هفت 
ســال در محضر آیت ا... سیدحسینی ایازی، 
یک دوره دوباره حاشــیه مالعبداهلل و معالم 
االصــول را در محضــر آیت ا... واعظی و یک 
سال هم در محضر آیت اهلل رجبعلی رضازاده 
خارج فقه اصول را طی کرده است.این فقیه 
عالی قدر، تقریبا کلیه درســهای حوزه را در 
مدرســه طالب آیت ا... خویی، مدرسه نواب 
و خانه شخصی خودشان تدریس کرده و در 
حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا، در 
منزل شــخصی تدریس می نمایند.عالقه و 
شــوق وی برای تدریس به طالب جوان به 
قدری هســت کــه حتی در مســافرت هم 
کتابهای شخصی را همراه دارند تا اگر طلبه 
ای برایشــان مراجعه کرد، بتوانند پاسخگو 
باشــند.این استاد حوزه، همه درسهای فقه، 
اصــول و حــوزوی را در محضر آیات عظام 
خوانده است و در کنار این ها به ادبیات هم 

تسلط دارند.

امضای تفاهم نامه همکاری 
پارك علم و فناوری استان 

خوزستان و شرکت نفت و گاز 
اروندان

خوزســتان / گروه اســتان ها: تفاهم نامه 
همکاری بین پارک علم و فناوری خوزستان 
و شــرکت نفت و گاز اروندان امضا شــد.، 
ایــن تفاهم نامــه امروز)۲۳ اســفندماه(، 
بــا حضور دکتر مطهــری مدیر پژوهش و 
فناوری شــرکت ملی نفت ایران، به امضای 
مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل و دکتر 
نویری معاون پژوهش و توسعه شرکت نفت 
و گاز ارونــدان و دکتر راضی جاللی رئیس 
پارک علم و فناوری خوزســتان رسید. این 
تفاهم نامه در راستای توسعه همکاری های 
شرکت نفت و گاز اروندان با صنایع و پارک 
علــم و فناوری جهت اســتفاده از ظرفیت 
شــرکت های فناور و دانش بنیان در تولید 

و تامین نیازهای این شرکت بسته شد.

توسط قائم مقام شهردار گرگان انجام 
شد؛

 دیدار با مادر جوان ترین 
شهید گرگانی دفاع مقدس 

گلســتان / گروه اســتان ها:  مهندس سید 
محمدرضا ســیدالنگی قائم مقام و حجت 
االســالم عموزاد مشــاور مذهبی شهردار 
گرگان به مناســبت ایام میالد باســعادت 
حضرت علی اکبر )ع( با مادر شهید واالمقام 
»غالمحسین دهقانی« بعنوان جوان ترین 
شهید دفاع مقدس شهرستان گرگان دیدار 
کردند.شــهید غالمحسین دهقانی در سن 
۱۵ سالگی به جبهه های کردستان اعزام و 
هنگامی که مشغول سقایی آب به همرزمان 
خود بود به مقام رفیع شــهادت در منطقه 
مریوان نایل آمد.قائم مقام شهردار گرگان در 
این دیدار، تکریم خانواده شهدا و قدردانی از 
فداکاری، شجاعت، صبر و بردباری مادران 
شــهدا را یکی از وظایف مسئوالن شهری 
برشمرد.ســیدالنگی عنوان کرد: ما مدیون 
رشادت های شهدای عزیز هستیم در همین 
راســتا خادمی و سرکشی از خانواده معزز 
شهدا و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای 
واالمقام را افتخاری برای مدیران دانست.در 
بخشــی از وصیت نامه شهید بزرگوار آمده 
اســت؛ برادران بسیجی خصوصا نوجوانان 
از شما می خواهم که راهم را ادامه دهید و 
همان گونه که به بســیج خدمت کرده اید 
تا آخر هم همینگونه بســیجی باشــید و از 
تهدید دشمن نهراسید و مواظب دشمنان 
داخلــی و خارجی باشــید که می خواهند 
از راه جنگ، توطئه و به فســاد کشــانیدن 
جوانان، به اســالم ضربه وارد کنند. خدای 
قادر به آدمی عقل و شــعور داده تا چگونه 

زیستن و چگونه رفتن را بشناسد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران: 

توسعه الیه نفتی پارس جنوبی 
جذب سرمایه  خارجی را رقم زد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از تحقق 
انتقال دانش و فناوری و بومی سازی برخی 
فناوری های مورد نیاز صنعت نفت در بخش 
باالدستی و فراساحل با اجرای فاز دوم طرح 
توســعه الیه نفتی پارس جنوبی خبر داد.
محســن خجســته مهر در آییــن امضای 
قرارداد توســعه فــاز دوم الیه نفتی پارس 
جنوبــی با بیــان اینکه در این قرارداد یکی 
دیگر از میدان های مشترک تعیین تکلیف 
می شود گفت: شرایط مناسبی برای جذب 
سرمایه خارجی و ایجاد اشتغال مستقیم و 
غیر مستقیم و تحرک در بسیاری از صنایع 
وابســته به توسعه صنعت نفت و گاز فراهم 
می شود.وی افزود: عالوه بر این، قرار گرفتن 
یکی از توانمندترین شرکت های باالدستی 
کشور در کنار پیمانکار اصلی طرح، شرایط 
مناسبی را به منظور انتقال دانش و فناوری و 
همچنین بومی سازی برخی از فناوری های 
مورد نیاز صنعت نفت در بخش باالدستی و 
فراساحل فراهم کرده است که امید می رود 
به مــرور زمان و با اجــرای طرح، این مهم 
محقق شــود.مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران درباره ادامه فرایند اجرای این پروژه 
اظهار کرد: پس از امضای این قرارداد طی 
امروز، بالفاصلــه اقدام های الزم به منظور 
تنفیذ قرارداد در دســتورکار شرکت ملی 
نفت ایران قرار می گیرد و با پیگیری جدی 
امیدواریــم طی چند ماه آینده این قرارداد 
تنفیــذ شــود و در ادامــه بتوانیم عملیات 
اجرایــی را در یکی از مهمترین میدان های 

مشترک کشور آغاز کنیم.

استانها 6

در پاسخ به تماس تلفنی روسای جمهور جدید و پیشین ترکمنستان؛

کرد کید  کریدور ترانزیتی شمال - جنوب تا رئیس جمهور بر فعال شدن 
تهران / حدیث براتی 

رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت کریدور شــمال -  جنوب تاکید 
کرد: امیدواریم در دوره جدید ریاســت جمهوری در ترکمنســتان 
شاهد همکاری و فعال شدن بیش از پیش ظرفیت های اقتصادی دو 
کشــور باشــیم.آیت ا... سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی 
»قربانقلی بردی  محمداف« رئیس شــورای ملی ترکمنســتان با وی 
ضمن تبریک برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در این کشــور و 
همچنین تبریک ایام نوروز بر توســعه روابط با کشــورهای آســیای 
مرکزی به ویژه ترکمنســتان تاکید کرد.رئیسی با اشاره بر گسترش 
روابط تهران - عشق آباد در دوره ریاست جمهوری »قربانقلی بردی  

محمداف«، اظهار داشــت: همیشــه اراده جمهوری اســالمی ایران 
بر توســعه همکاری های دو کشــور در حوزه های انرژی، سیاســی و 
امنیتی بوده که نقش آفرینی شــما در رســیدن به این اهداف قابل 
تقدیر اســت.رئیس جمهور با اشــاره به ســفر خود به ترکمنستان و 
دیدار با رئیس جمهور این کشور، گفت: همیشه می توانید بر دوستی 
بلندمدت و صمیمانه با جمهوری اسالمی ایران تکیه کنید.»قربانقلی 
بردی  محمداف« رئیس شورای ملی ترکمنستان نیز در این تماس 
تلفنی از اقدامات آیت ا... رئیســی برای توســعه روابط دوجانبه میان 
دو کشور تشکر کرد.»سردار بردی محمداف« رئیس جمهور جدید 
ترکمنســتان نیز در نخســتین تماس تلفنی با آیت ا... رئیسی پس از 

مشخص شدن نتایج انتخابات این کشور، ضمن تشکر از پیام  تبریک 
رئیس جمهور کشورمان با تاکید بر لزوم گسترش همکاری های همه 
جانبه دو کشور، گفت: آمادگی کامل برای توسعه روابط میان تهران 
-  عشق آباد در همه زمینه های دو جانبه، چند جانبه و منطقه ای و 
بین المللی را اعالم می کنم.رئیسی نیز در پاسخ به این تماس تلفنی، 
گفت: ملت های ایران و ترکمنســتان در کنار همســایگی خویشاوند 
هســتند.رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت کریدور شمال -  جنوب، 
تاکید کرد: امیدواریم در دوره جدید ریاست جمهوری در ترکمنستان 
شــاهد همکاری و فعال شــدن بیش از پیش ظرفیت های اقتصادی 

دو کشور باشیم.

از خیرین عتبات عالیات طی مراسمی تجلیل شد
البرز / گروه استان ها: از خادمین و خیرین عتبات عالیات طی مراسمی 
تجلیل شد.در این مراسم که با حضور امام جمعه،شهردار،ریاست و 
اعضای شــورای اســالمی برگزار شد،از فعاالن ستاد عتبات عالیات 
و خیرین این نهاد،تقدیر به عمل آمد.درابتدای این مراســم حجت 
االســالم والمســلمین حاج آقا وثوقی امام جمعه کمالشهر ضمن 
تبریک اعیاد شعبانیه و میالد امام زمان)عج(افزودند: کار در عتبات 
عالیــات دلی بوده و آراســته شــدن به لبــاس خادمی دراین نهاد 
معنوی،باعث افتخار اســت.در ادامه این جلســه امیر بهمنی ضمن 

بیان اهمیت و لزوم حمایت از این نهاد مهم گفت:اقدامات شهرداری 
صرفاً عمرانی و صدور مجوز و خدمات شــهری نیست،شــهرداری 
ها موازی با اقدامات مذکور،مشــارکتی فعال در پیشــبرد اهداف 
فرهنگی و مذهبی را نیز دارند مدیریت شــهری کمالشــهر نیز در 
همین راســتا همواره  درکنار متصدیان فرهنگی شــهر می باشــد.

شهروارکمالشــهر ضمن تشکر از اعضای شورای اسالمی کمالشهر 
به جهت سیاســتگذاری صحیح در پیشــبرد اهداف عالی فرهنگی 
گفت:تسهیل در امورات فرهنگی  وهمکاری با متصدیان فرهنگی 

شهر بویژه عتبات عالیات موجب  پیشرفت در این زمینه و اقدامات 
عظیم و تأثیر گذار خواهد بود.در ادامه این نشســت محســن افشار 
ریاســت شــورای اسالمی کمالشهر بااشاره به خلوص نیت و حضور 
دلی اعضاء و خادمین عتبات عالیات اشــاره کرد وگفت:در مســیر 
این خدمت صادقانه و مخلصانه مشکالتی نیز وجود دارد که ما در 
مجموعه شــهرداری و شــورای  اسالمی با امکانات موجود سعی در 
رفع آنها خواهیم داشــت.در پایان این جلســه از خیرین،خادمان و 

فعاالن عتبات عالیات تقدیر به عمل آمد.

مشهد / سیده زهرا حیدری
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در 
ســفر به مشــهد مقدس با خانواده معظم شهیدان »آدینه« و 
»ایروانی« در مشهد مقدس دیدار و گفتگو کرد.محمود پاکدل 
در جریان ســفر به مشــهد مقدس با مادران معظم شــهیدان 
واالمقام  »قاســم و محمد رضا آدینه« و »حســین و محمد 
رضا ایروانی« دیدار و ضمن ادای احترام به مقام شــهدا گفت: 
منزل شــهیدان میعادگاه عاشــقانی است که می خواهند در 
مسیر شهادت گام بردارند، به اینجا می آیند و شهدا را الگوی 
خود قرار می دهند. معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خطاب به مادران شــهدا افزود: همانطور که شــما به فرزندان 
شــهیدتان افتخار می کنید، شهدا نیز به وجود چنین مادرانی 

افتخار می کنند.وی با اشــاره به اینکه شــهدا ناظر بر اعمال ما 
هســتند، ادامه داد: لقمه حــالل و آموزش های دینی تربیت 
مادران، بســترهای اصلی شــهادت را فراهم کرده است، این 

مــادران بــوده اند که با تربیت خــود فرزندانی صالح تحویل 
جامعــه داده اند.معــاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد کشــور 
تصریح کرد: روحیه اخالقی مادران شــهدا که دو فرزند خود 
را در راه اســالم فدا کردند، بســیار ســتودنی و قابل تحسین 
اســت.همچنین صدیقه خدیوی سرپرست بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراســان رضوی گفت: به دیدار خانواده ها می رویم 
تا به صورت مستقیم مشکالت این عزیزان را بررسی و پیگیری 
کنیم.در این دیدار مادران هر دو شهید خاطراتی از شهیدان و 
نحوی شهادت فرزندان بیان کردند.گفتنی است؛ سند هویت 
انقالبی مردم خراسان رضوی، پرونده ۱۷ هزار و ۳۳۵ شهید، 
۵۰ هزار و ۹۹۱ جانباز و سه هزار و ۳۹۵ آزاده است که به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.

توسط معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید انجام شد؛

دیدار با مادران 2 شهید در مشهد 

خبر  ویژه
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گزارش

امســال هم چون ســال های دیگر بهار 
بــا تمام زیبایی هایــش عزم جزم کرده 
تــا بیایــد و مهمان خانه های ما ایرانیان 
شــود.هر چند این طور به نظر می رسد 
که به خاطر افزایش بی رویه قیمت ها و 
کاهش شــدید قدرت خرید مردم دل ها 
بیشــتر از هر سال دیگری شور می زند و 
نگران  آمدن بهار است اما بهار می آید تا 
دل های مان را بهاری کند به قلب هایمان 
آرامش ببخشد، نوید شادابی و سرزندگی 
دهــد و نوروز بر تار روزگار خوش بنوازد. 
نوروز یکی از کهن ترین جشــن های به 
جای مانده از دوران باســتان است که از 
آن زمــان تا کنــون اقوام مختلف ایرانی 
همه ساله با نو شدن سال ، نوروز را جشن 
می گیرند.آداب و رسوم نوروز در مناطق 
مختلفی از ایران با یکدیگر متفاوت است 
زیرا در کشور عزیزمان قوم های مختلفی 
بــا فرهنگ های متفاوت وجود دارد. در 
آستانه فرا رسیدن عید نوروز شما را آداب 
نوروزی برخی استان های کشور به طور 

خالصه آشنا خواهیم کرد .

آداب و رسوم نوروز در تهران 
در تهران شــب سال نو غذایی پر قوت 
و گرم کننده مزاج به نام رشــته پلو که 
با رشته پلویی با خرما و کشمش سرخ 
کرده درست می شود، آماده می گردد 
که تهیه و خوردن آن آدابی دارد.رشته 
پلــو ابتدا برای سرپرســت خانواده که 
مشــکلی در کسب و کار خود داشت، 
کشیده می شد تا »سررشته کار« تا آخر 
ســال در دستش باشد. در هنگام تهیه 
این غذا اگر دختری بخت بسته ای در 
خانه وجود داشت، او ابتدا زیر دیگ را 
روشــن و هنگام کشیدن غذا در دیگ 
را باز می کرد اما باید او هنگام کشیدن 
پلو از خانه بیرون می رفت و پشــت در 
می ایستاد تا مادر یا مادربزرگش با یک 
بشــقاب رشته پلو پشت در رفته و از او 
می پرســید کی هستی؟ سپس او باید 
در پاســخ می گفت باز کن و مادر پس 
از گشودن در به او بشقاب رشته پلو را 
می داد تا دو قاشق از آن را در پشت در 
بخورد و بعد داخل خانه آید تا بختش 

در سال جدید باز شود.

 آداب و رسوم نوروز 
در سیستان و بلوچستان

در سیســتان و بلوچستان مردم تمامی 
ظروف ســفالی که در طول ســال بهره 
برداری می شد را به باالی بام برده و می 
شکستند زیرا معتقد بودند ارواح پلید که 
درون آنها جای گرفته اند، سبب ناخوشی 
خانواده و اعضای آن می شود.به سیزده به 
در سیستان و بلوچستان »سفر به در« می 
گویند و افراد اعتقاد دارند روح های پلید، 
جــن هــا و مصیبت ها که ازهر روزنه ای 
وارد خانه مردم شده و از تمیزی و خوش 
بویی گریزان هستند باید در این چند روز 
بــا خانه تکانی و ســوزاندن مواد خوش 
بویــی به نام »ســوچکی« از خانه خارج 
شــوند.کودکان قبل از ســفر به صورت 
گروهــی دور خانــه ها می چرخند و می 
خوانند »سفر خطر بال بدر« تا پلیدی ها 

و روح های شیطانی از خانه دور شوند.

 آداب و رسوم نوروز 
در آذربایجان شرقی

در آذربایجان شرقی برای دادن مژده فرا 
رســیدن نوروز و بهار »ســایاچی ها« در 
روستاها و شهرها اجرا می شده است.در 
برخی مناطق آذربایجان شــرقی، مردم 
کوزه یا کاســه ای آب را نزد روحانی می 
برند تا روحانی چهل بار ســوره یاسین را 
بــه آن بخواند و فــوت کند تا آب تبرک 
شود. سپس این آب تبرک شده را برای 
برکت و باروی به گوشــه کنار خانه و بر 

دام ها و محصوالت می پاشیدند.

 آداب و رسوم نوروز 
در آذربایجان غربی

از رسم های زیبای نوروزی در آذربایجان 
غربی رســم »تکم چی«ها اســت . تکم 
چی ، تکم )بز ســاخته شــده از قطعات 
چــوب( را چند روز قبل از عید در کوچه 
ها می چرخاندند و به ترکی اشعاری می 
خواندنــد و از مردم پاداش می گرفتند.

مردم آذربایجان غربی اسفندماه را بایرام 
آیئی )ماه عید( و هفته اول اسفند ماه را 
»چیله قــووان« یعنی هفته ای که چله 
زمســتان را فــراری می دهد یا یاالنچی 
چارشــنبه »چهارشــنبه دروغین« می 

نامیدند.

 آداب و رسوم نوروز 
در چهارمحال بختیاری

در چهارمحــال بختیاری زنان و کودکان 
اولین شنبه سال نو به بیرون از خانه می 
روند و گیاهان خوراکی تازه را می چینند 
تا بدی، پلیدی از مزارع و باغات آنها دور 
شــود . به این رسم »شنبه گردی شنبه 
گردش« مــی گویند که بیش تر خاص 
زنان و کودکان است و خانواده ها بیرون 

نمی روند. 

 آداب و رسوم نوروز 
در خراسان جنوبی

مراســم شــام نوروزی از مراســمات 

اهالی خراسان جنوبی است که در آن 
خانــواده داماد برای تازه عروس عقد 
کــرده خود به مبارکی ســال جدید 
هدایایــی مثل لباس، کفش و کیف و 
برنج، گوشــت و ... می برد و خانواده 
عــروس با مواد خوراکی در ایام نوروز 
شام یا نهاری تهیه می کند و آنها را به 
خانه خود دعوت می کنند تا ارتباطات 

مستحکم شود.

آداب و رسوم نوروز در فارس
در شیراز آداب و رسوم خاصی برگزار 
می شود، آنها برای درخت نارنج خود 
مراسم عروسی می گیرند . بدین معنی 
که اگر درخت آنها بار کمی بدهد ، زن 
صاحب خانه، زنان همســایه را دعوت 
می کند ســپس زن صاحبخانه اره ای 
برمی دارد تا شاخه های درخت را ببرد 
اما یکی از زنان همســایه واسطه می 
شــود و نمی گذارد او این کار را انجام 
دهد.ســپس روی درخت تور بســیار 
نازکی می کشند و شکر پنیر روی آن 
می پاشــند، ِکل می زنند، با خواندن 

واسونک شادی می کنند . 

آداب و رسوم نوروز در کرمانشاه
رسم آب پاشی به یک دیگر، آب تنی و 
شست وشوی خود با آب از دیگر مراسم 
کهن ایرانیان در نوروز است زیرا مردم 
می خواهند با آب پاشی به خود، یا آب 
تنی آلودگی های آتش و زمســتان را 
بزدایند و خود را تطهیر و پاکیزه کنند. 
این رســم هنوز میان گروهی از مردم 

پاکستان نیز رایج  است. 

آداب و رسوم نوروز در کرمان
در کرمــان هنگام تحویل ســال آش 
رشــته می پزند و و رشته آش را زمان 
تحویــل ســال درون آن می ریزند تا 
پایان ســال رشته کارها در دستشان 
باشــد. در برخی نقــاط خانم ها خود 
رشــته بریده و آش درست می کنند.
کرمانــی ها معتقدند در زم  ان ت ح وی ل 
ســ  ال آب ه  ا ی ج  ار ی در ی ک ل ح ظه 

م  ی ای س ت ن د.

7جامعه
عضو ستاد مقابله با کرونا:

 غفلت از پروتکل ها 
« را   »دیدار نوروز

 »دیدار به قیامت« 
خواهد کرد

عضــو کمیته علمی ســتاد مقابله با 
کرونا در رابطه با رفتارها اخیر واریانت 
اومیکرون که در این روزها از چموشی 
رو به خموشــی مــی رود، گفت: باید 
خدا را شــکر کرد که در آســتانه سال 
نو و برخالف دو ســال گذشــته مردم 
کشورمان مقداری با فراغ بال و خاطر 
آســوده تری به استقبال سال نو می 
روند؛ در حالی که در دو سال گذشته 
شــرایط بحرانی تری وجود داشت و 
مــردم از این حیــث واقعا در مضیقه 
بودنــد و بــا یک بیماری درگیر بودند 
که اطمینان نداشــتند دو روز بعد چه 
سرنوشــتی پیدا خواهند کرد.دکتر 
مســعود مردانی افــزود: بهر تقدیر از 
ایــن بابت خدا را شــکر می کنیم که 
در روزهــای اخیر بــه ویژه از ابتدای 
هفته جــاری شــمار جان باختگان 
بــه مراتب هر روز کمتــر از روز قبل 
بــوده که در یک برآورد کلی می توان 
با نگاهی بــه پرونده افراد جان باخته 
از ســویه اومیکرون بــه این نکته پی 
بــرد که عمومــاً جانباختگان افرادی 
بوده انــد که از تزریق واکســن امتناع 
کرده اند؛ بنابراین می توان این نتیجه 
را حاصل کرد که واکسینه شدن افراد 
در پیشــگیری از مــرگ و میرهــای 
کرونایی و بحرانی شدن حال بیماران و 
بستری آنان در »آی.سی.یو« ها بطرز 
معناداری جلوگیری کرده اســت.وی 
افــزود: در مورد مالحظات اومیکرون 
در ایام نوروز باید گفت که با توجه به 
رفتار و اســتثناهایی که از امیکرون تا 
کنون  در برخی از کشــورها داشــته 
و ســازمان جهانی بهداشــت هم در 
بــرآوردی جهان شــمول اقــدام به 
انتشــار و گزارش آنها کرده است، این 
این حقیقت اثبات شــده که امیکرون 
رفتارهــای عجیب و دور از انتظاری از 
خود نشــان داده اســت. لذت در این 
رابطــه باید روی ایــن نقطه متمرکز 
شــد که با توجه به مهار نســبی کرونا 
و فروکش کردن ســویه اومیکرون در 
کشــور نباید به این امر دلخوش کرد 
که ســویه ششــم کرونا که با شیوع 
اومیکرون آغاز شــد به اتمام رسیده 
اســت.مردانی افزود: ما در آســتانه 
تحویل سال نو هستیم و مردم بعد از دو 
سال قرنطینه با انجام واکسیناسیون 
بــه باورهای دیگری از کرونا رســیده 
انــد کــه در نتیجه این باورها ترس از 
مرگ ومیرهــای کرونایــی و بدحالی 
مردم هم به پایان رســیده است. اگر 
باورهایی مانند اینکه کرونا تمام شده و 
در اثر این باور پروتکل های بهداشتی 
رعایت نشوند، عمومیت پیدا کند، در 
واقع ما یک سویه خطرناک دیگر را بعد 
از نوروز خواهیم داشت و با کوچکترین 
کوتاهی و اهمال ورزی ممکن است ما 
به روزهایی برگردیم که شــمار جان 
باختگان در روز به مرز ۸۰۰ نفر برسد 
این کامال محتمل است.وی گفت: اگر 
مردم قصد داشته باشند در تعطیالت 
نــوروز با اعتماد بــه دو نکته که اولی 
واکسیناسیون و دومی فروکش کردن 
ســویه اومیکرون در کشور و کاهش 
چشمگیر شــهرهای درگیر وضعیت 
قرمز اســت پروتکل های بهداشــتی 
را زیــر پــا بگذارند بــی تردید پس از 
ایام نوروز به میزان چشــمگیری آمار 
مبتالیــان و فوتــی هــا افزایش پیدا 
خواهــد کرد.وی افــزود: مردم برای 
آنکــه کام خود و ســایر هموطنان به 
ویژه همکاران کادر درمان بیمارستان 
ها و ســایر سازمان هایی که در ستاد 
ملی مقابله با کرونا در دو سال گذشته 
با این بیماری دست و پنجه نرم کرده 
اند را تلخ نکنند و موجبات ریشه کنی 
کرونا در کشــور را فراهم نمایند؛ بهتر 
است پروتکل های بهداشتی را در حد 
معقولی رعایت کنند تا ســالی توام با 
ســالمت و نابودی و مهار کامل کرونا 

در پیش داشته باشیم.

28 اسفندماه صورت می گیرد؛

اعالم نتایج آزمون نیروهای 
مشمول قانون تعیین تکلیف 

آموزش و پرورش 
سرپرســت معاونــت نظــارت، ارزیابی و 
تضمیــن کیفیت دانشــگاه فرهنگیان با 
بیــان برگــزاری آزمــون جبرانی جامع 
پایانــی ویــژه نیروهای مشــمول قانون 
تعیین تکلیــف وزارت آموزش و پرورش 
از ســنوات قبل، گفت: این آزمون در روز 
سه شــنبه ۲۴ اســفند ماه با حضور ۶۷۰ 
شرکت کننده به مدت ۶۰ دقیقه از ساعت 
۱۰:۰۰ الــی ۱۱  صبــح به صورت آنالین 
برگزار شــد.ایوب ابراهیمــی افزود: همه 
مشموالن شــرکت کننده در آزمون  های 
جامع ســنوات گذشته که موفق به کسب 
حد نصاب نمره الزم برای دریافت گواهی 
صالحیت حرفه ای معلمی نشــده بودند، 
بــه منظــور تبدیل وضعیت و اســتخدام 
در وزارت آمــوزش و پــرورش بــه عنوان 
آزمــون جبرانی در آزمون برگزار شــده 
شــرکت کردند.ابراهیمــی تصریح کرد: 
نتایج آزمون تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ از طریق 
سامانه مروارید اعالم خواهد شد و شرکت 
کننــدگان در آزمــون می  توانند در زمان 
اعالم شــده با ورود به این ســامانه نتایج 

آزمون را دریافت کنند.

 دهه شصتی ها پیشتاز ازدواج 
در »همدم«

مدیر پلتفرم همسریابی »همدم« با اشاره 
بــه رونمایی پلتفــرم »همدم« در ۲۱ تیر 
سال جاری و با بیان اینکه اگرچه یک ماه 
بعــد از راه اندازی پلتفرم همدم، وارد ماه 
محرم و صفر شــدیم اما همچنان در این 
ایام نیز »همدم« فعالیت داشــت، اظهار 
کرد: تا کنون حدود ۳۳۴ هزار نفر همدم 
را نصــب کرده انــد که از این بین ۳۴ هزار 
نفــر تا انتها ثبت نام خود را پیش برده اند. 
همچنین از این تعداد نیز اطالعات حدود 
۲۰ هزار نفر از ســوی همدم تایید شــده 
اســت.زهره حسینی افزود: بیش از ۲۲۰ 
نفــر تا کنون با یکدیگــر از طریق پلتفرم 
همــدم ازدواج کرده انــد کــه ۸۶ درصد 
ازدواج ها از افراد ســاکن یک استان و ۱۴ 
درصد در بین افرادی اســت که در استان 
هــای مختلف زندگی می کنند. همچنین 
۶۱ درصــد ازدواج هــای همدم مربوط به 
مجردهــای متاخــر در ازدواج و متولدین 
دهه شصت و پنجاه است و می توان گفت 
همدم  زیرســاخت مناسبی برای ازدواج 

دهه شصتی ها فراهم کرده است.

 آماده باش 5 هزار آمبوالنس 
ح نوروزی در طر

رییس ســازمان اورژانس کشور اظهار کرد: 
در آســتانه ســال نو هستیم و تمهیداتی را 
اندیشــیدیم، بعد از ســه بهار که مردم از 
مســافرت ها محروم بودند نوروز امســال 
افزایــش جدی مســافرت ها نســبت به 
گذشــته پیش بینی شده است. قطعا ما نیز 
باید آمادگی های الزم را کسب می کردیم. 
بخشی از فعالیت ما در این خصوص در حوزه 
پیش بیمارســتانی، بیمارستانی و مراقبت 
های بهداشــتی است.دکتر جعفر میعادفر 
گفت:  ۳۰۰۰ پایگاه زمینی از جمله ۱۷۰۰ 
پایگاه جاده ای و ۱۳۰۰ پایگاه شهری، ۵۰ 
پایــگاه اورژانس هوایی را آماده کردیم که 
در این ایام خدمات رسانی کنند.وی گفت: 
پیش از ایام نوروز اعتباراتی به دانشگاه ها 
دادیم که آمبوالنس ها را بازسازی کنند و 
در سال ۱۴۰۱ با بودجه ای که دیده خواهد 
شد بخشی از کمبودات جبران می شود.به 
گفته وی، حدود ۵۰۰۰ دستگاه آمبوالنس 

در نوروز آماده باش هستند.

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

متاهلین دارای دو فرزند 
 کارت معافیت سربازی 

دریافت نمی کنند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی چهارشنبه و در جریان بررسی ایرادات 
شورای نگهبان به الیحه بودجه ۱۴۰۱، بند 
الحاقی ۳ تبصره ۱۰ حذف شــد؛ در این بند 
آمده است که »با رعایت اصل یکصد و دهم 
)۱۱۰( قانون اساســی و در راستای توجه به 
امر مقدس اســتحکام خانواده و تشــویق به 
فرزنــدآوری، مشــمولین غایب و غیر غایب 
متأهــل دارای دو فرزند و بیشــتر که باالی 
سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه 
عمومی به صورت رایگان معاف می شوند«.
در این بند ایراد شورای نگهبان این بود که »با 
توجه به طی نشدن ترتیبات و فرآیند قانونی 
الزم، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی 
شناخته شد«.با توجه به این ایراد، نمایندگان 
مجلس بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ درباره اعطای 
کارت معافیت رایگان به مشــموالن متاهل 

دارای ۲ فرزند را حذف کردند.

خبر ویژه

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی با تاکید براینکه دز چهارم واکسن کرونا برای افراد 
عادی تزریق نمی شود، اظهار کرد: دز چهارو واکسن کرونا فقط برای 
کســانی که سیســتم ایمنی ضعیف دارند و یا برخی بیماران خاص 
انجام خواهد شد. محمد مهدی گویا افزود: افرادی که سیستم ایمنی 
ضعیف دارند و برخی بیماران خاص به دلیل اینکه در معرض خطر 
ابتالی شــدید به کرونا هســتند، باید دز چهارم واکســن را تزریق 
کننــد.وی اظهــار داشــت: در حال حاضر مــوارد ابتال و مرگ و میر 

ناشــی از کرونا ۲ تا ۳ هفته اخیر در کشــور کاهش یافته اما باید در 
نوروز مراقب باشــیم تا کرونا اوج نگیرد. گویا در ادامه تصریح کرد: 
از مردم می خواهیم شیوه نامه های بهداشتی را بویژه در ایام نوروز 
بیشتر رعایت کنند تا همچنان شاهد روند کاهش بستری ها، ابتال و 
مرگ و میر ناشی از کرونا باشیم و به روزهای گذشته تلخ برنگردیم. 
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت همچنین 
در مورد شیوع سویه جدید کرونا در کشور چین، اظهار داشت: آنچه 

در این کشور مشاهده شده، امیکرون است و سویه جدید نیست.

گیر وزارت بهداشت: رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وا

کرونا برای افراد عادی تزریق نمی شود دز چهارم 

رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد؛

خودرو و موتورسیکلت هدیه پلیس به رانندگان قانونمند
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به فعالیت ۱۱ 
میلیون همیار پلیس در کشــور، گفت: یکی از 
مشــکالت ما در تصادفات بحث انضباط و نظم 
در عبور و مرور اســت، ۸۵ میلیون نفر جمعیت 
در کشــور داریم که همگی آنان کاربر ترافیک 
و به نوعی راننده یا سرنشــین خودروها هستند 
اگر بتوانیم انضباط را به کمک همیاران پلیس 
در میــان جامعــه آموزش دهیــم بخش اعظم 
تصادفات کاهش می یابد.ســردار هادیان فر با 
بیــن اینکه نقش همیــاران پلیس نزدیک ۲۰ 

درصد است افزود: سالی که طرح همیاران پلیس 
را شــروع کردیم آن نســل اکنون جوان شــده 
انــد و قوانیــن را در جامعه خود اجرا می کنند، 
همیاران پلیس هم امروز به والدین خود نکات 
رانندگی را گوشزد و حتی از آنان جریمه بگیرند 
تا به جای اینکه والدین جریمه به پلیس بدهند 
همین پول را به عنوان عیدی به شما همیاران 
پلیــس بدهند.وی با تاکید بر اینکه کودکان در 
تصادفات بیشــتر از بزرگساالن آسیب پذیرند، 
خاطرنشان کرد: در سفرها حتی باشد کمربند 

بســتن کودکان در صندلــی عقب خودرو هم 
جدی گرفته شــود.وی با بیان اینکه ساالنه ۱۷ 
هــزار نفــر جان خود را در تصادفات رانندگی از 
دســت می دهند؛ گفت: ۳۶۰ هزار نفر مجروح 
می شــوند. کسانی که سرعت غیرمجاز داشتند 
یا از کمربند اســتفاده نکردند. تعداد زیادی از 
این افراد از خردساالن هستند که به جهت کم 
وزن بودن و ســبکی، بیشتر آسیب پذیرند.وی 
گفت: از ۲۶ اســفند تا ۱۵ فروردین رانندگانی 
که هیچ تخلف و یا تصادفی از آنان در سیســتم 

ثبت نشده باشد به قید قرعه برگزیده خواهد شد. 
سه دستگاه خودروی تارا ،سه دستگاه خودروی 
شاهین و صد دستگاه موتورسیکلت از جوایز این 
طرح خواهد بود.وی افزود: همچنین در صورتی 
که طبق بررســی ها مشــخص شــود همیاران 
پلیس نقشی جدی در کاهش تصادفات داشته 
باشند قول می دهیم در سال آینده به آن دسته 
از همیاران پلیســی که بیشــترین تأثیر را در 
کاهش تصادف رانندگی داشــته باشند جوایز 

بسیار نفیسی تقدیم کنیم.

وزیر بهداشت: 

جریمه رنگ بندی برای سفرهای نوروزی اعمال نمی شود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به اینکه مردم 
در برابر ویروس کرونا واکســن زده و کشــور شــرایط نسبتا مناسبی 
دارد، محدودیت های ســابق در رنگ بندی ها دیگر اعمال نمی شــود.

بهرام عین الهی اظهار داشت: به همین منظور این محدودیت ها فقط 
برای کسانی اعمال می شود که هنوز واکسن نزده اند و در برابر ویروس 
کرونا ایمنی الزم را ندارند.در این راستا افرادی که می خواهند در ایام 
تعطیالت نوروزی از شهری به شهر دیگر مسافرت کنند، دوربین های 
راهور، پالک ماشــین آنها را شناســایی می کند و اگر پالک متعلق به 
کســی باشد که واکسن نزده باشــد، جریمه می شود.احمد وحیدی 

وزیر کشــور نیز در این باره گفته اســت که مردم نیازی به ثبت پالک 
خودرو برای ســفرهای نوروزی ندارند، ابهام ایجاد شــده این بود که 
آیا مردم باید برای سفرهای نوروزی پالک خودرو خود را در سامانه 
ثبــت کننــد یا نه در حالی که مردم نیازی به ثبت پالک برای ســفر 
ندارند؛ چون براســاس کد ملی مشــخص است که پالک ها متعلق به 
چه کســی اســت و همه این موارد در سامانه موجود است.وی درباره 
افرادی که واکسن نزده اند، اظهار داشت: افرادی که واکسن دریافت 
نکردند هم مشــخص هســتند و خودروهایشان هم معلوم است. اگر 
این افراد در ترددها مشاهده شوند، جریمه می شوند. براساس سامانه 

دو دز واکسن مالک است اما تاکید جدی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی این است که همه دز سوم را دریافت کنند چون در 
برخی از افرادی که دز دوم را زده اند ایمنی زایی از بین رفته و تاکید 
بر دریافت دز سوم است هر چند فعال مالک ارزیابی ها دو دز است.بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت، تاکنون ۶۳ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۴۶۰ 
نفر ُدز اول، ۵۶ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۴۸۷ نفر ُدز دوم و ۲۵ میلیون 
و ۳۴۷ هزار و ۷۷۱ نفر، ُدز ســوم واکســن کرونا را تزریق کرده اند و 
مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به ۱۴۵ میلیون و ۳۰۹ 

هزار و ۷۱۸ ُدز رسید.

آداب و رسوم  نوروز در شهرهای مختلف ایران  نگاهی به 

صـدای پـای بـهار می آیـد 
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محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در مراسم تحویل 
نخســتین ســری از لکوموتیوهای سفارش فوالد مبارکه از شرکت مپنا 
گفــت: امــروز در عرصه های مختلف شــاهد هســتیم که تحریم ها در 
 خودکفایی و خودباوری متخصصان داخلی بســیار موثر بوده اســت.
وی تصریــح کــرد: صنعــت فوالد نیز یکی از پیشــران های توســعه و 
اقتصاد ملی اســت و شــرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین کارخانه 
فوالدســازی کشــور، یکی از پیشتازان این حوزه به شمار می رود. امروز 
عدم ســرمایه گذاری مناســب در زمینه حمل ونقل به یک گلوگاه برای 
صنایع کشــور از جمله صنعت فوالد تبدیل شــده اســت؛ چرا که فوالد 
مبارکــه نیــاز عمده فوالد کشــور را تامین می کند و به همین خاطر به 

چنین زیرساختی نیاز مبرم دارد.
طیب نیا عنوان کرد: در این راستا فوالد مبارکه تصمیم گرفت تا متناسب 
با رشــد کمی، کیفی و متوازن گروه فوالد مبارکه، در حمل ونقل ریلی 
کشــور نیز ســرمایه گذاری داشته باشد تا بتواند بخشی از کمبودهای 

این حوزه را جبران کند.
وی خاطر نشان کرد: گروه فوالد مبارکه یکی از بزرگترین حمل کنندگان 
مواد اولیه و محصوالت در کشــور اســت و در حوزه حمل ریلی طی 
ســال های جدید با کاهش نســبت حمل ریلی به جاده ای مواجه شــده 
که این موضوع خبری خوشایند نیست و در سال های پیش رو چالشی 

جدی را برای فوالد مبارکه و صنعت کشور بوجود می آورد.
مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین افزود: فوالد مبارکه به عنوان مولود 
انقالب و صنعتی پیشــتاز، طی چند دهه گذشــته توفیق های بسیاری 

داشته و به واسطه مزیت های تولید فوالد از صنایع موفق در کشور بوده 
است؛ و شاهد این ادعاست که ایران از تولید یک میلیون تن فوالد در 
قبــل از انقــالب بــه تولید بالغ بر ۳۰ میلیون تن فوالد و به جایگاه دهم 

تولید فوالد در جهان رسید.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق مبارک نیفتاده بود، امروز بسیاری از صنایع 
ما خصوصا در دوران تحریم با مشکل مواجه بودند و نمی توانستیم این 
خودکفایی، حجم قابل توجهی از بومی ســازی ها و اتفاقات خوبی که 

شاهد آن هستیم را ببینیم.

سرمایهگذاریبرایحلمشکلدرگلوگاهها
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه ساخت لکوموتیوهای 
فــوالد مبارکه، حلقه ای از زنجیره بومی ســازی در صنعت محســوب 
می شــود، افزود: با شــدت گرفتن تحریم ها طی سال های اخیر ما بیش 
از پیش متوجه ظرفیت داخلی خودمان شدیم و به آن رو آوردیم و این 

ظرفیت و اســتعداد به ویژه در صنعت کشــور شــکوفا شده و حرکت به 
سوی خودکفایی سرعت گرفته است.

طیب نیا با اشاره به بحث های زیر ساختی مثل تولید انرژی برق، گاز و 
زیرساخت های حمل و نقل به عنوان یکی از مسائل و گلوگاه هایی که 
صنعت فوالد با آن مواجه اســت، گفت: متاســفانه این زیرساخت ها طی 
سنوات اخیر متناسب با رشد و توسعه صنعت فوالد و سایر صنایع رشد 
نکرده و می بایست برای رسیدن به ظرفیت های کامل این صنایع، در 

آنها سرمایه گذاری شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند حوزه صنعت و حوزه زیرساخت از 
جمله بخش هایی هستند که عمدتا دولت ها در آن سرمایه گذاری می 
کنند، اما نمی شود انتظار داشت که دولت، آن هم در شرایط اقتصادی 
فعلی تمام این ســرمایه گذاری را رقم بزند. در جهت رفع مشــکل این 
گلوگاه برای صنعت کشور بود که فوالد مبارکه تصمیم گرفت در حوزه 

حمل و نقل سرمایه گذاری انجام دهد.

لکوموتیوهایپیشرانپیشرفتکشور
مدیرعامل فوالد مبارکه بیان داشــت: البته پیش از این در تشــکیل 
شــرکت های حمل ریلی و تامین واگن و تعدادی لکوموتیو به صورت 
محدود، اقداماتی در فوالد مبارکه صورت گرفته بود، اما قرارداد سفارش 
۵۰ دســتگاه لکوموتیــو از جانــب فوالد مبارکه بــه مبنا گامی بلند در 
 جهت حل مشــکالت ریلی صنعت کشــور به ویژه فوالد مبارکه اســت.

این امر با اعتماد به سازندگان داخلی برای خرید ۵۰ دستگاه لکوموتیو 
صورت گرفت و در حقیقت یک گام بزرگ در تداوم روند بومی ســازی 
نیازهای کشور محسوب می شود. طی توافق ما با گروه مپنا امیدواریم 
بتوانیم گام های بعدی را به طور مستحکم تر در کنار یکدیگر برداریم.
وی ادامــه داد: تاکنــون براین باور بودیم کــه فوالد مبارکه در صنعت 
کشــور به عنوان لکوموتیو و پیشــران رشــد اقتصادی و صنعتی کشور 
عمل می کند؛ امروز پس از بازدیدی که از گروه مپنا داشتیم و با دیدن 
دســتاوردهای گروه مپنا در حوزه های مختلف بر این باور هســتیم که 
مپنا نیز هم یکی از لکوموتیوهای پیشران اقتصاد و صنعت کشور است.

تعاملدرمسیرشکوفاییورشدکشور
عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا نیز در این مراســم گفت: امروز 
تولید کنندگان و سازندگان داخلی در مسیر شکوفایی و رشد اقتصادی 

کشور گام بر می دارند و انتظار می رود این همکاری ها توسعه یابد.
وی افــزود: امــروز روز فــوالد مبارکه اســت و ما نخســتین ســری از 
لکوموتیوهــای بــاری متعلــق به فوالد مبارکــه را تحویل دادیم که به 
همیــن خاطــر از اعتماد این شــرکت به گروه مپنا تشــکر می کنیم و 

امیدواریم پاسخ این اعتماد را به خوبی بدهیم.
مدیرعامــل شــرکت مپنــا تصریح کرد: همکاری مــا پیش از این نیز با 
فوالد مبارکه وجود داشــته اما به صورت ســاختار یافته نبود. شــرکت 
فوالد مبارکه یکی از تامین کنندگان اصلی مواد اولیه ما بوده و ما االن 
تامین کننده تجهیزات فوالد مبارکه شــده ایم و در احداث نیروگاه نیز 
همکاری بزرگی را با فوالد مبارکه آغاز کرده ایم و امیدواریم این چرخه 

هرچه بیشتر و هر روز کامل تر بشود.

تداومهمکاریهایمپنابافوالدمبارکه
عبــاس اکبــری محمدی معاون بهره برداری شــرکت فوالدمبارکه در 
حاشــیه مراســم تحویل سری نخست لکوموتیو باری توسط گروه مپنا 
بــه شــرکت فوالد مبارکه اظهار کــرد: لکوموتیوهای تحویلی به فوالد 
مبارکه گامی برای تجهیز ناوگان حمل ونقل این واحد صنعتی و توسعه 

صنعت ریلی کشــور محســوب می شــود. وی افزود: ایران با تولید ۳۰ 
میلیون تن فوالد در ســال و ظرفیت تولید نزدیک به ۴۵ میلیون تنی، 
جایگاه دهمین فوالدســاز جهان را به خود اختصاص داده اســت و این 
در حالی است که ۳۰ درصد کل تولید ساالنه فوالد کشور توسط گروه 
فوالد مبارکه انجام می شــود. معاون بهره برداری فوالد مبارکه تصریح 
کر :مزیت لکوموتیوهای فوالد مبارکه، رویکرد این شرکت به سازندگان 

داخلی است که در چارچوب بومی سازی دنبال می شود.
اکبری محمدی خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه با همکاری مپنا برای 
برطرف ســاختن محدودیت های انرژی خود نیز نیروگاه هایی احداث 

می کند تا بر محدودیت های تامین برق خود غلبه کند.

لکوموتیوهایفوالدمبارکه
قابلرقابتبانمونههایخارجیاست

بابک احمدی مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی گروه مپنا در حاشیه 
تحویل نخســتین ســری از لکوموتیوهای فوالد مبارکه اظهار کرد: بر 
اســاس قرارداد تنظیمی ظرف دو ســال ۵۰ رام لکوموتیو باری تحویل 
خواهد شــد. وی افزود: ارزش کل قرارداد لکوموتیوهای ســفارش داده 
شــده از ســوی فوالد مبارکه دوهزار میلیارد تومان اعالم شده و بالغ بر 
۹۳ درصد آن ساخت داخل است. احمدی گفت: رویکرد مثبت حمایت 
از ســاخت داخل در حالی اســت که این لکوموتیوها از نظر کیفی قابل 

رقابت با مشابه خارجی است.

تحویل۳دستگاهدیگراز۵۰دستگاه
تاپایانامسال

واگذاری پنج دســتگاه لکوموتیو از مجموع ۵۰ دســتگاه سفارش فوالد 
مبارکه به گروه مپنا، امروز با به صدا درآمدن سوت آنها در محل شرکت 

مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا در کرج انجام شد.
پس از تحویل این پنج دستگاه لکوموتیو، سه دستگاه دیگر نیز تا پایان 
امســال و بقیه لکوموتیوها ظرف دو ســال آینده به بزرگترین فوالد ساز 

کشور تحویل داده می شود.
ارزش قــرارداد فــوالد مبارکه و مپنا بالغ بر دو هزار میلیارد تومان ثبت 
شــده اســت و این قرارداد در دهه فجر ســال جاری، بین محمد یاســر 
طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و عباس علی آبادی مدیرعامل 
شــرکت مپنا در حضور دکتر ســید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در 
قالب آغاز عملیات اجرایی ۴۸ طرح بزرگ صنعتی توسط گروه پیشرانان 

پبشرفت ایران به امضا رسید.

سوت لکوموتیوهای تحویلی مپنا به فوالد مبارکه به صدا درآمدسوت لکوموتیوهای تحویلی مپنا به فوالد مبارکه به صدا درآمد
پنــج  تحویــل  مراســم  اســفندماه   22 یکشــنبه 
دســتگاه لکوموتیو تحویلی شــرکت مهندســی و 
ساخت لکوموتیو مپنا به فوالد مبارکه برگزار شد.

ایــن مراســم بــا حضــور محمدیاســر طیب نیــا، 
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه، عبــاس علی آبــادی، 
گــروه مپنــا و جمعــی از معاونیــن و  مدیرعامــل 
مدیران این دو شرکت در کارخانه لکوموتیوسازی 

مپنا انجام شد.

 تالون؛ 
آبشاری 50 متری در تهران

آبشار زیبای تالون به ارتفاع تقریبی پنجاه متر است 
که به صورت پله  ای از دره سرازیر می  شود. آبشار 
در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مورد استقبال 
خانواده ها و افراد قرار می  گیرد اما گاه در فصل سرد 
سال یخ می زند. آبشار تالون در روستای تالون قرار 
دارد. چشم انداز زیبای کوهستانی، آسمانی آبی و 
آبشار زیبایی که روی صخره  ها در حال فرو ریختن 
اســت در این منطقه موجب جذب گردشگران و 

کوهنوردان می شود.
آبشار تالون یکی از آبشارهای طبقاتی مرتفع استان 
تهران که در روستای تالون )طالون( بخش کن در 
جاده منتهی به امامزاده داود )ع( واقع شده است. 
آبشار تالون کمی دورتر از روستا و در ارتفاع دو هزار 
و دویست متری از سطح دریا و در مسیر صعود به 
قله تالون واقع شده است. آبشــار زیبای تالون به 
ارتفاع تقریبی پنجاه متر است که به صورت پله  ای 
از دره سرازیر می  شود. آبشار در فصل بهار، تابستان 
و اوایل پاییز مورد استقبال خانواده  ها و افراد قرار 
می  گیرد اما گاه در فصل سرد سال یخ می  زند. یک 
چشمه آب زالل نیز کنار آبشار وجود دارد.با وسیله 
نقلیه به سمت محله شــهران رفته و سپس جاده 
امامزاده داوود را در پیش بگیرید, بعد از رد کردن 
سولقان در میانه راه در سمت چپ تابلوی روستای 
رندان دیده میشود از اینجا تا روستای رندان حدود 
شش کیلومتر جاده آسفالت هست اما در روزهای 
بارانی از رفتن خودداری کنید چون سنگهای کوه 
های اطراف جاده ریزشی هست و جاده هم باریک. 
بعد از رسیدن به روستای رندان یک دوراهی هست 
که سمت راست به داخل روستای رندان و سمت 

چپ به سمت تالون می رود.

گردشگری

رویا تیموریان:

 »شادروان« به هر قیمتی 
مخاطب را نمی خنداند

بازیگر فیلم »شادروان« گفت: یکی از نکات مهم 
و جذاب شادروان برای من این است که خودش 
را درگیر خنداندن و کمدی صرف نمی کند، اگر 
کمــدی رخ می دهد کمــدی موقعیت و لحظه 

است.
رویــا تیموریــان پیرامون حضــورش در فیلم 
ســینمایی »شــادروان« گفت: این فیلم اثری 
دلچســب و شیرین و البته دغدغه مند برای من 
بود، اثری که در کنار مخاطبان جشــنواره فیلم 
فجر آن را تماشا کردم و خوشحالم که اثر باعث 
رضایت آنها شــد، امیــدوارم این فیلم در اکران 
عمومــی نوروز هم با اســتقبال مخاطبان روبرو 

شود. 
وی درباره ویژگی کاراکتر خود در فیلم سینمایی 
»شــادروان« تاکیــد کرد: کاراکتــرم در فیلم 
شادروان زنی است که در یک خانواده پرجمعیت 
زیست می کند، زنی که فرزندان فراوانی داشته 
و بیشــتر به معیشت زندگی و گذر چرخ زندگی 
فکر می کند. این کاراکتر شــیرینی های خاص 
خــود را دارد کــه در لحظاتی تاثیر خودش را در 

داستان می گذارد. 
تیموریان درباره احتمال موفقیت »شــادروان« 
در اکران نوروزی تصریح کرد: این فیلم با وجود 
مضمون اجتماعی و خاص خود، به واسطه گروه 
بازیگران دوســت داشــتنی، کارگردانی خوب و 
همچنین فضای کمدی خود می تواند شــانس 
زیادی برای فروش و جذب مخاطب داشته باشد. 
تیموریان در همین رابطه خاطرنشان کرد: البته 
یکی از نکات مهم و جذاب شــادروان برای من 
این است که خودش را درگیر خنداندن و کمدی 
صرف نمی کند، اگر کمدی رخ می دهد کمدی 
موقعیت و لحظه است، هیچ زوری برای کمدی 
بــودن نمی زند و به همیــن خاطر از جمله آثار 
خوب در ژانر کمدی اجتماعی محسوب می شود. 

شیوع یک بیماری خطرناک ناشی از گرمایش زمین
افزایش تعداد موارد بســتری در بیمارســتان به دلیل یک نوع بیماری 
خطرناک ناشــی از کمبود ســدیم، آخرین مورد از فهرست رو به رشد 

تهدیدات سالمت مرتبط با تغییرات آب و هوایی است.
 طبــق نتایــج یک مطالعه محققان ســوئدی، میانگین افزایش دمای 
جهانــی به میزان ۳.۶ درجــه فارنهایت می تواند منجر به افزایش ۱۴ 
درصدی بستری شدن در بیمارستان به دلیل میزان بسیار پایین سدیم 

در خون شود، وضعیتی که “هیپوناترمی” نامیده می شود.
هیپوناترمی می تواند ناشی از بیماری هایی مانند نارسایی قلبی، کلیوی 
و کبدی و همچنین ناشــی از تعریق زیاد یا مصرف مایعات باشــد که 

باعث رقیق شدن غلظت سدیم )نمک( در خون می شود.
سدیم برای حفظ فشار خون طبیعی، حمایت از عملکرد عصب و عضله 
و تنظیم تعادل مایعات در داخل و اطراف ســلول ها مورد نیاز اســت. 
کاهش قابل توجه سطح سدیم خون می تواند باعث تهوع، سرگیجه، 

گرفتگی عضالت، تشنج و حتی کما شود.
موارد هیپوناترمی در ماه های تابســتان افزایش می یابد، اما تأثیر گرم 
شدن دما به دلیل تغییرات آب و هوایی در بروز این عارضه نامشخص 
بود. از اینرو محققان مؤسســه کارولینســکا سوئد، داده های ۹ ساله را 
در مورد بزرگســاالن ســوئدی بررسی کردند و بیش از ۱۱۰۰۰ مورد 

بســتری شدن در بیمارســتان را برای هیپوناترمی شناسایی کردند. 
اکثر افراد زنان با میانگین سنی ۷۶ سال بودند.

این خطر در گرم ترین روزها تقریباً ۱۰ برابر بیشتر از سردترین روزها 
بود و زنان و افراد مسن با باالترین ریسک خطر روبرو بودند. احتمال 
بســتری شــدن در بیمارستان به دلیل هیپوناترمی در طول موج گرما 

در افراد ۸۰ ساله و باالتر ۱۵ برابر بیشتر بود.
نتایج مطالعات نشان داد که پذیرش در بیمارستان به دلیل هیپوناترمی 
می توانــد بــا افزایــش ۱.۸ درجه فارنهایت ۶.۳ درصد و با افزایش ۳.۶ 

درجه فارنهایت تا ۱۳.۹ درصد افزایش یابد.

دریچه علم

  خودروساز ایرانی 
در اوکراین چه کرد!

رئیس پلیس راهور گفته 
كه خودروهای ایرانی 
عامل شدت جراحات 

در تصادفات هستند... 
موضوعی كه سوژه انتشار 
كارتونی از مهدی عزیزی 

در خبرآنالین شد.

كارتون 

چهره ها


