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هفت دهک در انتظار یارانه جدید

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

    تصمیــم جــدی بــرای حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی، اقتصــاد کشــور را به ســمت پرداخت 
یارانه ها بیشتر برده است؛ تا جایی که این روزها خبر از پرداخت یارانه گوشت داده 
می شود. این خبر را جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعالم کرده 

و گفته قرار اســت برای نهاده های دامی که در قیمت گوشــت اثرگذار هســتند، یارانه 
گانـــــــه ای پرداخــت شـــــــود و ایــن یارانــه تنهــــــــا بــه ۷ دهــــــــک اول اختصــاص   جدا

  || صفحه  صفحه 33  داده خواهد شد...

چنددرصدشهروندانتوانپرداختقیمتآزاددارورادارند؟

بازی حذفی با سالمت شهروندانبازی حذفی با سالمت شهروندان

صفحه 3 
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وزیر نفت :

قراردادبینتیجه چندبرابر
توتالقراردادسرمایهگذاری

امضاکردیم
     وزیر نفت با اشــاره به اینکه در عمر هفت 
کنون ۱۶.۵  ماهه وزارت نفت دولت سیزدهم تا
میلیارد دالر قرارداد جدید امضا شــده اســت، 
گفت: این قراردادها چند برابر قرارداد ایران با 
توتال برای توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود که 

به نتیجه نرسید...

وزیر نیرو:

۲۵درصدآبآشامیدنی
کشورهدرمیرود در

     وزیر نیرو  گفت: عدد ۲۵ درصد مجموع 
هــدر رفــت آب از شــبکه های فرســوده و 
برداشــت های غیر مجاز است که مجموع 

آن اتالف آب می باشد...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 44  
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گهی تجدید دعوت به مناقصه عمومی  گهی تجدید دعوت به مناقصه عمومی آ آ
همزمان با ارزیابی ساده همزمان با ارزیابی ساده 

اداره کل راه آهن شرق

 نوبت دوم

شــرکت راه آهــن ج.ا.ا در نظــر دارد بنابــر آئیــن نامــه اجرائــی قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت بــه برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه 
زیابــی ســاده )بــه روش فشــرده ( بــه شــماره )1100-ش-08( بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد. ای همزمــان بــا ار

1-شــرح مختصــر موضــوع مناقصــه: تهیــه و تامیــن8000  قالــب کفشــک ترمــز چدنــی کوچــک جهــت ایســتگاههای طبــس، پــروده، تربــت 
حیدریــه و خــواف

2-مبلغ کل برآورد : 25.500.000.000 ریال
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 1.275.000.000 ریال

4- مدت و محل اجرا: مدت اجرا 6 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.
5- پیمانــکاران واجــد شــرایط: مناقصــه گــران میبایســت دارای پروانــه بهــره بــرداری تولیــد از وزارت صنعت، معدن و تجــارت و گواهینامه 

صالحیــت نظــام فنــی راه آهــن صــادره از حــوزه ناوگان باشــند. 
6- مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد: متقاضیــان مــی تواننــد حداکثــر تــا ســاعت 19:00 روز ســه شــنبه مــورخ1401/01/23 بــا مراجعــه بــه 
بــوط در ســامانه فــوق، اســناد را دریافــت  ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانیwww.setadiran.ir   و از طریــق لینــک مر

نماینــد. 
، در ســامانه مذکــور انجــام   کلیــه فرآینــد برگــزاری مناقصــه بجــز تحویــل پاکــت) الــف( مربــوط بــه تضامیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار
مــی پذیــرد. لــذا الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه فــوق و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی، 

نســبت بــه اخــذ آن اقــدام نماینــد.
7- مهلــت و نحــوه ارســال اســناد تکمیــل شــده: پیشــنهاد هــا بایــد حداکثــر تــا ســاعت19:00 روزیکشــنبه مــورخ1401/02/04 در ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir   بارگــذاری و پاکــت )الــف( بــه نشــانی اســتان خراســان جنوبــی ،شهرســتان 

طبــس ،میــدان امامــزاده اداره کل راه آهــن شــرق - کــد پســتی 9791135555 ارســال گــردد. 
8- مــدت اعتبــار ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار ســه مــاه و بــه درخواســت مناقصــه گــزار بــه مــدت ســه مــاه دیگــر قابــل تمدیــد 

می باشــد
زیابــی کیفــی ،در کمیســیون مناقصــات واقــع در  9- زمــان و محــل گشــایش : پــاکات در ســاعت 10 روزدوشــنبه 1401/02/05 پــس از ار

اداره کل راه آهــن شــرق ،بــاز و نتیجــه مناقصــه اعــالم مــی گــردد. 
شناسه اگهی 1297426

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ

پیام صدقی- مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی 

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد خریــد اقــالم زیــر را از طریــق مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای در بســتر ســامانه الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.کلیــه 
مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــائی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتادیران( بــه آدرس 

WWW.SETADIRAN.IR  انجــام خواهــد شــد.

ف
دی

ر

سامانهستادایران مناقصه)ریال(موضوعمناقصه)خرید(شمارهمناقصهدر مبلغتضمینفرآیندارجاعکار

معّلمطبقهدار1۲001004۲1700000۲ ۵۵0/000/000خرید1000عددمیز

۵۵0/000/000خرید1000ستنیمکتوصندلیدورهدومابتدائی۲۲001004۲1700000۳

بدونسبد4۲001004۲17000004 1/470/000/000خرید7000عددصندلیبازودار

: فرآیندارجاعکار تضمینشرکتدر
وجوهسپردهادارهکلنوسازیمدارساستانیاشمارهشباIR1۹01000040۵40۳0607۵6۵۵7۳,شناسه وجهشمارهحساب40۵40۳0607۵6۵۵7۳تمرکز 1-بصورتنقدیدر

۹0۵1۲76۵41000040۵40۳0607۵6۵۵7۳ واریز
تاریخصدور سید۳ماهاز بانکیبهسرر ۲-بصورتضمانتنامهمعتبر

                                                                                                                                                                 
سایت:  تا ساعت 13:30  روز دو شنبه مورخه 1401/01/22  می باشد. *مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهاز

*مهلتزمانیارائهپیشنهاد: تا ساعت 13:30 روزدو شنبه مورخه 1401/02/05 می باشد.
کتها: ساعت 10 صبح روز یک شنبه 1401/02/06 می باشد. گشائیپا *زمانباز

*هزینه آگهی روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود .
شناسه اگهی 1298096

 نوبت اول

فقر و ناسیونالیسم شدیدتر می شود

اروپاوروسیهبازندگانبزرگجنگ
اوکراین در

   بهاء الدین بازرگانی گیالنی
مترجم و پژوهشگر 

و متخصص امور اروپا 
تجاوز روسیه به اوکراین و جنگ و بی 
خانمانی در منتهی الیه شــرق اروپا، 
پس از چندین دهه آرامش نســبی، 
بار دیگر اروپا را دســتخوش تغییرات بزرگ ژئواســتراتژیکی 
کرد و آثار مخرب امنیتی و اقتصادی بر جا گذاشت. گرچه از 
هم اکنون ظاهرا به نظر می رسد که این واقعه، مائده آسمانی 
برای ایاالت متحده آن هم در بحبوبۀ عقبگرد و انواع گرفتاری 
هایش بوده، اما تضعیف هرچه بیشتر اروپا و روسیه ناشی از این 
جنگ، هرگز به معنای قوی شدن غرب نیست، بلکه خسارت 
و تضعیف بیشــتر کلیت دنیای غرب را به همراه دارد. ایاالت 
متحده برخالف دوران جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، 
امروز در موقعیتی نیست که بتواند سوار بر موج شکست ها و 
ضعف ها شود و در دنیایی که رقیبان قدرتمند و پرمدعا، پشت 
سر هم ظاهر می شوند قادر به مدیریت محیط های متشنج 
بین المللی نخواهد بود. این که آمریکای امروز دچار فترت و 
تشتت داخلی و خارجی است، به رغم تمام اغراقگویی ها، یک 

واقعیت انکار ناپذیر است.
می گویند این فاتحان جنگ هستند که تاریخ آن را به دلخواه 
می نگارند، اما مورخان واقعی، خوب می دانند و نوشته اند که 
چه عواملی دست اندرکار بودند تا آدولف هیتلر و ارتش رایش 
به خطای فاحش، به ســرزمین های سرد و ناشناخته روسیه 
یورش ببرد و در آنجا به مرگ و تالشی بیفتد. دور نیست که 
مورخان بنویســند والدیمیر پوتین، این افسر سابق سرویس 
اطالعاتی شــوروی که دو دهه رفتارهای مشــکوک و بیقرار 
در اروپا از خود نشــان می دهد، چگونه شــد که هنوز از زیربار 
فروپاشی یک امپراتوری بزرگ رهایی نیافته است، به خطا و 

توهم دست به تهاجم زد.
راهبردهای جنگ جدید کرملین هرچه باشد یک نکته روشن 
است و آن اینکه، اروپا که از ازل خاستگاه جنگ و خون بوده، 
این جنگ را نیز از سر می گذراند، اما روسیه ارتدوکسی همانند 
هزار سال گذشته، همچنان همسایه اروپا باقی می ماند، سایه 
اش بر سر قاره سنگینی می کند و اروپا مجبور است خوب و 
بد با آن زندگی کند. واقعیت این است که ناسیونالیسم روس 
که چندین دهه اســت مانند گذشــته های دور، از سوی غرب 
تحقیر و محاصره شده، حتی با حذف پوتین نیز دیگر در غرب 
ادغام شدنی نیست و این قطعه بزرگ سرزمینی دنیا، همچنان 
تهدیــدی بــرای غرب و اروپا باقی خواهد ماند. )اروپای مغرور 
و مسلوب االختیار، با ترکیه که یک قدرت شرقی رو به رشد 
اســت نیز چنین کرد و آن را ســی سال و بیشتر، پشت دروازه 
های اتحادیه، تحقیر و معطل کرد و عاقبت به ســوی روســیه 

ودیگران کشاند(.
اروپای قاره بویژه آلمان و فرانســۀ امروز، به تکبر و خطا و به 
تحریک واشنگتن، هرگز اقتدار و ابتکار الزم برای مهار و خنثی 
سازی، بلکه جذب روسیه را نداشته اند و اینک دوباره تاوانش را 
خواهند پرداخت. پوتین و روسیه اگر مانند رهبران اواخر دوران 
شوروی که با خویشتنداری و درایت، گذاشتند امپراتوری شان 
بدون دردسر و بطور مسالمت آمیز متالشی شود، در دامی که 
امروز افتاده، نهایتا بیرون خواهد آمد و چنانچه دست به فجایع 
بیشــتر و مخاطرات عظیم نزند، یک قدرت بزرگ سرزمینی 
باقی می ماند. در عوض، حاال روســیه درک خواهد کرد که با 
ساختارهای وخیم اقتصادی، اجتماعی و انسان شناختی اش، 
امکانات محدودی دارد، باید به سهم محدود خود اکتفا کند و 

حداکثر از سرزمین های وسیعش حراست کند. ... 
ادامهدرصفحه2

یادداشت

رییس کمیسیون عمران مجلس:

قرارگاهمسکنبافرماندهیواحد
تشکیلشود کشور در

رییس کمیســیون عمران مجلس شــورای اسالمی 
خواســتار ایجاد قرارگاه مسکن با یک فرمانده واحد 
برای تسریع در اجرای طرح ملی نهضت ملی مسکن 
در کشــور شد. محمدرضا رضائی کوچی در نشست 
مشــترک اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای 
اســالمی با وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی که 
به میزبانی این وزارتخانه برگزار شد، گفت: همان طور 
که وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل دارای 
قائم مقام اســت در بخش مســکن نیز باید قائم مقام 
مسکن داشته باشد تا امور مرتبط با مسکن در وزارت 
راه و شهرسازی با فرماندهی واحد دنبال شود. رییس 
کمیسیون عمران مجلس با اشاره به فعالیت چندین 
مجموعه وزارت راه و شهرســازی در بخش مســکن 
تاکید کرد: همگرایی و هم افزایی این مجموعه ها یکی 
از موضوع های بسیار مهم و تاثیر گذار است که باید 
مورد توجه متولیان ساخت مسکن در کشور قرار گیرد.
رضایی از اقدامات خوب وزارت راه و شهرسازی در مورد 
تملک زمین برای اجرای طرح مسکن سازی قدردانی 

کرد و گفت: طراحی یک سامانه به منظور بروز رسانی 
اقدامات و فعالیت ها و همچنین رصد نحوه عملکرد 

استانها در این بخش ضروری است.
نماینده جهرم عنوان کرد: انتظار است هرچه زودتر 
قرارگاه مســکن تشــکیل و با یــک هماهنگی بین 
دســتگاهی اجرای طرح نهضت مسکن سازی دنبال 
شــود. این نماینده مردم در مجلس افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی به ویژه میلگرد و سیمان را مانعی 
در مســکن ســازی عنوان کرد و گفت: در این زمینه 
نیازمند چاره اندیشی و برنامه ریزی کار کارشناسی 
شده هســتیم. رییس کمیســیون عمران مجلس 
خواســتار توجه ویژه وزارت راه و شهرســازی برای 
کاهش میزان آورده افراد متقاضی مســکن ملی در 
مراحل مختلف شد و خاطرنشان کرد: در این زمینه 
باید طوری برنامه ریزی شــود تا مردم توان پرداخت 
سهم خود در مراحل مختلف ساخت و ساز را داشته 
باشند تا شاهد عقب نشینی آنان در مراحل اجرای کار 
و ایجاد مشکل برای پیمانکاران و انبوه سازان نباشیم.
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سیاست 2

معاون اول  رییس جمهور:

چارچوبهایقانونیافزایشقیمتداشتهباشد کاالیینبایدخارجاز هیچ
معاون اول  رییس جمهور ضمن تاکید بر نظارت دقیق بر بازار در ماه رمضان، گفت: افزایش قیمت ساالنه محصوالت 
و کاالهای مختلف ساز و کار مشخصی دارد و نباید اجازه دهیم کاالیی خارج از چارچوب های قانونی افزایش قیمت 

داشته باشد.
 محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم با اشاره به نوسان قیمت برخی اقالم در روزهای ابتدایی 

ماه مبارک رمضان، بر نظارت دقیق بر بازار تاکید کرد و خواستار پیگیری و حساسیت بیشتری در این زمینه شد.
معاون اول رییس جمهور گفت: افزایش قیمت ساالنه محصوالت و کاالهای مختلف ساز و کار مشخصی دارد و نباید 

اجازه دهیم کاالیی خارج از چارچوب های قانونی افزایش قیمت داشته باشد.
وی از دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه خواست تا در اسرع وقت راهکارهای الزم را برای کنترل نوسان قیمت در 

برخی از کاالهای اساسی مرتبط با ماه مبارک رمضان به کار بسته و گزارش آن را ارائه کنند.
 معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش های مطرح شده در جلسه مبنی بر تخلف برخی شرکت های 

تولید قند و شکر، از وزرای دادگستری و جهاد کشاورزی خواست شرکت های متخلف که تولیدات سال گذشته را در 
بازار عرضه نکرده و به دنبال فروش آن با قیمت سال جدید هستند شناسایی و با آنان برخورد شود.

 در این جلســه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشــاورزی، راه و شهرســازی، دادگســتری، تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سخنگوی دولت  حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت بازار و قیمت ۱۰۰ قلم کاالهای منتخب در 

کشور ارائه و دالیل افزایش برخی اقالم در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست همچنین مسائل مرتبط با حمل و نقل و تاثیر آن بر قیمت کاالها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و 

تصمیمات الزم برای حل مشکالت موجود اتخاذ شد.
همچنین در این جلسه در خصوص قیمت گوشت منجمد گوسفند و گوساله بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر 
شد از فردا هر کیلو گوشت منجمد گوساله با قیمت ۹۵ هزار تومان و گوشت منجمد گوسفد با قیمت ۸۵ هزار تومان 

در بازار عرضه شود.

ادامه اعتراضات ضددولتی در 
شهر کلمبو سریالنکا/ رویترز

 بازدید  
 ولودیمیر زلنسکی  
رییس جمهوری 
اوکراین از شهر 
آزاد شده »پوجا« 
اوکراین/ رویترز

گزارش تصویری

گزارشمیدهد والاستریتژورنال

بحران اوکراین و گزینه های روی میِز بایدن 
والتر راســل مید؛ پژوهشــگر اندیشکده 
»هادســون« اســت و تا ســال ۲۰۱۰ به 
عنوان همکار ارشــد »هنری کیسینجر« 
برای سیاســت خارجی ایاالت متحده در 
»شــورای روابط خارجــی« فعالیت کرده 
بود. او ستون نویس روزنامه »وال استریت 
ژورنال« است و برای »امریکن اینترست« 
نیــز می نویســد. او یکــی از بنیانگذاران 
اندیشــکده مرکزگرای »بنیــاد آمریکای 
جدید« اســت. او یکی شناخته شده ترین 
تحلیلگــران و نظریــه پــردازان واقع گرا 
)رئالیســت( در عرصه روابــط بین الملل 

محسوب می شود.
تنها شــش هفتــه از جنــگ »والدیمیر 
پوتیــن« رئیس جمهوری روســیه علیه 
اوکرایــن می گذرد، امــا درگیری در حال 
حاضر به یک الگوی آشنا تبدیل شده است. 
هــر دو طــرف اغلب با تئوری پیروزی وارد 
جنگ می شوند و تنها زمانی که هر دو نظریه 
با شکســت همراه می شــوند شکل واقعی 
درگیــری ظاهر می شــود. در جنگ دوم 
پونی )۲۰۱-۲۱۸ پیش از میالد مســیح(، 
هانیبال گمان می کرد که اگر بتواند ارتشی 
را وارد ایتالیا کند و پیروزی های آشــکاری 
به دست آورد دیگر دولت شهر های ایتالیا 
که تحــت حاکمیت رومیان بی قرار بودند 
شــورش کرده و او را قادر می ســاختند تا 
قــدرت روم را در هم بشــکند. در مقابل، 
رومی ها فکر می کردند که لژیون های برتر 
آنــان با روحیه جنگندگی، نظم و انضباط 
خود به ســرعت به هانیبال نشان خواهند 

داد که چه کسی رئیس است.
هر دو طرف دریافتند که اســتراتژی های 
اولیه شــان کارساز نبوده است. رومی ها از 
مجموعه شکســت های نظامی فاجعه بار 
شوکه شــدند و با بزرگترین چالش تاریخ 
روم روبرو شــده بودند. هانیبال به اهداف 
اولیه خود رســید. او ارتش خود را بر فراز 
کوه هــای آلپ برد و مجموعه پیروزی های 
چشــمگیری را به دســت آورد که امروزه 
هنوز توســط افســران نظامی جوان جاه 
طلب در سراســر جهان مورد مطالعه قرار 

می گیرد. با این وجود، استراتژی او متحمل 
شکست شــد. حتی پس از پیروزی قاطع 
او در کانای تنها تعداد انگشــت شماری از 
شهر های ایتالیا به سمت وی رفتند و جانب 
او را گرفتند. قدرت روم زنده ماند و جنگ 

به درازا انجامید.
جنگ جهانی اول تقریبا به همین شــکل 
شــروع شد. فرانسوی ها و آلمانی ها هر دو 
برنامه ریزی کرده بودند. آنان امیدوار بودند 
حمالت سرنوشت ساز باشند. فرانسوی ها 
بر ســر مرز شرقی شان و آلمانی ها با طرح 
اشلیفن )جوهره نقشه های جنگی اشلیفن 
ضــد حمله اســتراتژیک بوده اســت. وی 
عمیقا باورمند به عملیات های هجومی در 
چارچوب عملیات های دفاعی بوده اســت. 
معنای کمتر بودن شــمار نیرو های آلمانی 
نســبت به نیرو های اتحاد فرانسه - روسیه 
ایــن بــود که حالت تهاجمــی گرفتن در 
برابر یک یا هر دوی این دشــمنان، نوعی 
خودکشی خواهد بود. وی شدیدا به توانایی 
ارتش کشــورش برای استفاده از سیستم 
ریلــی جهــت انجام ضد حملــه به یکی از 
دشمنان و شکست دادن کامل آن و سپس 
بازسازماندهی سریع ارتش برای ضد حمله 

علیه دشمن دیگر تاکید داشت( برای حمله 
از طریق بلژیک که پاریس را تصرف می کرد 
هر دو حمله به شکست انجامیدند و کشور ها 
را در کشمکشی گرفتار کردند که هیچ یک 
از طرفین نمی دانستند چگونه برنده شوند 

و هیچ یک حاضر به باخت نبودند.
به نظر می رســد رویداد مشابهی در مورد 
جنگ پوتین در حال رخ دادن است. طرح 
اولیه روسیه در هم شکستن دولت اوکراین 
با تصرف سریع پایتخت و شهر های بزرگی 
ماننــد خارکف بود. این طرح با شکســت 
همراه بود. اوکراین امیدوار بود که شــوک 
ناشی از شکست های نظامی و تحریم های 
اقتصادی بزرگ، پوتین را مجبور به پذیرش 
شــرایط صلح مطلوب برای اوکراین کند یا 
منجر به سرنگونی او شود. به نظر می رسد 
که آن طرح نیز دســت کم در حال حاضر 

با شکست همراه بوده است.
اکنون هر دو طرف در جنگی گرفتار شده اند 
که هیچ یک نمی دانند چگونه برنده شوند 
و دیــدن خطوط کلی یــک صلح همراه با 
سازش که هر دو طرف بتوانند آن را بپذیرند 
دشــوار است. اوکراین نمی تواند صلحی را 
بپذیرد که آن کشور را در معرض تجاوزات 

بیشــتر روســیه قرار دهد و شامل قربانی 
کــردن بیش تر اراضی باشــد و پوتین نیز 
نمی توانــد به جنگ بدون دســتاورد های 

قابل توجه با هزینه اوکراین پایان دهد.
منطــق جنگ اکنــون به نظر می رســد 
کــه دو طرف را درگیــر منازعات نظامی، 
اقتصادی و سیاسی بیش تر احتماال تشدید 
شــده می کند، زیرا هر یک به دنبال راهی 
برای پیروزی هســتند. روسیه تالش های 
نظامی خود را در شــرق متمرکز می کند و 
ســطح خشونت را در میدان جنگ و علیه 
غیرنظامیان افزایش می دهد تا اوکراینی ها 
را به وحشــت انداخته تا ســلطه روسیه را 
بپذیرنــد. اوکراین درخواســت خود را از 
کشــور های غربی برای کمک های نظامی 
بیش تر و تحریم های اقتصادی شــدیدتر 

افزایش می دهد.
از آنجایــی کــه دو طرف در جســتجوی 
راهی برای پیروزی هســتند دولت بایدن 
ســه گزینه زشت پیش روی خود دارد که 
از میان آن گزینه ها می تواند انتخاب کند.

اولیــن گزینه، کمک به پیروزی اوکراین از 
نظر احساســی جذاب ترین گزینه است و 
مطمئنــا از نظر اخالقی قابل توجیه ترین و 

از نظر سیاسی سودمند است، اما خطرات 
و هزینه های آن زیاد اســت. روسیه پیش 
از آزمودن هر تاکتیک هر چند وحشیانه و 
شاید هر آزمودن سالحی هرچند کشنده، 
شکســت را نمی پذیــرد. برای وادار کردن 
روســیه به پذیرش شکســت در اوکراین، 
دولــت بایــدن احتماال باید به ســوی در 
پیــش گرفتن ذهنیــت زمان جنگ تغییر 
جهت دهد شــاید از جملــه نوعی پرتگاه 
هســته ای که از زمان بحران موشکی کوبا 
در سال ۱۹۶۲ دیده نشده است. با توجه به 
اینکه چین و ایران هر دو متعهد به تضعیف 
قدرت آمریکا هســتند با هر وسیله ای که 
در دســترس باشد؛ رویارویی با قدرت های 
تجدیدنظرطلب که روســیه در راس آنان 
قرار دارد، ممکن است سخت ترین چالشی 
باشــد که دولت آمریکا از زمان اوج جنگ 

سرد به این سو با آن مواجه شده است.
دو گزینــه دیگر نیز بد هســتند. پیروزی 
روســیه ضربه بزرگی بــه اعتبار آمریکا و 
سالمت ناتو وارد می کند به ویژه اگر غرب به 
عنوان عامل وادار کردن اوکراین به تسلیم 
شدن در برابر خواسته های روسیه در نظر 
گرفته شــود. تعلیق درگیری نیز خطرناک 
اســت، زیرا احتماال روســیه در مقایسه با 
تهاجــم ســال ۲۰۱۴ به کریمه و دونباس 
قلمــروی اوکراینی بیش تری را در اختیار 
دارد. به ســختی می توان این را چیزی جز 
یک پیروزی جزئی برای روسیه قلمداد کرد 
و پوتیــن در آن صــورت آزاد خواهد بود تا 
در زمانــی که انتخاب می کند خصومت ها 

را از سر بگیرد.
شکســت در جلوگیری از حمله پوتین به 
اوکراین بیش از صرفا یک شکســت برای 
دولــت بایدن اســت. دونالد ترامپ، باراک 
اوبامــا و جــورج دابلیو بــوش باید در این 
تقصیر ســهیم قلمداد شوند. این شکست 
ممکن است حتی پرهزینه تر از شکست در 
جلوگیری از حمالت ۱۱ ســپتامبر باشد و 
جایــگاه بایدن در تاریخ بــه توانایی او در 
مدیریــت پیامد های ایــن جنگ غیرقابل 
توصیف و غیرقابل پیش بینی بستگی دارد.

خبر ویژه

 هیأت وزیران پیشنهاد وزارت نفت برای الحاق یک تبصره به ماده )۱۷( آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع 
پایین دستی نفت خام و میعانات گازی را تصویب کرد.

هیأت دولت در نشســت خود که به ریاســت آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی برگزار شد، مصوب کرد شرکت های مجری 
طرح های پاالیشی دارای مجوز قانون، پس از احراز توانمندی مالی و تأیید طرح توسعه و تکمیل زنجیره ارزش توسط 
وزارت نفت به عنوان شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش محسوب شود و در عین حال این وزارت خانه را مجاز به 
اصالح مجوز صادره قبلی آنها دانست. اعضای دولت با رویکرد ایجاد قابلیت تغییر مجوز طرح های پاالیشی به طرح های 

پتروپاالیشگاهی به این پیشنهاد رأی موافق دادند.
هیأت وزیران در ادامه این نشســت با صدور مجوز ورود، ترخیص و شــماره گذاری ســه دســتگاه آمبوالنس اهدایی به 

بیمارستان های امام رضا )ع(، امام خمینی )ره( و هفده شهریور شهرستان آمل در استان مازندران با هماهنگی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پرداخت نکردن سود بازرگانی موافقت کرد.

دولت همچنین مســئولیت صدور مجوز ورود، ترخیص و شــماره گذاری تمامی خودروهای اهدایی خاص را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تفویض کرد.

خودروهای خاص اهدایی شــامل تمامی خودروهای غیرســواری شخصی خاص که از طرف دولت ها، اشخاص، نهادها 
و مؤسســات خارجی به صورت رایگان به دولت، شــهرداری ها، دانشــگاه ها، مدارس، مؤسســات آموزش عالی و مراکز 
تحقیقاتی، شرکت های صنعتی و معدنی، مؤسسات خیریه و عام المنفعه، حوزه های علمیه و بقاع متبرکه اهدا شده و 

غیرقابل فروش و انتقال به غیر است.

هیأتدولت تصویبیکپیشنهادنفتیدر

هشدار نشریه آمریکایی درباره »مانع 
گهانی تازه« که کل توافق را هوا می کند : نا

رابدهوخالص بایدن!امتیاز
چند هفته ای اســت، مذاکرات هســته ای در 
ویــن متوقف شــده و اختالفات معدود باقی 
مانده، امیدها برای احیای برجام را کمرنگ تر 
از پیش کرده اســت.در این میان، مهم ترین 
اختــالف باقی مانده درخواســت ایران برای 
خروج ســپاه از لیست گروه های تروریستی 
خارجی و مخالفت آمریکا با آن است. در واقع، 
همــه چیز به تصمیم سیاســی دولت آمریکا 

بستگی دارد.
در همین رابطه، مجله معتبر آمریکایی »فارن 
پالیســی« در مطلبی نوشــته: اکنون وقتش 
اســت که یک امتیاز به ســپاه پاسداران داده 
شــود. توافق هســته ای ایران، مهمتر از یک 

فهرست نمادین تروریستی است.
در این مطلب فارن پالیســی آمده اســت: در 
ایــن چند هفته، دیپلمات هایی که می گفتند 
احیای توافق هســته ای ایران ظرف چند روز 
انجام می شــود، چرخشــی کرده، می گویند 
کامال نامشخص است که اصال چنین توافقی 
به جریان افتد! این اواخر، ایران در تقال برای 
چانه زنی های دقیقه آخر است؛ هرچند حسب 
گزارش ها، تهران از توافقی که ظاهرا به این 
کشور امکان می دهد که ناچار به انهدام کامل 
سانتریفیوژهای پیشرفته اش نباشد، خشنود 
اســت. البته هنوز روشــن نیست ایران، تنها 
ایــن ســانتریفیوژها را از مدار خارج می کند 
یــا قطعات آن ها را باز کرده برای حفاظت به 

یک کشور سوم می فرستد!
این نشــریه آمریکایی در ادامه نوشت: به نظر 
می رسید بر سر همه چیز، توافق حاصل شده 
است؛ تقریبا همه چیز. اما ناگهان مانع تازه ای 
ایجاد شد و آن هم حذف نام سپاه پاسداران از 
فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکاست. 
هرچند دالیل زیادی برای ناخرسندی از بازی 
ســختگیرانه دیپلماتیک ایران وجود دارد، با 
توجــه بــه بافِت شــکننده گفت وگوها، این 
امتیازی اســت که آمریکا باید برای واگذاری 

آن آماده می بود.
فارن پالیســی افزود: با توجه به فشــارهای 
داخلــی و خارجی بــرای جلوگیری از حذف 
نام ســپاه از فهرســت تروریستی، انجام این 
کار برای دولت بایدن یک گزینه خوشــایند 
نیســت، ولی معامله با ایران هرگز یک گزینه 
خوشــایند نبوده است. پرسش این است: آیا 
دســتاورد یک توافق هســته ای احیاشده، از 
هزینه های حذف نام ســپاه از این فهرســت، 

بیشتر نیست؟
ایــن نشــریه در ادامه آورده اســت: برخی 
کارشناســان بر این باورند که سپاه همچنان 
در ذیل چندین برنامه تحریمی آمریکا خواهد 
ماند و حذف آن از فهرست تروریستی هم یک 
امتیاز مهم نیســت. علــی واعظ، مدیر پروژه 
ایران در گروه بین المللی بحران می گوید که 
درج نام ســپاه در این فهرســت، هیچ تاثیری 
بر عملیات تهاجمی مســلحانه این گروه در 
منطقه نداشــته، بلکه بالفاصله به تشــدید 

حمالتش انجامیده است.
در همیــن رابطه، روز دوشــنبه »حیدرعلی 
مسعودی« کارشناس ارشد مسائل هسته ای 
در گفت وگو با تابناک اظهار داشــت: خروج 
نام ســپاه، مســاله ای است که همچنان حل 
نشده باقی مانده و دو طرف توپ را در زمین 
یکدیگر می اندازند و معتقدند که طرف مقابل 
باید اقدامی انجام دهد. از سوی ایران، خروج 
نام ســپاه از لیست گروه های تروریستی، هم 
یک جنبه نمادین دارد و هم یک جنبه مادی 
و عینــی. جنبه نمادین این اســت که ایران 
توانســته در مذاکرات، دستاورد نمادینی به 
دســت بیاورد؛ به این معنا که بخش مهمی 
از نیــروی امنیتــی و نظامی خود را از ذیل نام 
گروه های تروریســتی بیرون آورده و این یک 

دستاورد نمادین است.
این کارشــناس مسائل هســته ای ادامه داد: 
جنبه مادی و عینی مساله هم بسیار مهم است 
و خود دوباره دو جنبه دارد: یکی جنبه ابعاد 
امنیتی و درگیری های احتمالی در منطقه و 
مســاله دومـ  که به نظر مهم تر اســتـ  بحث 
اقتصادی قضیه است. بحث امنیتی و نظامی 
از این جهت مهم است که ماندن نام سپاه در 
لیست گروه های تروریستی می تواند زمینه ای 
برای درگیری های احتمالی آینده بین ایران و 
آمریکا در منطقه تلقی شــود، چون نیروهای 
سپاه یا تاسیسات مربوط به سپاه در منطقه، 
بالقــوه می تواند هدف عملیات  نظامی آمریکا 
قرار گیرد و منشا یک درگیری نظامی باشد و 
طبعا این مساله اهمیت دارد که این احتمال 
کاهش پیدا کند. جنبه اقتصادی مســاله هم 
بســیار مهم اســت. با توجه به اینکه سپاه در 
اقتصاد ایران هم دارای نقش است و بسیاری 
از افراد، شــرکت ها و مؤسسات اقتصادی در 
ایران مســتقیم یا غیرمستقیم با فعالیت های 
اقتصادی سپاه کار می کنند، بنابراین، ماندن 
نام ســپاه در این لیست می تواند دستاویزی 
بــرای تداوم تحریم ها در آینده پس از احیای 
برجام باشــد. ایران تأکید دارد که این اتفاق 
بیفتد و ســپاه از لیست گروه های تروریستی 

خارج شود.

فقر و ناسیونالیسم شدیدتر می شود

اروپاوروسیهبازندگانبزرگجنگ
اوکراین در

ادامهازصفحهاول:
چین هم از رهگذر این کارزار تجارب فراوانی آموخت و 
آن را برای کارزار اصلی آتی با غرب ذخیره کرد. از قدرت 
نرم آمریکای شمالی و بریتانیا با انواع تحریم های سیاسی 
و اقتصادی و هنری و ورزشــی و تحریک بیشتر طرفین 
منازعه به جنگ و کشــتار، به ســودای تجارت اسلحه و 

انرژی، نزد افکار عامه جهانی بازهم کاسته شد. 
دنیای انگلوسکسونی دندان های تیز خود را که با ریاکاری 

مدتی استتار کرده بود، باردیگر به دنیا نشان داد.
 بدیهی اســت که نفت و گاز و منابع سرشــار زیرزمینی 
و روی زمینی ارزان روســیه در این دنیای تشــنۀ انرژی 
و مــواد خــام رو به اتمام، هرگز بدون مصرف کننده نمی 
ماند. غرب، روسیه را تمام و کمال به سوی آسیا و چین 
کشــاند و روســیه با تمام اقتدار نظامی و ذخایر غنی اش 
در آینده، گریزی جز اتحاد و همکاری تمام عیار با چین 

و هند و ایران و دیگران نخواهد داشت.
این درست که غرب و اروپای سرمست از فروپاشی شوروی، 
به طرح »خانه مشترک اروپایی« میخائیل گورباچف و شعار 
از لیسبون تا والدی وستوک او کمترین وقعی ننهاد و راه خود 
را پیمود، اما نیازی هم نداشت که زیر بیرق ایاالت متحده 
و بریتانیای همیشــه دسیســه جو و ناراحت، از پیشروی 
شتابان ناتو به سوی مرزهای بالفصل روسیه چنین بی محابا 
و تحریک آمیز تبعیت کند. رهبران کالسیک اروپایی از 
مرکل و سرکوزی و برلسکونی و بلر و کامرون و ... میداندار 
اصلی انقالب های نارنجی از جمله در میدان اوکراین بودند 
و تا همین یک دهه پیش در شامات و در شمال آفریقا چه 
ها که نکردند. رهبران امروز آلمان و فرانسه فقط نام این 
ممالک را یدک می کشند و منکوب تماشاخانه ای به نام  
"Mainstream Media"، بس منفعل هستند و  از 
عرصه های بین المللی خطیر امروز تا حد زیادی خلع ید 
شده اند. مردمان ناامید امروز اروپا، حسرت سیاستمداران با 
تدبیر و عاقلتر دیروز، امثال کنراد آدنائر، شارل دوگل، ویلی 
برانت، فرانسوا میتران، جولیو آندرئوتی و فیلیپ گونزالس 
را دارند. اروپا از نتایج مخرب جنگ، آوارگی، ناامنی، تورم، 
تنگنای مواد خام و مواد غذایی و قیمت گران انرژی وارداتی 
از آمریکا و تشدید وابستگی ها و تحمیل هزینه های سنگین 
تسلیحاتی و قشون سازی های مدرن متاثر است. اروپا در 
آینده فقیرتر و طبقات متوسط شهری ناتوان تر و ناراضی 
تر می شوند و این همه به واگرایی و تشدید حرکت های 
ناسیونالیستی و افراطی گرایی در قاره و فراقاره منجر خواهد 
شــد. فــردا روز آرامی نخواهد بود و دنیــا از دیروز و امروز 

گرفتارتر می شود.                                 منبع:دیپلماسیایرانی

نماینده مجلس خطاب به تیم مذاکره :

کارینکنید،بعدابگوییم
خداپدرومادرظریفرابیامرزد!

نماینده مجلس خطاب به تیم مذاکره : معترض برجام 
بودم ، کاری نکنید ، بعدا بگوییم خدا پدر و مادر ظریف 

را بیامرزد!
صباغیان گفت: احســاس می شــود آقایــان در بحث 
غنی ســازی و راستی آزمایی کوتاه می آیند حال اینکه 

باید محکم بایستند و خداوند هم کمک خواهد کرد.
محمدرضا صباغیان در جلســه علنی در تذکری گفت: 
آزموده را آزمودن خطاست و مومن از یک سوراخ دو بار 
گزیده نمی شود، موضوعی که باید دیپلمات های کشور که 

در حال مذاکره هستند مورد توجه قرار دهند.
وی با بیان اینکه شــرایط برای ما خیلی روشــن نیست، 
گفت: از صحبت های مطرح شده این موضوع  احساس 
می شود که آقایان خیلی بر شعارهایشان خیلی پایبند 
نیستند. ما تعهداتمان را عمل کرده و همه هم از مواضع 
رهبری مبنی بر لزوم راستی آزمایی آمریکایی ها اطالع 
داریــم؛ پس مذاکره کنندگان مواظب عزت مردم ایران 
باشند تا دوباره کاله بر سرمان نرود که کاله بر سر مردم 
اســت. این نماینده مجلس یادآور شــد: در دوره قبل از 
افرادی بودم که نســبت به برجام اعتراض داشــتم پس 
کاری نکنیــد که بعــدا بگوییم خدا پدر و مادر ظریف را 
بیامرزد. احســاس می شود آقایان در بحث غنی سازی و 
راســتی آزمایی کوتاه می آیند حال اینکه باید محکم 
بایستند و خداوند هم کمک خواهد کرد. حوادث جهانی 
و اتفاقات در روســیه و اوکراین خیلی از معادالت را بر 
هم می زند پس  خدای نکرده عزت مردم را نفروشــند . 
 مــردم فقــر و تحریم را نمی خواهند ولی بی عزتی را هم 

نمی خواهند.

روسیهکییفراترککرد
سخنگوی کرملین تصریح کرد که مسکو به منظور ایجاد 
شرایط مساعد برای مذاکرات میان روسیه و اوکراین، از 

روی حسن نیت منطقه کی یف را ترک کرد.
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین در مصاحبه با 
شبکه فرانسوی »ال سی آی« در ارتباط با حمله روسیه 
در اوکراین خواســتار موافقت »ولودیمیر زلنســکی« 
رئیس جمهور اوکراین با شــرایط پیشنهادی مسکو در 
مذاکرات روســیه و اوکراین شــد تا از این طریق حمله 

روسیه در اوکراین متوقف شود.
وی همچنیــن درباره خــروج نظامیان روس از منطقه 
»کی یف« نیز گفت: » خروج نیروهای روسیه از منطقه 
کی یف نشانه حسن نیت برای ایجاد شرایط مساعد برای 

مذاکرات است«.

تحلیل

یادداشت

اخبار کوتاه
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3اقتصاد اقتصاد گزارش

خ محاسباتی ارز در قیمت موبایل تاثیر تغییر نر

قیمت احتمالرشدبیشتر
محلتامینارز موبایلباتغییر

بــا توجه به تغییر نرخ ارز در گمرک و همچنین 
تغییــر محل تامین ارز برخــی اقالم وارداتی از 
جملــه موبایل احتمال افزایش قیمت آن ها در 

هفته های آتی وجود دارد.
 حقــوق وارداتــی کاال بدیــن معنی اســت که 
واردکننده هــای کاالهــا باید درصدی از ارزش 
کل کاالهــا را به اداره گمرک آن کشــور تحت 
عنوان حقوق ورودی و وارداتی پرداخت کنند تا 
اجازه ورود کاالها به خاک آن کشور صادر شود، 
در مرحله بعد این حقوق های پرداخت شــده به 
خزانه واریز می شود و از جمله درآمدهای دولت 

به حساب می آید.
در ایــن خصوص حقوق وارداتی به دو قســمت 
تقسیم خواهد شد که یکی از آن ها حقوق گمرکی 
به شمار می آید که برای همه کاالها به صورت ۴ 
درصدی محســوب می شود و سود بازرگانی که 
توسط دولت تعیین می شود. در سنوات گذشته 
دولت بر پایه نرخ مرجع ارز این حقوق را وصول 
می کرد اما در ســال جاری با توجه به حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفته شده حقوق ورودی 
برابر نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی در سامانه 

مبادله الکترونیکی ETS باشد.
به همین منظور نرخ پایه ارز در قسمت تجاری 
کشور از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی 
)ETS( تغییــر می کند که در محدوده ۲۷ هزار 

تومان است.
نکته ای که مورد توجه اســت این اســت که اگر 
حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل اجرایی 
شود، گمرکات کشور موظف اند حقوق و عوارض 
گمرکی را بر مبنای نرخ دالری که بانک مرکزی 

اعالم می کند محاسبه کنند.
در خصوص واردات گوشــی تلفن همراه تعرفه 
واردات این کاال تا به حال با دالر ۴۲۰۰ تومانی 
محاســبه می شد، در صورتی که دیگر خبری از 
دالر ۴۲۰۰ تومانی نباشد به نظر شاهد افزایش 
چشــمگیر قیمت ها در بازار تلفن همراه خواهیم 
بود. البته که گویا تفاوتی مشاهده نمی شود که 
نرخ تعرفه واردات گوشــی با دالر ETS حساب 
شــود یا با دالر نیمایی؛ چراکه در هر صورت با 

افزایش قیمت گوشی  مواجه می شویم.
ایــن روزهــا قیمت دالر نیمایی حدوداً ۲۴ هزار 
تومان اســت و نرخ دالر ETS نیز تقریباً به ۲۴ 

هزار تومان یا باالتر از آن می رسد.
ســال گذشــته انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی اعالم کرده بود که با مصوبه 
کارگروه هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری 
مقرر شده تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات 

موبایل باالی سیصد دالر انجام شود .
در همیــن خصــوص »محمدرضــا عالیان«، 
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی، اظهار داشت: »که بر اساس قوانین 
موجود، صادرکنندگان خشکبار خودشان هم 
می تواننــد به واردات موبایــل اقدام کنند، اما 
برای سال اول با محدودیت هایی مواجه خواهند 

بود.«
بر اساس  سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات 
ســال های ۱۴۰۰-۱3۹۷ مصوب شورای عالی 
هماهنگــی اقتصادی، روش های برگشــت ارز 
حاصــل از صادرات به چرخه اقتصادی شــامل 
فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما،  واردات 
در مقابــل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از 
صادرات به غیر و بازپرداخت بدهی تســهیالت 
ارزی دریافتی از شــبکه بانکی، صندوق توسعه 
ملی، حســاب ذخیره ارزی و فاینانس اســت. بر 
اســاس مــورد دوم صادرکنندگان می توانند به 
واردات موبایل اقدام کنند و بر اساس مورد سوم 
می تواننــد ارز خود را بــه واردکنندگان موبایل 

عرضه کنند.
ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 
و لوازم جانبی ســال گذشــته با بیان اینکه در 
سال های بعد سقف سابقه واردکننده بر اساس 
ضرایب و امتیازات تعیین می شــود، بیان داشت 
که در مصوبه یاد شــده قرار اســت ارز حاصل از 
خشــکبار، گیاهان دارویی، شیالت، میوه و تره 
بــار و زعفران به واردات موبایل باالی 3۰۰ دالر 
اختصاص یابد که عمده آن مربوط به خشــکبار 

است.
گفتنی است اواخر سال گذشته مجموعه وزارت 
صمــت با انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لــوازم جانبی مذاکراتــی در خصوص تهاتر ارز 
صادراتی خشــکبار و زعفران و گیاهان دارویی 
با واردات موبایل به پیشــنهاد صنوف یاد شــده 
و بــا تبدیــل ارز نیمایی به صادراتی برای کل یا 
بیش از 3۰۰ و یا بیش از ۶۰۰ دالر داشــته، اما 
انجمن به علت برهم خوردن نظم بازار و مشکالت 
احتمالی مســائل وارداتی، با این موضوع اعالم 

مخالفت کرده بود.
از نظــر انجمن موبایل پیــش از تغییرات ارزی 
گروه های یاد شده باید اخبار و شایعات مختلف 
مبنی بر تغییرات تعرفه ای هر کدام از گروه های 
کاالیی موبایل و تولید در سال ۱۴۰۱،  فرمول و 
نحوه محاســبات سابقه برای واردات موبایل و یا 
حذف آن در ســال ۱۴۰۱ و چگونگی تغییرات 
ارز محاسباتی گمرک در سال ۱۴۰۱ بر مبنای 
۴۲۰۰ تومان فعلی یا نرخ ETS بانک مرکزی و 

مبنای این نرخ مشخص می شد.

گزارش

 احتمال افزایش 30 درصدی قیمت لپ تاپ 
به دلیل حقوق گمرکی

راهاست گرانیلپتاپدر
گفتــه می شــود که اگر مذاکــرات برجام به 
نتیجه برسد و قیمت ارز کاهش یابد، از قیمت 
کاال های دیجیتال و ازجمله لپ تاپ کاســته 
خواهد شد، اما موضوع دیگری وجود دارد که 
نشان می دهد در روز های آینده شاهد گرانی 
لپ تاپ و کاال های دیجیتال دیگر خواهیم بود.

محاسبهحقوقگمرکی چالشمعیار
اختــالف قیمت باالی ۲۰ هــزار تومانی نرخ 
ارز دولتــی با نرخ آزاد و کمبود منابع و ذخایر 
ارزی و صرفه جویــی حداکثــری در آن؛ همه 
و همه دســت به دســت هم دادند تا نرخ ارز 
کاال های اساســی که وارد کشــور می شــود 
بــه یکــی از چالش های اساســی بین دولت 
و نماینــدگان مجلــس تبدیل شــود. در این 
میــان یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط که 
به طور مستقیم روی قیمت تمام شده کاال های 
موردنیــاز مردم تاثیر می گذارد آن اســت که 
گمــرک بایــد چه نرخی را مالک محاســبه 

عوارض وارداتی قرار دهد؟
طبق قانون بودجه حقوق گمرکی دیگر نباید با 
نرخ ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( محاسبه شود. 
این رویه در ســال جدید هنوز اعمال نشــده و 
محاســبات گمرکی فعاًل براساس دالر ۴۲۰۰ 
تومانی محاســبه می شود. این در حالی است 
که بعد از اعمال قانون جدید، همچنان شاهد 
افزایش قیمت قابل توجه کاال های غیراساسی 
خواهیم بود. کاال هایی دیجیتال و اقالمی مثل 
لپ تاپ، موبایل، تبلت و... از آن جمله اســت؛ 
کاال هایی که اگرچه »غیراساســی« هستند، 
اما تغییرات قیمت آن ها برای اقشــار وسیعی 

از مردم مهم است.
افزایشقیمت۲0تا۳0درصدی

گفته می شــود که با به نتیجه رسیدن برجام 
از قیمــت دالر و بــه تبــع آن قیمت کاال های 
دیجیتالی مثل لپ تاپ کاســته می شــود. آیا 
چنین خواهد شــد؟ محمدرضا فرجی، رئیس 
اتحادیــه صنف فنــاوران رایانه گفت: من فکر 
می کنم که ظرف روز های آینده، شاهد تغییر 
قیمتــی عجیــب در حوزه قیمــت کاال های 
دیجیتــال خواهیم بود، زیــرا ماخذ گمرکی 
کاال هــای مربــوط به این صنــف، ۵ درصد 
اســت. نرخ گفته شــده براساس دالر ۴۲۰۰ 
تومان، محاسبه و اخذ می شد، ولی قرار است 
ارز نیمایــی مبنــا قرار گیرد. طبق این قانون، 
تعرفــه گمرکی ما حدود 3۰۰ درصد افزایش 
پیدا خواهد کرد. به این ترتیب قیمت لپ تاپ 
متناسب با تعرفه گمرکی جدید تغییر می کند.

کاالهایدیجیتال
مالیاتباشند بایدمعافاز

رئیــس اتحادیه صنف فنــاوران رایانه تهران 
گفــت: با اعمال حقوق گمرکی جدید، قیمت 
کاال هــای دیجیتال و بــه ویژه لپ تاپ ۲۰ تا 

3۰ درصد افزایش پیدا می کند.
فرجــی ادامه داد: کاالی آی تی در همه جای 
دنیا جزو کاال های ضروری و آموزشی است و به 
همین دلیل این کاال ها در کشور های پیشرفته 
از مالیات برارزش افزوده )VAT ( ]وی. ای. تی[
معــاف اند؛ ولی مالیات ارزش افزوده کاال های 
دیجیتال در کشــور ما همانند سایر کاال ها ۹ 

درصد است.
درصددیم

گرانیلپتاپرابگیریم جلوی
رئیــس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با 
بیان اینکه دو سال گذشته اوج مصرف کاالی 
آی تی بود، گفت: همه دانشــجویان و دانش 
آموزان به دلیل آموزش آنالین به سمت خرید 
این کاال ها رفتند. به همین دلیل این کاال، یک 

کاالی آموزشی و آکادمیک است.
فرجــی ادامــه داد: ما درصــدد نامه نگاری 
بــا مجلس هســتیم تا مالیــات ارزش افزوده 
کاال هــای دیجیتال را حــذف کنیم یا کاالی 
آی تــی را جــزو کاالی ضروری ببریم تا ماخذ 
گمرکی اصالح شود تا جلوی گرانی آن گرفته 

شود.
فرجی دلیل رکود بیشــتر را در بازار این گونه 
تشــریح کرد: مردم منتظر نتیجه مذاکرات و 
ارزانــی دالر هســتند و امیدوارند قیمت لپ 

تاپ کاهش یابد.
کاالهایدیجیتال

جزوکاالهایضروریاست
رئیــس اتحادیه صنف فنــاوران رایانه گفت: 
نوسان نرخ ارز در دو روز گذشته موجب شده 
تجار دست از فروش لپ تاپ بکشند و فروش 

را متوقف کنند.
فرجی ادامه داد: بنابراین در هفته اول کاری در 
فروردین ماه هنوز قیمت ها مشــخص نیست، 
زیرا در بحث توزیع تجار اول فروش نداشتند 
و هم کاال هنوز از گمرک ترخیص نشده است.
وی افزود: کاالی آی تی جزو کاال های روزمره 
زندگی مردم است و ضروری است بنابراین باید 
همانند سایر کاال های ضروری ضریب گمرکی 

و ضریب مالیاتی آن تعدیل شود.

چنددرصدشهروندانتوانپرداختقیمتآزاددارورادارند؟

بازی حذفی با سالمت شهروندان 
 »حدود یک ماه پیش یه راننده اسنپ که 
کارمند هم بود، میگفت دخترش سرطان 
داره و باید هر هفته یه آمپولی که شده ۸ 
میلیون و هالل احمر هم حمایت نمیکنه 

رو تزریق کنه«
»وزارت بهداشــت رســما تا ۶ برابر شدن 
قیمــت دارو هــای وارداتــی رو امــروز 
پذیرفــت... فاجعه باره وضع دارو به ویژه 

خارجی«
»یه ورق ژلوفن ۱۴ هزار تومن«

»قرص هســت برای تنظیم دریچه های 
قلــب. خارجیش هــر ورق حدود ۵۰۰ 
هــزار تومن. ایرانیــش افتضاح. هر بیمار 
باید شــبی یه دونه بخوره. بشــه ۶ برابر، 

میشه ورقی 3 میلیون«
ایــن مــوارد و ده ها مورد مشــابه این 
جمالت بخشی از درد های شهروندان 
ایرانــی برای تهیه دارو اســت و اتفاقا 
این درد ها، مربوط به دارو هایی اســت 
کــه قابل تهیه اســت حتــی با قیمت 
نجومی وگرنه بخشــی از شهروندان در 
حالی درمان را پی می گیرند که بحران 
حتی تهیه دارو نیز دارند. در این میان 
دارو های بیماران خاص و صعب العالج 
هم، چون سرطان ابعاد تازه ای یافته و 
تا چند ده میلیون تومان نیز با افزایش 

مواجه شده است.
ترجیحی حذفارز

بحراندارو بحرانیتازهبر
امــا بحران دارو حاال ابعــاد تازه ای یافته 
اســت و شــرایط هر روز برای بیماران و 
خانواده آنان ســخت تر می شود. در حالی 
که پیش از این بار ها بسیاری از مبتالیان 
بــه بیماری های خاص و همراهان آنان از 
وضعیت دارو در بازار گالیه داشــتند، اما 
در روز ۷ فرودین ســال جاری و در حالی 
که هفته دوم ســال تازه آغاز شــده بود، 
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت اعالم کرد 
که: »در ســال جاری در موضوع دارو، ارز 
ترجیحی برداشته شده و شرکت ها دیگر 
معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی 

نیستند، زیرا پروسه ای زمان بر بود.«
همین خبر کوتاه که توسط وزیر بهداشت 
اعالم شد در نهایت آشوبی در بازار دارو در 
کشــور را ایجاد کرد و تقریبا قیمت کلیه 
دارو هــا حتی پیش از این که خبر قطعی 

شود با افزایش ناگهانی مواجه شد.
از ســوی دیگر این سخنان وزیر در حالی 
بیان شد که روز دوشنبه ۸ فروردین، یک 
روز پس از اظهارات وزیر بهداشت، محمد 
هاشــمی، سرپرست مرکز روابط عمومی 

و اطالع رســانی وزارت بهداشــت گفت: 
»تاکنون حــذف ارز ترجیحی برای دارو 
و تجهیزات پزشــکی در ســال ۱۴۰۱ به 
وزارت بهداشــت اعالم نشــده و کماکان 

حذف ارز ترجیحی ادامه دارد.«
وعده دادن ارز ترجیحی به بیمه ها

در عین حال رئیس ســازمان غذا و دارو 
نیــز در همیــن باره گفته اســت که »در 
ســال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی 
به بیمه ها، ارز دارو مســتقیما به دســت 
بیماران می رســد و این ســازوکار باعث 
از بیــن رفتن کمبود های دارویی خواهد 

شد.«
ایــن وعده محال، اما در شــرایطی داده 
می شــود که تنها طی ۱۰ روز گذشــته 
قیمت دارو ها به شکل محسوس افزایش 
یافته اســت و در حالی که گفته شــده 
بود همه دارو ها تحت پوشــش بیمه قرار 
می گیرد تا ارز ترجیحی به بیمه ها برسد، 
اما به نظر می رســد که این وعده نه تنها 
تحقق آن مشکل است بلکه حتی در نهایت 
همــان روند به دنبال ارز ترجیحی رفتن 
این بار از شرکت های وارد کننده، پخش 
کننــده و تولید کننده، مشــمول بیمه ها 
خواهــد شــد و حاال بیمه هــا باید برای 
دریافــت ارز ترجیحی کفش های آهنین 
به پاکنند آن هم در حالی که بحران دارو 
و افزایش قیمت آن شــهروندان را بیشتر 

از همیشه تحت فشار قرار داده است.
در هفتــه جاری و روز ۱۵ فرودین معاون 
وزیر صمت گفته بود که »در حال حاضر 
واردات دارو به صورت کلی ۲ میلیارد دالر 
اســت که هدف مــا کاهش ۵۰ درصدی 

ارزبری در این حوزه است.«
معاون وزیر صمت هم چنین با اشــاره به 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرده 
اســت که »تاکنون ارز مورد اســتفاده در 
صنعت دارو ۴۲۰۰ تومانی بود که موجب 
شده بود صرفاً از این ارزبری برای مصرف 
داخلی اســتفاده شــود؛ بنابراین با توجه 
به حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه برای 
رقابــت فراهم شــده از ایــن رو به دنبال 
بازاریابی برای صادرات دارو نیز هستیم.«.

اما معاون وزیر صمت در حالی از صادرات 
ســخن می گوید که هنــوز هیچ طرح و 
برنامــه ای برای بهبود وضعیت دارو برای 

شهروندان داخلی ندارد.
اخطارهایپیاپیدربارهوضعیت

نابهسامانقیمتدارو
ایــن شــرایط، امــا در حالی اســت که 
نجف آبادی عضو کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس درباره حذف ارز ترجیحی 
دارو، گفته است که »در صورت حذف ارز 
ترجیحــی دارو، قیمت دارو های وارداتی 
افزایش پیدا می کند. اگرچه تضمینی که 
دولت داده و شرطی که مجلس گذاشته، 
این اســت که قیمت ها و هزینه هایی که 
مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی 
و مسائل بیمارستانی خرج می کنند، باید 
در حد شــهریور ۱۴۰۰ باشد، ولی به باور 
من به ســختی این کار را می توان انجام 

داد.«
این عضو کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس درباره تبعات حذف ارز ترجیحی 
دارو، به انتخاب می گوید که »صحبتی که 
شده این است که کسانی که بیمه نیستند، 

همه بیمه درمانی سالمت شوند، ولی باید 
دید که تا چه حد این مسئله تحقق پیدا 

خواهد کرد.«
نجف آبــادی دربــاره تبعــات حذف ارز 
ترجیحی دارو، اظهار کرد: »متاسفانه قبل 
از اینکه ارز ترجیحی حذف شود به دلیل 
حــرف و حدیث هایی که در مورد حذف 
آن بــود، روی قیمت تجهیزات پزشــکی 
به شــدت تاثیر گذاشــت. در واقع هنوز 
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشــده بود، ولی 
قیمت تجهیزات پزشکی به شدت افزایش 
داشت. حتی روی اقالم مصرفی هم تاثیر 
گذاشت؛ مثال یک چسب ضد حساسیت 
که قیمتش حدود ۱۲ هزار تومان بود االن 
۶۰، ۶۵ هزار تومان قیمتش شده است.«

این عضو کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس ادامه داد: »تمام این تصمیمات بر 
روی قیمت اقالم تاثیرگذار است؛ بنابراین 
امیدواریــم نه تنهــا درمورد دارو بلکه در 
مــورد نهاده هــای دامی یا قیمت روغن و 
دانه های روغنی هم چنین مشکلی وجود 
دارد؛ یعنــی هنــوز ارز ترجیحی حذف 
نشــده، امــا قیمت ها به شــدت افزایش 

یافته است.«
احتمالافزایشقیمتداروهای

وداروهایداخلی وارداتیتا6برابر
تادوبرابر

از ســوی دیگر »بهــرام دارایی« رئیس 
ســازمان غذا و دارو نیــز در هفته جاری 
گفتــه که دارو های وارداتــی تا ۶ برابر و 
دارو های تولید داخل هم با توجه به میزان 
ارز تامیــن مواداولیــه 3۰ تا ۱۰۰ درصد 

افزایش قیمت داشتند.

در این میان، اما وزارت بهداشت افزایش 
قیمــت ۱۰۰ درصــدی برخی دارو ها در 

دولت سیزدهم را پذیرفت.
رئیس ســازمان غذا و دارو هم چنین در 
گفتگو با همشــهری از افزایش قیمت و 
کمبود دارو در سال گذشته و فعالیت های 

غیرقانونی در این حوزه سخن گفت.
بهرام دارایی، رئیس ســازمان غذا و دارو 
گفتــه که: »دارو های وارداتی تا ۶ برابر و 
دارو های تولید داخل هم با توجه به میزان 
ارز تامیــن مواداولیــه 3۰ تا ۱۰۰ درصد 
افزایش قیمت داشتند. مـصـــرف باال و 
غیرمنطقــی، افزایــش مصرف در دوران 
کرونــا و قاچاق معکوس ازجمله عواملی 
بودند که منجر به افزایش مصرف و کمبود 

دارو در سال گذشته شدند.«
سال1400 داروییکهدر ارز

پرداختنشد
براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ از ۸ میلیارد 
دالر ارز ترجیحــی بــرای ۷ قلــم کاال، ۲ 
میلیارد دالر آن به دارو اختصاص داشت. 
حال روشن شده است که دولت برخالف 
قانون بودجه، ارز دارو را در اختیار وزارت 
بهداشــت قــرار نداده و بــه همین دلیل 
ســطح عمومی قیمــت دارو در ایران در 
ســال  ۱۴۰۰ تا 3۰ درصد افزایش داشته 
اســت. در مورد دارو های خاص و وارداتی 
افزایش قیمت بســیار بیشتر از این مقدار 
بوده است و کمترین افزایش در دارو هایی 
است که مواد اولیه آن به صورت کامل در 

داخل تهیه شده است.
براســاس آمار رسمی سازمان غذا و دارو، 
قیمت دارو در سال ۱3۹۹ و ۱۴۰۰ حدود 
۷3 درصد افزایش یافته اســت. میانگین 
افزایش قیمت دارو در سال ۱3۹۹ حدود 
۴3 درصد و در ســال گذشته بیش از 3۰ 

درصد بوده است.
در این میان ســازمان غذا و دارو همانند 
سال های گذشته تالش می کند مسولیت 
افزایش قیمت را از گردن دولت بردارد و 
ادعا می کند قاچاق معکوس دارو ســبب 

افزایش قیمت ها شده است.
دارایی، رئیس ســازمان غذا و دارو نیز در 
این باره گفته اســت که: »ســال گذشته 
قاچاق معکوس دارو به شدت افزایش پیدا 
کــرد. اگرچه اعداد دقیق قاچاق معکوس 
دارو از کشــور جمع بندی نشــده، اما این 
ارقام قابل توجه و چشمگیر هستند. البته 
عوامل نشــت دارو به خارج از شــبکه به 
صورت مســتمر رصد و به مراجع قضایی 

معرفی می شوند.«

۹.3 میلیون خانوار فقیر در ایران زندگی می کنند

یارانهجدید انتظار هفتدهکدر
 تصمیم جدی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقتصاد کشور 
را به ســمت پرداخت یارانه ها بیشــتر برده است؛ تا جایی 
که این روزها خبر از پرداخت یارانه گوشت داده می شود. 
این خبر را جعفر قادری، عضو کمیســیون تلفیق بودجه 
مجلس اعالم کرده و گفته قرار است برای نهاده های دامی 
که در قیمت گوشــت اثرگذار هستند، یارانه جداگانه ای 
پرداخت شود و این یارانه تنها به ۷ دهک اول اختصاص 

داده خواهد شد.
بر همین اســاس، یکی از نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
احتمال داده است که رقم این یارانه در حدود 3۰۰ هزار 

تومان باشد.
۳۵درصدایرانیهافقیرهستند

گزارش های رســمی دولت نشــان می دهد که 3۵درصد 
ایرانی ها فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوســط و ۸ درصد 
ثروتمند هستند.براساس اطالعات معاونت رفاه اجتماعی 
وزارت کار، تمــام خانوارهای یارانه بگیر ایرانی براســاس 

اطالعات اقتصادی، درآمدی و شــغلی به سه دسته کلی 
شــامل خانوارهای فقیر، متوســط و برخوردار تقســیم 
شده اند. طبق معیارهای دهک بندی خانوارها، ۹.3میلیون 
خانوار فقیر شناسایی شده اند که ۲.۸میلیون خانوار معادل 
3۰درصد کل خانوارهای فقیر تحت پوشــش نهادهای 
حمایتی هستند و ۶.۶میلیون خانوار معادل ۷۰درصد کل 
خانوارهای فقیر فاقد پوشش حمایتی محسوب می شوند 
و باید به عنوان اولویت در طرح پوشــش بیمه همگانی، 
حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه، طرح اشتغال عمومی 

و حمایت نقدی و اعتباری قرار گیرند.
با دســته بندی خانوارها، براساس اطالعات اقتصادی، در 
مجموع ۱3.۹میلیون خانوار یارانه بگیر معادل ۵۷درصد 
کل خانوارهــای یارانه بگیر در قالب طبقه متوســط قرار 
می گیرنــد و این خانوارها براســاس اطالعات اقتصادی، 

درآمد و شغلی به ۵دسته کلی تقسیم می شوند.
دســته نخست، شامل کارکنان و مستمری بگیران دولت 

اســت کــه ۲.۲میلیون خانوار معــادل ۱۵.۸درصد کل 
خانوارهای متوسط را دربرمی گیرد. طبق آمار، ۶۴درصد 
این خانوارها دارای خودرو بوده و ۹۱درصد آنها نیز سهام 
عدالت دارند. این در حالی است که به طور میانگین فقط 
۲۴درصد خانوارهای فقیر دارای خودرو هستند و ضریب 
بهره مندی آنها به ســهام عدالت نیز از ۸۲.۵درصد فراتر 

نمی رود.
دسته دوم، کارگران و مشاغل خصوصی را شامل می شود 
و ۶میلیــون خانوار معــادل ۴3.3درصد کل خانوارهای 
متوســط در این دســته قرار می گیرند. براساس آمارها، 
به طور میانگین ۶۶درصد خانوارها در این دســته دارای 

خودرو هستند و ۷۰درصد آنها نیز سهام عدالت دارند.
در دســته سوم، بازنشســتگان غیردولتی قرار می گیرند 
که ۲.۴میلیون خانوار معادل ۱۷.3درصد کل خانوارهای 
متوســط را شــامل می شود. براساس آمار، ۴۶درصد این 
خانوارها نیز دارای خودرو هستند و ۷۲درصد آنها سهام 

عدالت گرفته اند.
دســته چهارم بــه خانوارهای فاقد درآمــد ثابت)یعنی 
هیــچ عضــو بیمه پــردازی ندارند( اختصــاص دارد و 
3میلیــون خانوار، معــادل ۲۱.۷درصد از کل خانوارهای 
متوســط را شامل می شود. این خانوارها به طور میانگین 
۷۵درصد دارای خودرو هســتند و ۶۷درصد آنها ســهام 
عدالــت گرفته اند. از نکات قابل توجه این اســت که این 
خانوارها با وجود اینکه امنیت شــغلی و پوشــش بیمه ای 
کمتری دارند و به شدت تحت تأثیر شوک های اقتصادی 
قــرار می گیرنــد، باز هم به نســبت 3دســته اول یعنی 
»کارکنان و مستمری بگیران دولت، »کارگران و مشاغل 
خصوصی« و »بازنشستگان غیردولتی« شرایط اقتصادی 
و معیشــتی بهتری را تجربه می کنند و میانگین دهک 
درآمدی آنها ۷.۲۷ اســت. درحالی که میانگین درآمدی 
کارکنان و مستمری بگیران دولت ۷.۰۱، کارگران ۶.۲۶ 

و بازنشستگان ۵.۶۵ برآورد می شود.

خبر ویژه

رئیس اتحادیه بارفروشان درباره دالیل افزایش قیمت 
نجومی سه قلم صیفی در بازار تهران گفت: مشکالت 
ایجاد شده برای کامیونداران و اختالل در حمل و نقل 

دلیل این امر است.
مصطفــی دارایی نژاد در گفتگو با اشــاره به افزایش 
قیمت گوجه فرنگی به ۲۵ هزار تومان، سیب زمینی به 
۱۶ هزار تومان و پیاز به ۲۰ هزار تومان گفت: دلیل این 
اتفاق مشکالتی است که برای کامیونداران به وجود 
آمده اســت به طوری که دیشب از ۱۰۰ درصد باری 

که باید وارد میدان مرکزی تهران می شد حدود ۱۰ 
درصد آن آمده است به عبارتی باید شب گذشته 3۰ 
هزار تن انواع میوه، ســبزی و صیفی جات شــامل ۶۶ 
قلم کاال وارد تهران می شــد اما تنها حدود ۲۵۰۰ تا 

3۰۰۰ تن آمده است.
وی با بیان اینکه مشکالت ایجاد شده برای کامیونداران 
دلیل این امر است، افزود: کامیون داران اعالم کرده اند 
در صورتی که مشــکالت این صنف حل نشــود اقدام 
به حمل کاالها نخواهند کرد و در این صورت شاهد 

افزایش شدید قیمت انواع کاالها خواهیم بود بنابراین 
باید هر چه سریع تر مسئوالن مشکالت این صنف را 

حل کنند.
دارایی نژاد مشکالت کامیونداران را مربوط به مسائلی 
مانند بیمه، بیمه تکمیلی و عدم دسترسی به امکانات 
الزم دانست و گفت: برای صدور یک بارنامه معمولی 
که هزینه آن ۵۰۰ هزار تومان است حدود 3 میلیون 
تومان از کامیونداران گرفته می شــود که این مساله 

نیز یکی دیگر از چالش های آنان است.

رئیس اتحادیه بارفروشان:

قیمت گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی نجومی شد
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نفت و انرژی 4

کسیپاسخگویازدسترفتندرآمد۲٠هزارمیلیاردتومانیاست؟ چه

ضرر تعیین نرخ غیرکارشناسی برای حامل های انرژی

کوتاه از انرژی

بین الملل

چشمبادامیهابهدنبال
انرژیارزانقیمتروسیه

بزرگترین واردکننــدگان گاز طبیعی 
مایــع )LNG( چیــن بــه دنبال خرید 
محموله های اضافی از روسیه تحریم شده 
برای استفاده از قیمت ارزان انرژی این 
کشور هستند.طبق گزارش ها، افزایش 
خرید چشــم بادامی ها برای پر کردن و 
ذخیره ســازی مخــازن قبل از افزایش 
مجدد قیمت ها در تابســتان امســال 
در نظر گرفته شــده است.شرکت های 
دولتی چینی ســینوپک و پتروچاینا از 
جمله شــرکت هایی هستند که در این 
گفتگوهــا شــرکت می کنند.برخی از 
واردکنندگان در حال بررســی استفاده 
از نام شــرکت های روسی برای شرکت 
در مناقصــات خرید LNG از طرف این 
شــرکتها هســتند تا برنامه های خرید 
خــود را از دولت های دیگر پنهان کنند.
این خریدها در حالی انجام می شود که 
برخی کشورها از جمله ایاالت متحده و 
بریتانیا واردات انرژی روسیه را به عنوان 
بخشی از تحریم ها به دلیل درگیری در 
اوکرایــن ممنوع کرده اند. اتحادیه اروپا 
از انجام این کار خودداری کرده اســت، 
در حالــی که ایــاالت متحده و بریتانیا 
همچنــان به خرید نفت و گاز روســیه 
ادامــه می دهند.در همین حال، معامله 
گران می گویند هم اکنون LNG روسیه 
با بیش از ۱۰ درصد تخفیف نســبت به 
محموله های عادی شــمال آســیا در 
بازار نقدی معامله می شود. قیمت های 
لحظه ای برای واردات ســوخت مایع در 
میان کاهش عرضه به باالترین حد خود 

رسیده است. 

کاهشعرضهنفتعراق
مارس۲0۲۲ در

کاهــش تولید نفت عراق در ماه مارس 
شــکاف بین تولید و سهمیه این کشور 
در توافقنامه عرضه ائتالف اوپک پالس 
را افزایش داد.داده های سازمان دولتی 
بازاریابی عراق موســوم به ســومو، در 
روز سه شــنبه )۱۶ فروردین ماه( نشان 
داد کــه عراق در مــاه مارس ۴ میلیون 
و ۱۵۰ هــزار بشــکه در روز نفت تولید 
کــرده اســت که ۲۲۲ هزار بشــکه در 
روز کمتر از ســهمیه تولید این کشــور 
بر اســاس توافق تعدیل تولید سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش )ائتالف اوپک پالس( است.بر 
اســاس این داده ها، تولید نفت عراق در 
ماه مارس ۱۱۲ هزار  بشکه در روز کمتر 
از مــاه فوریه بود.عراق مانند چند عضو 
دیگر اوپک در تالش اســت اکنون که 
عرضه جهانی محدود و قیمت ها افزایش 
یافته اســت، نفت بیشتری تولید کند.

تولیــد نفت عراق در ماه مارس به دنبال 
توقــف فعالیت میدان های نفتی جنوب 
این کشــور - که یک دهــم تولید نفت 
عــراق را متوقف کــرد - کاهش یافت.

فعالیــت میدان نفتــی قرنه غربی-۲ با 
ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار بشــکه در روز 
به دلیل عملیــات تعمیر و نگهداری به 
مدت ۱۲ روز )تا هشتم مارس( متوقف 
بود و میدان ناصریه با ظرفیت تولید ۸۰ 
هــزار بشــکه در روز به دلیل اعتراض ها 

تعطیل بود. 

4میلیارددالری ضرر
غولنفتیآمریکایی

بایکوتروسیه از
 اکســون موبیل در اظهارنامه ای اعالم 
کرد به عنوان گرداننده پروژه ساخالین، 
این شــرکت به ایمنی افراد، حفاظت از 
محیــط زیســت و یکپارچگی فعالیتها 
متمرکز شده است.اکسون ماه میالدی 
گذشته به دلیل تحریمهای بین المللی 
و واکنــش به حمله نظامی روســیه به 
اوکرایــن، تصمیم گرفت به حضور چند 
دهه ای در روســیه پایان دهد.ساخالین 
۱ هنگامی که اکسون برای نخستین بار 
تولید نفت در میادین نفتی آرکتیک را 
در ســال ۲۰۰۵ آغاز کرد، یک شگفتی 
مهندســی بود و سال میالدی گذشته 
۲۲۷ هزار بشکه در روز نفت تولید کرد و 
دو یخ شکن برای حفظ صادرات در طول 
زمســتان دارد. اما به مرور زمان، روسیه 
در مجموعه دارایی های جهانی اکسون 
موبیل، اهمیت کمتری پیدا کرد.ارزش 
ســهام اکسون موبیل در نیویورک پس 
از اعالم این خبر تغییر چندانی نداشت 

و ۸3.۰۷ دالر بود.

وزیر نیرو:

۲۵درصدآبآشامیدنی
میرود هدر کشور در

وزیر نیرو  گفت: عدد ۲۵ درصد مجموع هدر رفت 
آب از شــبکه های فرسوده و برداشت های غیر 
مجاز اســت که مجموع آن اتالف آب می باشد.

علی اکبر محرابیان گفت: هدررفت در خطوط 
و شبکه های جدید آبرسانی شهری و روستایی 
که در چند ســال گذشــته احداث شده بسیار 
کم، اما در شبکه های قدیمی به علت فرسودگی 
باال و رعایت نشــدن برخی استانداردهای الزم 
و مهندســی در احداث آن، بســیار زیاد است.
وزیــر نیرو افزود: هم اکنــون میزان هدررفت 
آب در برخی شــهرهای کشــور مثل یزد بسیار 
کم و حتی از اســتانداردهای جهانی نیز کمتر 
اســت، اما در برخی شهرها مثل یاسوج به علل 
وضــع جغرافیایی خاص منطقه و فرســودگی 
بســیار زیاد خطوط و شــبکه های آبرسانی آن، 
حدود ۶۰ درصد اســت.محرابیان با اشــاره به 
کم بــودن اعتبارات جلوگیری از هدررفت آب 
گفت: اما با این وجود طرح کاهش هدررفت آب 
در شــهرهایی مانند یاسوج در دستور کار قرار 
گرفته است.وی درباره راهکار کاهش هدررفت 
آب در کشــور افزود: قرار اســت با اســتفاده از 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی، شــبکه های 
فرســوده آبرسانی، اصالح و از محل جلوگیری 
از هدررفت، بخشــی از آب توسط سرمایه گذار 
به دیگر بخش ها فروخته شود که با این کار هم 
هدررفت کنترل و هم سرمایه بخش خصوصی 

برگشت داده می شود.

قائم مقام وزیر صمت:

همهمحصوالتزنجیره
پتروشیمیواردبورسکاال

خواهدشد
قائــم مقــام وزیر صنعت، معــدن و تجارت در 
امور بازرگانی گفــت: همه محصوالت زنجیره 
پتروشــیمی در یک برنامه زمان بندی شــده 
طــی یکــی دو ماهه وارد بــورس کاال خواهد 
شــد.محمدصادق مفتح افــزود: مطابق توافق 
انجام شــده بیــن وزارت صمت و وزارت نفت، 
همه محصوالت زنجیره پتروشــیمی در بورس 
عرضــه می شــود و در صورتی کــه محصولی 
دارای مــازاد بود، اجازه صادرات خواهد یافت.
وی در پاســخ به اینکه برخی شــرکت ها تنها 
بخــش کوچکــی از محصوالت تولیدی خود را 
در بورس عرضه کرده و از این طریق به انحراف 
قیمت هــا در بازار می پردازند، تصریح کرد: این 
مســاله به معنای مدیریت کردن بورس است و 
باید این رویه اصالح شود.مفتح تاکید کرد: امروز 
فقــط تولیدکنندگان محصوالت پتروشــیمی 
می توانند کد بورسی دریافت کرده و در بورس 
کاال به خرید بپردازند، بنابراین رقابت تنها بین 
تولیدکنندگان خواهد بود و دالالن و واسطه ها 

فرصتی برای سوداگری نخواهند یافت. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران:

برنامهریزیبرایپیکمصرف
تابستانتهرانانجامشدهاست

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران 
گفت:برنامه ریــزی و آمادگــی الزم برای پیک 
مصرف تابســتان انجام شــده و همه امکانات 
فنی وکارشناســی برای حفظ پایداری شبکه 
برق پایتخت در سال جاری به کار گرفته شده 
اســت.»کامبیز ناظریان« در نشســت شورای 
معاونان و مدیران این شرکت افزود: برنامه ریزی 
و آمادگی الزم برای پیک مصرف تابستان تهران 
انجام شــده و همه امکانات فنی وکارشناســی 
برای حفظ پایداری شبکه برق پایتخت در سال 
جاری به کار گرفته شده است.وی ادامه داد: با 
برنامه ریزی و تالش شبانه روزی و مستمر در 
تعطیالت نوروزی از وقوع هرگونه خاموشی در 
آغاز فصل بهار به منظور رفاه حال هرچه بیشتر 
شــهروندان و مسافران در پایتخت جلوگیری 
شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بــزرگ گفت: پایداری شــبکه و عبور از پیک 
تابســتان ۱۴۰۱ از مهمترین اهداف آتی این 
شرکت اســت.ناظریان اظهار داشت: استفاده 
از ظرفیت های دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ در 
مجموعه توزیع برق شــهر تهران نیز سرلوحه 
فعالیت ها قرار گرفته اســت و بر همین اساس 
انتظار داریم به موازات اقدام های انجام شــده 
در بخش اصالح و بهینه سازی شبکه، افزایش 
ظرفیت و کاهش تلفات، با کنترل هوشمند بار 
و بهره گیری از توان مشــاوران و شــرکت های 
دانش بنیان و همکاری مشترکان بزرگ به ویژه 
اداره ها و دستگاه های اجرایی، بتوانیم تابستان 
پیش رو را با موفقیت پشــت ســر بگذاریم.به 
گزارش خبرنگار مهر در روزهای گذشــته علی 
اکبــر محرابیان، وزیر نیرو گفت: در راســتای 
توســعه طرح های نیروگاهی پیش بینی شده 
مجموعــاً ۶ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی 
کشــور اضافه شــود که ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات 
آن در چارچــوب طرح های نیروگاهی اســت 
البته بخشــی از آن به بهره برداری رســیده و 
بخــش دیگر تا فصل تابســتان به بهره برداری 

خواهد رسید.

هیات مدیره انجمن فن آوران زنجیر بلوک با تاکید 
بر جلوگیری از خروج کسب وکارها و نیروی انسانی 
متخصص از کشــور و عدم نگه داشت دارایی های 
دیجیتــال ایرانی ها در کســب وکارهای خارجی، 
اعــالم کــرد تعیین نــرخ غیرکارشناســی برای 
حامل های انرژی به گونه ای که قیمت تمام شــده 
برق را باالتر از چهار سنت برای این صنعت فراهم 
کنــد، چیزی جز عقب ماندگــی و ادامه ماینینگ 

زیرزمینی ندارد.

استخراجبیتکوین چندماهاخیر در
جنجالهایزیادیبهپاکردهاست

در چند ماه اخیر استخراج بیت کوین جنجال های 
زیادی به پا کرده است. از طرفی نبود قانون مشخص 
برای برخورد با فعاالن این حوزه که از سوی بانک 
مرکزی فعالیتشان غیرقانونی اعالم شده در مقابل 
آن دســته که اســتفاده از ارز دیجیتالی را راهی 
بــرای دور زدن تحریم هــا و ارزآوری می داننــد و 
از طــرف دیگر واکنش مســؤوالن وزارت نیرو که 
افزایــش مصــرف برق را در فصــل گرما به گردن 
اســتخراج کنندگان انداخته و هر روز یک مزرعه 
اســتخراج را با این ادعا شناســایی می کنند.پیش 
از ایــن ابوالحســن فیروزآبــادی، دبیر شــورای 
فضــای مجــازی با بیان اینکــه ارزهای دیجیتال 
بحــث مفصلــی دارد، گفته بود کــه ارز دیجیتال 
به عنوان ابزار مبادله یک موضوع اســت و اینکه به 
عنوان ثروت اندوزی و ســرمایه گذاری به آن نگاه 
کنیم، یک موضوع دیگر اســت. فعال در کشــور ما 
تولیــد و اســتخراج رمزارزهای جهان روا به عنوان 
یک فرآیند مثبت در حال ســاماندهی اســت. در 
حوزه مبادله هم مقداری که به دور زدن تحریم ها 
کمک  کند، باید مورد حمایت قرار گیرد.از ســوی 
دیگر کارشناســان معتقدند در شــرایط تحریمی 
که نمی توانیم صادرات و واردات داشــته باشــیم، 
می توانیــم  از این امکان اســتفاده کنیم؛ انرژی را 
بــه بیت کویــن تبدیل کرده و با آن بیت کوین کاال 
و خدمــات وارد کنیــم، یا خدماتی که داخل ایران 

تولیــد می شــود مثل نرم افزارهایــی تولیدی که 
می توانیــم به صورت مجــازی ارائه کنیم را صادر 
کنیــم و رمــزارز دریافت کنیم. بــا وجود این، در 
ماه های پایانی ســال ۱۴۰۰ هم از سوی کارگروه 
اســتخراج انجمن بالک چین ایران اینطور عنوان 
شــد که در حال حاضر، تکلیف صنعت اســتخراج 
در کشــور همچنان مشخص نیست و باید دید در 
ســال جدید، چه تصمیمی برای صنعت استخراج 
گرفته می شــود.در این راستا هیات مدیره انجمن 
فن آوران زنجیر بلوک به تازگی در بیانیه ای عنوان 
کرد: بیش از پنج سال است که موضوع بالک چین 
و دارایی های دیجیتال در کشــور بررسی می شود 
و احساس خطر ناشی از اشتباه، اجمال یا تعارض 
در فراینــد غیرشــفاف قانون گذاری مــا را به آن 
داشــت تا حسب وظیفه ذاتی خود و در چارچوب 
اساســنامه انجمن، هشدارهای الزم جهت تکرار 
نشــدن اشتباهات و خسارت های ناشی از آن ارائه 
شــود. کشــور ما تا به امروز آسیب های زیادی را از 
محل عدم تولید میلیاردها دالر دارایی دیجیتال، 
رشــد کسب وکارهای ناسالم این حوزه، استخراج 
زیرزمینی و کوچ نیروی انســانی متخصص ایرانی 
متحمل شــده است و تنها مردم و کسب وکارهای 

سالم مظلومانه چوب این کم کاری ها و ترک فعل ها 
را خورده اند.ایــن حــوزه تنظیم پذیر و قانون پذیر 
اســت اما دستورپذیر نیست. ماهیت غیرمتمرکز 
این حوزه باعث ایجاد دو ویژگی خاص برای تجارت 
داخلی و خارجی کشــور می شــود و راه کارهای 
متناســب جهــت حفظ حقوق همزمــان مردم، 
کســب وکارها و حاکمیت، بارها توســط انجمن 
فناوران زنجیره بلوک ارائه شــده اســت. سه سال 
اســت که تعیین تعرفه استخراج رمزارزها معادل 
۷۰ درصــد میانگیــن صادراتی بــرای گاز و نرخ 
صادراتی برای برق، منجربه عدم ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصی )در عیــن اعالم آمادگی کامل( 
در زیر ســاخت تبدیل انرژی کشــور شــده و تنها 
باعث قانون گریزی فعاالن و عدم توســعه کشــور 
در ابعــاد اقتصاد انرژی و اقتصاد دیجیتال شــده 
اســت که همچنان شــاهد وجود همین دیدگاه با 
توســل به دالیل کامال نادرســت و توجیهات قابل 
جرح هســتیم.چه کسی پاسخگوی ازدست رفتن 
درآمــد ۲۰ هزارمیلیارد تومانی برای وزارت نفت 
و نیــرو از محــل فروش انرژی به این صنعت و عدم 
خلق ثروت در کشــور از درآمد ساالنه ۱۵ میلیارد 
دالری استخراج خواهد بود؟ چگونه است که متن 

احکام تنظیم گری این حوزه تا این حد از روح سند 
تحول دولت ســیزدهم و نام گذاری سال ۱۴۰۱ و 
اهمیت اقتصاد دیجیتال برای کشــور دور افتاده 
است؟ متاسفانه همین رویکرد درباره حوزه تبادل 
دارایی های دیجیتال نیز حاکم اســت و رنگ وبوی 
تمرکزگرایــی و مجوزدهی و تصدی گری تکراری 
بانــک مرکزی که بارها نتایج آن را در ســال های 
گذشته دیده ایم به چشم می خورد. هرگونه تمرکز 
در این موضوع منجربه رانت و فســاد می شــود یا 
از لحــاظ امنیتــی دارایی هــا و داده های مردم را 
در مخاطــره می اندازد.پیشــنهاد می کنیم جهت 
جلوگیری از خروج کســب وکارها و نیروی انسانی 
متخصص از کشــور و عدم نگه داشت دارایی های 
دیجیتــال ایرانی ها در کســب وکارهای خارجی، 
قوانین به گونه ای تنظیم شــود تا تسهیل گر و نگاه 
توسعه ای داشته باشد، تاکید می کنیم تعیین نرخ 
غیرکارشناسی برای حامل های انرژی به گونه ای که 
قیمت تمام شده برق را باالتر از چهار سنت برای این 
صنعت فراهم کند، چیزی جز عقب ماندگی و ادامه 
ماینینگ زیرزمینی برای کشور نخواهد داشت.در 
پایان این بیانیه نیز آمده اســت: هشدار می دهیم 
کشورهای همسایه به سرعت در حال جذب نیروی 
نخبه و جوان و سرمایه های کشور برای راه اندازی 
کســب وکارهایی هســتند که فقط با تغییر نگاه 
دولت مردان می تواند در این خاک بنا نهاده شود. 
ما در رقابت اســتخراج )قدرت شبکه بیت کوین( 
در مقابل کشــورهای تازه واردی همچون آمریکا و 
کانادا روزبه روز درحال باختن قافیه هســتیم. در 
صورتی که می توانســتیم قطب منطقه و پیشــرو 
در این صنعت باشــیم و قدرت پردازشی را داشته 
باشیم که تامین کننده قدرت استراتژیک فردای ما 
باشد. دولت مردان، تصمیم گیران و تصمیم سازان، 
امــروز در ایــن بزنگاه تاریخی در اقتصاد دیجیتال 
کشور رویکرد شما سرنوشت ساز خواهد بود، پس 
به گونه ای عمل کنید که فردا شرمنده خدا، کشور 
و مردم نباشید و به جای حسرت، آینده ای سربلند 

و باافتخار نصیبتان شود.

ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی از بررسی 
عملکرد وزارت نفت در طول هفت ماه گذشته و برنامه های آتی 
این وزارتخانه در راستای تحقق شعار سال در جلسه روز گذشته 
این کمیســیون با حضور وزیر نفت خبر داد.مصطفی نخعی در 
تشــریح جلسه کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی، بیان 
کرد: در جلســه کمیســیون میزبان وزیر نفت و معاونین ایشان و 
مدیران شرکت های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت یعنی شرکت 
ملی نفت ایران، شــرکت ملی گاز، شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی  و شرکت صنایع پتروشیمی بودیم.وی در ادامه 
اظهار کرد: در این جلسه که اولین جلسه ما با وزیر نفت در سال 

جاری بود در ابتدا گزارشی از عملکرد هفت ماهه وزارت نفت در  
ســرفصل هایی مانند تامین و تحویل ســوخت مایع به نیروگاه ها 
و مصرف و کنترل و بهینه ســازی مصرف ســوخت در کشور ارائه 
شد.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تصریح 
کرد: آنطور که وزیر نفت تاکید داشــتند بر اســاس سیاست های 
اعمال شده در سال گذشته صرفه جویی روزانه حدود ۲۸ میلیون 
مترمکعب در روز در حوزه گاز طبیعی داشتیم که عدد قابل توجهی 
است. بخشی از این طبیعتا به قانون بودجه سال گذشته باز می 
گردد که در آن تشویق مشترکان کم مصرف و جریمه پرمصرف 
ها دیده شده بود. همچنین وزیر اشاره ای داشتند به قراردادها و 

تفاهم نامه هایی که در ۷ ماه گذشته منعقد شده است. سخنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در ادامه تاکید کرد: وزیر 
اشاره داشتند که ۵۰ قرارداد با ارزشی بالغ بر ۵/۱۷ میلیارد دالر 
منعقد شــده اســت که عمدتا در بحث توسعه میادین مشترک 
نفتی و گازی، جمع آوری گازهای مشعل، توسعه زنجیره ارزش 
پاالیشگاهی و استفاده از توان شرکت دانش بنیان می باشد. هم 
تعداد قراردادها و هم ارزش آن ها قابل توجه اســت.نخعی افزود: 
موضوع انعقاد و عملیاتی کردن قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان 
به آذربایجان هم از ســرفصل های مهم دیگری بود که از طریق 

دیپلماسی انرژی محقق شده است. 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی خبر داد؛ 

کمیسیونانرژی  بررسیعملکردهفتماههوزارتنفتدر

خبر  ویژه

نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم:

کاهشمنابع افزایشبارندگینمیتواند
کند گذشتهراجبران ۳0سال آبیدر

نماینــده مردم خمیــن در مجلس یازدهم با 
اشــاره به بحران کم آبی کشــور گفت: کاهش 
منابع آبی در 3۰ سال گذشته به قدری بحرانی 
بوده اســت که در بارندگی و نزوالت آســمانی 
نمی تواند جبرانی برای کم آبی داشــته باشد.

علیرضــا نظری درباره بحران آب در اســتان 
مرکــزی اظهــار کرد: در دهــه اخیر با کاهش 
نزوالت آســمانی مواجه بوده ایم. چه در پاییز 
و چه در فصل زمســتان و بهار افزایش دما را 
تجربه کردیم که نقش مهمی در تبخیر آب های 
سطحی داشته است. مجموعه این دو عامل نیاز 

به منابع آبی را تشدید کرده است.
وی افزود: با وجود اینکه بارش های سال در سال 
۱۴۰۰ مناسب بود اما نکته اینجاست که کاهش 
منابع آبی در 3۰ سال گذشته به قدری بحرانی 
بوده اســت که در بارندگی و نزوالت آســمانی 
نمی تواند جبرانی برای کم آبی داشــته باشد. 
بنابراین در سال جاری مثل سنوات گذشته، از 
نظر منابع آبی و سفره های زیرزمینی در مضیقه 
خواهیم بود.این عضو کمیســیون کشاورزی، 
آب، منابــع طبیعی و محیط زیســت مجلس 

تأکید کرد که دستگاه های مسئول باید تا زمان 
رقم خوردن تغییرات اقلیمی در جهان، اقدامات 
مناسب در راستای مصرف بهینه آب و استفاده 
از حداکثــر ابزارها برای صرفه جویی انجام داد 
و اســتفاده کرد.  این عضو مجمع نمایندگان 
استان مرکزی درباره نحوه آبیاری محصوالت 
کشــاورزی در شهرستان خمین گفت: قریب 
به اتفاق آبیاری های کشــاورزی در شهرستان 
خمیــن به صورت ســنتی اعمال می شــود. 
شهرســتان خمین قطب کاشــت لوبیا چیتی 
اســت. با این حال،  ما هنوز از روش های نوین 
آبیاری برای این محصول اســتفاده نمی کنیم. 
بیشــترین روش مورد اســتفاده آبیاری همان 
روش غرقابی اســت .نظری به ضرورت افزایش 
اعتبارات مبارزه با بحران کم آبی و ســند دار 
شدن زمین های کشاورزی اشاره کرد و تأکید 
کرد: از یک طرف، اعتبارات کافی نیست. یکی 
از دالیل عدم استفاده از امکانات به روز آبیاری، 
سند دار نبودن اراضی کشاورزی است. بنابراین 
، باید به فکر تعیین تکلیف سندهای زمین های 
خرد شده ای باشیم که در حال نابودی است.

وزیر نفت :

قراردادبینتیجهتوتال چندبرابر
کردیم قراردادسرمایهگذاریامضا

وزیر نفت با اشاره به اینکه در عمر هفت ماهه 
وزارت نفــت دولــت ســیزدهم تاکنون ۱۶.۵ 
میلیارد دالر قرارداد جدید امضا شــده اســت، 
گفــت: ایــن قراردادها چند برابر قرارداد ایران 
بــا توتال برای توســعه فــاز ۱۱ پارس جنوبی 
بود که به نتیجه نرســید.دولت ســیزدهم در 
حالــی روی کار آمــد که به گفتــه وزیر نفت 
ذخیره ســازی های ســوخت وضــع مطلوبی 
نداشــت و این در شــرایطی بود که در آستانه 
ورود به ماه های ســرد ســال بودیم. با این حال 
نه تنها ســوخت مورد نیاز کشور در بخش های 
مختلــف از حمل ونقل گرفته تا بخش خانگی 
و نیروگاهی بدون قطعی و کمبود تأمین شــد، 
بلکه در کنار آن صنعت نفت ۱۶.۵ میلیارد دالر 
قرارداد جدید در بخش های مختلف امضا کرد.
قراردادهایی که هم با شرکت های داخلی و هم 
شــرکت های خارجی امضا شــده و چند برابر 
ارزش قرارداد بی سرانجام با کنسرسیوم توتال 
برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است، 
امــا آن گونه که جواد اوجی تأکید دارد به دلیل 
شــرایط تحریم نمی توان نامی از شرکت های 

خارجی آورد. در کنار آن دیپلماســی فعال در 
حــوزه انرژی نیــز رونق گرفت و در عمر هفت 
ماهــه وزارت نفت دولت ســیزدهم اقدام های 
مختلفی انجام شد که از مهم ترین آنها می توان 
به آغاز ســوآپ گاز ترکمنســتان به جمهوری 
آذربایجان اشــاره کرد.اوجی معتقد است آغاز 
سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان 
و کمک به پایداری شــبکه گاز شــمال شرق 
کشــور از دیگر اقدام هایی بود که به عبور امن 
از زمســتان کمک کند.اوچی گفت :افزون بر 
تأمین ســوخت زمستانی، یک میلیارد و ۲۵۰ 
میلیون لیتر سوخت مایع بیشتری در مقایسه 
با دوره مشابه پیش از آن در نیروگاه ها و صنایع 
ذخیره شــد که در فصل سرد که گازرسانی به 
نیروگاه ها و صنایع کاهش می یابد، از ســوخت 
مایع استفاده کنند. برای آنکه به اقتصاد صنایع 
و نیروگاه نیز آسیبی نرسد، سوخت مایع را به 
قیمــت گاز طبیعی بــه آنها تحویل دادیم.این 
اقدام ها کمک کرد با وجود آنکه زمستان بسیار 
سردی داشتیم و دما در اغلب استان ها به منفی 
۲۰ درجه رسیده بود قطعی گاز اتفاق نیفتاد. 
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55بانک و بیمه
با احکام مدیرعامل؛ 

مدیرعامل معاونفنیومشاور
بازاریابیبیمهمیهن امور در

منصوبشدند
پــور  آریــان  رســول   
مدیرعامــل بیمه میهن با 
صدور احکامی جداگانه، 
عباســعلی فراشــیانی و 
ســیدکاظم ملکوتی را به 
ترتیب به عنوان سرپرست معاونت فنی و مشاور 
مدیرعامل در امور بازاریابی این شرکت منصوب 

کرد.
مدیرعامــل بیمه میهــن در احکام صادره ابراز 
امیدواری کرده اســت که ایشــان با استعانت از 
پــرودگار متعــال و با بهره گیری از ظرفیت ها و 
سیاست های راهبردی این شرکت زمینه تحقق 
اهداف و رشد و تعالی بیمه میهن را بیش از پیش 
فراهم ســازند. گفتنی است پیش از این مهدی 
گشــادرو به مدت سه سال سرپرستی معاونت 

فنی بیمه میهن را بر عهده داشت.
عباســعلی فراشــیانی مدت ها در صنعت بیمه 
فعالیت داشــته و سوابق اجرایی در بخش های 
مختلف شــرکت ســهامی بیمه ایران از جمله 
مدیر مجتمع شــهید مطهری، مدیرکلی بیمه 
هــای اتومبیــل و معاونت حقوقی و هماهنگی 
امور استانها، شعب و نمایندگی های بیمه ایران 

را در کارنامه کاری خود دارد.
ســیدکاظم ملکوتــی نیــز ســابقه مدیرکلی 
بیمه هــای مســئولیت و مهندســی و انرژی و 
ریاســت مجتمع ولیعصر بیمه ایران و نیز مدیر 
بیمه های مهندسی، مسئولیت و انرژی و عضو 
هیئــت مدیره و معاونت فنی بیمه تجارت نو را 

در کارنامه کاری خود دارد.

اعالمساعتکاریشعب
وواحدهایستادیبانکدی

ماهمبارکرمضان در
 بر اساس تصمیمات اتخاذ 
شــده شعب بانک دی در 
ایام ماه مبارک رمضان در 
روزهــای شــنبه تا چهار 
شنبه از ساعت ۷:3۰ الی 
۱3 و در روزهای پنجشــنبه از ســاعت ۷:3۰ 
الــی۱۲ آماده خدمت رســانی به مشــتریان 
هســتند. همچنین مشتریان می توانند در ماه 
مبارک رمضان، روزهای شــنبه تا چهارشنبه از 
ســاعت ۷:3۰ تا ۱۵ برای انجام امور اداری به 

واحدهای ستادی این بانک مراجعه کنند.
گفتنی اســت؛ ساعت شروع کار شعب و ادارات 
ستاد مرکزی در روزهای بعد از شب قدر مصادف 
با یکم و پنجم اردیبهشــت ماه با یک ســاعت 
تاخیر، از ساعت ۰۸:3۰ خواهد بود. مرکز ارتباط 
با مشــتریان بانک دی با شماره ۰۲۱-۲۸۹3۰ 
در تمام ســاعات شبانه روز، آماده پاسخ گویی و 

ارایه خدمات الزم به مشتریان است.

تداوماجرایطرحتخفیفهای
بیمهپاسارگاد بهاراندر

 شرکت بیمه پاسارگاد به 
منظور تکریم ارباب رجوع 
و حلول بهار قرآن همزمان 
بــا بهار طبیعــت تا پایان 
فروردین ۱۴۰۱، نســبت 
به اجرای طــرح “تخفیف بهاران” اقدام نموده 
اســت. بر این اســاس به منظور ارایه خدمات 
گسترده و افزایش رضایتمندی ، خریداران بیمه 
نامــه هــای بدنه اتومبیل و همچنین بیمه نامه 
آتش سوزی )واحدهای مسکونی و غیرصنعتی( 
می توانند با مراجعه به شــعبه ها و نمایندگی 
های بیمه پاســارگاد از تخفیف های ویژه این 
شرکت برخوردار شوند. کلیه هموطنان گرامی 
اطالعــات  کســب  جهــت  تواننــد   مــی 
 بیشــتر و دسترســی بــه نشــانی شــعبه ها 
 و نمایندگی های این شــرکت در سراسر کشور 
 بــه پایــگاه اطالع رســانی بیمــه پاســارگاد

www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با 
 مرکــز ارتبــاط بــا مشــتریان پاســارگاد

۸۲۴۸۹ )۰۲۱( تماس حاصل نمایند.

اخبار

دیدار مسعود بادین با سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در عمان: 

مدیرعاملبیمهآسیابهحضور
عمان بیمهکشور بازار در

تمایلکرد ابراز

با توجه به توانمندی های باالی فنی و مالی 
بیمه آسیا، این شرکت آمادگی دارد خدمات 
بیمه ای خود را در بیرون از سرزمین اصلی 

گسترش دهد.
مســعود بادین نایب رئیــس هیات مدیره 
و مدیرعامــل بیمه آســیا و هیــات همراه 
درمالقات با علی نجفی ســفیر کشورمان در 
عمان، بر حضور در بازار بیمه ای این کشور 

اعالم آمادگی کردند.
بنا بر این گزارش، مدیرعامل بیمه آســیا در 
این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت های این 
شرکت به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی 
کشور اظهار داشت: بیمه آسیا با برخورداری 
از توانمنــدی هــای مالی و فنی باال از جمله 
برخورداری از کارکنان متخصص و با تجربه 
و شــبکه گسترده و توانمند فروش توانسته 
است جایگاه ممتاز و ارزشمندی در ساختار 
اقتصادی به ویژه بازار بیمه کشور کسب کند.
وی افزود: با توجه به برخورداری بیمه آسیا 
از این ظرفیت ها، این شرکت در حال بررسی 
حضور در بیرون از سرزمین اصلی و گسترش 
خدمات بیمه ای خود در خارج از کشــور از 

جمله کشورعمان است.
در این دیدار که در محل ســفارت ایران در 
مســقط برگزار شــد و اسماعیل مهدوی نیا 
عضــو هیــات مدیره بیمه آســیا نیز حضور 
داشت ، علی نجفی سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در عمان ضمن اشاره به ظرفیت های 
موجود در روابط ایران و عمان برای گسترش 
مبادالت اقتصادی و تجاری میان دو کشور، 
نقــش بیمه در تقویت همکاری اقتصادی و 
توســعه ارتباطات بخش های خصوصی دو 
 کشور را حائز اهمیت برشمرد و از برنامه بیمه 
آسیا برای توسعه فعالیت در رابطه با همکاری 

اقتصادی ایران و عمان استقبال نمود.

ساعاتکاریشعب
واداراتمرکزیبانکسینا

ماهمبارکرمضاناعالمشد در

با توجه به مصوبه ستاد کرونا درباره بازگشت 
ساعات کاری به حالت عادی، شروع کار واحد 
های ســتادی و شعب بانک سینا طبق روال 
گذشــته خواهد بود. اما در ایام ماه مبارک 
رمضان به منظور اســتفاده بهتر کارکنان از 
فرصت عبادت در این ماه، یک ساعت از پایان 
ســاعت کاری کلیه ادارات کسر می شود. بر 
این اســاس شعب بانک سینا روزهای شنبه 
تا چهارشــنبه از ســاعت ۷:3۰ الی ۱۴:3۰ 
و روزهای پنج شــنبه از ســاعت ۷:3۰ الی 
۱۲:3۰ آمــاده ارائه خدمات به مشــتریان 

عزیز هستند.
ســاعات کاری اداره هــای مرکزی نیز طی 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۱۵ 
الی ۱۴:۴۵ و روز های پنج شــنبه از ساعت 

۷:۱۵ الی ۱۲:۴۵ می باشد.

سال“تولید؛ کارگروهتحققاهدافشعار تشکیل

دانش بنیان، اشتغال آفرین” در بانک رفاه کارگران
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در راستای تحقق اهداف شعار سال 
“تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین”، کارگروه تخصصی تحقق اهداف 

این شعار، در اسرع وقت در بانک رفاه کارگران تشکیل خواهد شد.
اسماعیل للـه گانی با بیان این مطلب در اولین نشست شورای معاونان 
بانک در سال ۱۴۰۱، افزود: شعار “تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین” 
نقشــه راه همه اقدامات بانک در ســال جاری خواهد بود و ضرورت 
دارد در راســتای تحقق اهداف این شــعار تمامی ظرفیت های بانک 

را به کار گیریم.
وی تاکید کرد: با طراحی ســاختار مشــخصی در بانک رفاه کارگران، 
نسبت به برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف شعار سال اقدام خواهیم 
کرد تا به سهم خود از تولید ملی، کسب و کارهای دانش بنیان و توسعه 

اشتغال حمایت داشته باشیم.
للـــه گانی در ادامه به ظرفیت های کسب و کارهای دانش بنیان اشاره 
کرد و گفت: در شرایطی که کشور با تحریم های ظالمانه نظام استکبار 
دست به گریبان است، مسیر امن و مطمئن برای خنثی سازی اثر این 
تحریم ها تکیه به توان و منابع داخلی اســت و در این مســیر کســب 
و کارهــای دانش بنیان از ظرفیت های بســیار بــاال و تعیین کننده ای 
برخوردار هســتند. به گفته وی، کســب و کارهای دانش بنیان با منابع 

بسیار کم )درمقایسه با سایر کسب و کارها( می توانند بهره وری بسیار 
باال و اشتغالزایی فراوانی به همراه داشته باشند.

مدیرعامــل بانــک رفاه کارگران خاطرنشــان کرد: برخی از کســب 
و کارهــای دانش بنیان به نســبت ســرمایه ای کــه در اختیار دارند، 
می توانند ظرفیت های بهره ورانه خود را تا 3۰۰ درصد در مقایســه با 
 سایر کسب و کارها ارتقاء ببخشند و به همین نسبت در توسعه اشتغال 

موثر واقع شوند.
وی تصریــح کــرد: بنابرایــن انتخاب شــعار “تولیــد؛ دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین” انتخاب بســیار هوشــمندانه ای از طرف مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( بوده اســت که می تواند نقش تعیین کننده ای 

در راستای خنثی سازی اثر تحریم های بین المللی داشته باشد.
للـــه گانی بــا بیــان اینکه یکی از مهم ترین معضالت کشــور در حال 
حاضر معضل بیکاری اســت، افزود: بیکاری به دنبال خود آســیب های 
اجتماعی را به همراه دارد و حمایت از تولید ملی و توســعه کســب و 
کارهای دانش بنیان می تواند در رفع این معضل بســیار موثر باشــد؛ 
به همین دلیل همه این مفاهیم در شــعار ســال “تولید؛ دانش بنیان، 

اشتغال آفرین” گنجانده شده است.
وی از هدایت تســهیالت بانک رفاه کارگران به ســمت تولید ملی و 
حمایــت از کســب و کارهــای دانش بنیان در ســال جاری خبر داد و 
گفت: این اقدام می تواند در راســتای توســعه اشتغال و تحقق اهداف 

شعار سال بسیار موثر باشد.
للـــه گانی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بانک رفاه کارگــران از همه 
ظرفیت های خود در مســیر تحقق اهداف شــعار بهره خواهد برد و با 
تشکیل کارگروه تخصصی، در این مسیر برنامه ریزی و اقدام خواهد کرد.

اخبار

حجمعملیاتبانکتوسعهتعاونبا۳6درصدرشدهمراهبودهاست
مدیر عامل بانک توسعه تعاون حجم عملیات بانکداری توسعه ای 

سال گذشته بانک را همراه با 3۶ درصد رشد اعالم نمود.
حجــت الــه مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون در دیدار با 
مدیــران عامــل و اعضای هیات مدیره شــرکت های تابعه بانک 
ضمــن تبریک ســال جدید و حلول ماه مبــارک رمضان اظهار 
داشــت: شــرکت های زیر مجموعه با بانک عملکردی یکپارچه 
داشته و در تکمیل زنجیره ارزش بخش تعاون فعالیت می کنند.
وی افزود: عملکرد مالی شــرکت ها در ترازنامه بانک تاثیر گذار 
است و شرکت ها ابزاری برای کمک به تحقق اهداف توسعه ای 

و حمایتی بانک محسوب می شوند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: مانده منابع و مصارف بانک 
در پایان ســال ۱۴۰۰ با رشــدی 3۶ الی 3۷ درصدی در مقایسه 
با ســال پیشــین همراه بوده است و ۱۶۵ هزار پرونده تسهیالتی 
مصــوب و پرداخــت گردیده اســت و حجم خدمات تخصصی از 
قبیل صدور اعتبار اسنادی و ضمانت نامه در شبکه شعب نشان 

دهنده رشدی قابل توجه در حجم عملیات بانک بوده است.
وی با اشــاره به لزوم تبعیت از شــعار ابالغی مقام معظم رهبری 
تحت عنوان »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« گفت: مجموعه 
بانــک بــه عنوان نهاد دولتی برای تحقق این هدف مهم و اجرای 
این راهبرد احساس وظیفه می کند و بخش تعاون به عنوان بخش 
مهمی از اقتصاد قابلیت های ویژه برای تولید بر پایه کارآفرینی و 

دانش بنیان برخودار است.
مهدیــان گفــت: 3۵۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش ســرمایه 
هشــت بانک دولتی در بودجه ســال ۱۴۰۱ لحاظ شده است که 

باپیگیری ها و تبیین رویکرد توسعه ای بانک در طرح های ملی 
امید است که سهمی مناسب از افزایش سرمایه به بانک توسعه 
تعاون اختصاص یابد تا کفایت سرمایه بانک به حد متعارف نزدیک 
شود و ظرفیت های جدید برای فعالیت توسعه ای بانک فراهم آید.
وی خاطر نشان کرد: ظرفیت های مناسبی به لحاظ فنی، تجربی 
و مدیریتی در شرکت ها وجود دارد که بسیاری از نیازهای بانک 
در زمینــه هــای فناوری، ابنیه ای، تاسیســاتی، بیمه ای ، ارزی 
و مدل هــای نویــن مالی و اعتباری با اجرای پروژه های متنوع و 
ایجاد فرآیندهای اثربخش از ســوی شرکت ها تامین شده است 
و مشــتریان و تعاونگران نیز از محصوالت و خدمات شــرکت ها 

بهره می برند.
ســید باقر فتاحــی رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون به 
برگزاری بموقع مجامع شرکت ها و رعایت استانداردهای مالی و 
حســابداری و عملکرد شفاف وهدفمند شرکت ها طی سال های 
پیشین اشاره نمود و گفت: بانک توسعه تعاون در مسیر تقویت 

ســرمایه انســانی و افزایش سرمایه شــرکت ها تدابیر و اقدامات 
متنوعــی صورت داده اســت و در وضعیــت کنونی انتظارات از 
شــرکت ها برای ارتقای ســطح عملیات و نقش آفرینی بیشتر در 

بخش تعاون افزایش یافته است.
امیر هوشــنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون 
گفت: فعالیت شرکت ها در چارچوب های قانونی از اهمیتی ویژه 
برخوردار اســت و شــرکت ها با مجوز بانک مرکزی در فعالیت 
هستند و راهبری و برنامه های عملیاتی شرکت ها در تطابق کامل 
با برنامه های بانک صورت می پذیرد. مسیر حرکت شرکت ها رو 
به رشــد بوده اســت و الزم است تا با افزایش بهره وری، نقش هر 

شرکت در تکمیل زنجیره ارزش ارتقا یابد.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: 
افزایش ســهم بخش تعاون در اقتصاد ملی از مهمترین اهداف 
مجموعه بانک توسعه تعاون به شمار می رود و شرکت ها می توانند 
ســرآغاز تحوالتی مثبت برای حمایت از بخش تعاون باشــند. 
شرکت ها الزم است تا از رویکرد دولت در زمینه حمایت از اقشار 
متوسط و کمتر برخوردار تبعیت نموده و برنامه های متنوعی در 

این مسیر به اجرا درآورند.
در این نشســت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شــرکت  
خدمات و پشــتیبانی توســعه تعاون، شرکت ســامانه متمرکز 
الکترونیک توســعه تعاون، شــرکت صرافی توسعه تعاون، گروه 
مالی توسعه تعاون، شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه تعاون 
و شــرکت واســپاری توســعه تعاون به بیان دیدگاه ها و تبیین 

برنامه های پیش رو پرداختند.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: مالکان واحدهای مسکن مهر مستقر 
که هنوز دفترچه اقســاط را دریافت نکردند تا خرداد فرصت دارند 
دفترچه اقســاط را دریافت و نســبت به پرداخت با نرخ سود پایین 

اقدام کنند.
محمــود شــایان، در خصــوص بنــد ۴ تبصره ۱۱ قانــون بودجه 
۱۴۰۱ مبنی بر ضرب االجل دو ماهه به مالکان مســکن مهر برای 
تبدیل قرارداد تســهیالت بانک مسکن به قرارداد اقساطی مسکن 

توضیحاتی ارائه کرد.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: نزدیک به ۲۴3 هزار نفر از مشتریان 
بانک مســکن هنوز مســکن مهرشان را قسط بندی نکرده اند، البته 
حدود ۱۶۲ هزار واحد از این تعداد هنوز واحدهایشــان تکمیل و 

تحویل نشده که مشمول این بند قانونی نیستند.
شــایان ادامــه داد: حــدود ۸۱ هزار نفر از مجمــوع ۲۴3 هزار نفر، 
از جمله فروش واحد و دیگر موارد هنوز موفق به دریافت دفترچه واحدهای مسکونی مهر را تحویل گرفتند که بنا به دالیل مختلفی 

قسط نشدند.

وی گفت: این افراد موظف هســتند تا خردادماه امســال نسبت به 
دریافت دفترچه قسط اقدام کنند. در غیر این صورت و بعد از خرداد 

نرخ سود تسهیالت برای این افراد ۱۸ درصد محاسبه می شود.
مدیرعامــل بانک مســکن تصریح کرد: منابــع حاصل از دریافت 
تســهیالت مســکن مهر به صندوق ملی مسکن برمی گردد و برای 
تکمیل و تولید واحدهایی که دولت در برنامه دارد هزینه خواهد شد.

گفتنی اســت در خصوص مســکن مهر در بند ۴ تبصره ۱۱ قانون 
بودجه ۱۴۰۱ آمده است: مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر 
که دارای خدمات زیربنایی هستند موظفند تا پایان خردادماه سال 
۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیالت دریافتی از بانک مسکن به تسهیالت 
فروش اقســاطی به بانک مســکن مراجعه کنند. بانک مسکن مجاز 
اســت در صورت عدم مراجعه مالکان فوق نســبت به افزایش نرخ 
ســود تســهیالت این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب 

شورای پول و اعتبار )۱۸ درصد( اقدام کند.

برایدریافتدفترچهاقساط ضرباالجلدوماههبهمالکانمسکنمهر

خبر  ویژه

مفقودی
ســواری  کمپانــی  ســند  ســبزو  بــرگ 
رنــگ  بــه   1395 مــدل  تیــپ111  پرایــد 
شــهربانی  شــماره  بــه  مــدادی  نــوک 
موتــور  شــماره  بــه  ایــران42-134ط81 
شاســی  شــماره  و   88135712141
5888305 بــه نــام رضــا طاهــری فرزند 
حســین مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

میباشــد. ســاقط 

مفقودی 
مــدل  تیــپ206  پــژو  سبزســواری  بــرگ 
بــه  مشــکی-متالیک  رنــگ  بــه   1390
شــماره شــهربانی ایــران42-633 ه 15 
به شماره موتور 14190076189 و شماره 
 NAAP03ED4CJ558700 شاســی  
بــه نــام مهــدی رضائــی فریمانــی  فرزنــد 
درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود  محمدرضــا 

اعتبــار ســاقط میباشــد.

مفقودی
برگ سبزسواری سایپا تیپ131SE  مدل 
نــوک مدادی-متالیــک  رنــگ  بــه   1393
به شــماره شــهربانی ایــران36-612س19 
بــه شــماره موتــور 5235281 و شــماره 
بــه   NAS411100E3693958 شاســی 
نــام علــی آبرودوســت فرزنــد محمدرضــا 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

میباشــد.

مفقودی
 GLX-XU7  405 تیــپ  پــژو  ســواری  مالکیــت  شناســنامه 
مــدل 1394 بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بــه شــماره پــالک 761 
بــه   124K0676683 موتــور  شــماره  بــه   76 21-ایــران  س 
شــماره شاســی NAAM01CE5FR216230 متعلــق بــه امیــن 
حســینی صیــاد نــورد مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

مفقودی
کارت سواری جیلی NAT2400  مدل 2014 به شماره پالک 721  
 JLD4G24DAJC00688 ب 72-ایران 56 به شــماره موتور
بــه شــماره شاســی L108DBZ52E3078853 متعلــق بــه 
ســیده زهــرا موســوی زاده پیرســرائی فرزنــد ســید مرتضــی 

مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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سرپرست مدیریت عامل شرکت ذوب آهن:

کارکنان،شکوفاییذوبآهناصفهانرقممیخورد امسالباهمدلی
اصفهــان / گروه اســتان ها: همایــش دیدار عیدانه 
مدیرعامل با معاونین، مدیران و سرپرســتان حوزه 
های مختلف شرکت در تاالر آهن روابط عمومی برگزار 
شــد . مهندس ایرج رخصتی در این همایش، ضمن 
تبریک فرارسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان از تالش 
و همراهی تمام تالشگران ذوب آهن اصفهان در سال 
گذشــته که به ویژه منجر به رقم خوردن رکوردهای 
تولید در ماه های پایانی شــد، قدردانی نمود و اظهار 
داشت: امسال با رویکردهای جدید و برنامه ریزی های 
صورت گرفته، فرصت خوبی برای رقم زدن شکوفایی 
ذوب آهن اصفهان فراهم شــده که قطعاً با همدلی و 
همراهی تالشگران شرکت، محقق می شود. وی افزود: 

ســال جاری به تدبیر مقام معظم رهبری با عنوان، 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری شده 
و ذوب آهن اصفهان اقدامات مختلفی در این راســتا 
آغاز کرده اســت که به ویژه در شــرایط تحریم، می 
تواند در تبدیل بسیاری تهدیدها به فرصت، اثرگذار 
باشد. سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن، تمرکز بر 
افزایش تولیــد محصوالت کیفی، پویایی و پایداری 
تولید با افزایش توان رقابت، توسعه شایسته ساالری 
و بسترسازی رشد و ارتقای نخبگان و صاحبان ایده، 
افزایش هم افزایی و جلوگیری از اتالف منابع در جهت 
کاهش قیمت تمام شــده و تقویت و توسعه فرهنگ 
سازمانی را  برخی الزامات تحقق شعار سال در شرکت 

معرفی نمود و افزود: در سال جاری، تولیدات مهم و 
با ارزش افزوده بســیار باال در برنامه شرکت قرار دارد 
که می تواند ســودآوری مناسبی داشته باشد و قطعاً 
در این مســیر با جدیت عمل خواهد شــد. مهندس 
رخصتی، اعتبار و برند شرکت در بازارهای داخلی و بین 
المللی، وجود زنجیره کامل تولید، وجود نیروگاه های 
داخلی و وجود نیروی انسانی متخصص و مجرب را از 
جمله نقاط قوت شرکت دانست و گفت: تامین پایدار 
و اقتصادی مواد اولیه طی سال های اخیر با مشکالتی 
مواجه بوده که تبدیل به چالش اصلی شــرکت شــد 
اما خوشــبختانه با تالش تمام همکاران در رده های 
مختلف و اتخاذ رویکردهای جدید، گشــایش های 

قابل توجهی در تامین مواد اولیه صورت گرفته است 
که می تواند برنامه اصلی امسال برای افزایش تولید 
را محقق ســازد . وی بر مدیریت اثربخش طرح های 
توســعه شــرکت تاکید کرد و افزود: باید با تمام توان، 
پروژه PCI را به طور کامل به بهره برداری برسانیم و 
پروژه هایی که جهت دست یابی به ظرفیت تولید 3 
میلیون و ۶۰۰ هزار تن باید اجرا شود در اولویت قرار 
گیرند . مهندس رخصتی در بخشی از سخنان خود 
بر هم افزایی با شرکت های تابعه شستا نیز تاکید کرد 
و گفت: این هم افزایی در مجموع، منافع ۴۰ میلیون 
ایرانی که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند 

را نیز تامین می کند . 

کلفرهنگوارشاداسالمیاستانخراسانرضوی:  مدیر

مردمی و غیرمتمرکز بودن 2 شاخصه اصلی پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت مشهد است
  مشهد / سمیرا رحمتی 

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
خراســان رضــوی گفــت: مردمــی و 
غیرمتمرکز بودن پانزدهمین نمایشگاه 
قرآن و عترت مشــهد دو شاخصه اصلی 
این دوره اســت .محمد حسین زاده در 
نشســت خبری پانزدهمین نمایشگاه 
قــرآن و عترت بااصحاب رســانه با بیان 
اینکه همزمان با مشــهد نمایشگاه قرآن 
و عترت در ۱۵ شهرستان استان برگزار 
می شود گفت: این دوره از نمایشگاه در 
مناطق ۱3گانه شــهرداری و حرم مطهر 
رضــوی از ۸ الی ۱۷ ماه مبارک رمضان 
برگزار می شود .مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی خراســان رضوی گفت : قرآن 
کتاب زندگی انسان ها است و شاید بتوان 
گفت اصلی ترین کاری که متولیان حوزه 
قرآن برعهده دارند آن است که کالم الهی 
را از وجه رسمی که در مراسمات و آیین 
ها ، جشن ها و عزاداری ها قرائت می شود 
بــه حوزه زندگــی وارد کنند.وی با بیان 
اینکه بســیاری از کاستی ها در مسائل 
اجتماعی جامعه به دلیل عدم بهره گیری 
از قرآن در زندگی اســت تصریح کرد : 
باید تالش کنیم این کالم وحی الهی به 
سبک زندگی ما وارد شود .حسین زاده 
ادامه داد: پس از وقفه ای که به واســطه 
بیماری کرونا ایجاد و این نمایشــگاه در 
اســتان برگزار نشد ، امسال به حمداهلل 
با توجه به شــرایط واکسیناسیون بستر 
الزم برای این مهم در شــهر آماده شده 
اســت. وی افزود: پانزدهمین نمایشگاه 

قرآن و عترت مشهد، دو شاخصه اصلی 
دارد، نخســت اینکه از از فعاالن مردمی 
دعــوت کردیــم کــه برگزارکننده این 
دوره باشــند و اداره  کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی به عنوان بسترساز  وارد عمل 
شــود که در این راســتا اعالم آمادگی از 
سوی مجموعه اتحادیه موسسات قرآنی 
صورت گرفت و برپایی نمایشگاه به عهده 
فعاالن قرآنی نهاده شده است.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
بیان داشت : در واقع مردم برگزارکننده 
اصلــی پانزدهمین نمایشــگاه قرآن و 
عترت هســتند و ســایر ســازمان ها و 
نهادها به عنوان پشتیبان عمل خواهند 

کــرد که این مردم در قالب موسســات 
قرآنــی کار خــود را پیش خواهند برد و 
اوج فعالیت موسســات قرآنی مردم نهاد 
نیز در ماه مبارک رمضان اســت. وی در 
خصوص مشــکالت برگزاری نمایشگاه 
ابراز کرد: البته برگزاری نمایشــگاه بعد 
از دو ســال وقفه مشکالت خود را دارد، 
به عنوان مثال موسساتی که فعالیتشان 
در دوران کرونــا کمرنگ شــد، باید بار 
دیگر خود را بازســازی و آماده ارتباط با 
مخاطب کنند، لذا امید است برپایی این 
نمایشگاه سبب ایجاد روحیه در فعاالن 
قرآنی شود. حســین زاده شاخصه دوم 
نمایشــگاه را برگزاری آن در ۱3 نقطه 

شــهر عنوان کــرد و گفــت: برگزاری 
نمایشــگاه قرآن به صورت غیرمتمرکز 
اهدافی را دنبال می کند، اولین نکته این 
اســت که وسعت مشهد باالست، لذا اگر 
نمایشگاه در یک نقطه شهر برگزار شود، 
بسیاری از مردم به دلیل عدم دسترسی 
به وســایل نقلیــه و محدود بودن زمان 
دسترسی به نمایشگاه نیز آن را از دست 
خواهند داد، لذا تصمیم بر آن شــد تا با 
برگزاری نمایشــگاه در ۱3 نقطه، هزینه 
و زمــان را برای عالقمندان بشــکنیم و 
مردم بتوانند به نمایشــگاه منطقه خود 
مراجعه کنند. حســین زاده  خاطرنشان 
کــرد: نکتــه دوم به جای اینکه مردم به 

نمایشگاه قرآن بیاید ما نمایشگاه قرآن را 
برای مردم ببریم، لذا تالش شد تا نقاطی 
انتخاب شود که مردم به صورت بالقوه در 
هنگام افطار و شب های ماه رمضان در آن 
حضور دارند که این یک ارزش اســت و 
ما این را به عنوان یک پتانسیل دیدیم، 
لذا بوستان های شلوغ و پر ازدحام مشهد 
برای برگزاری نمایشگاه انتخاب شد.وی 
اضافه کرد: همچنین چندین سال است 
که ســنت شده و برنامه های فرهنگی و 
قرآنی در بوســتان های مشهد همزمان 
بــا ماه مبــارک رمضان و بــا همکاری 
شــهرداری برگزار می شــود که در این 
برنامه هــا مردم محلی حضور دارند، لذا 
هم افزایی بین برنامه ها و نمایشگاه قرآن 
بهره مردم را در اســتفاده از نمایشــگاه 
بیشــتر خواهد کــرد و در مجموع این 
نــکات مــا را به این جمع بندی رســاند 
تا نمایشــگاه غیرمتمرکز برگزار شــود. 
حســین زاده تصریــح کرد: عالوه بر ۱3 
نقطه شــهر مشــهد یک نمایشــگاه در 
سالن نمایشگاه های دائمی آستان قدس 
رضوی نیز برپا خواهد شد، ضمن اینکه 
برپایی نمایشــگاه قرآن و عترت در ۱۵ 
شهرستان استان نیز در نظر گرفته شده 
است.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراســان رضــوی در خصــوص زمان 
برگزاری نمایشــگاه گفت: پانزدهمین 
نمایشــگاه قرآن و عتــرت از ۸ الی ۱۷ 
رمضــان برابر با ۲۱ تــا ۲۹ فروردین از 
ساعت ۱۸:3۰ تا ۲۲:3۰ در بوستان های 

سطح شهر برگزار می شود.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

در سال 1401 محقق شد؛

برگزارینخستیننشستشورای
فرهنگیشرکتملیحفاریایران

خوزســتان / گروه اســتان ها: نخســتین نشست  
شــورای فرهنگی شــرکت ملی حفاری ایران در 
سال ۱۴۰۱ با حضور اعضاء برگزار شد.این نشست 
همزمــان با اولین روز ماه مبارک رمضان با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی با حضور دکتر  حمید رضا  
گلپایگانی مدیرعامل شرکت و اعضاء شورا، در سالن 
جلسات ساختمان مرکزی تشکیل گردید.در این 
نشست درباره برنامه  های ماه مبارک رمضان بحث 
و تبادل نظر به عمل آمد و مقرر شــد برنامه ریزی 
جهت برگزاری محفل انس با قرآن، شب های قدر، 
مسابقات قرانی، دعا و نیایش، برنامه های فرهنگی 
ویژه مناطق عملیاتی و ... در دستور کار قرار گیرد.

همچنین در این نشســت برنامه های ویژه خانواده 
ها و بازســازی نمازخانه ها و مســاجد مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت.دراین نشست دکتر گلپایگانی 
مدیر عامل، حجت االســالم و المســلمین مالکی 
امام جماعت ســاختمان مرکــزی، مدیر و معاون 
منابع انسانی، مشاور مدیر عامل در آب های ژرف، 
دبیر ســتاد اقامه نماز ، رؤسای حراست، امور ایثار 
گران، روابط عمومی، معاون پایگاه بسیج و خدمات 
اجتماعی، اماکن و خدمات اداری، مدیر باشــگاه 
فرهنگی ورزشــی، دبیر ستاد صیانت، مشاور مدیر 
عامل در امور رسانه، بانوان و امور پژوهشی و فناوری 
های نوین و رئیس دفتر مدیر عامل حضور داشتند.

شهردار اهواز: 

خدماترابابهترینکیفیتممکن
بهمردمعرضهکنیم

خوزستان / گروه استان ها: شهردار اهواز در جلسه 
هماهنگی ستاد استقبال از عید فطر ضمن تقدیر 
و تشکر از زحماتی که مدیران جهت زیبا سازی و 
بازسازی شهر قبل از عید نوروز کشیده اند، گفت: 
تالش ها قابل تقدیر است ولی اینها کافی نیست و 
باید بیش از پیش در راستای رفاه شهروندان سعی 
و تــالش کــرد.وی بیان کرد : بــا توجه به اهمیت 
عید ســعید فطر در اســتان خوزستان و اهواز باید 
ســعی داشته باشیم خدمات خودمان را با بهترین 
کیفیــت ممکن به مردم عرضه بداریم و تدارکات 
ویژه ای جهت برگزاری این عید بزرگ مســلمانان 
در نظر بگیریم و نواقص را قبل از عید ســعید فطر 
برطــرف نماییم.امینی گفت : مدیران مناطق باید 
در امر زیبا ســازی شــهر حساسیت نشان دهند تا 
خروجی عملکرد آنها رضایت مردم را در پی داشته 
باشد.شــهردار اهواز ادامه داد : برگزاری جلســات 
ســتاد اســتقبال از عید سعید فطر نیز جهت رفع 
موانع و تسهیل کارها و برای عملکرد بهتر مناطق 
می باشــد. شــهرداران مناطق نیز باید کارها را با 
اســتفاده از ظرفیت موجود به بهترین نحو انجام 
بدهند.امینی افزود: حلقه مفقوده شهرداری اهواز 
بحث نگهداری اســت. لذا بــرای این موضوع باید 
برنامه ریزی جدی صورت بگیرد.وی گفت : ترمیم 
و رنگ آمیزی جداول و معابر یک آیتم بسیار مهم 
در موضوع شــهری اســت و در واقع کت و شــلوار 
شهر می باشد. رنگ آمیزی و نور پردازی از جمله 
امکاناتی است که می توان از آن در تغییر جلوه شهر 
استفاده کرد.شــهردار اهواز بیان کرد: باید تالش 
کنیم باقی ادارات شهر وظایف خود را در ایام پیش 
رو انجام بدهند تا شهر جلوه ی بهتری داشته باشد.

امینی همچنین بر نظافت و پاک سازی شهر پیش 
از فرارســیدن عید ســعید فطر و تکمیل اقدامات 
نوروزی از جمله ساخت و نصب المان های مرتبط 
با این ایام، فضاســازی شهری، لکه گیری جداول، 
روکش آســفالت، بحثهای خدماتی و فضای سبز، 
کفپوش گذاری پیاده روها و سایر کارهای عمرانی 
باقیمانــده تاکیــد کرد.وی تصریح کرد: با توجه به 
تعاریف موجود می توان در کلیه کار های فرهنگی، 
ورزشــی و عمومی شــهرداری را وارد کار کرد و از 
آن بهره گرفت اما وظایف اصلی شهرداری نظافت 
و زیبایی شهر و بعد تسهیل عبور و مرور است که 
نباید از آن دور شویم.شــهردار اهواز ادامه داد: در 
روز هوای پاک باید فرصت را غنیمت بشماریم و به 
نهضت برداشت نخاله های ساختمانی با همکاری 
شــرکت های صنعتی ادامه دهیم و البته که مهم 
تر از برداشــت نخاله های ساختمانی جلوگیری از 
تکرار آن اســت که نظارت بیشــتر، جدول کشی، 
نیوجرســی گزاری، مفروش سازی ، اصالح شکل 
هندسی امکانات مورد نظر را طلب می کند.امینی با 
اشاره به روزکارگر گفت: ما باید در این روز برنامه ی 
ویژه ای را جهت تقدیر از این عزیزان در نظر بگیریم 
و قدردان زحمات آنان باشــیم.گفتنی اســت این 
جلسه با حضور قائم مقام شهردار، مدیرکل حوزه 
دفتر شهردار، معاونین و مدیران مناطق هشتگانه 
و مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اهواز تشکیل شد و کلیه مدیران گزارشی از اقدامات 

انجام شده به شهردار ارائه دادند.

وزیر نفت:

شرکتهایدانشبنیان
برایافزایشتولیدنفتوگاز
بهکمکوزارتنفتمیآیند

تهران / حدیث براتی 
 وزیــر نفت گفت: اســتفاده از توان شــرکت های 
دانش بنیــان بــا هدف افزایش تولیــد و باال بردن 
ارزش افــزوده محصــوالت تولیدی در حوزه نفت، 
گاز، فراورده های نفتی و پتروشــیمی در دســتور 
کار وزارتخانــه نفــت قرار دارد.به گزارش خبرنگار 
مــا ، جــواد اوجی روز  ســه شــنبه  پس از حضور 
در کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و افزود: امروز به همراه 
معاونان و مدیران عامل وزارتخانه در کمیســیون 
انرژی حضور یافتیم و گزارشــی از عملکرد ســال 
۱۴۰۰ خدمت اعضاء کمیسیون ارائه شد، همچنین 
برنامه هــای خــود را در ســال جاری بــا توجه به 
نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری در 
ایــن حوزه ارائه کردیم که برنامه های حوزه وزارت 
نفت در راستای دانش بنیان کردن این صنعت در 
زمینــه افزایش تولید نفت، گاز، فرآوده های نفتی 
و محصوالت پتروشــیمی مطرح شــد.  وزیر نفت 
بــا بیان اینکه در زمینــه کاهش واردات مرتبط با 
نیازهای صنعت برای ســاخت کاال اتفاقات خوبی 
در وزارت نفت رقم خورده است، افزود: استفاده از 
توان شرکت های دانش بنیان در این مسیر با هدف 
افزایــش تولید و باال بردن ارزش افزوده محصوالت 
تولیدی در این حوزه و افزایش ســرمایه گذاری در 
پایین دست و باالدست صنعت نفت و گاز از دیگر 
برنامه های وزارت نفت است که در کمیسیون انرژی 

به تفصیل تشریح شدند.

 در سال 1400 و در حوزه شرکت توزیع برق 
استان مازندران؛

ارز 1۲10دستگاهاستخراجرمز
مجازکشفشد غیر

مازنــدران / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
توزیــع نیروی بــرق مازندران  از کشــف ۱۲۱۰ 
دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در سال ۱۴۰۰ 
در حــوزه توزیع بــرق مازندران خبر داد .مهندس 
ســید کاظم حســینی کارنامی  ادامه داد: طی یک 
ســال اخیر ۱۲۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۴۸ 
مرکز غیرقانونی استخراج رمزارز توسط همکاران 
و مسئولین تست و بازرسی استان و امورهای توزیع 
برق با هماهنگی مســئولین قضایی و با همکاری 
ماموران انتظامی در نقاط مختلف مازندران کشف 
و ضبط شده است.وی گفت: مطابق دستورالعمل 
ارســالی از توانیر با کلیه این مشــترکین برخورد و 
مبلغــی معادل ۷۶ میلیارد ریال بهای انرژی بابت 
جریمه این دســته از مشــرکین صادر شده است.
حسینی کارنامی افزود: از ابتدای آغاز این طرح   که 
از سال ۹۸ بوده است در مجموع  ۴۷۱۶ دستگاه از 
۲۲۴ مرکز  استخراج شده است.وی گفت: به منظور 
مقابله با پدیده شوم برق های غیرمجاز و با استفاده از 
روش های مختلف کنترل مصارف مشترکین تعداد 
۴۲3۸ مشترک دارای تخلف در استفاده از انرژی 
برق شناسایی و مطابق دستورالعمل های موجود 
با آنها برخورد صورت گرفته است که از این محل 
نیز نزدیک به 3۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی به 
میزان فروش شرکت اضافه گردید.وی خاطرنشان 
کرد : با وجود ارائه دستورالعمل واگذاری انشعاب 
برق به صورت قانونی برای این دسته از مشترکین 
متاسفانه برخی افراد سودجو به صورت غیرقانونی 
اقدام به فعالیت دراین زمینه می نمایند که باعث 
افزایش مصرف و بروز مشکالت فراوان در کنترل بار 
مشترکین و در شرایط بحرانی بروز خاموشی های 

ناخواسته می شود.

با مشارکت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
اصفهان صورت می گیرد؛ 

برگزاریبرنامههایویژهماهرمضان
آستانحضرتزینب)س( در

اصفهان
اصفهان / گروه استان ها: آستان حضرت زینب)س( 
واقع در خیابان آیت ا... غفاری در روزها و شب های 
ماه مبارک رمضان با مشــارکت سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان میزبان 
ویژه برنامه های مختلفی برای روزه داران است.به 
گزارش خبرنگار ما از اصفهان، جزخوانی، تفســیر 
قرآن، قرائت دعای ابوحمزه ثمالی، احیای شب های 
قدر و اطعام از جمله ویژه برنامه هایی است که در 
ایــام ماه مبارک رمضــان در این مکان برگزار می 
شــود. ویژه برنامه »3۰ شب نیایش« با محوریت 
قرائت دعای ابوحمزه ثمالی هر شــب از ســاعت 
۲۱ و 3۰ دقیقــه الــی ۲3 در ایــن مکان برگزار 
می شود. »۱۴۰۱ جز تالوت« برنامه دیگری است 
کــه در قالب محفل جزءخوانی و با حضور قاریان 
برجسته هر روز از ساعت ۱۷ الی ۱۸ و 3۰ دقیقه 
میزبان روزه داران اســت. برنامه »۲۰۰۰۰ سفره 
بهشــتی« نیز عنوان برنامه ای با محوریت توزیع 
غذای گرم ویژه افطار روزه داران است که خیرین 
و عالقمندان می توانند در آن، مشــارکت کنند.
حــرم حضرت زینب در این ایام همچنین میزبان 
برنامــه ای بــا نام »برتر از ۱۰۰۰ ماه« با محوریت 
مراسم شب های مبارک قدر است که در روزهای 
۱۸، ۲۰ و ۲۲ ماه مبارک رمضان از ســاعت ۲3 

برگزار می شود.

استانها 6

در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان انجام شد؛

آموزشی ساعتدورههای نفر برگزاری۳7هزار
ســمنان / گروه اســتان ها: معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق 
استان اعالم کرد: در طی سال گذشته، 3۷ هزار و ۵۷3 نفر ساعت 
دوره آموزشی ویژه کارکنان این شرکت به اجرا درآمده است.بامداد 
یغمائی گفت: معرفی همکاران به سمینار، کنفرانس ها و کارگاه 
های آموزشی به میزان 3۲۸ نفر ساعت و حضور ۲۰ نفر کارآموز 
با معرفی از سوی مراکز آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و آموزش 
عالی به واحدهای فنی، اداری و مالی و خدمات مشترکین، جهت 
طــی دوره کارآموزی، از جمله اقدامات صورت گرفته اســت.وی 
افزود: اجرای برنامه های آموزشــی، در قالب طرح جامع آموزش 
کارکنان، ارتقای ســطح دانش و پویایی سیســتم، برای همکاران 
این شــرکت برگزار می شــود.وی بیان کرد: با انعقاد تفاهم نامه با 
موسســات آموزشــی معتبر، بهره مندی از ظرفیت همکاران به 
عنوان اســاتید دوره و اســتفاده از بســتر و فضای مجازی جهت 

برگزاری دوره های آموزشــی و همچنین در راســتای مدیریت 
خلــق منبــع ، مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال صرفه جویی 

برای شــرکت حاصل شــده است.یغمائی خاطرنشان کرد: تدوین 
تقویم آموزشــی ســال ۱۴۰۱ ویژه مدیران، کارکنان و کارگران، 
انجام نیازســنجی الکترونیکی برای دومین ســال متوالی، طی 
مراحل اداری برای بازنشستگی شش نفر از همکاران ، هماهنگی 
و انجام مراحل طرح چکاپ کارکنان ، مشــارکت در اجرای پروژه 
مدیریت بهداشــت، ایمنی و محیط زیستHSE""، به روزرسانی 
پرونده سالمت کارکنان، جمع آوری سوابق بیمه تامین اجتماعی 
پرسنل شرکتی و حجمی به تعداد ۷۵۰ فقره، همکاری در تکمیل 
اطالعات موردنیاز شــرکت توانیر مربوط به تغییر حالت اشــتغال 
قانون جامع ماده ۲۱ ایثارگران، اســتقرار سیستم مدیریت دانش 
در سطح واحدهای پایلوت و گسترش فعالیت های مدیریت دانش 
و صــدور احــکام کارکنان، به عنوان برخی اقدامات حوزه معاونت 

منابع انسانی این شرکت است.

خبر ویژه

اصفهان / گروه استان ها: ۷۷۰ اشتراک رایگان در سال ۱۴۰۰ به مددجویان و 
ایثارگران و اماکن واجد شرایط در استان اصفهان واگذار شد.سرپرست شرکت 
گاز استان اصفهان بیان داشت: در راستای مسئولیت های اجتماعی و به منظور 
کمک به بخش محروم جامعه، در ســال گذشــته تعداد ۷۷۰ اشتراک رایگان به 
مدد جویان کمیته امداد، بهزیســتی و ایثارگران و اماکن واجد شــرایط واگذار 
شده است. ابوالقاسم عسکری، تصریح کرد: از این تعداد ۱۴۷ مورد به مددجویان 
کمیته امداد، ۱۵۹مورد به مددجویان بهزیســتی، ۱۰۲ مورد به خانواده معظم 
شــهدا، ۲3۸ مورد به جانبازان و ۱۲۴ مورد نیز به ســایر واجدین شــرایط واگذار 
شده است.مهندس عسکری، افزود: همچنین در راستای این طرح بخشودگی؛ 

امکان برخورداری تعداد قابل توجهی مشترک مانند مساجد حسینیه ها و اماکن 
مذهبی از گازطبیعی در این اســتان فراهم شــده اســت.وی افزود: مددجویان 
نهادهــای حمایتــی و جانبــازان باالی ۲۵ درصد در صورتی که تا کنون از امتیاز 
اشــتراک گاز رایگان بهره مند نشــده اند می توانند با دریافت معرفی نامه از نهاد 
مربوطه و ارائه به اداره گاز استان برای یک مرتبه کنتور و اشتراک رایگان دریافت 
نمایند.سرپرســت شــرکت گاز استان اصفهان، در پایان برمصرف بهینه و ایمن 
گاز طبیعی در تمامی بخش های خانگی، صنعتی و عمومی تاکید کرد و گفت: 
رعایت الگوی مصرف تاثیر بســزایی بر اســتمرار ارائه خدمات گازرسانی به بیش 

از ۵ میلیون جمعیت و صنعت استان و حفظ منابع ملی کشور خواهد داشت.

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان اظهار کرد:

گذشته طیسال گاز 700انشعابرایگان گذاریبیشاز وا
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گزارش

هشدارهایوزارتبهداشتراجدیبگیرید؛

احتمال همه گیری سرخک در کشور

هنوز کرونا رخت از جهان نبسته و حتی 
در جهان دوباره در حال اوج گیری هست 
و همچنین بعد از ســفرهای گســترده 
نورزوی مردم و بازگشــایی شــتاب زده 
مدارس و دانشگاه ها کارشناسان زمزمه 
هــای احتمــال بروز موج هفتم کرونا در 
کشور را مطرح می کنند که خبر احتمال 
شــکل گیری یک همــه گیری دیگر در 
کشور پررنگ شد.این بار پای سرخک به 
میان آمده و آن طور که وزارت بهداشت 
اعالم کرده تاکنون  ۱۶۴ نفر در کشــور 

به این بیماری مبتال شده اند.

احتمالافزایشمواردابتالبهسرخک
کشور در

کمال حیدری، معاون بهداشــت وزارت 
بهداشــت در این بــاره گفت: جمهوری 
اســالمی ایران در سال گذشته موفق به 
اخذ گواهی حذف ســرخک از ســازمان 
جهانی بهداشــت شــد، اما متأســفانه 
همزمان با این رویداد، در کشور همسایه 
افغانســتان بیماری سرخک شایع شد و 
از طرفی، با توجه به مســائل سیاســی 
کشور افغانستان و مهاجرت عده زیادی 
از شــهروندان افغانستانی به کشورمان 
و پراکندگــی آنها در نقاط و شــهرهای 
مختلــف، برای ما دغدغــه خاطر ایجاد 
کرده اســت، زیرا در استان های مختلف 
مواردی از این بیماری گزارش شــد و به 
دلیل حساسیتی که در مورد این بیماری 
وجود دارد، به طور ویژه به آن پرداختیم.

وی افــزود: به تمام دانشــگاه های علوم 
پزشــکی هشــدار دادیم کــه در جهت 
مقابلــه با ایــن موضوع که تهدید کننده 
موفقیت ما در عرصه ریشه کنی سرخک 
در کشــور اســت، اقدامات الزم را انجام 
داده و در زمینه تکمیل واکسیناســیون 
اتبــاع غیــر ایرانی حتمــاً برنامه ریزی 
کننــد، مخصوصــاً در مناطقی که محل 
تجمع تبعه غیر ایرانی اســت، پوشــش 
واکسیناســیون ام ام آر فراهم شــده و 
به صورت فعال واکسیناســیون صورت 
می گیرد.همچنیــن بــه بخش دولتی و 
خصوصی دســتور آمادگــی داده ایم تا 
در صــورت مراجعه افراد مبتال مراقبت 
و آزمایشــات الزم سریعاً انجام شود.وی 
گفت: تبعه افغانســتانی که قصد رفت و 
آمد به کشورشــان را دارند، توجه داشته 

باشــند که حتماً واکسیناسیون را کامل 
کــرده باشــند، زیرا در حــال حاضر در 
کشور افغانستان این بیماری شایع است.

حیدری در خصوص شــمار مبتالیان به 
ســرخک در کشور، افزود: تاکنون ۱۶۴ 
نفــر در کشــور به این بیمــاری مبتال 
شده اند، باید توجه شود که این بیماری 
واگیردار اســت و احتمال اینکه به افراد 
بیشتری سرایت کند، زیاد است. لذا، هر 
کســی که روند واکسیناسیون ام ام آر را 
تکمیل نکرده، حتماً به مراکز بهداشــت 
در سراسر کشور مراجعه کند. امیدواریم 
که با وجود تالش هایمان برای مهار این 

بیماری، مجدداً درگیر نشویم. 

سرخکیکبیماریویروسیاست
دکتر ســید محسن زهرایی، رییس اداره 
بیماری های قابل پیشــگیری با واکسن 
وزارت بهداشت با اشاره به اینکه سرخک 
یک بیماری ویروســی اســت، گفت: راه 
انتقال ویروس ســرخک از طریق تنفس 
و قطرک های تنفسی است و مسری ترین 
عامل عفونی شــناخته شــده است؛ به 

نحــوی که اگر فــردی مبتال به بیماری 
در اتاق در بســته ای باشــد و بعد از ۱۰ 
دقیقه از اتاق خارج شــود ممکن اســت 
اگــر فردی که ایمنــی کافی ندارد، پنج 
دقیقــه پس از او وارد اتاق شــود باز هم 
به بیماری مبتال شــود.زهرایی ادامه داد: 
خوشــبختانه سرخک به درمان دارویی 
ویژه نیاز ندارد، اما پیشگیری از آن بسیار 
راحت بوده و واکسن موثری هم دارد که 
ســال های طوالنی است این واکسن در 
ایران و جهان اســتفاده می شود. واکسن 
ســرخک در کشــور ما در قالب واکسن 
سه گانه MMR که واکسن ترکیبی علیه 
بیماری های سرخک،  سرخجه و اوریون 
است، استفاده می شود. این واکسن در دو 
نوبت در سن ۱۲ و ۱۸ ماهگی به کودکان 
تزریق می شــود. همچنین افرادی که در 
جریــان یک همه گیری در معرض باالی 
ابتالی به بیماری باشــند ممکن است به 
عنوان دز تکمیلی الزم باشد که واکسن 
دریافــت کنند.وی افــزود: همانطور که 
مــردم می بیننــد کرونا از کشــوری به 
کشــور دیگر می رود، سایر بیماری های 

عفونی نیز چنین هســتند؛ پس درست 
اســت که گواهی حذف سرخک بومی را 
طی سالیان گذشته از سازمان بهداشت 
جهانــی دریافت کردیم اما ســرخک در 
اطراف ما فراوان اســت و علت آن ضعف 
واکسیناسیون در کشورهای همسایه به 
ویژه در افغانستان و پاکستان است.باید 
توجه کنیم که ســرخک مســری ترین 
عامل عفونی است که با سفرها و ترددها 
به راحتی می تواند وارد ایران هم بشود.

 
کسیناسیونسرخکبرایهمه وا

ملیترایگاناست از کودکانصرفنظر
از مردم خواهش می کنیم همه ســاکنین 
کشــور ایــران فــارغ  از ملیت اگر کودک 
زیــر پنــج ســال دارند و به دلیــل کرونا 
واکسیناسیون شان را به تعویق انداختند 
حتما برای تکمیل برنامه واکسیناســیون 
کــودک خــود اقــدام کرده و بــه مراکز 
بهداشــتی درمانی مراجعه کنند.زهرایی 
بیان کرد: بررســی های ما نشان می دهد 
که گاها پوشــش واکسیناسیون در اتباع 
غیرایرانی که در کشــور زندگی می کنند 

پایین تر اســت و این نشــان می دهد که 
در ایــن زمینه ناآگاهــی وجود دارد؛ زیرا 
این افراد تصور می کنند واکسیناســیون 
برایشــان پولی اســت یا واکسن فقط به 
ایرانی هــا تزریق می شــود و یا اینکه فکر 
می کننــد اگر برای تزریق واکســن اقدام 
کنند، چون به شکل غیرقانونی وارد کشور 
شدند، آنها را به کشور خود بازمی گردانند.

وی تاکید کرد: واکسیناســیون برای همه 
افراد رایگان اســت و صرف نظر از ملیت 
برای همه یکســان انجام می شــود. همه 
کودکان می بایســت در دو نوبت واکسن 
سرخک را تزریق کرده باشند پس اگر در 
هر سنی متوجه می شوید واکسیناسیون 
کودک تان کامل نیست به مراکز بهداشتی 

مراجعه کنید.

کسنسرخکچنددرصدایمنی وا
ایجادمیکند؟

افشین منیری، متخصص عفونی با تاکید بر 
اینکه باید واکسیناسیون افراد پرخطر با دوز 
یادآور برای پیشگیری از ابتالء به سرخک 
انجام شــود، هشــدار داد: واکسیناسیون 
علیه سرخک صددرصد ایمنی زایی ندارد 
و تنها ۹۰ درصد در بدن نسبت به ابتالء به 
بیماری با واکسیناســیون مصونیت ایجاد 
می شود.وی با بیان اینکه سرخک در بیشتر 
موارد بیماری مربوط به اطفال است، گفت: 
بزرگساالن مبتال به مشکل ضعف سیستم 
ایمنی نیز مستعد ابتالء به سرخک هستند.

وی با اشاره به اینکه امکان تشخیص اشتباه 
سرخک با کرونا وجود دارد، گفت: سرخک 
عالوه بر عارضه های پوســتی ممکن است 
درگیری ریوی نیز ایجاد کند که در برخی 
موارد اشتباهاً کرونا تشخیص داده می شود.

وی درباره ضرورت واکســینه شدن اطفال 
در برابر ســرخک توضیــح داد: چنانچه 
واکسیناسیون علیه این بیماری به تازگی 
انجام شــده باشد، ضرورتی برای واکسینه 
شدن مجدد کودکان وجود ندارد.منیری 
همچنین با بیان این که زنان باردار خصوصاً 
در ســه ماهه اول در معرض خطر ابتالء به 
بیماری ســرخک هستند نیز اضافه کرد: 
این بیماری در دســته بیماری هایی است 
که از جفت عبور می کند و باعث تغییراتی 
در جنین می شــود، بنابرایــن زنان باردار 
حتماً باید برای پیشگیری از ابتالء در این 

خصوص با پزشک خود مشورت کنند.

7جامعه
کرونا احتمالافزایشبروز

طیروزهایآتی
یــک اپیدمیولوژیســت با اشــاره به 
وضعیت کرونا در کشــور و افزایشــی 
که در تعداد مبتالیان رخ داده اســت، 
گفت: آمارهای بعد از تعطیالت از ۱۶ 
فروردین به بعد قابل اســتناد اســت، 
بنابراین کماکان منتظر هســتیم که 
ببینیــم تــا هفته آینده چــه اتفاقی 
در آمارهــا رخ می دهــد. البتــه باید 
احتیاط هــای الزم را همچنان جدی 
بگیریم، زیرا یکســری شواهدی داریم 
کــه انتظار افزایش آمارها و بیماری  را 
داریم، اما افزایشی که طی یکی دو روز 
گذشته شــاهد بویدم، احتماال واقعی 
نیست، البته احتمال افزایش بیماری 
وجود دارد. زیرا هم ســفرهای نورزی 
زیاد بــوده و هم علی رغم اینکه اعالم 
شــده بود افرادی که واکســن تزریق 
نکردند یا تســت PCR منفی نداشته 
باشــند، امکان تردد نخواهند داشت، 
متاســفانه چنین نظارتی انجام نشد. 
بنابراین فرض مان بر این است که افراد 
اعم از اینکه واکســن تزریق کردند یا 
نکردند، اعم از اینکه تست شان مثبت 
بــوده یا نــه، در تعطیالت جابه جایی 
انجام دادند و میزان رعایت پروتکل ها 
هم که پایین بوده و بر همین اســاس 
انتظــار افزایش آمارها و بیماری را در 
کشــور داریــم، اما آنچه کــه تاکنون 
شــاهد بودیم، نمی توان مستند دال بر 
این افزایش تلقی کرد.دکتر مســعود 
یونســیان گفــت: با توجه بــه اینکه 
یکسری از مردم در هفته اول تعطیالت 
ســفر رفتند و ممکن است آلوده شده 
باشــند و با توجه به آغاز جابه جایی ها 
از ۲۸ اســفند ماه ۱۴۰۰، انتظار داریم 
که اگر بنا به افزایشی باشد، از روزهای 
پایانی همین هفته شــاهد آن باشیم و 
اگر رشــد افزایشی آمارها در روزهای 
آتــی هم ادامه یابد، می توان گفت که 
افزایش شــروع شده است.وی درباره 
تبدیل این افزایش آمارها به پیک هفتم 
بیمــاری در کشــور، گفت: با توجه به 
اینکه جدیدا اکثر افراد حســاس ما به 
اُمیکرون مبتال شــدند و یک مصونیت 
موقتی در آنها ایجاد شــد و از طرفی 
زیرگونه ای هم که اکنون جاری اســت 
که شامل BA۱ و BA۲ است که خیلی 
هم تفاوتی باهم ندارند،  من انتظار بروز 
یــک موج بلند را ندارم، اما انتظار یک 
خیز افزایشــی مختصر محتمل است. 
با این حال می توان نام این خیز را یک 
دندانه در انتهای موج ششــم گذاشت، 
نه موج هفتم. زیرا معموال موج جدید یا 
باید با یک واریانت جدید آمده باشد که 
هنوز شواهد واریانت جدید را نداریم یا 
بایــد از نظر زمانی آنقدر از موج قبلی 
گذشــته باشــد که ایمنــی حاصل از 
ابتالی مردم فروکش کرده باشــد. از 
آنجایی که هنوز این دو شرط رخ نداده، 
 انتظــار موج هفتم را ندارم.یونســیان 
در ادامه درباره بازگشــایی مدارس و 
دانشــگاه ها بالفاصله بعد از تعطیالت 
نوروزی، گفت: در این زمینه به شدت 
نگرانــم. باید برای بازگشــایی ها تا دو 
هفتــه بعد از تعطیالت صبر می کردند 
تا ببینیم آیا در جامعه افزایش انتقالی 
رخ می دهد یا خیر و اگر شــواهدی از 
افزایش انتقال شــاهد می بودیم، نباید 
بازگشایی را انجام می دادیم.وی تاکید 
کرد: با انجام بازگشــایی ها نمی دانیم 
کــه اگر افزایشــی در هفته های آتی 
دیدیم، ناشی از مسافرت های نورزوی 
اســت یا ناشــی از بازگشایی مدارس. 
همواره اعالم شده که بین هر مداخله 
با مداخله بعدی باید دو تا چهار هفته 
فاصله باشــد. ما یک مداخله که همان 
جابه جایی جمعیتی در ایام نوروز بود، 
داشــتیم. منطق حکم می کرد که بعد 
از ایــن جابــه جایی ها دو هفته فاصله 
می گذاشتیم و سپس اقدام بعدی را که 
همان بازگشایی  باشد، انجام می دادیم. 
در این مدت هم آشــکار می شد که آیا 
مسافرت های نوروزی منجر به افزایش 
ابتال شده یا خیر که اگر منجر به افزایش 
شــده بود، مدارس و دانشــگاه ها را باز 
نمی کردیم. من موافق بازگشــایی ها 
با این شــدت، ســرعت و شتاب زدگی 
نبــودم و امیــدوارم اتفاق بدی در این 

زمینه رخ ندهد.

ح ترافیک  کنین محدوده طر  برای سا
فراهم شد؛

ورودوخروج امکانیکبار
محدودهطرحترافیک رایگاناز
ســاکنین محدوده های ترافیکی می توانند تا 
قبــل از ســاعت ۹ از یک بار خــروج رایگان و 
بعــد از ســاعت ۱۶ از یک بــار ورود رایگان به 
محدوده طرح ترافیک استفاده نمایند.پیشتر 
امکان یک بار خروج رایگان برای همه افراد اعم 
از ساکن محدوده طرح و خارج محدوده وجود 
داشت. با آغاز سال ۱۴۰۱ این امکان برای هر 
دو گروه لغو شد. اما حاال این امکان فقط برای 
ســاکنین داخل محدوده طرح ترافیک فراهم 
شــده و برای ســاکنین خارج از محدوده طرح 
ترافیــک در صورت ورد عوارض طرح ترافیک 
بر اساس ضرایب اعالم شده در سایت »تهران 

من« محاسبه می شود.

 سرپرست مرکز روابط عمومی 
وزارت بهداشت:

کسن وا بهعراقبا۲دوز سفر
ایرانیمنعیندارد

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشــت، گفت: تزریق ۲ دوز واکسن 
برای ورود به عراق کافی است.محمد هاشمی 
در توئیتی در توضیح این موضوع نوشت: »پیرو 
گفت و گوی انجام شــده مســئوالن مربوطه 
بــا نماینده ایران ایر در عراق، هیچ مشــکلی 
در خصــوص تردد افرادی که ۲ دوز واکســن 
)واکســن ایرانی و غیر ایرانی( را تزریق کرده 

باشند، وجود ندارد«.

معاون وزیر ورزش و جوانان خبر داد؛

پرداختوامازدواج
متقاضی ۹۲4هزار بهبیشاز

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان با اشاره 
به آمار پرداخت وام ازدواج در سال گذشته عنوان 
کرد: در ســال ۱۴۰۰، ۹۲۴ هزار و ۱۴۴ نفر به 
مبلغ بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
ازدواج و به طور متوســط ۸۷ درصد متقاضیان 
وام را دریافت کرده اند. به گفته وحید یامین پور ، 
بهترین عملکرد بانک های عامل در یزد و بوشهر 
)۹۴ درصد( و بدترین عملکرد بانک های عامل 
در خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد )زیر 

۸۰ درصد(  بوده است.  

نوزاد شناسایی۳هزار
بااختالالتشنوایی

معــاون پیشــگیری از معلولیت هــای مرکز 
توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشــور درباره غربالگری شنوایی، 
گفــت: در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۹۰۰ هزار 
نوزاد شــامل ۸۸ درصد نوزادان متولد شــده 
در طرح غربالگری شــنوایی مورد غربالگری 
قرار گرفتند.افــروز صفاری فرد افزود: حدود 
ســه هزار کودک شناسایی شده اند که دچار 
مشــکالت اختــالالت شــنوایی بودند و این 
نــوزادان برای تشــخیص دقیق تر و اقدامات 
مداخله ای به مراکز درمانی ارجاع داده  شدند. 
برنامه غربالگری شــنوایی در سال ۱۴۰۱ نیز 
مانند ســنوات گذشته ادامه دارد و امیدواریم 
بــا فروکش کــردن بیماری کرونــا بتوانیم 
پوشــش مان را از ۸۸ درصد هم باالتر ببریم.
وی درباره غربالگری تنبلی چشــم گفت: در 
سال ۱۴۰۰ برای حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 
کودک غربالگری تنبلی چشم را انجام دادیم.

وی افزود: در برنامه غربالگری تنبلی چشم در 
کودکان ۱۹ هزار و 33۲ کودک شناسایی شدند 
که دارای اختالل بینایی بودند این کودکان به 
اپتومتریســت ها ارجاع داده می شوند و بعد از 
تشخیص دقیق در صورتی که نیاز به درمان های 
بیشــتر و یا جراحی داشــته باشــند به چشم 
پزشــک مراجعه می کنند.معاون پیشگیری 
از معلولیت های مرکز توســعه پیشــگیری و 
درمان اعتیاد ســازمان بهزیستی کشور گفت: 
غربالگــری بینایی یکــی از برنامه های موفق 
سازمان است که از سال ۷۵ تاکنون در کشور 
اجرا می شود و توانستیم از این طریق بسیاری 
از اختالالت بینایی را که می توانســت منجر 
به معلولیت شــوند؛ به موقع شناسایی و برای 
درمان آن اقدام کنیم. البته در برنامه غربالگری 
خدمات حمایتی از جمله کمک هزینه عینک، 
کمک هزینه جراحی از ســوی ســازمان ارائه 
می شــود. همچنیــن کمک هزینه کاشــت 
حلزون و تامین ســمعک نیز به خانواده هایی 
که دارای کودکانی با مشکل شنوایی بوده و در 
غربالگری ها شناسایی می شوند ارائه می شود.

صفاری فرد درباره مشــاوره ژنتیک هم گفت: 
دفاتر مشــاوره ژنتیک به افرادی که از ســوی 
مطب ها و کلینک ها به مراکز مشــاوره ارجاع 
داده شــوند خدمات مشاوره ژنتیک را دریافت 
می کنند. در غربالگری ژنتیک مشاوره هایی که 
انجام می شود به صورت کامال اختیاری بوده و 
اجباری نیست. خانواده هایی که تحت پوشش 
ســازمان هســتند نیز درصورتی که تمایل به 
انجام این آزمایشات را داشته باشند به صورت 

رایگان برای آن ها انجام می شود. 

خبر ویژه

سرپرســت ســازمان نهضت ســوادآموزی اعالم کرد: کالس های سوادآموزی و 
امتحانات سوادآموزان به صورت حضوری برگزار می شود.علیرضا عبدی افزود: بر 
اساس مصوبه ستاد کرونا از تاریخ ۱۴ فروردین ماه استمرار فعالیت های آموزشی 
ســال گذشــته ســوادآموزی اعم از برگزاری کالس های دوره های سوادآموزی 
و برگــزاری امتحانــات به صــورت حضوری خواهد بود.عبدی افزود: با عنایت به 
مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر حضوری شــدن آموزش ها با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی و با توجه به مفاد )شــیوه نامه مدیریت و راهبری 
ارایه خدمات ســوادآموزی در ســال ۱۴۰۰( ناظر بر ارائه خدمات با کیفیت به 
ســوادآموزان، نظارت کمی و کیفی بر فعالیت ها و ســرانجام بخشی به کالس ها 

در موعــد مقــرر همزمان با بازگشــایی مدارس، تمامی فعالیت های آموزشــی 
سوادآموزی در قالب دوره ها، طرح ها و برنامه های مختلف، برگزاری کالس های 
دوره های ســوادآموزی و اخذ امتحانات )پایان دوره( بصورت حضوری خواهد 
بود.وی افزود: همکاران و دســت اندرکاران حوزه ســوادآموزی به ویژه گروه های 
بهبود کیفیت آموزشــی ســوادآموزی در سراسر کشور می بایست؛ ضمن برنامه 
ریزی برای اجرای کامل آموزش ها طبق ضوابط، تدابیر و اقدامات مؤثررا برای 
کیفیــت حداکثــری و جبران عقب ماندگی احتمالی آموزش انجام دهند.عبدی 
بر اســتفاده از تمام ظرفیت های بومی و اســتانی برای رصد ، پایش  و نظارت 

مستمر بر فعالیت ها و آموزش های سوادآموزی تأکید کرد.

سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی:

کالسهاوامتحاناتسازماننهضتسوادآموزیبهصورتحضوریبرگزارمیشود

معاون وزیر بهداشت:

کرونااستقبالنکردند کسن سوموا تزریقدز ۲۲میلیونایرانیاز
واکسیناســیون کرونا از روز ۲۱ بهمن ۱3۹۹ در 
سراســر کشور با تزریق واکسن برای کادر درمانی 
آغاز شد و از آن زمان تاکنون بیش از ۱۴۷ میلیون 
دز واکسن برای افراد مختلف تزریق شده است اما 
تزریق در دز اول و دوم واکســن روند مطلوب تری 
نســبت به دز ســوم دارد.طبــق آمارهای وزارت 
بهداشت، تعداد افرادی که واکسن دز سوم خود را 
هنوز تزریق نکرده اند رقم قابل توجهی است و ۲۲ 
میلیون نفری که استقبال خود را برای تزریق این 

واکسن نشان نداده اند در واقع کم لطفی نسبت به 
مردم و اعضای خانواده خودشــان داشــته اند زیرا 
ممکن است به دلیل واکسن نزدن این افراد امکان 
انتقال ویروس به دیگران هم وجود داشــته باشد.

همچنین ۹۰ درصد افرادی که به نوع شدید سویه 
امیکرون مبتال شدند، از جمله افرادی بودند که دز 
سوم کرونا را تزریق نکرده اند که این موضوع باعث 
ابتــال و حتی مرگ ناشــی از کرونا برای این افراد 
شد که به همین دلیل پیشنهاد همه متولیان امر 

و کارشناســان اقدام به موقع و ســریع برای تزریق 
دز یادآور واکسن کروناست.کمال حیدری معاون 
بهداشــت وزارت بهداشت، در این باره گفت: برای 
جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور 
در روزهای تعطیل نوروزی دریافت واکسن در نوع 
یادآور آن به عنوان مهمترین موضوع است زیرا هنوز 
موج ششم با سویه امیکرون تمام نشده و تنها رو به 
افول و نزول است.به همین منظور پیش از نوروز، 
برای مشاهده روند کاهشی موج ششم کرونا همه 

تدارکات برای تزریق واکســن دز ســوم فراهم شد 
زیرا تاثیر واکسن سوم با سویه امیکرون به خوبی در 
کشور مشاهده شد.وی افزود: اما متاسفانه استقبال 
خوبی از ســوی مردم برای تزریق دز سوم واکسن 
کرونا نشده است و طبق آمارها، بیش از ۴۰ درصد 
مردم نوبت ســوم این واکســن را دریافت کرده اند 
که این آمار روند مطلوبی ندارد و باید برای ترغیب 
بیشتر مردم به تزریق دز یادآور تالش بیشتری شود 

و مردم نیز به این موضوع بیشتر اهمیت دهند.

در اولین روزهای بعد از تعطیالت نوروز؛

یافتند مدارسحضور آموزاندر دانش ۸4درصداز بیشاز
معاون وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بر اســاس مصوبه ســتاد کرونا، 
دانش آموزان، ملزم به بازگشت به مدارس و شروع آموزش حضوری هستند. 
یعنی دوره آموزش صرفاً مجازی به پایان رسیده است.صادق ستاری فرد 
افزود: بر همین اساس مقرر شد مدارس از ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ بازگشایی 
شود و از عصر روز ۱۲ فروردین نیز ستادهای اسکان مدارس تعطیل شدند تا 
برای حضور دانش آموزان، کالس های درس ضدعفونی و گندزدایی شوند.وی 
افزود: بعد از مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر بازگشایی مدارس، شیوه نامه ای 
در مورد بازگشایی مدارس تدوین و به استان ها ابالغ شد که در آن چگونگی 

حضور دانش آموزان در مدارس، نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی، زمان 
کالس های درسی، شرایط سرویس تردد دانش آموزان و .... به صورت دقیق 
ذکر شده است.وی با بیان اینکه در روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین، از حدود ۱۲ 
هزار مدرسه، توسط تیم نظارتی وزارت آموزش و پرورش،  بازدید میدانی به 
عمل آمده است، گفت: از مجموع ۱۲ هزار و ۵3۶ بازدید مدرسه در هر سه 
مقطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم و در مدارس پسرانه و دخترانه، شهری، 
روســتایی و عشــایر، در مجموع حدود ۲ میلیون و 33۲ هزار معلم و دانش 
آموز در این مدارس ثبت نام شــده بود که یک میلیون و ۹۵۹ هزار دانش 

آموز، یعنی در حدود ۸۴ درصد دانش آموزان در دو روز اول بعد از تعطیالت 
در مدارس حضور داشتند. وی گفت: آمار استقبال دانش آموزان از حضور 
در مــدارس در مقطــع ابتدایی در حدود  ۸3 درصد و در مقطع متوســطه 
در حدود ۸۶ درصد بوده اســت.وی گفت: فقط ۱۶ درصد دانش آموزان در 
این دو روز غیبت داشتند که از این تعداد حدود ۶ درصد به علت بیماری، 
۵۸ درصد به دلیل مسافرت، 3۶ درصد عدم همراهی خانواده بوده است و 
موضوع دانش آموزانی که قادر به حضور در مدارس نیستند در جلسه ستاد 

ملی کرونا مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.
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گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 0202//14011401 گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره آ آ

امور تدارکات

ــاز  ــا و مینــک مــورد نی لومینیومــی هاین شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اهــواز در نظــر دارد ســیم آ
خــود را بــه شــرح اســناد از طریــق مناقصــه عمومــی خریــداری نمایــد.

ــورت  ــه بص ــد ، ک ــی باش ــناد م ــرح اس ــه ش ــاع کار ب ــد ارج ــرکت در فرآین ــه ش ــزان ضمانتنام می
ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ، چــک تضمیــن شــده بانکــی ، بلوکــه از مطالبــات و یــا وجــه نقــد بــه 
حســاب بانــک تجــارت شــعبه شــهید چمــران بــه شــماره 1028040020 بنــام شــرکت توزیــع 

نیــروی بــرق اهــواز بــه مناقصــه گــزار تســلیم گــردد 
- زمــان و محــل و نحــوه دریافــت اســناد : از تاریــخ درج آخریــن آگهــی بمــدت 5 روز بــه 

آدرســهای زیــر مراجعــه نماینــد :
       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 و ارسال اسناد : حداکثر تا ساعت 12:00 مورخ 1401/2/5 

- بازگشایی : راس ساعت 12:30 مورخ 1401/2/5 می باشد .
- کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت ، تحویــل اســناد تــا مبادلــه قــرارداد بــا مراجعــه 
بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  امــکان 

پذیــر خواهــد بــود .
- ارســال فیزیکــی پاکــت )الــف(  و نمونــه کاال تــا تاریــخ 1401/2/5  به دبیرخانه مرکزی شــرکت ) 

بــه آدرس : اهــواز - بلــوار پاســداران جنــب شــهرک صنعتی تســلیم گردد( الزامی اســت . 
- بــه پیشــنهاد هــای فاقــد ســپرده و امضــاء مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از 

انقضــاء مــدت مقــرر واصــل مــی شــود ، مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد . 
- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است . 

سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج شده است . 

 نوبت دوم

تصادفاتباریشهژنتیکی
! کشور در

  به  قلم وحید حاج سعیدی
بسیاری از بزرگان و اکابر بر این باورند که تنوع 
و ایجاد تغییر باعث رشد و پویایی و بالندگی و 
از این جور چیزهای مثبت می شود تا جایی که 
این موضوع در اشعار شعرا نیز دیده می شود 
و جایی شــاعر فرموده» تنوع توانگر کند مرد 
را!« فلذا ما همیشــه منتظر بودیم که یک نفر 
آدم متفاوت یا یک مسئول جسور پیدا شود و 
دست به یک ساختار شکنی تُپل و اساسی در 
خصوص دالیل تصادفات رانندگی در مملکت 
بزند و دوشاخ تصادفات را از پریز خطای انسانی 
بیرون بکشــد. هر چند در سال های گذشته 
این اتفاق در یــک مقیاس کوچــک رخ داد 
ولی کافی نیســت و منتظر تحــوالت جدید 
هســتیم. فلش با رویکرد جرایــد...  روزنامه 
جام جم ســال ۹۲ در گزارشی الیی کشی را 
عامل بسیاری از تصادفات ذکر کرد و منتشر 
ساخت» از ابتدای امســال ۵۱3۵ تصادف به 
علت الیی کشــی در تهران رخ داده است . در 
ضمن نویســنده گزارش ذکر نمود که الیی 
کشی و ویراژ دادن ریشه ژنتیکی دارد و برخی 
به جاي تصمیم گیري منطقي و عقالني، فقط 
به احساســات و هیجان ها توجه مي کنند.«  
معاون وقت شهردار تهران نیز  فرموده بودند 
۹۰ درصــد تصادفات تهران بــه علت »غرور 
نابجا و لجبازی« برخی رانندگان در ســطح 
شهر است. یعنی این طوری که دوستان سالها 
عنوان می کنند علل تصادف همواره انســانی 
است و باز نشدن کیسه های هوا و نداشتن تاب 
و توان ارابه های مرگ و غیر اســتاندارد بودن 
جاده تاثیر چندانی در افزایــش مرگ و میر 
جاده ای ندارد و مشکل تقریباً ارثی است! علی 
ای حال با عنایت به ساختار شکنی و فتح بابی 
که در خصوص عوامل حادثه ســاز تصادفات 
درون شهری حادث شده است، اگر ریا نباشد 
ما نیز چند عامــل پنهان مانده از چشــمان 

شهالی دوستان رونمایی می کنیم:
الف( ماشــین آالت میلیاردی: یکی از دالیل 
بروز برخی تصادفات وجود همین ماشین آالت 
میلیاردی جماعت اغنیا در کوچه و خیابان ها 
است که گاهی اوقات خلق اهلل چنان مبهوت 
جالل و جبروت آنها شده که به در و دیوار می 
زنند. فقط ما مانده ایم اگــر روزی زبان عمو 
ســیفی الل، با یکی از این کجاوه های ُمَرصع  
تصادف کنیم، چگونه باید خسارت بپردازیم؟

ب( بیلبورد های تبلیغاتــی: تبلیغات دیگ و 
پاتیل و کفپوش رویایی و کفش های جادویی در 
صدا و سیما کم بود حاال در بزرگراه ها بیلبورد 
نصب کرده اند از این طرف خیابان تا آن طرف 
باقالی ها! معلوم است که اگر راننده تند خوانی 
هم بلد باشد، باز هم مطالعه نصف تابلو می ماند 

برای بعد از تصادف با خودروی جلویی!
پ( افزایش ضریب ایمنی خودروها روی کاغذ: 
بی شــک دیگر از عوامل تصادفات بین جاده 
ای همین اعالم افزایش ضریب ایمنی خودرو 
ها و نصب کیسه هوا است. خلق اهلل هم قصه 
را جدی گرفته و فکر می کننــد واقعاً ایمنی 
خودروها باال رفته اســت و تا خرتناق گاز می 
دهند. غافل از اینکه کیســه هوای موجود در 
خودرو صرفاً یک آپشــن خوابیده است و قرار 

نیست در تصادفات از خواب بیدار شود!
فقط خدا کند این موضــوع ژنتیک و لجبازی 
و تصادفات ارثی ... در ســازمان های بیمه به 
صورت جدی پیگیری نشود. چون می ترسیم 
چند صباح دیگــر، بیمه ها بــرای پرداخت 
غرامت تصادفــات ژنتیکی و روانــی اِن ُقلت 
جدید بیاورند و از خلق اهلل گواهی ســالمت 

ژنتیکی درخواست کنند!

گن؛طبیعترویایی تاالباز
دورود شهر وخیالیدر

اســتان لرســتان که به ســرزمین آبشار ها 
معروف اســت، دارای طبیعتی منحصر بفرد 
است. شهرستان دورود نیز به لحاظ داشتن 
جاذبه های طبیعی و گردشــگری فراوان هر 
سال در ایام نوروز و بهار میزبان گردشگران 
و طبیعت دوستان از سراسر کشور و خارج از 

ایران است.
دریاچه گهر،دره نی گاه، چشــمه و آبشــار وقت 
ســاعت، پریزکوه، آبشــار ازنادر، بیشه تی، تنگه 
عزیزآباد، قله قارون،آبشــار و بیشه آبگرم و دشت 
الله های واژگون رزســتان از جاذبه های طبیعی 

دورود به شمار می روند.
شهرستان دورود در شرق اســتان لرستان با قرار 
گرفتــن در موقعیت خــاص جغرافیایــی دارای 
طبیعتی زیبا و دل انگیز است. یکی از جلوه های 
زیبای طبیعت دورود، تاالب ازگن اســت که در 
فاصله ۲۵ کیلومتری جنوب شهرستان دورود و در 

پای کوه ازگن قارون قرار گرفته است.
این تاالب از طریق جمع شدن آب باران و یا ذوب 
شــدن برفهای کوه قارون شــکل گرفته و چشم 
انداز زیبایی را بوجود آورده است. آب تاالب ازگن 

شیرین و به صورت فصلی می باشد.
در مسیر رسیدن به این تاالب، پریز کوه صالبتش 
را به رخ می کشــد و هر گردشگری مسخ زیبایی 
حیرت انگیز کوههای مخملی بکر و دست نخورده 

دورود پایتخت طبیعت ایران می شود.
دره ها و آبشــارها ی این مسیر دل هر دوست دار 
طبیعتی را به خود می کشد و با رسیدن به روستای 
کوچک گورکــش با خانه هــای کاهگلی آرزوی 

زندگی در این منطقه را در دل می پروراند.

گردشگری

آنچه باید درباره واریانت جدید کرونا بدانیم
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی گفت: گزارش اخیر منتشــر شده از سازمان بهداشت جهانی، 

ظهور واریانت دیگری از ویروس کرونا را تایید می کند.
 علیرضا ناجی، با اشاره به اینکه سویه جهش یافته "ایکس ای" که یک 
سویه ترکیبی از دو زیرمجموعه اومیکرون است، اظهار کرد: این سویه 
برای اولین بار در نوزده ژانویه ۲۰۲۲ در بریتانیا شناسایی شد و از آن 

زمان تا به امروز ۶۴۰ مورد از این نوترکیب جدید گزارش شده اند.
وی افــزود: واریانــت "ایکــس ای" نوترکیب از دو زیر واریانت BA,۱ و 
BA.۲ اســت، اما دارای ســه جهش جدید است که در توالی های والد 

آنها وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی اظهار کرد: 
مقاله ای که در مجله پزشــکی بریتانیا منتشــر شد، اشاره می کند که 
نوترکیب ها زمانی پدید می آیند که چندین گونه به طور همزمان یک 
فــرد را آلــوده می کنند و به واریانت ها اجازه می دهد در طول همانند 
سازی با هم تبادل ژنتیکی داشته باشند و ترکیبات جدیدی را تشکیل 
دهند.ناجی با اشــاره به اینکه کارشناســان بر این عقیده اند که هیچ 
دلیلی برای وحشت وجود ندارد، تاکید کرد: در حال حاضر سه ویروس 

ترکیبی یا نوترکیب به نام های XD، XE و XF شناسایی شده اند.
وی ادامــه داد: دو نــو ترکیــب مختلف از دلتــا و BA,۱ به وجود آمده 
است که "ایکس دی" و "ایکس اف" نامیده می شوند. نوترکیب "ایکس 

دی" بیشتر در فرانسه، آلمان، دانمارک و بلژیک شناسایی شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: ترکیب 
"ایکس اف" نیز ترکیبی بین دلتا و BA,۱ اســت که تا کنون فقط در 

3۸ مورد در بریتانیا شناسایی شده است.
وی با اشــاره به اینکه برآوردهای اولیه حاکی از این موضوع اســت که 
 ۲,BA در حدود ۱۰ درصد بیشــتر در مقایســه با XE افزایش انتقال

است گفت: این یافته ها نیازمند تحقیقات بیشتر است.
ناجــی تاکیــد کرد: تاکنون شــواهد کافی برای نتیجه گیری در مورد 
قابلیت انتقال، شــدت یا اثربخشــی واکســن در برابر ترکیبات جدید 

کرونا تأیید نشده است.

دریچه علم

گوجهوسیبزمینی
رکوردزدند!

بر اساس گزارش های منتشر 
شده از خرده فروشی ها در 

سال جدید، سیب زمینی و 
گوجه در صدر فهرست اقالمی 

که با افزایش قیمت روبه رو 
بودند، ایستاده اند. مهدی 

عزیزی با انتشار کارتونی در 
خبرآنالین به این موضوع 

پرداخت.

کارتون 

پرده نقره ای 

طنز

سریال خاتون؛ 

یکزنقهرمان زنانهترینروایتاز
بی برو برگرد سریال خاتون مملو از نماهای تکراری است. ورود یک عروس خوب و با سواد از طبقه پایین به 

طبقه باال؛ مادرشوهری ظالم؛ خانی ستمگر و عیاش؛ جوانی پرشور و عاشق پیشه و...
اما با این وجود می توان گفت در دوره  بحران سریال های رســانه ملی؛ »خاتون« سریالی است که به مدد 
عوامل حرفه ای و زحمات و هزینه های زیادی که به پای آن صرف شده، قابل تامل؛ آبرومند؛ خوش ساخت؛ 
سرگرم کننده از آب درآمده است و بعنوان کمترین حق یک مخاطب، به شعور وی احترام گذاشته تا او را 

ترغیب به پیگیری وقایع آن نماید.
حداقل باید اعتراف کرد زور این سریال بقدری بوده که بتواند شخصی که کمتر برای نقد فیلم دست به قلم 
می شود را مشتاق نوشتن چند خطی آنهم برای یک سریال شبکه خانگی نماید! بر همین اساس؛ سریال 

فوق را از جهاتی که کمتر به آنها پرداخته شده مورد بررسی قرار می دهیم:
واقعیت از داستانیفراتر

صرف نظر از تاکید فیلم بر واقعی بودن داســتان و اینکه چقدر فیلمنامه بر آن وفادار مانده)دغدغه برخی 
از منتقدان سریال( باید گفت شکل روایت داستان، مخاطب را به حد کافی اقناع می کند و او دیگر نیازی 
به مقایسه فیلمنامه سریال با اصل داســتان تاریخی آن نمی نبیند. در اصل وقتی چفت و بست و عناصر 
ساختار درام محکم باشد می تواند از خود واقعیت هم سبقت گرفته و منطقی تر به نظر برسد. چه بسا حتی 
فهم واقعیت توسط مخاطب باعث شود آن تصور و تصویر آرمانی زیبایی را که نویسنده و کارگردان خلق 

کرده اند؛ بهم بریزد.
زندرجنگ مردستیزیونحوهحضور یکروایتجدیدزنانهاز

معموال زنان کارگردان برای گرفتن حق خود از جامعه مردمحور و زن ســتیز اقدام به ساخت فیلم هایی 
می کنند که در آنها نقش مردان به شــکل افراطی در حد یک عیاش ستمگر و متعصب غرغرو نشان داده 
می شود و بعد هم برای اینکه ثابت کنند زنان دست کمی از مردان ندارند سعی می کنند زنان را از آشپزخانه 
بیرون کشیده و وظائفی به آنها محول کنند که در جامعه، آنها را مختص مردان می دانند. یعنی این بانوان 
فیلمساز برای باال بردن مقام زن کارکردی مردانه به آنها قائل می شوند و اصوال تاکید دارند بین زن و مرد 
تفاوتی به لحاظ عملکردی وجود ندارد! همچنین در خصوص جنگ هم، نقش زنان عمدتا در حد یک مادر 
شهید صبور و یا حداکثر دالورزنی که اسلحه بدست گرفته و دوشــادوش مردان مبارزه می کند معرفی 
می شود. اما تینا پاکروان در این سریال بخوبی توانسته با در نظر گرفتن توانایی های بالقوه یک زن)و عدم 
اصرار به نزدیکی این قابلیت ها به مرد(  او را چه در زندگی شخصی و یا اجتماعی و حتی در مبارزه و جنگ 
در جایگاه واقعی خود بنشاند.قهرمانان زن در این سریال سعی ندارند خود را مرد جلوه دهند و یا حق خود 
را از مردان همیشه زورگو بگیرند آنها خونســردانه با توانایی های زنانه شان حق خود را از جامعه)نه صرفا 

از مردان( می گیرند. 

 فراخوان نوبت دوم فراخوان نوبت دوم
شماره شماره 14011401--33--44 / ت / ت

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان  در اجــرای آییــن نامه اجرایی بنــد ج ماده 12 قانون 
ــا روش  مناقصــه عمومــی دو  ــزات بــه شــرح ذیــل را  ب برگــزاری مناقصــات  در نظــر دارد  تجهی
مرحلــه ای  از تولیدکننــدگان و شــرکت هــای واجــد شــرایط خریــداری  نمایــد. لــذا از متقاضیــان 
دعــوت میشــود از تاریــخ چــاپ فراخــوان نوبــت اول بــه مــدت  3  روز بــه ســامانه ســتاد ایــران 

مراجعــه نماینــد.

طرح1۸010۲700۲بهصورتنقدی ۳۳.000.000.000از مبلغاعتبار

تعداد-دستگاهکاال
6۸0کپی

10۲.7۵۲.000.000ریالبهصورتنقدی مبلغاعتبار

6۸0رایانهبامتعلقاتکامل
نوبتاول 1401/1/17تاریخانتشار
نوبتدوم 1401/1/1۸تاریخانتشار

ساعت۸:00مورخ1401/1/۲1مهلتدریافتاسنادمناقصه
مهلتارسالاسنادمناقصهتکمیلشدهوارائه

تاساعت۸:00مورخ1401/1/۳1پیشنهادها

کتها گشاییپا ساعت۸:10مورخ1401/1/۳1زمانباز
پیشنهادها تا1401/۲/۳1ساعت1۹:00مدتاعتبار

تاساعت1۲:00مورخ1401/۲/۵مهلتانعقادقرارداد


