
»صیانت « به قیمت اینترنت رسید

هزینه اینترنت ۱۰۰ درصد گران شد
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کــی از آن اســت کــه بــا مجــوز وزارت ارتباطــات، برخــی شــرکت های اینترنــت      گزارش هــا حا
خانگی قیمت اینترنت را صد درصد افزایش داده اند. ناظران معتقدند این اقدام در راستای 
ح صیانت است که با افزایش قیمت اینترنت، استفاده از اینترنت کاهش  اجرای خاموش طر

پیدا کند. همچنین مسووالن چندین بار در سال گذشته، از افزایش حتمی قیمت اینترنت 
در سال جدید خبر داده اند. اما قیمت بسته های اینترنت برخی اپراتور ها در سال جدید، 
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     مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه 
برق ایران گفت: گرد و غبار هیچ مشــکلی 
در تامیــن بــرق ایجــاد نکرده اســت و از این 

بابت نگرانی نداریم...

تزریــق  بــر ضــرورت       رئیس جمهــور 
کســن کرونا برای پیشــگیری  دوز ســوم وا
از خیزهــای بعــدی بیمــاری و جدیــت در 
گشایی مدارس و دانشگاه ها و آموزش  باز

کید کرد... حضوری تا   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 دولت از تحقیق و پژوهش 
در صنایع صلح آمیز 

هسته ای حمایت  می کند 
2

 مردم حق دارند  
در برابر طرح صیانت  

جبهه بگیرند 
2

 مافیای گوشت 
اجازه کاهش قیمت را 

نمی دهد!
3

 تزریق دوز سوم 
رها شد

7

گهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره 3939، ، 3838//۱4۰۰۱4۰۰   گهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره  آ  آ
و مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  و مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  ۱۱//۱4۰۱۱4۰۱  

شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم

 نوبت دوم

1- نــام مناقصــه گــذار: شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان ایــام 
مــدرس کدپســتی 69319995487  بلــوار  ایــام  بــه نشــانی 
تلفکــس:  قراردادهــا  واحــد  تــدارکات  امــور  دوم  طبقــه 

 08433347755
2- موضوع مناقصات: 

1400/38: انتقــال نیــرو و بــرق رســانی بــه شــبکه هــای توزیــع 
بــرق احــداث و اصــاح بهینــه شــبکه بــرق روســتایی شهرســتان 

دره شــهر 
1400/39: انتقــال نیــرو و بــرق رســانی بــه شــبکه هــای توزیــع 
بــرق احــداث و توســعه و اصــاح بهینــه شــبکه بــرق شهرســتان 

مهــران
1401/1: خرید انواع کنتاکتور و کنترل فاز و کلید اتوماتیک 

 1401/01/17 تاریــخ  از  مناقصــه:  اســناد  دریافــت  زمــان   -3
 1401/01/23 لغایــت 

4- آدرس محــل دریافــت اســناد: مناقصــه گــران محتــرم مــی 
ســامانه  بــه  مناقصــات  اســناد  دریافــت  منظــور  بــه  تواننــد 
مراجعــه   www.setadiran.ir دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات 

نماینــد. 
5- آدرس محــل دریافــت پیشــنهاد مناقصــه گــران موظفنــد 
ر بــر روی ســامانه ســتاد بارگزاری  تمامــی پــاکات را در مهلــت مقــر

نماینــد. 
مــورخ  یکشــنبه  روز   13 ســاعت  اســناد:  تحویــل  مهلــت   -6

 1401 /02 /04
شــرکت  مــدرس،  بلــوار  ایــام،  مناقصــه:  برگــزاری  محــل   -7

جلســات  ســالن  ایــام  اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع 
راس ســاعت  پــاکات پیشــنهاد  پــاکات:  بازگشــایی  زمــان   -8
بــا حضــور اعضــای  9 صبــح روز دوشــنبه مــورخ 1401/02/05 
کمیســیون مناقصــه بازگشــایی مــی شــود حضــور مناقصــه گــران 
ــت.  ــع اس ــه بامان ــی نام ــه معرف ــا ارائ ــر ب ــوق الذک ــه ف در جلس

9- ذکر شماره مناقصه و عنوان آن روی پاکات الزامی است. 
یــا قبــول کلیــه  ایــام در رد  بــرق اســتان  10- شــرکت توزیــع 

اســت.  مختــار  پیشــنهادها 
ــت  ــان مهل ــل از پای ــه روز قب ــا س ــد ت ــنهاددهندگان موظفن پیش
تســلیم پیشــنهادات بــا مراجعــه بــه ســایت هایی کــه اســناد بــر 
روی آنهــا بارگــذاری شــده انــد از اصاحــات احتمالــی در اســناد 

مطلــع گردنــد و اســناد اصاحــی را مهــر و امضــا کننــد. 
مبلغ تضمین )ریال( مبلغ برآوردی )ریال( شماره مناقصه ردیف 

11400/389/735/714/790811/785/740

21400/395/684/931/430568/493/143

31401/113/350/000/000992/500/000

کــه بــه صــورت الــف( چــک تضمیــن شــده بانکــی ضمانتنامــه 
بانکــی بــه نفــع مناقصــه گــزار ضمانــت نامــه صــادر شــده توســط 
بــرای فعالیــت و صــدور  موسســات بیمــه گــر دارای مجــوز الزم 
خالــص  گواهــی  ایــران  مرکــزی  بیمــه  ســوی  از  نامــه  ضمانــت 
مطالبــات قطعــی تاییــد شــده از ســوی امــور مالــی شــرکت توزیــع 
ــز  ــروی بــرق مطابــق کار بــرگ هــای پیوســت رســید بانکــی واری نی
تجــارت  بانــک   1904051930 شــماره  حســاب  بــه  مزبــور  وجــه 
شــعبه انقــاب بــه نــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان ایــام 
تاریــخ  از  مــاه   3 حداقــل  بایــد  فــوق  تضمینهــای  اعتبــار  مــدت 
صــدور آن بــوده و بــرای همیــن مــدت قابــل تمدیــد باشــد و 
عــاوه بــر آن ضمانتنامه هــای بانکــی بایــد طبــق فرمهــای مــورد 

قبــول ضمیمــه اســناد تنظیــم شــده باشــد. 
13- شــرط قبولــی مــدارک و اســناد صرفــا وجــود و اثبــات آنهــا در 
جلســه مناقصــه بــوده و شــرکت از پذیــرش مدارکــی کــه بعــد از 
پایــان مهلــت تســلیم پیشــنهادات و حیــن جلســه و بعــد از آن 

ارائــه شــوند ترتیــب اثــر نمــی دهــد. 
روی  بــر  اســناد  دیجیتــال  امضــای  عــدم  مهــم:  بســیار  نکتــه 

گــردد.  مــی  پیشــنهاد  کلــی  رد  بــه  منجــر  ســتاد  ســامانه 

رانت در کمین صدور مجوز محدود 
واردات خودرو

   آلبرت بغزیان، اقتصاددان
 ماه هاست درباره واردات خودرو 
 در نهادهــای مختلــف بحــث 
مــی شــود. واردات خودرو که 
به دلیــل محدودیت های ارزی 
و نگرانی از خروج ارز از کشــور 
بعــد از تشــدید تحریم ها ممنوع شــد، در مدار توجه 
برخی از مسئولین و البته بخشی از مردم و کارشناسان 
قرار گرفته با تاکید بر این موضوع که واردات خودروی 
خارجــی به ایجاد رقابت وکاهش قیمت در بازار خودرو 

کمک می کند.
مســاله واردات خودرو بعــد از ممنوعیتی که به دالیل 
مســائل و محدودیت های ارزی مطرح شــد ماه هاست 
به موضوع بحث برانگیزی میان مســئولین و نهادهای 
مختلف دولتی و مجلس و مجمع تشــخیص مصلحت 
تبدیل شده، در حالی که برای حل این موضوع همچنان 
راهکار درست و حرف روشن و نظر قاطعی اتخاذ نشده 

است.
مجمع تشــخیص مصلحــت در آخرین خبرهای حول 
ایــن موضوع، واردات هفتاد هزار خودروی ســواری را 
رد کرده و همچنان بر ممنوعیت واردات تاکید دارد در 
حالــی کــه موضوع باید از منظر دیگری مورد توجه قرار 
بگیرد و مســئولین و وزارت صمت این مســاله را مورد 
توجــه قرار دهند که در حــال حاضر اولویت ما واردات 

خودروی سواری نیست.
به این دلیل که اصلی ترین اولویت کشور در حال حاضر 
نوسازی ناوگان حمل و نقل بین شهری یا جاده ای است 
که بســیار فرســوده شده است. از ســوی دیگر واردات 
ماشین آالت کشاورزی برای تحقق شعار سال در راستای 
تولید بیشتر محصوالت کشاورزی و واردات ماشین االت 
صنعتی یک ضرورت اســت، بنابراین واردات خودروی 
ســواری نســبت به ماشین های کشاورزی، ناوگان بین 

شهری و صنعتی آنچنان در اولویت قرار ندارد.
در صورتــی که حتی هفتاد هزار خودروی خارجی وارد 
شــود، بــا توجه به نیاز بــازار و نرخ دالر اتفاق خاصی به 
نفع مشــتری و مصرف کننده واقعی در بازار خودروی 

کشور رخ نمی دهد.
هر چه قدر هم مسئولین تاکید کنند خودروی اقتصادی 
وارد می شــود و خودروی لوکس و الکچری وارد نمی 
کنیم، خرید خودروی خارجی از قدرت خرید مردم عادی 
خارج اســت، لذا با دالر 27 تا 30 هزار تومانی واردات 
خــودروی خارجــی توفیری به حال مردم با درآمدهای 

پایین تا متوسط نمی کند.
مشــخصا واردات خودرو با ســقف مشــخص شــده و 
محــدود فقط ســود کالنی نصیــب وارد کنندگان می 
کند. خودرویی که با دالر 30 هزار تومانی وارد می شود 
نه قیمت را می شــکند نه منجر به رقابتی شــدن صنعت 

خودرو می شود.
ممنوع کردن واردات از اول سیاست اشتباهی بود. علی 
رغــم اینکــه بعد از پیروزی انقالب اســالمی چند دوره 
ممنــوع کــردن واردات خودرو را تجربه کرده ایم، اما باز 
هم متوجه خســارت های فراوان این موضوع نشده ایم، 
درســت این بود که واردات خودرو ممنوع نمی گردید، 
به این دلیل که آزاد سازی محدود در حال حاضر به نفع 
مردم عادی نیســت و رقابتی در این صنعت ایجاد نمی 
کند. بانک مرکزی نگران نرخ ارز است، چرا که با واردات 
خودرو در شــرایطی که هنوز تحریم ها لغو نشده، قطعا 
نــرخ ارز بــاال می رود. برای حل این موضوع و برای حل 
مساله واردات بهترین راهکار تولید خودروی خارجی با 
مشارکت با شرکت های خارجی مثل کشور چین است.

تنها راه این اســت که در همکاری و مشــارکت تولید 
با کشــورهای دیگر بهترین نســخه را برای حل مشکل 
واردات در دســتور کار قرار دهیم، چرا که با این فرمول 
هم مشــکل واردات حل می شــود و هم تولید مشترکی 
در کشــور خواهیم داشــت که منجر به افزایش تولید و 

رقابت خودروی تولید ایرانی می شود.
در حال حاضر خودروهایی که در بازارهای دنیا نزدیک 
به 15 هزار دالر فروخته می شود در ایران بیش از 100 
هزار دالر فروخته می شود، تولید مشترک با کشورهای 
خارجــی چون چین می توانــد کاهش قیمت را در پی 
داشــته باشد. خودروسازان داخلی با انعقاد قراردادهای 
منصفانه به نفع اشتغال کشور و استفاده از توان نیروی 
انسانی و انتقال تکنولوژی می توانند در این مسیر حرکت 
رو به رشدی را رقم بزنند که هم به نفع آنها و هم به نفع 

مشتریان واقعی باشد.
منبع: راهبرد معاصر

 

یادداشت

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران :

 گرد و غبار مشکلی 
 در تامین برق 
ایجاد نمی کند

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

بازگشایی مراکز 
آموزشی با جدیت 

استمرار یابد

روایت سازندگان مسکن از آینده بازار

سقوط قیمت مسکن سقوط قیمت مسکن 
خیال بافی استخیال بافی است

صفحه 3 

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

بــه اطــاع کلیــه شــرکت کننــدگان در بازدیــد از ســایت بــه منظــور شــرکت در مناقصــه بــا موضــوع 
"خدمــات مهندســی، تأمیــن کاال، ســاخت و نصــب تجهیــزات بصــورت تــوأم )EPC( جهــت احداث 
نیــروگاه موتــور گازســوز 15 مگاواتــی " میرســاند مهلــت تحویــل پــاکات مناقصــه از روز یکشــنبه 
بــه روز یکشــنبه مــورخ 1401/01/28 در محــــل دفترکمیســیون معـــامات  مــــورخ 1401/01/21 
مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران موکــول گردیــد. لــذا مطابــق بــا دســتورالعمل موجــود 
در اســناد مناقصــه نســبت بــه ارســال پــاکات خــود در موعــد مقــرر اقــدام نماییــد. الزم بــه ذکــر 
اســت الحاقیــه اســناد مناقصــه از طریــق وبســایت این شــرکت بــه نشــانی www.geg.ir  از بخش 
مناقصه-مزایــده قابــل دریافــت مــی باشــد. شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در قبــول یــا رد 

هــر یــك از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار می باشــد.

کات  گهی تمدید مهلت تحویل پا کات  آ گهی تمدید مهلت تحویل پا  آ
مناقصه عمومی شماره مناقصه عمومی شماره 9494//۱4۰۰۱4۰۰/ع /ع 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان

که برای  کنم  که توانایی دارند دعوت می  کسانی  کنم و از همه  گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد... اینجانب حسابی به شماره 100 در تمام شعب بانک ملی افتتاح می  کس در هیچ  امام خمینی )ره( : هیچ 
کنم . کمال تواضع از ملت عزیز برای این امر حیاتی )خانه سازی برای محرومان( استمداد می  کنند.... من با  کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز 

21لغایت 31 فروردین دهه حساب 100 امام )ره( و سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
به فرمان حضرت امام خمینی )ره( را به یکایک مردم شریف ایران اسالمی تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

هموطنــان گرامــی: شــما میتوانیــد کمکهــای نقــدی خــود را جهــت کمــک بــه ســاخت مســکن محرومــان از طریــق شــماره گیــری کــد دســتوری 5#*7*733* 
از طریــق تلفــن همــراه و یــا شــماره حســابهای ذیــل بــه حســاب ۱۰۰ امــام )ره( نــزد شــعب بانــک ملــی واریــز نماییــد.

 ۰5 ۰۰۱۰ ۰۰۱۱ ۰۰۱۱ ۰۰۰۰ ۰۱7۰ IR6۰ :شماره شبا شماره سیبای بانک ملی : ۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰5        

راهکارهایی برای ساماندهی بازار مسکن
یکی از اصلی ترین مشکالت عموم مستاجران، افزایش افسار گسیخته اجاره مسکن و فشار مالی سنگینی 

است که در طول سال جهت پس انداز رهن یا پرداخت اجاره بهای ماهیانه متقبل می شوند.
علی خضریان نماینده تهران در مجلس در یادداشتی نوشت: یکی از اصلی ترین مشکالت عموم  مستاجران، 
افزایش افسار گسیخته  اجاره مسکن  و فشار مالی سنگینی است که در طول سال جهت پس انداز رهن یا 
پرداخت اجاره بهای ماهیانه متقبل می شوند. لذا پس از مشورت با جمعی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، 
طرحی برای کنترل اجاره بهای واحدهای مســکونی آماده شــده اســت. البته باید در نظر داشت که بر اثر 
عدم ثبات  اقتصادی ، افزایش قیمت ها در بخش کاالها و خدمات رخ می دهد؛ که منجر به افزایش قیمت 
در بخش  مسکن ، و به تبع آن، افزایش نرخ  اجاره  واحدهای مسکونی استیجاری نمایان خواهد شد و تا 

زمانی که علت آن پابرجاست، معلول نیز در پی علت باقی می ماند.
بنابراین حل اساسی مشکل افزایش کالن نرخ اجاره بها در گرو کنترل  تورم  و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی 
اســت و نمی توان انتظار داشــت تا زمانی که تورم دو رقمی در بخش های مختلف تداوم دارد، موجران با 

نرخ های ثابت یا با افزایش اندک مبادرت به اجاره واحد مسکونی خود نمایند.
اما از سوی دیگر قیمت فعلی مسکن و اجاره بها، هیچ تناسبی با  درآمد  اکثریت خانوارها ندارد و مبلغ قابل 
توجهی از  هزینه  خانوار صرف بحث  تامین مسکن  می شود و الزم است با عنایت به تصویب قانون جهش 
تولید مسکن و همچنین مالیات بر خانه های خالی در مجلس، اقداماتی جدی از سوی دولت صورت گیرد. 
لذا بنابر آنچه بیان گردید، حل اساسی مسئله افزایش اجاره بهای امالک، راهکاری اقتصادی است؛ لیکن 
می توان موضوع را از جنبه حقوقی نیز مورد بررسی قرار داد و راهکارهایی در جهت کنترل اجاره بها در 
نظر گرفت که الزم است  مجلس  و  دولت  در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به فوریت انجام دهند.

ضمن اینکه باید در نظر داشت مطابق اصول حقوقی )اصل آزادی قراردادها( و فقهی )اصل تسلیط( مداخله 
اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان 
اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می شود و امکان دخالت اجرایی و تقنینی نیست.
اما در عین حال با عنایت به اینکه وصول اجاره بها توســط  موجران ، یکی از راه های  درآمدزایی  اســت؛ 
حاکمیت می تواند در راستای ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی، موجران 

را به اخذ اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر دارد.
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سیاست 2
بین الملل

کرات برجام کمای طوالنی  مذا
برنمی تابد

یک شــبکه قطری در گزارشــی به موضوع مکث در 
مذاکرات وین پرداخت و احتمال رســیدن به توافقی 
بر ســر احیای برجام را همچنان پررنگ تر از فروپاشی 

آن می داند.
شــبکه قطری الجزیره در گزارشــی درباره وضعیت 
فعلــی مذاکرات وین و احتمال دســت یابی به توافقی 
در این مذاکرات بر سر احیای توافق هسته ای، نوشت: 
با گذشــت یک ســال پس از آن که نمایندگان ایران،  
آمریــکا و دیگر قدرت های جهانی در وین برای احیای 
توافق هســته ای سال 2015 گرد هم آمدند، هنوز کار 
برای نهایی ســازی توافقی که ماه هاست میان تنگنا و 
گشــایش در نوســان بوده است، باقی مانده است. این 
مذاکرات مســتقیم و غیرمستقیم در پایتخت اتریش، 
یک ماه پیش توســط جوزپ بورل، مســئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده این مذاکرات 
به دلیل مســائل چندجانبه ای که باید حل می شــدند 
متوقف شــد در حالی که متن توافق در این مذاکرات 

تقریبا نهایی شده بود.
الجزیره در ادامه نوشت: گفته می شد وقفه ایجاد شده 
به منظور پیدا کردن راهکاری برای درخواست دقیقه 
نودی روســیه مبنی بر این بوده اســت که تحریم های 
اعمال شده بر مسکو به خاطر حمله اش به اوکراین به 
روابط تجاری -اقتصادی اش با ایران آســیبی نزند. این 
مســئله ظرف چند روز پس آن که مســکو اعالم کرد 
ضمانت های کتبی مکفی را در این زمینه از واشنگتن 
دریافت کرده است، حل شد اما توافق با وجود متوقف 
شدن مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن به 
مــدت چند هفته، قریب الوقوع به نظر نمی آید. ایران و 
آمریکا -که به طور یک جانبه در سال 201۸ از توافق 
خارج شد و تحریم های متعددی بر ایران اعمال کرد- 
هنوز خود را بر سر مسائلی معدود اما بسیار مهم در یک 

بن بست احساس می کنند.
وبگاه این شــبکه قطری در ادامه می نویســد: یکی از 
مهم ترین این مسائل، این است که آیا نام سپاه پاسداران 
ایران از از »لیســت سازمان های تروریستی خارجی« 
آمریکا خارج خواهد شد یا نه. مقامات ایران بارها تاکید 
کرده اند مسئله سپاه یک »خط قرمز« بزرگ است که 
از آن عقب نخواهند نشست. دولت جو بایدن از سوی 
جمهوری خواهان و حتی دموکرات های هم حزبی اش بر 
سر حذف احتمالی نام سپاه از این لیست که در دوران 

دولت دونالد ترامپ انجام شده بود، تحت فشار است.
حیسن امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران مدتی قبل 
درباره حذف نام سپاه پاسداران از »لیست سازمان های 
تروریســتی خارجی« آمریکا گفته بود: موضوع خارج 
کردن اســامی اشــخاص حقیقی و حقوقی از لیست 
قرمــز و از مجموعه تحریم ها و اقدامات یکجانبه ای که 
آمریکایی ها علیه ایران اعمال کرده اند، یکی از موضوعات 
جدی مذاکرات اخیر ما در وین است. وقتی می گوییم 
اشخاص حقیقی و حقوقی، در حوزه اشخاص حقوقی 
برخی از هولدینگ های بزرگ اقتصادی و مؤسســات 
بزرگ حکومتی ما قرار دارند و یکی از موضوعات، مربوط 

به سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
او تاکید کرد: در موضوع سپاه پاسداران حتما آنچه برای 
ما مهم اســت، این اســت که باید جایگاه و نقش سپاه و 
شــأن قانونی سپاه به عنوان مهمترین بخش امنیتی و 
دفاعی کشور ما مورد توجه قرار بگیرد. ما در این رابطه 
پیام هایی را با آمریکایی ها تبادل کرده ایم و این یکی از 
موضوعاتی است که همچنان در دستور کار ما قرار دارد.

در گزارش الجزیره همچنین مطرح شده است: در این 
میان، هم ایران و هم آمریکا همچنان یک دیگر را بابت 
این وقفه در مذاکرات مقصر می دانند و می گویند طرف 
مقابــل باید معقول رفتار کند و امتیازات الزم را بدهد. 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا چهارشــنبه 
گذشــته در گفت وگو با شــبکه ام اس ان بی سی در این 
باره گفته بود، »خیلی نسبت به دورنمای نهایی کردن 
یک توافق خوش بین نیستم. هنوز عقیده دارم به بهترین 
شکل به نفع کشور ما خواهد بود اگر به پایبندی به توافق 

بازگردیم، مادامی که ایران هم همین کار را بکند.«
الجزیره در ادامه نوشت: علی واعظ، مسئول پروژه ایران 
در »گــروه بین المللی بحران« می گوید، شــاید بتوان 
تصــور کرد که این روند بیش تــر از آوریل ]فروردین-
اردیبهشــت[ طول بکشــد. به گفته او، به همین دلیل 
است که ممکن است انگیزه الزم از بین برود و تحوالت 
خارجی مذاکرات را از مسیر خارج کنند، عالوه براین، 
انتخابات میان دوره ای]در آمریکا[ ممکن است بر رغبت 
سیاسی در واشنگتن اثر بگذارد. واعظ می گوید، »توافق 
در عیــن حــال، هم بزرگ تر از آن اســت که به جایی 
نرســد و هم شــکننده تر از آن است که یه دوره کمای 
طوالنــی را دوام بیــاورد. هر دو طــرف زمان و قدرت 
سیاسی زیادی را در سال گذشته برای رسیدن به یک 
حل وفصل دیپلماتیک صرف کرده اند اما آسیب پذیرتر 
از این هســتند که مرتکب اشــتباه محاسباتی شوند«. 
به گفته این تحلیل گر، »راهکارهای منصفانه ای وجود 

دارند که در حال حاضر بررسی می شوند.
گزارش الجزیره می افزاید: تریتا پارســی، نائب رییس 
موسسه کوئنسی می گوید، شانس موفقیت یک توافق 
هنوز بزرگ تر از فروپاشی آن است. به گفته او، »در نه ماه 
گذشته، پیامی که منتقل می شد، این بود که دیگر فراتر از 
این نمی توان رفت اما با این وجود، این اتفاق افتاده است. 
واقعیت این است که بر هم خوردن مذاکرات آن قدر برای 
هر دو طرف زیان بار است که آن ها تا جایی که امیدی 

به گشایش باشد، دیپلماسی را پیش خواهند برد.«
منبع: اندیشه معاصر

رئیس کمیسیون اروپا در کی یف: 

اوکراین ظرف چند هفته عضو 
اتحادیه اروپا می شود

رئیس کمیسیون اروپا در کی یف: اوکراین ظرف 
چند هفته عضو اتحادیه اروپا می شود

رئیــس کمیســیون اروپا وعــده داد که روند 
عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تســریع شده 

و ظرف هفته های آتی انجام شود.
»اورزوال فون درالین«، رئیس کمیســیون اروپا 
که به اوکراین ســفر کرده، در کنفرانس خبری 
مشترک با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکرایــن، در اقدامی نمادین یک فرم عضویت 

اتحادیه اروپا را به زلنسکی داد.
در حالت عادی، عضویت در اتحادیه اروپا چندین 
ســال زمان برده و نیازمند چندین درخواســت 

و مذاکره و همچنین تعیین صالحیت است.
کی یف نیز از مدت ها پیش خواستار عضویت در 
این اتحادیه بوده است و وزیر خارجه این کشور 
در روز استقالل اوکراین در 2021 گفته بود که 
بروکسل باید از عضویت مولداوی، گرجستان و 

اوکراین در اتحادیه اروپا استقبال کند.
بــا این حــال، تمایل اوکراین بــه عضویت در 

ایــن اتحادیه به »انقــالب کرامت« یا »انقالب 
میدان« اوکراین در ســال 201۴ دامن زد که 
نهایتا به الحاق شبه جزیره کریمه توسط روسیه 
منجر شد. اوکراین در حال حاضر در »شراکت 
شــرقی« اتحادیه  اروپا و »سیاست همسایگی 

اروپا« عضویت دارد.
رئیس کمیسیون اروپا در کی یف: اوکراین ظرف 

چند هفته عضو اتحادیه اروپا می شود
حضــور »فون درالیــن« در اوکراین تازه ترین 
تــالش اتحادیه اروپا برای حمایت روانی و مالی 
از این کشور بوده و زلنسکی اعالم کرد که حمله 
روســیه بــه اوکراین، حمله ای مســتقیم علیه 

ماهیت اوکراین و همچنین امنیت اروپاست.
فون درالین گفت، عضویت اوکراین - بر خالف 
روال عادی - چندین سال طول نخواهد کشید 
و ظرف چند هفته انجام خواهد شد. او همچنین 
سیاســت غرب در حمایــت از اوکراین را تکرار 
کــرده و وعــده داد که پوتین »باید شکســت 

بخورد.«

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

 بازگشایی مراکز آموزشی 
با جدیت استمرار یابد

رئیس جمهور بر ضرورت تزریق دوز ســوم واکســن 
کرونــا برای پیشــگیری از خیزهای بعدی بیماری و 
جدیت در بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها و آموزش 
حضوری تاکید کرد. آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی 
در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا با گرامیداشــت 
روز جهانــی بهداشــت از زحمــات و مجاهدت های 
کادر بهداشــت و درمان کشــور در دوران همه گیری 
کرونا قدردانی کرد و اقدامات انجام شــده را موجب 
آرامش و ضامن ســالمت مردم دانست.رئیس جمهور 
»ســالمت عمومی« را اولویت اصلی دولت مردمی از 
ابتدای استقرار خواند و ضمن ابراز خرسندی از تاثیر 
واکسیناســیون عمومی کرونا در کاهش آمار ابتال و 
مرگ و میر، از جامعه بهداشــت و درمان، پزشــکان، 
رســانه ها و ســایر تریبون داران کشور خواست مردم 
به تزریق ُدز سوم واکسن ترغیب کنند.رئیسی تاکید 
کرد: سیاست دولت اقناع افکار عمومی است و بر این 
باور هستیم که اگر اهمیت موضوع برای مردم بخوبی 
تبیین شود و قانع شوند حتما با توصیه های مسئولین 
بهداشت و درمان کشور همراهی خواهند کرد.وی در 

ادامه با تاکید بر ضرورت اســتمرار آموزش حضوری 
در مراکز آموزشــی کشــور، گفت: تعطیلی مدارس و 
دانشــگاه ها خســارت های غیرقابل جبرانی دارد که 
افت تحصیلی از مهمترین آنها است.رئیسی همچنین 
بر لزوم توجه به رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در 
مدارس تاکید کرد و گفت: چنانچه دانش آموزی دارای 
عالیم بیماری بود ضرورتی برای حضور در کالس ندارد 
اما این موضوع نباید باعث تعطیلی مدرســه و اخالل 
در آموزش حضوری بقیه دانش آموزان شــود.رئیس 
جمهــور در ادامه بــا تاکید بر نظارت و کنترل قیمت 
دارو، گفت: قمیت دارو نباید گران شود اما این موضوع 
با حرف شدنی نیست و نیازمند نظارت و برخورد جدی 
با تخلفات احتمالی اســت .دکتر رئیســی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش 50 درصدی 
ســفرهای نوروزی و کاهــش 23 درصدی تصادفات 
منجر به فوت در کشور از همه دست اندرکاران ایجاد 
نظم و امنیت و دســتگاه های خدمت رســان در این 
عرصــه قدردانی و برتالش و برنامه ریزی برای کاهش 

هرچه بیشتر تصادفات تاکید کرد.

کرد ح مجلس انتخاب  کلمه صیانت را برای طر دشمن 

 مردم حق دارند در برابر طرح صیانت جبهه بگیرند
 نماینده مردم تهران گفت: جالب است بدانید 
هیچ وقت کلمه صیانت در عنوان هیچ یک از 
نسخه ها وجود نداشته و ندارد و دشمن عمداً 
این کلمه را برای این طرِح پیشرفته انتخاب 
و تبلیغ کرده است تا بعداً »یعنی اینروزها« از 
آن سوء استفاده کند.»رضا تقی پور انوری« 
نماینده مردم تهران و رئیس کمیســیون 
طــرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای 
مجازی و عضو کمیســیون صنایع و معادن 
کشور در رابطه با عملکرد مجلس در سال 
1۴00 و مهمتریــن مصوبه ای که دغدغه 
نمایندگان و مردم بوده و مجلس توانسته در 
آن زمینه به خوبی ایفای نقش کند؟ گفت: 
با توجه به چالش هایی که در کشور داریم 
طبیعتاً اولین اولویت مجلس بحث اشتغال 
و معیشت است،  در بحث اشتغال مهم ترین 
مصوبه که البته هنوز هم کامل نشده، بحث 
تسهیل کسب و کار است که موارد خوبی در 
این مصوبه قید شده و مهمترین آن برطرف 
شدن بسیاری از موانع و محدودیت ها برای 
کســب و کارها است و به نوعی مانع زدایی 
خواهد شــد. مردم بخصوص جوانان و افراد 
فاقد شــغل از مزایای این قانون بهره مند 

خواهند شد.
فزایش دستمزدها راه حل راهبردی و 

بنیادی نیست
وی در ادامه بیان کرد: در بحث معیشــت 
هم تالش های زیادی صورت گرفته است، 
با توجه به عقبه چندین ســاله این بحث و 
کاهش ارزش ریال و اتفاقاتی که سه چهار 
ســال اخیر افتاده، بســیاری بحث افزایش 
دســتمزدها را مطرح می کنند که از نظر 
اقتصاددان ها یک راه حل راهبردی و بنیادی 
نیست زیرا با افزایش پایه پولی تورم ایجاد 
خواهد شد. به نظر می رسد مهار قیمت ها 
و کنترل حقوق ها به نحوی که این افزایش 
ها را نداشته باشیم، راه حل جدی و اساسی 
است که عرض کردم به خاطر عقبه چندین 
ســاله، این مباحث در دولت قبل رها شده 
بود. از زمان تشکیل دولت جدید تالش ها 
شــروع شده که در بسیاری زمینه ها هنوز 
به نتیجه نرسیده است ، در افزایش قیمت 
مواد اولیه و افزایش دستمزدها یک چرخه 
معیوبی درســت شــده که مرتبا شعاع این 
چرخه بیشتر می شود. طبیعتاً بایستی نقطه 

توقفی را برای این ترسیم کنیم.
تقــی پور انوری با بیان این جمله که دولت 
بایــد اقداماتی در این زمینه در اولویت قرار 
دهد عنوان کرد: در این صورت است که می 
توانیم قدرت خرید مردم عزیز را حفظ کنیم 
و با کنترل حجم نقدینگی و عدم اجازه دادن 
به افزایش پایه پولی، مردم خواهند توانست 
با همان درآمدی که در اختیارشــان است 

مایحتاج زندگی خود را تامین کنند.
  در طرح حمایت از حقوق کاربران 

 فضای مجازی شاهد 
جنگ رسانه ای بودیم

رییس کمیســیون طرح صیانت در پاسخ 
به این ســوال کــه پرچالش ترین طرحی 
کــه مجلس یازدهم در ســال 1۴00 با آن 
مواجه شــده کدام طرح است؟ گفت: طبق 
آمارها طرح حمایت از حقوق کاربران فضای 
مجــازی، پــر چالش تریــن طرح مجلس 
یازدهم است، البته این بحث مفصلی است  
که باید به آن پرداخته شود تا درست تبیین 
صورت گیرد. شاید آن چیزی که در برخی 
رســانه در رابطه با این طرح بیان می شــود 
بیانگر میزان واقعی حساسیت مردم و اقشار 
مختلف جامعه نباشــد. موضوع این طرح 
فضای مجازی است. در مورد طرح حمایت 
از حقوق کاربران فضای مجازی شاهد جنگ 
رسانه ای بودیم، باید متخصصین ارتباطات 

و روان شناسان و جامعه شناسان بخوبی به 
این بحث بپردازند و تحلیل کنند.

کانت توئیتری 11 هزار     سه روز 66 ا
مطلب برای تخریب طرح نظام تنظیم 

گری تولید کردند
وی با اشاره به برخی فضاسازی ها در مورد 
این طرح بیان کرد: در ظرف ســه روز 66 
اکانــت توئیتری 11 هزار مطلب در جهت 
تخریب طرح نظام تنظیم گری تولید کردند 
که نشــان می دهد فناوری همان طور که 
مزایای بســیاری دارد و به همراه خود می 
تواند این امکانات را در اختیار رفاه و زندگی 
بهتــر مردم قرار دهــد از آن طرف هم اگر 
چارچوب های مشــخصی برای بکار گیری 
وجود نداشــته باشد می تواند آسیب هایی 
را داشته باشد. فضاسازی عمومی به نحوی 
که ما شاهد هستیم به جای گفتار منطقی 
و عقالنی به فضای فحش و تهمت و ناســزا 
و افترا تبدیل شــده که درصد زیادی از این 
مطالب که منتشر شده را پوشش می دهد 
و ایــن یعنی این فضا، یک فضای غبارآلود 
و غیرشفاف است در حالیکه خیلی ها ادعا 
دارند آرزومند فضای مجازی شفاف هستند 
ولی برعکس عمل میکنند. مافیای رسانه یا 
شبکه مسلط که متاسفانه در داخل کشور هم 
مستقر نیستند منشاء این جریانات هستند 
و این غبار و مات بودن و عدم شــفافیت را 

به جامعه تحمیل می کنند، این جا اســت 
کــه باید متخصصین ارتباطات اجتماعی و 
جامعه شناسی کمک کنند تا ما بتوانیم این 
آســیب ها را دور کنیم در غیر این صورت 
دیری نخواهد پایید که فضای بی اعتمادی 
و عدم اطمینان در این فضا قالب خواهد شد.  
واقعیت این است که امروز تعداد زیادی در 
این فضا فعالیت دارند و می توانیم بگوییم 
که سرمایه های بزرگی در کسب وکارها و 
ســرمایه های اجتماعی به این فضا منتقل 
شــده که فعال هســتند و اگر قرار باشد که 
این فضا ، فضای اطمینان بخش و آرامش و 
با ثبات نباشد قطعا بیشترین ضرر را مردم 
می بینند.تقی پور انوری در پاســخ به این 
سوال که چرا در ابتدا شفاف سازی مناسب 
در رابطــه با این طرح صورت نگرفت گفت: 
در رابطه با این طرح شفاف سازی نشد و با 
توجه به موضوعات مختلفی که مطرح می 
شود، مردم که حق دارند جبهه بگیرند، زیرا 
اظهارات بعضی نمایندگان باعث می شــود 
مردم عصبی تر شــوند. امکانات مجلس و 
ساختار مجلس متاسفانه در حوزه ارتباطات 
اجتماعی محدودیت های زیادی دارد. البته 
اقداماتی برای تبیین و توضیح این طرح شده 
و جلســاتی با اقشار مختلف گذاشته شده 
است. اصل این نقص را من قبول دارم ولی 
راه حل این است که باید سازوکار ارتباطات 

اجتماعی در مجلس ایجاد و تقویت شــود. 
نمایندگان مجلس هر کدام به صورت تک 
تک افراد هســتند و ســازمان نیستند که 
بتواننــد ابزارهای الزم را برای این تبیین و 
این توضیح فراهم کنند، این ساختار است 
که باید این امکانات را فراهم کند. متاسفانه 
در مورد سایر طرح  ها و لوایح شاهد هستیم 
که ابزار صدا و سیما و کانال های صدا و سیما 
به خدمت گرفته می شوند و همکاری می 
کننــد ولــی در این مــورد این گونه نبود و 
هنوز که هنوز اســت همه دارند صحبت از 
فرهنگ سازی می کنند. ما نمی دانیم که 
کدام ســاختار باید با صدا و سیما همکاری 
کنــد که مثال در مورد ضرورت قانونمندی 
در فضای مجازی صدا و ســیما باید مطلب 

داشته باشند و به این موضوع بپردازند.
دشمن کلمه صیانت را برای طرح 

مجلس انتخاب کرد
تقی پور انوری تصریح کرد: تدوین دومین 
طــرح از مرداد 1399 تا دیماه 1399 و در 
مجلس فعلی انجام شد و به اسم طرح صیانت 
شناخته می شود. )جالب است بدانید هیچ 
وقــت کلمه صیانــت در عنوان هیچ یک از 
نســخه ها وجود نداشــته و ندارد و دشمن 
عمداً این کلمه را برای این طرِح پیشــرفته 
انتخاب و تبلیغ کرده اســت تا بعداً »یعنی 
اینروزها« از آن سوء استفاده کند(. رویکرد 
این طرح ایجاد خوداتکایی در خدمات پایه 
فضــای مجازی بود تــا از طریق آن امکان 
حفاظت از داده کاربران ایرانی فراهم شود. 
از این جهت راهبرد غالب این طرح گزاره ای 
بین راهبرد چین و اتحادیه اروپاست. یعنی 
در ایجاد نمونه های رقابتی به راهبرد چین 
نزدیک اســت و در الزام به ذخیره ســازی و 
پردازش داده کاربران ایرانی در داخل کشور 
به راهبرد اتحادیه اروپا نزدیک بود. نســخه 
نهایــی این طرح همان نســخه 26 تیرماه 
اســت که با عنوان »طرح حمایت از حقوق 
کاربــران و خدمات پایه کاربردی« تقدیم 
مجلس شد و بررسی آن براساس اصل ۸5 
قانون اساســی رای آورد. عقبه کارشناسی 
این طرح تیم کارشناسی مرکز پژوهش ها، 
مرکــز ملــی فضــای مجــازی و برخی از 
 دســتگاه های مســئول در فضای مجازی

 بود.

خبر ویژه

رئیــس جمهــور بــا تاکید بر حمایت دولت از صنایع صلح آمیز هســته ای گفــت: روند تحقیق و پژوهش در 
استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای شتاب خوبی گرفته است.

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، با حضور در نمایشگاه دستاوردهای هسته ای که در محل 
سالن اجالس سران برگزار شد، از 9 دستاورد جدید هسته ای کشور و نیز سایر دستاوردهای علمی و صلح آمیز 
کشــور در ســال های گذشته، از جمله نسل های مختلف سانتریفیوژهای ساخت ایران بازدید کرد.رئیسی در 
جریان این بازدید ضمن ابراز بالندگی از پیشــرفت های جوانان و دانشــمندان ایرانی در حوزه هســته ای، این 
پیشــرفت ها را نماد خودباوری و اتکا به توان داخل توصیف کرد و خواســتار تســری یافتن این روحیه به سایر 

صنایع و حوزه های راهبردی در کشور شد.

رئیس جمهور ضمن تصریح به حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای، دانش و فناوری هسته ای کشورمان 
در حوزه هسته ای را غیرقابل بازگشت خواند و گفت: اتکا به جوانان و دانشمندان ایرانی و کار جهادی، مدلی 
اســت که همیشــه جواب می دهد و باید در عرصه های دیگر نیز به این ســمت برویم.وی با بیان اینکه ایران 
پژوهش و تحقیق در حوزه های صلح آمیز هســته ای را منوط به خواســت یا نظر دیگران نخواهد کرد، اذعان 
داشــت: خوشــبختانه کارهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشمندان در استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای 
شــتاب خوبی گرفته و دولت از این روند حمایت خواهد کرد.در جریان این بازدید محمد اســالمی رئیس 
ســازمان انرژی اتمی و ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دســتاوردهای علمی و فناورانه 

کشور در حوزه هسته ای را برای رئیس جمهور توصیف کردند.

رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هسته ای:

دولت از تحقیق و پژوهش در صنایع صلح آمیز هسته ای حمایت می کند

این که بگویند »بریزید بساط روزه خواران را 
 جمع کنید« ادبیات جالبی 

برای امام جمعه نیست

خطبای ما چرا درباره گرانی 
 پلکانی دارو و مایحتاج مردم 

فریاد نمی کشند؟
یــک عضو مجمع محققین و مدرســین حوزه 
علمیــه تاکید کرد: تریبون های نماز جمعه باید 
نقش امنیت آفرین داشته باشد و منجر به ایجاد 
آرامش شــود. امروز دارو به صورت پلکانی گران 
می شــود. مایحتاج مردم افزایــش قیمت پیدا 
می کنــد. چرا دولتمردان و آقایان خطبای نماز 

جمعه در این موارد فریاد نمی کشند؟
حجت االســالم فاضــل میبدی دربــاره نقش 
تریبون هــای نماز جمعــه در وحدت آفرینی به 
جای ایجاد تفرقه و دســته بندی آحاد جامعه در 
مقابــل یکدیگر گفــت: تریبون های نماز جمعه 
باید نقش امنیت آفرین داشته باشند و منجر به 
ایجاد آرامش شــوند. متاسفانه بخشی از خطبا 
در خطبه هایشــان برخوردهایی دارند که از آنها 
مقداری رویکرد سلب آرامش در جامعه احساس 

می شود.
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
با اشــاره به سخنان یکی از خطیبان نماز جمعه 
کشــور در مــورد برخورد مردم بــا روزه خواران 
گفت: حال یک عده ای در گوشه ای روزه خواری 
می کنند؛ اگر قرار اســت تذکری هم داده شــود 
بســیار خوب است افراد متولی با ادبیات درست 
به آن ها تذکر بدهند، این که بگویند مردم بریزید 
بساط روزه خواران را جمع کنید حرفی است که 
درونش خشــونت خوابیده اســت، به اعتقاد من 
چنین سخنانی برای جامعه ما که به انداره کافی 
دارای خشــونت است خطرناک است مخصوصا 
استفاده از چنین تعابیری از سوی یک خطیب، 

جالب نیست.
وی تاکید کرد: اســالم هیچ گاه در نهی از منکر 
اینگونه دســتور نمی دهد که بریزید بساط فالن 
گــروه را جمــع کنید. بله تذکــر می دهد و در 
جاهایی بحث می کند. اســالم می گوید اگر یک 
جایی مشــاهده کردید عده ای روزه می خورند، 
با این اشــخاص صحبت کنید که بســیار بیشتر 
موثرتر واقع می شــود تا این بریزید بساط آنها را 
جمع کنید. متاسفانه باید گفت بعضی از آقایان 
دستوراتی که اسالم برای نهی از منکر گفته است 
را نمی خواننــد در صورتــی که اگر بخوانند بهتر 

می توانند به دیگران توصیه کنند.  
میبــدی با تاکید بر این کــه دنیای امروز را باید 
بشناسیم و درک کنیم، عنوان کرد: خطبه های 
نماز جمعه سیاسی است، در واقع هر مسئله ای 
کــه درباره جامعه مطرح کنید سیاســی تلقی 
می شــود، برخوردهای سیاســی هم در جامعه 
جواب عکس می دهد. برخوردی که در مشــهد 
با خانم ها صورت گرفت بسیار تلخ بود و پیش تر 
اسیدپاشــی هایی که در اصفهان رخ داد چقدر 
تاسف بار بود؛ متاسفانه این رفتارها که ربطی به 
نظام ندارد به پای نظام گذاشــته می شود و این 

منصفانه نیست.
وی خاطرنشــان کرد: این که دســتور می دهند 
نانوایی بربری تعطیل شــود، دســتورات اسالم 
نیســت، بلکه یک نوع برخورد ســلیقه ای توام با 
خشــونت از اسالم اســت و باید تاکید کرد این 
نــوع برخوردهــا و صحبت ها جواب عکس دارد. 
اگر آقایان در پی حل مشکالت جامعه هستند، 
به جای این که ســراغ این مســائل جزئی بروند، 
به دنبال این باشند که چه کاری کنند تا اقتصاد 

جامعه درست شود.
این فعال سیاســی اصالح طلــب تاکید کرد: تا 
مشکالت اقتصادی حل نشود، اخالق اجتماعی 
درســت نمی شــود. تا اخالق اجتماعی درست 
نشــود، امنیت اجتماعی درســت نمی شــود. 
زیربنای حل همه این مشــکالت این اســت که 
بتوانیم به نام دین و جمهوری اسالمی مشکالت 

اقتصادی را حل و تورم را مهار کنیم. 
وی افــزود: مردم بســیار از زبان کســانی که 
می خواهند کاندیدا شــوند وعده های نادرست 
شــنیده اند، یک عده شــان گفتند مشکالت را 
3 روز و 10 روز حــل می کنیــم یک عده شــان 
گفتند همه معظالت را  10 شــب نشــده حل 
می کنیم اما مشــاهده می کنیــم روی کار که 
 می آیند همه چیز نه تنها بهتر نمی شــود بلکه 

بد هم می شود.
ایــن عضــو مجمع محققین و مدرســین حوزه 
علمیه یادآور شــد: امروز دارو به صورت پلکانی 
گران می شود. مایحتاج مردم افزایش قیمت پیدا 
می کنــد و مــردم در فقر هســتند و ندارند. چرا 
دولتمردان و برخی آقایان خطبای نماز جمعه در 
این موارد ساکت هستند؟ ریشه مشکالت جامعه 
ما در ناامنی اقتصادی اســت، چرا کســی در این 
مورد مواظب نیســت و  نهی از منکر نمی کند؟ 
چرا کســی فریاد نمی کشد؟وی ادامه داد: اینکه 
بگوییــد بریزید ودعوا کنید، خوف و ترس ایجاد 
می کند در صورتی که هیچ گاه ایجاد خوف و ترس 
مشکلی را حل نمی کند بلکه فقط منکری که در 
خیابان اســت را زیر خاکی می کند که خطرش 
بیشتر است.میبدی تاکید کرد: اگر مردم را آزاد 
بگذارند و مشکالت اقتصادی را حل کنند قطعا 
اخالق و اعتماد عمومی افزایش پیدا می کند اما 
امروز این اعتماد کمرنگ شده است چون مردم 
از مــا صداقتی دربــاره وعده هایی که برای حل 

مشکالت دادیم، ندیده اند.

تحلیل
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3اقتصاد اقتصاد گفت و گو

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس 
تشریح کرد؛

سرانجام ساخت 4 میلیون واحد 
مسکن چه خواهد شد؟

چند ســالی اســت کــه بازار مســکن در 
آشــفته ترین دوران خود به ســر می برد. از 
طرفی، تولید مسکن به خوبی صورت نگرفته 
اســت و از سوی دیگر، افزایش چندبرابری 
قیمت ها مخصوصاً در چهار، پنج سال اخیر، 
خریــد خانــه را برای توده های مردم به یک 

رویا تبدیل کرده است.
مدت هاســت که بازار مســکن راکد است و 
عــده ای تصور می کردنــد با روی کار آمدن 
دولت سیزدهم، شرایط بهتری برقرار خواهد 
شد، اما کارنامه هشت ماهه دولت گویای این 

پیش بینی نبود.
حال باید به انتظار نشســت و دید تصویب 
قانون جهش تولید مســکن و تکلیف کردن 
دولت به ســاخت یک میلیون مسکن در هر 

سال نتیجه بخش خواهد بود یا خیر؟
در همیــن خصوص، صدیــف بدری نایب 
رییــس کمیســیون عمــران مجلــس به 
اقتصاد2۴ گفت: قانون جهش تولید و تامین 
مسکن که در مجلس یازدهم نهایی شد، یک 
اقدام ارزشمند بود که اثرات آن، ان شااهلل به 
مرور در سال های پیش رو نمایان خواهد شد.

وی افزود: براســاس این قانون و همچنین 
قولــی که رییس جمهــور پیش از موفقیت 
در انتخابات دادند، دولت مکلف اســت که 
ســالی یک میلیون مسکن در کشور بسازد؛ 
یعنی سیاست گذاری ساخت این مسکن ها 

به عهده دولت است.
نماینــده مردم اردبیــل تصریح کرد: برخی 
از این واحد هایی که ســاخته خواهد شــد 
به صــورت حمایتی برای دهک های پایین 
جامعه اســت و برخی، شخصی ســاز هست 
و نهایتاً حمایت در ارائه تســهیالت به آن ها 

صورت خواهد گرفت.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: 
وقتی گفته می شــود قرار است برخی از این 
چهار میلیون مســکن بــه صورت حمایتی 
باشــد، یعنی بناســت به آن ها وام کم بهره 
بدهند و از سوی دیگر، تخفیفات الزم برای 
پروانه ساخت و تهیه نقشه ها برایشان لحاظ 

شود.
بدری در پاســخ به اینکــه از چهار میلیون 
مســکنی که قرار است ســاخته شود، چه 
میــزان حمایتی و بــرای دهک های پایین 
جامعه است؟ گفت: حدود 55 تا 60 درصد 
این واحدها، حمایتی خواهد بود. به عبارتی 
بیش از دو میلیون مسکنی که قرار است در 
این چهار سال که بخشی از آن هم در دولت 
پیش شروع شده بود، ساخته شود، به دست 

افراد کم بضاعت برسد.
وی در ادامه بیان کرد: برخی از این مسکن ها 
توســط بنیاد مســکن و برخی دیگر توسط 
کمیته امداد، ســازمان بهزیستی، نهاد های 
نظامــی برای پرســنل ورودی جدید خود، 
ساخته خواهد شد. از طرفی، برخی از مردم 
هم به شــرط داشــتن صالحیت، از طریق 
ثبت نام، مسکن خود را دریافت خواهند کرد.

نایــب رییس کمیســیون عمران مجلس با 
اشــاره به اینکه روند کار مدیریت وزارت راه 
و شهرســازی تاکنون قابل قبول بوده است، 
گفت: در بسیاری از شهرها، زمین موردنیاز 
تامین و عملیات اجرایی شــروع شده است. 
کار طبــق برنامه جلو می رود و تنها دغدغه 
ما، بحث همکاری بانک ها در ارائه تسهیالت 

است.
بدری یادآور شــد: صندوق ملی مسکن باید 
بــه کمک موضوع بیایــد. منابع پیش بینی 
شــده دولت برای صندوق ملی مســکن در 
الیحه بودجه 1۴01 اصاًل مناســب نبود، از 
این رو مجلس با چکش کاری، کمی شــرایط 

را بهبود بخشید.
نماینــده اردبیــل افــزود: ما بــرای اینکه 
شــرایط صندوق مســکن ملی بهتر شود، 
روی فــروش مالمیک و فروش دارایی های 
وزارت راه و شهرســازی برنامه ریزی کردیم 
که اگر این موضوع محقق شــود، می توانیم 

به حمایت های دولتی امیدوار شویم.
وی در پایان خاطرنشــان کــرد: همکاری 
بانــک باید به موقع باشــد تــا کار جلو برود 
در غیراینصورت کار در دســت انداز خواهد 
افتــاد. تاکنون ۸00 هزار واحد مســکونی 
شــروع عملیات شده است که البته بخشی 
از آن به طرح ملی مســکن که توسط دولت 
قبل پیگیری شده بود، برمی گردد. احتماالً 
تحویــل واحد ها از نیمه دوم ســال جاری 

اتفاق بیفتد.

گزارش

زمزمه گرانی لوازم خانگی در بازار

بازار کشش افزایش قیمت 
لوازم خانگی را ندارد

یــک فعال صنعــت لــوازم خانگی گفت: 
تولیدکنندگان لوازم خانگی اول اردیبهشت 
ماه لیســت جدید قیمت ها در سال جدید 
را بــه بازار عرضه می کنند؛ اما گرانی تا 15 
درصدی لوازم خانگی در بنکداری ها نشان 
می دهد تولیدکنندگان، قیمت های جدید 
را به توزیع کنندگان خود اعالم کرده اند.

»تولیدکننــدگان لــوازم خانگی از 7 تا 15 
درصــد، درصدد افزایــش قیمت کاال های 
خود هستند.« این خبری است که یکی از 
فعاالن صنف لوازم خانگی به اقتصاد 2۴ داد.
گرانی بی سر و صدای لوازم خانگی 

در ابتدای سال
این فعال صنعت لوازم خانگی با بیان اینکه 
لیست جدید قیمت کاال ها از اول اردیبهشت 
اعالم می شودگفت: بنکداران لوازم خانگی 
در هفته اخیر قیمت کاال ها را افزایش داده 

اند.
علــی رجایی ادامه داد: ازآنجا که بنکداران 
در ارتباط مســتقیم با تولیدکنندگان لوازم 
خانگــی انــد، قبل از اینکه لیســت جدید 
قیمت هــا اعالم شــود، از میــزان افزایش 
قیمــت مطلع شــده و کاال هــای خود را از 
همیــن االن به قیمت جدید می فروشــند. 
قیمت هــای جدید بنکداری هــای لوازم 
خانگــی حاکی از گرانی 15 درصدی لوازم 

خانگی از اردیبهشت ماه است.
بازار کشش افزایش قیمت را ندارد

این فروشــنده لوازم خانگی گفت: امســال 
بــا توجه به افزایــش 57 درصدی حقوق و 
همچنیــن افزایش تعرفه گمرکی و افزایش 
هزینه حمل و نقل، گرانی لوازم خانگی چیز 
عجیبی نیســت. در این میان بازار کشــش 
افزایش قیمت ندارد و تولیدکنندگان نهایتا 
تا 15 و نهایتا 20 درصد توان افزایش قیمت 

دارند.
رجایی افزود: قیمت های جدید لوازم خانگی 
در بنکداری ها نشــان می دهــد هیمالیا و 
الکترواســتیل درصدد گرانی 9 درصدی و 
جی پــالس 15 درصدی محصوالت خود 
هســتند. افزایش قیمت 15 تا 20 درصدی 
در ایــران طبیعی اســت، زیرا بیمه، هزینه 
برق و آب و ســایر مولفه ها گران می شــود 
و از شــرکت های خصوصی نمی توان انتظار 
داشت محصوالت خود را گران نکنند، ولی 
مشــکل اینجاست که تولیدکنندگان لوازم 

خانگی آن را ابزار باج خواهی کرده اند.
باج خواهی برخی تولیدکنندگان لوازم 

خانگی از دولت
این فعال بازار لوازم خانگی گفت: امســال 
ســناریویی بــرای تولیدکننــدگان لوازم 
خانگی پیش رو هســت، زیرا آن ها به دلیل 
افزایش حقوق و دســتمزد کارگران، تهدید 
بــه تعدیل نیرو می کنند تــا بتوانند از این 
طریق تســهیالت بدون سود یا امتیاز های 

بیشتر در واردات بگیرند.
رجایــی ادامــه داد: دقیقا این ســناریو در 
نزدیکی عید برای یک شرکت لوازم خانگی 
اتفــاق افتاد و جوی راه انداخت که تعدیل 
نیرو خواهیم داشت تا تسهیالتی اخذ کند.

حلقه انحصار در بازار لوازم خانگی 
تنگ تر شد

ایــن فعال بــازار لوازم خانگی بــا انتقاد از 
جریان انحصاری که در تولید لوازم خانگی 
در کشور به راه افتاده است و زیاده خواهی 
یک شرکت خاص، گفت: گزارشی در مورد 
واردات 2 هــزار کانتینر لوازم خانگی با ارز 
۴200 تومانــی تا ســال 99 که ممنوعیت 
واردات وجــود داشــت، پخش و طی آن از 
مافیایی نام برده شد که پشت پرده قاچاق 
گســترده لوازم خانگی اســت؛ مافیایی که 

یک برند خاص است.
رجایــی ادامه داد: این در حالی اســت که 
در این گزارش عنوان شــد از میان 2 هزار 
کانتینر، یک هزار و ۴00 قلم در بازار توزیع 
شده و مانع اشتغالزایی شده است؛ اما ما به 
عنــوان فعال بازار لوازم خانگی نه تنها این 
کاال هــا را در بــازار ندیدیم؛ بلکه معتقدیم 
این اطالعات نادرســتی است برای تنگ تر 
کردن حلقه انحصار در بازار لوازم خانگی.
پشت پرده قاچاق 2 هزار کانتینر لوازم 

خانگی
این فروشنده لوازم خانگی با تاکید بر اینکه 
2 هزار کانتینر عدد کمی نیست، به اقتصاد 
2۴ گفت: 2 هزار کانتینر یعنی هزاران تکه 
لوازم خانگی که حجم قابل توجهی است؛ در 
صورتی که در صنف لوازم خانگی هیچ کس 
ایــن تعداد کاال را در بازار بعد از ممنوعیت 
واردات ندیــده اســت و هدف از ربط دادن 
این موضوع بــه مافیا، تنگ تر کردن حلقه 
انحصــار برای تولید لوازم خانگی برای یک 

شرکت خاص است.

»صیانت« به قیمت اینترنت رسید

هزینه اینترنت ۱۰۰ درصد گران شد
 گزارش ها حاکی از آن است که با مجوز وزارت 
ارتباطات، برخی شرکت های اینترنت خانگی 
قیمت اینترنت را صد درصد افزایش داده اند. 
ناظران معتقدند این اقدام در راستای اجرای 
خامــوش طرح صیانت اســت که با افزایش 
قیمت اینترنت، اســتفاده از اینترنت کاهش 
پیــدا کند. همچنین مســووالن چندین بار 
در ســال گذشــته، از افزایش حتمی قیمت 
اینترنــت در ســال جدید خبــر داده اند. اما 
قیمت بسته های اینترنت برخی اپراتور ها در 
ســال جدید، بدون اطالع قبلی و رســمی به 
مشترکان افزایش یافته است. این اتفاق هم 
واکنش منفی تعدادی از کاربران را به دنبال 
داشت. پیرو همین انتقادات شرکت مخابرات 

ایران به این مساله واکنش نشان داد.
»محمدرضــا بیدخام« مدیر کل ارتباطات و 
امور بین الملل شــرکت مخابرات ضمن بیان 
این مطلب در پاسخ به اخبار منتشرشده در 
برخی از رسانه ها مبنی بر افزایش دو برابری 
قیمت بسته های اینترنت برخی از اپراتور های 
اینترنتی از جمله شرکت مخابرات اظهار کرد: 
با توجه به افزایش شــدید قیمت تمام شــده 
سرویس های ارتباطی هنوز تعرفه جدیدی به 
شرکت مخابرات ایران ابالغ نشده است و این 
شــرکت هیچ گونه افزایشی در این خصوص 
نداشته و هزینه اینترنت را همچنان بر اساس 
تعرفه های ابالغی گذشته محاسبه می کند. 
با این حال »صادق عباسی شاهکوه« رییس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
کشــور پیش از این اعالم کرده بود که نظام 
تعرفــه ای در بخــش ارتباطــات و فناوری 
اطالعات نیاز به بازنگری جدی دارد. ســال 
1۴00 بــرای ایــن کار محدودیــت قانونی 
داشتیم، اما امسال فضا برای اصالح تعرفه ها 

به شکل مناسب فراهم است.
 چنین تصمیم هایی موانع بسیاری را 

به وجود می آورد
در همین راســتا دکتر اســماعیل قدیمی 
اســتاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی 

در گفتگــو با »جهان صنعــت« اظهار کرد: 
مجموعه عملکرد همــه دولت های انقالب 
اسالمی تاکنون به گونه ای بوده که متاسفانه 
بــرای اطالعات و آگاهی عمومی و تخصصی 
نه تنها برنامه روشنی نداشته اند بلکه درصدد 
این هستند تا جامعه و کاربران را از دسترسی 
به شــبکه اینترنت محروم کنند. در حقیقت 
اگر به قوانین جمهوری اســالمی ایران نگاه 
کنیم بار ها تاکید شــده که وسایل ارتباطات 
جمعی از جمله صداوســیما موظف اســت 
که افکار عمومی را روشــن کند و امکاناتی 
را فراهــم کند تا مــردم، هم پای مردم دنیا 
رشــد اجتماعی کنند. متاسفانه بسیاری از 
فعالیت های کنونی ما در وســایل ارتباطات 
جمعی نشانگر چنین سیاستی نیست و مورد 

توجه قرار نمی گیرد.
وی در ادامــه افــزود: چنیــن تصمیم هایی 
موانع بســیاری را برای مردم برای دسترسی 
به اینترنت به وجود می آورد. همچنین دولت 
بــرای یکــی از مهم ترین عرصه های رشــد 
اقتصادی و تجاری کشور هیچ سرمایه گذاری 
نکــرده و مــا حتی در ایام نوروز هم شــاهد 

کندی ســرعت اینترنــت بودیم. وی افزود: 
در کنار محدودیت های بســیاری که در این 
حــوزه وجود دارد با افزایش قیمت اینترنت، 
زیرساخت های ما در این صنعت توسعه پیدا 
نمی کند. اسماعیل قدیمی در خصوص عدم 
تایید افزایش قیمت اینترنت خانگی توسط 
سخنگوی شــرکت مخابرات گفت: یکی از 
ضعف های سیاســت سلبی نسبت به وسایل 
ارتباطات جمعــی پرهیز از بیان واقعیت ها 
است. همچنین این سیاست مربوط به دولت 
کنونی نیست و دولت های گذشته هم چنین 

سیاستی را دنبال می کردند.
در حوزه اینترنت با یک تعرفه گذاری و 

قیمت گذاری دستوری مواجه هستیم
همچنین دکتر روح اهلل مهرجو کارشــناس 
ارتباطــات گفــت: وقتی ســخن از کیفیت 
اینترنت است نمی توانیم به هیچ وجه این نوع 
ظرفیت شــبکه به معنای ظرفیت تجهیزات 
یا لینک های شبکه را بیان کنیم. یعنی باید 
این را درنظر گرفت که کیفیت شبکه فعالیت 
گســترده ای است که در سطح شرکت های 
خدمت رسانی، شرکت ارتباطات زیرساخت 

و لینک دریافتی کشــور است و باید دانست 
تمام این ها با هم کیفیت شبکه را می سازند.

وی در ادامه گفت: البته باید این مســاله را 
در نظر گرفت که نیاز است تا سرمایه گذاری 
در زمینه زیرســاخت صــورت بگیرد و این 
ســرمایه گذاری باید واجد توجیه اقتصادی 
باشــد. در حوزه اینترنت با یک تعرفه گذاری 
و قیمت گذاری دســتوری مواجه هستیم و 
باید یک جایی اراده ای در کشور شکل گیرد 
کــه جلــوی عطش نهاد هــای دولتی برای 

تعرفه گذاری دستوری را بگیرد.
مهرجــو در ادامه افزود: در ســال گذشــته 
مجلس برای رفع ابهام از مصوبه افزایش 10 
درصدی ســهم دولــت از درآمد اپراتور های 
تلفــن همــراه برای هزینه کرد در توســعه 
زیرســاخت ها، افزایش تعرفــه اینترنت را 
ممنــوع کرد. باید دانســت که قیمت پایه و 
رسمی انواع سرویس اینترنت در کشور توسط 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین 
می شــود. این کمیســیون در زیرمجموعه 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات قرار 
دارد؛ بنابرایــن بــرای هر نوع افزایش تعرفه 

اینترنت، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات مورد نیاز است. کمیسیون تنظیم 
مقــررات ارتباطات در مصوبات خود، قیمت 
انواع ســرویس را در محدوده کف و ســقف 

تعیین می کند.
بــه این معنی که شــرکت های ارائه دهنده 
ســرویس، اجــازه ندارند ســرویس خود را 
بیشــتر از سقف مصوب بفروشند که در این 
صورت گران فروشــی کرده اند و تخلف است 
و همچنین شــرکت ها اجازه ندارند سرویس 
خود را با قیمتی کمتر از کف قیمت مصوب، 
بــه فروش برســانند کــه در این صورت هم 
دامپینگ کرده اند و تخلف است؛ بنابراین با 
بیان شدن تصویب صیانت از اینترنت کنار هم 
قرار گرفتن چند موضوع شامل افزایش اخیر 
قیمت اینترنت ثابت توسط برخی شرکت های 
ارائه دهنــده اینترنت، مصوبه جدید مجلس 
دربــاره ممنوعیت هر نــوع افزایش تعرفه و 
مصوبات قبلی کمیســیون تنظیم مقررات 
درباره دســتورالعمل نرخ گذاری اینترنت، 
ابهاماتی را در زمینه استفاده کمتر از اینترنت 
را رقم زده است. پژوهشگر حوزه اجتماعی در 
ادامه خاطرنشان کرد: امروزه اینترنت بخش 
مهمی از زندگی افراد را تشــکیل می دهد و 
افزایش قیمت اینترنت با توجه به شــرایط 
اقتصــادی می تواند تاثیرات منفی زیادی بر 
روی کســب وکار ها و استارتاپ ها بگذارد و با 
توجه به سخنان وزیر ارتباطات در خصوص 
نیــاز جدی برای توســعه زیرســاخت های 
موجود و اینکه در حدود 10 ســال است که 
تعرفه ها افزایش پیدا نکرده اســت از این رو 
برای امکان توســعه باید تعرفه ها به صورت 

تدریجی افزایش پیدا کنند.
وی در پایــان گفــت: در هــر حــال گرانی 
تعرفه های اینترنــت در آینده ای نه چندان 
دور باعث می شود که حتی امکان گفت وگوی 
تلفنــی نیز وجود نداشــته باشــد؛ بنابراین 
ضروری به نظر می رســد مســووالن امر در 

این زمینه شفاف سازی کنند.

روایت سازندگان مسکن از آینده بازار

سقوط قیمت مسکن خیال بافی است
سقوط قیمت مسکن در سال 1۴01 حتمی است؛ این 
جمله ای است که در روزهای گذشته از سوی برخی از 
فعاالن بازار مسکن و حتی اعضای شورای عالی مسکن 
شــنیده شده است. احمد دنیامالی، عضو شورای عالی 
مســکن در اظهارنظری جدیــد، از آغاز کاهش قیمت 
مسکن خبر داده و گفته؛ خوشبختانه سیر کاهش قیمت 
مســکن شروع شده اســت، اما این شرایط برای تامین 
مســکن دهک های پایین کارساز نیست؛ چراکه قدرت 
خرید این دهک های بسیار پایین است. بنابراین باید به 
دنبال این باشیم که قدرت خرید مردم را افزایش دهیم 

و همزمان عرضه مسکن را باال ببریم.
در ایــن میــان چندی پیش خبرگزاری دولتی ایرنا، در 
گزارشی اعالم کرد که کارشناسان بازار مسکن، از جریان 
تخلیه حباب ملک در سال 1۴01 خبر می دهند. بازار 
مسکن ظرفیتی برای رشد قیمت مجدد ندارد و بازار دوره 
تنش قیمتی را پشت سر گذاشته است. اگر کنترل قیمت 
ارز و اخبــار امیدوارکننده از مذاکرات هســته ای ادامه 
داشته باشد، انتظار کاهش قیمت در بازار ملک تا ریزش 
میلیونی قیمت ها در هر متر مربع ادامه خواهد داشت.

این در شــرایطی اســت که مصطفی قلی خســروی، 
رییس اتحایه مشاوران امالک نیز در گفت وگوهای پی 
در پــی درباره قیمت مســکن، تاکید کرده؛ با توجه به 
افزایش بی رویه قیمت مســکن در سال های گذشته و 
افزایش نامتعارف قیمت های پیشــنهادی بازار، کشش 
قیمت های نجومی جدید را نخواهد داشت و شاهد ثبات 

بازار خواهیم بود.

رییس اتحادیه مشــاوران امالک درباره تاثیر مذاکرات 
وین بر کنترل قیمت مســکن نیز گفته؛ مذاکرات رفع 
تحریم ها روی شــرایط اقتصادی اثرگذار است و ریزش 
قیمت های پیشــنهادی و بازشــدن قفل گرانی از بازار 

مسکن را سبب می شود.
سازندگان مسکن چه می گویند؟

اما آیا واقعا در سال 1۴01 شاهد ریزش قیمت مسکن 
خواهیم بود؛ آن هم در شرایطی که قیمت مسکن تابع 
چهار پارامتر قیمت زمین، قیمت مصالح، قیمت عوارض 
شهرداری و قیمت نیروی کار است که بررسی ها نشان 
می دهــد کــه در هر ۴ عامل، شــاهد افزایش قیمت ها 
بوده ایم.یکی از ســازندگان مسکن در همین خصوص 
گفته؛ اگر پایه های تشکیل دهنده قیمت مسکن مثال 
پروانه ســاخت از شــهرداری را در نظر بگیریم که از سه 
ســال قبل حداقل در بعضی شــهرها 15 برابر شــده یا 
میلگرد 10 برابر شــد و هر روز گرانتر می شــود، چطور 
قیمت مســکن باید پایین بیاید؛ مگر این که همه چیز 
ارزان شود. مثال آهن 1۴ که االن شده 2 میلیون و 600 
هزار تومان، به 2 میلیون تومان برگردد تا ریزش قیمت 

مسکن داشته باشیم.
ســازنده ای دیگر عنوان کرده؛ هر زمان قیمت میلگرد 
۴ هزار تومان شــد و ســیمان پاکتی ۸ هزار تومان و 
بیمه و مالیات و عوارض و... و حقوق کارگر و همچنین 
قیمت دیگر مصالح از لوله وکابل و شــن وماســه و... و. 

شد یک سوم، قیمت خانه ارزان می شود.
وی متذکر شده، تحلیل ها درباره سقوط قیمت مسکن 

بی معناست؛ در شرایطی که قیمت سیمان، آهن، هزینه 
کارگر و عوامل دیگه رو به باالست، بنابراین پایین آمدن 

قیمت مسکن تخیل است.
رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی

در این میان، آخرین گزارش رســمی دولت از رشــد 
مصالــح ســاختمانی خبر می دهد. براســاس گزارش 
مرکز آمار ایران مربوط به پاییز 1۴00، ســنگ پالک 
صیقلی تراورتن ســفید درجه یک 7.9 درصد، ماســه 
شسته 29.6 درصد، آجر ماشینی سوراخدار سفید ۸.1 
درصد، تیرآهن نمره 1۴ حدود 9.۴ درصد، میلگرد ساده 
نمره 1۸ و کمتر 6 درصد، ســیمان پرتلند تیپ دو 7.1 
درصد و گچ 5.7 درصد نسبت به تابستان سال گذشته 

افزایش قیمت داشته است.
اگرچــه هنوز آمار رســمی ای دربــاره قیمت مصالح 
ساختمانی منتشر نشده، اما روایت سازندگان مسکن، 
از ادامه رشد قیمت ها در ماه های پایانی 1۴00 حکایت 
دارد. بر همین اســاس، فرشید پورحاجت، دبیر کانون 
سراســری انبوه ســازان تاکید کــرده؛ افزایش قیمت 
میلیگــرد به کیلویی 17 هزار تومان و همچنین قیمت 
فوالد و سیمان با رشد چند برابری باعث شده که هزینه 
تمام شده ساخت مسکن افزایش یابد و همین امر خود 
در آینده بازار ساخت وساز مسکن تاثیر گذار خواهد شد.

ســعید آسویار، کارشــناس بازار مسکن نیز با اشاره به 
رشــد تا 50 درصدی قیمت مصالح ساختمانی در یک 
ســال گذشــته تاکید کرده؛ کســانی که در اواخر سال 
گذشته اقدام به خرید مسکن کردند، به نظر من برنده 

شدند؛ چرا که قیمت تمام شده ساخت در سال جاری 
افزایش می یابد.

آسویار بیان کرده؛ قیمت مصالح ساختمانی 50 درصد 
و عوارض شهرداری ۴0 درصد افزایش یافته است. زمین 
شهری قابل ساخت نیز وجود ندارد. بنابراین قیمت زمین 
باال می رود. نرخ دســتمزد هم در ظاهر 57 درصد رشد 
داشته اما عمال وقتی وارد نیروی کار می شود به 70 تا 
100 درصد می رســد؛ زیرا ســازنده ای که به طور مثال 
100 نفر پرســنل در پروژه خود دارد در مواقع بیکاری 

و بارندگی باید دستمزد بدهد.
وی در تشــریح وضعیت بازار ســاخت و ســاز در اواخر 
سال گذشته گفته؛ از نیمه دوم اسفندماه، دالالن آهن، 
کاشــی،  ســرامیک و به طور کلی مصالح ساختمانی از 
فــروش خودداری می کردند؛ زیرا اگر می فروختند باید 
در اردیبهشــت با قیمت هــای باالتری همان کاالها را 

می خریدند.
رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفند ۱۶۰۰

در این شــرایط اما بانک مرکزی از افزایش 6 درصدی 
قیمت مسکن در آخرین ماه 1۴00 خبر داده است. طبق 
آمار بانک مرکزی که برگرفته از آمارهای خام ســامانه 
ثبت معامالت امالک و مســتغالت کشور است، تعداد 
آپارتمان های مســکونی معامله شده در شهر تهران در 
اسفند ماه سال 1۴00، به 6.۸ هزار واحد مسکونی رسید 
که نســبت به ماه قبل 19.9 درصد کاهش و نســبت به 
ماه مشــابه ســال قبل از آن 29.6 درصد افزایش نشان 

می دهد.

خبر ویژه

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه مافیای گوشت اجازه 
کاهش قیمت این کاال را نمی دهد، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام باید حجم 

کشتار دام را افزایش می داد تا بازار اشباع می شد.
سید احمد مقدسی درباره اینکه چرا علی رغم ممنوعیت صادرات دام و واردات 
گوشــت به کشــور قیمت این کاال همچنان گران است، گفت: مافیای گوشت 
اجازه کاهش قیمت این کاال را نمی دهند و تمام اتفاقاتی که در حوزه ممنوعیت 
صادرات و واردات گوشــت به کشــور اتفاق افتاد به دنبال توطئه همین افراد 
بوده است.وی با اشاره به اینکه حداکثر قیمت دام زنده سنگین )گوساله نر( 
کیلویی 5۸ هزار تومان اســت، افزود: شــرکت پشتیبانی امور دام حدود 5 ماه 

به تدریج دام های مازاد را جمع آوری می کرد و هیچ اتفاقی در بازار رخ نداده 
بود تا اینکه به دلیل زیان ســنگین تولیدکنندگان دولت مجوز صادرات 50 
هزار رأس دام سنگین و 300 هزار رأس دام سبک را صادر کرد و در حالی که 
از این میزان تنها حدود 2000 رأس دام سبک صادر شده بود، واردکنندگان 
با برنامه ریزی دقیق چنان سر و صدایی ایجاد کردند که قیمت گوشت برای 

مصرف کنندگان کیلویی 50 هزار تومان گران شد.
مقدســی اضافه کرد: به دنبال این اتفاقات صادرات یک شــبه ممنوع شــد و 
واردکنندگان فوراً مجوز واردات دریافت کردند و علی رغم این اتفاقات قیمت 
گوشــت برای مصرف کنندگان به کیلویی 190 هزار تومان رســیده در حالی 

که یک ریال از این رقم به جیب تولیدکننده نمی رود.
وی با اشاره به اینکه شنیده ها حاکی از این است که عده ای پیگیر واردات گوشت 
با ارز ۴200 تومانی به کشور هستند، گفت: اشتباهی که شرکت پشتیبانی امور 
دام در این میان انجام داد آن بود که وقتی دام را از تولیدکنندگان می خرید 
باید حجم کشــتار را افزایش می داد اما آنها در تهران فقط با یک کشــتارگاه 
قرارداد بسته بودند و حجم کشتار بسیار کم بود. از طرفی مطالبات گاوداران 
را بسیار با تأخیر پرداخت می کرد و گاهی بین ۴0 تا ۴5 روز طول می کشد تا 
مطالبات تسویه شود. ضمن اینکه هنوز ۴0 تا 50 درصد نهاده ای که باید بابت 

این مساله به دامدار داده می شد، در اختیار او قرار نگرفته است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران:

مافیای گوشت اجازه کاهش قیمت را نمی دهد!
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نفت و انرژی 4

آمار  رفت  کشاورزی زیر ذره بین  برق 

استان های کم آب در رأس نمودار مصرف

کوتاه از انرژی

بین الملل

 پس از روسیه
 ایران هم نفت خود را 
به ارز ملی می فروشد

این احتمــال وجود دارد که ایران 
به زودی الگوی روســیه در فروش 
نفــت را         در پیــش گرفته و فروش 
نفت و گاز خود را         به ریال آغاز کند 
و در این زمینه دالر را         کنار بگذارد. 
گفته می شــود؛ همانند روبل قرار 
اســت ارزش ریال به طال وابســته 
شود.منابع آگاه می گویند که ایران 
می خواهد به زودی یک نرخ مبادله 
و ارزش گذاری بین ریال و طال ایجاد 
کند که باعث تشــویق روی آوردن 
مشــتریان نفت و گاز این کشور به 
اســتفاده از ریال یا طال شــود. این 
تصمیم ایران می تواند ضربه دیگری 
بــه دالر آمریــکا باشــد.اواخر ماه 
گذشــته روسیه تصمیم خود برای 
فروش نفت و گاز این کشور به روبل 
یا طــال را         اعالم کرد. بانک مرکزی 
روسیه هم اعالم کرد که از روز 2۸ 
مــارس ارزش روبل بر مبنای طال 
تعیین خواهد شــد. بر اساس اعالم 
بانک مرکزی روســیه ارزش 5 هزار 
روبل معادل یک گرم تعیین شــده 
اســت.گفته می شود؛ ایران هم در 
حال کار روی وابســته کردن ارزش 
ریال به طالســت و می خواهد این 
ارزش گذاری را         بــه گونه ای انجام 
دهد که نسبت به برابری دالر با طال 
جذاب تر باشــد.ایران اطالع رسانی 
در این زمینه به مشــتریان نفتی و 
گازی خــود آغاز کرده که هند هم 
یکی از این مشتریان است. تا پیش از 
خروج دونالد ترامپ،  رئیس جمهور 
قبلی آمریکا از برجام، ایران توانسته 
بود با پشــت سر گذاشتن عربستان 
بزرگ تریــن صادرکننــده نفت به 
هند باشــد.ایران به دنبال آن است 
تا توافقات تجارت بر اساس ارزهای 
ملی روپیه و ریال با هند را         احیا کند. 
ایران مدتی است که گفت وگوها با 
طــرف هندی در این زمینه را         آغاز 
کرده اســت.منابع آگاه می گویند: 
دولت هند هم نســبت به این گونه 
توافقات بی میل نیســت.یک منبع 
آگاه از دولــت هند می گوید:  دهلی 
نو در حال سبک سنگین کردن این 
پیشنهاد ات است و اجرای مبادالت 
تجاری بر مبنای روپیه - ریال منافع 
مالی زیادی به همراه دارد اما ما باید 
درباره واکنش آمریکا نیز فکر کنیم. 
آمریــکا همین حاال هم نســبت به 
توافقات ما با روسیه عصبانی است.

 ذخایر گاز آمریکا 
خالی شد

قیمــت گاز در آمریــکا تحت تاثیر 
تقاضای قــوی خارجی که مخازن 
را خالی کرده، صعود کرده و سطح 
ذخایر این کشــور با وجود زمستان 
مالیم، پایین تر از میانگین متوسط 
بــرای این وقت از ســال مانده اند.، 
بهــای معامالت ماه آتی گاز که در 
هــاب هنــری در لوییزیانا تحویل 
داده می شود، به 6.۴0 دالر به ازای 
هــر میلیون واحد حرارتی بریتیش 
)mBtu( صعــود کرده که باالترین 
حد از ســال 2010 اســت.قیمت 
عمده فروشــی در آمریکا همچنان 
پایین تر از شــمال شرق آسیا )33 
دالر بــه ازای هر mBtu( و شــمال 
غــرب اروپــا ) 3۴ دالر بــه ازای 
هر mBtu( اســت. محــدود بودن 
ظرفیت مایع ســازی برای صادرات 
از آمریــکا و ظرفیت تبدیل مجدد 
به گاز برای واردات در آسیا و اروپا، 
عامــل این اختــالف قیمت بوده 
اســت. اما کمبود در مناطق دیگر 
و نگرانی از مختل شــدن عرضه از 
ســوی روسیه،   قیمتهای آمریکا را 
بــه دلیل افزایش تقاضا و قیمتهای 
باالتر برای LNG، باال برده اســت.

صادرات LNG آمریکا در مدت سه 
ماه از نوامبر تا ژانویه در مقایســه با 
مدت مشابه سال 2021، به میزان 
13 درصد رشــد کرد در حالی که 
تولید گاز کمتر از پنج درصد رشــد 
داشت.در نتیجه صادرات LNG حدود ۱۲ 
درصد از تولید گاز داخلی در ژانویه سال 
۲۰۲۲ بود که باالتر از هشت درصد در 
ژانویه ســال 2020 و سه درصد در 

ژانویه سال 201۸ بود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران :

 گرد و غبار مشکلی 
در تامین برق ایجاد نمی کند

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
گفــت: گرد و غبار هیچ مشــکلی در تامین 
برق ایجاد نکرده اســت و از این بابت نگرانی 
نداریم.مصطفــی رجبی مشــهدی ، با بیان 
اینکه طراحی شبکه برق با توجه به این نوع 
آلودگی انجام می شود، اظهار کرد: با این حال 
این نوع طراحی برای همه کشور نیست و اگر 
گرد و خاک از یک میزان بیشتر شود، شبکه 
تاب آوری الزم را نخواهد داشت.وی با تاکید 
بر اینکه در اســتان هایی که در معرض گرد 
و غبار قرار گرفته و هوای شرجی و رطوبتی 
دارند و یا در شــرایطی قرار گیرند که امکان 
داشته باشد عایق های شبکه به عنوان رسانا 
عمل کنند، در ســال های اخیر توانسته ایم 
تعداد زیادی از مقره ها را تعویض کنیم، گفت: 
همچنین از پوشــش های آب گریز استفاده 
شــده تا شرایط عایق ها و مقره ها در شرایط 
ایده آل باقی بمانند و امیدواریم شرایط تغییر 
کند تا میزان خســارت به تجهیزات افزایش 
نیابد.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران با بیان اینکه نیازی نیست مشترکان در 
این شــرایط اقدامی برای وسایل برقی خود 
کنند، گفت: طبق پیش بینی ها تا فردا میزان 
گرد و غبار کاهش می یابد اما در هر صورت 
به نظر نمی رسد که مشکلی برای تامین برق 

وجود داشته باشد.

عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده 
برق خبر داد ؛ 

نیروگاه های خورشیدی 
 راهکاری برای مشکالت 

تأمین برق کشور 
عضو ســندیکای شــرکت های تولیدکننده 
برق از کلنگ زنی نیروگاه جدید 10 مگاواتی 
خورشــیدی در اصفهان خبر داد و گفت: با 
توجه به مشــکالت تولیــد و مصرف برق در 
کشــور و همچنیــن کمبــود گاز در فصول 
ســرد سال، احداث نیروگاه های خورشیدی 
می تواند بســیاری از مشــکالت را حل کند.

سید فریدالدین معصومی، مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در نشستی 
خبری اظهار داشت: نیروگاه المرد که یکی از 
نیروگاه های مربوط به تفاهم نامه 19 مهرماه 
سال 1۴00 بین وزرای نیرو و صمت بوده، از 
دی ماه سال گذشته که قرارداد آن امضا شد 
وارد فاز اجرا شــده و اولین واحد گازی آن تا 
قبــل از پیــک 1۴02 وارد مدار بهره برداری 
خواهد شــد.وی افزود: در بهمن ماه ســال 
گذشــته، قرارداد نیــروگاه هرمز نیز مبادله 
شد که این نیروگاه نیز در حال احداث بوده 
و 75 مگاوات به شــبکه برق کشــور اضافه 
خواهد کرد.عضو ســندیکای شــرکت های 
تولیدکننــده برق تصریح کــرد: با توجه به 
مشــکالت تولید و مصرف برق در کشــور و 
همچنین کمبود گاز در فصول ســرد ســال، 
احــداث نیروگاه های خورشــیدی می تواند 
بســیاری از مشــکالت را در زمینه افزایش 
ظرفیــت تولید برق حــل کنند.مدیرعامل 
شــرکت ســرمایه گذاری برق و انرژی غدیر 
با بیان اینکه "این شــرکت چهار نیروگاه 10 
مگاواتی خورشیدی در استان های اصفهان، 
یــزد و قــم در مدار بهره برداری دارد"، گفت: 
نیروگاه هــای تجدیدپذیر برق و انرژی غدیر 
تا افق 1۴0۴ به 900 مگاوات خواهد رســید 
کــه از این رقــم، 100 مگاوات بادی و ۸00 
مگاوات خورشــیدی خواهــد بود.وی ادامه 
داد: تا پایان سال جاری 60 مگاوات نیروگاه 
جدید خورشیدی احداث خواهد شد که 20 
مگاوات آن در اصفهان، 20 مگاوات در یزد و 
20 مگاوات در استان فارس خواهد بود که با 
احداث این نیروگاه ها، 33 میلیون مترمکعب 
در مصرف گاز صرفه جویی می شود.معصومی 
خاطرنشــان کرد: در راستای احداث این 60 
مگاوات نیروگاه جدید خورشــیدی در سال 
جاری، فــردا کلنگ زنی احداث نیروگاه 10 
مگاواتی خورشــیدی غدیر اصفهان به زمین 
خواهد خورد.عضو ســندیکای شرکت های 
تولیدکننــده بــرق با بیان اینکه "متوســط 
میزان تابش در ایران 2000 کیلووات ساعت 
در مترمربــع، در 2۸0 تــا 300 روز آفتابــی 
اســت"، گفت: در اصفهان و یزد، این میزان 
تابش به 5000 کیلووات ساعت در مترمربع 
می رســد که نیروگاه های جدید خورشیدی 
در این دو استان نیز در مناطقی با این میزان 
تابش احداث خواهند شد.معصومی گفت: در 
ماه های پایانی ســال، دستورالعمل جدیدی 
بر پایه ماده 12 قانون رفع موانع تولید ابالغ 
شد که خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران 
نیروگاه هــای تجدیدپذیر بر اســاس میزان 
سوخت صرفه جویی شده صورت می گیرد به 
طوری که هزینه های سرمایه گذاری بر اساس 
ســوخت صرفه جویی شــده به سرمایه گذار 
پرداخت می شــود.وی افزود: نرخ پایه ای که 
برای سوخت صرفه جویی شده در نظر گرفته 

شد، حدود 6 تا 6.5 یورو سنت است.

یکــی از مشــترکان نســبتا بــزرگ صنعــت برق 
کشــور، مشــترکان حوزه کشــاورزی هستند؛ بر 
اســاس به روزترین آمار منتشــر شــده در آمارنامه 
ماهانه صنعت آب و برق، 500 هزار مشــترک برق 
کشاورزی در کشور وجود دارد که 1.3 درصد از کل 
مشترکان را برق در کشور را در بر می گیرد اما 1۴.9 
درصــد از مصــرف برق در ایران را به خود اختصاص 
می دهد. بر این اســاس پس از مشــرکان صنعتی و 
خانگی، رتبه ســوم مصرف برق در کشــور به بخش 
کشــاورزی اختصاص دارد.بــا توجه به درصد قابل 
توجه مصرف برق کشــور در صنایع کشاورزی باید 
گفت، اگر فرض کنیم همه انشــعابات فروخته شده 
به نام کشــاورزی متمرکز بر روی فعالیت در همین 
حوزه باشــد، بررســی میزان مصرف برق این بخش 
از اقتصاد کشــور می تواند از آمارهای قابل توجهی 

پرده برداری کند.

 جزئیات نحوه برق رسانی 
به مشترکان کشاورزی کشور

پیش از واکاوی آمار مصرف برق حوزه کشــاورزی 
باید گفت مشــترکان این بخش که از تعرفه 3-الف 
استفاده می کنند، بر اساس پروانه بهره برداری منابع 
آب خــود مجاز به دریافت آب در ســاعات محدود 
در شــبانه روز هســتند.بر این مبنا به طور میانگین، 
مشترکان کشاورزی در طول سال مجاز به استفاده 
برق در ۴ هزار ساعت هستند که معادل 11 ساعت در 
طول شبانه روز است. البته با توجه به اینکه مصرف 
برق کشاورزی عمدتا بر روی چاه آب متمرکز است 
و این چاه نیز به طور متوسط در سطح کشور معادل 
6 ماه خاموش هستند، بنابراین به طور عملی میزان 
مصرف مجاز مشــترکان به بیش از 20 ســاعت در 
هر روز می ســد و اگر مشــترک کشــاورزی بیش از 
میزان تعیین شــده در پروانه خود از برق اســتفاده 
کند، عمال از ســهمیه خود بیشــتر انرژی استفاده 
کرده اســت.با توجه به مباحث بیان شــده، بررسی 
آمار مشترکان برق کشاورزی در استان های کشور 

به تفکیک اســتان ها و شــرکت های برق منطقه ای 
بیانگر آن است که بیش قالب مشترکان کشاورزی 
بیشــتر از انرژی ثبت شــده در پروانه فعالیت خود از 

برق استفاده می کنند.

 صفر تا صد آمار مصرف برق کشاورزی 
به تفکیک استان های کشور

در همین راستا بر مبنای آمار صنعت برق، بیشترین 
آمار استفاده بیش از حد تعیین شده برق مربوط به 
استان کرمان است، جایی که ۸3 درصد از مشترکان 
کشــاورزی این اســتان بیش از سهمیه تعیین شده 
خــود از بــرق اســتفاده می کنند.آمــار مذکور در 
شهرستان مشهد به 7۸ درصد رسیده و 77 درصد 
کشاورزان زنجانی نیز بیشتر از حد معین پروانه خود 
برق استفاده می کنند. نکته قابل توجه در این آمار 
آن است که 7 استان واقع شده از 10 استان اول این 
فهرست که بیشترین تجاوز از قدرت برق را به خود 
اختصاص داده اند مرتبط با استان های کم آب کشور 
هستند.از سوی دیگر کمترین اضافه برداشت برق از 
ســوی مشترکان کشاورزی نیز مرتبط با مناطق پر 
آب کشور از جمله گیالن و مازندران است، جایی که 

فقط هشت درصد از مشترکان ساکن در این مناطق 
بیش از عدد مورد تعهد در پروانه بهره برداری خود 

برق استفاده می کنند.

  119 هزار مشترک کشاورزی 
اضافه برداشت برق دارند

با توجه به آمار ذکر شده میزان اضافه برداشت برق 
مشترکان کشاورزی در سطح کشور معادل ۴ هزار 
۴02 مگاوات برآورد می شــود که در نوع خود عدد 
بســیار بزرگی تلقی می شــود. عالوه بر این مسئله 
در حال حاضر 11۸ هزار 90۸ مشــترک کشاورزی 
بیشتر از برق ثبت شده در پروانه خود از برق استفاده 
می کنند.الزم به تاکید اســت، این آمار مختص به 
319 هزار 7۸7 مشترک کشاورزی است که تعرفه 
3- الف صنعت برق برای آن ها صادر می شــود که 

37 درصد از آن ها تجاوز از قدرت دارند.

 دالیل اضافه برداشت برق 
توسط کشاورزان چیست؟

کارشناسان صنعت برق اعتقاد دارند، عمده مصرف 
فراتــر از عدد ثبت شــده در پروانــه بهره برداری 

کشــاورزان کشــور شــامل 2 عامل فرســودگی 
تجهیزات مورد اســتفاده و کاهش چشمگیر سطح 
آب های زیرزمینی اســت.در همین راستا، استفاده 
بیش از حد ذخایر آب های زیرزمینی کشور سبب 
شــده تا ســطح این آب ها در چاه های کشــاورزی 
بســیار پایین رفته و انرژی بیشتری برای رسیدن 
به میزان مشــخصی آب مورد نیاز باشــد. تطبیق 
آمار تجاوز از قدرت برق با مناطق کم آب کشــور 
می تواند صحت این ادعا را تایید کند.از سوی دیگر 
دلیل دوم مصرف فراتر از تعهد کشاورزان فرسودگی 
تجهیزات انتقال آب از چاه و توزیع آن در ســطوح 
مزرعه اســت، بر این مبنا تنها ســیم پیچی کردن 
یک الکتروپمپ کشــاورزی از کار افتاده می تواند 
زمینه افزایش قابل توجه مصرف انرژی را به وجود 
بیاورد، در حالی که ممکن اســت، هزینه تعمیر و 
سیم پیچی معادل ۸0 درصد خرید یک تجهیزات نو 
باشد.مسئله اضافه برداشت برق در حوزه کشاورزی 
بیش از اینکه برای حوزه برق نگران کننده باشــد، 
در بخش آب نگرانی های گســترده ای را به وجود 
می آورد و به وضوح بیانگر آن اســت که منابع آب 
زیرزمینی کشــور تحت چه شرایطی قرار دارند.از 
طرف دیگر میزان تجاوز از قدرت اگر با شرایط فعلی 
ادامه پیدا کند، بخشــی از ناترازی صنعت برق نیز 
می تواند تشــدید شده و شرایط برای زندگی سایر 
مــردم تحت تاثیر قرار گیرد.لذا متولیان این حوزه 
و کشــاورزان باید در اســرع وقت نســبت به اتخاذ 
 تصمیماتــی در جهت جلوگیــری از این موضوع 

اقدام کنند.
بر اســاس  امار پس از مشــرکان صنعتی و خانگی، 
رتبه سوم مصرف برق در کشور به بخش کشاورزی 
اختصاص دارد.با توجه به درصد قابل توجه مصرف 
برق کشور در صنایع کشاورزی باید گفت، اگر فرض 
کنیم همه انشعابات فروخته شده به نام کشاورزی 
متمرکــز بــر روی فعالیت در همین حوزه باشــد، 
بررسی میزان مصرف برق این بخش از اقتصاد کشور 
می تواند از آمارهای قابل توجهی پرده برداری کند.

ظرفیت تولید محصوالت پتروشــیمی ایران در حال حاضر بیش 
از 90 میلیون تن است که محصوالت متنوعی را شامل می شود، 
اما آنطور که وزیر نفت وعده داده با برنامه ریزی انجام شــده تا 
پایان دولت ســیزدهم، ظرفیت تولید محصوالت پتروشــیمی به 
1۴0 میلیون تن می رســد که بیش از 50 درصد افزایش خواهد 
داشــت. دغدغه تأمین ســرمایه بیشــتر برای طرح های برنامه 
هشــتم توسعه اســت که حدود 50 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
نیاز دارد و انبوهی از محصوالت زنجیره ارزش در طرح ها تولید 
خواهد شد. طرح های برنامه هشتم توسعه در صورتی که برنامه 
هفتم تمدید نشــود، از ســال 1۴06 تا 1۴11 به پایان می رســد 
و بــا توجــه به اینکــه اجرای بعضی از طرح های برنامه هشــتم 

هم آغاز شــده، پیش بینی می شــود مشکل خاصی نباشد، البته 
مراقبت هــای ویژه را می طلبد. باید به ســرمایه گذاران کمک و 
تســهیالت ویژه برای آنها فراهم کرد. شاهمیرزایی - مدیرعامل 
شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی - در این بــاره اعالم کرد به 
این منظور برنامه ریزی های الزم برای ســرمایه گذاری و احداث 
واحدهــای صنعتی جدیــد و تأمین ملزومات آن از جمله دانش 
فنــی، مــواد مصرفی، تجهیزات و قطعات نیز باید انجام شــود، 
بنابرایــن به طــور هم زمان دو موضوع تولید محصوالت مورد نیاز 
در کشــور و دســتیابی به دانش فنی و کاال و تجهیزات در این 
صنعت دنبال می شود.به گفته وی افزون بر این، توسعه متوازن 
نیز از مواردی اســت که در دســتور کار دولت سیزدهم قرار دارد 

و توقعی نیســت که واحدهای باالدســتی پتروشــیمی که آب بر 
و انرژی بر هســتند، در نقاط اقلیمی از کشــور که مناســب این 
واحدها نیســت، احداث شــوند. در نتیجه ایجاد صنایع تکمیلی 
و کارگاه هــای کوچک همســو با تکمیــل زنجیره ارزش و تولید 
محصوالت نهایی را می توان برای مناطقی که شرایط اقلیمی الزم 
را ندارند، برنامه ریزی کرد، مانند شرق کشور.ایجاد این واحدها 
افزون بر اینکه ســرمایه کمتری نیاز دارند ، اشــتغال زایی باالیی 
نیز ایجاد می کنند. همچنین از گذشته برنامه ریزی های تفصیلی 
برای توســعه صنعت پتروشــیمی در مناطق ماهشــهر، عسلویه 
انجام و مجوزهایی نیز برای احداث واحدهای پتروشیمی جدید 

صادر شده است. 

با برنامه ریزی محقق می شود ؛

وعده افزایش 50 درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی

خبر  ویژه

در راستای  اقدامات  جدید علیه مسکو  انجام شد؛ 

بررسی  نظرات موافقان و مخالفان 
تحریم نفت روسیه 

کشــورهای اتحادیه اروپا در راستای اقدامات 
جدید علیه مسکو، واردات زغال سنگ روسیه 
را از اوت ممنــوع کردنــد اما درباره این که آیا 
باید نفت و گاز این کشــور هم تحریم شــود، 
دچار دودســتگی شده اند.تحریم واردات زغال 
سنگ روسیه، نخستین تحریم انرژی اتحادیه 
اروپا علیه مسکو پس از حمله به اوکراین است. 
مقامات اروپایی می گویند این بلوک اکنون در 
حال بحث درباره تحریم نفت است که واردات 
آن از روســیه بســیار بزرگتر از واردات زغال 
ســنگ اســت.با این حال، همه کشورها با این 
تحریم ها همراه نیســتند و بعضی از کشــورها 
ماننــد آلمان و مجارســتان از تاثیر اقتصادی 
این تحریم ها بیم دارند اما کشتار غیرنظامیان 
در اوکرایــن، عزم اروپا برای مجازات کرملین 
را تحکیــم کرده اســت. روســیه منکر هدف 
قرار دادن غیرنظامیان شــده است.رویترز در 
گزارشــی به بررسی موافقان و مخالفان تحریم 
نفت روسیه پرداخته است:موافقان تحریم های 
نفتی:اوکراین و کشورهای اتحادیه اروپا شامل 
لهســتان و لیتوانی خواهان تحریم نفت و گاز 
روسیه هستند. نفت مهمترین صادرات انرژی 
روســیه است و ممنوعیت آن، روسیه را از یک 

منبع درآمد مهم محروم می کند. درآمدی که 
موافقــان تحریم ها می گویند به تامین هزینه 
جنــگ در اوکراین کمک می کند.قانونگذاران 
اتحادیــه اروپــا روز پنج شــنبه یک قطعنامه 
غیرالــزام آور برای تحریم فوری واردات انرژی 
روســیه تصویب کردند. نفــت و فرآورده های 
نفتی بیش از یک سوم از درآمدهای صادراتی 
مسکو در سال میالدی گذشته را تشکیل داد. 
طبق ارزیابی اندیشکده بروژل، در قیمت فعلی، 
اروپا روزانه حدود ۴50 میلیون دالر برای نفت 
و فرآورده های نفتی، حدود ۴00 میلیون دالر 
برای گاز و 25 میلیون دالر برای زغال ســنگ 
روســیه هزینــه می کند.مخالفان تحریم های 
نفتی:آلمان و مجارستان با تحریم نفتی فوری 
که برلین می گوید ثبات اقتصادی و اجتماعی 
آلمــان را به خطر می اندازد، مخالف هســتند.
روسیه بزرگترین صادرکننده نفت به اروپاست 
و 26 درصد از واردات نفت این بلوک در ســال 
2020 را تامین کرد. اروپا حدود یک ســوم از 
انرژی مــورد نیازش برای نفت و فرآورده های 
نفتــی در بخشــهای مختلف از حمل و نقل تا 
تولید مواد شــیمیایی را از روسیه دریافت می 

کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس :

 صادرات نفت درسال  1401 
رشد بیشتری را تجربه می کند

عضو کمیســیون انــرژی مجلس گفت: جهت 
توســعه صادرات نفت، به تقویت دیپلماســی 
اقتصادی و به روزرســانی زیرســاخت ها نیاز 
داریم.علیرضا ورناصری ، با  اشــاره به افزایش 
تولیــد نفــت به میزان پیــش از تحریم ها، به 
راهکارهای افزایش صادرات طالی سیاه اشاره 
کرد و گفت: صادرات نفت درواقع یک زنجیره 
متشــکل از مجموع موارد اکتشــاف، توسعه، 
تولید، انتقال و حمل و نقل اســت، ضمن آنکه 
در هفته هــای پایانی قرن 1۴شمســی قیمت 
هر بشــکه نفت خام به باالی 100 دالر رســید 
لذا باتوجه به افزایش قیمت نفت و مشــتقات 
نفتی، ارزش صادرات نفت در سال 1۴01 رشد 
بیشــتری را تجربه خواهد کرد.نماینده مردم 
مسجدســلیمان و اللــی و هفتگل و اندیکا در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: افزایش ۴0 
درصــدی صادرات نفــت ایران با تکیه بر توان 
داخلی موید ضرورت محوریت بخشــی به باال 
بــردن ظرفیت تولید نفت در راســتای دانش  
بنیــان کردن این صنعت و ایجاد ارزش افزوده 
و اســتفاده گســترده تر از توان نخبگان کشور 
اســت.وی با بیان اینکه جهت توسعه صادرات 
نفت، به دیپلماســی اقتصادی و به روزرســانی 

زیرســاخت ها نیاز داریــم، اظهار کرد: بدیهی 
اســت ظرفیت های حمل  و نقل، تســهیالت و 
ضمانت نامه  هــای بانکی هم متناســب با این 
هدفگــذاری بایــد متحول شــوند، البته لغو 
تحریم هــای مرتبط با صــادرات نفت ازجمله 
کشــتیرانی، بیمــه، عــوارض و بانکــی نیز از 
تضامین الزم جهت تســهیل توسعه صادرات 
نفت جمهوری اســالمی خواهد بود.ورناصری 
با اعتقاد به اینکه "محدودیت  مقاصد صادراتی 
ایران" با هدفگذاری توسعه صادرات کشورمان 
در منافات اســت، گفت: براساس برآوردهای 
ســازمان توسعه تجارت، بیش از 70 درصد از 
صادرات ایران در ســال پیش به چین، عراق، 
امارات، ترکیه و افغانســتان محقق شده است 
بنابراین ضروری اســت عالوه بر این  5 کشــور 
و روســیه، توســعه همکاری ها با کشــورهای 
همسایه و منطقه هم در دستور کار آید و همواره 
مقاصد جدید و بازارهای نوین شناسایی شوند 
و بر اســتفاده از شیوه  های مدرن در قراردادها، 
سیســتم لجســتیک و حمل  و نقل نوین هم 
تمرکز داشته باشیم.این نماینده مجلس گفت: 
توســعه میادین مشــترک نفت و گاز اهمیت 

ویژه ای دارد .
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55بانک و بیمه
بازدید مدیرعامل شرکت بیمه 
دی از شعبه جنوب غرب تهران

مدیرعامل شــرکت بیمه دی با همراهی معاون 
امور مشتریان و توسعه  ی بازار و نیز، تعدادی از 
مدیران ستادی، از شعبه ی جنوب غرب تهران 

بازدید به عمل آورد.
طــی این دیدار کــه در فضایی صمیمی برگزار 
گردیــد، محمدرضا کشــاورز پــس از تبادل 
اطالعات با همکاران خود در شــعبه ی جنوب 
غرب تهران، نقطه نظرات نمایندگان را نیز جویا 
شده و دغدغه های ایشان را مورد توجه قرار داد. 
در این نشست، محمدرضا کشاورز ضمن تبریک 
نوروز و فرا رســیدن ماه مبارک رمضان، اظهار 
امیدواری کرد سال پیش رو، همچون سال های 
گذشته نوید بخش تداوم موفقیت های بیمه دی 
باشــد. زیرا توفیقات بیمه دی همواره مرهون 
دلبستگی، دلسوزی، هماهنگی و همدلی تمام 
نیروهای ســتادی، شــعب و نمایندگان بیمه 
دی بوده اســت. محمدرضا کشــاورز در ادامه 
افزود؛ طبق اســتراتژی جدید شرکت در سال 
1۴01 ، اســتقالل و اختیارات شعب بیمه دی 
در سراســر کشور ارتقاء یافته و نقش کارآمدی 
در بازآرایی و تقویت شــبکه ی فروش خواهند 
داشت. مدیرعامل بیمه دی بیان داشت؛ شبکه 
فروش، قلب استراتژی جدید بیمه دی خواهد 
بــود و از همیــن رو، توجه به امور نمایندگان و 
اعطاء تســهیالت ویژه به ایشــان مد نظر بوده و 
در دستور کار قرار دارد. محمدرضا کشاورز در 
خاتمه ی این دیدار، با اشــاره به فضای جدید 
کسب و کار و تاثیر ابزارهای دیجیتالی و نوآورانه 
در اتمســفر اقتصادی، بر لزوم ایجاد تغییر در 
شــیوه ی کســب و کار تاکید نموده و خواستار 
تالش هرچه بیشتر همکاران و نمایندگان در به 
روز بودن نسبت به شیوه های جدید کسب و کار 
شد تا با اتخاذ چنین رویکردی، بیمه دی همواره 

در حال پیمودن مسیر رشد و تعالی باشد.

جزییات تسهیالت بانک آینده 
ح ویژه متخصصان« در »طر

به منظــور ارزش آفرینی هــر چه بیش تر برای 
اقشار متخصص جامعه و با هدف تأمین نیازهای 
اعتباری مرتبط با حرفه و تخصص ایشان، بانک 
آینده، طرح جامع تسهیالت متخصصان، برای 
خریــد محــل کار، دفتر، مطب و غیره را به اجرا 

درآورده است.
در قالب طرح »بســته اعتبــاری ویژه خرید و 
تأســیس دفتــر و محل کار«، امــکان دریافت 
تســهیالت ویژه برای اعضای جامعه پزشکان، 
مهندســین، وکال، ســردفتران، کارشناسان 
دادگســتری و برخی گروه هــای دیگر فراهم 

شده است.
مبلغ تسهیالت در این طرح، تا سقف 70 )هفتاد( 
درصد ارزش کارشناسی ملک و حداکثر تا مبلغ 
100 )یک صد( میلیارد ریال برای مشاغل گروه 
پزشکی و 50 )پنجاه( میلیارد ریال برای مشاغل 
گروه غیرپزشکی در تهران و کالن شهرها شامل: 
مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم و اهواز و 
برای سایر شهرها تا سقف 50 )پنجاه( میلیارد 
ریال، برای گروه های پزشــکی و غیرپزشــکی، 

درنظر گرفته شده است.
تســهیالت در قالب عقد اجاره به شرط تملیک 
و به شیوه »بازپرداخت اقساطی«، حداکثر ۴۸ 

)چهل و هشت( ماهه قابل پرداخت است.

 ساعت کاری شعب 
 بانک اقتصادنوین 

در ماه مبارک رمضان
ساعت کاری شــعب بانک  اقتصادنوین در ایام 

ماه مبارک رمضان تغییر کرد.
با توجه به تصمیم کانون بانک ها و موسســات 
اعتباری خصوصی، در این ماه پرفیض، شــعب 
این بانک در تمامی استان ها، در روزهای شنبه 
تا چهارشنبه از ساعت ۸:00 تا 1۴:00 و روزهای 
پنج شــنبه از ساعت ۸:00 تا 12:30 آماده ارائه 
خدمات بانکی به مشتریان ارجمند خواهند بود.

همچنیــن ســاعت کاری شــعب بانک ها در 
برخی از اســتان ها بر اساس تصمیم استانداری 
 ذی ربــط تعیین شــده کــه در ایــن صفحــه 
)https://enbank.ir/s/mfal4x( قابل مشاهده 
است و در صورت تغییر به روزرسانی خواهد شد.

اخبار

ارزیابی تطبیقی ساختار منابع 
انسانی و مقررات نهاد ناظر 
بیمه  ای برای پاسخگویی به 
توسعه شرکت ها و نهادهای 

بیمه ای کشور

یکــی از مهمترین ابعــاد قابل توجه در همگام 
شدن نهاد ناظر با تحوالت به وجود آمده و پیش 
روی صنعت بیمه، توجه به الزامات ســاختاری 
و مقرراتی اســت که نهــاد ناظر بیمه ای )بیمه 
مرکــزی ج.ا.ا( برای پاســخگویی به توســعه 
شــرکت ها و نهادهای بیمه ای کشــور باید در 

نظر بگیرد.
تحوالت صنعت بیمه در ســطح جهانی و ملی 
موجب شــده اســت که نهادهای نظارتی بیمه 
نیز ضرورت انجام تغییرات را احســاس نمایند. 
از ســوی دیگــر صنعت بیمه کشــور اخیرا با 
پویایی ها و تحوالتی در ســاختار صنعت بیمه 
مواجه شــده اســت. تاسیس شرکت های بیمه 
جدید، گســترش فعالیت استارتاپ ها، تحول 
دیجیتال و تغییراتی از این دست موجب شده 
که سیاســتگذاران و مســئوالن صنعت بیمه، 
پیش بینی الزامات و شــرایط سیستم نظارتی 
مورد نیاز برای شــرایط جدید بازار بیمه را در 

دستور کار خود قرار دهند.
بــا توجه بــه این موضوع مهــم میز تخصصی 
مطالعات مدیریتی بیمه پژوهشکده بیمه، اقدام 
به تهیه گزارش پژوهشــی بــا عنوان »ارزیابی 
تطبیقــی ســاختار منابع انســانی و مقررات 
نهاد ناظر بیمه  ای برای پاســخگویی به توسعه 
شــرکت ها و نهادهای بیمه ای کشــور« نموده 
اســت. این گزارش با هدف مطالعه تطبیقی و 
شناخت ساختار بهینه منابع انسانی و مقررات 
نهاد ناظر در کشــور توسط دکتر شاهین طیار 
راهبر میز تخصصــی مطالعات مدیریتی بیمه 

پژوهشکده بیمه تهیه شده است.
در ایــن مطالعــه به منظور دســتیابی به درک 
درستی از ساختار و مقررات نهاد ناظر بیمه ای 
در کشــورهای مختلف، ساختار نهادی تنظیم 
و نظــارت بر بیمه با محوریت منابع انســانی و 
مقررات نهاد ناظر بیمه ای در 50 کشــور شامل 
 OECD و 22 کشور غیر OECD 2۸ کشور عضو
مورد بررســی قــرار گرفته اســت. همچنین 
روندهــای جدید صنعت و تأثیر احتمالی آن ها 
بر فرایندهای نظارتی و تنظیم گری با استفاده 
از نتایج نظرسنجی مرکز مشاوره مدیریت الیور-
وایمن بررســی و تحلیل شــده است. سپس به 
بررســی شرایط حاکم بر نظارت و تنظیم گری 
بیمه در آینده و آثار روندهای پیش روی صنعت 
بیمه در ســاختار و مدیریت منابع انسانی نهاد 

ناظر در جهان پرداخته شده است.
در نهایــت بر اســاس یافته هــای پژوهش، 
توصیه هایــی برای لحاظ در برنامه ها و اتخاذ 
اقدامات اجرایی در راســتای ایجاد ســاختار 
بهینــه منابع انســانی و مقــررات نهاد ناظر 
پیشــنهاد گردیده که از جمله آن ها می توان 
به شــناخت وجوه تمایز میان شرایط موجود 
ایران و اســتانداردهای بین المللی؛ تفکیک 
وظایف تنظیم گری و نظارت بیمه؛ بررســی 
جزییــات و اجزای بودجــه نهاد ناظر؛ پایش 
مداوم شــاخص ســرانه حق بیمــه ناخالص 
کارکنــان نهــاد ناظــر؛ توجــه بــه نظرات 
موافقــان و مخالفان ترتیبات نهادی موجود؛ 
اولویت بنــدی اهــداف و ماموریت های نهاد 
ناظر؛ تغییر در ساختار منابع انسانی و مقررات 
حاکــم بر بازار بیمــه، تغییر کانون نظارت از 
نهادهــا به ســمت فعالیت هــا؛ اطمینان از 
ســالمتی و رفتار شرکت ها؛ توجه به کیفیت 
منابع انســانی )فرهنگ، رفتار، مشــوق ها(، 
حاکمیــت داده ها و زیرســاخت های فنی و 
دانش؛ اصالح ساختارهای سازمانی نهاد ناظر؛ 
تقویت ساختارهای نظارتی برای پشتیبانی از 
دیجیتال سازی؛ ایجاد مراکز ارزیابی کفایت 
داده هــا، روش های تجزیه وتحلیل و فناوری؛ 
مهارت افزایــی و بازآموزی نیروی انســانی؛ 
ارتقای جذابیت و هدفمندی مشــاغل بیمه 
مرکزی؛ جریان سریع اطالعات و دانش فنی 
در سرتاسر سازمان؛ و تقویت زیرساخت های 
ســخت افزاری و فضای ذخیره سازی داده ها 

اشاره کرد.

گذشت  که  نگاه روابط عمومی بیمه معلم بر سالی 

۱4۰۰ سال تصمیمات مهم
انتخابات ریاســت جمهــوری و تعیین 
دولت ســیزدهم تاثیرات قابل مالحظه 
ای در اقتصاد داشت به طوریکه با تغییر 
ترکیــب اقتصادی دولــت، راهبردهای 
اقتصــادی جدید برای بــازار های مالی 

تعریف شد.
انتخاب دکتر ســید احسان خاندوزی به 
عنــوان وزیر اقتصاد، گردشــی در حوزه 
شفافیت اطالعات ایجاد کرد به طوریکه 
در بدو ورود وزیر اقتصاد انتشار صورتهای 
مالی شرکتهای بزرگ دولتی مانند بیمه 
ایــران و بانک ملی در دســتور کار قرار 
گرفــت که این امر بر تمرکز دولت و تیم 
اقتصادی بر شفافیت اطالعات صحه می 

گذارد.
دکتر سید احسان خاندوزی وزیر جدید 
اقتصاد در برنامه های پیشــنهادی خود 
بــرای اقتصــاد کشــور ،،، تمرکز قابل 
مالحظه ای بر صنعت بیمه داشته است.

در برنامــه ایشــان در تبییــن وضعیت 
صنعت بیمه کشــور بیان شــده است: 
» تفکیــک نقــش نظارتــی و اجرایی 
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، 
بازنگــری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، 
تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، 
توســعه انــواع مجوزهــا و محصوالت 
بیمه ای، تســهیل ورود اســتارت آپ ها 
و فنــاوران مالــی در حــوزه بیمه و بهره 
گیری از دانش نوین بیمه گری با پیگیری 

تصویب قوانین و مقررات الزم«
از طرفی سال 1۴00 دوران حساسی در 
حوزه سیاست خارجه ایران نیز محسوب 
می شود به طوریکه مذاکرات هسته ای 
تیم ایرانی و همتایان اروپائی و آمریکائی 
از ســر گرفته شــد و تا به امروز نیز ادامه 

دارد.
در روزهــای پایانی ســال 1۴00 اخبار 
امیدوارکننده ای از مذاکرات هســته ای 
ایــران به گوش می رســد که می تواند 
گشایشی در رفع تحریم ها باشد، تحریم 
هایی که در سالهای اخیر اقتصاد ایران را 
شکننده کرده و بر کندی رشد بازارهای 

مالی بی تاثیر نبوده است.

پیــش بینــی می شــود در صورت رفع 
تحریم ها، رشــد قابــل مالحظه ای در 
صنایع مختلف ایجاد شــود که مســلما 
ایــن گشــایش در صنعــت بیمه نیز بی 

تاثیر نخواهد بود.
صنعت بیمه یکی از بازارهای مالی است 
کــه از صدمات زیادی از تحریم ها بر آن 
وارد آمده که یکی از مهمترین آنها عدم 
امکان واگذاری اتکائی به خارج است که 
منجر به نگهداشــت ریســک در داخل 

کشور شده است.
بــه بــاور کارشناســان بیمــه و اتکائی 
نگهداری ریســک ها در داخل کشــور 
می تواند خطرآفرین باشــد و در صورت 
بروز حادثه ای با ابعاد بزرگ ، شرکتهای 
بیمه را در ایفاء تعهدات با بحران مواجه 

می کند.
بــا اعمال تحریم ها، به دلیل عدم امکان 
استفاده از ظرفیتهای اتکائی بین الملل، 
صنــدوق تحریــم با مشــارکت دولت و 
بیمــه مرکزی ایجاد شــد ضمن اینکه 
کنسرســیومهای اتکائی قدرتمندی در 

داخــل صنعت بیمه شــکل گرفت و از 
طرفی تعداد شــرکتهای بیمه اتکائی نیز 
در حال افزایش اســت اما با وجود همه 
این راهکارها، نگهداری ریسک در داخل 
کشور به لحاظ اصول و مبانی بیمه گری 
صحیح نیست در این راستا رفع تحریم ها 
می تواند کمک شــایانی به از سر گیری 
ارتباطات بین المللی شــرکتهای بیمه 
ایرانی با شــرکتهای اتکائی بین المللی 
ایجاد کند که ره آوردی برای سال 1۴01 

خواهد بود.
کید بر دیجیتالیزه سازی صنعت  تا

بیمه کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیســت 
و هشــتمین همایش ملی بیمه و توسعه 
کــه در 13 آذرماه 1۴00 برگزار شــد با 
بیان اینکه بیمه گری ما از نوع هوشــمند 

نیست تاکید کرد:
صنعــت بیمــه با بیمه گــری مبتنی بر 
ریســک فاصله زیادی دارد در این راستا 
فرایندهای بیمه ای از تشــکیل پرونده تا 
استفاده از منابع و پرداخت خسارت باید 

هوشمند باشد.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی افزود: در 
مرحلــه پرداخت خســارت ها نیز باید با 
اتصال ســامانه ها به سمتی حرکت کنیم 
که پرداخت به صورت دقیق و با کمترین 

انحراف و فساد و با سرعت انجام شود.
در راســتای ســخنان وزیــر اقتصــاد، 
شــرکتهای بیمه با پیاده ســازی مدل 
هــای جدید ارائــه زنجیر خدمات بیمه 
ای از مرحله صدور تا پرداخت خســارت 
تالش کردند تا در مســیر تحقق تحول 
دیجیتــال گام بردارند که البته هنوز راه 
بسیاری در پیش است، از جمله برگزاری 
همایش بیمه گران با اســتارت آپ های 
بیمه ای و شرکتهای دانش بنیان و انعقاد 
قرارداد با این کسب و کارهای نوپا گامی 
در جهت دیجیتالیزه سازی صنعت بیمه 
و بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دانش 

بنیان بوده است.
در همیــن زمینــه نیز بیمه معلم با یکی 
از شــرکتهای دانش بنیــان تفاهم نامه 
همــکاری امضا کــرد چراکه بیمه معلم 
معتقد اســت، در مسیر تحول دیجیتال 
اســتفاده از ظرفیتهای شرکتهای دانش 
بنیان و همچنین استارت آپ ها ضروری 

است.
ضمن اینکه وبســایت فروشــگاه آنالین 
بیمــه معلم نیز فرصت مناســبی برای 
تسهیل فروش بیمه نامه برای مشتریان 

فراهم آورده است.
بــر اســاس این گــزارش در کنار وقایع 
فناوری در ســال 1۴00 در اردیبهشت 
ماه همین ســال نهاد ناظر صنعت بیمه 
بخشــنامه ای در خصــوص ممنوعیت 
فعالیــت بازاریابان برخط فاقد مجوز که 
با تخلفات آیین نامه ای، شــبکه فروش 
صنعت بیمه را دچار چالش های متعددی 
نموده بودند، صادر و به شــرکتهای بیمه 

ابالغ کرد.
 ورود بازیگران جدید 

به بازار بیمه کشور
ســال 1۴00 یکی از ســالهائی است که 
بازیگــران جدیــدی در آن پا به صنعت 

بیمه نهادند به طوریکه چندین شــرکت 
مجــوز فعالیت دریافت کردند و چندین 
شرکت نیز اقدام به پذیره نویسی کردند.

3 شــرکت بیمه اتکائی، 2 شرکت بیمه 
زندگی و 1 شــرکت بیمه جنرال مجوز 
فعالیــت گرفتنــد که پیــش بینی می 
شــود در ســال 1۴00 فعالیت رسمی 
آنهــا آغــاز شــود ضمن اینکــه چند 
 متقاضــی جدید نیز در صف اخذ مجوز 

قرار دارند.
به زعم کارشناسان، ورود بازیگران جدید 
به عرصه بیمه گری اگر به قصد فعالیتهای 
نوآورانــه و بالفعل در آوردن ظرفیتهای 
جدید بیمه گری باشــد می تواند کمک 
شایان توجهی به افزایش ضریب نفوذ بیمه 
و بزرگ شدن کیک بیمه در اقتصاد کند 
در غیر این صورت تمرکز بر راهکارهای 
موجود بازار و صرفا کسب پرتفوی تاثیر 
 چندانی در توســعه بیمه گری در کشور 

نخواهد داشت.
فصل افزایش سرمایه

یکی از شــاخص های مهم صنعت بیمه 
در سال 1۴00 اقدام شرکتهای بیمه در 

مسیر افزایش سرمایه است.
در سالی که گذشت بسیاری از شرکتهای 
بیمه افزایش ســرمایه را جهت افزایش 
ظرفیــت نگهــداری و باال بردن ســطح 

توانگری مالی کلید زدند.
ایــن اقدام می تواند کمک بســزائی در 
پذیرش ریسک های بیشتر در شرکتهای 
بیمه داشــته باشــد. بیمه معلم نیز در 
ســال 1۴00 هم افزایش ســرمایه خود 
را محقــق کــرد و هم رتبه یک توانگری 
مالی را کسب نمود. بدون شک به دلیل 
وضعیت تورمی حاکم بر اقتصاد کشــور 
و کاهــش ارزش پول ملی تداوم افزایش 
ســرمایه برای شــرکتهای بیمه در سال 
1۴01 ضــروری خواهد بــود چرا که با 
توجــه به افزایش نقدینگــی و تورم در 
جامعه و بزرگ شــدن صنعت بیمه ، اگر 
افزایش ســرمایه در این صنعت نداشته 
 باشیم بیمه ها با مشکل ظرفیت نگهداری 

مواجه می شوند.

اخبار

آسیا تقدیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدیرعامل بیمه 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع و فرمانــده مرکــز مقاومت 
 بســیج وزارت امــور اقتصــادی و دارایی از مدیرعامل بیمه آســیا 

تقدیر کردند.
ذبیح اله ســلمانی، معاون توســعه مدیریت و منابع و حمید رضا 
صادقیان کیا، فرمانده مرکز مقاومت بســیج وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی بــا ارســال لوح تقدیر از تالش بی دریغ مســعود بادین، 
مدیرعامل بیمه آسیا در اجرای برنامه های ابالغی در سال 1۴00 

قدردانی کردند.
بنا بر این گزارش، در قســمتی از لوح تقدیر آمده اســت: “تالش 

در جهت نشــر و بســط فرهنگ و تفکر بســیجی از وظایف خطیر 
کســانی اســت که قلبشان برای اســالم و تداوم راه سرخ شهیدان 
و تحقــق منویــات رهبر معظم انقالب اســالمی مــی تپد و برای 
 رســیدن به جذب حداکثری و حفظ و تقویت این شــجره طیبه 

تالش می نمایند.”
گفتنی اســت، مدیرعامل بیمه آســیا چندی پیش در هشــتمین 
همایــش ملــی مدیریت جهادی و با حضور معاون اقتصادی رییس 
جمهوری، برای دومین ســال به عنوان مدیر ملی جهادی کشــور 

انتخاب شد و از وی تقدیر به عمل آمد.

مهدی رضایی ،سرپرســت بانک کشــاورزی در مراسم تودیع و معارفه مدیران 
قبلی و جدید شعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی گفت: با توجه 
به شرایط وجایگاه صنعت غذا و اهمیت استراتژیک آن در دنیای امروز، بانک 
کشاورزی از جایگاه مهمی در حمایت از کشاورزان و مسائل مربوط به صنعت 
غذا برخوردار است. در این مراسم که با حضور مهدی رضایی ،سرپرست بانک 
کشــاورزی ، کارکنان مدیریت ، روســای شــعب این بانک در استان خراسان 
رضوی ، ،جمعی از مســئوالن نهادها ، ســازمان ها و مدیران شــبکه بانکی در 
این استان برگزار شد ،دکتر رضایی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری 
در ابتدای سال جاری در باره »سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«گفت 
: با تشــکیل شــرکت های دانش بنیان وحمایت از آنها ، برای چابکی واصالح 
فرآیندها ، با توجه به تغییرات ساختاری و تسریع امور شاهد تحول در این بانک 

خواهیم بود. وی با بیان اینکه ،یکی از مهمترین نقاط قوت بانک کشــاورزی 
نیروهای متخصص انسانی این بانک است، ادامه داد: در حوزه فناوری اطالعات 
و شرکت های دانش بنیان ، در بانک کشاورزی نیاز به تغییرات اساسی داریم. 
وی اصالح ساختار را یکی از عوامل مهم و موثر برای چابکی بیشتر در صف و 
ستاد به منظور تحقق و دستیابی به اهداف دانست و اظهار کرد: ایجاد معاونت 
طرح و برنامه در مجموعه بانک کشاورزی از جمله اصالحات ساختاری است 

که گزارشات مربوط به آن آماده شده است و به زودی اجرایی خواهد شد.
دکتررضایی در پایان این مراسم از تالش های “علی دشت بیاضی” در سمت 
مدیرشعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی قدردانی کرد و ” حسین 
نفتی” برای مدت ســه ســال به عنوان مدیر شــعب بانک کشاورزی خراسان 

رضوی معرفی شد.

سرپرست بانک کشاورزی: 

بانک کشاورزی از جایگاه مهمی در حمایت از کشاورزان و مسائل مربوط به صنعت غذا برخوردار است

خبر  ویژه

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

برابــر رای شــماره 140060318021001210 مــورخ 1400/11/25 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
بامعــارض متقاضــی آقــای مهــدی شــاکری رودبارکــی فرزنــد بهمــن بــه شــماره شناســنامه 29 صــادره از رشــت در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 386.77  مترمربــع پــاك 557 مفــروز و مجــزی شــده از 71 و 84و 
99 فرعــی از 43 اصلــی واقــع در قریــه رودبارکــی خریــداری از مالــك رســمی آقــای عبــاس نصیــری کرباســدهی محــرز گردیــده 
اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دوماه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خود 
را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
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اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خود 
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مدیر کل راهداری استان کرمانشاه خبر داد؛

جا به جایی بیش از 119 هزار مسافر نوروزی با ناوگان حمل و نقل عمومی  
کرمانشــاه / گروه استان ها: مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه از 
جابجایی بیش از 119 هزار مسافر نوروزی در 
کرمانشــاه با ناوگان حمل و نقل عمومی بین 
شــهری خبر داد.فریبرز کرمی، با بیان اینکه 
در نوروز امسال بیش از 119 هزار و 700 نفر 
توسط ناوگان عمومی جابجا شدند، خاطرنشان 
کرد: در این بخش نسبت به مدت مشابه سال 

قبل با سفر 117 هزار نفر، افزایش دو درصدی 
را داشــتیم.مدیرکل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمانشاه سهم ناوگان اتوبوسی 
از تعداد صورت وضعیت های صادره را 2۴۴9 
مورد با کاهش 9 درصدی، سهم مینی بوس ها 
را 26۴6 ســفر با کاهش 1۴ درصدی و ســهم 
خودروهای ســواری را بیش از یاده هزار سفر 
بــا کاهش چهــار درصدی اعالم کرد.کرمی با 

بیان اینکه در طرح نوروزی امســال که از 25 
اســفند تا 1۴ فروردین انجام شد، بیش از 16 
هزار صورت وضعیت توســط ناوگان حمل و 
نقل عومی برون شــهری کرمانشاه صادر شد، 
افزود: این تعداد نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشــته که بیش از 17 هزار صورت وضعیت 
داشــتیم، کاهش هفت درصدی داشته است.

وی خاطرنشــان کرد: حــدود ۴۴ هزار نفر با 

اتوبــوس، ۴1 هــزار و 600 نفر با مینی بوس 
و 3۴ هزار نفر با ســواری جابجا شــدند که در 
بخش اتوبوســی رشد 2۸ درصدی، در بخش 
مینی بــوس کاهــش 16 درصدی و در بخش 
سواری افزایش دو درصدی را داشتیم.به گفته 
این مســئول، در طرح نوروزی امســال 933 
دســتگاه خودرو سواری، ۸00 دستگاه مینی 
بوس و 1۸۴ دستگاه اتوبوس پای کار بودند.

آستان قدس رضوی در دیدار با خانواده شهید دارایی: تولیت 

روحانیون حادثه حرم رضوی به جرم محبت اهل بیت)ع( شهید شدند
مشهد / سمیرا رحمتی

تولیت آســتان قــدس رضوی به منظور 
عرض تســلیت در منزل شــهید حجت 
االســالم دارایی حضور یافت و با خانواده 
این روحانی جهادگر دیدار و گفت گو کرد.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیدار خانواده شــهید حجت االسالم 
محمد صادق دارایی دومین طلبه شهید 
واقعــه جنایــت عناصر تکفیری در حرم 
مطهــر رضوی، با بیــان اینکه جرم این 
جهادگر شــهید تنها محبت نســبت به 
اهــل بیت)ع( بــود، اظهار کرد: در طول 
تاریخ شــیعیان فراوانــی در راه محبت 
امیرالمؤمنیــن)ع( و اوالد طاهرینش به 
شــهادت رسیدند، شــهید اول و شهید 
ثانی دو عالم بزرگ جهان تشیع هستند 
کــه هنوز کتاب هایشــان در حوزه های 
علمیه تدریس می شود و به جرم محبت 
نســبت به اهل بیت)ع( شهید شدند.وی 
شهیدان حجج االسالم اصالنی و دارایی، 
شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم را 
شهیدان راه اهل بیت)ع( خواند و تصریح 
کــرد: این روز ها جزو ســخت ترین ایام 
زندگی بنده اســت، در این مدت همواره 

جویــای حال این شــهید بودم و تأکید 
کــردم هر امکانات پزشــکی مورد نیاز 
است تأمین خواهیم کرد و خدا می داند 
اگــر بــرادرم بــود از این بیشــتر کاری 
نمی توانســتم انجام دهم.تولیت آستان 
قــدس رضوی گفت: به حــدی بنده از 

این واقعه اندوهگین هســتم که موضوع 
شهادت شهید دارایی را به مرور طی چند 
ساعت به بنده اعالم کردند؛ چه مرگی از 
این زیباتر که انسان در راه اهل بیت)ع( و 
در صحن و سرای رضوی شهید شود؟ از 
امام رضا)ع( خواســته ام مرگ مرا در راه 

اهل بیت)ع( و در صحن و سرای رضوی 
مقــدر فرمایــد.وی در ادامه با تجلیل از 
روحیه ی باال و صبر خانواده ی شــهیدان 
ایــن حادثه، ابراز کرد: صبر خانواده های 
شهیدان اصالنی و دارایی اعجاب برانگیز 
اســت، این دو خانواده  در مقابل شهادت 

عزیزانشان، بهترین و زیباترین صبر را به 
خاطر خدا نشان دادند، در برابر این صبر 
و گذشــت سر تکریم فرود می آوریم و با 
مشاهده شما عزیزان، روحیه ی مضاعف 
می گیریم.حجت االســالم والمسلمین 
مروی با اشاره به دو فرزند یک و سه ساله 
شهید دارایی، گفت: قطعا این واقعه برای 
همسر شهید بسیار سخت و ناگوار است، 
امــا بدانید آن روحانی جهادگر در خانه 
امام رضا)ع( شهید شد و قطعا فرزندان و 
خانواده او مورد عنایت ویژه حضرت ثامن 
الحجج)ع( خواهند بــود.وی ابراز کرد: 
سفاک تکفیری که در حرم مطهر رضوی 
مرتکب این جنایت شــد، از نسل فکری 
منصــور دوانیقی و رقــم زنندگان واقعه 
عاشوراســت، این ها از حضرت علی)ع( و 
اوالد طاهرینش کینه به دل دارند و با به شهادت 
رساندن محبان آن حضرات کینه خود را نشان 
می دهند.تولیت آستان قدس رضوی در پایان 
اظهار کرد: از خداوند متعال مسئلت می کنیم 
این دو شهید عزیز را با حضرت ثامن الحجج علی 
بن موســی الرضا)ع( و حضرات معصومین)ع( 
محشــور گرداند و خانواده های معزز این شهدا 

را مشمول باران الطاف و برکات خود فرماید.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

 با تالش شبانه روزی مدیران  
و در سایه وحدت و همدلی محقق شد؛

 افزایش شاخص های توسعه 
در شهرستان نظرآباد

البرز / گروه استان ها: دکتر علی صفری شهردار 
نظرآباد در دیدار وزیر محترم جهاد کشاورزی  
که به عنوان نماینده تام االختیار رییس جمهور 
به نظراباد سفر کرده بوداظهار کرد: ۸0 درصد 
جمعیت شهرســتان نظرآباد جمعیت شهری 
اســت این عامل در کنار فرصت های تاریخی 
که برای اقتصاد شهرستان و ارتقا فرهنگ و هنر 
دارد اگر به خوبی مدیریت و پشتیبانی نگردد 
در معرض تهدیدی جدی تر قرار خواهد گرفت.
این مســئول تصریح کرد: فرصت بی نظیر در 
حوزه های ســرمایه گذاری و گردشــگری در 
این شهر فراهم است و با کمک های سازمانی 
و اداری دولت می توان شــناخت توســعه در 
این شــهر افزایش داد.شهردار نظرآباد با بیان 
اینکه امروز شــهرداری ها علی رغم مشکالت 
و چالش های بزرگ مالی و درآمدی پیشــران 
خدمــات نظام هســتند  و در کنار دولت قرار 
دارند، افزود:امروز خوشــحالیم که شهرستان 
نظرآباد میزبان وزیری فرهیخته اســت که در 
ســوابق درخشان خدمتی عالوه بر مسئولیت 
مردمی ، اجرایی و دانشگاهی که داشته است  به 
امورات مهم و چالش های بزرگ که شهرستان 
ما با آن درگیر است اطالعات کامل و جامعی 
دارد.صفری بیان کرد: یکی از مهم ترین چالش 
های این شهرســتان نبود شــبکه جمع آوری 
فاضــالب و تصفیــه خانه فاضالب و به تبع آن 
هدر رفت منابع آبی، آلودگی زیست محیطی 
است. این مسئول خطاب به وزیر محترم جهاد 
کشــاورزی گفت: در شــهر نظرآباد روزانه 37 
هــزار متــر مکعب آب و بــه تبع آن حدود 30 
هزار متر  فاضالب تولید می شــود که ســاالنه 
55 میلیــارد تومان به دور میریزیم اینکه این 
حجم فاضــالب چه آلودگی های ایجاد کرده 
و چــه هزینه ای درخصوص آلودگی ســربار  
حاکمیت و مردم می شود بماند، لذا با عنایت 
به اهمیــت موضوع چنانچه دولت 50 درصد 
اعتبار شبکه جمع آوری و خط انتقال را تقبل 
نماید شهرداری آمادگی 50 درصد مابقی آن 
را تقبل نماید.شــهردار نظرآباد یادآور شــد: 
دومین مشکل شهر نظرآباد که مشکل کشور 
هم می باشــد وجود امالک قولنامه ای اســت 
کــه با رای دیــوان عدالت اداری دچار چالش 
بســیار بزرگی شده اســت ، پیشنهاد میکنم 
در اســرع وقت وزارت محترم کشور و معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری جلسه ای با دیوان 
عدالت برگزار نماید تا فرصت ها و تهدیدها این 
مشــکل را مرتفع نمایند. وی خاطرنشان کرد: 
از آنجائیکــه دولت مردمی جناب آقای دکتر 
رئیســی یکی از وعده های ساخت مسکن در 
شــهرها و روســتاها می باشد اطمینان داشته 
باشیم که با مرتفع شدن این موضوع 50 درصد 
آنچه رئیس جمهور محترم وعده کرده اســت 
توسط بخش خصوصی و مردم تامین می شود. 
صفری به مشــکل  سوم این شهرستان اشاره 
کرد و افزود:از دیگر معضالت دیگر اســتفاده 
از ظرفیت حمل و نقل ریلی در شــهر نظرآباد 
اســت ؛ ریل راه آهن تقریبا شــهر نظرآباد را به 
دو قســمت تقســیم کرده اما علی رغم اینکه 
شــهر هزینه های تهدید های وجود ریل راه 
آهــن را پرداخت می نماید از فرصت های آن 
که وجود یک ایستگاه قطار برون شهری است 
بی بهره اســت و امیدواریم با پی گیری های 
جنابعالی و مســاعدت وزارت راه و شهرسازی 
این مهم به انجام برســد .شــهردار نظرآباد به 
عدم دسترســی آســان به داخل شهر نظرآباد 
اشاره کرد و تصریح کرد: دسترسی های آسان 
به داخل شــهر توســط سه بزرگراه احداث در 
شمال و غرب شهر یکی دیگر از مشکالت است 
متاسفانه دسترسی بسیار ناایمنی از اتوبان به 
داخل سهر وجود دارد که الزم است راست گرد 
آن جهت دسترسی بهتر و ایمن تر شهروندان 
هر چه ســریعتر انجام شــود با احداث تقاطع 
غیر همســطح در بزرگراه غدیر و دسترســی 
از ایــن بزرگراه احداثی از ضلع جنوبی و غرب 
می تواند کمک شــایانی به اقتصاد شــهری و 
شهرســتان کند.صفری در پایان ضمن آرزوی 
توفیــق برای دولت مردمــی اظهار امیدواری 
کرد: امیدواریم در سایه تعامل، همکاری و هم 
افزایی بی نظیری که در شهرستان وجود دارد 
بتوانیم شاخص های توسعه را افزایش دهیم

 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
ح کرد؛ استان گلستان مطر

بستری 184 گلستانی به علت کرونا در 
کز درمانی مرا

گلستان / گروه استان ها: سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی گلســتان گفت: تعداد بستری های کرونا 
امروز به 1۸۴ تَن رسید.ســعید گلفیروزی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: از بستری های 
امروز ۴9 بیمار در بخش مراقبت های ویژه هستند و 
2۸ بیمار هم حالشان وخیم است و با دستگاه نفس 
می کشند.سعید گلفیروزی با بیان اینکه تا کنون در 
استان 3میلیون و 251هزار و 39ُدز واکسن تزریق 
شــده اســت، افزود: بیش از 93درصد از جمعیت 
هدف در اســتان نوبت اول، ۸3درصد نوبت دوم را 
دریافت کرده اند.دکتر گل فیروزی افزود: 32درصد 
از جمعیت باالی 12ســال نیز نوبت سوم را تزریق 
کرده اند که همچنان آمار مطلوبی نیست.وی تاکید 
کرد: موثر ترین راه برای پیشگیری از کرونا، تکمیل 
واکسیناســیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
است.دکتر گل فیروزی ادامه داد: بر اساس آخرین 
رنگ بندی رسمی، در استان گلستان شهرستان های 
ترکمن، بندرگز،9 علی آبادکتول و کالله به لحاظ 
شیوع کرونایی در وضع نارنجی قرار دارند.او اضافه 
کــرد: وضعیت در گرگان، گنبدکاووس، گالیکش، 
گمیشان، مراوه تپه، مینودشت، آزادشهر، آق قال و 
رامیان نیز زرد است.دکتر گل فیروزی گفت: فقط 

کردکوی در وضعیت آبی قرار دارد.

 مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان 
اظهار کرد:

خانه دار شدن 4 هزار زوج جوان در 
روستا های استان گلستان

گلســتان / گروه اســتان ها: مدیر کل بنیاد مسکن 
گلســتان از اختصاص هزار و 200 میلیارد تومان 
برای تامین مســکن جوانان خبر داد.ســیدمحمد 
حســینی، مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
گلستان یکی از طرح های ابتکاری استان را تامین 
و ســاخت مسکن برای جوانان عنوان کرد و گفت: 
پس از فراخوان طرح مسکن جوانان بیش از 17 هزار 
و 300 نفر در استان در سامانه بنیادمسکن ثبت نام 
کردند که 10 هزار و 300 متقاضی روســتایی و 7 
هزار متقاضی نیز در شــهر های کوچک با جمعیت 
کمتر از 25 هزار نفر بودند.مهندس حسینی گفت: 
پس از بررسی متقاضیان روستایی حدود 70 درصد 
واجد شرایط این طرح بودند که در مرحله نخست 
ســاخت ۴ هزار واحد مســکونی در دستور کار قرار 
گرفت.او با بیان این که این خانه ها در 200 روستای 
پرجمعیت و حاشیه شهری استان ساخته می شود 
افزود: کار ســاخت این خانه ها در 1۴0 روستا آغاز 
شــد.مدیر کل بنیاد مسکن گلستان گفت: تاکنون 
برای حدود یکهزار واحد پروانه صادر و به بانک های 
عامل معرفی شده اند.ســیدمحمد حسینی گفت: 
برای ساخت مسکن جوانان، فرهنگیان و اقشار در 
روســتا های استان گلستان یکهزار و 200 میلیارد 
تومان تســهیالت ارزان قیمت با کارمزد 5 درصد 

پیش بینی شده است.

 مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید 
ح کرد؛  از مجتمع فوالد سبا مطر

 ظرفیت قابل توجه فوالد سبا 
برای تولید گریدهای جدید 

اصفهان / گروه اســتان ها: محمدیاســر طیب نیا به 
پاس قدردانی از تالش های شــبانه روزی کارکنان 
مجتمع فوالد سبا در ایام نوروز و ثبت رکورد تولید 
و دستیابی به امکان تولید محصوالت ویژه در دیدار 
با کارکنان این مجموعه اظهار کرد: رکوردزنی این 
مجموعه قابل تقدیر و نشــانگر عزم کارکنان برای 
رســیدن بــه اهداف گروه فوالد مبارکه اســت اما 
به این میزان هم نباید قانع شــویم و باید درصدد 
رکوردزنی های بیشــتری باشیم.وی در ادامه پس 
از بازدیــد از روند اجرای پروژه VOD-V.D مجتمع 
فوالد ســبا افزود: برای ارتقای رضایت مشــتریان و 
ایجاد تنوع در سبد محصوالت نیازمند ورود به چنین 
پروژه هایی هستیم که امیدوارم موانع اجرای هرچه 
ســریع تر این پروژه نیز برداشــته شود تا در موعد 
مقــرر به بهره برداری برســد چراکه ظرفیت فوالد 
ســبا برای تولید گریدهای جدید قابل توجه است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در ادامه بازدید از 
مجتمع فوالد سبا با تأکید بر ضرورت حفظ و ارتقای 
کیفیت ســنگ آهن خاطرنشــان کرد: همکاری با 
شــرکت های دانش بنیــان در این زمینه علی رغم 
جلوگیــری از خروج ارز، منجــر به کاهش هزینه 
تولید و اشــتغال آفرینی در استان، منطقه و کشور 
خواهد شد.محمود محمدی فشارکی مدیر مجتمع 
فوالد سبا در این بازدید اظهار کرد: برنامه تولید آهن 
اسفنجی در این مجتمع تا پایان فروردین بیش از 
12۴ هزار تن اســت که تالش می شــود با اجرای 
طرح های بهره وری این میزان به بیش از 132 هزار 
تن افزایش یابد.وی با اشــاره به رکورد روزانه تولید 
۴ هزار 510 تن آهن اسفنجی در ناحیه آهن سازی 
مجتمع فوالد ســبا در روز های آغازین قرن جدید 
افزود: رکورد قبلی در آذرماه ســال 9۸ با تولید ۴ 
هزار و ۴۸0 تن آهن اســفنجی ثبت شده بود.مدیر 
مجتمع فوالد ســبا با اشاره به افزایش کیفی تولید 
آهن اســفنجی در این مجموعه خاطرنشــان کرد: 
میــزان خلوص آهن این محصول باالی 9۴ درصد 
اســت که این خلوص در کاهش مصرف انرژی در 
فوالدسازی و افزایش ذوب و کیفیت محصول نهایی 

بسیار مؤثر است.

استانها 6

هفت نكته طالیی برای تحقق شعار سال چیست؟
  دکتر مرتضی عبدی ، مشاور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی / گروه استان ها: گرچه شعارها در سال های گذشته 
تا حدودی کارســاز بوده و بعضا گره هایی را گشــوده، اما در مواردی 
هم این شعارها، به طور شایسته و بایسته مورد توجه قرار نگرفت و به 
همین دلیل، مشــکالت اقتصادی اســتمرار یافته است. پاره ای از این 

الزامات تحقق شعار سال جدید عبارت هستند از:
1- طرح » جهش تولید دانش بنیان«، به سرعت مراحل نهایی قانون 
شدن را طی کرده و پس از ابالغ، به عنوان نقشه راه پیاده سازی شعار 

سال 1۴01، در دستورکار دستگاه ها قرارگیرد.
2- ظرفیت های آموزشی و پژوهشی در تمامی بخش های اقتصادی 
اعــم از صنعتی، کشــاورزی، خدماتی و غیره بــا رویکرد دانش بنیان 
کردن تولید، به صورت حداکثری مورد توجه و بهره برداری قرارگیرد.

3-طبــق قانــون » جهش تولید دانش بنیــان«، نهضت به کارگیری 
نخبگان و فارغ التحصیالن در حوزه های مختلف به راه افتاده، از این 
طریق عالوه بر سرعت بخشیدن به رونق و جهش تولید دانش بنیان، 
به معضل و درد آزار دهنده چندین ســاله لشــکر فارغ التحصیالن و 

نخبگان بیکار در کشــور، پایان داده شــود. تســهیالت خاص دولتی و 
برخورداری از برخی از معافیت ها مانند معافیت مالیاتی، کمک کننده 

به ایده نهضت به کارگیری نخبگان و فارغ التحصیالن خواهد بود.
۴- صدور مجوزها و واگذاری تسهیالت مانند: زمین، وام و غیره برای 
شــرکت ها و موسســات تولیدی دانش بنیان، در اولویت تمام دستگاه 

ها قرار گیرد.
5- بــا قاچــاق کاال به عنوان ســم مهلک بــرای تولیدملی و داخلی، 
برخوردی قاطع شــده؛ امر رهبر حکیم انقالب اســالمی مبنی بر آتش 
زدن کاالی قاچــاق جلوی چشــم قاچاقچــی و مردم، به معنای دقیق 

کلمه اجرایی شود.
6- واردات تمامی کاالهایی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود 
دارد، طبق نظر رهبر عزیزمان، حرام شــرعی و قانونی داشــته شــده و 

جلوی واردات این قبیل کاالها گرفته شود.
7- با تشکیل ستادی در وزارت صمت، تمامی کاالهای وارداتی مورد 
نیاز کشــور که ارز بری باالیی دارند و فعال امکان تولید آن در داخل 
کشــور نیســت، شناسایی شده و با حمایت ویژه از شرکت های دانش 
بنیان، زمینه ها و زیرساخت های الزم برای تولید این کاالها در کشور 
فراهم شود. تجربه بسیار ارزشمند تولید انواع واکسن ضدکرونا و انواع 
کیت های تشــخیص در داخل کشــور نشان داد، ایران و ایرانی امکان 

تولید هرکاال و محصولی را دارد.

خبر ویژه

اردبیل / گروه اســتان ها: مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اردبیل گفت: عدم مطابقت شماره تلفن همراه ثبت شده متقاضیان سوخت در 
بانک مرکزی و ســامانه ســدف، موجب غیر فعال شدن کارت بانکی آنان خواهد 
شد.ســید حجت مدنی مدیر منطقه ضمن اعالم خبر فوق گفت: عدم مطابقت 
شماره تلفن همراه ثبت شده متقاضیان در بانک مرکزی و سامانه سدف موجب 
غیر فعال شدن کارت بانکی آنان و ایجاد وقفه در دریافت سهمیه از طریق توزیع 

الکترونیکی با زیر ساخت بانکی خواهد شد.مدنی افزود: متقاضیان عزیز می توانند 
در صورت وجود مغایرت، شــماره کارت بانکی و کد ملی خود را بصورت مجزا 
و خوانا به یکی از ســر شــماره های 1000۸۴120000، 2000۸۴120000 و 
2000۸۴1200 ارسال نمایند تا نسبت به رفع مغایرت ها اقدام گردد.مدیر منطقه 
اردبیل خاطر نشــان کرد: ارســال پیامک تائید و بازیابی رمز عبور فقط از طریق 
شماره تلفن همراه ثبت شده در بانک مرکزی و سامانه سدف امکان پذیر است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل عنوان کرد؛

لزوم تطابق شماره تلفن همراه و کارت بانكی متقاضیان سوخت در سامانه سدف

ســمنان / گروه اســتان ها: یکی از راه های بســیار جدی و آســان برای پیشــگیری از حوادث، جلسه 
آموزش کوتاه ایمنی)TBM( اســت.مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان سمنان با بیان این مطلب 
در نخســتین جلســه کمیته عالی ایمنی در ســال جاری گفت: حوادثی که رخ می دهد، گاهاً ناشی از 
فراموشــی یا بی تفاوتی اســت و نقش آموزشــهای مستمر به خصوص آموزش حین کار، تاثیر بسزایی 
در کاهش حوادث دارد.سید محمدحسینی نژاد با اشاره به این که وقتی حادثه ای رخ می دهد، فرد 
حادثه دیده، اکیپ و نیروهای عملیاتی شهرســتان و اســتان را تحت تاثیر قرار می دهد افزود: ایمن 
سازی محیط کار، یک امر مهم و کلیدی در سالمت افراد به شمار می رود و استادکاران همواره می 
بایست نسبت به این موضوع اهتمام داشته و دست اندرکاران ایمنی نیز می باید به صورت مستمر، 

نظارت عالیه را به انجام برسانند.وی با اظهار این که حوادث غیرمترقبه در کنترل ما نیستند یادآور 
شــد: اقدامات پیشــگیرانه و آموزشــهای کاربردی و عملی، قطعاً در کاهش میزان آسیبها و خسارات 
اثرگذار اســت.در ادامه دبیر کمیته عالی ایمنی شــرکت توزیع برق اســتان اظهار کرد: در طی ســال 
گذشــته، 120 جلســه ایمنی با متوســط آموزش هر نفر 12 ساعت و در مجموع، پنج هزار و 160 نفر 
ســاعت آموزشــی به اجرا درآمده است.حســین مهراندیش با عنوان این که هفت هزار و 7۴۸ بازدید 
از اکیپ های عملیاتی توســط مدیران، بهره برداران و مســئوالن ایمنی صورت گرفته تصریح کرد: 
از ســال 1392 تاکنون 70 هزار و 793 مورد نقاط خطرآفرین در شــبکه ها و تاسیســات توزیع برق 

استان شناسایی و برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:

اجرای جلسه آموزش کوتاه ایمنی یکی از راه های جدی برای پیشگیری از حوادث است
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کوتاه از جامعه

کشید  کووید 19 ترمز  کسیناسیون  سرعت وا

تزریق دوز سوم رها شد
وقتی دولت ســیزدهم روی کار آمد، اولین 
اقدام برای فروکش مرگ و میرهای کرونایی 
در کشور، افزایش واردات واکسن کووید 19 
بود که شــاید تا قبل از آن، از ســرعت الزم 
برخوردار نبود و مردم در صف های شــلوغ 
واکسن می ایستادند. اما، به یک باره و در موج 
پنجم کرونا بود که به یک باره شاهد افزایش 
واکسن های وارداتی به کشور بودیم و همین 
مســئله باعث شــد تا روند تزریق واکسن 
سرعت بگیرد.بنا بر اعالم وزارت بهداشت، تا 
روز جمعه 19 فروردین 1۴01، 6۴ میلیون 
و ۴7 هــزار و 355 نفــر در کشــور دوز اول 
واکســن کرونا را تزریق کرده اند.در همین 
حال، 57 میلیون و 101 هزار و 72 نفر دوز 
دوم و 26 میلیــون و ۴70 هزار و ۴60 نفر، 
دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 
بــه 1۴7 میلیــون و 61۸ هزار و ۸۸7 دوز 
رسید.در روز گذشته فقط 2۸ هزار و 6۴7 
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

شاید این مقدار تزریق واکسن کرونا در یک 
شبانه روز، کمترین میزان واکسیناسیون 
در ماه های اخیر و بعد از ســرعت گرفتن 
برنامه کشوری واکسیناسیون علیه کووید 
19 باشد.در واقع این روند نزولی در برنامه 
واکسیناسیون علیه کووید 19، می تواند یک 
هشدار و زنگ خطر برای بازگشت به روزهای 
سخت کرونایی باشد. زیرا، آنچه مسلم است، 
ایمنی با واکسن علیه ویروس کرونا، در کنار 
رعایت پروتکل های بهداشــتی، بر کسی 
پوشــیده نیست. اما، متأسفانه در این ایام 
که روند رعایت پروتکل ها نیز نزولی شــده 
است و تقریباً به شرایط عادی انگاری پاندمی 
کرونا نزدیک شــده ایم، واکسن نزدن نیز 
می تواند وضعیت را برای ما سخت تر کند.

شهریور 1۴00 بود که بهرام عین اللهی وزیر 
بهداشــت، عنوان داشته بود که حدود پنج 
میلیون نفر واکسن زده بودند که با آغاز به 
کار دولت سیزدهم سرعت واکسیناسیون 
شــتاب گرفت.وی همان ایام از موج پنجم 
کرونا در کشور به عنوان فاجعه ملی یاد کرد و 

مرگ روزانه 700 نفر بر اثر کرونا و شناسایی 
روزانه 50 هزار مبتال را دردناک توصیف کرد.
از همین رو بود که وزارت بهداشــت تالش 
کــرد برای جلوگیری از افزایش مرگ های 
کرونایی و کاهــش موارد ابتالء، به اجرای 
برنامه کشوری واکسیناسیون علیه کووید 
19 سرعت بدهد و موفق هم بود. به طوری 
که از پاییز 1۴00، شــاهد افزایش واردات 
واکســن بودیم که باعث شــد گروه های 
مختلف ســنی، به سرعت واکسینه شوند.

حاال و در حالی که سویه اومیکرون فروکش 
کرده است، متأسفانه سرعت واکسیناسیون 
در کشور متوقف شده و شاهد هستیم که 
میزان تزریق روزانه هر روز کاهش می یابد، 
به طوری که 2۸ هزار دوز واکسن در طی یک 
روز، نمونه ای از این ادعا است که می تواند 
زنــگ خطری برای بازگشــت به روزهای 

سخت کرونایی باشد.

استقبال خوبی از سوی مردم برای 
کسن کرونا نشده  تزریق دوز سوم وا

است
کمــال حیدری معاون بهداشــت وزارت 

بهداشــت، در واکنش به کاهش ســرعت 
واکسیناســیون به خصــوص تزریق دوز 
ســوم، گفت: متأسفانه استقبال خوبی از 
ســوی مردم برای تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا نشــده اســت و طبق آمارها، بیش از 
۴0 درصد مردم نوبت سوم این واکسن را 
دریافت کرده اند که این آمار روند مطلوبی 
ندارد و باید برای ترغیب بیشــتر مردم به 
تزریق دوز یادآور تالش بیشــتری شود و 
مــردم نیز به این موضوع بیشــتر اهمیت 
دهند.وی با اعالم اینکه برای تأمین واکسن 
هیچ مشــکلی وجود نداریم، افزود: انتظار 
داشتیم با تزریق به موقع واکسن موضوع 
سالمت جامعه تأمین شود اما مشکل هنوز 
برطرف نشده و در واقع به نوعی خأل در این 
زمینه داریم زیرا مردم باید دستورالعمل ها 

را به عنوان الزام و اجبار بدانند.

کسن  اومیکرون در جمعیتی که 3 دز وا
کرونا را دریافت کردند خفیف است

مصطفی قانعی، عضو کمیته علمی کشوری 
کرونا با اشاره به اینکه اومیکرون در جمعیتی 
که ســه دز واکسن کرونا را دریافت کردند 

عارضه چندانی ایجاد نمی کند، درباره آثار 
لغــو تمام محدودیت ها در عید، بیان کرد: 
عالئم اومیکرون سه روزه مشخص می شود 
بنابراین درحال حاضر که حدود 1۸ روز از 
تعطیالت عید می گذرد و در ماه رمضان نیز 
هستیم در همین هفته باید میزان شیوع 
مجــدد بیماری خود را نشــان دهد اگر تا 
پایان این هفته مشکلی ایجاد نشود و وارد 
شرایط بحرانی نشویم نشان از این دارد که 
ایمنی جامعه در حدی بوده که نتوانســته 
مشــکل جدی ایجاد کند. قانعی در پاسخ 
به ســوالی مبنی بــر اینکه چرا همچنان 
بعد از رشــد واکسیناسیون تاکید زیادی 
بر رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی 
می شــود؟ خاطرنشان کرد: با وجود تمام 
تاکیدات، افراد دستورالعمل های بهداشتی 
را رعایــت نمی کنند. درحال حاضر برای 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی نباید 
به گونه ای صحبت کنیم که عادی انگاری 
در جامعــه رخ دهد و از طرفی آنقدر نباید 
بــزرگ نمایی کنیم که اقتصاد، تحصیل و 
... را از کار بــی انــدازد که این حد میانه ای 

دارد که باید رعایت شود.

 افزایش بستری های کرونا 
در 13 استان کشور

معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت، در 
گزارشــی منتشــر کرد: در هفته 111 
همــه گیری کرونــا مصادف با هفته دوم 
فروردین ماه  در 13 استان تهران، خراسان 
شمالی، خراســان جنوبی،  کهگیلویه و 
بویــر احمد، کرمان، لرســتان، همدان، 
مرکزی، خراســان رضــوی، آذربایجان 
شــرقی،   گلســتان، زنجان و سیستان و 
بلوچستان افزایش بارز بستری داشته اند.

بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در 
کشور در هفته دوم فروردین ماه 1۴00، 
مصادف با هفته 111 همه گیری، نشــان 
می دهد که تعداد موارد ســرپایی مثبت 
شناسایی شده در کشور 15 هزار و 126 
نفر، تعداد موارد بســتری جدید در هفته 
دوم فروردین ماه 2 هزار و ۴32 نفر و تعداد 
موارد فوت شــده، 305 نفر بوده است.در 
اســتان تهران در هفته اخیر تعداد موارد 
سرپایی مثبت شناسایی شده 510 نفر، 
تعداد موارد بستری جدید در هفته اخیر 
279 نفــر و تعداد مــوارد فوت در هفته 
اخیر 55 نفر بوده اســت.اکنون 3۴ شهر 
قرمز، 69 شــهر نارنجی، 291 شــهر زرد 
و 5۴ شــهر کشــور در وضعیت آبی قرار 
دارند.  بر اساس این گزارش، در شرایطی 
که عنوان می شود دوز سوم واکسن کرونا 
بــرای ایمنی علیه ویروس کووید 19، از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت، تا کنون 
فقــط نزدیک به 26 میلیون و 500 هزار 
نفر از جمعیت هدف کشــور دوز سوم را 
تزریــق کرده اند. در حالــی که تا کنون 
می بایســت این روند رو به اتمام می بود 
و تمامی جمعیت هدف، دوز سوم را زده 
بودند.بازگشــت به روزهای قبل از کرونا، 
بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها با حضور 
دانش آموزان و دانشجویان، در حالی که 
هنوز تعداد زیادی از مردم نسبت به تزریق 
دوز سوم واکسن اقدام نکرده اند، می تواند 

ما را به شرایط سخت بازگرداند. 

7جامعه کی بر  ثار هوای خا  آ
»سالمت« چیست

رئیس گروه ســالمت هــوا و تغییر اقلیم 
وزارت بهداشت با اشاره به آلودگی هوای 
برخی شهرهای کشور از روزهای گذشته 
به دنبال افزایش گرد و غبار، درباره اینکه 
آیــا آلودگــی هوای ناشــی از گرد و غبار 
خطِر کمتری نسبت به آلودگی در فصول 
ســرد سال ناشی از تردد خودروها دارد؟، 
گفت: این موضوع درست نیست. مبنای 
آلودگی هوا ذرات معلق و انداره این ذرات 
یعنــی PM۱۰ و PM۲.5 اســت و جنس 
آنها اهمیتی ندارد. ممکن اســت جنس 
ایــن دو ذره متفــاوت باشــد اما در هیچ 
دســتورالعملی نیامده اســت که جنس 
خاصــی از ذرات معلــق تاثیر خاصی بر 
میــزان آلودگی هوا دارند. تاکید اصلی بر 
غلظت و اندازه ذرات است که در آلودگی 
هوای ناشی از ترافیک و فصول سرد عمدتا 
 PM۱۰ اســت و در گــرد و غبار PM۲.5
است.دکتر عباس شاهسونی افزود: اینکه 
علی رغم تاکید وزارت بهداشــت مبنی بر 
تعطیلی آموزش حضوری مدارس تهران 
در روز شنبه )20 فروردین( اما تصمیم به 
فعالیت حضوری مدارس شــد، باید گفت 
که تصمیم گیری با ما نبوده اســت و این 
موضوع تصمیم گیری استانی بوده است. 
عواقب این تصمیم این است که کودکان و 
گروه های حساس در معرض این آلودگی 
هوا قرار می گیرند و ممکن است در برخی 
منجر به بیماری های تنفسی و مشکالت 
شود. در سالمندان نیز خطر وقوع سکته 
قلبی و تشدید عالئم بیماری های تنفسی 
وجود دارد.این در حالیست که خطر ناشی 
از این نوع آلودگی هوا می تواند سبب بروز 
مرگ زودرس نیز باشد.او درباره احتمال 
افزایش مراجعات بیمارســتانی با عالئم 
تنفســی بــه دنبال آلودگــی هوا، گفت: 
این موضوع ثابت شــده است که افزایش 
آمار مراجعات بیمارســتانی وجود دارد.
از طرفــی برخی عالئم نیز ممکن اســت 
ســه یا چهار روز بعد از مواجهه با هوای 
آلوده ایجاد شــود و ما انتظار داریم چند 
روز بعد هم شــاهد بروز عالئم در برخی 
افراد باشــیم. وی تاکید کرد: در این نوع 
از آلودگــی هوا خطر بــروز بیماری های 
تنفســی،  بیماری های قلبــی، افزایش 
عالئــم بیماری های تنفســی، افزایش 
مراجعــه به مراکز درمانی به دلیل خس 
خس ســینه و سرفه،  تشدید عالئم آسم 
در مبتالیان به این بیماری وجود دارد. در 
حال حاضر در ماه مبارک رمضان هستیم 
و توصیه ویژه ما در این شرایط این است 
که افراد پس از افطار حتما از آب بیشــتر 
و میوه ها و سبزیجات تازه استفاده کنند 
و با توجه به آلودگی هوا و ناسالم بودن آن 
برای تمامی گروه ها، از مردم درخواســت 
می کنیــم چنانچه کار ضروری ندارند از 
رفتــن به بیرون از منزل خودداری کنند.
در صورت نیاز برای خروج از منزل حتماً 
از ماســک اســتفاده شود چرا که ماسک 
باعث می شــود مواجه کمتری با آلودگی 
داشته باشــند.وی گفت: به ورزشکاران 
نیز توصیه می شود از ورزش در فضای باز 
پرهیز کنند و همچنین افرادی که باید در 
محل کار حاضر شوند کمتر در فضای باز 
حضور داشته باشند.وی در خاتمه درباره 
اینکه آیا ماسک هایی که جهت محافظت 
از کرونا در حال اســتفاده اســت، برای 
محافظــت از این نوع آلودگی نیز کاربرد 
دارد یا خیر؟، تصریح کرد: ماســک های 
جراحــی که بــرای حفاظت از کووید19 
اســتفاده می شود می تواند مواجهه افراد 
بــا گرد و غبار را هم کاهش داده و درصد 
زیــادی از مواجهه مــردم با عامل خطر 
را کــم کند. مرکــز اورژانس تهران اعالم 
کرد: کســانی که مجبور به فعالیت کاری 
در محیط بیرون هســتند بعد از رسیدن 
بــه منزل اســتحمام کننداز ســفرهای 
غیرضروری درون شــهری بپرهیزید.در 
مواقــع آلودگی هوا در وعده غذایی خود 
از سبزیجات تازه ، شیر و سایر مواد غذایی 
حاوی آنتی اکســیدان ها استفاده کنید.
همچنین به ورزشکاران توصیه می شود 
کــه در فضای بــاز ورزش و فعالیت بدنی 
سنگین نکنند. نوزادان، سالمندان، زنان 
باردار، بیماران مبتال به بیماری های قلبی 
و عروقی و سایر گروه های پرخطر نیزحتی 
االمکان از منزل خارج نشوند و اگر هم سفر 
درون شــهری ضروری پیش آمد حتما از 
ماسک مناسب )فیلتر دار( استفاده کرده 
و داروهایشــان را به همراه داشته باشند. 
افراد مبتال به بیماری های تنفسی مزمن 
که از دستگاه اکسیژن استفاده می کنند، 
حتما در هنگام خروج از منزل دســتگاه 
اکسیژن   پرتابل )قابل حمل( را به همراه 
داشــته باشــند و با مشاهده عالئم تنگی 
نفس و مشکالت ریوی به اولین و نزدیک 
تریــن واحــد درمانی مراجعه کرده و یا با 

شماره 115 تماس بگیرند.

خبر ویژه

رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کرد: راکبان انواع 
موتورســیکلت ها باید دارای گواهینامه رانندگی موتورســیکلت باشند و در این 
میان، هیچ تفاوتی بین موتورسیکلت های های کاربراتوری، انژکتوری و برقی به 
لحاظ ضرورت داشتن گواهینامه رانندگی وجود ندارد.سرهنگ احمد کرمی اسد 
افزود: اخیرا در فضای مجازی کلیپی مبنی بر اینکه استفاده از موتورسیکلت های 
برقی نیازی به گواهینامه ندارد منتشــر شــده است که به استناد ماده یک آیین 
نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی مصوب سال 1390 هیات وزیران، رانندگی با 
هرنوع وسیله نقلیه موتوری زمینی مستلزم داشتن گواهینامه رانندگی متناسب 

با آن وسیله است.وی با تاکید بر اینکه موتورسیکلت ها نیز از این قاعده مستثنی 
نیســت، افزود: راکبان انواع موتورســیکلت ها باید دارای گواهینامه رانندگی 
موتورســیکلت باشــند و در این میان هیچ تفاوتی بین موتورســیکلت های های 
کاربراتوری، انژکتوری و برقی به لحاظ ضرورت داشتن گواهینامه رانندگی برای 
راننده آن وجود ندارد.کرمی اسد گفت: مطابق ماده 723 قاون مجازات اسالمی 
)تعزیرات( رانندگی بدون داشــتن گواهینامه با هرنوع وســیله نقلیه خودرویی و 
موتوری تخلف نبوده بلکه جرم محسوب می شود و همکارانم در صورت مشاهده 
ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه، متخلف را به مراجع قضایی معرفی می کنند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه راهنمایی و رانندگی:

گواهینامه می خواهد رانندگی با موتورسیکلت برقی هم 

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛

اعالم جزئیات افزایش 20 درصدی مستمری مددجویان بهزیستی
معــاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان 
بهزیســتی کشــور با بیان جزئیات افزایش 
20 درصدی مســتمری معیشتی مددجویان 
بهزیســتی در سال 1۴01 گفت: اگر سازمان 
هدفمنــدی یارانه ها، اعتبارات را از فروردین 
ماه بدهد، افزایش مســتمری ها از همین ماه 
قابــل پرداخت خواهد بود در غیراین صورت 
از اردیبهشــت ماه پرداخت خواهد شد.سید 
مرتضــی حســینی افــزود: درصورتــی که 
مستمری معیشتی از اردیبهشت ماه اجرایی 
شود، مابه التفاوت آن پرداخت می شود چون 

افزایش 20 درصدی مســتمری مددجویان 
از ابتدای 1۴01 عملیاتی می شــود. حسینی 
یادآور شــد: با احتســاب 20 درصد افزایش 
مســتمری معیشــتی مددجویــان، مبلغ 
پرداختــی برای خانواده های یک نفره ماهانه 
۴20 هــزار تومــان،  خانواده هــای 2 نفــره 
ماهانــه 600 هزار تومان، خانواده های 3 نفره 
ماهانــه ۸۴0 هزار تومان،  خانواده های چهار 
نفــره ماهانه یک میلیــون و ۸0 هزار تومان 
و خانواده هــای پنــج نفره و باالتر ماهانه یک 
میلیــون و 320 هــزار تومان خواهد بود. وی 

در ادامــه گفت: نزدیک به 5 میلیون نفر برابر 
با یک میلیون و 700 هزار خانوار پشت نوبتی 
معیشــتی وجود دارد که تالش داریم آنها را 
در سال جاری وارد فهرست مستمری بگیران 
کنیم که البته اولویت با معلولین خیلی شدید 
و شــدید و دهک های پایین درآمدی اســت. 
حســینی افزود: برای وارد کردن پشت نوبتی 
ها در فهرســت مستمری بگیران، اعتباراتی 
در بودجه در 1۴01 دیده شــده است که اگر 
ســازمان هدفمنــدی یارانه ها بر مبنای یک 
دوازدهــم بودجه به ما پرداخت کند پشــت 

نوبتی ها را وارد فهرست خواهیم کرد. قانون 
می گوید بودجه بهزیســتی باید صد در صد 
پرداخت شــود و بایــد کل بودجه به صورت 
ماهانه تقسیم و یک دوازدهم ارائه شود تا ما 
بتوانیم مســتمری پشت نوبتی ها را پرداخت 
کنیم. وی اضافه کرد: مستمری های مختلف 
مانند حق نگهداری در منزل، حق پرستاری و 
حق مددکاری به مددجویان پرداخت می شود 
رقم آنها ســاالنه در هیات وزیران مصوب می 
شود. میزان رشد این مستمری ها امسال هنوز 

جمع بندی و اعالم نشده است.

گونه های در خطر انقراض را برای همیشه از دست می دهیم کنیم،  گر غفلت  ا
سرپرســت معاونت محیط  زیســت طبیعی و تنوع زیســتی سازمان 
محیط زیســت با اشاره به موضوع قرق های اختصاصی در کشور گفت: 
ما در شــرایط ســخت، حساس و ویژه ای هستیم و فرصت زیادی برای 
نجــات گونه هــای در خطر انقراض نداریم. اگر غفلت ما ادامه پیدا کند 
ممکن است برخی گونه های بومی ما برای همیشه از دست بروند.حسن 
اکبری افزود: بخشی از مشکالت ما مربوط به مسائل حقوقی می شود. ما 
نیاز داریم تا ضوابط تاثیرگذاری در زمینه پیشگیری از تخریب حیات 
وحش ایجاد کنیم که این موضوع نیازمند همکاری مجلس و ســایر 
قانونگذاران است. وی افزود: بخشی از مشکالت حفاظت از حیات وحش 

نیز مربوط به اعتبارات اختصاص یافته به محیط زیست است. اعتبارات 
ما یا باید داخلی باشــد و دســتگاه ها به ما کمک کنند یا باید خودمان 
منبع درآمد داشته باشیم. راه سوم نیز این است که بخشی از وظایف 
حفاظت روی دوش مردم گذاشــته شــود و مردم با ما همکاری کنند. 
مــا بــرای دریافت منابع دولتی طرح های زیادی ارائه دادیم و مذاکرات 
زیادی با دســتگاه های دیگر کردیم اما به نظر می رســد منابع بیشتری 
در کار نخواهد بود.اکبری با اشاره به راهکارهای جایگزین منابع دولتی 
برای حفاظت محیط زیست گفت: اگر می خواهیم از منابع دولتی کمتر 
استفاده کنیم باید با نهادهای خصوصی و غیردولتی و مردم همکاری 

کنیم. همکاری مستلزم سود بردن آنها از حیات وحش است. در شرایط 
فعلی نه تنها سودی به مردم نمی رسد بلکه از سوی حیات وحش به  آن ا 
خســارت نیز وارد می شــود. ساالنه میلیاردها تومان خسارت به مزارع 
کشاورزی و دام مردم وارد می شود که قابل  جبران نیست.وی افزود: 
ما اقداماتی در جهت پیگیری خســارت و بیمه این افراد انجام دادیم 
اما تا زمانی که راه جبرانی برای خســارت نداریم و نمی توانیم انتظار 
همکاری از مردم داشته باشیم.اکبری افزود: یکی دیگر از راهکارهای 
حفاظت، گسترش قرق های اختصاصی است که با مدل فعلی توانسته 

به افزایش جمعیت حیات وحش کمک کند.  

زمان پرداخت پاداش پایان 
خدمت فرهنگیان اعالم شد

ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش در 
خصوص گالیه فرهنگیان بازنشســته در 
ســال 1۴00، نســبت به عدم پرداخت 
پــاداش پایان خدمتشــان، اظهار کرد: 
اعتبــار پاداش پایــان خدمت 1۴00 در 
قانون بودجه ســال 1۴01 دیده شــده 
اســت. صادق ســتاری فرد افــزود: به 
محــض تخصیص اعتبار، وزارت آمورش 
و پرورش بــرای پرداخت اقدام می کند. 
وی در پاســخ به این پرسش که احتمال 
پرداخت پاداش پایان خدمت چه زمانی 
خواهد بود، گفت: ممکن است تخصیص 
در چند نوبت در طول سال 1۴01 انجام 
شود و لذا پرداختی پاداش بازنشستگان 
متناســب بــا تخصیص اعتبــار انجام 
می شــود. ســتاری فرد افزود: پرداخت 
پــاداش پایان خدمت فرهنگیان مطابق 
سنوات گذشته، معموال مرداد و شهریور 
انجام می شود اما وزارتخانه تالش دارد با 
همکاری ســازمان برنامه و بودجه هرچه 
زودتر مطالبات بازنشستگان را پرداخت 

کند.

تعیین تكلیف آموزش 
 دانش آموزان 

بیمار و کرونایی
ســخنگوی وزارت آمــوزش و پرورش 
دربــاره وضعیت آمــوزش دانش آموزان 
مبتال به کرونا و دارای بیماری خاص که 
امکان حضور در مدرسه را ندارند، اظهار 
کرد: این موضوع هفته گذشــته بررسی 
و پیشــنهادهایی پیرامون آن مطرح بود.

صادق ستاری فرد افزود: درباره چگونگی 
آموزش این گروه از دانش آموزان تصمیم 
گیری و مقرر شد که از طریق بستر »شاد« 
محتوای مورد نیاز دانش آموزان از سوی 
معلــم در اختیار قــرار بگیرد.وی با بیان 
اینکه بر این اساس معلم یا خارج از زمان 
آموزش رســمی و یــا در زمان آموزش، 
نســبت بــه ارائه محتوای مــورد نیاز در 
قالب فایل و ســایر مــوارد اقدام می کند 
گفت: معلم، گروهی از دانش آموزانش که 
دارای بیماری خاص هستند و یا به کرونا 
مبتال شده اند را در این گروه اختصاصی 
که اسامی شــان در ســامانه "ایران من" 
ثبت شــده، خواهد داشــت و تنها به آنها 
آموزش می دهد و آنگونه نیســت که اگر 
دانش آمــوزی به هر علتی - به جز موارد 
گفته شــده-  غیبت کرد، بتواند در این 
گــروه قرار گرفته و از آموزش ها بهره مند 

شود.

لودگی هوای  منشا اصلی آ
تهران اعالم شد

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهــران با اشــاره به اینکه بررســی های 
اولیه تصاویر ماهواره ای، نشــان می دهد 
کــه ریزگردهــای ورودی بــه محدوده 
شــهر تهران از مناطق دوردســت خارج 
از کشــور وارد کشور شده اند، اظهار کرد: 
تاریخ شروع شکل گیری توده ریزگردی، 
چهارشنبه 17 فروردین و منبع ابتدایی 
آن بخش هایی از کشــورهای همســایه 
غربــی و محــل تجمع ابتدایــی آن در 
قسمت هایی از ترکیه بوده که با افزایش 
ســرعت باد به داخل کشورمان حرکت 
کرده است.ســید محمدمهدی میرزایی 
قمی با تأکید بر اینکه بر اســاس تصاویر 
ماهواره ای، توده اولیه ورودی به محدوده 
شهر تهران تقریباً تا ظهر جمعه از محدوده 
شــهر عبور کرده و به نواحی شمال شرق 
و شــرق کشور رسیده است، خاطرنشان 
کــرد: با این وجود، بررســی های مذکور 
نشــان می داد توده دیگری از ریزگردها، 
در محدوده غرب کشــور شکل گرفته اند 
و بر اســاس مدل های پیش بینی، امکان 
ورود این توده به کشــور و رســیدن آن 
به شــهر تهران در ســاعات انتهایی روز 
جمعه و ابتدایی روز شنبه وجود داشت که 
می توانست مجدداً افزایش غلظت ذرات 
معلق کوچک تر از 10 میکرون را به همراه 
داشته باشد که متأسفانه در بامداد شنبه 
20 فرودین توده دوم نیز به تهران رسید 
و باعث افزایش مجدد شــاخص آلودگی 
هوا تا عدد 2۸۸ گردید.وی افزود: آلودگی 
هوای شــهر تهران ناشی از توده ی گرد و 
غبار بوده که منشأ آن نیز از خارج از کشور 
بوده است. علت بروز این پدیده، گرمایش 
زمین و به تبع آن خشکســالی و بیابان 
زایی بوده که همگی این مسائل ناشی از 

پدیده تغییر اقلیم می باشد. 
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موزه خانه کالهدوزهای یزد؛ 
جوالنگاه هنر معماران و مقنیان 

موزه آب یــزد خانه پنج طبقه کالهدوز ها اســت 
که در آن می  توانید از لــوازم مختلف حفر قنات، 
ابزار و ادوات اندازه  گیری حجم آب، وسایل تامین 
روشنایی در قنات، اسناد و مدارک خرید و فروش 
آب و وقف  نامه های قدیمــی، کتابچه میراب  ها و 
اســناد توزیع آب، ظروف نگهداری و حمل آب و 

بسیاری لوازم ارزشمند دیگر دیدن کنید.
چیزی که این خانه را از سایر خانه  های مشابه خود 
در یزد متفاوت ساخته است، وجود یک رشته کاریز 
صد ساله است که از میان این خانه عبور می  کند. 
جالب است بدانید در پشت  بام این خانه، چاه خانه 
 ای قرار دارد که به وســیله چرخ چاه از آن آب می 
 کشیدند و آب  انبار خانه را که در طبقه همکف قرار 
داشــت، پر می  کردند. خانه کاله  دوز در زمینی به 
مســاحت 720 مترمربع و به فرمان مرحوم حاج  
سید علی اکبر کاله  دوز از بازرگانان روزگار قاجاریه 
در سال 1266 خورشیدی، در شمال میدان امیر 

چخماق ساخته  شده است.
یزد تنها شهر جهانی ایران است و نامش در فهرست 

یونسکو خود نمایی می کند.
در شمال میدان امیرچخماق و در ابتدای خیابان 
قیام بر سردر یکی از خانه های قدیمی، عبارت موزه 
آب به چشم می خورد که با ورود به آن می توانید 
به مرور تاریخ چند هزارساله آب در این مرز و بوم 
بپردازید. موزه آب یزد ســال هاســت که در خانه 
تاریخی کالهدوزها برپا شده و توانسته است توجه 
گردشگران را به خود جلب کند. در سال 1379 و 
همزمان با برگزاری نخستین همایش بین  المللی 
کاریز بود که این موزه کار خود را آغاز کرد تا ارزش 
و اهمیت آب را در منطقه ای کویری به مردم نشان 
دهد. حاال بســیاری از این موزه بــا عنوان یکی از 
بهترین موزه های آب دنیا یاد می کنند؛ جایی که 
در آن می توان آثار و ابنیه های تاریخی در زمینه 
های مختلف مربوط به آب را شناخت و کمی بیشتر 

در مورد تاریخ این سرزمین دانست.
آنچه که مــوزه آب یزد را از دیگر مــوزه های آب 
متمایز می کند گذشتن یک رشــته کاریز صدها 
ساله از میان آن اســت؛ کاریزی که روزگاری آب 

مورد نیاز مردم را تامین می کرد.
در پنج طبقه این موزه می توانیــد آثار متنوعی با 
موضوع آب و چگونگی اســتفاده از آن در گذشته 

را ببینید.
تزئینات خانه کالهدوز

خانه های ایرانی به خاطر بهــره بردن از هنرهای 
چشم نواز دیدنی هســتند. خانه کالهدوزها هم از 
این قاعده مستثنی نیست و می توان آن را یکی از 
جلوه گاه های هنر گچ بری دانست. گچ کاری های 
خانه کالهدوز نقوش گل و گیاه و جانوران را دارند و 
چهره خاصی به بنا بخشیده اند. زمینه گچ  کاری ها 
در طبقه چهارم دارای زمینه ای از سیمگل کمرنگ 
)کاهگل بسیار ظریف( هســتند و زیبایی خاصی 
دارند. تاالر آیینه یکی از زیباترین بخش های این 
خانه به شمار می رود؛ جایی که آثار تحسین برانگیز 
هنرمندان و معماران آن دوره را میتوانید ببینید. 
پنجره های اُرســی و شیشــه های رنگین از دیگر 
زیبایی های این خانه هستند که دنیای رنگارنگی 

را در آن ایجاد کرده اند.
اشیای موجود در موزه

همانگونه که از نام این موزه پیداســت می توانید 
آثار مرتبط با آب را در آن ببینید. بیش از دویست 
اثر تاریخی از وسایل کندن قنات تا اسناد و مدارک 
قنات  های اصلی یزد در این مــوزه نگهداری می 

شود.
یادگاری قنات ها

یکی از سازه های مهم ایرانیان در زمینه آب، قنات 
است که امروزه در محافل جهانی هم نام آن مطرح 
می شود و قنات ایرانی نیز در فهرست یونسکو قرار 
دارد. لوازم مختلف حفــر قنوات، کلنگ  های ویژه 
کندن کاریز، چرخ  چاه، لباس مقنی، ابزار و ادوات 
اندازه  گیری حجم آب، ماکت چگونگی گردش آب 
قنات  ها و وسایل تامین روشنایی در قنات از جمله 

چیزهایی هستند که در این موزه می بینید.
مجسمه هایی از مردم را می بینید که به کارهای 
مربوط به قنات مشــغولند. مقنی ها از جمله این 
افراد هستند و نکته جالب توجه آنها لباس سفید 
شان اســت. دلیل پوشیدن لباس ســفید این بود 
که همدیگر را در درون چاه هــای بزرگ ببینند و 
همچنین به آن به چشم کفن نگاه می کردند چرا 
که هر لحظه ممکن بود بر اثر ریزش جان خود را از 
دست بدهند. در بخشی از موزه یکی از اصلی  ترین 
ابزار حفر قنــات یعنی چرخ چــاه را می بینید که 
ماکتی از یک چاه کن نیز در جوار آن قرار داده اند.

گردشگری

 سیلی ویل اسمیت 10 سال 
برایش آب خورد!

ویل اســمیت هنرپیشــه هالیوودی که به مجری 
مراســم امســال اسکار سیلی زد به مدت ده سال از 
حضور در این رویداد و آکادمی اسکار محروم شد.

 هیات رئیســه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
اسکار صبح جمعه برای بحث در مورد عواقب سیلی 
ویل اسمیت هنرپیشه به کریس راک مجری برنامه 
در جریــان پخش تلویزیونی اســکار نود و چهارم، 
تشــکیل جلسه داد و رای به محرومیت اسمیت از 
همه رویدادهای آکادمی از جمله اســکار به مدت 

10 سال داد.
اســمیت که هفته گذشــته از آکادمی استعفا داد، 
بالفاصله در بیانیه ای پاسخ داد و گفت: »من تصمیم 

آکادمی را می پذیرم و به آن احترام می گذارم.«
در بیانیه آکادمی آمده است:

»اســکار 9۴ قرار بود جشــنی بــرای افراد زیادی 
در جامعه ما باشــد که در ســال گذشــته کارهای 
باورنکردنــی انجام داده اند. با این حال، آن لحظات 
تحت الشــعاع رفتار غیرقابــل قبول و مضری قرار 
گرفت که ما شــاهد نمایش آقای اســمیت روی 

صحنه بودیم.
در طول پخش تلویزیونی، ما به اندازه کافی شرایط 
محل برگزاری را مدیریت نکردیم. به همین دلیل 
پوزش می طلبیم. این فرصتی برای ما بود تا نمونه ای 
برای مهمانان، بینندگان و خانواده آکادمی خود در 
سرتاســر جهان باشــیم و ما کوتاه آمدیم زیرا برای 

اتفاقاتی اینچنین بی سابقه آماده نبودیم.

 »ویولن زن روی پل« 
به چاپ چهارم رسید

کتاب »ویولن زن روی پل« به قلم خسرو باباخانی 
که به تازگی منتشــر شــده توسط انتشارات جام 
جم به چاپ چهارم رسید. کتاب »ویولن زن روی 
پل« شرح داستانی اعتیاد و ترک آن توسط خسرو 
باباخانی که به تازگی در قالب یک کتاب پرمخاطب 
منتشــر شده توسط انتشــارات جام جم به چاپ 
چهارم رسید.قصه این کتاب، سفر از ظلمت به نور 
یعنی ترک اعتیاد خوِد خوِد نویسنده است. خسرو 
باباخانی درباره کتابش می گوید: »درست است که 
نباید از گناه خویش بنویسی و عیب خویش عیان 
کنی، اما نوشته تا همه بدانند می شود این راه را تا 
تهش رفت و برگشت. نه این که فقط خودت بروی، 
بلکه دســت یک مشت جوان کارتن خواب و رانده 
شده از خانواده را هم از این راه بلند برگردانی َسِر 

خانه اول زندگی؛ سر کوچه امید.«
برای خرید کتاب عالوه بر کتابفروشی ها می توانید 
بــا شــماره 2300۴۴30 تمــاس بگیرید و آن را 

سفارش دهید.

 نمایش »رویاها« کوروساوا 
در اولین سینماتک

اولین برنامه ســینماتک خانــه هنرمندان ایران 
در ســال 1۴01 بــه نمایش فیلــم »رویاها« به 
کارگردانی آکیرا کوروساوا اختصاص یافته است. 
فیلم ســینمایی »رویاها« محصول ســال 1990 
به کارگردانی آکیرا کوروســاوا در چهارصد و نود 
و هفتمیــن برنامه   ســینماتک خانه هنرمندان 
نمایش داده می شــود.این برنامه روز دوشنبه 22 
فروردین از ساعت 17 در سالن جلیل شهناز خانه 
هنرمندان ایران میزبان اعضای ســینماتک است.
گفتنی اســت برنامه فصل بهار 1۴01 سینماتک 
خانه هنرمندان ایران به مرور فیلم های سینمای 
معاصر ژاپن اختصاص دارد.عالقمندان برای ثبت 
نام در سینماتک خانه هنرمندان می تواند به سایت 
تیوال به نشانی www.tiwall.com مراجعه کنند.

آغاز نمایشگاه و بازار فروش 
جشنواره اسباب بازی از امروز

نمایشــگاه و بازار فروش اســباب بازِی هفتمین 
جشــنواره ملــی اســباب بازی کانــون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانان، از امروز یکشــنبه 
21 فروردین ماه آغاز می شــود. این نمایشــگاه با 
هدف آشنایی خانواده ها با محصوالت برتر ایرانی 
که منتخب هفت دوره جشــنواره اســباب بازی 
هســتند، برگزار می شــود.در این نمایشــگاه که 
بیــش از 100 تولیدکننــده داخلــی محصوالت 
خــود را عرضه خواهند کرد، خانواده ها می توانند 
با تولیدکنندگان ارتباط مســتقیم داشته باشند 
و فروشــندگان و تولیدکننــدگان ضمن معرفی 
محصوالت خود خانواده ها را برای خریدی مناسب 
راهنمایی کنند.بر اساس این خبر در کنار برگزاری 
ایــن نمایشــگاه، دو کارگاه بازی برای کودکان و 
نوجوانــان با حضور مربیان کانون پرورش فکری 
تدارک دیده شــده و آنان امکان اســتفاده از این 
فضای بازی را به صورت رایگان خواهند داشــت.

همچنیــن در روزهای برگزاری این نمایشــگاه، 
نشســت های تخصصــی بــرای تولیدکنندگان 

اسباب بازی برنامه  ریزی شده است. 
نمایشــگاه و بازار فروش اســباب بازی هفتمین 
جشــنواره ملی اســباب بازی در ایام ماه مبارک 
رمضان از 21 تا 2۸ فروردین ماه 1۴01 از ساعت 
17 تــا 1 بامــداد در مرکز آفرینش های فرهنگی 
هنــری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می شود.

تاثیر زایمان بر کاهش پیری مغز در زنان
بــه گفته محققان، برخــی از رویدادهای مرتبط با قرار گرفتن کوتاه 
مدت تر در معرض اســتروژن ممکن اســت با افزایش خطر زوال عقل 
همراه باشد.ساینس دیلی نوشت، بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، 
بارداری، دوره باروری طوالنی و آغاز یائسگی در سنین باالتر با کاهش 
خطر زوال عقل در زنان مرتبط است. برعکس، هیسترکتومی )عمل 
برداشــتن رحم(، ســن کمتر در اولین زایمان، و شروع عادت ماهیانه 
در ســن پایین تر یا باالتر از میانگین ســنی، با خطر زوال عقل بیشتر 

همراه است.
این مطالعه نشــان می دهد که عوامل تولیدمثلی و هورمونی ممکن 

است در خطر زوال عقل دخیل باشند، اما ارتباط مشابهی بین تعداد 
کودکان و خطر زوال عقل در زنان و مردان مشــاهده شــد، که نشان 
می دهد تجربه فرزندآوری ممکن است تغییرات خطر را در نظر نگیرد.

نرخ زوال عقل در سراسر جهان در حال افزایش است، و برخی مطالعات 
شیوع باالتر این بیماری را در زنان نسبت به مردان گزارش می دهد، با 
این حال شواهد محدودی در مورد عوامل تولید مثل و خطر ابتالء به 
زوال عقل وجود دارد.محققان مؤسسه جرج در استرالیا، از داده های 
بانک زیســتی بریتانیا برای بررســی خطر ابتالء به زوال عقل و عوامل 
تولید مثلی در 273.2۴0 زن و همچنین تعداد کودکان در این زنان 

و 22۸.965 مرد استفاده کردند.محققان دریافتند برخی رویدادهای 
خاص مربوط به قرار گرفتن کوتاه مدت تر در معرض استروژن مانند 
شــروع اولین عادت ماهیانه در ســنی باالتر از حد میانگین، یائسگی 
زودهنگام، و انجام هیسترکتومی با خطر باالتر زوال عقل همراه بود. 
بارداری، حتی حاملگی سقط شده، دوره باروری طوالنی تر، یائسگی 
در سن باالتر، و استفاده از قرص های ضد بارداری با خطر کمتر زوال 
عقل همراه بود. هم در مردان و هم زنان، در مقایســه با داشــتن دو 
فرزند، فرزند نداشتن یا داشتن چهار فرزند یا بیشتر ظاهراً با افزایش 

خطر زوال عقل مرتبط بود.

دریچه علم

اصل ماجرای 
اسپری فلفل در 

استادیوم لورفت!
اظهارات وزیر کشور که 

هجوم مردم را دلیل بروز 
اتفاقات مشهد دانسته و 

گفته بود که اسپری فلفل 
در هوا پاشیده شده است، 

سوژه کارتونی از مهدی 
عزیزی در خبرآنالین شد.

کارتون 

فصل دوم »بازی مرکب« ِکی 
منتشر می شود؟

هوانگ دونگ هیوکـ  کارگردان سریال 
»بــازی مرکب«ـ  اعالم کرده اســت که 
فصل دوم این ســریال تا ســال 202۴ 
منتشــر خواهد شــد. این سریال کره ای 

در زمــان پخش پربیننده ترین ســریال 
نتفلیکس بود.

سریال »باز مرکب« داستان چند شهروند 
کره جنوبی است که برای به دست آوردن 
مبلغی هنگفت بازی های  سنتی کودکانه 
را بــا هم انجــام داده و با یکدیگر رقابت 
می کننــد اما سرنوشــت بازنده های این 

بازی، مرگ است.
ســریال »بازی« مرکب در ماه نخســت 
نمایشــش از نتفلیکــس، با اســتقبال 
گســترده ای روبرو شــد. به طوری که در 
اواسط اکتبر بیش از 1۴2 میلیون نفر از 
مشــترکین نتفلیکس آن را دیده بودند. 
این اســتقبال نشان داد که مخاطبان به 

ساخت ادامه سریال رغبت دارند.
هوانگ دونگ گفته است فیلم نامه »بازی 
مرکب« را در ســال 2009 نوشته و قصد 
داشته که از آن یک فیلم بلند سینمایی 
اســتخراج کند اما این فیلمنامه 10 سال 
روی کامپوتــر او مانــده و خاک خورده 
است؛ چون هیچ کس حاضر نشده است 

آن را بخرد. تا اینکه نتفلیکس در ســال 
2016 در کره جنوبی در دســترس قرار 

گرفت.
بعــد از ســاخت ادامه »بــازی مرکب«، 
هوانگ دونگ یک فیلم بر اساس داستانی 
از اومبرتــو اکــوـ  نویســنده ایتالیاییـ  
می سازد که آن هم موضوعی جنایی دارد.

مخاطبان سینما نصف شدند

کجاست گیشه پُررونق؟
در روزهای گذشــته و بعد از پایان تعطیالت 
نــوروزی گزارش های متعددی از آمار فروش 
فیلم ها در ابتدای ســال جدید منتشــر شد. 
آمــاری که نشــان می داد فروش ســینماها 
چندان راضی کننده نیســت. عالوه بر آمارها، 
صاحب نظــران هــم معتقدند که این فروش 
چنگــی بــه دل نمی زنــد. در همین رابطه 
علی ســرتیپی و محمدقاصد اشرفی گفتند 
کــه در مقایســه با اکران نــوروزی 139۸، 
مخاطبان بســیار کمی در سالن های سینما 
حاضر شــده اند که دلیل این اتفاق، انتخاب 
نامناســب فیلم ها بوده است. با این حال، هر 
دو باور دارند که با توجه به شــرایط جامعه، 
اکران نوروزی امسال را نباید شکست خورده 
دانســت چون می تواند آغازی مناسب برای 

سال 1۴01 باشد.
اما در هفته ای که گذشــت فروش سینماها 
نسبت به دو هفته پیش نصف شد حتی تعداد 
افرادی که به سینما مراجعه کردند نیز از ۴07 

هزار نفر به 23۸ هزار نفر رسید.
در پایان روز 13 فروردین، فروش کلی هفت 
فیلــم اکــران نوروزی با حضــور ۸73 هزار 
تماشــاگر به 33 میلیارد تومان رســید و از 
آن جــا که بالفاصله بعــد از پایان تعطیالت، 

ماه رمضان شــروع شد پیش بینی می شد که 
کم رونقی گیشــه ادامه داشــته باشد. در این 
راســتا شورای صنفی نمایش مصوب کرد که 
در مــاه رمضــان هر روز تا پیش از افطار بلیت 
تمام ســینماها در سراسر کشور نیم بها باشد 
و حاال پس از چند روز از اجرایی شــدن این 
طــرح، تعداد مخاطبان این فیلم ها به حدود 
یــک میلیــون و 70 نفــر و آمار فروش هم تا 

پایان روز پنج شــنبه، 1۸ فروردین ماه به 39 
میلیارد تومان رسیده است.

براســاس آمار درج شده در سامانه مدیریت 
فروش و اکران سینماها )سمفا( فیلم کمدی 
»ســگ بند« به کارگردانی مهران احمدی با 
۴76 هزار و 512 تماشــاگر پرمخاطب ترین 

فیلم اکران نوروزی است.
فیلــم دفاع مقدســی »موقعیت مهدی« به 

کارگردانــی هادی حجازی فــر در رتبه دوم 
پرمخاطب هــای جدول فروش قرار دارد که 
تعداد تماشــاگرانش از 226 هزار نفر بیشتر 
بوده است.ســومین فیلم پرفروش این نوبت 
اکران، کمدی »شــادروان«  ساخته حسین 
نمــازی اســت که بیــش از 170 هزار قطعه 

بلیت فروخته است.
فیلــم پلیســی_امنیتی »روز صفــر« بــه 

کارگردانی ســعید ملکان هم با حدود 123 
هزار و ۴00 هزار تماشــاگر جایگاه چهارم را 

به خود اختصاص داده است.
در جایــگاه پنجــم جــدول فــروش اکران 
نــوروزی فیلم »مرد بازنــده« به کارگردانی 
محمدحســین مهدویــان قــرار دارد که با 
میزبانی از 100 هزار و 500 تماشاگر، حدود 
۴ میلیارد و 100 میلیون تومان بلیت فروخته 
است.فیلم کودک و نوجوان »گل به خودی« 
به کارگردانی احمد تجری از 1۸ اســفند که 
اکرانش آغاز شد 11 هزار و 600 قطعه بلیت 
فروخــت و فیلــم »قدغن« هم که در انتهای 
جدول فروش قرار دارد، پس از یک ماه اکران 
فقط پنج هزار و 923 تماشاگر داشت و فروش 
ایــن دو فیلــم روی هم رفتــه، هنوز به یک 
میلیارد تومان نرسیده است.به این ترتیب با 
توجه به نیم بها شــدن بلیت سینماها اگرچه 
کمی به فروش فیلم ها اضافه شــده است اما 
این تصمیم برای همه فیلم ها کارســاز نبوده 
و فقط بعضی از آن ها توانســته اند به فروش 
بیشــتری برســند. بر همین اساس است که 
برخی صاحب نظران معتقدند جدا از موضوع 
قیمت بلیت باید در چینش و انتخاب فیلم ها 

هم تغییرات جدی صورت گیرد.

گیشه 

پرده نقره ای 

فرهنگ و هنر


