
وضعیت قیمت ها در بازار؛

  شکاف بین وعده ها
 و واقعیت ها

   غالمرضا فدائی، جامعه شناس
با آمدن سال نو و فصل جدید همه 
انتظار تحول و انتظار دارند البته به 
زبان، همه آن را آرزو می کنند اما 
آنچه واقعاً دل را شاد می کند آن 
است که در میدان و صحنه عمل 
تحول را ببینند. مردم وقتی به میدان می روند و می بینند که 
قیمت ها نه آنچنانی که مسئوالن گفته اند باال رفته و گاهی 
پرواز کرده است شادی سال نو به تلخی تبدیل می شود. اگر 
قیمت چند کاالی اساســی را به زور پایین نگهدارند کافی 
نیست، بقیه هزینه زندگی را چه باید کرد. هزینه مسکن و 
اجاره آن که بماند. من چند نمونه را که خود شاهد بوده ام 
را بیان می کنم و قطعاً هر کسی شواهدی در این مورد دارد:

چند روز به عید مانده رفتم میدان تخم مرغ بخرم گفتند 
تا 14 فروردین تخم مرغ نیست. گفتم مگر این ایام مرغ ها 

تخم نمی گذارند؟
قیمت سیب و پرتقال را همه در میدان دیده اند حدود 14 
هزار تومان به باال بود وقتی آن را با آن بحث داغ ســازمان 
تعاونی در سیما در قبل از عید می سنجیم که بحث گران 
خریدن آن سازمان بود و قرار بود که پیگیری قضایی شود و 
نرخ میوه در ایام عید به نرخ مصوب باشد و نشد، آدم متوجه 
می شود که ظاهراً کار دست دیگری است. حال چه مبالغ 

میلیاردی چه کسانی به جیب زده اند خدا می داند.
در محله یوسف آباد در کنار پارکی یک ساختمان دو قلو با 
طبقات فراوان ساخته شده که هنوز تکمیل نشده است. قبل 
از عید چراغهای فراوانی تمام طبقات آن را شب واحیاناً روز 
روشن می کرد. با وعده-هایی که نسبت به نرخ ترجیحی 
برق داده شــد چند روزی برق ها خاموش شــد و من گفتم 
حتماً این از اثر این تصمیم گیری است اما مجدداً دیدم که 

نه تنها آن چراغها روشن شده بلکه ... 
ادامه در صفحه 2

؛یادداشت کشور با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی 

تعیین جانشین برای مسئولیت های دولتی

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

   وزرا و رؤســای ســازمان های زیــر نظــر رئیــس جمهــور مجــاز شــدند بــرای تســریع در انجــام 
مســئولیت هایی که بر عهده دارند، یک »جانشــین« تعیین و بخشــی از وظایف ســازمانی خود 
را وی تفویض کنند. »میثم لطیفی« معاون رئیس  جمهور و رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور در بخشــنامه ای به دســتگاه های اجرایی ابالغ کرد وزرا و رؤســای ســازمان های مستقل 

زیــر نظــر رئیــس جمهــور می تواننــد بــا بــه گســتردگی وظایــف و عضویت شــان در شــوراها و 
کمیســیون های مختلــف، به منظــور افزایــش ســرعت و دقــت در ایفــای امــور محولــه، بخشــی از 
گذاری خود را به صورت مشــروط به یکی از معاونان یا مقامات همترازشــان با  وظایف قابل وا

  || صفحه  صفحه 22  عنوان »جانشین« تفویض کنند...

خواب طوالنی اشتغالزایی در صنعت 

 خیز بیکاری در  خیز بیکاری در ۱۴۰۱۱۴۰۱

صفحه 3 

1401 فروردیــن   27 شـــــــنبه     2081 پیاپــی:  30000 ریــالشمــــــــــاره  8 صفحــه تک شــماره:       2022 یــل  آپر  16     1443 14 رمضــان    

معاون وزیر صنعت:

 قیمت کاالها را 
فوری به ۱۴۰۰ برگردانید

      معــاون وزیــر صنعــت گفــت: هرگونه 
افزایــش قیمت خودســرانه غیرمنطقی 
است و از تولیدکنندگان انتظار می رود 
کــه مطابــق مقــررات تعیین شــده اقدام 

کنند...

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

 فعال شیوه توزیع سوخت 
تغییر نمی کند

     عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا 
بیــان اینکــه فعــال تصمیــم بر توزیــع بنزین 
بــه همیــن شــیوه کنونی اســت، گفــت: قرار 
ح جدید بنزینــی در کیش به  بــود ابتــدا طــر
صــورت پایلــوت اجــرا و معایب و محاســن 
کنون هیچ گزارشــی  آن بررســی شــود که تا

ارائه نشده است...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 33  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

خودروهای دپو شده 
در پارکینگ به نام تحقق 

 وعده تولید
روانه بازار نشود

2

 آژیر زرد 
در اتحادیه اروپا

2

دالر تا ۳۲ هزار تومان 
افزایش می یابد

3

 پایتخت گرفتار 
در بساط دست فروشان

7

گهی مناقصه عمومی خرید  ۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف  متر لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف  گهی مناقصه عمومی خرید   آ  آ
برای آب و فاضالب رشت بهشماره مناقصه ع/برای آب و فاضالب رشت بهشماره مناقصه ع/۲۲//۱۴۰۱۱۴۰۱  )یک مرحله ای(  )یک مرحله ای(

شماره فراخوان سامانه ستاد شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۰5۱۱7۰۰۰۰۰۱۲۰۰۱۰۰5۱۱7۰۰۰۰۰۱

شرکت آب و فاضالب استان استان گیالن

 شــرکت آب و فاضــاب اســتان گیــان بــه شناســه ملــی 10720161277 و کــد اقتصــادی 411184746598 بــه آدرس رشــت-خیابان حافــظ - جنــب پــارک قــدس در نظــر دارد مناقصــه ای 
بــا شــرایط زیــر برگــزار نمایــد.

نوع تضمین مبلغ تضمین )ریال( مبلغ برآورد اولیه )ریال( موضوع مناقصه ردیف

ضمانتنامه بانکی و واریز نقدی ۱،272،۰۰۰،۰۰۰ 25،۴25،2۱3،۰۰۰ خرید  2۰۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف برای آب و فاضالب رشت ۱
سایر شرایط:

نام و نشانی: رشت- خیابان حافظ - جنب پارک قدس - شرکت آب و فاضاب استان گیان
مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ   1401/02/06 می باشد.

مهلــت تســلیم پــاکات ) پاکــت الــف( تــا پایــان وقــت اداری مــورخ  1401/02/20 در محــل دبیــر خانــه شــرکت آب و فاضــاب اســتان گیــان  مــی باشــد )ضمنــًا ارســال الکترونیکــی تصویــر 
ضمانتنامــه در ســامانه ســتاد الزامــی میباشــد(.

کات : ساعت  10/30 صبح مورخ   1401/02/21 در سالن جلسات شرکت می باشد. گشایی پا تاریخ باز
کنندگان در مناقصه: کلیه تولید کنندگان در خصوص انجام موضوع مناقصه واجد شرایط میباشند.  شرکت 

شماره حساب  بانکی : 4001124806377965 بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران جهت واریز نقدی تضمین فرایند اجرای کار می باشد.
مدت اعتبار پیشنهاد :  3 ماه و با قابلیت تمدید تا 3 ماه دیگر  می باشد.

برنامه زمانی مناقصه : از درج اولین نوبت آگهی 45  روز با قابلیت تمدید برای یک دوره دیگر می باشد.
دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری و توسعه آب  شرکت آب و فاضاب استان گیان.

محل تامین اعتبار : بودجه اعتبارات تملک دارییهای سرمایه ای می باشد.
www.setadiran.ir نحوه خرید اسناد مناقصه : بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد به آدرس

هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیر االنتشار و هزینه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و هزینه بازرسی و غیره به عهده برنده مناقصه می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول   25/ 1401/01   

تاریخ انتشار نوبت دوم  27/ 1401/01                                             

 نوبت دوم

گهی )تجدید اول( مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  گهی )تجدید اول( مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی آ آ
فشرده )چاپ: در دو نوبت به شماره فشرده )چاپ: در دو نوبت به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰8۲۰۰۱۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰8((

روابط عمومی  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
موضــوع تجدیــد مناقصــه: پــروژه بهســازی و آســفالت مجموعــه راه هــای روســتایی شهرســتان اســام آبــاد غــرب، گیانغــرب، داالهــو، ســرپل ذهــاب، قصــر شــیرین و 

ســایر محورهــای روســتایی و فرعــی حــوزه اســتحفاظی شهرســتانهای مربوطــه - ســال 1401
مدت اجرا: 24 ماه شمسی

مبلغ برآورد: 314/529/362/368ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:10/190/588/000 ریال

تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1401/01/24می باشد.
شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه 5 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.

مهلــت دریافــت اســناد: متقاضیــان مــی تواننــد حداکثــر تــا روز یکشــنبه مــورخ 1401/01/28ســاعت 14:00 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه نشــانی ســامانه تــدارکات 
ــایت  ــام در س ــت ن ــل ثب ــی مراح ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــران در ص ــت مناقصه گ ــد.) الزم اس ــه کنن ــه آدرس www.setadiran.ir مراجع ــتاد( ب ــت )س ــی دول الکترونیک

مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند(.
مهلــت تحویــل اســناد تکمیــل شــده: تــا روز یکشــنبه مــورخ 1401/02/11ســاعت 14:00 جهــت ارائــه اســناد بــه نشــانی ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 

مراجعــه نماینــد.
زیابی کیفی: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/02/14 تاریخ بازگشایی پاکات ار

ــروی  ــت الهــدی صــدر-  روب ــوار بن ــف )ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه(: کرمانشــاه -  بل ــه پاکــت ال اطاعــات دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات و ارائ
فرمانــداری - اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده هــای اســتان کرمانشــاه - طبقــه همکــف – دبیرخانــه -  تلفــن: 083-38249912-14

اطاعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 8896737 و 85193768

 نوبت دوم

آن را به خطر نیندازید.( )زندگی زیباست، با بی احتیاطی 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
کرمانشاه کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  اداره 

گهی فراخوان  گهی فراخوان آ آ
گهی ۲۲--۱۴۰۱۱۴۰۱ گهی شماره آ شماره آ

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

 نوبت اول

بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند اداره کل راه و شهرســازی اســتان قزویــن در نظــر دارد یــک قطعــه زمیــن بــا 
کاربــری درمانــی واقــع در اراضــی ناحیــه شــهری مهــرگان تحــت پــاک ثبتــی 17959 فرعــی از 32 اصلــی بخــش 
14 قزویــن بــه شــرح جــدول ذیــل از طریــق فراخــوان عمومــی در قالــب مــاده 100 قانــون تنظیــم بخشــی از 
مقــررات مالــی دولــت بصــورت اجــاره بــه شــرط تملیــک )بــه شــرح جــدول ذیــل( بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی 
واجــد شــرایط ) دارنــدگان موافقتنامــه اصولــی از معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 

درمانــی ( و صرفــا بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )setadiran.ir( واگــذار نمایــد.

شماره 
قطعه

مساحت 
)مترمربع(

قیمت پایه 
هرمترمربع)ریال(

قیمت کل 
)ریال(

سپرده شرکت در 
فراخوان  )ریال(

شرایط 
آدرسپیشنهادی 

نقدی %25  -  ۴979/9765۰۰۰۰۰323698۰5۰۰۰۱6۱8۴9۰25۰-
اقساط 5 ساله

ورودی ناحیه شهری مهرگان 
ازسمت اتوبان نرسیده به میدان  
مطابق نقشه ارائه شده در سامانه

تاریخ انتشار :  1401/01/27 و 1401/01/28  مهلت دریافت اسناد مزایده :  1401/01/29  
تاریخ بازدید :  1401/01/30   مهلت ارسال پیشنهاد :  1401/02/08

گشایی :  1401/02/10      تاریخ اعالم به برنده :  1401/02/10 تاریخ باز
بدیهــی اســت انتخــاب خریــدار بــا درنظــر گرفتــن بهتریــن مبلــغ پیشــنهادی و نحــوه پرداخــت اعــم از پیــش 

پرداخــت و مــدت زمــان واریــز اقســاط در زمــان کوتاهتــر مــی باشــد

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده / فراخوان دستگاه اجرایی
- برگــزاری فراخــوان صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــوده و کلیــه مراحــل فراینــد 
مزایده/فراخــوان شــامل دریافــت اســناد مزایده/فراخــوان ، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت 

برنــده بــودن شــرکت کننــدگان محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد .
- کلیــه اطاعــات امــاک و مســتغات شــامل مشــخصات ، شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــان عمومــی 

ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده بررســی وانتخــاب مــی باشــد.
- عاقمنــدان بــه شــرکت درفراخــوان مــی بایســت جهــت کســب اطــاع از نحــوه ثبــت نــام و دریافــت گواهــی 
الکترونیکــی )توکــن( بــه ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخــش ثبــت نــام / پروفایــل مزایــده گــر  

مراجعــه و بــا تلفــن  41934-021  داخلــی 5  تمــاس حاصــل نماینــد نماینــد .
شناسه اگهی 1302525



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

14 رمضان 1443   16 آپریل 2022 شنبه 27 فروردین 1401  شماره پیاپی 2081

سیاست 2

امارات:

خواهان حل اختالفات با ایران هستیم
قرقــاش گفت که امارات دائما برای ایجاد پل های 
ارتباطی با همه همســایگان تالش می کند و این 
کشــور منبع آســیب و ضرر برای هیچ کشوری از 

جمله ایران نخواهد بود.
مشاور رئیس دولت امارات تاکید کرد که کشورش 

به دنبال حل اختالفات با ایران است.
به نقل از العین االخباریه، انور قرقاش، مشاور رئیس 
دولت امارات در امور دیپلماتیک در یک سخنرانی 
گفت که کشورش همواره برای حل اختالفات خود با 
ایران از طریق راه حل سیاسی و دیپلماتیک و پایان 

دادن به این اختالفات تالش می کند.
وی تاکید کرد: امارات خواهان روابط با ایران، ترکیه 

و کشور های عربی است.
قرقــاش گفت که امارات دائما برای ایجاد پل های 
ارتباطی با همه همســایگان تالش می کند و این 
کشــور منبع آســیب و ضرر برای هیچ کشوری از 

جمله ایران نخواهد بود.
مشــاور رئیس دولت امارات همچنین تاکید کرد 
کــه با توجه به تغییــرات بین المللی بوجود آمده 
همه کشــور ها مســئولیت مشــترکی نسبت به 
ثبات منطقه ای و شــکوفایی آن دارند و ما نیازمند 

نشســت های منطقه ای بیشــتر برای همکاری و 
گفتگو میان کشــور های منطقه از جمله ترکیه و 

ایران هستیم.
 اخیــرا شــیخ عبداهلل بــن زاید آل نهیــان، وزیر 
خارجــه امارات در گفت وگوی تلفنی با حســین 
امیرعبداللهیــان، وزیر خارجه کشــورمان ضمن 
تبریک ماه رمضان، با اشــاره به منافع مشترک دو 
کشــور در توســعه روابط فی مابین در عرصه های 
مختلــف، خواهان بررســی فرصت های همکاری 

مشترک شد.
وزیــر امور خارجه امارات در مورد شــرائط جدید 
منطقه نیز گفت که طی هفته های اخیر شاهد بهبود 
شرائط در منطقه هستیم و دیدار رئیس جمهور بشار 
اســد از امارات و برقراری آتش بس موقت در یمن 
فرصتی برای همه طرف ها فراهم کرده اســت تا از 
آن برای توسعه و پیشرفت و پرهیز از افزایش تنش 

بهره برداری نمایند.
وزیر امور خارجه امارات در این گفتگو تاکید کرد: 
امارات متحده عربی به هیچ طرفی اجازه اقدامات 
خرابکارانــه یــا تحریک آمیــز از خاک خود علیه 

کشور های همسایه امارات را نخواهد داد.

با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور؛

تعیین جانشین برای مسئولیت های دولتی
وزرا و رؤســای ســازمان های زیر نظر رئیس جمهور 
مجاز شدند برای تسریع در انجام مسئولیت هایی که 
بر عهده دارند، یک »جانشــین« تعیین و بخشــی از 

وظایف سازمانی خود را وی تفویض کنند.
»میثــم لطیفــی« معاون رئیس  جمهــور و رئیس 
ســازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای 
بــه دســتگاه های اجرایی ابالغ کرد وزرا و رؤســای 
سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور می توانند 
با به گســتردگی وظایف و عضویت شــان در شوراها 
و کمیســیون های مختلف، به منظور افزایش سرعت 
و دقــت در ایفــای امــور محوله، بخشــی از وظایف 
قابل واگذاری خود را به صورت مشــروط به یکی از 
معاونان یا مقامات همترازشان با عنوان »جانشین« 
تفویض کنند. در این بخشنامه تصریح شده »در هر 
وزارتخانه یا سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور، 
صرفاً یک جانشین می تواند منصوب شود« و »تفویض 
اختیارات، موجب سلب مسئولیت مقام تفویض کننده 
نخواهد بود«. همچنین تأکید شده که »در اجرای این 
بخشنامه، هر گونه توسعه تشکیالتی ممنوع است و 
پُست سازمانی شخص جانشین باید به صورت ترکیبی 
و با نام در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های 

اجرایی ثبت شود«. در بند دیگری از بخشنامه سازمان 
اداری و استخدامی کشور آمده است: »ابالغ جانشینی 
به صورت زمان دار و با تعیین دقیق مســئولیت ها و 
اختیارات صادر شده و متن ابالغیه در صفحه اصلی 
درگاه های اطالع رسانی مربوط منتشر و در دسترس 
عموم قرار گیرد« و »اســتفاده از عنوان جانشــین و 
پُســت های ترکیبی در مکاتبات و مناسبات اداری، 
صرفاً در امور مربوط به این تفویض اختیار مجاز است«.

این بخشــنامه در عین حال تصریح دارد »مواردی 
از قبیل عضویت در هیأت دولت و کمیســیون های 
مربوط و آن دســته از شــوراها، مجامع، هیأت ها و... 
که به موجب قوانین و مقررات برای شــخص وزیر یا 
 رؤسای این سازمان ها تعیین شده است، قابل تفویض

 نمی باشد«.
در تبصره مندرج در این بخشــنامه آمده اســت: »در 
صورت ضرورت و با رعایت بند )ج( ماده )۲۹( قانون 
مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی امور 
مدیریتی توســط باالترین مقام واحدهای اســتانی 
دستگاه های اجرایی وابسته به یک وزارتخانه، استفاده 
از واژه »جانشــین« برای این فرد در اســتان از طریق 

ابالغ مقام وزیر بالمانع است«.

یادداشت

به دنبال یورش نظامیان 
صهیونیست به نمازگزاران 

فلسطینی در مسجد االقصی  
شمار زخمی های فلسطینی 

به ۹۰ نفر افزایش یافت. 
نیرو های اسرائیلی با گاز اشک 

آور، بمب های صوتی و باتوم 
فلسطینیان را سرکوب کردند

تجمع شهروندان انگلیسی 
در مقابل مقر نخست 
وزیری در لندن در 
اعتراض به نقض مقررات 
کرونایی از سوی نخست 
وزیر/ آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

خ داد؛ آنچه در  انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ر

آژیر زرد در اتحادیه اروپا
در ســال ۲016 میالدی، زمانی که همه 
پرســی خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا 
)موســوم به برگزیت( برگزار شد، برخی 
ســران اتحادیه اروپا اصرار داشــتند که 
رای مثبت شــهروندان انگلیسی مبنی بر 
خروج از اروپای واحد منبعث از فرهنگ 
خاص ســلطه طلبانه و برتــری جویانه 
اجتماعی –سیاسی انگلیسی ها نسبت به 
سایر کشورها و شهروندان اروپایی است.
 آنها رای شــهروندان انگلیسی را مصداق 
نوعــی رای احساســی و غیرمنطقــی 
خواندند. پس از تحقق کامل برگزیت نیز 
سران این مجموعه، انواع محدودیت ها در 
حوزه تجارت مستقیم ، حمل و نقل، رفت 
و آمد شــهروندان و ..... را علیه انگلیس 
وضــع کردنــد تــا به دیگر کشــورهای 
اروپایــی در خصوص تکــرار این تجربه 

هشدار دهند!
اخیرا شــاهد برگزاری انتخابات ریاست 
جمهــوری فرانســه بودیــم، جایی که 
امانوئــل کرون و مارین لوپن توانســتند 
 بــه دور دوم و نهایــی انتخابات راه پیدا 

کنند. 
در رصد این انتخابات، دونکته مهم وجود 
دارد که نمی توان به ســادگی از کنار آن 
گذشت: نخست اینکه رای نامزدهای دو 
حزب »جمهوریخواهان« و سوسیالیست 
در دور اول انتخابات به شکل بی سابقه ای 
پائیــن بود. والری پکرس، نامزد راســت 

سنتی و حزب »جمهوریخواهان« ٪4.۸ 
آراء و " هیدالگو"، شهردار پاریس و نامزد 
حزب سوسیالیســت نیز تنها 1.۷٪ آرا را 

به خود اختصاص دادند. 
به این ترتیب، دو حزب سنتی فرانسه که 
در طول دهه های متمادی و حتی تا قبل 
از سال ۲01۷ میالدی قدرت را به صوت 
متناوب در دســت می گرفتند، عمال از 

گردونه قدرت در پاریس حذف شده اند.
 مهــم ترین شــاخصه ایــن دو جریان) 
محافظــه کار و سوسیالیســت( حمایت 
مطلق آنها از همگرایی در اروپا و مصادیق 

آن مانند پیمان شنگن بود.
اگرچــه امانوئل مکرون نیز در تعامل با 
اروپای واحد رویکردی مشابه با دو حزب 
ســنتی حذف شده در معادالت قدرت 

در پاریس دارد، اما نســبت به آنها تعلق 
خاطــر کمتری بــه این ضوابط و مولفه 
ها دارد. مکرون اساســا با شــعار اصالح 
برخی قوانین و ساختارها وارد معادالت 
قدرت در اروپا شــد و البته به شــعارها و 
وعده های خود در این خصوص جامعه 

عمل نپوشاند! 
دلیل کاهش اقبال فرانسوی ها نسبت به 

مکرون نیز همین مسئله است.
نکته دوم اینکه جریان ملی گرای افراطی 
در انتخابات اخیر با سه نامزد در انتخابات 
حضــور پیدا کرده بود که مجموعا حدود 
35 درصد آرا را به خود اختصاص دادند. 
اقبال بیش از یک ســوم فرانســوی ها به 
جریان ملی گرا )که مخالفتی اساســی با 
کلیت اتحادیه اروپا ( دارند، بدترین خبر 
ممکن برای سران این مجموعه محسوب 

می شود.
 اگــر لوپــن در دور دوم و نهایی انتخابات 
ریاســت جمهوری فرانســه پیروز شود، 
فرانســه نیــز بــه عنوان یکــی دیگر از 
ســتون های اصلــی اروپــای واحد فرو 

خواهد ریخت. 
در این صورت، از مثلث " لندن-پاریس-
برلیــن" تنها ژرمنهــا باقی خواهد ماند. 
قطعا آلمان نیز به تنهایی قدرت مدیریت 
بحران های امنیتی، اقتصادی و سیاســی 
جــاری در اتحادیه اروپا و منطقه یورو را 

نخواهد داشت. 
بی دلیل نیست که سران اتحادیه اروپا این 
بار "مداخله گرایی آشــکار" در انتخابات 
ریاســت جمهوری فرانســه را در دستور 
کار قــرار داده انــد! نتیجه و خروجی دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، 
می تواند به قیمت " بقای موقت اتحادیه 
اروپا" یا " حرکت اروپای واحد به ســوی 

انحالل" تمام شود....

خبر ویژه

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: منصفانه نیست که برای تحقق وعده تولید یک میلیون و 600 هزار خودرو در 
سال 1401، 150 هزار خودروی دپو شده در پارکینگ ها را مونتاژ کنند تا به بازار عرضه شود.

سید علی موسوی ملکان گفت: وزیر صمت تمام ظرفیتش را بر روی خودروسازی گذاشته درحالیکه امور حوزه های 
پتروشیمی، فوالد، سیمان و معادن معطل مانده است. 

وزیر صمت وعده داده که امسال حدود یک میلیون و 600 هزار خودرو در کشور تولید شود؛ به گفته آقای فاطمی امین، 
این وعده با افزایش تولید 500 هزار خودرو نسبت به پارسال امکان پذیر است.

برخی کارشناسان صنعت خودرو می گویند تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو امکان پذیر هست اما به علت 
مسائل مالی و بازار فروش، ظرفیت تحقق این وعده وجود ندارد. 

آقای فربد زاوه به خبرگزاری فارس گفته »افزایش 60 درصدی تیراژ تولید در سال 1401 نیازمند اضافه کردن حدود 40 
تا 50 هزار میلیارد تومان به منابع مالی است که هم بازار قابلیت جذب آن را ندارد و هم توان تأمین مالی آن وجود ندارد.«
او اضافه کرده »کسی این محصوالت را نمی خرد و خودروهای تولیدی حتی در بازار انحصاری کشور هم به سختی به 
فروش می رسد.« تولید 3 میلیون دستگاه خودرو وعده سید رضا فاطمی امین در زمان رأی اعتماد وزیران دولت سیزدهم 
است؛ موضوعی که گفته می شود در سند چشم انداز 1404 و در دهه ۸0 هم به آن پرداخته شده و کارشناسانی هم 

گفته اند تحقق آن به زیرساخت هایی مانند تأمین به موقع قطعات نیاز دارد.
در حالیکه نمایندگان مجلس از محقق نشدن وعده وزیر صمت برای حذف قرعه کشی انتقاد می کنند، معاون صنایع 

حمل ونقل وزارت صمت ۲۲ فروردین گفت که قرعه کشی خودرو در کشور به یکباره اتفاق نمی افتد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس:

خودرو های دپو شده در پارکینگ به نام تحقق وعده تولید، روانه بازار نشود

دبیر ستاد حقوق بشر:

گزارش های حقوق بشری آمریکا 
کارانه است  ریا

معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق 
بشر، گزارش های حقوق بشری آمریکا را ریاکارانه و 

انحرافی عنوان کرد.
کاظم غریب آبادی در واکنش به انتشــار گزارش 
ساالنه حقوق بشر در کشورهای مختلف، از جمله 
ایران، در سال ۲0۲1 از سوی آمریکا افزود: کشوری 
که بزرگترین ناقض حقوق بشر مردم خود و ملت 
هــای دیگر در ســطح جهانی اســت، صالحیت 
اظهارنظر در مورد وضعیت حقوق بشــر در ســایر 

کشورها را ندارد.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه ضمن ریاکارانه 
خواندن این اقدام آمریکا، ارائه گزارش های ساالنه 
حقوق بشــری از سوی این کشور را با هدف ایجاد 
انحراف از توجه جامعه جهانی به نقض های فاحش 
حقوق بشر از سوی آمریکا و الگوسازی دروغین از 

خود در حوزه حقوق بشر خواند.
غریــب آبادی ضمــن رد محتوای مربوط به ایران 
در این گزارش، از وضعیت حقوق بشــر در آمریکا 
ابراز نگرانی کرد و گفت: در ســال ۲0۲1 جامعه 
آمریکا همچنان از تبعیض نژادی و بی عدالتی رنج 
برد، پناهجویان و مهاجران در معرض خشــونت و 
آزارهای گســترده قرار داشــتند، استفاده از زور و 
تحریم های ظالمانه و غیر انســانی یکجانبه علیه 
برخی کشورها شاخص بارز سیاست خارجی آمریکا 
بود، رفتارهای خشــونت آمیز پلیس با مردم ادامه 
داشت و حتی گسترش یافت، حقوق زندانیان بیشتر 
از قبل نقض گردید، تعداد بی خانمان ها بیشتر شد، 
حق سالمت و بهداشت مردم بخاطر سوء مدیریت 
در قضیه کرونا در معرض خطر جدی قرار گرفت، 
اعتبار نظام قضایی آمریکا کاهش یافت، همچنانکه 
اعتماد جامعه جهانی به دموکراسی آمریکایی نیز 

رو به کاهش جدی است.

رشوه خواری به اعضای شورای 
روستا رسید

دادســتان خمام با اشــاره به دستگیری سه عضو 
شــورای اسالمی یکی از روســتاهای شهرستان 
خمام به دلیل دریافت رشوه گفت: متهمین پس از 
تفهیم اتهام از سوی بازپرس شعبه اول با قرار وثیقه 

بازداشت و روانه زندان شده اند.
حامــد اصیلــی در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
دســتگیری ســه عضو شورای اســالمی یکی از 
روســتاهای شهرســتان خمام به دلیل دریافت 
رشوه اظهار کرد: ماموران پلیس اطالعات وامنیت 
این شهرستان پیرو اخذ گزارش مردمی و بررسی 
صحت موضوع با اخذ دستور قضایی عازم روستای 
مربوطه شدند که در این راستا متهمین بالفاصله 
پس از دریافت رشــوه برای صدور مجوز دستگیر 

گردیده و به دادسرا انتقال یافتند.
وی با اشاره بر اینکه متهمین پس از تفهیم اتهام از 
سوی بازپرس شعبه اول با قرار وثیقه بازداشت و روانه 
زندان شده اند، بر صدور قرار نظارت قضایی مبنی بر 

جلوگیری از حضور آنان در محل کار تاکید کرد.

روسیه: 

 حمله به کی یف را 
تشدید خواهیم کرد

مسکو روز گذشته اعالم کرد که قصد دارد حمالت 
موشکی خود را به کی یف افزایش دهد.

مسکو این تصمیم را پاسخی به حمالت نیرو های 
نظامــی اوکراین در داخل خاک خود عنوان کرده 

است.
روسیه اعالم کرده است در چارچوب تصمیم جدید 
»یک کارخانه ساخت موشک زمین به هوا« را در 
نزدیکی پایتخت اوکراین بمباران کرده و حدود 30 

»مزدور لهستانی« را کشته است.

سفیر اسرائیل: 

با دولت بایدن درباره توافق 
هسته ای اختالف داریم

سفیراسرائیل در واشنگتن درباره اختالفات میان 
رویکرد اســرائیل با دولت بایدن در زمینه احیای 
توافق هســته ای، گفــت: نمی توانم گله کنم که 
حرفمان شــنیده نمی شود. ما به خوبی می دانیم 

که اختالف داریم، اما گفتمانمان ادامه دارد.
 سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن در اظهاراتی 
با تکرار مواضع کارشکنانه این رژیم در زمینه توافق 
هســته ای، بیان کرد که این رژیم خواهان توافقی 
»طوالنی تــر و قوی تر« با ایــران در زمینه برنامه 

هسته ای ایران است.
 مایکل هرتزوگ، ســفیر رژیم صهیونیستی در 
آمریکا در یک نشست خبری به میزبانی المانیتور 
در واشنگتن، درباره احیای توافق هسته ای گفت 
کــه رژیم صهیونیســتی نگران اســت متحمل 
پیامد های احیای توافق هسته ای با ایران باشد، 
بــدون این که این توافق بر پایه شــروط توافق 

اصلی پیش برود.
هرتزوگ اظهارکرد که رژیم صهیونیستی از توافقی 
»طوالنی تر و قوی تر« حمایت خواهد کرد، عنوانی 
که پیش تر توسط دولت بایدن برای تشریح برنامه ها 
در زمینه توافقی جامع تر جهت پرداختن به برنامه 

موشکی ایران استفاده شده بود.
او ادامــه داد: »امــا دیگر صحبتی از »طوالنی تر و 

قوی تر« نمی شنویم.«

  شکاف بین وعده ها
 و واقعیت ها

ادامه از صفحه اول:
 نور پردازی های دیگر هم به این ساختمان نیمه تمام 
اضافه شده متوجه شدم که میدان کار خودش را می 

کند و به گفته ها و تصمیمات مقامات کاری ندارد.
کاری بانکی داشــتم رفتم بانک و پرســیدم این وام 
بدون ضامن چیست و چگونه پرداخت می شود گفتند 
باید از بانکی که حقوق می گیری بپرســی. رفتم آن 
بانک، گفت معدلت چند اســت گفتم معدل ابتدایی، 
متوسطه یا دانشگاه. گفت نه معدل بانکی. گفتم نمی 
دانم. نگاه کرد گفت اگر ۲ باشد 4 تومان و اگر 10 است 
شــما می توانید ۲0 تومان وام بگیرید. گفتم ممنون 
نیــازی نــدارم که ۲0 تومان با بهره 1۸ درصد بگیرم. 
به او گفتم کســی که معدل کارش با بانکی باال باشــد 
نیــازی به وام صد تومنی بدون ضامن ندارد و آنهایی 
که حقوقشــان ســر برج تمام می شود معدلی ندارند 

که بخواهند وام بگیرند.
رفتم لپه بخرم بسته آن 60 تومان بود گفتم یک کیلو 
است گفت نه، ۹00 گرم است گفتم خیلی گران است 
گفت وقتی برنج خوب کیلویی 100 تومان است شما 

چه انتظاری داری.
یکی از بستگان از خارج برگشته بود گفت: »تاکسی 
از فــرودگاه امــام تا تهران از مــن 300 هزار تومان 
گرفت او گفت قبل از عید ۲00 هزار تومان پرداخته 
اســت«. او گفت به راننده تاکســی گفتم بعد از عید 
100 هزار تومان گذاشتید روش. گفت راننده تاکسی 
گفــت خــوب همینه دیگه اقا! مــن گفتم چند وقت 
پیــش 50 -40 تومــان بود چگونه قیمتها این چنین 

پرواز می کنند!
درمورد مسکن از بعضی بستگان پرسیدم برای مسکن 
ارزان قیمت ثبت نام کردی و در این مورد تشویقشان 
هم کردم اغلب باور نداشتند که کاری برایشان انجام 
شــود. امــا یکــی از آنها که گوش بــه حرفم داد پس 
از چندیــن ماه گفت بــرای تقاضای من ابطال آمده. 
گفتم برای چه؟ گفت: »گفتند تو مثاًل باید در شــهر 
پرند یا پردیس 5 ســال ســاکن باشی. من که با پدر و 
مادرم سالها در یک محیط کوچک زندگی می-کنم 
چگونه می توانم از چنین امتیازی اســتفاده بکنم«. 
نتیجه اینکه باید قولنامه های صوری ساخته شود و 
به بازرس ها هم باج بدهند تا بتواند چنین امری برای 

عده ای خاص و شاید رانتخوارتحقق یابد.
از پزشکی و بیمارستان که نپرس. خدا نکند کار کسی 
به بیمارستان برای عمل بیفتد. آنهم در ایام تعطیل! 
حرف اول را میدان بیمارســتان می زند، نه قول ها و 
وعده های صدا و سیما. اولین حرف آنها این است که 
پول فراهم کن. آنچه حرف اول و آخر را می زند پول 
است و پول. هر شب در بیمارستان چند میلیون. آنچه 
بیشــتر شــنیده می شود: »ما با بیمه قرارداد نداریم. 
مسئولیت هر اتفاقی با خودت هست و باید امضا کنی! 
داروهای کم پیدا یا ناپیدا را خودت فراهم کن. نکنی از 
صف نوبت خارج می شوی!«. داروهایی که به زحمت 
به دســت می آیند و با قیمت های گران کمر شــکن 
است. بیمه هایی که وجود دارند همکاریشان پس از 
وقوع واقعه اســت آنهم با کسورات و تأخیرات و رفت 
و برگشــتها و تکمیل اســناد مثبته. خدا می داند چه 

بر سر مردم می آید.
شما به هر جا بروید همینطور است. در خرید کاالها 
بــا آنهمــه تأکید بر تقویت اجناس داخلی و ایرانی به 
هر فروشــنده ای مراجعه کنید سخن از ساخت ژاپن 
وسوئیس و اتریش و فرانسه و غیره می کند. تازه اگر 
ببیننــد تو طرفدار جنس ایرانی هســتی می گویند 
آره اصل جنس از خارج اســت ایران مونتاژ می شود. 
حتــی داروخانــه ها هم اول می گویند خارجی را می 

خواهی یا ایرانی.
ایــن افزایــش حقوق هــا با تورم نمــی خواند و 
مســئوالن حرف هایــی می زننــد و میدان کار 
دیگــری مــی کتد. تصمیمی که گرفته شــد تا 
حقوق کارگران بیش از 50 درصد رشــد داشته 
باشــد امری مطلوب است اما آیا کارفرمایان اگر 
ناراضی باشند نتیجه آن تعدیل نیرو و بیکار شدن 

کارگران نخواهد بود؟
دیدم واقعاً درست است کار در میدان انجام می شود. 
همچنانکه در مبادالت و معادالت و سیاست خارجی 
میــدان حــرف اول را می زند در تعامالت داخلی هم 
میــدان کار خــودش را می کند و هر چند تعزیرات و 
تنبیهات هم وجود داشته باشد اثرات آن به قدری کم 
است که بازاریان با کم فروشی و گران فروشی همان 
کاری را که می خواهند انجام می دهند و شــاید هم 

در بعضی موارد حق با آنها باشد.
این نه به این معنا اســت که دولت کاری نکرده یا 
نمی کند ســخن از شــکاف بین آنچه گفته یا وعده 
داده می-شود و آنچه در بازار رخ می دهد، هست. 
آیا این فرهنگ اســت یا اقتصاد و یا سیاســت نمی 
دانم. به هر حال همچنانکه در مســائل سیاســی و 
بین المللی زیاد حرف زده و وعده داده می شــود 
اما باید دید در میدان عمل چه اتفاقی می افتد، در 
مسایل اقتصادی هم در نوع خرد و کالنش میدان 
راه خود را می رود و مســئوالن حرف خود را می 
زنند و بین این دو فاصله است و گاه فاصله زیاد. باید 
در این زمینه فکر اساســی شود. شرایط همیشه به 
گونه ای است که آنکس که قصد سوء دارد راهش 
را پیدا می کند و باز ترس از آن است که همان آش 

باشد و همان کاسه!
منبع خبرآنالین

اخبار کوتاه
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افزایش سرسام آور قیمت کولر گازی

 ۱۰ برابر شدن قیمت کولر گازی 
در 3 سال

مشاهدات میدانی از بازار کولر گازی و البته 
آبی نشان می دهد هیچ کدام از این وسایل از 
گزند گرانی در امان نمانده اند. این در حالی 
اســت که رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
تعمیــرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع 
و لباسشــویی معتقــد اســت قیمت کولر 
 گازی در 3، 4 ســال گذشــته 10 برابــر 

شده است.
 افزایش میلیونی قیمت گاز کولر گازی 

طی یک هفته
رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
صنایــع برودتی، تهویه مطبوع و لباسشــویی 
گفت: هیچ نظارتی بر قیمت و کیفیت کولر های 

گازی وجود ندارد.
علــی جمالی ادامه داد: قیمت گاز کولر گازی 
در عرض یک هفته یک میلیون تومان افزایش 

یافته است، زیرا نظارتی بر آن نیست.
 نظارتی بر واردکنندگان 

و تولیدکنندگان کولر گازی نیست
رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
صنایــع برودتی با بیــان اینکه واردکنندگان، 
قطعــات و مواد اولیه بــی کیفیت کولر گازی 
را وارد و آن را مونتــاژ می کنند، گفت: هرچند 
مــا در اتحادیه اعالم می کنیم برای ضابطه مند 
شدن بازار فاکتور صادر شود، ولی هیچ نظارتی 

نیست.
جمالــی ادامــه داد: واردکنندگان کولر گازی 
باید ســایت داشته باشند تا در آن، مشخصات 
کولــر گازی و مواد اولیه وارداتی را ثبت کنند. 
این در حالی اســت کــه ۹0 درصد مواد اولیه 
وارداتی شــامل کمپرســور، گاز و... برند های 

متفرقه دارند.
قطعات اصلی کولر گازی وارداتی است

بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان 
صنایــع برودتی، اکثــر قطعات کولر گازی که 
وارد می شــود بی کیفیت اســت. کمپرسور، 
ترموســتات و گاز کولــر گازی کــه مواد اولیه 
اصلی این وســایل است، وارداتی است و فقط 

بدنه و پنل آن ساخت داخل است.
جمالــی ادامه داد: قطعات تقلبی و بی کیفیت 
در بازار فراوان است. به همین دلیل اتحادیه به 
تعزیرات و سازمان صمت نامه زده تا به اتحادیه 
قــدرت اجرایی بدهند تــا بتوانیم واحد های 
غیرمجاز را پلمب کنیم، اما اتحادیه پاســخی 

نگرفته است.
 مونتاژ کولر های گازی بی کیفیت 

در مغازه های زیرپله ای
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
صنایع برودتی، تهویه مطبوع و لباسشــویی 
گفــت: واردکنندگان، قطعات بی کیفیت و 
درجه ســوم از چین وارد می کنند و شرکتی 
تقلبــی برای خود ثبت می کنند و در منازل 
و بــه اصطالح مغازه های زیرپله ای به ســر 
هــم بندی قطعات کولــر گازی می پردازند. 
به طور مثال روغن کمپرســور با روغن های 
معمولی مثل ماشــین و... فرق می کند. اگر 
آن روغن برای کولر گازی استفاده شود هیچ 
گاه کمپرسور ایراد پیدا نمی کند؛ در صورتی 
که یک شــرکت به ثبت رسانده اند و برندی 
 زده اند و آن روغن را تولید می کنند که اصال 

مرغوب نیست.
جمالــی ادامه داد: افزایــش حقوق ها و تعرفه 
گمرکی و تورم باعث افزایش 30 تا 50 درصدی 
قیمت کولر گازی نســبت به مدت مشابه سال 

قبل شده است.
گرانفروشی در بازار کولر گازی

رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
صنایع برودتی گفت: اکثر کسانی که مواد اولیه 
کولر گازی وارد و مونتاژ می کنند از اتحادیه و 
وزارت صمت مجوز ندارند. به عبارت دیگر زیر 
پله ای هســتند. به طور مثال فیلتر یخچال که 
۲0 هزار تومان اســت را به مردم تا ۲ میلیون 

تومان هم می فروشند.
جمالــی ادامــه داد: کارت های گارانتی تقلبی 
نیز در بازار فراوان اســت. بســیاری از واحد ها 
خود را نمایندگی یک شــرکت معتبر به ویژه 
شرکت های خارجی معرفی می کنند در حالی 
که در عمرش اصال کاال وارد نکرده، ولی سایتی 
دارد و ادعــای نمایندگی می کند. 10 برابر هم 

پول می گیرد.
 برای اطمینان از اعتبار کارت گارانتی 

با اتحادیه تماس بگیرید
رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران 
صنایــع برودتی، تهویه مطبوع و لباسشــویی 
گفــت: واحدی کــه تولیدکننده یا واردکننده 
مواد اولیه اســت می تواند نماینده باشــند نه 

کسانی که اصال در واردت شرکت ندارد.
جمالــی ادامه داد: بــرای اطمینان به کارت 
گارانتی کولر گازی به این نکات توجه کنید؛ 
گارانتی کننده از شــرکت های تولیدکننده 
داخلی معروف باشد یا اگر معروف نبود مردم 
بــا تماس بــا اتحادیه از اصالت کارت گارانتی 
اطمینــان حاصل کنند. گارانتی را باید مرکز 
امور اصناف و بازرگانان یا کارخانه تولیدکننده 
داخلی تایید کنند. کمترین قیمت کولر گازی 

از 3 سال پیش تاکنون 10 برابر شده است.

کوتاه از اقتصاد

 گزارش ایندیپندنت عربی
 از اقدامات اقتصادی تازه تهران

 آغاز آماده سازی اقتصاد ایران 
برای لغو تحریم ها

 ایــران اقتصــاد خود را بــرای دوره پس از احیای 
برجــام و لغو تحریم ها آماده می کند به طوری که 
فعالیت هایش را در زمینه های مختلف صنعتی و 
اقتصادی افزایش داده است. ایران تصمیم گرفته 
است روادید اختصاصی به متخصصان و مبتکران 
و مدیران شــرکت های دانــش بنیان که مایل به 
سرمایه گذاری در ایران هستند اعطا کند. کسانی 
که این روادید را دریافت کنند می توانند بین سه 
تا شــش ماه در ایران بمانند و بعد از آن خواهند 
توانست اقامت ایران را برای تاسیس شرکت خود 
در این کشــور دریافت کنند. هدف ایران از صدور 
روادید اختصاصی به متخصصان و مبتکران، اصالح 
اقتصاد ورشکسته خود است، ولی این کشور به علت 
تحریم هــای ایاالت متحده آمریکا که همکاری با 
بخش های معینی از اقتصاد ایران را ممنوع کرده 
اســت، در جذب سرمایه گذاری خارجی مشکل 
دارد. تحریم بودن بخش انرژی و قطع دسترســی 
نظام بانکی ایران به ســوئیفت نیز از دیگر موانع 
جذب سرمایه گذاری خارجی است.از نظر ایران، 
تقویــت روابط با چین و روســیه، فرصتی حیاتی 
اســت که باید آن را غنیمت شــمرد چرا که از نظر 
تهران، نظام جهانی جدیدی پس از جنگ روسیه 
بــا اوکرایــن ایجاد خواهد شــد. همچنین ایران 
معتقد است تحریم های غرب علیه ایران و روسیه 
و چین، به این ســه کشــور برای تشکیل ائتالفی 
قدرتمنــد در برابــر نفوذ غرب کمک خواهد کرد.
اقدامات ایران در بخش اقتصادی نشــان می دهد 
که این کشور به احیای برجام برای لغو تحریم ها 
دل بســته و درباره آینده اقتصاد خود خوش بین 
است. گزارش بانک جهانی درباره دورنمای اقتصاد 
جهان در ســال ۲0۲۲ نیز رشــد اقتصاد ایران را 
به علــت کاهش محدودیت های کرونایی و رونق 
تدریجی بخش نفت این کشــور پیش بینی کرده 
اســت. طبق گزارش بانــک جهانی، اقتصاد ایران 
در ســال ۲0۲۲ حدود ۲.4 درصد رشــد خواهد 
کرد که به معنای حرکت ایران به سمت خروج از 
رکود طوالنی سه ساله است. این رکود در ماه مه 
۲01۸ بــا تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
سابق آمریکا برای اجرای سیاست فشار حداکثری 
بر ایران آغاز شــد. اما چالش باقی مانده این اســت 
که آیا تهران همچنان درآمد های پیش بینی شده 
پس از لغو تحریم ها را صرف توســعه فعالیت های 

منطقه ای خود خواهد کرد یا خیر؟

ح شناسایی خانه های خالی  طر
شکست خورد

درحالی ۲4 ماه از رونمایی ســامانه ملی امالک و 
اســکان می گذرد که کارشناسان روش شناسایی 
خانه های خالی برای اخذ مالیات را اشتباه می دانند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم، از 
بهمن ۹۸ که سامانه امالک و اسکان با هدف اصلی 
شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات در بخش 
مســکن رونمایی شــد تا امروز که حدود ۲4 ماه از 
آن روز می گذرد، این برنامه توفیق چندانی نداشته 
اســت. نقص در ســامانه،  روش اشتباه شناسایی، 
اختالف بین دســتگاه های ذی ربط و ... از جمله 
دالیل در توجیه عدم کارایی سامانه مذکور اعالم 
شده است.در حالی قرار بود از اول بهمن ماه سال 
گذشته اخذ مالیات از خانه های خالی از فاز وعده به 
فاز عملیاتی وارد شود که در جدیدترین اظهارنظر 
نیز رســتم قاســمی وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و 
ارائه توضیحات در خصوص وضعیت اجرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی، گفته است: طبق سامانه 
امالک و اسکان که مدتی پیش ساماندهی شد، آمار 
خانوارهای ایرانی 65 میلیون نفر بوده که وضعیت 
سکونت تعداد زیادی از آنها مشخص شده است.

وی با بیان اینکه برای -مالکان- خانه های خالی 
شناسایی شده پیامک ارسال کرده ایم تا وضعیت 
سکونتی خودشان را تعیین تکلیف کنند، تاکید 
کرد: در صورتیکه این خانه ها خالی نبوده مالکان 
باید سامانه امالک و اسکان را اصالح کنند. البته 
تعدادی از مالکان وضعیت خودشــان را اصالح 
کــرده و بــرای تعدا د زیادی از مالکان نیز قبض 
مالیاتی صادر کردیم.قاســمی بیان کرد: سامانه 
امالک و اســکان نواقصی داشت و موضوعاتی با 
سازمان امور مالیاتی و سازمان بازرسی مطرح بود 
که مقرر شد ظرف دو هفته، کمیته مشترک ایجاد 
و به وضعیت سامانه رسیدگی شود و نواقص آن بر 
طرف شود تا برای خانه های خالی قبض مالیاتی 
صادر کنیم.ســخنان وزیر راه و شهرسازی نشان 
می دهد فاز شناســایی خانه های خالی چندان 
دقیق نبوده، مســئله ای که کارشناسان مسکن 
هم بر آن تاکید می کنند.علی فرنام کارشــناس 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی یکی 
از منتقدان شــیوه شناسایی خانه های خالی در 
کشور با هدف اخذ مالیات است. وی پاشنه آشیل 
اخذ مالیات از خانه های خالی را نحوه شناسایی 
آن و دخیــل کردن مســتأجران در این فرآیند 

می داند. 

خواب طوالنی اشتغالزایی در صنعت 

 خیز بیکاری در ۱۴۰۱ 
نائــب رئیــس کمیته بیمه و دســتمزد 
اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری 
در مورد وضعیت اشــتغالزایی در کشور 
می گوید: با توجه به اُفت شــدید سرمایه 
گــذاری در بخش صنعت، چشــم انداز 
اشتغالزایی در کشور ناامید کننده است.

 موضوع اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری 
همیشــه مورد توجه دولت ها بوده است. 
البته این توجه برای مانور تبلیغاتی قبل 
و بعد از انتخابات رئیس جمهوری بسیار 
کارآمد اســت. امــا واقعیت جامعه چیز 
دیگــری را نیــاز دارد؛ تحقق وعده های 
اشــتغالزایی و کاهش جمعیت بیکاران 

کشور.
بــه تازگی مرکــز آمار ایــران گزارش 
اشــتغال و بیکاری در زمستان1400 را 
منتشــر کرد. بر این اساس نرخ بیکاری 
در فصل آخر پارســال نســبت به مدت 
مشابه درسال۹۹ قبل 3/ 0درصد کاهش 

یافته و به 4/ ۹درصد رسیده است.
ازآنجاکه نرخ بیکاری یکی از شاخص های 
سنجش وضعیت اقتصادی است، برخی 
مدعی هســتند این روند به دلیل بهبود 
وضعیت اشتغال است. اما بررسی دقیق تر 
آمار ها نشان می دهد در طول سال1400 
تنها حدود 3۹هزار نفر به تعداد شاغالن 
افزوده شــده اســت و کاهــش بیکاران 
بیشــتر از آنکه ناشــی از اشتغال بیشتر 
باشــد، نتیجه کاهش میزان مشــارکت 

اقتصادی است.
علی رضا حیدری نائب رئیس کمیته بیمه 
و دســتمزد اتحادیه پیشکسوتان جامعه 

کارگــری دلیــل کاهش نــرخ بیکاری 
را چنین تشــریح کــرد و گفت: کاهش 
نرخ بیکاری طبق آمار زمســتان 1400 
طبیعی اســت، چرا کــه در این زمان با 
کاهش شــدت کرونا در کشور و افزایش 
فعالیت هــای اقتصادی به ویژه در بخش 
خدمات، بخشــی از کارگران که به دلیل 
محدودیت ها در دوران کرونا بیکار شده 
بودند به فعالیت قبل از شــیوع کرونایی 
خود ادامه دادند واشــتغال مجدد برای 

آن ها فراهم شده است.
ایــن فعال کارگری گفت: در حال حاضر 
گروه هایی کاری متفاوتی در کشور وجود 
دارد که هنوز شرایط حضور برای فعالیت 
آن ها فراهم نشــده است. حتی این عده 

هم می توانند بخشی از اشتغال جدید را 
به خود اختصاص بدهند.

حیدری تأکید داشــت: از این رو تغییر 
عمــده ای در بخــش کاهش بیکاری و 
یا افزایش اشــتغال اتفاق نیفتاده است. 
یعنی نباید انتظارداشــت نرخ بیکاری 
بدون شــوک کرونا بهبــود پیدا کرده 

باشد.
وی ادامه داد: اصوالَ تولید تابع دو متغییر 
اصلــی به غیر از تکنولوژی اســت؛ ورود 
نیــروی کار بــه بازار و ســرمایه گذاری 

دربخش های مختلف مولد است.
بــه گفته این فعــال کارگری؛ از آنجا که 
افزایش نیروی کار متأثر از سرمایه گذاری 
به ویژه در بخش های صنعتی می باشــد 

و انباشــت سرمایه از سال های 13۹۸ تا 
کنون نرخ هزینه اســتهالک دارایی های 
ثابت کشور بیش از نرخ انباشت سرمایه 
بوده است و ناگزیر اقتصاد از سرمایه های 
خود اســتفاده می کند، عدم انتظار شغل 
جدیــد در بخــش صنعت کاماًل طبیعی 

می باشد.
وی تصریــح داشــت: در بخش صنعت 
ســرانه ایجاد شــغل خیلی باالســت و 
نیاز به انباشــت ســرمایه سنگین دارد و 
دراین بخش اشــتغال به سادگی انجام 

نمی گیرد.
رئیس کمیته بیمه و دســتمزد اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگری ادامه داد: 
بخش کشاورزی نیز متأثر از خشکسالی 

و کاهش بارش اســت. طی ســال های 
گذشــته هیــچ نشــانه های مثبتی از 
بارندگی در کشــور ایجاد نشده، بنابراین 
اشــتغال زایی در بخش کشــاورزی هم 

مثبت نبوده است.
حیــدری با بیــان اینکه تنها بخش قابل 
توجــه در اشــتغالزایی، بخش خدمات 
کشــور اســت، گفت: ایــن بخش حلقه 
ارتباط بین بخش صنعت و کشــاورزی 
را تکمیــل می کند. هر زمانی که این دو 
بخش پیشــرو بودنــد بخش خدمات به 
عنــوان مکمل، ایــن دو بخش را تقویت 

کرده است.
وی ادامه داد: به دلیل عدم خلق فرصت 
برای هر ســه بخش )صنعت، کشاورزی 
و خدمات( فرصت اشــتغالزایی در کشور 
به دلیل سیاست های دولت از بین رفته 

است.
این فعال کارگری با تأکید بر این موضوع 
که با شــرایط فعلی، چشــم انداز مثبتی 
برای اشتغالزایی در کشور وجود نخواهد 
داشــت، گفت: در حال حاضر با توجه به 
نرخ تــورم انگیزه ســرمایه گذار جهت 
سرمایه گذاری و به دنبال آن اشتغالزایی 
در بخش های صنعتی کشــور به حداقل 
رسیده است و مقصر اصلی شکل گیری 

چنین تورم، خود دولت است.
سیاســت های  داشــت:  تأکیــد  وی 
اشــتغالزایی کشــور توان پاسخگویی 
بــه جمعیــت بیکار را نــدارد. وضعیت 
اشــتغالزایی به بدترین شــکل در حال 

کاهش است.

معاون وزیر صنعت:
کاالها را فوری به ۱۴۰۰ برگردانید قیمت 

 معاون وزیر صنعت گفت: هرگونه افزایش قیمت خودســرانه غیرمنطقی 
اســت و از تولیدکنندگان انتظار می رود که مطابق مقررات تعیین شــده 

اقدام کنند.
معاون وزیر صنعت گفت: بنگاه های اقتصادی قبل از هرگونه تغییر قیمت 
کاالهای مشمول قیمت گذاری باید مستندات الزم را به سازمان حمایت 

ارایه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.
عباس تابش در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعاالن 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع 
واقع در شــهر صنعتی کاوه برگزار شــد، اظهارداشت: تنظیم بازار کشور از 
چرخش چرخ تولید می گذرد باید اول کاالیی تولید شــود تا در خصوص 

حقوق مصرف کننده آن کاال بحث کنیم .
وی افزود: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند که نظارت در حوزه قیمت 
صورت گیرد. البته در سایر کشورها نیز نظام مندی های متفاوتی در تنظیم 
بازار وجود دارد و دولت ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را ایفا می کنند.

معــاون وزیــر صمت افزود: در ایران هــم این تنظیم گری برای حدود 50 

قلم کاال انجام می شود.
وی گفت: بنگاه های اقتصادی قبل از هرگونه تغییر قیمت کاالهای مشمول 
قیمت گذاری پیشینی باید مستندات الزم را به سازمان حمایت ارایه کنند 

تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.
وی گفــت: هرگونــه افزایــش قیمت خودســرانه غیرمنطقی اســت و از 
تولیدکنندگان انتظار می رود که مطابق مقررات تعیین شده اقدام کنند. 
افزایش قیمت کاالهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه 
ستاد تنظیم بازار غیر قانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی 
کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کاالها اقدام شده باشد باید 

آنرا اصالح و به قیمت های سال 1400 برگردانند.
تابش گفت: به اســتناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کاالها، 

برخورد قانونی خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: بنگاه 
هایی که درخواســت های خود را به همراه اســناد و مدارک الزم برای طی 
مراحل کارشناسی ارایه نمایند تا نسبت به اعالم نظر دقیق و کارشناسی 

درخواست آنها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار جهت اجرا ابالغ گردد
وی کاالهایی که مشــمول قیمت پیشــینی هستند را لبنیات پر مصرف، 
شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای 
شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده 
های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، 
دارو و مکمل های دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشــکی، انواع 
خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، 
کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، الستیک خودرو، انواع پوشک 
و دســتمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، 
حمل و نقل بار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده ای و بندری، 
اعالم کرد و هشدار داد که هیچ بهانه ای در افزایش قیمت این کاال پذیرفته 
شده نیست.وی گفت: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف 
کننده بتواند به راحتی کاالی خود را خریداری کند. این حق مصرف کننده 
است که از یک شبکه توزیع شیشه ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم 

مکلف است که این حق مسلم مصرف کننده را تامین کند.

خ ارز پیش بینی جدید از نر

 دالر تا 32 هزار تومان افزایش می یابد
یــک کارشــناس بازار های مالــی درخصوص روند بــازار دالر گفت: 
پیش بینی معامله گران و فعاالن اقتصادی در این بازار این بود که برجام 
انجام می شــود. من فکر می کنــم باتوجه به بودجه 1401 پیش بینی 
دولت نیز همین بوده اســت، به همین دلیل دولت وارد مباحثی مثل 

حذف ارز ترجیحی شد که آثار تورمی دارد.
علی چشمی درمورد احیای برجام ادامه داد: هنوز هم تحلیل من این 
اســت که ایران یک بازگشــت به برجام ضعیف خواهد داشــت و از نظر 

ارزی شرایط بهبود پیدا می کند.
چشــمی بیان کرد: شــواهد در مدت اخیر نشــان داده که دولت دالر 
۲5 هزار را تومان را نمی تواند نگه دارد. همچنین تورم این ســال ها و 
انتظاراتی که برای احیای برجام وجود داشت باعث خواهد شد که دالر 

را در ایــن قیمت هــا نتواند مدیرت کند، به همین دلیل اگر یک احیای 
برجام ضعیف اتفاق بیفتد دالر زیر 30 هزار تومان قابل مدیریت است 
و درصورتیکه این پیش بینی عملی نشود شرایطی همانند بهار 13۹0 

و خروج ترامپ از برجام خواهیم داشت.
نوسانات دالر بنیان محکمی ندارد

مجتبی دیبا، دیگر کارشناس مالی درمورد بازار دالر گفت: با توجه به 
حذف ارز 4۲00 تومانی و شــوک ناشــی از آن در جامعه شــاهد بودیم 
دالر تا ۲۸ هزار تومان هم رشــد کرد. البته حرکت هایی که ما در این 
دوران از جانــب دالر خواهیــم دید خیلی پایه و بنیان محکمی ندارد و 

فعال می توانیم سقف 3۲ تا 33 را برای آن درنظر بگیریم.
او ادامه داد: به طور کلی از میزان تورم و حجم نقدینگی انتظار می رود 

کــه بــازه رفتــاری بین 3۲ تا ۲5 هزار تومان را می توانیم مدت ها برای 
دالر شاهد باشیم.

دیبا بیان کرد: اگر از لحاظ تکنیکال بخواهیم بررســی کنیم محدوه 
600/۲۸ تا ۲00/۲۸ یک منطقه مقاومتی پیش رو برای دالر اســت. 
برای شکستن این محدوده فرآیند شکستی باید اتفاق بیفتد که فعال 

این فرآیند را کامل نکرده است.
دیبا درمورد ســقف قیمتی دالر گفت:، اما خبر بدی که در این میان 
وجود دارد وقتی چســبندگی قیمتی به این ســطح به این معنی است 
کــه شکســت ایــن طرح در دوران بعدی آســان تر می شــود و اگر از 
 600/۲6 باالتــر رود بایــد انتظــار باال رفتن تا 3۲ و 33 را نیز داشــته

 باشیم.

خبر ویژه

بر اساس آمار مرکز آمار ایران طی زمستان 1400 اجاره بهای واحدهای 
مســکونی نســبت به فصل مشابه ســال ۹۹ بالغ بر ۲۸.1 درصد افزایش 

یافته است.
در زمستان سال گذشته شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی 
در مناطق شــهری، به عدد ۲۷۹.۷ رســید که نســبت به فصل قبل  6.4 

درصد افزایش داشته است.
در این فصل اســتان یزد با ۸.6درصد بیشــترین و اســتان سیســتان و 
بلوچستان با 1.5 درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان های 

کشــور داشــته اند. درصد تغییرات شــاخص قیمت اجاره بها مسکن در 
زمســتان گذشــته نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 
۲۸.1درصد بوده که نســبت به فصل پاییز  ســال 1400 با ۲5.۷ درصد 
۲.4 واحد درصد افزایش نشان می دهد.در این فصل بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه با 40درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه با 11.۸ درصد، مربوط به اســتان سیســتان و بلوچســتان 
است. به عبارتی در فصل زمستان 1400، خانوارهای استان لرستان به 
طور متوسط 11.۹ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای 

استان سیستان و بلوچستان، به طور متوسط 16.3 واحد درصد کمتر از 
میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.

نــرخ تــورم اجــاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمســتان 1400 ، 
برابر ۲6.۹  درصد اســت، که اســتان لرستان با 3۷.4 درصد، بیشترین و 
اســتان سیستان و بلوچســتان با 1۲.۸ درصد، کمترین نرخ تورم اجاره 
بها را داشــته اند. همچنین در فصل مورد اشــاره متوسط افزایش هزینه 
اجــاره بهــا بــرای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشــته اند، برابر با 

50.۹ درصد بوده است.

 رشد ۵1 درصد اجاره بهای قراردادهای تمدیدی

خ اجاره بها در زمستان ۱۴۰۰ افزایش 28 درصدی نر
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نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب :

کرات برای افزایش تولید نفت نمی مانیم منتظر نتایج مذا

کوتاه از انرژی

بین الملل

اروپا آماده تحریم صادرات 
انرژی روسیه می شود

دانیــل یرگین، مورخ انرژی آمریکایی 
اعــالم کرد اروپا ممکن اســت تحریم 
صــادرات انرژی روســیه را آغاز کند. 
دانیــل یرگین گفت: تصور می کنم ما 
ایــن تحریم ها را خواهیم دید.اتحادیه 
اروپا از زمانی که کشــتار غیرنظامیان 
در بوچا را محکوم کرده، به طور جدی 
در حال بررسی تحریم صادرات انرژی 
روسیه است.در حالی که اتحادیه اروپا 
زغال ســنگ روسیه را تحریم کرده و 
متعهد شده است خود را تا پایان سال 
از وابســتگی به نفت روسیه برهاند، اما 
نمی تواند به راحتی از وابستگی به گاز 
طبیعی روســیه خالص شود و چنین 
اقدامی باید ظرف چند ســال آینده به 
صورت حساب شده انجام شود.اروپا به 
صورت کلی برای یک سوم از تقاضای 
گاز طبیعــی و برای یک چهارم از نفت 
مورد نیازش، به واردات روسیه وابسته 
اســت. این منطقه بــه دلیل نگرانی از 
تاثیــر تحریم ها بر اقتصادهای اروپایی 
به خصوص آلمان که بزرگترین اقتصاد 
اروپاســت، تاکنون از تحریم مستقیم 
صادرات انرژی روسیه خودداری کرده 
اســت. آلمان بــرای نیمی از گاز مورد 
نیازش به روســیه متکی است.از زمان 
آغاز حمله نظامی روســیه به اوکراین، 
فشار بر خریداران انرژی روسیه افزایش 
پیــدا کرده و اتحادیه اروپا اعالم کرده 
اســت سرگرم کار روی پیشنهادهایی 
برای اعمال تحریم نفتی علیه روســیه 
است.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه روز پنج شــنبه گفــت: اروپا 
جایگزیــن فــوری مطمئنی برای گاز 
طبیعی روســیه نــدارد و تالش برای 
ایــن کار، تاثیــر منفــی بزرگی روی 
اقتصادهــای اروپایی خواهد داشــت.
تصور می رود ســران اتحادیه اروپا در 
نشست اواخر مه درباره احتمال خرید 
مشــترک گاز طبیعی برای جلوگیری 
از رقابــت بین خودشــان برای خرید 
گاز غیرروســی مذاکره خواهند کرد.
کمیســیون اروپا اوایل مارس طراحی 
را بــرای کاهش تقاضای اتحادیه اروپا 
برای گاز روسیه به میزان دو سوم پیش 
از پایــان ســال ۲0۲۲ و به طور کامل 
تا ســال ۲030 ارائه کــرد. این طرح 
بــه دنبال متنوع کــردن منابع تامین 
گاز، سرعت بخشیدن به توسعه منابع 
تجدیدپذیــر و جایگزین کردن گاز در 

گرمایش و تولید نیرو خواهد بود.

 افزایش قیمت نفت 
کنش به تحریم نفت  در وا

روسیه در اروپا
نفت در آســتانه تعطیالت آخر هفته 
طوالنی، روز پنج شنبه تحت تاثیر اقدام 
اتحادیه اروپا در بررســی ممنوعیت 
نفت روســیه در قیمت باالتری بسته 
شد و به رشد هفتگی دست یافت.بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت در 
10۷ دالر در هر بشکه بسته شد و برای 
کل هفته ۸.۸ درصد رشــد نشان داد. 
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل 
در ژوئن با دو دالر و ۹۲ سنت افزایش، 
در 111 دالر و ۷0 سنت در هر بشکه 
بسته شد.نفت پس از گزارشی مبنی بر 
این که اتحادیه اروپا به دنبال رویکرد 
ممنوعیــت تدریجــی نفت روســیه 
اســت، صعود کرد. والدیمیر پوتین، 
رئیــس جمهور روســیه هفته جاری 
به عملیــات نظامی در اوکراین ادامه 
می دهــد. از ســوی دیگر آژانس بین 
المللی انرژی در گزارشــی اعالم کرد 
اعضای اوپــک پالس تنها 10 درصد 
از افزایــش تولیدی کــه ماه میالدی 
گذشــته وعــده داده بودند را عملی 
کرده انــد.در آمریکا ذخایر نفت هفته 
گذشته بیش از ۹ میلیون بشکه رشد 
کرد و بیش از یک ســوم از این رشــد 
بــه انتقال نفت از ذخایر اســتراتژیک 
به ذخایر تجاری نســبت داده شــد. 
همزمان عمــده ذخایر فرآورده های 
نفتی کاهش پیدا کرد.دنیس کیسلر، 
نایب رئیس معامالت شــرکت "بی او 
کی فایننشــیال" گفت: معامله گران 
می دانند که بخش زیادی از این رشد 
ذخایر مربوط به ذخایر اســتراتژیک 
اســت که اکنون به پایین ترین میزان 
۲0 سال گذشته رسیده است. ذخایر 
نفــت 60.45 میلیون بشــکه پایین 

میانگین پنج ساله است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

 فعال شیوه توزیع سوخت 
تغییر نمی کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 
فعال تصمیم بر توزیع بنزین به همین شیوه 
کنونــی اســت، گفت: قرار بــود ابتدا طرح 
جدیــد بنزینــی در کیش به صورت پایلوت 
اجرا و معایب و محاســن آن بررســی شود 
که تاکنون هیچ گزارشــی ارائه نشده است.
هــادی بیگی نژاد عضو کمیســیون انرژی 
مجلس اظهار داشــت: هنوز مشخص نیست 
تصمیمات در این خصوص چگونه اســت و 
هیچ گزارشی نیز از سوی دولت و مجلس ارائه 
نشده است. وی درباره احتمال واردات بنزین 
بیان داشــت: طبق برآوردهــا روند مصرف 
بنزین افزایشی است، ما حدود 110 میلیون 
لیتر در روز تولید بنزین داریم اما امسال در 
تعطیالت نــوروز رقم مصرف از تولید باالتر 
رفــت، بنابراین ایــن احتمال وجود دارد که 
طی چند سال آینده مصرف بیش از میزانی 
باشــد که امکان تولید داریم.بیگی نژاد عضو 
کمیسیون انرژی مجلس درباره راهکارهای 
کاهش مصرف خاطرنشــان کــرد: راه های 
متعددی برای کنترل مصرف وجود دارد، از 
جمله آن تغییر و متنوع سازی سبد سوختی، 
سرمایه گذاری روی اتومبیل های کم مصرف، 
صرفه جویی از ســوی همه مردم و گسترش 
ناوگان حمل و نقل عمومی اســت.بر اساس 
این گزارش همزمان با اول اســفندماه سال 
1400 طرح بازتوزیع یارانه بنزین در جزیره 
کیش آغاز شد.در این طرح، همه شهروندان 
دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو 
و افراد بدون خودرو، امکان دریافت سهمیه 
بنزیــن ۲0 لیتری را دارا خواهند بود.در این 
طرح، قیمت بنزین تغییری نکرده اســت و 
بنزین یارانه ای 1500 تومان و قیمت بنزین 
آزاد 3000 تومان اســت و افراد فاقد خودرو 
که مصرف بنزین ندارند می توانند ســهیمه 
بنزین یارانه ای خود را به دیگران انتقال داده 

یا به فروش برسانند. 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی:

وزارت نفت به دنبال افزایش 
فروش نفت است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه وزارت نفت از 
زمان شــروع به کار دولت ســیزدهم به دنبال 
افزایــش فروش نفت اســت، گفت: اگر روند 
افزایش فروش نفت به همین روال ادامه یابد 
دولت به موفقیت های چشــمگیری دســت 
می یابد.حســین حسین زاده ، به دیپلماسی 
فعــال دولــت در بخش نفت اشــاره و اظهار 
کرد: با سیاست گذاری دقیق دولت در تحقق 
دیپلماســی انرژی، توسعه قراردادهای نفتی 
در دســتور کار وزارت نفــت قــرار گرفت و از 
ظرفیت دانش بنیان ها برای تقویت استخراج 
نفت و توسعه پتروشیمی ها استفاده شد. عضو 
هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی افزود: دولت سیزدهم با استفاده از 
درآمدهای نفتی که از طریق دیپلماسی انرژی 
به دســت آورد، بدهی های دولت قبل را بدون 
خلق پول و استقراض از بانک مرکزی پرداخت 
کرد که این اقدام سبب شد کسری بودجه که 
فشار سنگینی را برای تأمین هزینه های جاری 
و عمرانــی ایجــاد می کرد، کاهش یابد.وی با 
بیــان اینکه اگــر روند افزایش فروش نفت به 
همین روال ادامه یابد دولت به موفقیت های 
چشــمگیری دست می یابد، تصریح کرد: در 
حوزه دیپلماسی انرژی تعامل بسیار خوبی با 
همســایگان شروع شده و با کشورهایی نظیر 
ترکمنســتان قراردادهای خوبی منعقد شده 

است.

 با ثبت بارگیری116 دستگاه 
تانکر حمل قیر در یک روز؛

رکورد بارگیری و حمل محصول 
در نفت پاسارگاد شکسته شد

با ثبت بارگیری116 دستگاه تانکر حمل قیر 
در یــک روز رکورد بارگیری ، حمل محصول 
و تخلیه روزانه در شــرکت نفت پاســارگاد، 
واحد قیر ســازی بندرعباس شکسته شد. این 
شرکت با بارگیری 116 دستگاه تانکر از محل 
حوالــه هــای فروش صادراتی و داخلی ، با تناژ 
بیش از ۲هزار و ۸00 تن از کارخانه قیرسازی 
بندرعباس و تخلیه 106 دستگاه تانکر با تناژ 
۲هــزار و 600 تن در پایانه رکورد تازه ای را در 
میزان بارگیری ، حمل محصول و تخلیه بار طی 
یک روز در کارخانه بندرعباس شــرکت نفت 
پاســارگاد را ثبت کرده است.مطابق گزارشی 
که به تازگی از طرف واحد حمل و نقل و امور 
گمرکی شرکت نفت پاسارگاد ارائه شده است 
این رکورد در تاریخ 1۸ فروردین ماه امسال به 
ثبت رســیده  و این میزان از بارگیری ، حمل 
محصول و تخلیه بار روزانه از بدو افتتاح کارخانه 
بندرعباس شــرکت نفت پاسارگاد تاکنون بی 

سابقه بوده است.

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با 
تاکید بر اینکه در صنعت نفت هرگز منتظر مذاکرات 
و بحث های تحریمی نیســتیم و نمی مانیم گفت: 
در همین شرایط که دولت سیزدهم مستقر شده، 
افزایش تولید و صادرات نفت به انجام رسیده است. 
علیرضا دانشــی افزود: با تمام توان برای حضور در 
بــازار، اقدامات خــاص فنی را انجام می دهیم. وی 
با اشــاره به اینکه در سرمایه  گذاری، نگاه به داخل 
است، گفت: سرمایه های قابل مالحظه ای در اختیار 
داریم که به درســتی مدیریت نشــده است؛ آن ها 
را بــرای اجرای طرح های نفتــی می توانیم به کار 
بگیریم. دانشی تاکید کرد: سرمایه ها و داشته های 
مناطق در بخش های مولد به خوبی مورد اســتفاده 
قرار نگرفته  است، اما با برنامه ریزی و هدف گذاری 
که انجام شــده اســت، بازگشت سرمایه بانک ها و 
غیربانک ها در زمان بندی مشــخص اتفاق خواهد 
افتاد. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
با اشاره به امضای قرارداد جمع آوری گازهای همراه 
با حضور وزیر نفت، گفت: در این طرح، جمع آوری 
گازهای مشــعل با ســرمایه گذاری پتروشیمی ها 
انجام می شــود تا خوراک مورد نیاز خود را از این 

محل تامین کنند.

یک قرارداد نفتی در حال نهایی شدن است
وی ارزش این قراردادها را 4۷0 میلیون یورو اعالم 
کرد و افزود: در این زمینه و ســایر بخش های مولد، 
ســرمایه گذاری های جدیدی نیــز در حال تدوین 
است.دانشــی افزود: با شرکت های خارجی فعال در 
زمینه نفت و گاز تعامالت مثبتی داریم و با کشورهای 
دوست نیز همکاری های سازنده ای برقرار کرده ایم 
که در این زمینه یک قرارداد با طرف خارجی به امضا 
رسیده است و قرارداد دیگر نیز در حال نهایی شدن 
است. به گفته مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب، کارهای فراوانی پیش روی ما اســت که در 
دولت گذشــته و با وجود فرصت ۸ساله، با جدیت و 

برنامه ریزی به آنها پرداخته نشده است.

توان داخلی برای اجرای پروژه های نفتی 
مناسب است

 وی تاکید کرد: هر کجا که با کمبود دانش و فناوری 
مواجه هســتیم، حضور شرکت های خارجی باید با 
انتقال دانش همراه باشــد. دانشــی با اشاره به اینکه 
تــوان داخلی برای اجــرای پروژه های نفتی خوب 
اســت، گفت: شرکت های دانش بنیان داخلی فعال 

هستند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

برای اولین بار در کشور موفق به ساخت 
»تسهیالت سرچاهی« شدیم

 وی ادامه داد: امسال برای اولین بار در کشور موفق 
به ســاخت »تسهیالت ســرچاهی« 15 هزار پامی 
شدیم که در کل دنیا ۲ یا 3 سازنده برای آن وجود 
دارد. ســال آینده نیز »تجهیزات درون چاهی«  15 
هزار پامی بومی سازی خواهد شد.مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب افزود: در ماشــین های 
دوار نیز بخشــی از قطعات بومی ســازی شده است 
و تالش ما این اســت که وارد ســاخت ابزار دقیق و 
سیستم های کنترلی شویم، زیرا از ساخت کاالهای 
مکانیکــی عبور کرده ایــم. وی با بیان اینکه در این 

مدت که دولت مستقر شده است، با نگاهی بلند به 
افق های پیش رو در صنعت نفت و پیرامون زنجیره 
ارزش کمیته هایی تشکیل شد، گفت: تالش خواهیم 
کرد حلقه های مفقوده ای که می توانند در باالدست 
نفت تولید ثروت کنند شناسایی شوند. دانشی ادامه 
داد: در صنعت نفت چند کمیته مهم تشــکیل شده 
است و نتایج خوبی را از کمیته ها شاهدیم. وی تاکید 
کــرد: هر کجا که بــا کمبود دانش و فناوری مواجه 
هســتیم، حضور شرکت های خارجی باید با انتقال 
دانش همراه باشــد. دانشــی با اشاره به اینکه توان 
داخلــی برای اجرای پروژه های نفتی خوب اســت، 
گفت: شرکت های دانش بنیان داخلی فعال هستند 

و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

ساخت نیروگاه های کوچک مقیاس در دستور 
کار قرار دارد

وی با تاکید بر اینکه یکی از کمیته هایی که تشکیل 
شــده، کمیته آب است، افزود: تالش بر این است 
که فشار را بر روخانه کارون به حداقل برسانیم و 
پساب های صنایع دیگر را بعد از تصفیه با رایزنی 
با مســووالن محلی وارد فعالیت های خود کنیم.

مدیرعامل شــرکت ملــی مناطق نفتخیز جنوب 
تاکیــد کــرد: همچنین با توجه به گسســتگی 
کــه در اراضی وجود داشــت، کمیتــه اراضی و 
دارایی ها تشــکیل شده است. کمیته برق نیز در 
خصوص منابع تامین برق تشکیل شده و ساخت 
نیروگاه های کوچک مقیاس در دســتور کار قرار 
دارد. وی بــه ظرفیت و توانمندی هایی که صدور 
خدمات فنی و مهندســی در کشــور وجود دارد، 
اشاره کرد و گفت: در این زمینه از برخی کشورها 
دعوت کرده ایم و مذاکراتی نیز انجام شده است. 
دانشــی به انجام مسئولیت های اجتماعی در این 
شــرکت نیز اشــاره کرد و افزود: هیچ قراردادی 
بدون وجود پیوســت مســئولیت های اجتماعی 
امضا نخواهد شــد. وی ادامه داد: با تفاهم نامه ای 
که با شرکت ملی حفاری به امضا رسید، در زمینه 
بهسازی ناوگان دکل های حفاری اقدامات مهمی 
انجام دادیم و در حال اجرایی کردن آن هســتیم 
و با توجه به آنکه پیش از این جهاد دانشــگاهی 
برای توســعه ناوگان حفــاری ورود کرده بود، با 
آنها نیز مذاکراتی صورت گرفته است. مدیرعامل 
شــرکت مناطق نفتخیز جنوب با تاکید بر اینکه 
در خصــوص خط لوله گوره- جاســک برخی از 
کارشناســان معتقدنــد، این خــط لوله با عجله 
افتتاح شد، افزود: این خط نیاز به تعمیرات دارد؛ 
همچنیــن بــا توجه به آنکه هنوز خط لوله انتقال 
نفت از اهواز به گوره نوســازی نشــده است، توان 
صادراتــی این خط لولــه نمی تواند به طور کامل 
مورد اســتفاده قرار گیرد. به گفته دانشــی، آنچه 
که مهم است باید خطوط انتقال از اهواز تا گوره 
پایدار شود. وی گفت: این خط دچار مشکل بود 
و با برنامه ریزی های گسترده ای که انجام شده در 
تعمیرات و نوسازی خط صادراتی اهواز-گوره وارد 
عمل شــده ایم. دانشی ادامه داد: دولت سیزدهم 
اکنون با رقم قابل مالحظه ای اعتبار احداث خط 
جدیــد صادراتی اهواز به گوره را تصویب کرده و 
کارها در حال انجام برای رفتن به مناقصه است.

ســخنگوی صنعــت برق گفــت: در اقلیم هایــی مانند تهران، 
کولرگازی و داکت اسپیلت، باعث مصرف بیش از اندازه می شود 
و کسانی که از این نوع وسایل سرمایشی استفاده می کنند اگر 
دمای کولر و ساعت استفاده را مراقبت نکنند نمی توانند الگوی 
مصرف را رعایت کنند و در این صورت متناسب با افزایش مصرف 
باید مبالغ بیشتری را پرداخت کنند.مصطفی رجبی مشهدی با 
بیان اینکه  ۸5 درصد مشــترکان در تهران از کولر آبی اســتفاده 
می کنند، اظهار کرد: در زمان ساخت و ساز اگر شرایط به نحوی 
باشد که با عایق شدن فضا شاهد خروج انرژی از واحد مسکونی 
نباشیم، کولرگازی راندمان بهتری نسبت به سایر تجهیزات دارد؛ 

اما به دلیل عدم رعایت آیین نامه های ســازمان نظام مهندســی 
برای جلوگیری از ورود گرما و خروج انرژی در زمان ساخت واحد 
مســکونی، شاهد اتالف انرژی فراوان در این بخش هستیم.وی 
افزود: کولرهای آبی مصرف انرژی کمتری دارند و مشــترکانی 
که از این کولر استفاده می کنند در صورت استفاده از دور کند 
می توانند مصرف خود را به زیر الگو برســانند و هزینه کمتری 
بپردازند.رجبی با بیان اینکه برای اغلب مناطق با اقلیم خشک 
و اقلیم های مشابه کولر آبی مطلوبیت دارد گفت: از مشترکانی 
که کولرگازی یا داکت اســپلیت  اســتفاده می کنند، نمی توان 
انتظار داشت که الگوی مصرف را رعایت کنند، هرچند کولرهای 

گازی برچســب انرژی دارند اما با بررســی های صورت گرفته به 
این نتیجه رســیدیم که بســیاری از کولرهای گازی موجود در 
بازار از راندمان مصرفی خوبی برخودار نیســتند و یا به صورت 
قاچاق وارد کشور شده اند.سخنگوی صنعت برق ، گفت: همواره 
بیش از 60 درصد از مصرف برق در ماه های گرم سال به وسایل 
سرمایشــی اختصاص دارد.اگر دمای تنظیم کولرگازی را یک 
درجه افزایش دهیم، حدود 3 درصد از مصرف برق آن کاســته 
می شــود، به عبارت دیگر اگر کولرهای گازی یا دســتگاه های 
سرمایشی به جای دمای 1۸ درجه روی ۲5 درجه قرار گیرند، 

حدود ۲0 درصد از مصرف برق کاهش می یابد.  

سخنگوی صنعت برق عنوان کرد؛

گازی غیر استاندارد، عامل قبض های نجومی کولرهای 

خبر  ویژه

معاون اول رییس جمهور :

تامین آب و برق از مهمترین خدمات 
برای مردم است

معــاون اول رییــس جمهــور از مرکز ملی 
راهبری شــبکه برق ایران )دیسپاچینگ( 
بازدیــد کــرد و از نزدیــک در جریان نحوه 
کنترل و مدیریت شــبکه برق کشــور قرار 
گرفت.محمــد مخبر با حضــور در وزارت 
نیرو، ضمن اطالع از میزان تولید، مصرف و 
صادرات برق کشــور، از تالش ها و اقدامات 
شــبانه روزی کارکنان و دســت اندرکاران 
صنعت برق کشور قدردانی کرد.معاون اول 
رییس جمهور با حضور در نشستی با حضور 
معاونین و مدیران ارشد وزارت نیرو، تامین 
آب و بــرق را از مهمترین و اساســی ترین 
خدمات برای مردم برشمرد و افزود: تمامی 
ابعاد زندگی مردم با آب و برق درگیر است 
و هیچ ســاحتی از زندگی مردم نیســت که 
متأثر از این خدمات نباشــد.مخبر با تأکید 
بــر اینکه دولت بــرای تحقق اهداف وزارت 
نیــرو تمامی حمایت ها و پشــتیبانی های 
الزم را از این دســتگاه اجرایی انجام خواهد 
داد،  اظهــار امیدواری کرد مجموعه وزارت 
نیــرو بتواند فصل تابســتان پیش رو را نیز 
به خوبی مدیریت کند تا شــاهد خاموشــی 

نباشــیم.معاون اول رییــس جمهور گفت: 
وزارت نیرو دســتگاهی خوشنام در جامعه 
اســت که امیدوارم بتواند با توسعه خدمات 
این جایگاه را اســتمرار و ارتقا بخشد.مخبر 
با اشــاره به نامگذاری ســال جدید از سوی 
مقــام معظم رهبــری تحت عنوان »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرینی« اظهار داشت: 
وزارت نیرو می تواند برای تحقق شعار سال 
ضمن هماهنگی با وزارت صمت و کارخانه 
هــای تولید لوازم برقی، فراخوانی را جهت 
همکاری و مشــارکت شــرکت های دانش 
بنیان منتشــر کند تا با اســتفاده از دانش 
و ظرفیت شــرکت های دانش بنیان گامی 
مهم در کاهش مصرف و جبران کمبود برق 

برداشته شود.
مخبــر معاون اول رییس جمهــور در ادامه به 
موضوع انتقال آب از دریا نیز اشاره و خاطرنشان 
کرد: ایران کشوری است که در شمال و جنوب 
آن دریا واقع شده ولی در مرکز از مسئله خشکی 
رنج می برد، وزارت نیرو با پیگیری برنامه های 
انتقال آب از دریا می تواند یک یادگاری ارزشمند 

در این دوره از خود برجای بگذارد.

وزیر نیرو اعالم کرد؛

 احداث نیروگاه هایی با ظرفیت
6۰۰۰ مگاوات تا پیش از تابستان

وزیــر نیرو با اشــاره بــه آمادگی وزارت نیرو 
برای تابستان، گفت: » احداث 6000 مگاوات 
نیروگاه تا پیش از تابستان امسال پیش بینی 
شده است. البته اگر نیروگاهی به موقع وارد 
مدار نشــد، نیروگاه جایگزین در نظر گرفته 
شده و از این بابت نگرانی نداریم.«علی اکبر 
محرابیان در حاشــیه جلسه شورای معاونان 
وزارت نیرو ، با اشــاره به چالش های صنعت 
آب و بــرق گفــت: در چندین بخش نیازمند 
حمایت دولت هستیم که با توجه به شناسایی 
و اولویت بنــدی طرح ها، بــا تصویب بودجه 
1401 امیدواریم طرح هایی که برنامه ریزی 
کردیم به مرحله بهره برداری برســانیم.وزیر 
نیرو با تاکید بر پروژه های موجود در حوزه آب 
ادامه داد: تکمیل ســامانه های آبی، آبرسانی 
شــهری و روستایی که جزو برنامه ریزی های 
مهم بوده، باید اجرا شــود.وی با بیان اینکه 
در حــوزه برق هم بایــد ظرفیت های تولید 
بــرق را به صورت چشــمگیر افزایش دهیم، 
افــزود: برنامه چهار ســاله وزارت نیرو برای 
این بخش آغاز شــده که برخی از طرح ها در 
حال احداث و برخی متوقف شــده بود که به 

تازگی شروع شده که این جلسه برای تامین 
مالی و پشــتیبانی از این طرح ها بسیار مفید 
بود. امیدواریــم در دولت مصوباتی دریافت 
کنیم تا اجرای این طرح ها سرعت پیدا کند. 
محرابیان با اشاره به شعار سال و لزوم تحقق 
این شعار خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت  
شــرکت های دانش بنیان نکته دیگری است 
که در این جلسه به آن اشاره شد. باید بتوانیم با 
پتانسیل شرکت های دانش بنیان و استفاده از 
این ظرفیت موجود در مدیریت آب و برق، برای 
بهینه سازی مصرف، گام موثری برداریم البته 
دولــت نیز در زمینه برخورداری از اعتبارات 
اعالم آمادگی کرده اســت.وزیر نیرو در پایان 
یادآور شد: با برنامه ریزی های دقیقی که برای 
مدیریت مصرف و اســتفاده از ظرفیت هایی 
که امکان کاهش مصرف را در بخش خانگی 
به ویژه مشــترکان پرمصرف شده، امیدواریم 
بــا همکاری مفید بخــش خانگی و صنعتی 
بتوانیــم با کمترین مشــکالت برق را برای 
تابســتان مدیریت کنیــم. ، محرابیان گفت: 
اســتفاده از ظرفیت  شرکت های دانش بنیان 

نکته دیگری است که باید به ان پرداخت .
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55بانک و بیمه
پست بانک بخشنامه پرداخت 

تسهیالت به دانشگاه ها و 
موسسات آموزشی را ابالغ کرد

معاونت اعتباری و بین الملل پســت بانک ایران 
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
به دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و 
پارک های علم و فناوری برای اخذ تســهیالت 
از بانک هــا از محــل توثیق اموال در اختیار را به 
مدیریت شــعب استان ها و مناطق تهران ابالغ 

کرد.
بر طبق بخشــنامه شــماره 3۲03/01 مورخ 
10/1/1401 مدیرکل عملیات پولی و اعتباری 
اداره اعتبــارات بانک مرکــزی ج.ا.ایران که بر 
اســاس بند الف تبصره)۹( قانون بودجه ســال 
1401 کل کشور ابالغ شده است، به دانشگاه ها 
و موسســات آموزشی و پژوهشی و پارک های 
علم و فناوری اجازه داده شده با تصویب هیات 
امنای خود تا ســقف عملکرد درآمد اختصاصی 
ســال گذشــته، برای تکمیل طرح های تملک 
دارایی های ســرمایه ای خود با اولویت ساخت، 
خریــد و تکمیل خوابگاه های متاهلین به ویژه 
در مناطق کمتر توســعه یافتهاز موضوع بندپ 
ماده 103 قانون برنامه ششــم توسعه استفاده 
و بــرای به بازپرداخت اقســاط از محل درآمد 

اختصاصی خود اقدام کنند.
طبق این بخشنامه، دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالــی و پژوهشــی که در ســال 1400 دارای 
ردیف مســتقل بوده اند و دارای ردیف درآمدی 
اختصاصی، جاری یا تملک مســتقل بوده اند، 
کماکان مســتقل خواهند بود و صندوق های 
رفاه دانشجویان مکلف هستند نسبت به پیش 
بینی اعتبار الزم به منظور پرداخت یارانه سود 
و کارمزد تسهیالت با اولویت تسهیالت مربوط 

به احداث خوابگاه های متاهلین اقدام کنند.
همچنین، دانشــگاها و موسســات آموزشی و 
پژوهشی و فناوری و پارک های علم و فناوری 
اعــم از دولتــی و غیر دولتی نیــز می توانند با 
رعایت مفاد این بند، از تســهیالت بانکی برای 
خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به روزرسانی 
آزمایشگاه ها و کارگاه های خود استفاده کنند.

بر طبق این بخشــنامه، اصل و سود تسهیالت 
بانکــی دریافتــی، به عنوان بدهی دولت تلقی 
نمی شود و 10 درصد از درآمد اختصاصی و 10 
درصد از اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه 
ای ســاالنه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه  ها 
و مراکــز آمــوزش عالی برای احداث و تکمیل 
تجهیز خوابگاه های متاهلین به استثنای موارد 
دارای مصرف شــرعی مشخص اختصاص می 

یابد.

جلسه روسای شعب بانک ایران 
زمین استان یزد برگزار شد

جلســه بررسی عملکرد شــعب استان یزد در 
سال 1400 با حضور مدیر و روسای شعب این 

استان برگزار شد.
در این جلســه ابوالفضل پورحسنی مدیر شعب 
اســتان ضمن تقدیر از تالش همکاران در سال 
گذشــته بر بررسی و تحلیل آمار منابع در سال 

جدید به صورت لحظه ای تاکید کرد.
پورحســنی الزمه رسیدن به موفقیت را برنامه 
ریــزی و بازاریابی مســتمر دانســت و گفت: 
همــکاران کوشــا و همراهی کل شــعبه، راه 

رسیدن به هدف است.
مدیر استان نظافت و آراستگی شعب و همکاران 
را احتــرام به مراجعین بــه بانک بیان کرد و از 

روسای بر نظارت به این موضوع تاکید کرد.
در ادامه جلســه وحید حبوباتی معاون اســتان 
ارائــه خدمــات بانکداری مدرن به مشــتریان 
را از اولویت های اصلی ســال جدید دانســت 
و گفــت: برگــزاری کارگروه های تخصصی راه 
حل مناســبی برای حل مســائل و مشــکالت 

همکاران در شعب است.

اخبار

دکتر جباری مدیرعامل بیمه رازی: 

 روزنامه رازی در بهبود 
 ارتباط شرکت با مشتریان 

 و سرمایه انسانی نقش اثرگذاری 
داشته است

دکتــر علــی جبــاری- 
مدیرعامل بیمه رازی در 
نخستین ســالگرد چاپ 
شــماره روزنامــه رازی، 
اطــالع رســانی دقیــق 
به موقع و اثر گذار را یکی 

از مولفه های اصلی بهبود ارتباط بین مشتریان 
و شرکت ها دانست. در روزجاری چهارشنبه ۲4 
فروردین ماه ، روزنامه رازی یکســالگی خود را 
پشــت سر گذاشت، در همین رابطه دکتر علی 
جباری- مدیرعامل بیمه رازی یادداشتی را به 

شرح زیر نگارش کرده است:
به نام خدا

یکــی از مولفه های اصلی در بهبود ارتباط بین 
مشــتریان و شــرکت ها ، اطالع رسانی دقیق، 
بــه موقع و اثرگذار اســت و یکی از اصلی ترین 
مشتریان بیمه رازی ، سرمایه انسانی آن است.
روزنامه رازی توانسته در بهبود ارتباط شرکت 
با مشــتریان و سرمایه انسانی نقش اثرگذاری 
داشــته باشــد و لذا از مدیر و همکاران محترم 

روابط عمومی بیمه رازی قدردانی می نمایم.
بر اســاس این گزارش، شماره نخست روزنامه 
رازی در تاریــخ ۲4 فروردیــن 1400 با هدف 
ارتقاء ســطح آگاهی بخشــی و اطالع رسانی به 
چاپ رســید و امروز بعد از گذشــت 365 روز و 
چاپ 1۲۸ شماره از این روزنامه به یک سالگی 

روزنامه رازی رسیدیم.
روزنامه رازی در یک سال گذشته فعالیت های 
مجموعه را معرفی و به چاپ رســانده و این در 
حالــی اســت که در این مدت نــگاه ویژه ای به 
شعب به ویژه شعب شهرستان داشته و عاملی 
بوده تا شــعب بیش از گذشــته به فضای اطالع 

رسانی و تعامل با مخاطب بپردازند.
در تاریخ ۲۲ دی ماه ســال گذشــته صدمین 

شماره از این روزنامه به چاپ رسید.

هم زمان با سالروز وفات حضرت خدیجه )س(؛ 

بسته های معیشتی بانک پارسیان به دست نیازمندان رسید
مرحلــه نخســت رزمایش مواســات، 
همدلی و کمک مؤمنانه بانک پارسیان 
در سال 1401، در قالب پویش مواسات 
هم زمــان با ســالروز وفــات حضرت 
خدیجــه )س( بــا توزیع 450 بســته 
معیشــتی شامل ارزاق و اقالم ضروری 

بین نیازمندان آغاز شد.
بانــک پارســیان در راســتای انجــام 
مسئولیت های اجتماعی خود و در قالب 
پویش مواســات طــی چندین مرحله 
در ســال های اخیر به مناســبت های 
گوناگــون در تهیــه و تأمیــن اقــالم 
موردنیاز خانواده های نیازمند و اقشــار 
آســیب پذیر مشــارکت داشته است و 
امســال نیز همانند سال گذشته، 450 
بســته معیشتی شــامل ارزاق و اقالم 
ضــروری هریک بــه ارزش ریالی بیش 
از بیســت میلیون ریــال تهیه و میان 

نیازمندان توزیع کرد.
سید محمدحسین هاشمی که مسئولیت 

تهیه و توزیع این اقالم رابین نیازمندان با 
همکاری مؤسسات خیریه بر عهده دارد، 

گفت: به تأکید مدیرعامل بانک پارسیان بر 
استمرار این طرح خداپسندانه، طی چند 

روز آینده هم زمان با میالد امام حســن 
مجتبی)ع(، 450 بســته معیشتی دیگر 

آماده و به دست نیازمندان خواهد رسید. 
شایان ذکر اســت؛ این کار خیرخواهانه 
ســال های گذشته نیز هم زمان با سالروز 
وفات حضرت خدیجه)س( آغاز و تا پایان 

سال تداوم داشت. 
گفتنی اســت بانک پارســیان پیش تر 
نیز در جهت همراهی، همدلی و کمک 
مؤمنانــه به نیازمنــدان و انجمن های 
خیریــه بــا توجــه به شــرایط خاص 
ایجادشــده ناشــی از کرونا در کشــور 
اقدامــات قابل توجهی را انجام داده که 
کمــک به جامعه معلولین ایران، کمک 
بــه انجمن آلزایمر، اهدای بســته های 
نوشــت افزار به دانــش آموزان مناطق 
محروم، پرداخت تسهیالت خوداشتغالی 
و کارآفرینی به مددجویان کمیته امداد 
حضرت امام )ره( و ســازمان بهزیستی 
و همچنین اعطای وام قرض الحسنه به 
کسب وکارهای آسیب دیده کرونا از اهم 

این اقدامات است.

خبر ویژه

مجــوز قبولــی اتکایی بیمه کوثر با تاییــد بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران تمدید شد.

با اســتناد به ضوابط اجرایی ماده»1۹« آیین نامه شــماره»100« 
شــورای عالی بیمه و تایید مجدد کارشناســان قبولی اتکایی، بیمه 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران به  عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه 
کشــور، مجوز قبولی اتکایی شــرکت بیمه کوثر را به مدت یک سال 

دیگر تمدید کرد.
محسن امیری زاده خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت فنی و مالی 
خــوب شــرکت بیمه کوثــر، امکان جذب پرتفوی اتکایی از ســایر 
شــرکت های بیمه فراهم شــده که این امر به جذب پرتفوی سودده 
و در نتیجه ســودآوری بیمه کوثر که یکی از اهداف اساســی شرکت 

در سال جاری است، کمک شایانی خواهد کرد.

کوثر تمدید مجوز قبولی اتکایی بیمه 

اخبار

مفقودی 
ســواری  کمپانــی  ســند  ســبزو  بــرگ 
بــه   1392 مــدل   131EXتیــپ ســایپا 
شــماره  بــه  ســفید-روغنی   رنــگ 
بــه   85 د  ایــران638-74  شــهربانی 
شــماره  و   4875860 موتــور  شــماره 
 NAS411100D4911365 شاســی  
کــد ملــی  بــه  پــور  نــام رضــا جهــان  بــه 
از  و  گردیــده  0942281837مفقــود 

میباشــد. ســاقط  اعتبــار  درجــه 

مفقودی
کارت  رســاند  مــی  اطــاع  بــه  بدینوســیله 
بــا  ســفیدیان   ابوالفضــل  خــودرو  ماشــین  
شــماره   2-884388-457 ملــی  کــد 
خــودرو  علیمــراد  زنــد  1800فر شناســنامه  
رنــگ   - النســر  تیــپ  میتسوبیشــی  ســواری 
ماشــی - متالیــک -  مــدل 1993 شــماره پــاک 
 004710 موتــور   -  74 د   447 30ایــران 
شاســی 002388  مفقــود گردیــده و از درجــه 

باشــد. مــی  ســاقط  اعتبــار 

مفقودی 
موتــور  کمپانــی  ســند  ســبزو  بــرگ 
مــدل   SH150 تیــپ  همتــاز  ســیکلت 
پــاک  شــماره  مشــکی  رنــگ  بــه   1394
شــماره  بــه   23564-775 ایــران 
شــماره  بــه   0149NBF400520 موتــور 
بــه   150H9409612***NBF تنــه 
ملــی  کــد  صبــوری  محمدرضــا  نــام 
از  و  گردیــده  0924310324مفقــود 

میباشــد. ســاقط  اعتبــار  درجــه 

گهی فقدان مدرک تحصیلی آ
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب آزاد محمودی 
بــه شــماره شناســنامه  زنــد احمــد  کاش فر
 4959899859 ملــی  شــماره  بــه  و   510
صــادره از پــاوه در مقطــع کارشناســی پیوســته 
واحــد  عمــران   - عمــران  مهندســی  رشــته 
دانشــگاه آزاد ســنندج بــا شــماره 23479/ف 
و تاریــخ 1389/11/30مفقــود گردیــده اســت 
و فاقــد اعتبــار مــی باشــد. از یابنــده تقاضــا 
مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد 

اســامی ســنندج ارســال نمایــد.

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

برابــر رای شــماره 140060318603013664 مــورخ 1400/12/03 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی آقــای افشــین آبتیــن  فرزنــد فیــروز بــه شــماره شناســنامه 1882 صــادره از اردبیــل درقریــه شــالکو درششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 161/66 مترمربــع پــاك فرعــی41213  از اصلــی77 مفــروز و مجــزی 
از پــاک 276 از اصلــی 77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای باقــر طاهــری 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 اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

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

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

برابــر رای شــماره 140060318603013670 مــورخ 1400/12/03 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــك ناحیه2رشــت تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
متقاضــی آقــای غامرضــا ارادتمنــد اصلــی  فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره شناســنامه 1 صــادره از صومعــه ســرا درقریــه شــالکو 
ــای احداثــی بــه مســاحت 62/84 مترمربــع پــاك فرعــی41412 از اصلــی77  ــر بن درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
مفــروز مجــزی از پــاک 452 از اصلــی 77 واقــع در بخش4رشــت خریــداری از مالــك رســمی آقــای غامحســین غامرضاپــور 
کژدهــی محــرز گردیــده اســت. .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در صورتی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه 
مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضائ ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/27 ونوبــت دوم:1401/02/11
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك ناحیه 2رشت-سعید بدوی

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

برابــر رای شــماره 140060318021001339 مــورخ 1400/12/18هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــك کوچصفهان تصرفــات مالکانــه و بامعارض 
متقاضــی آقــای محمدرضــا محمــدی نواســطلی فرزنــد خســرو بــه شــماره شناســنامه 20527  صــادره از تهــران در یــك ونیــم 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت 412 مترمربــع پــاک 64 مفــروز و مجــزی شــده 
از پــاک 41 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در قریــه نواســطلخ خریــداری از مالــك رســمی آقــای غامحســین محمــدی 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 تاریخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دومــاه اعتراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1401/01/27 شــنبه ونوبــت دوم:1401/02/11 یکشــنبه
نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك کوچصفهان
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 شرکت صرافی توسعه تعاون مزیتی 
برای بخش تعاون محسوب می شود

رییــس هیات مدیره بانک توســعه 
تعاون، شرکت صرافی توسعه تعاون 
را مزیتــی برای بخش تعاون عنوان 

نمود.
ســید باقــر فتاحی رییــس هیات 
مدیره بانک توســعه تعاون در جلسه 
تکریم مدیرعامل بازنشسته شرکت 
صرافی توســعه تعاون اظهار داشت: 
شــرکت های تابعه بانک در خدمت 
بخش تعاون و برای ارتقای سهم تعاون در اقتصاد ملی مشغول به فعالیت هستند و همکاری سایر 

ارکان وزارتخانه و تعاونگران در تقویت و توانمندی شرکت تاثیرگذار است.
فتاحی گفت: فعالیت ارزی بخشــی از خدمات تخصصی بانک به شــمار می آید که شــرکت صرافی 

توسعه تعاون عهده دار تامین نیاز ارزی تعاونگران و فعالین اقتصادی بوده است.
وی افزود: شــرکت صرافی توســعه تعاون طی چندین ســال فعالیت با اتکا به نیروهای متخصص، 
به عنوان صرافی وابســته به بانک دولتی انجام وظیفه نموده و در چارچوب قانونی، فرآیندها را به 
پیش برده است. فتاحی با اشاره به عملکرد چندین ساله سعید قاسمی نراقی در سمت مدیر عامل 
شــرکت صرافی توســعه تعاون گفت: ایشان از مدیران خوشنام صندوق تعاون کشور و بانک توسعه 
تعاون بوده و در شــرکت صرافی نیز با رعایت اصول حقوقی، امانتداری و حرفه ای گرایی، فعالیت 

شرکت را ساماندهی نموده است.
وی افزود: بانک توســعه تعاون ســهمی از عملیات بانکی را در شــبکه بانکی به عهده گرفته اســت و 
شــرکت صرافی نیز در تالش بوده اســت که همانند بانک در بازار ارز، ایفای نقش مناســب داشــته 

باشد و در تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و تعاونی فعالیتی اثربخش داشته باشد.
رییــس هیــات مدیره بانک توســعه تعاون گفت: این بانک تحت نظــارت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مشــغول به فعالیت اســت و در مجموعه های تحت نظارت وزارتخانه، واحدهای اقتصادی 
فعال در زمینه صادرات و واردات و عرصه های بین الملل وجود دارند که همکاری و تعامل صرافی 

با این واحدها در افزایش حجم فعالیت شرکت موثر است.
فتاحی خاطر نشان کرد: تعامل و همکاری شرکت صرافی با امور بین الملل بانک حائز اهمیت است 
و در همین مســیر، هماهنگی با واحدهای ارزی بانک در اســتان ها نیز می تواند در ارتقای ســطح 
خدمات ارزی بانک موثر واقع گردد. وی با معرفی فیاض مقدم به عنوان سرپرســت جدید شــرکت 
صرافی توســعه تعاون گفت: تجربه ایشــان در ریاســت اداره مناطق آزاد، اداره کل عملیات ارزی و 
واحد ارزی مرکز موجب آشنایی کامل با فعالیت ارزی بانک بوده است و این تجارب در مسئولیت 

جدید نیز بسیار کارآمد است.
در این جلسه حسن شریفی معاون مدیرعامل بانک در امور عملیات بانکی، فرشید طهمورثی مدیر 
امور بین الملل بانک، علی هاتفی و محمد زارع اعضای هیات مدیره شــرکت صرافی توســعه تعاون 

x.و رامین نجمی رئیس اداره کل سرمایه گذاری بانک حضور داشتند

سیدضیاء ایمانی مدیرعامل بانک صادرات ایران شد
 سیدضیاء ایمانی با رأی اعضای هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران انتخاب شد

ایمانی از مدیران باســابقه نظام بانکی اســت که پیش از این مدیرعامل بانک های ســینا، رفاه و مهر 
اقتصاد بوده و همچنین ریاســت هیأت مدیره شــرکت ســرمایه گذاری مهر ایرانیان، عضویت در 
هیأت مدیره های بانک ایران و بالروس، شــرکت اعتبارســنجی و هیأت مدیره شرکت فوالد مبارکه 

را در کارنامه خود دارد.
پیش از این حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران بود.
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آستان قدس در دیدار سرکشیکان خدام رضوی: تولیت 

حسن خلق و سعه صدر الزمه خدمت در حرم مطهر حضرت رضا)ع( است
مشهد / سمیرا رحمتی

تولیــت آســتان قدس رضــوی تواضع، 
حســن خلق، مالطفت، تواضع، ســعه 
صــدر، صداقت، امانت داری و توانایی در 
ارتبــاط مؤثر با زائــران را الزمه خدمت 
خادمــان در حرم مطهر حضرت رضا)ع( 
دانست.حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در دیدار سرکشیکان کشیک های 
خدمتی خدام و خادمیاران رضوی که در 
حرم مطهر امام رضا)ع( انجام شــد، شکر 
نعمــت خادمی حضرت ثامن الحجج)ع( 
خدمــت شایســته بــه زائــران رضوی 
دانســت و ابراز کرد: خــدام رضوی باید 
آشــنا و عارف به مقام و جایگاه اهل بیت 
عصمــت و طهارت)ع( باشــند، خادمان 
حضرت رضا)ع( باید اهل مطالعه باشــند 
و هرکدام چندین کتاب در خصوص سیره 
و روایات حضرت ثامن الحجج)ع( مطالعه 
کرده باشند. وی با اشاره به جایگاه علمی 
برخی از خدام حضرات معصومین)ع( از 
جمله فِّضه، خادمه حضرت زهرا)س( که 
ســؤاالت را با قرآن پاســخ می داد، گفت: 
مدیران حرم مطهر باید در خصوص ارتقا 
علمی خدام و آشــنایی ایشان با زندگی، 
روایــات و آموزه های حضــرت رضا)ع( 
برنامه ریــزی کرده و در امتیازات و ارتقا 
خدام این موارد را مدنظر داشــته باشند.
تولیت آستان قدس رضوی تواضع، حسن 

خلــق، مالطفــت، تواضع، ســعه صدر، 
صداقت، امانت داری و توانایی در ارتباط 
مؤثر با زائران را از ویژگی های خدام رضوی 
معرفی و عنوان کرد: عموماً برخوردهای 
خدام با زائران مناســب و پسندیده است 
اما حتی یک برخورد ناشایســت نیز در 
ایــن بــارگاه نورانی قابل قبول نیســت.
حجت االسالم والمســلمین مــروی در 
ادامه رعایت آراستگی و انضباط ظاهری 
خدام را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: 

آراســتگی ظاهر از مصادیق نظم اســت، 
لذا خدام رضوی باید حداکثر دقت را در 
آراســتگی لباس و وضع ظاهری خود به 
عمل آورند؛ چگونه انســان برای حضور 
در مهمانی لباس آراســته می پوشــد، به 
طریق اولی ســزاوار است برای حضور در 
بــارگاه منور رضوی که از باعظمت ترین 
جایگاه های این عالم است، آراسته باشد.
وی همچنین نســبت به آشنایی خدام با 
موازین اداری و ســازمانی و اطالع رسانی 

مناســب به آنان در رابطــه با برنامه ها و 
اقدامــات حــرم مطهر تأکیــد و اظهار 
کــرد: خدام باید در جریــان برنامه ها و 
اتفاقات حرم مطهر قرار داشــته باشند و 
مســئوالن حرم مطهــر باید برای تحقق 
این مهم تدابیر الزم را اتخاذ کنند.تولیت 
آســتان قدس رضوی همچنین نسبت به 
عــدم تفــاوت میان خدام مشــهدی و 
شهرســتانی تأکیــد و بیــان کرد: هیچ 
تفاوتــی میان خادمان مشــهدی و غیر 

مشــهدی، خادمــان و خادمیاران وجود 
نــدارد و اگر چنین تلقی وجود داشــته 
باشــد مغایر با ســیره امام رضا)ع( است.

وی بــا بیان اینکه خدام به جهت حضور 
مستمر در اماکن متبرکه و ارتباط نزدیک 
با زائران بیشــترین آشنایی با مشکالت 
و کاســتی های احتمالی را دارند، عنوان 
کرد: خادمان عالوه بر انتقال پیشنهادها، 
انتقــادات، نقطــه نظــرات و گالیه های 
زائــران، دیدگاه هــا و راه حل های خود 
را نیــز باید به مدیران و مســئوالن حرم 
مطهــر منتقل کنند و مدیران نیز موظف 
به بررســی این پیشنهاد ها و اعالم نتیجه 
هستند.حجت االسالم والمسلمین مروی 
همچنین به اهمیت احیای ســنت های 
خوب اسالمی اشاره و با بیان اینکه خدام 
می توانند در احیای این سنت های خوب 
از جمله جلســات قرآن خانگی، پیشتاز 
باشــند؛ ابراز کرد: احیای ســنت خوب 
اسالمی همچون دوره های قرآن و روضه 
های خانگی بســیار پسندیده است، این 
جلســات قرآن خانگی برکات بســیاری 
داشت، که از جمله آن حفظ همبستگی 
دوســتان، خانواده و صله رحم بود؛ این 
دیــد و بازدیــد کدورت هــا و نقارها را از 
بیــن می برد؛ افراد از حال یکدیگر باخبر 
می شــدند و به حل مشــکالت یکدیگر 

می پرداختند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

مدیر شهرداری منطقه 2 گرگان:

کز خرید و فروش ضایعات   مرا
در کوی عرفان پلمب شدند

گلستان / گروه استان ها:  مدیر شهرداری منطقه 
۲ گــرگان گفت: طرح پاکســازی وجمع آوری 
ضایعات و همچنین پلمب مراکز غیر مجازخرید 
و فــروش ضایعــات واقع در کوی عرفان با هدف 
مبــارزه با عوامل تهدیدکننده علیه بهداشــت 
عمومی شــهروندان اجرا شــد.مهندس بیژن 
مومنــی خاطر نشــان کرد: با توجــه به ازدیاد 
حشــرات و جونــدگان و شــیوع بیمــاری در 
منطقه ،طرح ســاماندهی مراکز غیر مجاز خرید 
و فــروش ضایعــات به منظور تامین ســالمت 
شــهروندان ساکن در این منطقه در دستور کار 
دستگاههای اجرایی مرتبط قرار گرفته است.وی 
افزود: پیرو شکایات ونارضایتی مردمی و پیگیری 
اهالی کوی عرفان این طرح با حکم دادســتانی 
از ســوی خدمات شــهری شهرداری منطقه دو 
گرگان با همراهی نیروی انتظامی، اماکن و مرکز 
بهداشت برای حل این معضل اجتماعی صورت 
گرفت. مومنی عنوان کرد: با توجه به مزاحمتهای 
ایجادشده برای شهروندان وعلیرغم عدم توجه به 
اخطارهای قبلی تاکنون هیچگونه ترتیب اثری 
از ســوی صاحبان مشــاغل و مراکز غیر مجاز به 
منظــور تامیــن امنیت و آرامش و ایجاد منطقه 
ای عاری از بیماری و آلودگی اقدام نشده است.

فرماندار شاهرود:

تامین منابع مالی مهمترین 
 مشکل شرکت های دانش بنیان 

در شاهرود است
ســمنان / گروه اســتان ها: فرماندار شــاهرود با 
بیان اینکه تامین منابع مالی مهمترین مشــکل 
شرکت های دانش بنیان در این شهرستان است، 
گفت: به این شرکت ها در سال جاری تسهیالت 
ارائه خواهد شد.جاللی با اشاره به شعار سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرینی گفت: اشتغال پایدار 
با حمایت از شــرکت های دانــش بنیان محقق 
می شــود.ابوطالب جاللی در نشســت کارگروه 
تســهیل و رفع موانع تولید شهرســتان شاهرود 
افزود: یکی از دغدغه های مهم مردم شرق استان 
طی چند ســال اخیر بیکاری است که با حمایت 
مسووالن از جمله اعطای تسهیالت بانکی با بهره 
کم به شــرکت های نوآور و دانش بنیان می توان 
اشتغال پایدار ایجاد کرد تا جوانان شهرستان برای 
امرار و معاش خانواده مجبور نباشند به شهرهای 
دیگر مهاجرت کنند. وی با بیان اینکه بیش از 40 
درصد از شــرکت های دانش بنیان و نوآور استان 
ســمنان در شاهرود مستقر هستند، ابراز داشت: 
استفاده صحیح از ظرفیت این شرکت ها نه تنها 
می تواند اشــتغال پایدار ایجاد کند بلکه موجب 
رشــد و توسعه اقتصادی شهرســتان می شود.

فرماندار شــاهرود با اشــاره به اینکه امسال حل و 
فصل موانع و مشکالت موجود در مسیر راه اندازی 
واحدهای تولیدی با پیشــرفت باالی 60 درصد 
در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: بزرگترین 
دغدغه شرکت های دانش بنیان و نوآور شهرستان 
تامین منابع مالی، تســهیالت و همچنین تامین 

نیروی انسانی کار آمد است.

با تعمیرات مخابراتی بر روی خط لوله پنجم 
سراسری در منطقه یك عملیات انتقال گاز؛

یك میلیارد و 66۰ میلیون ریال 
صرفه جویی محقق شد

تعویض کابل فیبر نوری بر روی خط پنجم سراسری 
به منظور افزایش ضریب پایداری شبکه با موفقیت 
به پایان رسید.ابوالفضل ظهیری مدیر منطقه یک 
عملیات انتقال گاز با اعالم این خبر گفت  : با توجه 
به اهمیت ضریب پایداری شبکه و تالش بر توسعه 
پایداری و ضریب اطمینان ، تعویض کابل فیبر نوری 
قسمتی از  خط لوله  پنجم سراسری منطقه تلخاب 
در دستور کار واحد مخابرات منطقه یک قرار گرفت 
.ظهیری در ادامه تصریح کرد: با توجه به پیگیری و 
بررسی های بعمل آمده در اسفند ماه سال 1400 
مشــکالت ناشــی از قطعی های متعدد کابل فیبر 
نوری در نقاط مختلف شناسایی گردید که با برنامه 
ریزی مناسب و عبور از خطوط لوله پنجم و ششم 
سراسری موانع برطرف گردیدند.ظهیری گفت: با 
انجام این عملیات، مفاصل مختلف که شامل عبور 
از خطوط لوله های پنجم و ششم سراسری ، خطوط 
ارتباطی ششم و نهم سراسری ، خطوط قدیم اهواز به 
بیدبلند ، کابل های فیبر نوری خط ششم سراسری، 
کابل تاسیســات شــهید مندنی زاده و کاوه پیشه و 
همچنین کابل های ابزاردقیق و برق ایستگاه شیر 
تلخاب ، حذف و کابل یک تکه فیبر نوری جایگزین 

آنها گردید.

مدیر آزمایشگاه های فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه موفق به کسب 
 استاندارد بین المللی

ISO/IEC ۱7۰25-2۰۱7 شد

اصفهان / گروه اســتان هــا: امیر صالحی مدیر 
آزمایشــگاه های شــرکت فوالد مبارکه اظهار 
-1۷0۲5 ISO/IEC کرد: عنــوان اســتاندارد
۲01۷ الزامــات عمومــی برای احراز صالحیت 
آزمایشــگاه های آزمون و کالیبراســیون است 
و پیاده ســازی و اجرای الزامات این اســتاندارد 
برای آزمایشــگاه های شرکت هایی که در عرصه 
بین المللی فعالیت می کنند و اســتراتژی آن ها 
تولید محصوالت باکیفیت اســت ضروری است. 
در ارزیابی این اســتاندارد، آزمایشــگاه از نظر 
فنــی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در 
ارزیابــی فنی وجود روش هــای آزمون به روز و 
معتبر، سوابق تصدیق و صحه گذاری روش های 
آزمون، نحوه محاسبه عدم قطعیت نتایج حاصل 
از آزمون، مهارت کارکنان، تأسیســات و شرایط 
محیطی مناســب، کفایــت تجهیزات و قابلیت 
ردیابی کالیبراسیون آن ها و... مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. از نظر مدیریتی نیز استقالل، التزام به 
رازداری و حفظ محرمانگی اطالعات آزمایشگاه، 
وجود ساختار مناسب، در دسترس بودن منابع 
موردنیاز و کنترل مســتندات و ســوابق و... در 
آزمایشگاه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.وی افزود: 
اجرای الزامات این اســتاندارد و اخذ گواهینامه 
مربوطه همواره موردتوجه مشــتریان، سازمان 
ملی اســتاندارد، سازمان ها و نهادهایی است که 
به دالیل گوناگون شرکت فوالد مبارکه را مورد 
ارزیابی قرار می دهند. خوشبختانه پیاده سازی 
و اجرای الزامات این استاندارد بیش از یک دهه 
اســت که در شرکت انجام شده و در این مرحله 
برای ســومین بار، تجدید گواهینامه بین المللی 
این استاندارد در آزمایشگاه های آزمون شرکت 
فوالد مبارکه و فوالد سبا با موفقیت انجام گرفته 
است.مدیر آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: مؤسسه ای که فوالد مبارکه 
را در ایــن اســتاندارد تأییــد صالحیت کرده، 
آژانس بین المللی تأیید صالحیت کشــور ترکیه 
)TURKAK( اســت که یک مرجع بین المللی و 
مــورد تأیید اتحادیه بین المللی تأیید صالحیت 
آزمایشگاه ها )ILAC( و اتحادیه منطقه ای تأیید 
صالحیت اروپا )EA( اســت و همین امر باعث 
اعتبار بین المللی نتایج آزمون آزمایشــگاه های 
شــرکت اســت.وی اذعــــــان داشــت: بــا 
تـــــوجه به تغیــــــیر ویـــــــــــرایش 
استــــــاندارد  ISO/IEC 1۷0۲5 از ویرایش 
۲005 به ۲01۷ و الزام به انجام ممیزی با توجه به 
ویرایش جدید، ارتقای سیستم مدیریت کیفیت 
آزمایشــگاه های شــرکت مطابق با این ویرایش 
در دســتور کار قرار گرفت و با اســتفاده از توان 
کارشناســی آزمایشگاه ها و برگزاری 30 جلسه 
کارشناســی، الزامات جدید پیاده ســازی شد و 
بــا برگزاری ممیــزی داخلی از کفایت اقدامات 
انجام گرفته اطمینان حاصل گردید. در ویرایش 
جدید، ساختار استاندارد به طورکلی تغییر کرده 
و رویکرد مبتنی بر ریسک و فرصت به آن اضافه 

شده است. 

سرپرست شرکت توزیع برق استان گلستان 
کید کرد؛ تا

لزوم حمایت دادستانی جهت 
 کاهش سرقت تاسیسات برقی 

در استان گلستان
گلســتان / گروه اســتان ها: سرپرست شرکت 
توزیع برق گلستان گفت: اقداماتی که مجموعه 
دادستانی در جهت حمایت از توزیع برق استان 
جهت کاهش ســرقت تاسیسات برقی می دهد 
قابل تقدیر اســت .سیداحمد موسوی در دیدار 
با دادستان عمومي و انقالب مرکز استان گفت: 
همکاري دادســتاني در نهادینه کردن مصرف 
بهینــه بــرق و رعایت الگوي مصرف و همچنین 
پیشــگیري از سرقت تاسیسات برقي، بسیار اثر 
گذار اســت سرپرست شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان از تعامل بسیار مناسب عوامل وهمکاران 
دستگاه هاي قضائي و انتظامي استان با صنعت 
توزیع برق قدرداني کردو اظهار داشت: همکاري 
مجموعه هاي قضائي و انتظامي با این شــرکت 
موجب شــده تا در زمینه شناسائي و دستگیري 
سارقان سیم ها و شبکه هاي توزیع برق اقدامات 
شایســته اي صورت پذیرفته و فعالیت هائي نیز 
در زمینه اقدامات پیشــگیرانه براي جلوگیري 
از ســوء اســتفاده از بــرق هم به اجــرا درآمده 
است.دادســتان عمومي و انقالب مرکز اســتان 
ضمن ابراز خرســندي از وجود تعامل شایسته 
بیــن مجموعه قضائي و صنعت توزیع برق بیان 
داشت: هر چه امور محوله را درست تر و شایسته 
تر انجام دهیم، بیشــتر مــورد عنایت پروردگار 
متعال قرار گرفته و مردم هم رضایت بیشــتري 
خواهند داشت.اســپانلو تصریح کرد: هر جا که 
به وظائف درســت عمل شــده و قاطع کار کرده 
ایم، ســودمندي بیشــتري در برداشته و با ارائه 
خدمات شایســته به مردم، مــي توانیم در این 
توفیق الهي، بیش از پیش نقش آفریني کنیم و 
از همین امروز دستور اکید به تمام دادستانهای 
مســتقر درشهرستانهای استان صادر می گردد 
تا باســارقان تاسیسات و شبکه های برق با اشد 

مجازات برخورد کنند.

استانها 6

در سال 1400؛

کک خشک در ذوب آهن اصفهان شکسته شد رکورد تولید 
اصفهان / گروه اســتان ها:  کارکنان ســخت کوش مدیریت تولیدات 
کک و مواد شــیمیائی ذوب آهن اصفهان با کمک همکاران در دیگر 
مدیریت های شرکت در سال 1400 که با نام سال تولید، پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده بود، توانستند علیرغم وجود موانع 
زیــادی از قبیــل محدودیت تامین آب، تامیــن مواد اولیه و قطعات 
ناشــی از تحریم های ظالمانه، وجود بیماری کرونا و ... با ثبت تولید 
1۲۲306۲ تن کک خشک رکورد تولید این محصول را ارتقاء دهند.

محمد علی عالیی، مدیر تولیدات کک و مواد شیمیائی شرکت با اعالم 
این خبر، گفت: برنامه تولید کک خشــک در ســال 1400 به مقدار 
1۲00000 تن تعریف شــده بود و همچنین رکورد قبلی تولید کک 
مربوط به ســال 13۹۸ به مقدار 1۲136۸5 تن بود که با ثبت این 
رکورد مقدار ۹3۷۷ تن به رکورد قبلی اضافه شــد و ۲306۲ تن نیز 

بیشــتر از برنامه تولید، کک خشــک تولید گردید.وی افزود: این مهم 
نشــان از بلوغ کاری، مســئولیت پذیری و تبلور همکاری و کار تیمی 

اســت که نتیجه آن غرور و ســربلندی برای کارکنان بخش تولیدات 
کک و مواد شــیمیایی و دیگر همکاران در ذوب آهن اصفهان اســت. 
اینجانب این موفقیت را به خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان تبریک 
عــرض نمــوده و امیــدوارم با یاری خداوند متعال و همت و تالش هر 
چه بیشــتر بتوانیم در مســیر بهبود، تعالی و کسب تولید بیشتر گام 
برداریم.وی افزود: به دلیل عدم توازن تولید و مصرف زغال سنگ در 
کشــور و عدم ســرمایه گذاری در معادن زغال سنگ، تامین زغال به 
یکی از چالش های بســیار جدی در ذوب آهن اصفهان شــده تبدیل 
شــده اســت، به همین خاطر در شروع سال 1401 مجبور به کاهش 
تولید از این بابت شــدیم که امیدواریم با کمک مســئولین دلســوز 
کارخانه و کشــور بتوانیم پس از تامین زغال، کاهش تولید را جبران 

و رکورد های باالتری را کسب نماییم.

خبر ویژه

سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از افزایش ۹.3 درصدی حجم گاز تحویلی 
به استان های شمالی، طی سال گذشته از سوی این منطقه عملیاتی خبر داد.

محی الدین مفخمی، با اعالم این خبر اظهار کرد: حجم گاز عبوری از این منطقه 
در ســال گذشــته ۲4.۸ میلیارد مترمکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه 
ســال ۹۹  افزایش 11.۷ درصدی را نشــان می دهد.وی با بیان اینکه حجم گاز 
عبوری شــامل مجموع گازهای تحویلی به اســتان های شمالی و انتقال داده به 

مناطق مجاور است، افزود: حجم گاز تحویلی به شرکت های گاز استانی تحت 
پوشش منطقه )گلستان، مازندران، گیالن( در سال گذشته نسبت به مدت مشابه 
سال ۹۹ به میزان ۹.3 درصد افزایش داشته است.سرپرست منطقه ۹ عملیات 
انتقــال گاز بــا اعــالم اینکه حجم گاز تحویلی به نیروگاه ها 13.5 درصد افزایش 
داشــت، خاطرنشــان کرد: همچنین در این مدت حجم گاز انتقالی به مناطق 
مجاور نیز نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، ۲3.۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

از سوی منطقه 9 عملیات انتقال گاز محقق شد؛

گاز تحویلی به استان های شمالی  افزایش 9 درصدی حجم 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم کرد؛

گذاری 66 هکتار زمین صنعتی  وا
گذاران در سال ۱۴۰۰  به سرمایه 

اردبیل / گروه اســتان ها: مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل گفت: 
در ســال گذشــته، 66 هکتار زمین صنعتی به 
ســرمایه گذاران واگذار شــد که این حجم از 
واگــذاری هــا در قالب ۸۹ قــرارداد حق بهره 
برداری زمین با متقاضیان بوده اســت.محمد 
اهلی ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: شهرک 
های صنعتی نقش و جایگاه بســیار مهمی در 
جذب و حضور ســرمایه گــذاران و همچنین 
توســعه صنعت اســتان دارد که نمونه بارز آن، 
حجم عظیم ســرمایه گذاری های انجام شده 
در شــهرک های صنعتی اســت.وی ادامه داد: 
از میان ۲0 شــهرک و ناحیه صنعتی مصوب 
اســتان، در 16 شهرک و ناحیه صنعتی امکان 
واگــذاری وجود دارد و عملیات آماده ســازی 

در 3 ناحیه صنعتی دیگر نیز آغاز شــده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اردبیل افزود: تالش می شود با تامین اعتبارات 
و ایجاد زیرســاخت های الزم، میزان ســرمایه 
گذاری ها در استان افزایش یابد هرچند ممکن 
است کاستی هایی نیز در این راه وجود داشته 
باشد.اهلی در بخش دیگری از سخنان خود به 
کمبود زمین در شــهرک های صنعتی اشــاره 
کرد و افزود: از بابت واگذاری زمین صنعتی در 
مضیقه بسیار شدیدی قرار داریم چونکه در اکثر 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان، زمین قابل 
واگذاری یا به اتمام رسیده و یا در شرف اتمام 
است.وی تصریح کرد: تنها راه برون رفت از این 
مشکل، ایجاد و تملک اراضی ملی و مناسب در 

کنار تخصیص اعتبارات است.

ج: سخنگوی شورای شهر کر

له ها   بازدید از جشنواره ال
رایگان شود

 البرز / گروه اســتان ها: ســخنگوی شورای 
اســالمی شهر کرج از شــهروندان کرجی و 
بازدیدکننــدگان اســتان های همجوار که 
نتوانســتند بهره کافی را از جشــنواره الله ها 
ببرنــد عذرخواهی کرد.علی قاســم پور در 
چهل و ششــمین جلسه رسمی شورای شهر 
کرج اظهار کرد: مدیریت شهری کرج  پیش 
از ســال جدیــد با تبلیغــات زیاد، مردم را به 
بازدید از جشــنواره الله هــای کرج ترغیب 
کرد ولی متاســفانه جشنواره امسال رنگ و 
بوی همیشــگی را نداشت و بازدیدکنندگان 
نتوانستند به دلیل شکوفا نشدن الله ها، لذت 
دوره های قبل را از این رویداد ببرند که از این 
بابت باید از آنها عذرخواهی کرد.ســخنگوی 
شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: همه 

ما می دانیم که گیاهان یک نقطه سیر تکامل 
دارند تا به رویش برسند.قاسم پوربا بیان اینکه 
ســال گذشته کاشــت پیازهای الله با تاخیر 
انجام شد، افزود : همین باعث شد، گل ها در 
موعد مقرر شکوفا نشوند؛ معموال  کاشت پیاز 
اللــه در ماه هــای آبان و آذر صورت می گیرد 
ولی امسال این اتفاق نیفتاد.عضو شورای شهر 
کرج تاکید کرد: شهردار کرج پس از بررسی 
دســتور دهد تا اگر کوتاهی توسط شخص یا 
ســازمانی صورت گرفته برخورد جدی شود؛ 
اکنون نوک پیکان به سمت شورا قرار گرفته 
و اگر این موضوع را ســازمان می دانســته که 
بــه موقع این الله ها روییده نمی شــود نباید 
جشنواره را برگزار و برند این شهر را خدشه 

دار می کرد.
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ویژه از جامعه

کوتاه از جامعه

آیا قطار نابه سامان دستفروشی باالخره  به ایستگاه پایانی می رسد؟

پایتخت گرفتار در بساط دست فروشان
دست فروشی خاص یک جامعه یا یک شهر 
نیست بلکه موضوعی شهری در تمام جوامع 
به شــمار می رود و همواره هم چالش هایی 
بــرای مدیریت شــهری به وجــود آورده، 
سال هاست که معضل دستفروشی در کالن 
شهر تهران به قوت خود باقی است و یکی از 
مشکالتی محسوب می شود که گریبان حمل 
و نقل ریلی پایتخت را گرفته و خدمت رسانی 
در مترو را با چالش مواجه کرده و دغدغه و 
معضالتی هم برای مسافران ایجاد کرده است 
گاهی حضور دستفروشان در مترو به شکلی 
اســت که می توان گفت در روز های پایانی 
هفته در برخی از ایستگاه های تقاطعی مترو 
بازارچه ای کوچک، اما کامل شکل می گیرد.

در بازه ای از زمان حضور دســت فروشان در 
مترو به صورتی پر رنگ شــد که محســن 
پورســیدآقایی معاونــت وقت حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری تهران در واکنشــی 
چکشــی به حضور دست فروشان در مترو 
واکنش نشــان داد و گفت: دستفروشی در 
ایستگاه های مترو ممنوع است، شهروندان در 
صورت مشاهده دستفروش در ایستگاه های 
مترو نام ایستگاه را اعالم کنند تا مدیر مسئول 
آن ایستگاه برکنار شود.این معضل از سوی 
برخی کارشناسان شبیه مثلتی است که یک 
ضلع آن را مردم، یک ضلع دستفروشان و ضلع 
دیگر را شــهرداری تشکیل می دهد لذا باید 
برای رفع این مشکل اقدامات از سوی هر 3 
گروه انجام گیرد و همه با هم همکاری کنند 
اما متاسفانه تاکنون شاهد همکاری منسجم 

هر 3 گروه نبوده ایم.

 حدود ۱2هزار نفر در تهران 
دستفروشی می کنند

هر چند آمار دقیقی از تعداد دستفروشان 
متــرو تهــران وجود ندارد ولــی  قدرت ا... 
محمدی، مدیرعامل شــرکت ساماندهی 
صنایع و مشاغل شهر تهران درباره موضوع 
دستفروشــان، گفت: حــدود 1۲هزار نفر 
در تهران دستفروشــی می کنند که البته 
حدود ســه چهار هزار نفر از آنها به صورت 
فصلــی فعالیــت می کنند. مثــال وقتی 
کارهای کشــاورزی در شهرســتان تمام 
می شــود مشــغول دستفروشی در تهران 
می شــوند.وی درباره دستفروشــان مترو 
بیان داشت: ساماندهی دستفروشان مترو 
در حوزه شرکت بهره برداری متروست و تا 
این لحظه کار به ما واگذار نشده است. پس 

اگر در سلسله مراتب تشخیص داده شد که 
مــا باید ایــن کار را انجام دهیم حتما ورود 
می کنیم.محمدی در پاسخ به اینکه طبق 
مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون،  
سروسامان دادن به دستفروشان در وسایل 
حمل ونقل عمومی با شماست، گفت: مترو 
یک ساختار خاص دارد. ما هم آماده هستیم 

ولی فعال کار به ما واگذار نشده است.

آمار و وضعیت دستفروشان از 
نگاه اعضای شورای شهر

زهرا شــمس احسان،  عضو شورای شهر 
تهران هم درباره فعالیت دستفروشــان 
در متــرو پایتخت، گفــت: طبق آخرین 
گزارش هــا با آمــار صعودی مشــاغل 
ســیار و بســاط گستر مواجهیم و 4 هزار 
دســتفروش در متروی تهران مشــغول 
فعالیت اند.شــمس احسان بیان داشت: 
شرکت ساماندهی در قالب برنامه ریزی 
مشــخص باید بــه ســاماندهی احیای 
کمیتــه برنامــه ریــزی در قالب مصوبه 
ســاماندهی مشاغل ســیار و بی کانون 
و بروز رســانی دســتور العمــل ابالغی 
بپــردازد و بــه تعبیه بازارچه های موقت 

و شناســنامه دار کردن اقدام کند.

برنامه های جدید برای 
ساماندهی دستفروشان

مهدی شایســته اصل، مدیرعامل شرکت 
بهره بــرداری متــرو دربــاره ســاماندهی 
دستفروشان مترو تهران، گفت: با همکاری 
ســازمان های مرتبط در شــهرداری تهران 
مانند سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعــی برنامــه ای را برای ســاماندهی 
دستفروشــان داریم.وی افزود: در ماده 15 
اساسنامه بند »د« این سازمان بحث کمک 
به ساماندهی و کاهش آسیب های اجتماعی 
در متــرو و حمایت از ایــن افراد همچنین 
راهکارهای پیشــگیرانه در نظر گرفته شده 
اســت. لذا ما با دوســتان در ســازمان رفاه 
صحبــت کردیــم تا از ظرفیــت آنها جهت 

همکاری استفاده کنیم.

ظرفیت مترو برای دستفروشان 
با قیمت بسیار نازل

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو اعالم کرد: 
به دنبال ایجاد زیرســاخت ها و ســاز و کاری 

هستیم که دستفروشانی که عالقه مند هستند 
از ظرفیت مترو تهران به صورت ســازماندهی 
شده برای فروش اجناس خود اقدام کنند و ما 
محل هایی را با هزینه های نازل در اختیار آنها 
قــرار دهیم البتــه در این زمینه باید فراخوان 
برای دستفروشــان انجام گیرد و بنا داشــتیم 
ابتدای ســال این کار را انجام دهیم ولی این 
موضوع محقق نشــد و به زودی ان شــاءاهلل 
فراخوان گسترده ای را خواهیم داشت و ساز و 
کار الزم فراهم می شــود. پس از ایجرای طرح 
هم امکان فعالیت دستفروشان به صورت های 
دیگر امکان پذیر نخواهد بود.شایســته اصل 
با اشــاره به اینکه با ســاماندهی دستفروشان 
در مترو عالوه بر حفظ بهداشــت فردی آنها 
و مسافران بهداشت روان برای شهروندان نیز در 
واگن های مترو ایجاد می شود، گفت : بسیاری 
از شــهروندان گالیه دارند که دستفروشان با 
صدای بلند بهداشت روان آنها را به هم می ریزند 
یا عبور و مرور آنها را با اختالل مواجه می کنند.

 7۰ درصددستفروشان مترو 
به صورت شبکه یکپارچه 

فعالیت می کنند
وی گفت: حدود ۷0 درصد از دستفروشان 

بر اساس بررسی  های انجام شده به صورت 
شــبکه یکپارچه فعالیت می کنند و تنها 
30 درصد آنها برای معیشت دستفروشی 
دارنــد به عبارتی افــرادی که به صورت 
شــبکه یکپارچه فعال هستند منابع آنها 
و اجناس شــان از محل مشــخص تهیه 
می شــود و سامانه کارتخوان آنها به افراد 
خاصی به عنوان پشــتیبان شبکه متصل 

است.

ساماندهی دستفروشان 
باعث می شود که سالمت 

 روان و بهداشت فردی 
در مترو رعایت شود

مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری مترو با 
اشاره به اینکه ما با ساماندهی دستفروشان 
به هیچ عنوان دنبال کسب درآمد نیستیم، 
اظهار کرد:  ساماندهی دستفروشان باعث 
می شود که سالمت روان و بهداشت فردی 
در مترو رعایت شــود و به زودی اقدامات 
گســترده ای صــورت می گیــرد البته از 
ظرفیت های شــرکت ساماندهی مشاغل 
در مترو تهران هم اســتفاده خواهیم کرد.

بر اســاس این گزارش، برخی شهروندان 
معترض اعالم کرده اند که مدتی است که 
دستفروشان و تکدی گران مقیم واگن های 
مترو شدند و برای شهروندانی که در حال 
استفاده از این وسیله نقلیه می باشند ایجاد 
مزاحمت اعم از صوتی و فیزیکی می کنند 
و در شــرایط کرونا نیز به صورت ناقل در 
حال تردد هستند. متاسفانه علیرغم ثبت 
شــکایت در ســامانه 1۸۸۸ اقدام خاصی 
در جلوگیری از دستفروشــی و متکدیان 
انجام نشــده اســت. این در حالی است که 
برای دستفروشــان امکان ایجاد جایگاه و 
مستقر نمودن آنها در ایستگاه ها وجود دارد 
تــا از ورود آنهــا به واگن و ایجاد مزاحمت 
جلوگیری شود. امید است مسئوالن، این 
درخواســت شهروندان را برای ساماندهی 
اوضاع دستفروشــان در دســتور کار قرار 
دهنــد. هرچند که مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری مترو تهران خبر از ساماندهی 
دستفروشــان مترو بــا طرحی جدید در 
آینــده ای نزدیک داده اســت و در نتیجه 
بایــد منتظــر ماند و دید قطار نابســامان 
دستفروشــی چگونه در مترو به ایستگاه 

پایانی می رسد؟.

7جامعه
 رئیس اداره گردشگری 

وزارت بهداشت:

ساالنه یک میلیون گردشگر 
 درمانی به کشور 

وارد می شود
رئیس اداره گردشــگری سالمت وزارت 
بهداشــت، گفت: ســاالنه یک میلیون 
گردشگر درمانی که عمدتا از کشورهای 
همسایه هستند به کشور وارد می شوند.
محمــد رضا ترجمــان افزود:۸0 درصد 
مراجعات گردشــگری درمانی به کشور 
از کشورهای همسایه به ویژه افغانستان 
و عراق هستند و ۲00 مرکز درمانی دارای 
مجوز پذیرش بیمــاران خارجی بوده و 
فعالیت می کنند.وی اظهار داشت: ایران 
رتبه 46 دنیا در حوزه گردشگری سالمت 
اســت و گردشــگری درمانی ساالنه 3 تا 
5 هــزار دالر ارز آوری بــه کشــور دارد.
رئیس اداره گردشــگری سالمت وزارت 
بهداشت در ادامه با بیان اینکه همه گیری 
ویروس کرونا آسیب های زیادی در حوزه 
گردشــگری سالمت به کشور وارد کرد، 
گفــت: بطــور کلی ۷3 درصــد افت در 
گردشــگری سالمت طی ۲ سال اخیر از 
شــیوع کرونا در دنیا اتفاق افتاد و ســهم 
کشــورهای آســیایی که از قطب های 
گردشگری سالمت هستند، بیشتر بوده 
اســت.ترجمان افزود: بحث بازاریابی در 
حوزه گردشــگری سالمت برای ما حائز 

اهمیت است. 

دسترسی به سامانه ثنا برای 
هموطنان مهاجر باز شد

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: ما 
جامعه وسیعی از ایرانیان خارج از کشور 
داریم که نیاز به مشــاوره های حقوقی و 
قضائی و گرفتن خدمات حقوقی قضائی 
مشــابه آنچه هموطنان در داخل کشور 
دریافت می کنند، دارند؛ اینجا ســامانه 
ثنــا داریم که همه مــا می توانیم در آن 
ثبت نام کنیم و امور خود را انجام دهیم؛ 
دفاتر الکترونیک قضائی هم هســت که 
نیازمندی های مختلف در امور قضائی را 
برابر قانون ارائه می کند. این خدمات باید 
به ایرانیان خارج از کشور هم ارائه شود.
وی افزود: در مورد سامانه ثنا، دسترسی 
برای ایرانیان خارج از کشــور باز شد که 
چند ایراد و مشــکل داشــت و هم اکنون 
برخی از آنها رفع شده و پیگیری کردیم 
که دسترسی برای هموطنانمان آسان تر 
شــود. اسفند ماه گذشــته طرحی را به 
وزارت امور خارجه دادیم که ســامانه ثنا 
به سامانه هایی خود وزارت خارجه اضافه 
شود. اگر وزارت خارجه آمادگی پذیرش 
این خدمت را داشــته باشد، این یکی دو 
مشــکل فعلی سامانه ثنا هم رفع خواهد 
شد.وی افزود: حتی اعالم آمادگی کردیم 
خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائی ارائــه می دهیم را در بخش های 
کنسولی و کنسولگری هایمان در تمامی 
کشــورها ارائه کنیم یعنی این خدمات 
هم به خدمات کنســولی اضافه شود که 
االن منتظر اعالم آمادگی وزارت خارجه 
در ایــن بحث هســتیم؛ اگر این خدمت 
را ارائــه کنیــم هموطنان ما در خارج از 
کشــور به تمامــی خدماتی که از طریق 
سامانه ها و دفاتر خدمات الکترونیک در 
داخل کشور ارائه می شود دسترسی پیدا 

خواهند کرد.

 رها شدگی 8 هزار معتاد 
متجاهر در تهران 

فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ درباره 
اینکه آیا ظرفیت جدیدی برای نگهداری 
از معتادان متجاهر در تهران ایجاد شده؟ 
گفــت:  در تهــران حدود ۲۲ هزار معتاد 
متجاهر دارد و متاسفانه تا به این لحظه 
ظرفیــت جدیــدی برای نگهــداری از 
معتادان متجاهر ایجاد نشده است.البته 
ظرفیــت هایی را خود پلیس و همچنین 
عزیزان در ســپاه اضافــه کردند که این 
مربوط به خود آنها بوده و دیگر دستگاه 
ها که دارای مســئولیت هم هســتند، 
کاری نکرده اند. ســردار حسین رحیمی 
درباره اینکه تهران به چه تعداد ظرفیت 
بــرای نگهداری از معتادان متجاهر نیاز 
دارد، گفــت: هنــوز حــدود ۷ تا ۸ هزار 
معتاد متجاهر رها شــده در شهر تهران 
داریم که جایی برایشــان نیست. این ها 
هنوز در ســطح شــهر تهران هستند که 
مــا امیدواریم و پیگیر هم هســتیم که 
ظرفیت هایی برای نگهداری و بازپروری 

آنان ایجاد شود.  

پاسخنامه های کنکور ۱۴۰۱ 
تغییر کرد

 سرپرست معاونت امور آزمون های سازمان 
ســنجش آموزش کشور اظهار کرد: آزمون 
سال جاری با یک دفترچه و پاسخنامه برای 
دروس عمومــی و دو دفترچه و پاســخنامه 
تخصصی در گروه های علوم انسانی و ریاضی 
برگزار خواهد شــد. همچنین رشته تجربی 
عالوه بــر دو دفترچه دروس تخصصی یک 
دفترچــه آزمون بهیــاری را نیز به صورت 
جداگانه خواهد داشت. دکتر حسن مروتی با 
بیان اینکه کنکور جریان زندگی آحاد مردم را 
تحت تاثیر قرار می دهد، تصریح کرد: کنکور 
اقدامی ملی است و تمامی فعالیت هایی که 
در این حوزه انجام می شوند نیز ملی هستند، 
لذا الزم اســت محیط و شــرایط مناسب را 
برای برقراری عدالت آموزشــی و اجتماعی 
در ایــن حوزه برقرار کنیم.وی با توضیح در 
خصوص روند طرح سواالت تا پایان برگزاری 
آزمون ها، افزود: با توجه به تغییراتی ناشی از 
پیشرفت تکنولوژی و کرونا که جامعه با آن 
مواجه اســت، هیچ چاره ای جز ایجاد تحول 
در کنکور نیست. مروتی افزود: استفاده افراد 
معدودی از داوطلبین از ابزارهای پیشــرفته 
جاسوســی  از معضالت برگزاری کنکور در 
چند ســال اخیر بوده اســت، لذا الزم است 
مراقبین و رابطین در این حوزه آموزش های 
بیشتری ببینند. وی ضمن اشاره به الزام عدم 
استفاده از کاغذ در آزمون های این سازمان، 
تصریح کرد: تمام تالش ما بر این اســت که 
کنکور سال 1403 را به صورت هوشمند و با 
اســتفاده از رایانه برگزار کنیم، در اینصورت 
عالوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه های 
متعــدد و همچنیــن مقابله با هرگونه تقلب 
و حواشــی این آزمــون، داوطلب می تواند 
بالفاصلــه پس از پاســخدهی از نتیجه آن 
نیز اطالع اولیه را پیدا کند.وی در خصوص 
تاثیر ســوابق تحصیلی ایــن آزمون اذعان 
کرد: درحال حاضر تاثیر ســوابق تحصیلی 
40 درصد مثبت اســت و در ســال  آینده 

تاثیر آن افزایش خواهد یافت.

تصادف از علل مهم معلولیت 
ایرانیان

ســاالنه هــزاران ایرانی به خاطر تصادفات 
دچــار معلولیت می شــوند و تصادف گوی 
ســبقت را از ســایر عوامــل معلولیت در 
ایــران ربوده اســت.طبق اعالم ســازمان 
بهزیســتی کشــور، تصادفــات رانندگی 
مشــکلی اجتماعی هســتند و متاسفانه 
کشــور ما از نظر تعــداد تصادفات و مرگ 
و میــر ناشــی از آن در رتبــه باالیی قرار 
دارد. حــوادث رانندگــی یکی از علل مهم 
معلولیت به ویژه آسیب های نخاعی است.
طبق گزارشــات سازمان بهزیستی کشور، 
ســاالنه به طور متوسط حدود ۲500 نفر 
در کشور دچار آسیب نخاعی می شوند که 
بیــش از 50 درصد آنها ناشــی از حوادث 
جاده ای اســت.برآوردها نشان می دهد که 
فقــط هزینه های مراقبت، اقالم تجهیزات 
بهداشــتی و توانبخشــی، مناسب سازی 
منزل و معیشــت برای هر فردی که در اثر 
حادثه یا تصادف دچار آســیب های نخاعی 
یا جسمی می شود حداقل ماهانه 4 میلیون 
و 500 هزار تومان اســت.به طور متوســط 
سالیانه حدود ۲500 نفر از افراد در کشور 
دچار آسیب نخاعی می شوند که بیش از 50 
درصد آنها ناشی از حوادث جاده ای است و 
مجموع حمایت های سازمان برای یک فرد 
دارای آسیب نخاعی بسته به شدت آسیب 
و بعد خانوار، در زمینه های مختلف حدود 
35 میلیون تومان است.سازمان بهزیستی 
کشــور در پیام هایــی به برخــی از دالیل 
تصادفــات اشــاره کرده اســت، طبق این 
اعالم، یکی از دالیل تصادف کردن عابران 
پیاده اســتفاده از هدفون و صحبت کردن 
یــا خواندن پیام های تلفن همراه اســت. 
بنابراین الزم اســت هنگام عبور از خیابان 
کامال هوشــیار باشــیم.مردم باید بدانند 
آن طــور که ما وســایل نقلیه را می بینیم، 
راننــدگان ما را نمی بیننــد. پس هیچ گاه 
ناگهانی و با عجله وارد ســواره رو نشــویم و 
همواره مطمئن شویم که راننده ها، متوجه 
حضور ما شده اند.بر اساس گزارش سازمان 
بهداشت جهانی، ایران با برآورد نرخ ۲0.5 
مرگ به ازای هر 100.000 نفر جمعیت در 
رتبه 113 از 1۷5 کشور قرار دارد.سرهنگ 
عین ا... جهانی معاون اجتماعی و فرهنگی 
پلیــس راهور ناجا آمار فوتی های ســوانح 
جاده ای در تعطیالت نوروز امسال را ۷46 
نفر اعالم کرد و گفت: تعداد جان باختگان با 
وجود بیش از 50 درصد رشد تردد جاده ای، 
نســبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، 
۲6 درصد کاهش داشــته اســت.به گفته 
وی، بیشترین علت تصادف ها، بی توجهی 
به جلو، سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز 
بوده اســت. واژگونی خودرو نیز 30 درصد 
سوانح جاده ای را به خود اختصاص داده و 

چهارمین علت تصادف ها بوده است.

خبر ویژه

رئیــس هیــات امنــای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، با اشــاره به ورود 
محموله های جدید واکســن کرونا به کشــور، اظهار کرد: بر اســاس روال این 
محموله ها پس از بررســی و تأیید کیفیت و اصالت واکســن ها توســط سازمان 
غذا و دارو، ترخیص می شوند. سید حسین صفوی در ادامه اظهار داشت: تعداد 
واکسن های وارد شده به کشور و موجود در گمرک، حدود سه میلیون ُدز است 
و محموله های واکســن در طول یک هفته وارد کشــور شــده است. رئیس هیات 
امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در ادامه خاطر نشــان ســاخت: این 

اتفاق جدیدی نیست و حتماً واکسن های وارداتی باید از نظر کیفیت و اصالت، 
تأیید و سپس برای تزریق در سراسر کشور توزیع شوند. بر اساس این گزارش، 
این اظهارات در حالی مطرح می شود که مسئوالن گمرک مدعی هستتد اخیراً 
ســه محموله واکســن کرونا وارد گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( شــده اما به 
دلیل عدم درخواســت و البته مراجعه وزارت بهداشــت، ترخیص نشده است. در 
حالی که اگر اعالم رسمی صورت بگیرد، به روال گذشته در کمتر از 15 دقیقه 

و با کمترین تشریفات گمرکی ترخیص خواهد شد.

ح شد؛ به دنبال ادعای مسئوالن گمرک مطر

گمرک کرونا از  کسن های  کنش وزارت بهداشت به عدم ترخیص وا وا

کرونایی  آمار  گشایی مدارس  آیا باز
کودکان را افزایش داد؟ 

رئیــس مرکــز طبی کودکان ضمــن درباره 
مراجعــه کــودکان مبتــال بــه کووید1۹ به 
مرکــز طبی کودکان،  گفت: تعدادی بیماران 
ســرپایی وجود دارد اما خوشــبختانه موارد 
بستری افزایش نیافته است. هنوز یک بخش 
را بــرای بیماران کرونایی در نظر گرفتیم ولی 
تعداد زیادی مراجعه سرپایی داریم که آنها را 
بستری نمی کنیم و سرپایی درمان می شوند. 
دکتــر رضا شــروین بدو دربــاره عالئم فعلی 
کرونــا در کودکان،  اظهار کرد: در حال حاضر 
عالئم گوارشــی و تنفسی در بچه ها مشاهده 
می شود که البته عالئم گوارشی بیشتر شایع 
اســت. به ندرت بچه ها مشکل تنفسی جدی 
دارند که نیاز به بستری در بیمارستان داشته 
باشند. عالئم گوارشی در کودکان از ابتدا هم 
وجود داشــت و به نظر نمی رســد این موضوع 
ناشــی از تغییر رفتار جدید ویروس باشــد. او 
درباره بازگشــایی مــدارس و همچنین روند 
فعلی بیماری کرونا در کودکان، تصریح کرد: 
هنــوز اظهار نظر در زمینه تاثیر بازگشــایی 
مــدارس بــر روند بروز بیمــاری در کودکان 

زود اســت؛ چراکه از بازگشایی مدارس زمان 
زیادی نگذشته است. احتمال افزایش ابتالی 
کودکان وجود دارد؛ اما نمی توان مدارس را هم 
بــا روال قبل مجازی برگزار کرد. وی در ادامه 
تاکید کرد: با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
و تزریــق و تکمیل واکسیناســیون این خطر 
کاهش می یابد. در حال حاضر عاملی که با آن 
مواجه هستیم مسافرت ها و دید و بازدیدهای 
نوروزی اســت و فعال زود اســت که بخواهیم 
به تاثیرات بازگشایی مدارس بپردازیم. اما ما 
در حال آماده کردن بیمارســتان برای اوایل 
اردیبهشــت  ماه هستیم تا در صورت افزایش 
بار مراجعات غافلگیر نشویم. وی افزود: توصیه 
ما به والدین این اســت که ســالمت کودک 
خــود را بررســی کننــد و در صــورت وجود 
هرگونــه عالئم این موضوع را با مدرســه در 
میــان بگذارنــد و تا زمانــی که کودک بهبود 
نیافته است او را به مدرسه نفرستند. آموزش 
صحیح شست وشــوی دســت ها و استفاده از 
ماســک برای کودک ضروی اســت و والدین 

نباید از این موضوع غافل شوند.

ضرورت اجباری شدن مشاوره های 
پیش از ازدواج

عضو کمیته آموزش مراکز مشــاوره ازدواج و 
خانــواده وزارت ورزش و جوانــان با اشــاره به 
اهمیت مشــاوره های پیــش از ازدواج اظهار 
داشت: مشاوره  پیش ازدواج مانند آزمایش خون 
در جامعه باید اجباری باشد. این اقدام یکی از 
راهکارهای موثر در پیشگیری و کاهش طالق 
است.زهرا حیدری توضیح داد: در راستای این 
جلسات مشاوره گاه برخی مولفه های موثر در 
ازدواج مطرح می شــود که مورد توجه زوجین 
قرار نگرفته بوده اســت. بر این اساس، دختر و 
پســر به چالش کشــیده شده و موظف به حل 
مســاله و ارائه خروجی در این زمینه خواهند 
بــود. این امر در شــناخت و اتخاذ تصمیمات 
صحیح موثر است.وی افزود: گاه زوجین صرفا 
با هدف کسب تایید از روانشناس به این مراکز 
مشــاوره مراجعه کــرده و به دلیل هزینه های 
مشاوره درصدد بررسی استانداردهای ازدواج 
و مشــورت با مشاوران نبوده و در این جلسات 
متوجه برخی از مسائل مهم می شوند بنابراین 
اجبــار و الــزام در زمینه مشــاوره می تواند در 
انتخاب آگاهانه زوجین و کاهش و پیشــگیری 

از طالق نقش شــایانی ایفا کند.وی با اشاره به 
برخی روانشــناس نماها نیز یادآور شد: زوجین 
در انتخاب روانشناســان و مشاوران دقت نظر 
داشــته باشند. گاه شماری از روانشناس نماها 
با برخی نظرات غیرکارشناســانه یک زندگی 
را بــه بن بســت می کشــانند.حیدری تاکید 
کرد: مشــاوران نیــز در تصمیم نهایی زوجین 
دخالت نکرده و قضاوت نداشــته باشند. صرفا 
نقش راهنما و مشاور را ایفا کنند و در راستای 
راهنمایــی گام بردارنــد.وی همچنین گفت: 
والدیــن برای حمایت فرزنــدان باید زوجین 
جوان را هدایت و راهنمایی کنند؛ این هدایت 
و راهنمایی نباید منجر به دخالت شــده و پدر 
و مادر، نقش مشــاور و روانشــناس را ایفا کنند 
بلکــه باید اجازه دهنــد که فرزندان با ورود به 
زندگی مشــترک خود تصمیم گیرنده باشند.
حیــدری تاکید کــرد: جوانان نیز باید آگاهانه 
اقدام به انتخاب همسر کرده و همه مولفه های 
موثر بر زندگی مشــترک را بررسی کنند. پس 
از ازدواج و ورود بــه زندگــی مشــترک نیز از 
تنش های معمول زندگی با گذشت عبور کنند. 
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خانه سید هاشم ابراهیمی؛ 
یادگاری از دوره زندیه 

اردبیل از استان های شمال غربی ایران میباشد 
که قدمت تاریخی بسیار طوالنی دارد و از آنجایی 
که در مجاورت جاده ابریشم قرار گرفته است، 
از گذشــته دارای رونق اقتصــادی و همچنین 
تردد های زیادی بــوده و از همیــن رو دارای 
عمارت ها، کاروانســرا ها، بنا ها و ســایر سازه 
های تاریخی اســت که امروزه نیز در این شهر 
به چشم میخورند. آب و هوای خنک و معتدل 
اردبیل در فصول بهار و تابستان باعث شده اند 
که این استان در این فصول پذیرای گردشگران 
فراوانی باشــد.  خانه تاریخی ابراهیمی که در 
اردبیل، میدان سرچشــمه، کوچه شهیدگاه و 
تقریبأ در مرکز شهر اردبیل قرار گرفته ،این خانه 
متعلق به مرحوم سید هاشــم ابراهیمی بوده و 
درحال حاضر تحت مالکیت ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 

اردبیل قرار دارد.
خانه سید هاشــم ابراهیمی مربوط به دوره زند 
است و واقع شــده و این اثر در تاریخ ۲5 اسفند 
13۷۹ با شماره ثبت 3041 به عنوان یکی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.
برای ورود به این خانه، از یک هشــتی کوچک 
در معبر کوچه وارد حیاط مســتطیل شــکل 
می شویم. ســاختمان در دو طبقه زیرزمین و 
همکف ساخته شده است و تاالری بزرگ و زیبا 
دارد. نمای عمارت آجری است و روی دیوارهایی 
با ازاره ســنگی، به ارتفاع یک متر استوار شده 
است. این تاالر با دو راهرو از سمت شرق و غرب 
به حیاط می پیوندد. عمارت اصلی بنای مذکور 
که شامل دو طبقه همکف و زیرزمین می باشد 
دارای تاالر نسبتا بزرگ و زیبایی است و با یک 
فضای هشتی کوچک از معبر کوچه وارد حیاط 
مســتطیلی می شود. ســاختمان دارای نمای 
آجری است که روی دیوارهایی با ازاره سنگی 
به ارتفاع یک متر اســتوار شــده است تاالر که 
بخش مهمی از بنا را تشکیل داده است، شامل 
دو رواق و یک شاهنشین است که با پنجره های 
مشبک ریز با شیشه های الوان به صورت ارسی 
زیبا تزئین یافته اســت. از جمله تزئینات بکار 
رفته در تاالر این بنا می توان به مقرنس ها، گچ 
بریها، نقاشی ها و کتیبه های با ارزش اشاره کرد. 
اتاق شاه نشین نیز با آن سقف گچ بری شده اش 
بسیار زیباست. ســقف این اتاق به صورت ترنج 

گچ بری شده است. کتیبه های
زیبایی نیز بر دیوارهای  جانبی دیده می شوند 
که روی آن ها آیات قرآن و اشــعار زیبا و تاریخ 

محرم الحرام سنه 1۲۷5 نوشته شده
است. این بنای تاریخی  بین ســال های هزار 
و سیصد و هشتاد و یک تا هشــتاد و سه مورد 

مرمت و بازسازی قرار گرفت. از سال
هزار و سیصد و هشــتاد و هفت نیز این بنای 
تاریخی به عنوان واحد یگان حفاظت سازمان 
میراث فرهنگی استان فعالیت می کند. سقف 
اتاق شاهنشین در وسط به شکل ترنج گچ بری 
شده که مرکز آن بصورت یک گل گرد و مدور 
با برگهای بلوط پهن شده، پوشانده شده است. 
در چهار گوشه ســقف، لچک مرکب از نقش 
اسلیمی واقع شده است که با برگ بلوط های 
مشابه وسط سقف با ســه ردیف حاشیه قاب 
گرفته شده است . این ســقف گچ بری شده 
توسط مقرنسهای زیبایی به نقاشی ها و کتیبه 
های موجود در دیوارهای پیرامون اتصال می 
یابد. سر درهای ورودی و خروجی تاالر دارای 
مقرنسهای کچی زیبا است و در متن دیوارهای 
جانبی آن بر کتییه هایی، اشــعار متعددی و 
آپه قران به تاریخ »  محرم الحرام سنه 1۲۹5« 

نوشته شده است.
عرصه این بنا 3۹۸ متر مربع ، اعیان آن 436/4۸ 
متر مربع ، زیرزمین 1۹۸/۷6 مترمربع و طبقه 

همکف ۲3۷/۷۲ متر مربع می باشد.
این بنای بــا ارزش و قدیمی متعلــق به دوره 
زندیه می باشد و در ســال 13۷۹ تحت شماره 
3041 توسط سازمان میراث فرهنگی کشور در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
مرمت خانة تاریخی ابراهیمی از تیر ماه ســال 
13۸0 شروع شــده و طبق برنامه ریزی زمان 
بندی شده در سال 13۸3 کلیات آن پایان یافته 
و بعنوان واحد حفــظ و احیای اداره کل میراث 
فرهنگی و گردشــگری اســتان به بهر برداری 
رسید.از ســال 13۸۷ خانه ابراهیمی به عنوان 
واحد یگان حفاظت ســازمان میراث فرهنگی 

مورد استفاده قرار گرفت.

بانک ویژه ابربدهکاران بانکی!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

خدا را کرور کرور شکر اعالم اسامی ابر بدهکاران 
بانکی البته منهای دانه درشــت ها از فرمت بگم 
بگــم و مخفــی ماندن در جیب کاپشــن و ... به 
رویکرد انتشار ماهانه در سامانه تغییر پیدا کرده 
و خلق اهلل خیال شان از این بابت راحت شد. باور 
بفرمائید این داســتان در این دوره بیکاری و نرخ 
پائین اشتغال زایی موجب ایجاد مشاغل و حرفه 
های متعدد فراوانی شده است. مثاًل دو روز دیگر 
بچه ها از هم سوال می کنند »بابات چه کارس؟« 
دوســتش با افتخار می گــه:  »ابربدهکار بانکیه 
یا اون یکی میگه بابام مســئول وصول مطالبات 
از ابربدهــکاران بانکیــه!« حاال این البال یک عده 
کارچاق کن، مشــاور رشوه، موتور رشوه بر، کاربر 
پرداخت رشــوه، کاربر دریافت رشــوه و ... هم به 
باالبردن آمار اشتغال کمک می کنند. اما از آنجا 
کــه ایــن روزها ابربدهکار بانکی شــدن ) از نگاه 
دور کیم جامعه شناس( مستلزم زیر پا گذاشتن 
یک نموره اخالقیات اســت و از ســویی جامعه به 
ابربدهکار بانکی نیاز دارد با اجازه از رئیس بانک 
مرکزی و وزیر محترم اقتصاد به شــیوه مالوف و 
رسم معهود یک پیشنهاد مارماالشده و غنی شده 

با اخالقیات ارائه می شود.
و اما طرح غنی شده بانکی...

به منظور پیشگیری از هدر رفت انرژی کارکنان 
بانــک هــا و بر و بچه های قــوه قضائیه و نیروی 
انتظامــی و ... در شناســایی ابربدهکاران بانکی، 
تعیین میزان معوقات، بگیر ببند، محاکمه، توقیف 
اموال و ... پیشــنهاد می شــود در کنار شــعبات 
معمولی بانک ها، چندین شعبه ویژه ابر بدهکاران 
بانکی نیز تاســیس شود تا هم مردم تکلیف شان 

را بدانند و هم ابربدهکاران!
در ضمن توصیه می گردد در زمان تنظیم بودجه 
ساالنه مملکت منابع تپلی برای این شعبات خاص 
در نظر گرفته شود و نظارت شدید اعمال شود که 
این منابع مالی فقط در راستای خدمترسانی به ابر 
مشتریانی هزینه شود که قصد تبدیل شدن به ابر 
بدهکار را دارند و خدای ناکرده اختالس، پرداخت 
وام های اشتغالزایی، ازدواج، کار آفرینی و ... منجر 

به دور شدن از اهداف طرح نشود!
با افتتاح چنین شعباتی در آینده شاهد مکالماتی 

از این دست خواهیم بود: 
ابرمشتری:  سالم 

ابر رئیس بانکی: سالم بفرمایید در خدمتم
ابرمشتری:  500 میلیارد وام می خوام 

ابــر رئیس بانکی: جســارتاً قصد باز پرداخت که 
ندارین؟! چون برای ما مسئولیت داره ...

ابرمشــتری:  نه پدر جــان مگه با بچه طرفی؟! 
من ســالی چند هزار میلیارد مالیات و عوارض 
و جریمــه رو دور مــی زنم بعد بیام وام بانکی رو 

پس بدم؟!
ابــر رئیس بانکــی: پس این فرم رو بی زحمت پر 
کنین.... فقط نام و نام خانوادگی و شماره موبایل... 
البته شــماره موبایل هم فقط برای اطالع رسانی 

در خصوص خدمات جدید بانکیه!
ابر مشتری: بله پر کردم.

ابــر رئیــس بانکی: اگر هم زیاد تمایل به انتشــار 
اســم تون در سامانه لیست ماهیانه ابربدهکاران 
ندارین، به جای اسم تون، اسم یک کارتن خواب 

رو درج کنم؟ 
ابر مشــتری: داداش من اســم و فامیلم رو با یک 
پاســاژ عوض نمی کنم. هر ســامانه ای که دوس 

داری ثبتش کن!
ابر رئیس بانکی: داشتن مشتریانی مثل شما باعث 
اعتبار و افتخار بانکه. ایشاهلل وام های باالی هزار 

میلیارد!

مجوز اولین تست تنفسی کرونا صادر شد
ســازمان غذا و داروی ایاالت متحده به اولین تســت تنفســی کرونا 

مجوز داد.
 ســازمان غذا و داروی ایاالت متحده اعالم کرد که مجوز اســتفاده 

اضطراری از اولین تست تنفسی کووید 1۹ را صادر کرده است.
با اســتفاده از این "آزمایش تنفســی کووید" می توان وجود ویروس 
کرونــا را ظــرف چنــد دقیقه و با دقت بــاال در نمونه های بازدم افراد 

تشخیص داد.
»جف شــورن« مدیر مرکز تجهیزات و ســالمت رادیولوژی سازمان 
غــذا و داروی امریــکا در این باره گفت: مجوزی که امروز صادر شــد 

نمونه ای دیگر از نوآوری های ســریع ما در دســتیابی به تســت های 
تشخیصی کرونا است.

 InspectIR" برای انجام تست کرونا با این روش به دستگاهی با عنوان
Breathalyzer 1۹-Covid" نیــاز اســت کــه به اندازه یک چمدان 
دستی است و می تواند در کمتر از سه دقیقه، نتیجه آزمایش را ارائه 
دهد و در مطب ها، بیمارستان ها و سایت های آزمایش سیار توسط 

اپراتورهای آموزش دیده قابل استفاده است.
ایــن دســتگاه می توانــد در روز حدود 160 نمونه آزمایشــگاهی را 

تجزیه و تحلیل کند.

به گفته کارشناســان، دســتگاه مزبور پنج ترکیب شیمیایی در دم و 
بازدم انسان را مورد بررسی قرار می دهد و بدین ترتیب، ابتالی افراد 

به ویروس کرونا تشخیص داده می شود.
بــه نوشــته روزنامــه نیویورک تایمــز، متخصصــان می گویند که 
کارآیی این دســتگاه پیش تر در مطالعه ای روی ۲40۹ نفر ارزیابی 
 InspectIR" شــده اســت. در این مطالعات مشخص شد دســتگاه
Breathalyzer 1۹-Covid" توانســته است ۹1 درصد از تست های 
 مثبــت و ۹۹ درصــد از نمونه هــای منفــی کوویــد رو به درســتی 

تشخیص دهد.

دریچه علم

خردشدن شخصیت 
 دانش آموزان 

در عصر جدید!
محمد صالح رزم حسینی با 
انتشار کارتونی در صفحه 

اینستاگرام خود به قیچی کردِن 
موی دانش آموزاِن یک مدرسه، 
توسِط ناظم یک مدرسه آن هم 

در قرن جدید، واکنش نشان 
داد.

کارتون 

 » کش کور دگر کوری عصا « 
به کتابفروشی ها آمد

 کتــاب »کــوری عصاکش کــور دگر« 
نوشــته گرت هوفمان بــا ترجمه محمد 
همتی به همت نشــر برج به چاپ رسید.
در توضیحایــن کتاب آمده اســت: »پیتر 
بروگل، نقاش هلندی قرن شــانزدهمی، 
تابلــوی معروفش »ســقوط کــوران« را 
نقاشــی می کند. پس از چهار قرن، گرت 
هوفمان، نویســنده  آلمانی، ماجرای روز 

آفرینش این اثر را از زبان شــخصیت های 
نابینای آن روایت می کند.کوری عصاکش 
کــور دگر را »در انتظــار گودو«یی دیگر 
خوانده اند. جهاِن پیش از شــروع روایت 
تاریک و مالل آور است و پس از پایان آن 
نیز تاریک باقی می ماند. در این میان گرت 
هوفمان، این اســتاد روایتگری، دو آینه از 
دو روزگار را روبــه روی هم قرار می دهد؛ 

نقاشی دیروز و ادبیات امروز.«
مترجم در ابتدای این کتاب نوشته است: 
»ایشــان را وانهید: اینان کورانی هستند 
که عصاکش کوران دگر شــده اند! باری، 

اگر کوری عصاکش کور دگر شود، هر دو 
به گــودال فرومی افتند.انجیل َمّتی، باب 

پانزدهم، آیه  چهاردهم.
گــرت هوفمان از دل نمایشنامه نویســِی 
ســرآمد  و  کــرد  ظهــور  رادیویــی 
نمایشنامه نویســان رادیویی آلمان بود. 
نمایشــنامه نویس رادیویــی برای اینکه 
بتواند جهانی باورپذیر در ذهن شــنونده 
بســازد، ابزاری جز صــدا ندارد. از این رو 
کــوری عصاکش کور دگر ســخت وام دار 
این تجربه ی هوفمان است.این اثر هوفمان 
 Wir-Erzählung از نظر روایی در تعریف

)در انگلیسی We-Form( قرار می گیرد، 
بــه این معنی که یک مــا، یک خودآگاه 
جمعــی تمام اثــر را روایت می کند. حتی 
در آغــاز این نــوول که تصویری از رؤیای 
مرگ راویان را داریم، راوی خواب ماست. 
هوفمان پیش از این در آثار دیگری این فرم 
روایی را آزموده بود و چفت شدن این فرم 
روایی با دنیای نابینایان از کوری عصاکش 
کور دگر اثری یگانه ساخته اســت.«کتاب 
»کوری عصاکش کور دگر« درنوبت چاپ 
اول در 1۷6 صفحه با قیمت 44 هزار تومان 

روانه بازار کتاب شد.

 تهیه کننده فیلم سینمایی »کوزوو«:

هر کسی با بلیت ۴5 هزار تومانی به سینما نمی رود!
حســن کالمی تهیه کننده فیلم ســینمایی 
»کــوزوو« مطرح کرد که همــه افراد جامعه 
نمی توانند 45 هزار تومان پول بلیت ســینما 
پرداخــت کنند، به خصــوص مخاطبانی که 
به صــورت خانوادگی می خواهند به ســینما 

بروند.
حســن کالمی تهیه کننده فیلم سینمایی 
»کوزوو« به کارگردانی میثم هاشــمی طبا، 
در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه ریزی 
برای اکــران این فیلم توضیح داد: واقعیت 
این است که در شرایط فعلی تصمیم گیری 
در این زمینه در دســت ما نیســت. تعیین 
زمان اکران فیلم ها در حال حاضر بســتگی 
به شرایط پخش و وضعیت فعالیت سینماها 
دارد. بــا ایــن تعداد فیلم خوب و بدی که در 
صف اکران منتظر مانده اند، دیگر نمی توان 
مستقاًل درباره اکران یک فیلم تصمیم گیری 

کرد.
وی با اشاره به شرایط اکران فیلم هایی که در 
حال حاضر روی پرده سینماها هستند تأکید 

کــرد: مگر ما فیلم قوی تر از فیلم »روز صفر« 
می توانیم داشته باشیم اما همین فیلم هم دو 
ســال در انتظار اکــران ماند. باقی فیلم ها هم 

چنین شرایطی را دارند.
کالمی ادامه داد: ما عالقه مندیم »کوزوو« در 
عید فطر اکران شود اما با توجه به شرایط، اینکه 

عالقه مندی ما چیست، چندان مالک نیست. 
مالک این اســت که ســینماداران و شورای 
صنفــی در هــر مقطعی چــه فیلمی را اکران 

می کنند و چه فیلم هایی را اکران نمی کنند.
این تهیه کننده ســینما درباره فروش کم رمق 
فیلم های اکران نوروزی و نارضایتی سینماداران 
از وضعیت گیشه هم گفت: باالخره مخاطبی 
که تا پیش از این به صورت مســتمر ســینما 
می رفت و فیلم می دید، در بحران کرونا برای 
دو سال به سینما نرفت و همزمان هزار و یک 
اتفاق تلخ را در اطراف خود تجربه کرد. جامعه 
ما هنوز از این شرایط بیرون نیامده است. روز 
به روز هم شــاهد هستیم که همین وضعیت 

ادامه دارد.
وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر کاهش 
اقبال مخاطبان به ســینما افزود: آنقدر فشار 
اقتصــادی روی مردم وجــود دارد که کمتر 
فرصــت می کنند به ســینما بروند. شــرایط 
ســینماها هنوز به شرایط عادی قبل از کرونا 
بازنگشته، چرا که زندگی مان هنوز به شرایط 
قبل بازنگشته است. با شرایطی هم که شاهد 
هستیم بعید می دانم در آینده نزدیک هم اتفاق 

ویژه ای را شاهد باشیم.

پرده نقره ای 

کتابکده 

 "عشق روزهای کرونا"

به پردیس تئاتر شهرزاد می آید

محمد رحمانیــان کارگردان تئاتر تصمیم دارد 
نمایش تازه خود به اســم " اولد سانگر:عشــق 
روزهای کرونا"را با تهبه کنندگی علی اوجی از 14 
اردیبهشت سال جاری در پردیس تئاتر شهرزاد 
روی صحنه ببرد.قصه »عشق روزهای کرونا« که 
نام آن برگرفته شــده از رمان درخشــان گابریل 
گارســیا مارکز اســت، در هفت اپیزود با توجه به 
حال و هوای تهران در روزهای کرونایی نوشــته 
شــده اســت.احترام برومند، مهتاب نصیرپور، 
مهدی ســاکی، میترا حجار، اندیشــه فوالدوند، 
نرگس محمدی، علی اوجی، شــکیب شــجره، 
ســعید توکلی، نوشین اعتماد، کسری کندری، 
راحیــل زمانی، الناز ابراهیمی در این نمایش به 
ایفــای نقش می پردازند و رضا یزدانی خواننده 
این اجراست.پیش خرید اینترنتی بلیت های این 
نمایش از صبح امروز ۲4 فروردین ماه در سایت 
ایران کنســرت آغاز شده اســت و عالقه مندان 
می توانند عالوه بر مراجعه به ســایت، به صورت 
حضوری هم بلیت های این نمایش را از گیشــه 

پردیس تئاتر شهرزاد خریداری کنند.

فرهنگ و هنر

طنز

گردشگری


