
 با نظام بانکی جهانی تعامل نکنیم
تورم ۳رقمی می شود

   مسعود دانشمند
عضو اتاق بازرگانی ایران

قیمــت کاالهــا در بــازار علــی رغم 
سیاســت دستوری وزارت صمت برای 
کاهش قیمت ها افزایش می یابند چون 
عواملی موثر در قیمت تغییراتی در آنها 
ایجاد کرده بنابراین نمی توان گفت که خود به خود قیمت ها باال 
رفته است. برای مثال در مورد قیمت سیب زمینی و پیاز، وقتی 
هزینه های یک کشاورز و عوامل موثر در تولید و توزیع محصول 
او از جمله کرایه حمل ونقل و هزینه های مغازه ای که این محصول 
را عرضه می کند، افزایش می یابد، به دنبال آن قیمت سیب زمینی 

و پیاز هم افزایش پیدا می کند.
 اینها عوامل موثر در افزایش قیمت اســت که زنجیره وار به هم 
وصل است و در تاریخ مدون ما از دوره امیرکبیر تاکنون هیچ گاه 
با دستور دولت هیچ کاالیی ارزان نشده  است. هروقت هم دولت 
فشار آورده، کاالها به بازارهای زیرزمینی رفته اند وبعد به صورت 

کاالی سیاه عرضه شده اند.
 تعبیری که دولت به عنوان تنظیم بازاربرای خود دارد، تنظیم 
بازار نیست و با داغ و درفش نمی توان قیمت ها را تغییر داد، چون 
دولــت از بــاال نــگاه می کند و همه عوامل موثر در باال رفتن یک 
کاال را می تواند ببیند، بر عوامل موثر اثر بگذارد و آن را به تعدیل 
برساند. یا از طریق عواملی که دارد کاالیی را عرضه و تعادل بین 
عرضه و تقاضا ایجاد کند تا روی آن بتواند قیمت را اعمال کند.

 تعادل بین عرضه و تقاضا می تواند ثبات در بازار ایجاد کند. 
همواره دولت تنظیم بازار را با داغ و درفش اشتباه می گیرد. 
باید دید در دنیا برای کنترل قیمت ها چطور رفتار می شــود 
چون ممکن اســت کســی بخواهد جنسی را گران بفروشد و 
کسی هم بخواهد آن را گران بخرد در اینجا دولت می تواند 
بگوید وقتی جنســی را گران تر از قیمت واقعی می فروشــید 
و تفاوت آن برای شــما درآمد ایجاد می کند، مالیات آن را 

باید بپردازید.
ادامه در صفحه 2

گرو امنیت ایران است یادداشت تمامیت ارضی عراق چگونه در 

پایان دوران »بزن در رو«
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

، جمهوری      نــگاه واقع بینانــه بــه تحــوالت منطقــه و ســال ها ایســتادن بر خطــوط قرمز
اســامی را به این باور رســانده اســت که در حراســت از مرزهای خود باید قاطع بوده و 
هیچ اغماض و مسامحه ای نداشته باشد و هرگونه تحرکی ضدمنافع و امنیت خود در 

گــر همســایگانش در ایجاد آن نقش داشــته باشــند. »گفتم  منطقــه را برنتابــد. بــه ویــژه ا
آقاجــان دوران بــزن دررو گذشــته، بزنیــد می خوریــد«، ایــن جملــه رهبــر معظــم انقاب 

  || صفحه  صفحه 22  مبنای نگاه جمهوری اسامی به امنیت ملی خود در جهان کنونی است...
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وزیر اقتصاد خبر داد:

 مراجعه برخی از 
 ابربدهکاران به بانک 
برای پرداخت بدهی

     وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی دربــاره 
افشــای  بــرای  وزارتخانــه  ایــن  عملکــرد 
از  تعــدادی  گفــت:  بانکــی  ابربدهــکاران 
پرداخــت  بــرای  بــزرگ   بدهــکاران  ایــن 
بدهی شان به بانک ها و خروج از لیست 

  || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  بدهکاران مراجعه کرده اند...
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روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

 نوبت دوم

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 
 )setadiran.ir( و صرفــا بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت ) دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی

واگــذار نمایــد.

شماره 
قطعه

مساحت 
)مترمربع(

قیمت پایه 
هرمترمربع)ریال(

قیمت کل 
)ریال(

سپرده شرکت در 
فراخوان  )ریال(

شرایط 
آدرسپیشنهادی 

نقدی %25  -  4979/976500000۳2۳698050001618490250-
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

ــوان  ــد مزایده/فراخ ــل فراین ــه مراح ــوده و کلی ــت ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــا از طری ــوان صرف ــزاری فراخ - برگ
شــامل دریافــت اســناد مزایده/فراخــوان ، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن شــرکت کننــدگان 

ــر مــی باشــد . ــرم از ایــن طریــق امــکان پذی محت
ــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده  ــه اطاعــات امــاک و مســتغات شــامل مشــخصات ، شــرایط و نحــوه فــروش در ب - کلی

قابــل مشــاهده بررســی وانتخــاب مــی باشــد.
ــی  ــی الکترونیک ــت گواه ــام و دریاف ــت ن ــوه ثب ــاع از نح ــب اط ــت کس ــت جه ــی بایس ــوان م ــرکت درفراخ ــه ش ــدان ب - عاقمن
)توکــن( بــه ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخــش ثبــت نــام / پروفایــل مزایــده گــر  مراجعــه و بــا تلفــن  021-41934  

داخلــی 5  تمــاس حاصــل نماینــد نماینــد .
شناسه اگهی 1302525

www.roozgarpress.ir
پایگاه خبری

 فراخوان  مناقصه عمومی  فراخوان  مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره یک مرحله ای شماره 5۰5۰//14۰114۰1  

کمیسیون معامالت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجانغربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی بــه شــرح جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل 
 برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس 
www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی 

راجهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 
توضیــح: فقــط شــرکتهایی مجــاز بــه شــرکت در مناقصــه خواهنــد بــود کــه دارای تاییدیــه صاحیــت از اداره کار و رفــاه اجتماعــی در رشــته خدمــات عمومــی الزامــی و تاییدیــه 

ــی از اداره کار و رفــاه اجتماعــی باشــند.  صاحیــت ایمن
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز یکشنبه مورخ 1401/01/28 

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1401/02/07
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/02/18 

زمان بازگشایی پکت های الف و ب و ج: روز دوشنبه مورخ 1401/02/19 ساعت 11 )یازده صبح( خواهد بود. 
توضیــح: پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه تضمینهــای معتبــر ) بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه( تهیــه و تســلیم نمایــد و بــه 

ر در فراخــوان واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.  پیشــنهادهای فاقــد امضــا مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت مقــر

مبلغ کل تضمین شرکت در موضوع مناقصه و شماره فراخوان شماره مناقصه 
نوع اعتبار مناقصه )ریال( 

50-1401
گذاری حجمی انجام خدمات رانندگی خودروهای تریلی کامیون جرثقیل باالبر و سواری  وا

و کمک رانندگی تریلی و جرثقیل در حوزه عملیاتی مدیریتهای توزیع برق استان شماره 
فراخوان )200100900۳00001۳( 

منابع داخلی ۳/۳70/000/000

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: ارومیه، خیابان سربازان گمنام )برق سابق( نرسیده به چهار راه مخابرات تلفن 3110-044 داخلی 4339 

اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 021-27313131 

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه: 04432232113

اطاعات تماس دفتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
( و ســایتش رکــت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی و ســایت ملــی مناقصــات  ضمنــا فراخــوان مناقصــه در ســایت هــای اطــاع رســانی معامــات صنعــت بــرق )شــرکت توانیــر

بــه ترتیــب بــه آدرس هــای:  WWW.tavanir.org.ir و WWW.aepd.ir و Iets.Mporg.ir قابــل مشــاهده اســت 
توضیح 5: سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

شناسه 1302839

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews

www.jaaar.com/kiosk/archives/rozgar

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

کسن  تولیدکنندگان وا
کرونا می توانند مازاد نیاز 

کشور را صادر کنند
    رئیس جمهــور اســتمرار رعایــت کامــل 
کید قرار  شیوه نامه های بهداشتی را مورد تا
داد و گفت: گذشت زمان و کاهش شدت 
بیمــاری کرونا نبایــد موجب عادی انگاری 
و سســتی در رعایــت دســتورالعمل های 

بهداشتی شود...
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روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2
یادداشت

تمرینات نظامی رزمندگان 
حماس در جنوب غزه/ رویترز

دستگیری »فرانک جیمز« 
مظنون تیراندازی اخیر در 
مترو نیویورک/ رویترز

گزارش تصویری

گرو امنیت ایران است  تمامیت ارضی عراق چگونه در 

پایان دوران »بزن در رو«
 نــگاه واقع بینانــه به تحــوالت منطقه 
و ســال ها ایســتادن بر خطــوط قرمز، 
جمهوری اســامی را به این باور رسانده 
است که در حراست از مرزهای خود باید 
قاطع بوده و هیچ اغماض و مســامحه ای 
نداشته باشد و هرگونه تحرکی ضدمنافع 
و امنیت خود در منطقه را برنتابد. به ویژه 
اگر همسایگانش در ایجاد آن نقش داشته 

باشند.
»گفتم آقاجان دوران بزن دررو گذشــته، 
بزنید می خورید«، این جمله رهبر معظم 
انقاب مبنای نگاه جمهوری اســامی به 
امنیت ملی خود در جهان کنونی است و 
ایران اجازه نخواهد داد ماجراجویی های 
رژیم صهیونیستی در منطقه آن را به خطر 
اندازد. هر ُمخِل این امنیت به قاطعانه ترین 
شکل ممکن پاسخ داده خواهد شد و این 
مهم باید از ســوی همســایگان ایران هم 

فهمیده و محترم شمرده شود. 

 خطوط قرمز ایران و اصل 
»پایان دوران بزن دررو«

چهاردهه تاش شبانه روزی برای حراست 
از مرزهای ایران با وجود تمام تحریم ها و 
کارشکنی ها و تحمیل هشت سال جنگ 
و بیست ســال تحریم، اکنون جمهوری 
اســامی را در نقطــه ای از معــادالت 
بین المللــی قــرار داده اســت که اجازه 
هیچ گونه تعرضی به خاک و مرزهایش را 
از سوی هیچ کشور و منطقه ای نمی دهد 
و در صورت وقوع چنین تعرضی در زمان و 
مکانی که تشخیص دهد، پاسخ خواهد داد. 
این قاعده در دکترین جمهوری اسامی از 
سوی رهبر معظم انقاب بارها و با ادبیات 
مختلــف بیان و مــورد تاکید قرار گرفته 
است. حضرت آیت اهلل خامنه ای سال ۸۶ 
در دیــدار با کارگــزاران نظام به موضوع 
تهدیدات رئیس جمهور وقت آمریکا علیه 
ایران اشاره و تصریح کردند: »آن کسانی 
کــه تهدید می کنند، این را باید فهمیده 
باشــند، حاال هم بفهمند؛ تهدید نظامی 
ایــران و تعرض نظامی به ایران به صورت 
بزن و در رو، دیگر ممکن نیست. هر کس 
تعرضی بکند، بشــدت عواقب آن تعرض 
دامنگیر او خواهد شد«. رهبر انقاب سال 
۹۴ و در دیــدار با معلمــان و فرهنگیان 
سراسر کشور هم بار دیگر به این موضوع 
اشاره و خاطرنشان کردند: »گفتم دوران 
بزن ودررو تمام شــده؛این جور نیست که 
شــما بگویید میزنیم و درمیرویم؛ نخیر، 
پاهایتــان گیر خواهد افتــاد و ما دنبال 
میکنیم. این جور نیســت که ملّت ایران 
رها کند کسی را که بخواهد به ملّت ایران 

تعّرضی بکند؛ ما دنبال خواهیم کرد«. 
ایــن نــگاه در هــر برهــه زمانــی که 
زیاده خواهی هــا امنیت ملی ایران را مورد 
تهدید قرار داد، در قامت دفاع از آن خود را 
نشان داد. حمله موشکی به پایگاه نظامیان 
آمریکا در »عین االســد« در عراق پس از 
شــهادت سپهبد قاسم سلیمانی و حمله 

به مقرهای رژیم صهیونیستی در منطقه 
اســناد مســتندی از »پایان دوران بزن و 

دررو« است. 

 تمامیت ارضی عراق 
در گرو امنیت ایران  

نگاه واقع بینانه به تحوالت منطقه از یک سو 
و تجربه سال ها ایستادن بر خطوط قرمز، 
جمهوری اســامی را به این باور رسانده 
است که در حراست از مرزهای خود باید 
قاطع بوده و هیچ اغماض و مســامحه ای 
نداشته باشد و هرگونه تحرکی ضدمنافع 
و امنیت خود در منطقه را برنتابد. به ویژه 
اگــر همســایگانش در ایجاد آن تحرک 
نقش مســتقیم یا غیرمستقیم ایفا کنند. 
به همین دلیل است که در مواجه با برخی 
اقداماتی که از سوی همسایه غربی خود؛ 
عراق و اقلیم کردستان آن صورت گرفت، 
قاطعانه تریــن رویکــرد را پیش گرفت و 
اجــازه نداد رژیم صهیونیســتی بیش از 
این اربیل را بازیچه خود قرار دهد. ســپاه 
پاســداران انقاب بامداد ۲۲ اســفند ماه 
سال گذشته، ۲ پایگاه سازمان اطاعات و 
عملیات ویژه)موساد( رژیم صهیونیستی 

در اربیل عراق را موشک باران کرد. 
حضور »فواد حسین« وزیر خارجه عراق 
در رأس هیاتی سیاسی در تهران، به فاصله 
یک ماه از این رویداد، فرصت مناســبی 
برای ابراز نگرانی ایران از برخی تحرکات 
بود. جمهوری اســامی از یک سو درباره 
ماجراجویی های ناتمام تل آویو در منطقه 
آگاه اســت و از ســوی دیگر ضمن حفظ 
اقتدار خود؛ تاش می کند تا همســایگان 
را از بازیچه شــدن به دســت این رژیم 
برحذر دارد. آنچه رئیس جمهور در دیدار 
روز پنجشنبه ۲۵ فروردین، با وزیرخارجه 
عراق، مورد تاکید قرار داد، بر همین مبنا 
است. آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در 
دیدار با فواد حســین بر انتظارات جدی 
تهران از کشورهای همسایه به ویژه عراق 
اشــاره و تصریح کرد: »جمهوری اسامی 
ایران برادری خود را نسبت به همسایگان 

در عمل ثابت کرده و دوســت دوران رزم 
بــوده و نه فقط دوســت دوران بزم، و لذا 
انتظار داریم کشورهای همسایه نیز نسبت 
به توطئه های دشــمنان هوشیار باشند و 
عراق اجازه هیچ گونه حضور مخّل امنیت 
جمهوری اسامی ایران را چه در مناطق 
تحــت کنترل دولت فدرال چه در نواحی 
تحت هدایت اقلیم کردستان را ندهد«. 

رئیس شورای عالی امنیت ملی با یادآوری 
پیام یکی از مقامات ارشد اقلیم کردستان 
عراق به  وی مبنی بر اینکه اگر حاج قاسم 
سلیمانی نبود اقلیم کردستان نبود اشاره 
کردند که متاسفانه اقلیم دچار غفلت هایی 
شــده است ولی جمهوری اسامی ایران 
تحــرکات رژیم صهیونیســتی را با دقت 
تحــت نظر دارد و همــکاری با این رژیم 
کودک کش قابل پنهان کردن نیســت و 
بــه هیچ عنوان اجازه نمی دهیم که آنها از 
طریق هیچ کشوری از جمله عراق، امنیت 

منطقه را به خطر بیاندازند«. 
ایــن موضع در دیدار وزیــر امورخارجه 
ایران با همتای عراقی خود هم تکرار شد 
و »حســین امیر عبداللهیان« تأکید کرد: 
»ایران نمی تواند بپذیرد از مرزهای خود از 
سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عناصر 
تروریســت و تجزیه طلب تهدید شــود و 

امنیت اش در مخاطره قرار گیرد«. 
ســردار »اسماعیل قاآنی« فرمانده سپاه 
قدس هــم ضمن یادآوری مســئولیت 
همســایگی در قبال امنیت ایران؛ تصریح 
کرد: »خودمان هم دست بسته نیستیم. 
اگر به منافع این نظام در هر کجای عالم 
تعرضــی صــورت بگیرد، پاســخ جدی 
خواهیم داد. ما خوب می دانیم شــما کجا 
هســتید. در اربیل خیلی از کسانی که در 
کنارتان زندگی می کردند، نمی دانستند 
پایگاه شماســت اما تحت رصد ما بودید. 
بنابرایــن هرکجا که تشــخیص بدهیم 
حتما برخورد جدی با رژیم صهیونیستی 
می کنیم و آن ها کوچکتر از آن هســتند 

که با ما هماوردی کنند«.
فرمانده نیروی قدس ســپاه خاطرنشان 

کرد: »اگر ماحظاتی می کنیم، ماحظات 
ماست نه از قدرت شماست. ما دارای فهم 
انقابی هستیم و می دانیم که کی و کجا با 
شما برخورد کنیم. ما ماحظاتی انسانی 

داریم و مثل شما نیستیم«.

 هشدار
بغداد قربانی غفلت اقلیم نشود

البته رصد تحــوالت منطقه در روزهای 
پایانی سال گذشته، ایران را به این نتیجه 
رســاند که منشــا تحرکات جاسوسی-

نظامــی علیه تهران این بار اربیل در اقلیم 
کردســتان عراق اســت. با نادیده گرفته 
شــدن هشــدارهای ایران در این زمینه 
بــه مقامــات اقلیم، جمهوری اســامی 
مجبــور به دفاع از امنیــت خود در برابر 
رژیم صهیونیستی و حمله به پایگاه های 
موساد شد. این حمله از دیدگاه تحلیلگران 
آغــاز مرحله ای تازه در سیســتم دفاعی 
ایــران بود و مورد واکاوی های بســیاری 
قــرار گرفت که »عبدالبــاری عطوان« 
ســردبیر روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم 
آن را نشــانه آگاهی تهران از نقشــه هایی 
دانســت که رژیم صهیونیستی این بار در 
اقلیم کردســتان عراق قصد پیاده سازی 
آن را دارد. »یحیــی دبــوق« این حمله را 
ترســیم معادله جدید از سوی ایران و در 
برابر آمریکا و اسرائیل و »حسین االمین« 
از تحلیلگران عرب حمله موشــکی ایران 
به پایگاه های موســاد در اربیل را نشــان 
دهنده پایان صبر اســتراتژیک تهران در 

برابر ماجراجویی های تل آویو دانستند. 
مقامــات بغــداد به خوبــی می دانند که 
تمامیت ارضی آن ها در گرو حفظ امنیت 
کشورهای منطقه به ویژه ایران خواهد بود 
و به همین دلیل است که فوأد حسین در 
دیدار با رئیس جمهور و وزیر امورخارجه 
ایران تصریح کرده است: »سرزمین عراق 
هرگز جایی برای اقدام علیه امنیت ایران 
نخواهد بود و آماده همکاری گســترده از 
جمله در حوزه امنیتی برای جلوگیری از 
بروز هرگونه تهدید علیه منافع جمهوری 

اســامی ایران هستیم. درها برای گفت 
وگوها در عراق باز اســت و امیدواریم این 
درها در تهران هم باز باشد تا گفت وگوهای 
فشــرده ای را در باب مســائل امنیتی باز 

کنیم«. 
پذیرش وجــود موضوعات ُمخل امنیت 
ایران در عراق، به ویژه در اقلیم کردستان 
این کشــور، می تواند آغاز راهی برای رفع 
این عوامل باشــد به شــرط آنکه اقلیم و 
مسئوالن آن از تبعات داشتن »َسروِسر« 
با با این مخان آگاه بوده و در این زمینه 
غفلت نورزند و با مرور گذشته ای نه چندان 
دور از حضــور داعــش در موصل و نحوه 
مواجهه ســردار شهید قاسم سلیمانی با 
تهدیداتی که از ســوی این گروه متوجه 
اقلیم بود، به این نتیجه برسند که امنیتی 
که با تکیه بر مقرهای موساد به وجود آید، 
نمی تواند مدام و مداوم باشد. واقعیت آن 
اســت که جمهوری اسامی هم مانند هر 
کشــور مستقل و مقتدری اجازه نخواهد 
داد خاک همســایه هم مــرزش، به مقر 
جاسوسی و نظامی بزرگترین دشمن خود 
تبدیل شود. در این مسیر بیش از هر نهاد 
و گروهی هم از بغداد و دولت مرکزی عراق 
انتظار دارد تا اجازه ندهد روابط تاریخی، 
فرهنگی و سیاسی دو کشور قربانی غفلت 

شماری در اقلیم کردستان شود. 
امنیــت ایران اولویت هــر اقدام و رابطه 
و جایگاهی اســت و چشم پوشــی از این 
اولویت اصل همســایگی را خدشــه دار 
می کند و رسم همراهی را آلوده؛ چه آنکه 
ایران سال هاست در کنار مردم عراق و با 
تمام توان ایســتاده و اکنون هم از بغداد 
می خواهد اگر به هر دلیل یار شاطری در 
روابط با تهران نیست، بار خاطر هم نشود. 

 هوشیاری دربرابر تارهای عنکبوت 
در دیوار خاورمیانه 

رژیم صهیونیســتی به هر نیرنگی در پی 
گسترش حضور خود در خاورمیانه است، 
گاهی با پیمان ابراهیم و گاهی با مقرهای 
جاسوســی در غرب و شرق و شمال غرب 
و جنوب شــرق ایران. گاهی اهل سنت و 
افغانســتانی ها را علیه جمهوری اسامی 
تحریک می کند و در پی نزاع مذهبی است 
و گاهی در سوریه و عراق در پی شهادت 
فرماندهــان ایران. مقرهای جاسوســی 
موساد در برخی کشورهای حاشیه نشین 
خلیج فارس در حال تولید ســناریوهایی 
هســتند تا ملت های منطقه و کشورها را 
نسبت به ایران بدبین کنند و از آب گل آلود 
ایران هراسی، شاه ماهی شکار کنند. حمله 
پهپادی و ناشــناس شب گذشته به مقر 
حشدالشــعبی در فاصله ۲ شــهر اربیل و 
موصل هم تازه ترین فصل این سناریو است 
که ضرورت هوشمندی در برابر آن را بیش 
از گذشته به مقامات اربیل و عراق یادآور 
می شــود تا بیش از این تارهای سســت 
عنکبوت رژیم صهیونیســتی دیوارهای 

خاورمیانه را آلوده نسازد.

خبر ویژه

رئیس جمهور استمرار رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: گذشت زمان و کاهش شدت 
بیماری کرونا نباید موجب عادی انگاری و سستی در رعایت دستورالعمل های بهداشتی شود. آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تبریک والدت با سعادت امام حسن مجتبی )ع( و قدردانی از همه دست اندرکاران 
مقابله با بیماری کرونا،  اظهارداشت: مسئوالن و متولیان امور در رفتار خود، با الگو گرفتن از سلوک رهبر معظم انقاب، 
تاش کنند رعایت اصول بهداشتی و احترام به توصیه های متخصصان و مصوبات ستاد ملی کرونا را در جامعه نهادینه 
کرده و فرهنگ سازی کنند.  رئیسی مرجع رسمی و اصلی اطاع رسانی درباره بیماری کرونا را وزارت بهداشت و ستاد 
ملی مقابله با کرونا دانست و تصریح کرد: بیان سخنانی خارج از این چارچوب در خصوص کرونا، موجب عادی سازی یا 
اضطراب و نگرانی در جامعه می شود و زندگی روزمره مردم و کسب وکارها و تحصیل را تحت تاثیر قرار می دهد، حتما باید 

از این کار خودداری شود. رئیس جمهور در ادامه به ضرورت همیاری کشورها در مقابله کرونا اشاره کرد و از اراده جمهوری 
اسامی ایران بر استمرار سیاست های انسان دوستانه و کمک به کشورهای نیازمند منطقه و سایر نقاط جهان خبر داد.

رئیسی همچنین ضرورت یاری رسانی به کشور چین برای مقابله با شیوع کرونا در مقطع فعلی را مورد تاکید قرار داد 
گفت: کشــور چین در زمان بحرانی کرونا در کشــورمان با ارســال محموله های واکسن، کمک بزرگی به مردم کشور ما 
کرد و امروز ما در شرایطی هستیم که می توانیم با انتقال تجربیات علمی کشورمان در مقابله با کرونا به مردم و دولت 
چین کمک کنیم. رئیس  جمهور همچنین اقدام شرکت های ایرانی در تولید واکسن کرونا را افتخارآمیز دانست و گفت: 
این شرکت ها می توانند با در نظر گرفتن ذخیره الزم برای آینده، واکسن های مازاد نیاز را صادر کنند که افغانستان در 

این زمینه مورد توجه است.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

کنند کشور را صادر  کرونا می توانند مازاد نیاز  کسن  تولیدکنندگان وا

 تأسیس سازمان ملی مهاجرت 
در مجلس کلید خورد

نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: طرح تأسیس 
سازمان ملی مهاجرت در 3۶ ماده و با هدف ساماندهی 
مهاجران به کشور و اعطای اقامت به آنها در مجلس 
کلید خورد.  ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد 
گفت: طرح تأسیس سازمان ملی مهاجرت در قالب 
3۶ ماده در مجلس کلید خورد. وی افزود: این طرح 
به دنبال ساماندهی مهاجران به کشور و اعطای اقامت 

با مدت زمان های مختلف به آنهاست.
معاون اول رییس جمهور:

 مجوزهای ورود شرکت های 
دانش بنیان در حوزه محصوالت 

دارویی و تجهیزات پزشکی تسهیل شود
جلسه ستاد ویژه رفع موانع، تقویت و توسعه شرکت 
های دانش بنیان در حوزه وزارت بهداشت به ریاست 
معاون اول رییس جمهور برگزار و بر تولید و مستند 
سازی علمی محصوالت دارویی و تجهیزات پزشکی 
با کیفیت استاندارد بین المللی توسط شرکت های 

دانش بنیان تاکید شد.
در این جلســه که وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی، معــاون علمی و فنــاوری رییس جمهور 
و مســئوالن دســتگاه هــای این دو حــوزه حضور 
داشــتند، محمد مخبر با اشــاره به ظرفیت جامعه 
پزشــکی تحصیلکرده و به روز در کشــور تاکید کرد: 
تولیــد محصوالت شــرکت های دانــش بنیان در 
حوزه دارو، درمان و تجهیزات پزشــکی با کیفیت و 
اســتاندارد جهانی و قیمت تمام شده مناسب، برای 
تامین نیازهای داخلی و ورود به بازارهای منطقه ای 
و کشــورهای همســایه اهمیت اساسی دارد. معاون 
اول رییس جمهور تصریح کرد: وزارت بهداشــت و 
همچنین معاونت علمی و فناوری باید برنامه ریزی 
های الزم و زمان بندی شــده در راســتای تولیدات 
دانش بنیان در این حوزه را هر چه ســریعتر تهیه و 
اباغ نمایند. وی همچنین بر ضرورت مستند سازی 
علمی اینگونه محصوالت برای ارائه در بازارهای بین 
المللی و جهانی تاکید کرد. مخبر با اشاره به اهمیت 
تولید و توزیع دارو در کشــور افزود: باید مجوز های 
الزم ورود بخش خصوصی در این زمینه تسهیل شود 
چرا که وجود نیروهای زبده و تحصیلکرده و همچنین 
عزم جدی این شرکت ها برای کمک به بخش دارویی 
کشــور می تواند به شکوفایی، درآمدزایی و اشتغال 

زایی پایدار جوانان تحصیلکرده ایرانی کمک نماید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

ح صیانت را به  رئیس مجلس طر
شورای عالی فضای مجازی فرستاد

دبیــر شــورای عالــی فضای مجازی خبــر داد که 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه ای به رئیس 
شــورا درخواســت کرده دولت و شورای عالی فضای 
مجازی سیاست های کان مربوط به فضای مجازی 
را مشخص کنند.ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای 
عالی فضای مجازی،خبردادکه محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس، در نامه ای به رئیس شورای عالی فضای 
مجازی درخواســت کرده که دولت و شــورای عالی 
فضای مجازی سیاســت های کان مربوط به فضای 

مجازی را مشخص کنند.
فیروزآبادی درباره اهمیت این درخواســت از شورای 
عالی فضای مجازی معتقد اســت:»مدت زیادی است 
کــه طرح مربوط به فضــای مجازی در مجلس محل 
بحث و بررســی اســت و بین کمیســیون  مشترک و 
صحن در تردد اســت. هیئت رئیسه مجلس هم ورود 
کرده و جلســات زیادی تاکنون تشکیل شده که همه 
نشان می دهد مجلس به آرای عمومی جامعه اهمیت 
می دهد و به آن بی تفاوت نیست. برای همین به دنبال 
آن هستند که طرح مذکور عاوه بر مشروعیت قانونی، 
معقولیت اجتماعی هم داشته باشد. نامه و درخواست 
اخیــر رئیس مجلس در راســتای کســب معقولیت 
اجتماعی است و نظرشان این است که شورای عالی به 
عنوان شــورای سیاستگذار کمک کند. ما هم امیدوار 
هستیم که خروجی مجموع این تاش ها به مصلحت 
مملکت ختم شــود و رضایت جامعه هم جلب شود.« 
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره نحوه رسیدگی 
به درخواســت مجلس افزود: »در اولین جلســه  پیش 
روی شورای عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه 
بررسی خواهد شد. ما در شورای عالی به دنبال تعیین 
سیاست های کان هستیم و امیدواریم که در پی این کار 
نظر متخصصان و مردم را جلب کنیم. نظر ما این است که 
طرح جامعی ارائه شود که همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و ... فضای مجازی را پوشش دهد. « 
فیروزآبادی افزود: »بعد از بررسی سیاست های کان، 
مــا طرح را به مجلس برمی گردانیم و مجلس تصمیم 
خواهد گرفت که سیاست ها را به چه نحوی اجرا کند.«

 اظهارات مقام سابق آمریکایی 
علیه ایران

مقام ســابق آمریکایی به بیان اظهاراتی علیه ایران 
پرداخت.  مایکل پی. مالروی، یک افسر سابق سازمان 
اطاعات مرکزی آمریکا گفت: واقعاً مقابله با داعش 
نیازمند این است که ایاالت متحده این مسیر را حفظ 
کند و به آن ادامه دهد و تمام نیروهای نظامی ما را از 
عراق خارج نکند. مولروی در مورد حمات موشکی 
اخیر در اربیل مدعی شد: ایاالت متحده همچنان در 
حال مذاکره برای ورود مجدد به برجام اســت گاهی 
ایرانی ها از این حمات برای به دســت آوردن نوعی 

اهرم فشار در مذاکرات استفاده می کنند.

 با نظام بانکی جهانی تعامل نکنیم
تورم ۳رقمی می شود

ادامه از صفحه اول:
بنابراین باید مکانیزم شفافیت عرضه و تقاضا را در تامین 
و توزیــع کاالها ایجاد کنیم و مکانیزم مالیاتی می تواند 
جلوی اجحاف هایی را که به عنوان گران فروشــی انجام 
می شود را بگیرد. در همه جای دنیا با این مکانیزم ها کار 
می کنند. امروز که کامپیوتر و صندوق فروش هســت، 
می تــوان قیمــت خرید و فروش همه کاالها را در جایی 
متمرکز و از طریق مکانیزم مالیات عمل کرد که وقتی 
فروشــنده ای جنسی را گران تر از حد معمول به فروش 
می رساند، درآمد اضافه آن از طریق مالیات به خزانه دولت 

برگردد و هزینه عامه مردم شود.
مفهوم مالیات همین است و کسی که می خواهد مالیات 
ندهــد باید با روشــی که جامعــه اصناف برای او تعیین 
می کند، جنس خود را بفروشد. بنابراین ما نباید دنبال 
مکانیزم داغ و درفشی باشیم. دولت باید اوال عوامل موثر 
در قیمت را بررسی و ببیند کجاها می تواند آثار این عوامل 
را کمرنگ تر کند تا قیمت ها تعدیل شود، مضاف بر این 
مکانیزم مالیاتی را هم حتما در آن اعمال کنند. بنابراین 
شــفافیت در فضای خرید و فروش باید اتفاق بیفتد تا 
مالیات آن وصول شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
 با همین روندی که اکنون وجود دارد، تورم ادامه می یابد و 
اگر با نظام بانکی جهانی تعامل نکنیم و نتوانیم اقتصاد خود 
را رو به جلو حرکت دهیم باید منتظر تورم 3 رقمی باشیم. 
ما باید سهم خودمان را در اقتصاد جهانی و زنجیره ارزش 
افزوده تولید داشته باشیم. خام فروشی ارزش افزوده ایجاد 
نمی کند و وقتی ارزش افزود ایجاد نشــود یعنی تولید 
نداریم و وقتی تولید نباشد، اشتغال نداریم و این یعنی 
دولت درآمد مشروع ندارد و فقط خام فروشی می کند و  

نان و گوشتی به دست مردم می رساند.
بنابراین تاش ما باید این باشد که سهم و جایگاه خودمان 
را در زنجیره تولید ارزش افزوده جهانی به دست بیاوریم، 
در این صورت عمده مشکات اقتصادی ما حل و فصل 

می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس خبر داد؛

 آخرین وضعیت تیم ایران
کرات برجامی در مذا

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: جمهوری اســامی با کشــورهای قدرتمند دنیا 

درحال مذاکره است و در برابر آن ها ایستاده است.
شهریار حیدری در خصوص تعامل دستگاه دیپلماسی با 
نهاد های نظارتی از جمله مجلس گفت: تیم مذاکره کننده 
بعد از هر دور مذاکرات گزارش دقیقی به کمیسیون امنیت 
ملی ارائه می دهد و وزارت امور خارجه نیز در این زمینه 
تعامل خوبی با کمیســیون امنیت ملی دارد. به صورت 
مســتمر در این زمینه جلسه و نشست مشترک برگزار 
می شود، در نشست اخیر با وزیر امور خارجه هم آخرین 
تحوالت و تصمیمات در موضوع برجام را بررسی کردیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
بیان داشت: روند مذاکرات برجامی در مسیر رو به جلو 
حرکت می کند، اما حاشیه هایی هم دارد که این حاشیه ها 
از سوی آمریکا درست شده است. تحوالت اوکراین هم تا 

حدودی در روند مذاکرات تأثیرگذار بوده است.
نماینده مردم قصر شــیرین با بیان اینکه هدف اصلی از 
مذاکرات تامین منافع ملت ایران است، گفت: امیدواریم 
این روند تا رسیدن به نتیجه نهایی که تامین کننده منافع 

ملت ایران است، استمرار پیدا کند.
 وی  با بیان اینکه تیم مذاکره کننده خطوط قرمز نظام را 
رعایت کرده است، گفت: جمهوری اسامی در این دور از 
مذاکرات به دنبال لغو کلیه تحریم های اقتصادی است.

حیدری خاطر نشان کرد: در مذاکرات برخی از مسائل تا 
حدودی حل شده و برخی هنوز جای بحث دارد، اما نتیجه 
نهایی  این توافق باید تامین منافع ملی ایران باشد، نگرانی 
برای بازگشــت به برجام نداریم، روند مذاکرات طوالنی 

شده اما امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.
نماینده مردم قصر شیرین با اشاره به شکل گیری فضای 
تخریب تیم مذاکره کننده هســته ای،گفت: رسانه های 
داخلــی بایــد به دنبال نقد عملکرد باشــند نه تخریب. 
رســانه های داخلی نباید تحت تاثیر رسانه های خارجی 
قرار گیرند چراکه آن ها تکلیف شــان مشــخص است و 

دوست ندارند که برجام به نتیجه برسد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به رسانه ها 
توصیه کرد، واقعیت های این دور از مذاکرات را دقیقا رصد 
کنندو گفت: جمهوری اسامی با کشورهای قدرتمند دنیا 
در حال مذاکره اســت، منطق جمهوری اســامی برای 
طرفین مذاکره کننده قابل قبول اســت و از این جهت  
موفق عمل کرده است. وی در مورد عملکرد تیم مذاکره 
کننــده و مقاومت آنها در برابر قدرت های جهانی گفت: 
مقاومت، منطق جمهوری اسامی است و در این راه هم 

با جدیت مطالبات بحق ملت ایران را دنبال می کنیم.
نماینده مردم قصر شیرین با اشاره به قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها گفت: این قانون پشتوانه خوبی برای 
تیم مذاکره کننده است و این تیم هم با حمایت مجلس 
و مردم با قدرت اهداف مورد نظر خود را دنبال می کند.

وی افزود: طرف مقابل ایران در این مذاکرات کشورهای 
هســتند که  دغدغه ها و نگرانی هایی  خود را دارند که 
این  مســائل در مذاکرات قابل حل و فصل هســتند اما 
منطق  و راهبرد جمهوری اسامی قوی و ثابت شده  و 
مورد پذیرش کشورهاست در نطقه مقابل آمریکا  هیچ 

گونه ثبات سیاسی در رفتار خود ندارد.

اخبار كوتاه

برجام
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مجمع تشخیص به دولت پالس مثبت داد 

 واردات 70 هزار خودرو 
در آستانه صدور مجوز

جلســه مقدماتی در صحن مجمع تشخیص در 
خصــوص تعیین تکلیــف بحث واردات خودرو 
انجام شــده اســت. ظاهراً گره کور واردات ۷۰ 
هزار خودرو با پالس مشخص مجمع تشخیص 
و توسط خود دولت باز خواهد شد.  در روزهای 
اخیر بعد از انتشــار قانون بودجه ســال 1۴۰1 
ماجــرای تغییر دقیقــه ۹۰ مصوبه مجلس در 
خصــوص ترخیص ۷۰ هزار دســتگاه خودرو 
ســواری حاشیه ســاز شــد. مجلس شــورای 
اســامی به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه، 
مجــوز واردات ۷۰ هزار دســتگاه خودرو را در 
متــن بودجــه لحاظ کرده بــود و این موضوع 
عینــاً در صحــن مجلس تصویب شــد. هیئت 
عالی نظارت بر سیاســت های کلی نظام که از 
قبــل بــا واردات خودرو مخالف بود، بار دیگر بر 
موضع خود پافشاری کرد و در نهایت از طریق 
شــورای نگهبان موضوع به مجلس گزارش شد 
و در لحظات پایانی با اختیارات هیئت رئیســه 
مجلس، بخش مربوط به مجوز واردات ۷۰ هزار 

دستگاه خودرو از متن قانون حذف شد.
این ماجرا حواشــی زیادی را در پی داشــت و 
حتــی در یکــی دو هفته اخیر شــاهد افزایش 
مجــدد قیمت ها در بازار خودروهای خارجی و 
حتــی برخی خودروهای داخلی نیز بودیم. این 
درحالی است که پیش از این رئیس جمهور در 
نیمه اسفندماه التیماتوم سه ماهه به وزیر صمت 
برای فراهم کردن سازوکار واردات خودرو داده 
بــود. نکته مهم اینکــه واردات خودرو عمًا در 
اختیار دولت بوده و بحث درج ۷۰ هزار دستگاه 
خودرو بیشتر از جنبه شفاف شدن درآمدهای 
خزانه مهم بود.در اواخر هفته گذشــته رئیس 
مجمــع تشــخیص مصلحت نظام بــا تأکید بر 
اهمیت و تأثیر مجمع در موضوعات حســاس 
و اساســی کشور گفت: صحن مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام درباره واردات خودرو مصوبه ای 
نداشته است.آیت اهلل الریجانی گفت: در موضوع 
واردات خــودرو جنجال هایی به راه انداختند و 
آن را بهانــه ای برای حمله به کلیت مجمع قرار 
دادنــد در حالی که صحــن مجمع درباره این 
مصوبه نظری نداده اســت و برخی بدون توجه 
و بدون آگاهی، مجمع تشــخیص و هیأت عالی 
نظارت را یکی می پندارند. هفته گذشته جلسه 
مهمی در مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
خصوص تعیین تکلیف حواشی واردات خودرو 
برگزار شده و جلسه تکمیلی نیز در هفته جاری 
انجام خواهد شد. گفتنی است، بحث مخالفت با 
واردات از طرف هیئت عالی نظارت انجام شده و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص 
چنین نظری نداشــته است.به نظر می رسد در 
روزهای آتی نظرهای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام یک پالس مشــخص برای دولت داشــته 
باشــد. به عبارت ســاده تر، از آنجا که هم دولت 
و هــم مجلس موافق واردات خودرو هســتند، 
تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 

می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

وزیر اقتصاد خبر داد:

 مراجعه برخی از ابربدهکاران 
به بانک برای پرداخت بدهی

وزیــر امور اقتصــادی و دارایی درباره عملکرد 
این وزارتخانه برای افشــای ابربدهکاران بانکی 
گفــت: تعدادی از این بدهــکاران بزرگ  برای 
پرداخت بدهی شان به بانک ها و خروج از لیست 

بدهکاران مراجعه کرده اند.
 احســان خاندوزی در این باره گفت: مســاله 
افشای ابربدهکاران بانکی کشور که سال ها در 
اقتصــاد ایران تنها حرفش زده می شــد، هفته 
گذشــته با فشــار وزارت اقتصاد بحمداهلل در 

بانک های دولتی انجام شد.
خاندوزی افزود: معضل بدهی های کان بانکی 
موجــب عدم دسترســی بخش زیادی از مردم 
به تســهیاتی بود که سال ها و سال ها منجمد 
دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی مانده 
بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیات 

به بقیه مردم  داده نمی شد.
وی با انتقاد از اینکه از این مســاله در گذشــته 
به عنوان یک حربه سیاســی استفاده می شد و 
لیست بدهکاران  در جیب برخی از افراد بود که از 
آن علیه جریان رقیب استفاده می کردند، گفت: 
ما در وزارت اقتصاد کامًا علمی و کارشناســی 
و بــه نفــع مردم حرکــت خواهیم کــرد. در 
هفته هــای آینده هم این افشــای اطاعات و 
شفافیت کامل تر خواهد شد. در دیدار نوروزی 
که با مدیران عامل بانک ها داشــتم، حرف ها و 
حدیث هــا و مقاومت هایی در این زمینه وجود 
داشــت اما از آنان خواســتیم اگر همه همزمان 
این سیاســت را پیاده کنند، هیچ مســاله ای به 
جهت اینکه منابع و سپرده ها از یک بانک خارج 
شود و  وارد بانک دیگری گردد، رخ نخواهد داد.

طبق اعام وزات اقتصاد، خاندوزی ادامه داد: از 
مدیران بانک ها خواستیم که روزهای بیستم و 
بیســت و یکم فروردین ماه آخرین زمانی باشد 
که این سیاســت اجرا می شود و الحمداهلل این 
سیاســت در کشــور پیاده شد و برای آینده هم 

نظر ما این است که این روند را ادامه دهیم.

اخبار اقتصادی

« از تصمیم جدید دولت در سال تولید  »روزگار
گزارش می دهد:

 حذف سقف واردات
در پــی مصوبه دولت معیارهای اعتبارســنجی 
واردکننــدگان از ســوی وزارت صمت تدوین 
شــده که ســبب ایجاد ابهامات جــدی در این 
حوزه شــده اســت، باتوجه به اینکه این موضوع 
عما ســقف واردات را حذف خواهد کرد، وجود 
نقص در اعتبارسنجی می تواند به افزایش شدید 
واردات منجر شود.اسفندماه سال 1۴۰۰ بود که 
در جلســه ای که در ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت برگــزار شــد، مصوبــه ای در خصوص 
جایگزینی اعتبارســنجی به جای سابقه واردات 
را تصویــب کــرد. متن این بند از مصوبه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت که توســط محســن 
رضایــی معــاون اقتصادی رئیــس جمهور به 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت اباغ شــد به 
شرح زیر است:»وزارت صنعت، معدن و تجارت 
موظف اســت برای تسهیل فرآیندهای تجاری، 
ســابقه واردکنندگان بر اساس نظام رتبه بندی 
اعتباری در ســامانه اعتبارســنجی و رتبه بندی 
اعتبــار را مــاک عمل قرار دهــد. این تصمیم 
جایگزین مفاد بند )۲( مصوبه شــماره ۶۴۸۵۴ 
مورخ 1۸/۵/13۹۷ ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت می گردد.«در پی اباغ این بند از مصوبه 
هیئــت وزیران بــه وزارت صمت، طی روزهای 
اخیــر مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات 
این وزارتخانه، دســتور داده است تا در راستای 
جایگزینی سابقه واردکنندگان براساس نظـــام 
رتبـــه بنـدی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی 
و رتبـه بنـــدی، سابقه واردات برای کلیه ردیف 

تعرفه ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد.
بررســی های صورت گرفته نشــان می دهد که 
وزارت صمت معیارهایی را به منظور اعتبارسنجی 
واردکننــدگان تدوین کرده اســت:الزم به ذکر 
اســت، در گذشته سقف واردات نامحدود بود اما 
ســابقه واردات به عنوان یک شــاخص، واردات را 
محدود می کرد اما با اعمال تغییرات یاد شــده و 
جایگزینی اعتبارســنجی به جای سابقه واردات 
عمــا می توان گفت که دیگــر مانعی در مقابل 
سقف واردات وجود ندارد. این مسئله به سادگی 
می تواند تاثیر بســیار شــدید بــر تقاضای ارز و 
افزایش نوسانات بازار ارز داشته باشد.در کنار این 
مسئله شاخص هایی که برای اعتبارسنجی تعیین 
شــده ابهامات متعددی را ایجاد کرده اســت. به 
طور مثال در بخش تشــکل گرایی، فعالیت های 
عام المنفعه و محرومیت زدایی، معیارهایی نظیر 
عضویت در انجمن های خیریه، میزان فعالیت های 
عام المنفعه، ســرمایه گذاری در مناطق محروم، 
توسعه مســئولیت پذیری اجتماعی و عضویت و 
مشارکت فعال در اتحادیه ها و تشکل های صنفی، 
هیئت نمایندگان، کمیســیون های تخصصی و 
اتاق های مشــترک در نظر گرفته شــده است که 
ممکن اســت بســتری برای سوء استفاده برخی 

افراد باشد.

غ تخم گذار   رئیس هیات مدیره مر
استان تهران:

غ ها   تخم مر
روی دست مرغداران ماندند

تخم مرغ ها روی دست مرغداران ماندند
رئیــس هیــات مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
استان تهران گفت: تخم مرغ بیش از نیاز کشور 
تولید شــده اســت و دولت باید اجازه دهد که 
تخم مرغ های مازاد صادر شــوند.ناصر نبی پوربا 
اشــاره به کاهشــی شدن قیمت تخم مرغ اظهار 
کرد: وقتی قیمت تخم مرغ از قیمت مصوب باالتر 
می رود مســئوالن با ارز ۴۲۰۰ تومانی تخم مرغ 
از ترکیــه وارد می کنند یا تعزیرات با واحدهای 
مرغداری برخورد می کند اما حاال که قیمت تخم 
مــرغ حدود 3۵۰۰ تومــان کمتر از نرخ مصوب 
شــده هیچ خبری از مســئوالن نیست و به نظر 
می رســد در خواب خرگوشی هستند.وی ادامه 
داد: قیمت مصوب تخم مرغ به ازای هر کیلو 1۸ 
هزار و 3۰۰ تومان اســت که در حال حاضر به 

کمتر از 1۵ هزار تومان رسیده است.
رئیــس هیــات مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهران اضافه کرد: هوا وقتی به ســمت 
گرمی می رود مصرف تخم مرغ کاهش می یابد. از 
طرفی در ماه رمضان نیز مصرف کاهشی و تقاضا 
کم می شــود. به همین دلیــل با مازاد تخم مرغ 
مواجهیم و تخم مرغ ها بر روی دست مرغداران 
در ســالن ها مانده است.وی تصریح کرد: روزانه 
حدود 3۰۰۰ تن تخم مرغ تولید می شود که قبا 
این مقدار تولید شــده مصرف می شد، زیرا تخم 
مرغ به جهت قیمت مناسب جایگزین محصوالت 
پروتئینی دیگر در سبد غذایی خانوار شده بود. 
امــا در حال حاضر مصــرف به ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ 
تن رســیده و حدود 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن مازاد 
داریم.  نبی پور با اشاره به اینکه دولت باید اجازه 
دهد صادرات تخم مرغ صورت گیرد، گفت: البته 
صادرات هم به همین سادگی نیست، زیرا رقیبی 
ماننــد ترکیــه وجود دارد که بازارهای جهانی را 
گرفته است و باید این بازارها را  به دست بیاوریم.

عامل گرانی لوازم خانگی چیست؟ 

 تعویق درخرید لوازم خانگی به ضرر مردم و تولید کننده است
 زمزمه های افزایش قیمت لوازم خانگی از 
ســوی تولید کنندگان و توزیع کنندگان 
ایــن محصوالت در همین ابتدای ســال 
جدید شنیده می شود.بازار لوازم خانگی 
درهمان ابتدای ســال گذشته ۲۵ درصد 
گران شــد. گویا این افزایش قیمت برای 
تولید کنندگان کافی نبود و تا پایان سال 
1۲ تولیدکننــده ایرانی قیمت کاال های 
خــود را به طــور تدریجی افزایش دادند. 
البته به گفته فروشندگان لوازم خانگی این 
برند ها به دلیل افزایش هزینه تمام شــده 
کاال های خود را گران کردند.به دنبال این 
افزایش قیمت ها، ۴ اسفند 1۴۰۰ معاون 
اول رئیس جمهــور بــه تولیدکنندگان 
لــوازم خانگی در خصوص عدم همکاری 
با ســتاد تنظیم بازار هشــدار داد. محمد 
مخبر گفت: براســاس تصمیمات ستاد 
تنظیــم بازار، چنانچــه تولیدکنندگان 
داخلــی لوازم خانگــی قیمت های خود 
را در بــازار واقعــی نکننــد، برنامه ریزی 
الزم برای آزادســازی واردات متناسب با 
نیــاز مردم انجام شــود.اما علی رغم این 
اولتیماتــوم ها، خیز افزایش قیمت لوازم 
خانگی تولید داخل در بازار برداشته شده 
اســت. احسان فدایی، کارشناس صنعت 
لوازم خانگی دلیل صعود مجدد قیمت ها را 
چنین تشریح کرد. سال گذشته به نحوی 
به پایان رسید که اتفاقات عجیب و خاص 

در صنعت لوازم خانگی افتاده بود.
فدایــی ادامــه داد: تعطیلی تعداد زیادی 
از فروشــگاه های لوازم خانگی در ســطح 
کشــور به دلیــل خروج شــرکت های 
خارجــی که اکثر آن ها برند شــاب های 

فروش محصوالت ال جی و سامســونگ 
بودنــد، فضا را برای شــرکت های ایرانی 
بــه عنوان جایگزیــن فراهم کرد که این 
موضوع مســتلزم عقد قرارداد های جدید 

با شرکت های ایرانی بود.
به گفتــه این کارشــناس صنعت لوازم 
خانگی؛ از سوی دیگر بدنبال ادامه شیوع 
گسترده و محدودیت های ناشی از بیماری 
کرونــا، تقاضا برای خرید لوازم خانگی به 
دلیل عدم برگزاری مناسک و مراسم های 
ســنتی مانند ازدواج روند کاهش داشته 
ومیــزان فروش بشــدت کاهــش پیدا 
کرد و تا ســال 1۴۰۰ ادامه داشــت.مدیر 
ارتباطات گروه ســام گفت: از سوی دیگر 
اخبار ضد و نقیض از نشســت مذاکرات 
ویــن که بــه دنبال آن بحــث اظهارات 

غیر کارشناســی عده ای مبنی بر کاهش 
قیمت هــا با اجرای برجام مطرح وعاملی 
بــرای به تعویق انداختن خرید از ســوی 
مردم شد.فدایی ادامه داد: تعلل در خرید و 
مشکل رکود اقتصادی باعث انباشت لوازم 
خانگی تولید شده درانبار های کارخانه ها 
شــد و ســرمایه در گردش این شرکت ها 
به شــدت مورد آســیب قرار گرفت.این 
کارشــناس صنعت لوازم خانگی با بیان 
اینکه در کنار پتانســیل های بخش تولید 
از اســفند 1۴۰۰ همزمان با زمزمه های 
افزایش حقوق کارگران، شاهد تعدیل نیرو 
از ســوی برخی شرکت های بزرگ لوازم 
خانگی شد. البته در شرایط فعلی تعدیل 
نیرو از سوی برخی شرکت ها یا رسانه ای 

شدند و یا در سکوت خبری ادامه دارد.

فدایــی در ادامه چنین حرکت تحمیلی 
بــه برخی شــرکت ها گفــت: هدف یک 
مجموعه تولیدی افزایش میزان راندمان 
تولیــد و فروش محصوالت برای پرداخت 
هزینه های تولید و پرسنل است. اما بازار 
مصــرف بافاصله بعد از تعطیات نوروز 
شــاهد رکود هرساله بازار در ماه رمضان 
شــد و طبق سنوات گذشته میزان خرید 
و فــروش لــوازم خانگی در ایــن ماه به 

پایین ترین حد خود در سال می رسد.
وی تصریح داشت: عوامل ایجاد رکود در 
بازار با نرسیدن اخبار های خوب ازنشست 
مذاکرات در سال 1۴۰1 و احتمال گرانی 
دالر پــس از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
احتمال افزایــش قیمت لوازم خانگی را 

قوت می بخشد.

ایــن کارشــناس صنعت لــوازم خانگی 
بــا تأکید بر اینکه نرخ محاســبه حقوق 
گمرکــی از ارز ۴۲۰۰ تومانــی افزایش و 
به ارز نیمایی می رســد، گفت: این تغییر 
محاسبات ارزی در گمرک عامل دیگری بر 
گرانی قطعات وارداتی ومواد اولیه وهزینه 
تولیــد لــوازم خانگی افزایش و در نهایت 
موضوعــی کــه به طبــع آن گرانی لوازم 

خانگی در بازار را رقم می زند.
وی تصریح داشــت: نکته مهم این است 
که علی رغم تمام شــعار ها برای حمایت 
ازتولیــد داخلی لوازم خانگی، حدود ۸۰ 
درصد حجم اصلی تولیدات دراین صنعت 
از حیث ریالی را واردات تشکیل می دهد.

فدایــی ادامــه داد: ایــن عوامل منجر به 
انفجــار قیمتی بزرگــی در بخش لوازم 
خانگی در ســال 1۴۰1 خواهد شد. قطعاً 
برای جلوگیری از این بحران باید شرایط، 
مدیریت و کنترل شود. در غیر این صورت 
سرنوشــت تولید و بــازار لوازم خانگی به 
درجه ای از بحران می رسد که جبران آن 
تبعات ســنگینی بر اقتصاد کشور خواهد 

داشت.
این کارشــناس صنعت لــوازم خانگی با 
پیشــنهاد اینکه دولت باید یکســری از 
تصمیماتــی که در خصــوص وضعیت 
صنعــت لوازم خانگــی را گرفته و تبعات 
ســنگینی را برجــای خواهد گذاشــت، 
مــورد بازنگری قرار دهــد، گفت: برخی 
از دســتور العمل ها و بخشــنامه ها عاوه 
بــر اینکه موجب کاهــش راندمان تولید 
شــده، وضعیت این صنعت را به مخاطره 

انداخته است.

 در بازار خودرو همه فروشنده شدند

کاهش قیمت خودرو در راه است
بــا تعدیــل قیمــت دالر در یکی، دو روز اخیر قیمت خودرو در حالی در 
مسیر کاهشی قرار گرفته که حامد طاجوران، فعال بازار خودرو معتقد 

است قیمت خودرو تا زمانی ریزشی است که قیمت دالر کاهش یابد.
قیمت خودرو که متاثر از قیمت دالر در چند روز گذشــته افزایشــی 
۵ تا ۴۰ میلیونی داشــت، روز چهارشــنبه با کاهش نسبی دالر بر مدار 
ارزانی قرار گرفت. هرچند انتظار می رود خودرو به دلیل تورم البته نه با 
قیمت های ارزان به استقبال تابستان آتشین رود، ولی جهش چند روز 
گذشته نشان داد بازار خودرو با نوسان اندک ارز متاطم می شود. این 

در حالی است که قرعه کشی خودرو تازه آغاز شده است. 
کاهش قیمت خودرو فعال ادامه دار است

یک کارشــناس بازار خودرو گفت: قیمت انواع خودرو روز پنجشــنبه به 
طور متوسط ۵ میلیون تومان ارزان شد.

حامــد طاجــوران با بیان اینکه به دلیل تداوم کاهش دالر قیمت انواع 
خودرو در بازار هنوز در حال کاهش است، ادامه داد: در چند روز گذشته 
به دلیل گرانی دالر، قیمت خودرو به صورت لحظه ای در حال افزایش 

بود؛ بنابراین فروشندگان مرتب دبه می کردند و خودروی خود را مجدد 
با قیمت باالتر می فروختند؛ اما در حال حاضر به دلیل کاهش ادامه دار 

دالر و به تبع خودرو، همه فروشنده شده اند.
طاجوران در مورد جزئیات قیمت خودرو های پرطرفدار در بازار گفت: 
پژو ۲۰۷ دنده ای سقف شیشه ای با ۷ میلیون تومان کاهش قیمت در 
حال حاضر 3۹۰ میلیون تومان به فروش می رســد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با 
کاهش 1۶ میلیونی از 3۰۲ میلیون به ۲۸۶ میلیون تومان رســید. دنا 
اتومات نیز بیش از 1۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشــته و از ۴۹۹ 
میلیون به ۴۸۷ میلیون تومان رســیده اســت. پژو پارس سال با کاهش 
قیمت ۹ میلیونی از 31۵ میلیون وارد کانال 3۰۶ میلیون تومان شــد. 
همچنین پژو پارس TU۵ از 3۸۴ میلیون تومان به 3۷۵ میلیون تومان 

رسیده است.
پیش بینی قیمت خودرو در هفته آینده

این کارشــناس بازار خودرو گفت: البته کاهش قیمت انواع خودرو به 
معنای واقعی ریزش قیمت نیســت؛ زیرا به طور مثال خودرویی که در 

عرض ۲ روز 3۰ میلیون تومان گران شد، در حال حاضر تنها ۷ میلیون 
تومان کاهش قیمت داشته است.طاجوران در مورد پیش بینی قیمت 
خودرو در هفته آینده گفت: قیمت خودرو چشم انتظار مذاکرات وین و 
قیمت دالر است؛ اگر قیمت دالر تحت تاثیر به نتیجه رسیدن مذاکرات 

ارزان شود، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
قیمت کارخانه ای خودرو فعال افزایش نمی یابد

ایــن فعــال بازار خودرو گفت: از طرفی خودرو های مدل 1۴۰1 در بازار 
در حال افزایش است و به تدریج به بازار عرضه می شود بنابراین قیمت 
مدل 1۴۰1 در حال کاهش است. هرچند باید توجه داشته باشیم اگر 
عرضه خودرو به بازار تداوم داشته باشد قیمت کاهشی خواهد شد، ولی 

اگر عرضه کم شود دوباره قیمت ها گران می شود.
طاجوران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قیمت کارخانه ای خودرو 
گران خواهد شد، گفت: به نظر می رسد به دلیل داغ بودن بحث آزادسازی 
واردات خودرو فعا خودروسازان دست روی قیمت ها نگذارند و قیمت 

کارخانه را باال نبرند.

کید کرد: نایب رییس اتحادیه امالک تا

هشدار جدی به مردم درمورد پیش خرید ملک
اخیرا آگهی هایی را پیرامون پیش خرید ملک در منطقه ۲۲ در پلتفرم های خرید 
وفروش و ســایت های مختلف مشــاهده می کنیم. اما در صورت کاهبرداری 
مســئولیت این امر به عهده چه کســی اســت ؟ در این رابطه گســترش نیوز 
با اســماعیل حســین زهی نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای 
اســامی و مصطفی قلی خســروی رییس اتحادیه اماک کشــور به گفتگو 

کرده است.
تعاونی های مسکن حق پیش فروش هیچ ملکی را ندارند

اســماعیل حســین زهی نائب رئیس اول کمیســیون عمران مجلس شورای 
اســامی می گوید: مســئله پیش خرید مســکن در منطقه ۲۲ باید حتما زیر 
ذربین ارگان نظارتی قرار بگیرد و هیئت مدیره تعاونی های مسکن حق پیش 
فــروش هیــچ ملکی را خارج از چهارچوب قانونی ندارد، حتی اگر پیش خرید 
ملک توسط شخص  یا اماک انجام شود  تعاونی حتماباید پیگیر این موضوع 

باشــد.زهی ادامه داد: گاهی دیده می شــود که تعاونی های معتبر دولتی نیز 
اقدام به پیش فروش مســکن به مردم می کنند که حتی این اقدام هم خارج 
چهارچــوب قانون اســت و تعاونی های دولتــی فقط مجاز به فروش ملک به 
اعضای خود هستند.همچنین بیشتر تخلفات پیش خرید آپارتمان در منطقه 
۲۲ توسط دفاتر اماک صورت میگیرد که اتحادیه اماک باید با تعاونی های 
متخلف برخورد و از بی قانونی جلوگیری کند.زیرا هر گونه اگهی در ســایت 

های تبلیغاتی تخلف است.
مجلس پیش خرید ملک را ممنوع کرده است

مصطفی قلی خســروی رییس اتحادیه اماک کشــور نیز در همین رابطه به 
گسترش نیوز می گوید: مجلس پیش خرید ملک را ممنوع کرده و پیش خرید 
ملک فقط در صورتی مجاز است که در دفتر اسناد رسمی ، قدرالسهم زمین مادر 
به نام افراد ثبت شود .وی افزود: چنانچه تخلفی از سوی دفاتر اماک صورت 

بگیرد و پای این جریان به دفاتر اسناد کشیده شود مشکل بزرگی صورت می 
گیرد که مجلس باید به این قضیه حتما نظارت کند.خسروی در مورد پیش 
خرید مســکن در تعاونی های مختلف منطقه ۲۲ توضیح داد: نحوه فعالیت 
تمامی این تعاونی ها پیرامون مسئله پیش خرید آپارتمان خاف قانون است، 
حتی با وجود تخلف تعاونی ها و مشاوران اماک در بحث پیش خرید مسکن در 
منطقه ۲۲ متاسفانه هنوز اگهی هایی در سایت دیوار و بعضی از بنر های شهر 
تهران مشاهده می شود و این واحد های مسکونی با شرایط وسوسه انگیزی به 
متقاضیان وعده داده می شود ، حال باید به این نکته توجه کرد که نظارت و 
برخورد با چنین تخلفاتی بر عهده قوه قضاییه بوده و اتحادیه اماک مسئول 
رسیدگی به آگهی های دروغین نیست.وی  در پایان اضافه کرد: تمامی تعاونی 
های دولتی مسکن نیز باید تابع قانون باشند واگر اقدام به پیش فروش ملکی 

به صورت غیر مجاز کنند،  اتحادیه اماک این تعاونی ها را پلمب می کند.

خبر ویژه

رئیــس کانــون بازنشســتگان تأمین اجتماعی اســتان تهران از حذف 
»ویرگول« و رفع مشکل افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح خبر 
داد و گفــت: حقــوق ایــن افــراد 3۸ درصد همراه بــا ۵1۵ هزار تومان 
افزایش پیدا می کند.علی دهقان کیا با اشــاره به رفع مشــکل »ویرگول« 
برای افزایش حقوق بازنشســتگان سایر سطوح تأمین اجتماعی، گفت: 
طی جلســات مختلفی که داشــتیم و رایزنی هایی که با معاون اجرایی 
مجلس و همچنین نمایندگان انجام شــد، در نهایت مشــکل افزایش 
حقوق بازنشســتگان ســایر سطوح ســازمان تأمین اجتماعی برطرف و 
پاســخ نامه اســتعام، به تأمین اجتماعی ارســال شده است.وی ادامه 

داد: در حــال حاضــر تأمین اجتماعی مشــکلی برای افزایش حقوق 3۸ 
درصدی بازنشستگان سایر سطوح ندارد و مطابق قانون، همانند افزایش 
حقوق کارگران باید حقوق بازنشســتگان سایر سطوح تأمین اجتماعی 
نیز افزایش پیدا کند.رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان 
تهران تأکید کرد: در بخشنامه بند ۴ تبصره 1۲ قانون دستمزد 1۴۰1 
به اشــتباه ســازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح عنوان شده بود که 
در نهایت وجود این »ویرگول« مشــکاتی را ایجاد کرده بود، مبنی بر 
اینکه بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی مانند نیروهای خدماتی 
باید 1۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و منجر به این شد که تأمین 

اجتماعی از مجلس استعام کند و مجلس نیز پاسخ آن را داد.دهقان کیا 
افزود: پیگیری های ما نتیجه داد و این مشــکل در حال حاضر برطرف 
شــده و مشــخص شــد که این »ویرگول« اشتباه تایپی بوده و ربطی به 
تأمین اجتماعی ندارد. بر این اســاس حداقل بگیرهای تأمین اجتماعی، 
از افزایش حقوق ۵۷.۴ درصدی و ســایر ســطوح نیز از افزایش حقوق 
3۸ درصد همراه با ۵1۵ هزار تومان برخوردار خواهند شــد.وی اظهار 
داشت: در حال حاضر دیگر تأمین اجتماعی بهانه ای برای عدم پرداخت 
افزایش ها ندارد و باید هر چه سریع تر جلسه ای برگزار و احکام افزایش 

حقوق بازنشستگان صادر شود.

»ویرگول« منحوس برداشته شد

مشکلی برای افزایش حقوق بازنشستگان نیست
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نفت و انرژی 4

آبی  مدیریت غلط آب، عامل اصلی تنش 

همه کشور دچار تنش آبی است

كوتاه از انرژی

بین الملل

 ژاپن 6 میلیون بشکه 
 از ذخیره سازی نفت 

برداشت می کند
ژاپن در راستای طرح آژانس  بین المللی 
انرژی، ۶ میلیون بشــکه از ذخیره سازی 
خصوصی نفت خود آزاد می کند. وزارت 
صنعــت ژاپن اعام کــرد که ۶ میلیون 
بشــکه از ذخیره ســازی خصوصی نفت 
خــود را به عنــوان بخشــی از کمک به 
دور دوم آزادســازی هماهنــگ آژانس 
بین المللی انــرژی )IEA( برای کاهش 
قیمــت نفت خــام آزاد خواهد کرد.این 
مقدار نفت معادل سه روز مصرف داخلی 
ژاپن اســت و دولت به پاالیشــگاه های 
محلی اجازه می دهد سطح ذخیره سازی 
اجبــاری نفت در ذخایــر خصوصی را 
کاهــش دهند.ژاپن در اوایل ماه جاری 
میادی اعام کرد که به عنوان بخشــی 
از دور دوم آزادســازی هماهنگ آژانس 
بین المللی انرژی، 1۵ میلیون بشکه نفت 
از ذخیره ســازی نفــت ملی خود را آزاد 
خواهد کرد.یــک مقام وزارت نفت این 
کشور گفت: ۹ میلیون بشکه باقی مانده 
نفــت از ذخیره ســازی نفت دولتی آزاد 
خواهد شد و جزئیاتی مانند روش مورد 
استفاده و زمان بندی در آینده مشخص 
خواهد شد.کشــورهای عضــو آژانس 
بین المللــی انــرژی در اوایل ماه جاری 
موافقــت کردند که ۶۰ میلیون بشــکه 
نفت از ذخیره ســازی های خود برداشت 
کننــد. افزون بر ایــن ایاالت متحده در 
اواخر ماه مارس اعام کرده بود که 1۸۰ 
میلیون بشکه از ذخیره سازی راهبردی 
نفــت خود را با هــدف کاهش قیمت ها 
پس از حمله روســیه بــه اوکراین آزاد 

خواهد کرد.

تحریم اروپا علیه نفت روسیه 
چند ماه وقت می برد

وزیــران و مقامات اتحادیه اروپا بحث 
دربــاره وضع تحریم هــای احتمالی 
را شــروع کردند و اگرچه بســیاری از 
اعضای اتحادیه اروپا شــامل آلمان از 
چنیــن اقدامــی حمایت می کنند اما 
همچنــان با ممنوعیــت واردات نفت 
روســیه به اروپا مخالف هستند.پس از 
انتشار تصاویری از کشتار غیرنظامیان 
در اوکرایــن، اتحادیه اروپا ممنوعیت 
واردات زغال ســنگ روسیه را تصویب 
کــرد. با این حال ایــن تحریم تا اوت 
ســال ۲۰۲۲ اجرا نمی شود. تاخیر در 
اجــرای این تحریم به اعضای اتحادیه 
اروپــا فرصت می دهــد منابع تامین 
جایگزینی را پیدا کنند.مذاکره درباره 
بســته بعدی تحریمهــا اکنون روی 
ممنوعیت نفت روســیه متمرکز است 
و مقامــات اتحادیه اروپا  به خبرگزاری 
فرانســه گفتند که اعمال تحریمهای 
بعــدی ممکن اســت چنــد ماه زمان 
ببرد.بــه گفته یک مقام اتحادیه اروپا، 
اتخــاذ تدابیری علیــه نفت به معنای 
باطل شــدن قراردادهای فعلی، یافتن 
منابــع دیگــر و جلوگیری از دور زدن 
تحریمهاست و همه این اقدامات نمی 
تواند یک شــبه انجام شــود و مستلزم 
چند ماه زمان اســت.بعضی از مقامات 
اتحادیــه اروپا و همچنین بســیاری از 
اعضای اتحادیه اروپا شامل کشورهای 
منطقه بالتیک و لهســتان خواســتار 
تحریم نفت روســیه بــرای مجازات 
مسکو برای جنگ در اوکراین شده اند.
اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون 
اروپا هفته گذشته در سخنرانی با اعام 
این پیشــنهاد گفت: بله ما زغال سنگ 
را ممنــوع کردیم. اما اکنون باید نفت 
را بررســی کنیــم و درآمدهایــی که 
روسیه از ســوختهای فسیلی بدست 
می آورد را بررســی کنیم.با این حال 
اروپــا درباره تحریم نفتی فوری دچار 
دو دســتگی است و آلمان فعا تمایلی 
به این تحریم ندارد و اعام کرده است 
کــه ممنوعیت نفــت، آلمان و اروپا را 
به رکود عمیق می کشــاند. سخنگوی 
دولت آلمان چهارشــنبه گذشــته بر 
مواضع آلمان در مخالفت با ممنوعیت 
اتحادیه اروپا علیه نفت روســیه تاکید 
کرد.در این بین، کمیســیون اروپا در 
سندی تصریح کرد موافقت خریداران 
اروپایی برای پرداخت پول گاز روسیه 
به روبل، نقض تحریمهای اتحادیه اروپا 
علیه مســکو خواهد بود. این مکانیزم 
تدابیــر محدودکننــده فعلی اتحادیه 
اروپــا در خصــوص روســیه، دولت و 
بانک مرکزی روسیه را نقض می کند.

رئیس مجمع فعاالن اقتصادی عنوان کرد:

 خسارت 100 میلیونی صنایع 
با یک ساعت قطعی برق

رئیس مجمع فعــاالن اقتصادی می گوید 
قطعی هــای پــی در پی برق هر ســال به 
نســبت ســال قبل از آن بیشتر می شود و 
گویی تصمیم گیران به جز اعمال فشــار به 
صنایع و دســتور خاموشی راهکاری برای 
حل این قبیل مشکات ندارند.محمدرضا 
حســینا با اشــاره به اینکه معضل قطعی 
برق صنایع در سال جاری آغاز شده است، 
گفــت: ضربه قطعی برق به صنایع فوالدی 
اگر چه به شــدت قابل توجه است اما نباید 
فرامــوش کرد بخش هایی همچون صنایع 
غذایی نیز دچار خسارت های زیادی از این 
بابت می شــوند و دیگر صنایع کشــور نیز 
شــرایط به شدت سختی را تجربه خواهند 
کــرد. چرا که قطعی بــرق، به  غیر از آنکه 
در رونــد فعالیــت کارگــران و روند تولید 
صنایع وقفه ایجاد می کند، باعث خســارت 
به دســتگاه ها نیز می شود.وی اظهار کرد: 
در ســال جاری هزینه های جانبی تولید از 
جمله دستمزد کارگران، هزینه های حمل 
و نقــل، بیمه، مالیات و  اجاره افزایش پیدا 
کــرده و با معضاتــی همچون هزینه های 
تحریم و  نوســان نرخ ارز روبرو هســتیم و 
در زمانی که برق صنایع هم قطع می شود، 
ایــن هزینه هــا برای واحدهــای صنعتی 
وجــود دارد اما تولیدی انجام نمی شــود و 
کار صنایــع به تعبیــری می خوابد.رئیس 
مجمــع فعــاالن اقتصــادی بــا تاکید بر 
اینکه ســازمان های مرتبط با این موضوع 
برای ممانعت از خاموشــی برق صنایع  یا 
پرداخت خســارت به آن ها باید تمهیداتی 
را بیندیشــند، افزود: صنایع به اندازه کافی 
دارای مشــکل هســتند و در شرایط بسیار 
دشــواری فعالیت می کننــد، در حالی که 
قطعــی برق هم می تواند مشــکات آن ها 
را چنــد برابر کنــد.وی اظهار کرد: وظیفه 
دولت و حاکمیت این اســت که در ابتدا به 
فکــر تامیــن نیاز بازار و صنایع داخلی  و در 
گام بعدی به فکر تبادل کاال با کشــورهای 

دیگر و ارزآوری از آنها باشند.
 

مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی، 
بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی خبر داد ؛

 افزایش 20 درصدی 
تولید برق آبی ها

مدیــرکل دفتر توســعه نظام هــای فنی، 
بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی شرکت 
مدیریت منابع آب ایران با پیش بینی تولید 
۵۵ هــزار مگاوات ســاعت انــرژی روزانه 
نیروگاه های برق آبی کشــور در تابســتان 
1۴۰1، از برنامه ریــزی بــرای افزایش ۲۰ 
درصدی تولید بــرق نیروگاه های برق آبی 
نســبت به ســال گذشــته خبر داد. جواد 
حاجیانــی، با اشــاره بــه آخرین وضعیت 
تعمیرات نیروگاه های برق آبی انجام شــده، 
اظهار کرد: تاکنون تعمیرات سالیانه 11 هزار 
و ۵۸۲ مگاوات از واحدهای نیروگاه های برق 
آبی کشــور به پایان رسیده و 3۸۰ مگاوات 
مربــوط بــه واحدهــای 3 و ۴ دز و واحد 3 
شــهید عباسپور نیز تا پایان اردیبهشت ماه 
وارد مــدار بهره برداری خواهند شــد.وی 
اضافــه کرد: انتظار می رود در ســال جاری 
همــه واحدهــای برق آبی بــه ظرفیت 1۲ 
هزار و 1۸۷ مگاوات در پیک تابستان آماده 
بهره برداری باشــند و این در حالی است که 
در ســال گذشــته 11 هزار و ۸۷۲ مگاوات 
ظرفیت نیروگاهی آماده بهره برداری و 31۵ 
مــگاوات به دلیل مشــکات مالی و تامین 
قطعات خارج از مدار بود.طبق اعام وزارت 
نیرو، این گزارش حاکی است، با تاکید وزیر 
نیرو بر بهره برداری مناســب از نیروگاه های 
برق آبی در زمســتان ســال گذشــته، آب 
برای تابســتان پیش رو ذخیره ســازی شد. 
ایــن اقدام محرابیــان عاوه بر ایجاد تاش 
مضاعف در صنعت برق، باعث عبور موفق و 
بدون خاموشــی وزارت نیرو از زمستان شد 
کــه توجه همگان را بــه این موضوع جلب 
کرد؛ چرا که در ســال های گذشته معموال 
با عدم مدیریت ســوخت و اســتفاده از آب 
پشت سدها برای تولید برق، این وزارتخانه 
در تابستان به مشکل برمی خورد که تابستان 
1۴۰۰ به عنوان نمونه ای بارز از این چالش، 
ناتــرازی باالی 1۵ هزار مگاوات را به همراه 
داشت.همچنین وزارت نیرو در ادامه با انجام 
اقدامات مناســب و زمانبندی مشخص در 
پروسه تعمیرات سالیانه نیروگاه های برق آبی 
موجب شــد تمامی واحدهای برق آبی برای 
پیک تابستان آماده شوند.به رغم خشکسالی 
موجود کشور، پیش بینی می شود متوسط 
انــرژی تولیدی روزانه نیروگاه های برق آبی 
کشــور در تابستان امسال ۵۵ هزار مگاوات 
ســاعت باشد که نســبت به متوسط انرژی 
تولید شده در سال گذشته )۴۶ هزار و 1۸۸ 
مگاوات ســاعت(، حدود ۲۰ درصد افزایش 

تولید خواهد داشت. 

تنش آبی در کشــور و کمبود آب چندســالی است 
که کشــور را درگیر خود کرده اســت. این موضوع 
در ســال گذشــته موجب اعتراضات گسترده ای در 
برخی از اســتان ها، چون خوزســتان، چهارمحال 
و بختیــاری و اصفهــان شــد.با کاهش بارندگی در 
بســیاری از استان ها به نظر می رسد چشم انداز آبی 
کشــور چندان مناسب نباشــد و باید همچنان در 
انتظار تنش های آبی در کشــور باشیم. این موضوع 
از همین امروز با کاهش ذخایر ســد ها تا حدودی 
قابل مشاهده است.کمبود آب و تنش آبی در کشور 
تنها اعتراضات را موجب نمی شود بلکه ممکن است 
که موجب مهاجرت درون ســرزمینی شــده و این 
موضوع تبعات بیشتری همچون خالی شدن سکنه 
از نقطه ای و فشــار جمعیتی بر نقطه دیگری شــود.

بهروز دهزاد، رئیس کمیته تخصصی محیط زیست 
وزارت نیرو ، در مورد وضعیت آب در ســال جاری 
اظهار کرد: این خیلی روشــن است که وضعیت آب 
در کشــور چندان مناســب نیست و متأسفانه اراده 
محکمی برای این مســأله که به صورت مستقیم بر 
روی زندگی انســان ها تأثیر دارد وجود ندارد تا به 
این مسأله رســیدگی شود.وی افزود: مدیریت آب 
یــک مدیریت یکپارچه چند بعدی اســت، در واقع 
تلفیقی از هنر، مدیریت، دانش و ابتکار اســت. اگر 
افرادی باشــند که آن ها را در شرایط مناسب به کار 
بگیریــم این امید وجــود دارد که بتوان برنامه های 
کوتــاه مــدت، میان مدت و دراز مدت را بر اســاس 
تجارب علمی و عملی با اشراف به مسأله آب، طراحی 

کرده و آن را به اجرا درآورند.دهزاد ادمه داد: در کشور 
ما مراکز تصمیم گیری آب چنان متعدد هستند که 
خود یکی از مســببان اصلی فاجعه کمبود آب شده 
اســت. قبا تنها وزارت نیرو متولی آب بود، اما االن 
آب متولیــان گوناگونی پیدا کرده و این وزارت خانه 
در رده پنجــم مدیریــت آب قرار دارد. این وضعیت 
باید پایان یابد در غیر این صورت عدم مدیریت آب 

همچنان پابرجا باقی خواهد ماند.

تبعات کمبود آب
این کارشناس مدیریت منابع آب با اشاره به تبعات 
کمبود آب اظهار کرد: سال گذشته دیدیم که کمبود 

آب چــه تبعاتی در برخی از اســتان ها در پی خود 
داشــت، در حال حاضر که زمزمه کمبود آب وجود 
دارد و متأســفانه بســیاری از اهالی مناطق جنوب 
شــرق، جنوب، جنوب غرب و مرکز کشــور در حال 
مهاجرت به سمت شمال کشور هستند این موضوع 
به اکوسیســتم آن منطقه و منابع اکولوژیکی آنجا 
فشار آورده است. در حال حاضر نیمی از شالیزار ها 
و جنگل های شمال به ویا و آپارتمان تبدیل شده 
و روز بــه روز در حال رشــد بــوده و این موضوع به 
زودی منابــع آبی آنجا مانند تاالب ها و رودخانه ها 
را خشک می کند و این موضوع تبعات دیگری دارد 
و کســی گوشش به این موضوع بدهکار نیست.وی 

در ادامه از مســأله انتقال آب به عنوان یک فاجعه 
نــام بــرد و گفت: انتقــال آب از ۲۰ کیلومتر فراتر 
بــرود حتــی برای مناطقی که آب بــه آنجا انتقال 
می یابد فایده ای نخواهد داشــت بلکه فاجعه به بار 
خواهد آورد.رئیس کمیته تخصصی محیط زیست 
وزارت نیرو همچنین در مورد تأثیر خشکســالی بر 
کمبود منابع آبی اظهار کرد: خشکســالی همیشه 
در دوره های گوناگون وجود داشــته است، اما خود 
را به این شــکل در کمبود آب نشــان نداده اســت، 
این کمبود آب بیشــتر از آنکه ناشــی از خشکسالی 
باشــد ناشــی از عدم مدیریت و ناشی از اقدامات ما 
در زمین اســت، مانند دریایچه ارومیه که این با 
سر آن آمد.دهزاد یادآور شد: در حال حاضر تمامی 
کشور دچار تنش آبی بوده و نمی توان آن را به یک یا 
دو استان کشور محدود دانست و حتی استان های 
شــمال غربی و شــمالی کشور نیز این تنش آبی را 
شدیدا احساس خواهند کرد. دالیل مختلفی برای 
ایــن موضوع وجود دارد مثــا الگوی بارندگی در 
شمال تغییر کرده است. ما هیچگاه در شمال باران 
رگباری، سیل آســا و کوتاه مدت نداشتیم در حالی 
که امروز اکثر بارندگی ها اینگونه شــده اند، این امر 
متأســفانه نه تنها نعمت ایجاد نمی کند بلکه باعث 
زخمت و خسارت می شود.وی افزود: سطح آب های 
زیر زمینی نیز به شــدت درگیر این تنش هســتند 
و برخی از اســتان ها که بین اســتان های مرطوب و 
خشــک قرار دارند این تنش را شــدیدتر احساس 

می کنند.

خبر ویژه

یک مسئول صنعت برق با اشاره به تأمین ۹1 درصد برق کشور توسط نیروگاه های 
حرارتی در سال گذشته، گفت: میزان تولید این نیروگاه ها نسبت به سال قبل از آن 
حدود ۸ درصد افزایش یافته است. امید عبدالملکی افزود: در سال گذشته درمجموع 
3۲۴ میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه های حرارتی کشور تولید شده است 
که از این میزان 1۸1 میلیارد کیلووات ساعت سهم واحدهای سیکل ترکیبی، ۸۴ 
میلیارد کیلووات ساعت سهم نیروگاه های بخار و ۵۹ میلیارد کیلووات ساعت سهم 
واحدهای گازی بوده اســت.وی ادامه داد: در ســال 1۴۰۰ با افزوده شــدن بخش 
بخار نیروگاه های جهرم، هریس، ارومیه و چابهار شــاهد رشــد تولید نیروگاه های 

سیکل ترکیبی به عنوان واحدهای تولید کننده برق دوستدار محیط زیست هستیم.
سرپرست دفتر برنامه ریزی و بهره برداری تولید شرکت برق حرارتی خاطرنشان کرد: 
تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی از کارآمدترین روش های بهبود راندمان 
شبکه سراسری برق کشور به شمار می آید که نه  تنها برای صنعت برق، بلکه برای 
محیط زیست و صرفه جویی در مصرف سوخت نیز بسیار مؤثر است و در سال های 
آینده شــاهد تأثیر گســترده آن خواهیم بود.عبدالملکی ادامه داد: با قرار دادن یک 
توربین بخار 1۶۰ مگاواتی در امتداد دو توربین گازی 1۵۹ مگاواتی راندمان نیروگاه 

از حدود 3۴ درصد به نزدیک ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. 

یک مقام مسئول:

کشور 8 درصد افزایش یافته است تولید برق نیروگاه های حرارتی 

کاوی یک ادعا وا

کمبود آب دارد؟ آیا تهران معادل 92 روز 
چنــدی پیــش در یکی از برنامه های تلویزیونی و به نقل از مجری آن 
برنامه مطرح شد که تهران ۹۲ روز کمبود آب دارد. این روزها موضوع 
کمبود آب کشــور و به ویژه پایتخت در رســانه های مختلف شــنیده 
می شــود و آمــا رو ارقام و گاهی برآوردهــای ضد و نقیضی به گوش 
می رســد.در همین زمینه مدیر دفتر بهره برداری از تاسیســات آبی و 
برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران گفته بود: »این حرف درســتی 
نبــوده و بــا توجه به منابع آبی تامین کننده آب شــرب تهران اعم از 
حجم آب ورودی به مخازن سدهای پنج گانه از طریق رودخانه های 
دائمــی باالدســت آن ها و منابع آب زیرزمینــی، برنامه ریزی تامین 
آب شــرب پایتخت انجام می شــود«.اما ظاهرا واقعیت موجود چیز 

دیگری اســت؛ بر اســاس آمارهای رســمی هم اکنون حجم ذخیره 
ســدهای پنجگانه تهران به ۴۵3 میلیون مترمکعب رســیده که در 
مقایســه با روز مشــابه سال گذشته که ۷1۷ میلیون متر مکعب بود، 
کاهش ۲۶۵ میلیون مترمکعبی را نشان می دهد. این آمار به روشنی 
بیانگر کاهش 3۷ درصدی منابع آب تهران نســبت به ســال گذشته 
اســت و طرف دیگر در حال حاضر به طور متوســط در هر شــبانه روز 
ســه میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر آب در تهران مصرف می شــود. کار 
چندان پیچیده ای به نظر نمی رســد؛ کافی اســت این میزان مصرف 
آب را با حجم ذخایر باقی مانده مقایســه کنیم.از ســوی دیگر بنا به 
گزارش رسمی منتشرشده از ابتدای سال آبی 1۴۰1-1۴۰۰ تاکنون 

1۵۵ میلی متر بارندگی برای استان تهران ثبت شده که این میزان در 
مقایسه با ۲۰۸ میلی متر متوسط بلندمدت ۵3 ساله، ۲۵ درصدکاهش 
داشــته اســت.اکنون که در فصل آب گیری مخازن سدها قرار داریم، 
از یک ســو گرمای زودرس موجب تبخیر ذخایر برفی مخازن ســدها 
می شــود و از ســوی دیگر نبود بارش های بهاری، تامین پایدار آب 
تهــران را بــا چالش های نگران کننده ای مواجــه خواهد کرد.اکنون 
پرســش  این اســت که با توجه به داده ها و ارقام انتشــار یافته درباره 
وضعیــت وخیــم منابع و روند فزاینده مصــرف آب، آیا موضع گیری 
مطرح شــده در مورد نادرســت  بودن کمبود شدید آب این کان شهر 

باز هم مطابق با واقعیت است؟

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد ؛ 

کارت سوخت المثنی   صدور 
کثر در یک ماه حدا

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: امســال کارت های سوخت المثنی حداکثر 
در یک ماه صادر می شود و تا یکماه آینده همه ۵۰۰ 
هزار کارتی که از بهمن ماه باقی مانده است به دست 
متقاضیان می رســد.کرامت ویس کرمی  گفت: تا 
کنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارت سوخت صادر 
شــده کــه از این یک میلیــون و ۲۰۰ هزار کارت 
ســوخت حدود ۸۵۰ هزار عدد برای خودرو های 
بنزینی و نفت گاز عمومی است که سیستم سوخت 
آن ها ماهانه اســت.مدیر عامل پخش فراورده های 
نفتی افزود: کارت سوخت خودرو های عمومی باری 
  و مسافری بنزینی باید ظرف یک ماه صادر شود چرا 
که ســهمیه سوخت این خودرو ها یک ماه ذخیره 
می شود.مدیر عامل پخش فراورده های نفتی ادامه 
داد: از یــک میلیــون و ۲۰۰ هزار کارت ســوخت 
که صادر شــده اســت حدود ۲۵۰ هزار مربوط به 
خودرو های شخصی بوده که صادر شده و در حال 
ارســال است.ویس کرمی با اشاره به اینکه آخرین 
تقاضای صدور کارت سوخت المثنی خودرو های 
شخصی حدود ۵۰۰ هزار است گفت: برای صدور 

روزانه ۲۰ تا ۲۵ هزار کارت سوخت المثنی برنامه 
ریزی شــده است تا ظرف یکماه آینده همه ۵۰۰ 
هزار کارتی که از بهمن ماه باقی مانده است به دست 
متقاضیان برسد.وی افزود: روزانه حدود ۸ هزار ثبت 
نام برای خودرو های شخصی انجام می شود.مدیر 
عامل پخش فراورده های نفتی گفت: خوردو های 
عمومی سهمیه سوختشان یکماه ذخیره می شود. 
این در حالی است که خودرو های شخصی و موتور 
ســیکلت حدود ۹ ماه سهمیه سوختشان ذخیره 
می شــود به طوری که برای خودرو های شخصی 
ظــرف ۹ مــاه ماهی ۶۰ لیتر و ســقف ۵۴۰ لیتر 
ســوخت ذخیره می شــود و برای موتور سیکلت 
ماهی ۲۵ لیتر حدود ۲۲۵ لیتر ذخیره می شــود.

ویس کرمی گفت: ۷۵۰ هزار کارت سوخت المثنی 
خودروی شخصی ثبت نام شده که از این تعداد ۲۵۰ 
هزار صادر شــده اســت و ۵۰۰ هزار در حال صدور 
کارت است.این مسئول نفتی افزود:رانندگان نگران 
ذخیره کارتشان نباشند چرا که ذخیره کارت های 
قبلی تا ســقف ۵۴۰ لیتر به کارت جدید المثنی 

انتقال می یابد.

کز رمزارز خبر داد؛ ح تامین برق مرا مجری طر

تشدید مجازات استفاده کنندگان 
غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز

مجری طرح تامین برق مراکز اســتخراج رمزارز 
گفــت: مقــرر اســت به زودی و پــس از تصویب 
قوانین جدید برای مقابله با اســتخراج کنندگان 
غیرمجــاز رمزارز، مجازات های متخلفان افزایش 
یابد.محمدخــدادادی بهلولــی افزود: در قوانین و 
مقررات جدید پیشنهادی که در حال طی مراحل 
تصویب هستند افزایش مجازات ها شامل افزایش 
جریمــه ها به میــزان حداقل 3 و حداکثر ۵ برابر، 
حبــس فرد متخلف و ابطال جواز کســب وی در 
صورت تکرار تخلف نیز لحاظ شده است.وی ادامه 
داد: هرگونه استفاده از تعرفه های انرژی یارانه ای 
مانند تعرفه خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری 
برای اســتخراج رمزارز ممنوع است.مجری طرح 
تامین برق مراکز رمز ارز توانیر گفت: سوءاستفاده 
از برق یارانه ای برای اســتخراج رمزارز باعث افت 
کیفیت برق و آســیب رساندن به لوازم الکتریکی 
همسایگان مانند تلویزیون، یخچال، کولر و ... می 
شــود.خدادادی افزود:همچنین با توجه به اینکه 
ماینرها به صورت ۲۴ ساعته روشن بوده و مصرف 
برق بسیار باالیی دارند، این عمل خاف قانون باعث 

محدودیت در تامین برق ســایر مشترکان در ایام 
گرم و ســرد سال می شود.وی ادامه داد: به همین 
دلیل در صورت کشــف تخلف، اوال، همه  ماینرها 
توســط پلیس توقیف می شود. دوما، جریان برق 
مشترک متخلف قطع می شود. سوما، جریمه های 
سنگین از متخلف اخذ می شود و در نهایت پرونده 
متخلف به مراجع قضایی ارســال می شود.ماینر، 
دســتگاه تولیدکننده رمز ارز اســت. رمز ارز نوعی 
دارایی دیجیتال است که به طور غیرمتمرکز تولید 
و نگهداری می شود و برای استخراج رمز ارزها باید 
محاسبات ریاضی پیچیده ای توسط رایانه به صورت 
مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی 
است.متوســط انرژی مورد نیاز برای استخراج هر 
بیت کوین به عنوان اولین رمزارز ســاخته شــده، 
حدود 3۰۰ مگاوات ساعت برآورد می شود که این 
انرژی به صورت متوسط معادل مصرف برق بیش 
از 3۵ هزار واحد مســکونی در یک روز اســت.به 
استناد تخمین مراجع بین المللی متوسط مصرف 
برق ساالنه کل شبکه جهانی بیت کوین در حدود 
برابر ۹۶ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می شود .
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55بانک و بیمه
دستورالعمل پرداخت تسهیالت 

 مسکن روستایی به شعب 
 پست بانک ایران در سراسر کشور 

ابالغ شد

معاونت اعتباری و بین الملل پســت بانک ایران 
با ارســال بخشنامه ای دســتورالعمل پرداخت 
تســهیات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی 

را به شعب سراسر کشور اباغ کرد.
بر طبق این دستور العمل که موضوع همکاری بانک 
و بنیاد مسکن انقاب اسامی بوده و به تصویب 
هیات مدیره بانک رسیده است، مبلغ تسهیات 
پرداختی به هر متقاضی یک میلیارد ریال با نرخ 
ســود پنج درصد و مدت مشارکت و بازپرداخت 
 این تسهیات ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.

همچنین برای تضمین باز پرداخت این تسهیات 
از ضمانت متقابل متقاضیان تســهیات مسکن 
 روستایی )ســفته زنجیره ای( استفاده می شود.

بر اساس این دستورالعمل، تمامی مراحل مربوط 
به شناسایی متقاضی، تشکیل پرونده ساختمانی و 
اخذ مدارک و مجوز های مرتبط با ساخت مسکن، 
نظارت فنی، ارزیابی و تعیین مبالغ هر مرحله از 
 تخصیص وام بر عهده بنیاد مســکن بوده اســت.

همچنین اقساط این تسهیات، بنا به در خواست 
و تمایل متقاضی در دوره های یک ســاله، شش 
ماهه، سه ماهه و یا ماهانه قابل باز پرداخت است.

بانک قرض الحسنه رسالت؛ 
مصداق بارز ترویج فرهنگ ناب 

قرض الحسنه است

نماینــده ولــی فقیه در اســتان قزوین در دیدار 
راهبر نهاد مردمی رسالت فعالیت های این نهاد 
را مصداق بارز ترویج فرهنگ ناب قرض الحسنه 

در جامعه دانست.
آیــت اهلل عبدالکریم عابدینی ضمن خشــنودی 
از عملکرد ســازمان هــای رهیاری نهاد مردمی 
رسالت در قالب هسته های کارآفرینی اجتماعی 
و کسب و کارهای خرد و خانگی گفت: این فعالیت 
ها تاثیر بسزایی بر تحکیم بنیان خانواده و حذف 
و کاسته شدن مفاسدی که در جامعه اتفاق می 
افتد، خواهد داشت. وی همچنین از الهام بخش 
بــودن بطن نهاد مردمی رســالت جهت ترویج 
فرهنگ قرآنی قرض الحســنه ابراز خرســندی 

نمود.
در ادامــه راهبر نهاد مردمی رســالت با مردمی 
دانستن نوع فعالیت های این نهاد، نقش سازمان 
هــای رهیاری وکانون های همیاری اجتماعی را 
تشریح و توضیحاتی در خصوص خویش فرمایی 
تمامی افراد و آماری از فعالیت های هسته های 

کارآفرینی ارائه کرد.
حســین زاده ســبک بهتر کارو زندگی را ازجمله 
مهمترین اهداف نهاد مردمی رسالت عنوان کرد 
و افــزود: ایــن ُمهم با بهره گیــری از مولفه های 
همیــاری اجتماعی)تعــاون(، اعتماد اجتماعی، 
قرض الحســنه)نظام مالی حاکم بر نهاد مردمی 
رسالت( و کارآفرینی اجتماعی به وقوع می پیوندد.

رشد 77 درصدی برداشت وجه از 
خودپردازهای بانک سامان

بر اســاس آمار منتشــر شــده، برداشت وجه از 
خودپردازهای بانک ســامان در پنج روز ابتدایی 
سال 1۴۰1 رشد ۷۷ درصدی را نشان می دهد.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط مدیریت 
پشــتیبانی فروش بانک سامان، میزان برداشت 
وجــه از خودپردازهــای بانک ســامان در ۵ روز 
ابتدایی سال 1۴۰1 نسبت به مدت مشابه در سال 
1۴۰۰ رشد بیش از ۷۷ درصدی را نشان می دهد.
ایــن رقم در حالی با رشــد مواجه شــده که در 
ســال جاری بخشنامه افزایش سقف برداشت از 
خودپردازها در ایام نوروز توســط بانک مرکزی 
اباغ نشده و بیانگر پشتیبانی دقیق کارکنان بانک 
ســامان از خودپردازهای این بانک در تعطیات 
رســمی اســت. در همین حال، آمار برداشت از 
خودپردازهای بانک سامان در روزهای ۲۷ تا ۲۹ 
اســفند 1۴۰۰ نیز با رشد 3۴ درصدی نسبت به 

روزهای ۲۸ تا 3۰ اسفند مواجه بود.

اخبار

شرکت صرافی توسعه تعاون 
مزیتی برای بخش تعاون 

محسوب می شود

رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون، 
شــرکت صرافی توســعه تعاون را مزیتی 

برای بخش تعاون عنوان نمود.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک 
توســعه تعاون در جلسه تکریم مدیرعامل 
بازنشسته شــرکت صرافی توسعه تعاون 
اظهار داشــت: شرکت های تابعه بانک در 
خدمت بخش تعاون و برای ارتقای ســهم 
تعاون در اقتصاد ملی مشــغول به فعالیت 
هســتند و همکاری سایر ارکان وزارتخانه 
و تعاونگران در تقویت و توانمندی شرکت 

تاثیرگذار است.
فتاحــی گفــت: فعالیت ارزی بخشــی از 
خدمات تخصصی بانک به شــمار می آید 
که شرکت صرافی توسعه تعاون عهده دار 
تامیــن نیــاز ارزی تعاونگــران و فعالین 

اقتصادی بوده است.
وی افزود: شــرکت صرافی توسعه تعاون 
طی چندین سال فعالیت با اتکا به نیروهای 
متخصص، به عنوان صرافی وابسته به بانک 
دولتی انجام وظیفه نموده و در چارچوب 

قانونی، فرآیندها را به پیش برده است.
فتاحی با اشــاره به عملکرد چندین ساله 
سعید قاسمی نراقی در سمت مدیر عامل 
شرکت صرافی توسعه تعاون گفت: ایشان 
از مدیران خوشــنام صندوق تعاون کشور 
و بانک توســعه تعاون بوده و در شــرکت 
صرافــی نیز بــا رعایت اصــول حقوقی، 
امانتــداری و حرفــه ای گرایــی، فعالیت 

شرکت را ساماندهی نموده است.
وی افزود: بانک توســعه تعاون ســهمی 
از عملیــات بانکی را در شــبکه بانکی به 
عهده گرفته است و شرکت صرافی نیز در 
تاش بوده است که همانند بانک در بازار 
ارز، ایفای نقش مناسب داشته باشد و در 
تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و تعاونی 

فعالیتی اثربخش داشته باشد.
رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون 
گفت: این بانک تحت نظارت وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی مشــغول به فعالیت 
اســت و در مجموعه هــای تحت نظارت 
وزارتخانــه، واحدهای اقتصادی فعال در 
زمینــه صــادرات و واردات و عرصه های 
بین الملــل وجــود دارند کــه همکاری و 
تعامــل صرافی بــا 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 مسیر، هماهنگی 
با واحدهای ارزی بانک در اســتان ها نیز 
می تواند در ارتقای ســطح خدمات ارزی 

بانک موثر واقع گردد.
وی بــا معرفــی فیاض مقدم بــه عنوان 
سرپرســت جدید شرکت صرافی توسعه 
تعاون گفت: تجربه ایشان در ریاست اداره 
مناطق آزاد، اداره کل عملیات ارزی و واحد 
ارزی مرکز موجب آشنایی کامل با فعالیت 
ارزی بانــک بوده اســت و این تجارب در 
مسئولیت جدید نیز بسیار کارآمد است.

در این جلســه حســن شــریفی معاون 
مدیرعامــل بانک در امور عملیات بانکی، 
فرشــید طهمورثــی مدیر امور بین الملل 
بانــک، علــی هاتفی و محمد زارع اعضای 
هیــات مدیره شــرکت صرافی توســعه 
تعــاون و رامین نجمــی رئیس اداره کل 

سرمایه گذاری بانک حضور داشتند.

اینوتکس پیچ 2۰22 سمنان با حمایت و مشارکت پست بانک ایران برگزار شد
در این رویداد سرپرســت فرمانداری 
شــاهرود و مدیــر کل ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعات اســتان ســمنان 
از عملکــرد پســت بانــک ایــران در 
زمینه حمایــت از برگزاری اینوتکس 
پیچ اســتان ســمنان و ارائه خدمات 
 مناســب در روســتاها تقدیر کردند .

بنابــر این گــزارش : در اینوتکس پیچ 
۲۰۲۲ سمنان ۹ شرکت استارتاپی به 
رقابــت پرداختند که در پایان و با نظر 
گروه داوری ؛ تیم وب متریک رتبه اول 
و تیم افاق پردازش رتبه دوم را کسب 
کردنــد که لوح تقدیر و جایزه نقدی از 
سوی مدیریت شعب پست بانک استان 

به آنها اهدا شد .
حســن پــور مدیــر کل ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات اســتان ســمنان 
، در مراســم افتتاحیــه ششــمین 
اینوتکس پیچ ۲۰۲۲ اســتان سمنان 
، عملکــرد پســت بانــک ایــران را به 
لحــاظ ارانه خدمــات بانکی به بخش 
 روســتایی خــوب و قابل تقدیر خواند.
حســن پــور در ادامــه تاکیــد کرد: 
پســت بانــک ایــران ؛ بانک تخصصی 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطاعات 
مــی باشــد و امــروز شــاهد ارائــه 

خدمــات بانکی در اکثر روســتاهای 
 اســتان ، از ســوی این بانک هستیم.

وی افــزود: البته بایســتی تاکید کنم 
که خدمــات بانکی ، خدمات متنوعی 
اســت که این مهم توســط پست بانک 
 بــا کیفیــت خوبــی ارانه می شــود .
مدیــرکل ارتباطات و فناوری اســتان 
ســمنان در خصوص توسعه باجه های 

بانکی روســتایی گفت :در هر جای این 
استان که پهنای باند اجازه دهد ؛ حتما 
باجه بانکی روستائی افتتاح خواهد شد ؛ 
زیرا هم اشتغالزائی می کند و هم ارتقاء 
ظرفیت اقتصادی در روستا ها را موجب 

خواهد شد.
سرپرســت فرمانداریرشاهرودرضمن 
تقدیــر از پســت بانک : اســتفاده از 

شــرکتهای دانش بنیان تنها راه تحقق 
رشد اقتصادی است.

دکتــر جالی سرپرســت فرمانداری 
شــاهرود؛ ضمــن تقدیــر از حمایت 
پســت بانــک ایران و ســایر دســت 
انــدر کاران در برگــزاری اینوتکــس 
پیــچ ۲۰۲۲ اســتان ســمنان گفت 
:اســتفاده شــرکتهای دانــش بنیان 

 تنهاراه تحقق رشــد اقتصادی اســت .
دکترجالی طی ســخنانی در مراسم 
اختتامیــه ششــمین اینوتکس پیچ 
۲۰۲۲ ســمنان در پــارک علــم و 
فناوری شــاهرود افزود: اســتفاده از 
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان 
 اقدامی در خور تقدیر و شایسته است.
وی در ادامه افــزود ظرفیتهایی برای 
توســعه در این ســالها ایجاد شده که 
پیــش بینی می شــود تا پایان ســال 
رشــد ۵/۸ درصدی را در بخشــهای 
 مختلــف تخصصــی تحقــق یابــد .
دکتر جالی اظهار داشــت :اســتفاده 
از ظرفیتهــای موجــود در بخــش 
کشــاورزی ، صنعــت و خدمــات و 
رشــد امــکان پذیــر نیســت ، جز با 
 تکیه بر شــرکت هــای دانش بنیان.
سرپرســت فرمانداری شاهرود ضمن 
تاکید برحمایت از این شــرکتها افزود 
: این شــرکتها دارای چالش هایی چون 
بیمــه ، مالــی ، مالیــات و کمبود نیروی 
کار متخصص می باشــند که می بایست 
 توســط دستگاه های مربوطه رفع گردد .
دکتر جالی در پایان از مدیریت شــعب 
استان سمنان به جهت حمایت از برگزاری 

رویداد اینوتکس تقدیر و تشکر کرد  .

از مسابقه تعاملی نرم افزار فام رونمایی شد
این مسابقه که در راستای مسابقه انتخاب قهرمانان قرن ورزش ایران 
طراحی شده است، ابزاری برای افزایش تعامل مخاطبان فام با این نرم 
افزار است. کاربران فام می توانند هر روز از ساعت 1۹:1۵ به صورت 
زنده از شبکه ورزش سواالت مسابقه را مشاهده و از طریق نرم افزار 
فام به آن پاسخ دهند. برای سهولت کاربران بنری با عنوان “مسابقه 
فــام کیــو” در داخــل نرم افزار فام قرار گرفته که کاربران با کلیک بر 
روی آن هر روز می توانند در مسابقه شرکت کنند. هر روز به تمامی 
کاربرانی که به هر ده ســوال این مســابقه پاسخ درست دهند بدون 
قرعه کشی جایزه ۵۰ میلیون ریالی بین تمام آنها تقسیم خواهد شد.
شــایان ذکر اســت کمپییــن نرم افزار فام به عنــوان تنها نرم افزار 

ســخنگوی پرداخت در ایران از 1۵ اســفند ماه سال گذشته شروع 
شــده و کاربــران مــی توانند عاوه بر جوایز متعــدد این کمپین، با 
هــر تراکنــش یک شــانس جوایز بزرگ ۸۰۰ میلیــون ریالی فام را 
کــه همزمــان با فرخنده ایــام میاد امام رضــا )ع( برگزار خواهد 
شــد کســب کنند. شــانس کاربرانی که از طریق فرمان صوتی با 
 روبات ســخنگوی این نرم افزار ســخن بگویند دو برابر بیشتر است.

گفتنی است که فام تنها اسپانسر برنامه یکصد که به انتخاب قهرمانان 
قرن ورزش ایران می پردازد بوده و در راستای حمایت از افتخارآفرینی 
های یکصد سال اخیر ورزش ایران به حمایت از قهرمانان ملی ورزش 

ایران پرداخته است.

خبر ویژه

پروژه نصب پنل خورشــیدی در سیســتان و بلوچستان با تسهیات بانک قرض 
الحسنه رسالت افتتاح شد.

این پروژه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( روستای ماعلی هیرمند 
و با حضور رئیس جمهور، رییس کمیته امداد، دبیر نهاد مردمی رسالت استان 
 سیستان و بلوچستان، استاندار و مدیران استانی به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

در این طرح کمیته امداد به عنوان سازمان حامی، نهاد مردمی رسالت به عنوان 
تامین کننده زیرســاخت فرآیند خرید اقســاطی صفحات خورشیدی از طریق 
ســامانه بازار اعضاء برای مددجویان ، شــرکت پارس تکنولوژی ســداد تامین 

کننده و نصب صفحات خورشــیدی در منزل مددجویان و شــرکت توزیع برق 
وظیفــه نظــارت بــر فرآیند نصب صفحات و خرید تضمینی تولید برق خانگی از 

مددجویان، را برعهده خواهند داشت.
ایــن طرح با 11۸ نصب پنل خورشــیدی آغــاز و در ادامه با هدف جذب درآمد 

پایدار برای مددجویان در استان توسعه خواهد یافت.
براســاس این گزارش بانک قرض الحســنه رسالت تاکنون 1۰۰فقره تسهیات 
قرض الحســنه ۸۰۰میلیون ریالی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( 

هیرمند پرداخت کرده است.

افتتاح پروژه نصب پنل خورشیدی در هیرمند با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت

اخبار

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد  مشارکت بانک توسعه تعاون در پویش 
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون اظهار داشــت: عمل به مسئولیت 
اجتماعی همواره در برنامه ها و اقدامات این بانک جایگاهی ویژه دارد و بانک توسعه 
تعاون در راستای حرکت در مسیر توسعه ای خود امسال نیز همچون سال های گذشته 
حضور فعالی در پویش آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و حمایت از خانواده آنان دارد.

وی افــزود: بانــک توســعه تعــاون همگام با شــبکه بانکی در اقــدام خیرخواهانه 
آزادی زندانیــان جرائــم غیــر عمد حضور یافته اســت و از طریق کمک نقدی بانک، 
 شــرایط برای فراهم ســازی چندین زندانی جرائم غیر عمد فراهم گردیده اســت.

مهدیان گفت: اقدامات نیکوکارانه جایگاهی ویژه در جامعه دارد و به ویژه ماه مبارک رمضان فرصتی 
مناســب برای احیای ســنت های حسنه اســت. وی افزود : احسان و نیکوکاری کارکردهای زیادی در 
عرصه های فردی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی دارد و قرابت و اشــتراکات زیادی با امر تعاون در این 

خصوص وجود دارد همانطوریکه در آموزه های دینی و قرآن نیز به انجام کار نیک 
و تقوی، تعاون و همکاری تاکید فراوان شــده اســت. مدیر عامل بانک توســعه تعاون 
خاطر نشــان کرد: دانش و تجربه نشــان داده اســت اقتصاد و جامعه بر مدار اخاق به 
نحــو بهتر و مســاعدتری به گردش در می آیــد و ترویج فعالیت های خیرخواهانه به 
گسترش اخاق در جامعه و کاهش میزان جرائم کمک زیادی می کند. وی با بیان 
این مطلب که مبنای فعالیت بانکداری توســعه ای کمک به اشــتغال و ارتقای سطح 
رفاه عمومی در جامعه اســت خاطرنشــان کرد : بانک توســعه تعاون به عنوان بانک 

تخصصی توسعه ای توجهی ویژه به مسائل انسانی و اجتماعی و حل مشکات افراد دارد.
 مهدیــان تاکیــد کــرد: ما به عنوان یک نهاد مالی توســعه ای خود را مکلف به توانمندســازی جامعه 

می دانیم و از اقداماتی که در راستای توسعه باشد حمایت می کنیم.

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   NBF***150H9409612 تنــه 
ملــی  کــد  صبــوری  محمدرضــا  نــام 
از  و  گردیــده  0924310324مفقــود 

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 
شــماره   1993 مــدل    - متالیــک   – ماشــی 
پــاک 30ایــران 447 د 74 –موتــور 004710 
شاســی 002388  مفقــود گردیــده و از درجــه 

باشــد. مــی  ســاقط  اعتبــار 

خ حق الوکاله بانک ایران زمین   اعالم نر
در سال 1401

با تصویب هیأت مدیره، نرخ حق الوکاله بانک 
ایران زمین برای ســال 1۴۰1، حداکثر %3 
تعیین شــد. در راستای قانون عملیات بانکی 
بــدون ربا و ضوابــط بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران و با تصویب هیأت مدیره بانک، 
نــرخ حق الوکاله به کارگیری ســپرده ها در 
سال 1۴۰1، حداکثر معادل 3% خالص منابع 
ســپرده گذاران برای هر یک از انواع ســپرده 
های به کارگرفته شده جهت مصارف مشاع، 

تعیین گردید. قابل ذکر اســت، حق الوکاله مبلغی اســت که بانک ها در چارچوب بانکداری اســامی 
و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع سپرده شده توسط سپرده گذاران از آنان دریافت می کنند.
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ح شد؛ در نشست مشترک مدیرعامل توسعه نیشکر و مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان مطر

سالمت و رفاه نیشکری ها در اولویت است
خوزســتان / گروه اســتان ها: نشســت بررســی 
راهکارهای گســترش همکاری صنعت نیشــکر و 
تامیــن اجتماعی، دوشــنبه )۲۲ فروردین ماه( با 
حضور مدیرعامل توســعه نیشکر و صنایع جانبی و 
مدیرکل تامین اجتماعی خوزســتان برگزار شد.در 
این دیدار، دکتر عبدعلی ناصری ضمن تبریک سال 
نو و فرارسیدن ماه مبارک رمضان، از خدمات بیمه ای 
سازمان تامین اجتماعی خوزستان به صنعت نیشکر 
قدردانی کرد و خواســتار تعامل بیش از پیش این 
ســازمان با مجموعه توسعه نیشکر شد.وی نیشکر 

را یکی از بزرگترین مجموعه های صنعتی استان با 
بیش از ۲۵ هزار پرسنل عنوان کرد و بیان داشت که 
پرداخت بموقع بیمه و سامت و رفاه خانواده بزرگ 
توســعه نیشکر همواره در اولویت است.مدیرعامل 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به حل مشکل 
بیمه ای کارگران هفت تپه اشــاره کرد و گفت، پس 
از واگذاری این واحد نیشــکری، گام به گام مسائل 
و مشــکات کارگران بررســی و رفع شد و در حال 
حاضر حق بیمه تامین اجتماعی کارگران هفت تپه 
همزمان با سایر کشت و صنعت ها پرداخت می شود 

و در عین حال، خدمات بیمه تکمیلی آن ها نیز فعال 
شده است.ناصری در ادامه به ارائه گزارشی از فعالیت 
واحدهای هشــتگانه نیشکری و شرکت های تابعه 
پرداخت و در رابطه با مباحث بیمه ای این شــرکت 
و تعامل هر چه بیشــتر تامین اجتماعی با صنعت 

نیشکر به گفتگو پرداخت.

قدردانی مدیرکل تامین اجتماعی از حل 
مشکل بیمه ای کارگران هفت تپه

در ادامه این نشســت، مدیرکل ســازمان تامین 

اجتماعی خوزســتان از اقدام مدیرعامل شــرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی در حل مشکل بیمه 
کارگران هفت تپه، قدردانی کرد و بیان داشت که 
ســازمان تامین اجتماعی آماده تعامل و همکاری 
در جهت حمایت از تولید است.عبدالرضا روشنی، 
توســعه نیشــکر را یکی از منظم ترین واحدهای 
تولیــدی در پرداخــت بیمه معرفــی کرد و بیان 
داشــت که سیاست های سازمان تامین اجتماعی 
در قبــال کارگــران و واحدهــای تولیدی همواره 

حمایتی است.

اعضای شورای شهر هشتگرد با امام جمعه ساوجبالغ دیدار کردند
البرز / گروه اســتان ها: مهندس کاشف 
نایب رئیس شورا ، مهندس فاحتکار ، 
مهندس فیروز زارع و مهندس مُویدی 
از اعضای شورای اسامی شهر با حضور 
در دفتــر امام جمعه معزز شهرســتان 
ســاوجباغ با وی دیدار و گفتگو کردند 
. اعضای شورا در این دیدار با تبریک سال 
نو به گزارش اقدامات مدیریت شهری و 
تشریح برنامه ریزی مدون برای اجرای 
پروژه های عمرانی و پیشرفت و آبادانی 
شهر پرداختند .مهندس کاشف رئیس 
کمیســیون ورزش و جوانان شــورای 
اســامی شــهر با تقدیر از رویکرد امام 
جمعــه محتــرم در توجه به جوانان ، از 
برنامه های مختلف ورزشی در  رده های 
متعدد سنی و برای اقشار مختلف سخن 
گفت .کاشف بیان کرد :  مدیریت شهری 
هشتگرد از امکانات و پتانسیل ها از قبیل 
باشگاه های ورزشی ، اماکن فرهنگی و 
بوســتان های سطح شهر برای پیشبرد 
اهــداف ورزشــی و پر نمــودن اوقات 

فراغــت دانش آموزان و دانشــجویان 
اســتفاده خواهد نمــود و از امام جمعه 
محترم درخواســت نمــود تا در جهت 

پیشــبرد این اهداف یاریگر شهرداری 
و شــورا باشد .مهندس فاحتکار عضو 
شــورا و رئیس کمیسیون حمل و نقل 

و ترافیک نیز با اشــاره به مشــکات و 
معضــات ترافیکی ســطح شــهر و به 
ویژه ترافیک ســنگین بلــوار امام)ره( 

در بعضی از ســاعات شبانه روز به بیان 
پیشنهادات شهرداری و شورای اسامی 
شهر برای رفع مشکات پرداخت . وی 
افــزود : ایجاد پارکینگ های طبقاتی و 
پارکینگ عمومی ، جانمایی و جابجایی 
ایســتگاه هــای تاکســی و اصاحات 
هندســی میادین از جمله پیشنهادات 
شــهرداری در بودجه 1۴۰1 می باشد 
کــه امیدواریم با اجــرای این برنامه ها 
مشکات ترافیکی سطح شهر رفع گردد 
. مهنــدس مُویدی رئیس کمیســیون 
عمران شــورای اسامی شــهر نیز به 
پیشنهاد پروژه های بزرگ و زیرساختی 
برای ســال جاری اشاره کرد.وی گفت 
: انتظــار می رود با برنامه ریزی صورت 
گرفتــه ، ضمن ایجاد درآمدهای پایدار 
برای شــهر بتوانیم با اجرای پروژه های 
متعدد در محات مختلف که بر اساس 
عدالت محوری اولویت بندی شــده اند 
در جهت عمران و آبادانی شهر گام های 

اساسی و شایسته ای برداریم . 

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 دیدار مدیر مخابرات 
 منطقه اصفهان با فرماندار 

بوئین میاندشت

اصفهان / گروه استان ها: اسماعیل قربانی مدیر 
مخابــرات منطقه اصفهان با رضا علی معصومی 
خلجی فرماندار جدید بوئین میاندشــت دیدار 
و گفتگــو کرد. اســماعیل قربانی در این دیدار 
در ســتاد مخابرات منطقه  اصفهان برگزار شد؛ 
همــکاری و حمایــت دولت را یکی از بزرگترین 
عوامل مورد نیاز برای توســعه زیرســاختهای 
مخابراتی در ســطح شهرســتان ها دانست و بر 
آمادگی مجموعه مخابرات در راســتای توسعه 
خدمات ارتباطی در سطح این شهرستان تاکید 
کرد.فرماندار جدید بوئین میاندشت نیز در این 
دیدار به بیان مشکات و  دغدغه های ارتباطی 
شــبکه ثابت و ســیار در ســطح این شهرستان 

پرداخت.

 کارمند اداره گاز گرگان
کارمند نمونه صنعت نفت شد

گلســتان / گروه استان ها: مجید مجیدی فر 
یکــی از کارکنان اداره گاز منطقه یک گرگان 
، به عنوان کارمند نمونه صنعت نفت در سال 
۹۹ انتخــاب شــد.این همکارگرامی بعنوان 
یکــی از کارکنــان  خدوم و پرتــاش  اداره 
گاز منطقه یک مرکز اســتان گلســتان بوده 
کــه در فرآیند انتخاب کارمندان نمونه درون 
دســتگاهی صنعت نفت به این افتخار مهم و 
ارزشــمند نائل شــده است .  در همین رابطه  
از ســوی مهدی علی مددی معاون وزیر نفت 
در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  و رئیس 
جشنواره شهید رجایی  با اهداء لوح سپاس از 
کوشش های خستگی ناپذیر ،اعتماد به نفس 
و اراده  ایشان در توسعه و ارتقای صنعت نفت 
تقدیر بعمل آمد . در مراسمی نیز علی طالبی 
مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان ضمن 
تبریک کسب این افتخار شایسته و ارزشمند، 
لوح تقدیر صادر شــده معــاون وزیر نفت در 
توســعه مدیریت و سرمایه انسانی را به ایشان 
اهــداء نموده و از خداوند متعال توفیقات روز 
 افزون ایشان را در عرصه های مختلف زندگی 

مسآلت نمود

همزمان با نمایشگاه قرآن و عترت؛

حال و هوای حرم امام رضا)ع( در 
شهرستان اصفهان جاری می شود

اصفهــان / گــروه اســتان ها: با اجــرای ویژه 
برنامه های سفره خوانی و نقاره زنی، حال و هوای 
حرم مطهر امام رضا)ع( در هفدهمین نمایشگاه 
قرآن و عترت اصفهان جاری می شود.هفدهمین 
نمایشگاه قرآن و عترت طی روزهای پنجم تا دهم 
اردیبهشت ماه 1۴۰1 برپا می شود و دستگاه های 
اجرایی بســیاری شرایطی را فراهم می کنند تا 
مــردم اصفهان در بهترین ماه خدا، بیشــترین 
میــزان بهره منــدی را از ویژه برنامه های قرآنی 
و مذهبــی ماه مبــارک رمضان دریافت کنند.از 
جمله برنامه های ویژه ای که برای روزهای برپایی 
هفدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت پیش بینی 
شده، اجرای برنامه های سفره خوانی و نقاره زنی 
است که از سوی نمایندگی آستان قدس رضوی 
در استان اصفهان اجرا می شود.مدیر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در استان اصفهان با اعام 
این خبر گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شــده، برنامه نقاره زنی هر شــب در نمایشــگاه 
اصفهــان اجرا می شــود؛ همچنین پیش بینی 
شده که برنامه سفره خوانی نیز در زمان برگزاری 
این نمایشــگاه اجرا شود.مصطفی حجه فروش 
همچنین با اشاره به دیگر برنامه های پیش بینی 
شده برای اجرا در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان 
افزود: در این نمایشگاه همچنین ضریح حرم امام 
رضا)ع( شبیه سازی می شود تا حال و هوای این 
آستان مقدس برای مردم اصفهان بیش از پیش 
زنده شــود.وی همچنیــن به حضور کانون های 
تخصصی آســتان قدس رضوی در نمایشــگاه 
قرآن و عترت اشاره کرد و ادامه داد: کانون های 
تخصصی سامت، آموزش حوزه های فرهنگی، 
قرآنــی، بانوان، ســبک زندگی، هنری، کتاب و 
کتابخوانی، شعر و ادب، ایثار و شهادت، خیرین 
و ناذرین و مشــاوره در نمایشــگاه قرآن و عترت 
اصفهان حضور خواهند داشت تا مخاطبان این 
نمایشگاه را در حوزه های مورد عاقه راهنمایی 

و هدایت کنند.

ج  خبر داد؛ معاون اجرایی سازمان عمران شهرداری کر

سرعت گرفتن روند اجرای پروژه 
 تقاطع غیر همسطح 
ج ماهان – آزادی کر

البرز / گروه اســتان ها: معاون اجرایی و عمران 
شــهری ســازمان عمران و باز آفرینی فضاهای 
شــهری شــهرداری کرج از روند ســریع و رشد 
فیزیکــی قابل توجه اجرای پــروژه تقاطع غیر 
همســطح ماهان - آزادی توسط عوامل اجرایی 
سازمان خبر داد.میاد شیخ پور ضمن تاکید بر 
اهمیت نقش مدیریت شهری در ایجاد زیرساخت 
های شهری وراههای ارتباطی به منظور کاهش 
ترافیک درون شهری اظهار داشت: در این راستا 
پــروژه احداث زیرگــذر ماهان- آزادی با هدف 
ایجاد ارتباط ترافیکی بلوار ســربازان گمنام به 
بلــوار ماهان و کاهش بــار ترافیک در محدوده 
رجایی شهر کرج )سه باندی( و همچنین خیابان 
شــهید بهشتی در دســتور کار سازمان عمران 
قرار گرفته اســت.این مســئول با اشاره به روند 
سریع اجرای پروژه زیرگذر ماهان - آزادی و به 
کارگیری توان حداکثری نیروها و ماشین آالت 
ســازمان عمران، با همکاری ســازمان مدیریت 
پسماند و با نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی 
شــهرداری کرج، جهت بهره برداری از پروژه در 
روزهــای آتی عنوان کــرد : رفع معارضات لوله 
 ، DوA،B،C آب و لوله گاز، اجرای عرشــه های
اجرای دیواره ها در هر دو ضلع غربی و شــرقی 
و لوله گذاری کلکتور آبهای ســطحی به اتمام 
رســیده و تخریب معارضات زیر عرشه ، حفاری 
و خاکبرداری زیر عرشه ها و اجرای دیواره های 
زیر عرشه در حال انجام می باشد.وی همچنین 
یــادآور شــد : جدولگذاری و روکش آســفالت 
راســتگرد های جنوب شرقی و جنوب غربی به 
طول ۵۰۰ متر و با تناژ مصرفی ۶۰۰ تن آسفالت 
تاکنون عملیاتی  شــده و همچنان ادامه دارد؛ 
زیرســازی و جدولگذاری راستگردهای شمال 
شــرقی و شــمال غربی پروژه نیز به طول ۵۰۰ 
متر در حال اجرا می باشــد.  شــیخ پور در پایان 
خاطر نشان کرد: سازمان عمران با توجه به تاکید 
شهردار محترم کانشهر کرج و با حمایت شورای 
محترم شهر کرج با تمام توان تاش می کند این 
پروژه طبق زمانبندی تعیین شــده و در آینده 

نزدیک به بهره برداری برسد.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان مازندران اظهار کرد:

تقویت صنایع کوچک و جذب 
سرمایه گذار  با توسعه شهرک های صنعتی 
مازندران / گروه اســتان ها: یاسر امینی در جلسه 
بررســی طرحهای توسعه شــهرکهای صنعتی 
شهرســتان ساری گفت: در ســال تولید، دانش 
بنیان، اشــتغال آفرین، باید تمام تاش مسئولین 
در جهت توسعه شهرکهای صنعتی معطوف گردد 
تا با استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی و بهره وری 
از علــم روز، نســبت به ارتقــاء صنایع کوچک در 
راســتای تولید با کیفیت و جذب بازارهای هدف، 
تاش شود.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
مازندران افزود: با توجه به کمبود زمین برای ایجاد 
شــهرکهای صنعتی جدید، توســعه شهرکهای 
صنعتــی موجود که دارای ظرفیت ارتقاء فعالیت 
می باشند می تواند کمک شایانی به تقویت صنایع 
کوچک و جذب سرمایه گذاران جدید دارای اهلیت 
کار نماید.محمد علی نوبخت فرماندار مرکز استان 
نیز در این جلســه با بیان اینکه احداث صنایع در 
شهرک صنعتی یکی از مولفه ها برای توسعه پایدار 
بشمار می رود گفت: صنایع کوچک بدلیل کمک 
به رشــد کارآفرینی و توســعه کسب و کار، ستون 
فقرات اقتصاد را تشــکیل می دهند و شهرک های 
صنعتی نیز بستری در جهت تسهیل امور و رشد 
این صنایع است.وی با اشاره به اینکه شهرک های 
صنعتی مکان خوبی برای شکل گیری خوشه های 
صنعتــی در چرخه تولید اســت و بمنظور ایجاد 
پیشــرفت  مطلوب، تمامی مدیران دستگاههای 
اجرایــی با همراهی نمایندگان مجلس شــورای 
اسامی، بدنبال فراهم کردن فضای مناسب برای 
جذب سرمایه گذار در جهت ارتقاء و توسعه مرکز 

استان هستند.

توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 
محقق شد؛

کسب رتبه اول در بین شرکت های 
توزیع نیروی برق کشور

گلســتان / گروه اســتان ها: سرپرست شرکت 
توزیع نیروی برق گلســتان گفت :گلســتان در 
تائید اطاعات ارائه شــده شــاخص های طرح 
ســیما ، موفق به کسب رتبه یک گردیده است. 
ســید احمد موســوی گفت : گلستان در تائید 
اطاعات ارائه شده شاخص های طرح سیما در 
ســامانه یکپارچه مدیریت استراتژیک شرکت 
توانیر با کسب درصد تائید ۹۹.۷1 درصد ، موفق 
به کسب رتبه یک بین شرکت های توزیع نیروی 
برق سراســر کشور گردیده است.وی اضافه کرد 
:این مهم در راســتای تحقق راهبردهای اباغی 
مقام معظم رهبری در اصاح شــفاف ســازی و 
کارآمدی نظام اداری دســتگاهها و ســازمانها 
میباشد.کســب ایــن مقام به همــت و تاش 
جمعی همکاران شــرکت توزیع برق گلســتان 

صورت پذیرفت

استانها 6

ج: معاون شهرسازی و معماری شهرداری کر

اراضی اطراف فرودگاه پیام ساماندهی می شود
البرز / گروه اســتان ها: معاون شهرســازی و معماری شــهرداری کرج 
گفت: وضعیت اراضی حاشــیه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام 
بررسی و ساماندهی خواهد شد. طی نشستی با حضور عباس سعیدی 
کیا معاون شهرســازی و معماری شــهرداری کرج، نماینده اداره ثبت 
اســناد و اماک و نماینده اداره کل راه و شهرســازی اســتان، وضعیت 
اراضی حاشیه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام بررسی و طرح های 

پیشنهادی در خصوص ساماندهی این اراضی مطرح شد.
ســعیدی کیا با اشــاره به اینکه بهره برداری از منطقه ویژه اقتصادی و 
فرودگاه پیام در سال های اخیر، لزوم برنامه ریزی برای اراضی حاشیه 

این منطقه که در حریم شــهر کرج واقع شــده را بیش از پیش آشــکار 
کرده است، افزود: بر این اساس ساماندهی در خصوص مالکیت اراضی 
ایــن محــدوده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.ســعیدی کیا با بیان 
اینکــه وجود تعاونی های مســکن با اعضــای متعدد و تداخل موجود 
میان اســناد مالکیت در این محدوده از موضوعاتی اســت که در این 
جلســه مطرح شــد، گفت: تاش می شــود با برنامه ریزی صحیح این 
مشکات مرتفع شود.گفتنی است در این جلسه نماینده اداره کل راه 
و شهرســازی به موافقت آن اداره کل جهت تامین بخشــی از کمبود 

مساحت در اراضی دولتی خبر داد.

خبر ویژه

مشهد / سمیرا رحمتی
فرماندار مشهد گفت: برای استفاده از ظرفیت باالی مشهد و به منظور توسعه اقتصادی 
این شهر به برنامه جامع نیاز داریم.محسن داوری در مراسم افتتاح کانون بازرگانی و 
تجارت خارجی استان خراسان رضوی که با حضور معاون اقتصادی استاندار، شهردار و 
جمعی از نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسامی، جمعی از اعضای شورای اسامی 
شهر، رئیس بسیج اصناف و بازاریان کشور و معاون مالی وپشتیبانی شهرداری برگزار 
شد، افزود: جای بسی شکرگزاری است که در کشور ما با معماری معمار بزرگ انقاب 
نهادی ایجاد شده که در همه مراحل بعد انقاب در بزنگاه ها به کمک پیشرفت و اقتدار 
این انقاب آمده و همیشه احساس تکلیف کرده است. وی اضافه کرد: امروز هم بسیج 

این نهاد مهم در یک اقدام بسیار انقابی و هوشمندانه کانون بازرگانی و تجارت خارجی 
اســتان را ایجاد کرده اســت که جای تشــکر دارد. فرماندار مشهد با بیان اینکه این یک 
بصیرت است که ما با نگاهی ژرف این گونه عمل کنیم، اظهار کرد: دورهم جمع شدن 
فعاالن اقتصادی برای تعیین نگاه و اینکه چگونه می شود از ظرفیت های اقتصادی به 
ویژه در حوزه اقتصادی اســتفاده کرد بســیار ارزشــمند است آن هم در شهر مشهد که 
کانشهری جهانی است. داوری ادامه داد: مشهد به دلیل وجود مضجع مطهر حضرت 
رضا)ع( متعلق به تمام دنیا است و این ظرفیت بسیار بزرگی است که باید برای استفاده 
از این ظرفیت برنامه جامعی داشــته باشــیم و آن را برای بهره بردن زائران ومجاوران 

امام رضا)ع( شکوفا کنیم.

فرماندار مشهد:

برای توسعه اقتصادی مشهد به تدوین برنامه جامع نیاز داریم

تهران / حدیث براتی 
 نماینده مردم گرگان با اشاره به تاش دولت برای توسعه روباط با 
همسایگان و شرق گفت: عضویت ایران در شانگهای نشان دهنده 
دیپلماســی فعال دولت سیزدهم است.رمضانعلی سنگدوینی در 
گفت و گو با خبرنگار ما در مورد سیاست خارجی دولت سیزدهم 
گفت:  دولت در راستای تقویت و توسعه روابط با کشورهای همسایه 
و منطقه به خوبی عمل کرده است  و در تاش است تا با 1۵ کشور 
همســایه تعامل سازنده و خوبی داشــته باشد، زیرا توسعه روابط  

سیاسی برای رونق اقتصاد  کشورمهم است. 
توســعه روابط سیاسی با کشــورهای منطقه مبادالت اقتصادی و  
تجاری را افزایش می دهد  همچنین منجر به رونق صنعت توریسم 

می شود که در شرایط تحریم برای کشور ما دارای اهمیت زیادی 
است.   نماینده مردم گرگان با بیان اینکه دولت سیزدهم در آغاز 
فعالیت خود با جدیت توسعه روابط با همسایگان را در دستور کار 
قرار داد، اظهار داشت: با توسعه و تقویت ارتباطات باترکمنستان، 
قرداد ســوآپ گازی  بین ایران ، ترکمنســتان و آذربایجان به امضا 

رسید.
عضو کمیســیون انرژی مجلس افزود: به مســیری که دولت آیت 
اهلل رییسی در سیاست خارجی دنبال می کند، خوش بین هستم،  
چون شــخص رییس جمهور و وزیر امور خارجه با جدیت پیگیر 
توسعه تعامات با کشورهای منطقه هستند و دستاورد این سفرها 
می تواند منجر به حل مشکات اقتصادی کشور شود.سنگدوینی 

با اشــاره به پیوســتن ایران به ســازمان همکاری شانگهای گفت: 
این ســازمان در راهبرد نگاه به شــرق ایران، از اهمیت گسترده ای 
برخوردار اســت، حضور ایران در سازمان شانگهای می تواند نقش 
بین المللی جمهوری اسامی ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای 

در حوزه اوراسیا و شرق آسیا افزایش دهد.
عضــو کمیســیون انرژی مجلس تصریح کــرد: عضویت ایران در 
ســازمان همکاری های شانگهای نشــان دهنده دیپلماسی فعال 
دولت ســیزدهم اســت  چون ایران ظرفیت های گســترده ای در 
حوزه های مختلف دارد  و می تواند در همکاری با کشورهای عضو 
پیمــان شــانگهای از ظرفیت های خــود در حوزه های اقتصادی 

استفاده کند.

نماینده مردم گرگان در مجلس:

عضویت ایران در شانگهای نشان دهنده دیپلماسی فعال دولت سیزدهم است
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اخبار كوتاه

اجرای طرحی دست به عصا بعد از 17 سال؛

ک سوم« به میدان آمد قانون »پال
قانــون نصب پاک ســوم از ســال ۸۴ 
تصویب شده اما اجرای آن تا به امروز به 
تعویق افتاده اســت، حال قرار است پس 
از 1۷ ســال با کمک شرکت های دانش 
بنیان این طرح در نیمه اول 1۴۰1 اجرا 
شود. نصب پاک سوم بر روی خودروها 
مزایای بســیاری دارد گرچه اجرای آن 
قانونی است اما اجرای آن از سال ۸۴ به 
تعویق افتاده اســت. پاک سوم در قالب 
دو چیپ روی پاک و زیر شیشــه جلو 
و زیر آئینه باید نصب شــود که اطاعات 
VIN و ســایر اطاعاتی که نیاز اســت در 
یک حجم مشخص )3۰ تا ۹۰ کیلوبایت( 
در آن چیپ گنجانده می شود. اطاعات 
به صــورت RFID در اختیار پلیس قرار 
می گیرد تــا مأموران راهــور بتوانند با 
دســت افزارهایی که دارند این اطاعات 
را بخوانند و به هویت اصلی مالک و خودرو 
پــی ببرند که این مزیت در شناســایی 
خودروهای ســرقتی بسیار کارآمد است 
چرا که اصالت خودرو باید در ســرقت ها 
ثابــت شــود در حالــی که در شــرایط 
کنونــی ماک اصالــت خودروها پاک 
خودرو اســت در صورتــی که با اجرایی 
شدن قانون پاک سوم سایر مشخصات 
خودرو در دســت افزارهای پلیس نشان 
داده می شــود و پلیس می تواند سرقتی 

بودن خودرو را احراز کند.

ک  صفر تا صد اجرای قانون »پال
سوم« پس از 17 سال

ســردار ســید کمال هادیانفر،  رئیس 
پلیــس راهور از اجــرای این طرح پس 
از 1۷ سال خبر داد و گفت: پاک سوم 
همــان پاک الکترونیکی اســت که در 
اصل مانند یک چیپ بوده و با برچسب 
می توان بر روی بدنه خودرو )روی شیشه 
خــودرو( نصب کرد. وی افزود: تخلفاتی 

مانند خودروهای سرقتی، خودروهای 
تحــت تعقیب با نصب پاک ســوم به 
ســرعت مشخص می شوند و همچنین 
می تــوان به راحتی اصالــت خودرو را 
بررســی کرد. رئیس پلیــس راهور در 
ادامــه  با اشــاره بــه اینکه نصب پاک 
ســوم بر روی خودروها یک قانون است 
که در ســال ۸۴ تصویب شده است، اما 
در چند ســال گذشــته اجرایی نشده و 
به آن اهمیتی داده نشــده است، اظهار 
داشت: پاک سوم الزام قانونی دارد که 
بایــد حتماً اجرایی شــود. همانطور که 
گفتــم این پاک باید از داخل شیشــه 
زیــر آئینــه از جلو و عقب خودرو نصب 
شــود. هادیانفــر در ادامه  تصریح کرد: 
اطاعاتــی از قبیل نــوع خودرو، مدل 
خودرو، رنگ خودرو و شــماره شاسی و 
شماره موتور و اطاعات کد ملی مالک و 
غیره در این پاک وجود دارد که پلیس 
می تواند با دست افزارهایی که در دست 

دارد، تمامی این اطاعات را از روی این 
پاک دریافت کند. وی با اشاره به مزایای 
پاک ســوم، خاطر نشان کرد: برخی از 
رانندگان گایه می کنند در محلی نبوده 
اما از آن محل برای آنان پیامک جریمه 
آمده اســت و بعد که پیامک را بررســی 
می کنیــم متوجه می شــویم که فردی 
پاکش را مخدوش کرده است. با اجرای 
طرح پاک ســوم می توان از مخدوش 
کــردن پاک ها و جرایم مربوط به این 
تخلــف جلوگیری کــرد. رئیس پلیس 
راهور همچنین گفت: همچنین افســر 
راهــور برای اینکه اصالت یک ماشــین 
را چــک کنــد، باید کاپوت را باال بزند و 
شــماره شاسی را نگاه کند که با اجرای 
پاک سوم دیگر به این کار نیازی نیست 
و افســر می تواند کنار خیابان با دســت 
افزارش این پاک را اسکن و مشخصات 
را مشــاهده کنــد. هادیانفر تأکید کرد: 
فــک و نصب پاک فیزیکی وابســتگی 

ارزی دارد که با اجرای طرح پاک سوم 
می توان این وابســتگی را قطع کرد چرا 
که دیگر نیازی به پاک فیزیکی نیست. 
وی در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر 
اینکه آیا این تراشه ها و پاک های سوم 
در ایران تولید می شــود یا خیر؟ گفت: 
بخــش زیادی از تکنولوژی این پاک ها 
ایرانی است و تنها برای قسمتی از مدار 
این پاک باید بومی ســازی انجام شود. 
رئیس پلیس راهور اظهار داشت: برخی 
از شرکت های دانش بنیان در این زمینه 
بــا پلیس همکاری دارند تا بتوان تولید 
پاک ســوم را صد درصد داخلی کرد. 
وی با اشــاره به اینکه ســاالنه بیش از ۵ 
میلیون پاک جا به جا می شــود، بیان 
کرد: پاک هایی که دیگر نیاز نمی شود 
بعد از یک ســال در دســتگاه خرد کن 
ریختــه می شــود و اتاف انــرژی را به 
دنبال دارد. با پاک ســوم دیگر شــاهد 
این اتفاقات نیســتیم. هادیانفر در پاسخ 

به سوالی مبنی بر اینکه چه زمان پاک 
ســوم در کشــور اجرا و الزامی می شود، 
گفــت: آزمایش هــای مربــوط به این 
پاک در شــهرک آزمایش انجام شده 
اســت. مصوبات و مجوزهای الزم هم از 
فرمانده انتظامی کل کشــور اخذ شده 
اســت. تاش داریم تا تولید پاک سوم 
را در نیمه اول 1۴۰1 آغاز کنیم. رئیس 
پلیــس راهور گفــت: البته در ابتدا باید 
تعدادی پاک ســوم را از خارج کشــور 
وارد کنیم و زمانی که دانش تولید مدار 
آن تکمیل شد، این پاک ها را در داخل 

تولید کنیم.

دانش بنیان ها می توانند تولید 
ک سوم را بومی کنند پال

قانــون نصب پاک ســوم سال هاســت 
که تصویب شــده اما اجرا نشــده است. 
این قانون به منظور ســهولت بیشــتر در 
تشــخیص خودروهای سرقتی و دریافت 
ســریع اطاعات بیشتر درباره هر خودرو 
بــه کمک پلیس راهــور خواهد آمد. قرار 
بــود این پاک از آبــان ماه 1۴۰۰ بروی 
خودروهایی که به تازگی پاک می شوند 
و یــا پاک آنهــا تعویض می گردد نصب 
شــود که تا به امروز اجرایی نشــده است. 
بر اســاس اعام کارشناسان، بومی کردن 
ایــن پاک ها ورود شــرکت های دانش 
بنیان برای ســاخت قســمتی از مدار را 
طلــب می کند؛ در ســالی که شــعارش 
»تولیــد، دانش بنیان و اشــتغال آفرین« 
اســت انتظار می رود تا با اطاع رسانی از 
اهمیت و اجرای قانون »پاک سوم« برای 
شرکت های دانش بنیان آنها را به سرمایه 
گــزاری و فعالیــت در این زمینه ترغیب 
کنند؛ تا هم از خروج ارز از کشور جلوگیری 
شود و هم افتخار تولید پاک های سوم به 

دیگر افتخارات ایران اضافه شود.

7جامعه
ح   اجرای طر

ویژه برخورد با واحدهای 
صنفی متخلف 

رئیس پلیس تهران از اجرای طرح ویژه 
برخــورد با واحدهای صنفی متخلف 
خبر داد و گفت: طی روزهای گذشته 
پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران 
بزرگ طرح ویژه برخورد با واحدهای 
صنفی متخلف را اجرا کرد. این طرح با 
بکارگیری 1۹۴ تیم از مجموعه پلیس 
امنیت عمومی تهران بزرگ اجرا شده 
است.ســردار حسین رحیمی با اشاره 
بــه اینکــه در این طــرح بیش از 1۴ 
هزار واحد صنفی در ســطح پایتخت 
مورد بازدید قرار گرفته اســت، افزود: 
با اجرای این طرح ۴۰۷ واحد صنفی 
که به طور غیر مجاز اقدام به ارائه مواد 
غذایی گرم کرده و زمینه روزه خواری 
و هنجارشــکنی را فراهم کرده بودند 
پلمب و یا اخطاریه داده شد.وی افزود: 
اجــرای این طرح تا پایان ماه مبارک 
رمضان در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی افزود: همانطور که تاکید شد باید 
از تظاهــر بــه روزه خواری در مأل عام 
خودداری شود و همه اغذیه فروشی ها 
موظــف بــه رعایت ضوابــط اباغی 
هســتند از این رو فعالیت واحدهای 
فروشــی در حد فاصله بین ســحر تا 
افطار ممنوع اســت.رحیمی گفت: در 
پایانه های مســافربری که محل تردد 
مسافران است صرفاً ارائه غذا سرد آن 
هــم باید در با رعایت ضوابط اباغی و 
شئونات ماه رمضان ارائه شود.فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه 
همــه رده های انتظامی و ترافیکی در 
راســتای رعایت شــأن و حرمت ماه 
رمضان و ضوابط اباغی خود را انجام 
خواهنــد داد، گفــت: هم باید خود را 
موظــف به رعایت حرمت ماه رمضان 

بدانند.

 هشدار چند باره پلیس فتا 
به هموطنان؛

  وارد لینک های 
پیامک شده نشوید

ارسال پیامک های جعلی با لینک های 
آلــوده یکی از شــگردهای مجرمان 
اینترنتی بــوده که با این روش اقدام 
به کاهبرداری های متعددی کردند. 
پیامک هایی با سرشماره های عادی که 
کاما مشخص است از سوی دستگاه 
و نهاد خاصی ارســال نشــده و ارسال 
کننــده این پیامک هــا کاهبرداران 
اینترنتی هســتند امــا از آنجایی که 
مجرمان سایبری در کارشان خاقیت 
دارند، از متن هایی در پیامک استفاده 
می کنند تا دریافت کنندگان پیام در 
لحظه اول هیجانی شــده و بی چون 
و چرا وارد لینک آلوده ارســال شــده 
شــوند.پلیس فتا بارها و بارها درباره 
این پیامک هــا و لینک های آلوده به 
هموطنان تاکید کرده است که به هیچ 
عنوان وارد لینک های پیامکی نشوید.
رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس 
فتای فرماندهی انتظامی کشور گفت: 
ماهیت تمام این پیامک ها جعلی بوده 
و لینک هایی که همراه این پیامک ها 
ارسال می شود آلوده است.وی گفت: 
این لینک ها حاوی یک بدافزار اســت 
وقتی این بدافزار در تلفن همراه افراد 
نصب شــود و به هکر اجازه دسترسی 
به تلفن همراهشان را می دهند و اولین 
اقدامی که هکر بعد از دسترســی به 
تلفــن همراه افــراد انجام می دهد به 
صندوق پیامکی فرد مراجعه می کند 
و در مرحله بعد هکر از افراد می خواهد 
در درگاه پرداختی مبلغی را پرداخت 
کنــد و وقتی وارد آن درگاه پرداخت 
می شوند حساب بانکی فرد هک شده 
و از آنجایــی که بــه صندوق پیامکی 
افراد دسترســی پیدا کرده تراکنشی 
را انجــام می دهد و پیامک رمز دوم را 
نیز وارد کرده و حســاب افراد را خالی 
می کنند.پاشــایی افزود: عاوه بر این 
وقتی هکر بــه صندوق پیامکی افراد 
دسترســی پیدا کرده است از طریق 
تلفن همراه فرد این پیامک های آلوده 
را برای افراد دیگری ارســال می کند. 
مردم حواسشان باشد هیچ سازمان و 
ارگانی برای برقراری ارتباط با کاربران 
خود، از سرشماره اپراتورهای مختلف 
ماننــد ۹11، ۹1۲، ۹1۹، ۹1۵، ۹3۰  

و ... استفاده نمی کند .

تمدید مجدد مهلت ثبت نام در 
آزمون های ورودی مدارس سمپاد

با صــدور اطاعیه ای، روابــط عمومی و امور 
بین الملل ســازمان ملی پرورش استعدادهای 
درخشــان از تمدیــد مجدد مهلــت ثبت نام 
در آزمون هــای ورودی پایه هــای هفتــم و 
دهم مدارس اســتعدادهای درخشــان تا ۲۹ 
فروردین خبر داد.در این اطاعیه آمده اســت: 
بنا به درخواست های مکرر اولیای دانش آموزان 
مبنــی بــر تمدید مجدد مهلــت ثبت نام. به 
اطاع می رساند مهلت ثبت نام در آزمون های 
ورودی مدارس اســتعدادهای درخشــان در 
ســامانه azmoon.medu.ir  تــا پایــان روز 
دوشــنبه  ۲۹/۰1/1۴۰1 تمدید شد.بر اساس 
دستورالعمل اباغی ثبت نام این آزمون، تمام 
فرآیندهــا، اعم از ثبت نام اینترنتی داوطلبان، 
صدور اقام پیش از آزمون، چاپ، بسته بندی 
و ارســال دفترچه های ســواالت بر اســاس 
حوزه بندی، تصحیح پاسخ برگ ها، اعام نتایج 
و پاسخگویی به درخواست های تجدید نظر، به 
صورت ســتادی و متمرکز انجام و مسئولیت 
برگــزاری دقیق و مطلوب ایــن آزمون ها در 
اســتان بر عهده مدیــرکل آموزش و پرورش 
اســت.آزمون  ورودی پایه هفتم، رأس ساعت 
۹ صبح روز پنج شــنبه ۲۶ خرداد ماه و آزمون 
تکمیل ظرفیت پایه دهم، رأس ساعت ۹ صبح 
روز جمعه مورخ ۲۷ خردادماه برگزار می شود.

درصورت بروز مشــکات ناشی از همه گیری 
بیماری کرونا این تاریخ به صاحدید ستاد ملی 
مبارزه با کرونا قابل تغییرخواهد بود؛ لذا الزم 
است داوطلبان به اطاعیه های صادره از سوی 
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که 
از طریق ســایت sampad.medu.ir منتشر 

می شود توجه کنند.

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی؛

امتحانات خردادماه به صورت 
حضوری برگزار می شود

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
در مــورد برگــزاری امتحانــات پایان ســال 
تحصیلی، گفت: با توجه به اســتمرار آمورش 
حضــوری دانــش آموزان در ســال تحصیلی 
جاری و تدریس تمام محتوای کتب درســی، 
ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم تمام 
دوره هــای تحصیلی به شــیوه حضوری و بر 
اســاس آئین نامه های آموزشــی و ارزشیابی 
انجام می شود.محســن زارعی افزود: سواالت 
امتحانــات نهایی پایه دوازدهم مدارس روزانه، 
بزرگساالن، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد 
شاخه نظری در نوبت خردادماه سال تحصیلی 
1۴۰1-1۴۰۰ مطابق بارم بندی تعیین شده 
توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
بدون حذفیات طراحی و به صورت الکترونیکی 
به حوزه های امتحانی سراســر کشــور ارسال 
می شود. برنامه امتحانات نهایی نیز جهت اجرا 
به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اباغ 
شده و امتحانات از یکم تا بیست و هشتم خرداد 
ماه با رعایت نکات بهداشــتی برگزار می شود 
و عوامــل برگزاری امتحانات با نظارت رئیس 
حوزه، مسئولیت حسن برگزاری این امتحانات 
را برعهده دارند.زارعی در خصوص حضور دانش 
آموزان مبتا یا مشــکوک به بیماری کرونا در 
حوزه های امتحانی، گفت: این دانش آموزان در 
محلی مجزا )قرنطینه( که برای همین منظور 
در همان حوزه برگزاری امتحانات پیش بینی 
و تجهیز شــده اســت، با حضور مراقبین، در 
امتحانات شــرکت می کنند و از این بابت هم 
نگرانــی وجود ندارد.وی ضمن تاکید بر اینکه 
تنها مرجع معتبر برای اطاع از اخبار و اطاعات 
مربوط به امتحانات و آزمون ها پرتال رســمی 
مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشــی به 
نشانی www.aee.medu.ir است، بیان کرد: 
بارم بندی دروس دوره دوم متوســطه و برنامه 
امتحانات نوبت خرداد، در پایگاه اطاع رسانی 

مذکور قابل مشاهده است.

حضور 90 درصدی دانش آموزان 
در مدارس

معاون وزیر آموزش  و پرورش با اشــاره به الزام 
بــر آموزش حضوری، گفت: از 1۴ فروردین به 
این ســو، میزان حضور دانش آموزان روزبه روز 
افزایش یافته اســت.احمد محمودزاده با اعام 
اینکه بر اســاس آخرین آمار تجمیعی از کل 
مدارس کشور، حدود۹۰ درصد دانش آموزان 
و بالــغ بــر ۹۸ درصد همــکاران در مدارس 
حضور دارند، گفت: بخشی از این افراد به علت 
بیماری های زمینه ای و بخشــی به علت کرونا 
و طــی دوره نقاهت کرونا در مدرســه حضور 
ندارند که حدود شــش تا هفت درصد غایبان 
را در برمی گیرد.محمودزاده افزود: علت غیبت 
گروهی دیگری از دانش آموزان نیز این اســت 
کــه خانواده ها به دلیل نگرانی که دارند اجازه 
حضور نمی دهند. ما توصیه اکید می کنیم این 
خانواده ها فرزندانشــان را به مدرسه بفرستند، 
شــرایط الزم از سوی وزارت آموزش وپرورش 
مهیا شــده و واکسیناسیون تا حدود خوبی در 
سطح کشور و همچنین مدارس انجام و ایمنی 

جمعی حاصل شده است. 

خبر ویژه

رئیس ســازمان غذا و دارو ضمن تاکید بر ضرورت گزارش اقدامات مغایر با 
قوانین مرتبط با دارو، اظهار کرد: پیگیری های حوزه بازرسی، ارزیابی عملکرد 
و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت با قوت در حال انجام است و مردم  
در صورت مشاهده هر گونه عدول از قوانین مرتبط با دارو می توانند شکایت 
های خود را از طریق شــماره داخلی 3 ســامانه 1۹۰ به وزارت بهداشــت ارائه 
کننــد. دکتــر بهرام دارایی با بیان اینکه داروها در کشــور، یک قیمت واحد 
دارند و در سال جدید هیچگونه اصاح قیمتی برای دارو نداشته ایم، تصریح 

کرد: ســازمان غذا و دارو مســئول قیمت گذاری دارو در کشــور اســت و این 
قیمت گذاری در کمیته ای ویژه با حضور نماینده سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان بررســی و در مورد آن، تصمیم گیری می شــود. دارایی  در ادامه 
بیان کرد: پس از تصویب قیمت در این کمیته، قیمت دارو از طریق ســامانه 
الکترونیک به داروخانه های سراســر کشــور اعام می شود و داروخانه ها نیز 
موظف هستند که فاکتور فروش داروهای با و بدون نسخه را به مردم ارائه و 

مردم نیز باید فاکتور از داروخانه ها، طلب کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو:

گونه اصالح قیمتی در سال جدید برای دارو نداشته ایم هیچ 

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

گیاهان بومی تهران دیگر توانایی بقا در پایتخت را ندارند
مدیر کل محیط زیســت و توسعه پایدار شهرداری 
تهران با اشــاره به گونه های مناســب کشــت در 
شــهر تهران گفت: برخی گونه های گیاهی که در 
گذشــته بومی تهران محسوب می شدند به دالیل 
مختلفــی دیگــر نمی توانند در این شــهر زندگی 
کنند.شــینا انصاری با اشــاره به تنــوع گونه های 
گیاهی تهران خاطرنشــان کرد: با توجه به شرایط 
آب و هوایی پایتخت از جمله بارندگی کم، شــروع 
گرمای زودهنگام در فصل بهار طی چند سال اخیر 
و کمبود منابع آبی برای فضای سبز بهتر است به جای 

گونه های گیاهی بومی از عبارت »گونه های سازگار 
و بومی« استفاده شود چون برخی درختانی که در 
دهه های گذشته در تهران کاشته شده بودند و رشد 
مناسبی داشتند و حتی بومی محسوب می شدند، 
در حال حاضر به دلیل شــرایط آب و هوایی فعلی 
تهران، خشک شده ، آفت زده  و بیمار شده اند. سازمان 
بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در سال های اخیر، 
به دالیل شــرایط مطرح شــده تغییراتی در کاشت 
درختان شهر تهران داده و برای کاشت درختان به 
مواردی همچون سایه داربودن، گلدهی، مقاومت به 

کم آبی، آفات و بیماری ها توجه کرده اســت. برخی 
از درختانی که دارای این ویژگی ها هســتند شامل 
چنار، زبان گنجشــک، سدروس، افرا، توری، برگ 
بو، افراشــبه چناری، اقاقیا پیوندی، ابریشم ایرانی، 
زیتون تلخ ، لیلکی، ختمی درختی و ... می شــوند.

انصاری در پاسخ به پرسش که آیا در تهران گونه های 
گیاهی بومی کشــت می شــود، گفت: بسیاری از 
گیاهان موجود تهران مربوط به رویش های طبیعی 
نیســتند. درخت ها و درختچه های قدیمی کاشته 
شده در تهران شامل انواع سوزنی برگان و گونه هایی 

مانند ماگنولیا، گل یخ، برگ بو، پیچ اناری، هستند. 
اغلب این گیاهان بومی ایران نیســتند اما به دلیل 
قدمت کاشت و خوگیری نسبی به شرایط اقلیمی 
در بسیاری از مناطق شهری همچنین حاشیه شهر 
تهران از آن ها به عنوان عناصر فضاهای سبز استفاده 
می شود.از سال های گذشته گونه هایی مانند چنار، 
توت، نارون، اقاقیا، کاج و سرو و ... در تهران کاشته 
می شــد اما در حال حاضــر برخی از آن ها به دلیل 
هوای گرم و خشک تهران کمتر مورد استقبال قرار 

می گیرند. 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تشریح کرد؛

نحوه برگزاری مراسم شب های قدر 
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشــت: شاهد افزایش 
مختصری در تعداد بیماران کرونا هستیم که الزاماً پیش بینی کننده 
موج جدید بیماری نیست. عباس شیراوژن در ادامه اظهار کرد: مرجع 
رسمی اعام موج جدید بیماری، ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت 
اســت. اظهار نظرهای کارشناســی مردم را نگران نکند. ســخنگوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشــت: آموزش در همه مدارس و 
دانشگاه ها بدون هیچ استثنایی باید حضوری باشد. مردم و خانواده ها 
به حضوری شدن آموزش مدارس و دانشگاه ها نگرش و استقبال نسبتاً 
مثبتی داشته اند. شیراوژن بیان داشت: ایران در مطالعات و تحقیقات 

با موضوع کرونا رتبه دوازدهم دنیا را کســب کرده و کشــورمان در 
مدیریت موج اخیر بیماری در مقایســه با کشــورهای پیشرفته دنیا 
از نظــر تعــداد کمتر فوتی ها و دوره زمانی کوتاه تر، موفق عمل کرده 
اســت. وی، امکان صادرات واکســن مازاد بر نیاز فعلی و واکسن های 
تولید کنندگان داخلی را مورد اشــاره قرار داد و گفت: آمادگی اعزام 
نیروهای درمانی و ارسال واکسن به کشور چین در صورت اعام نیاز 
آنها را داریم. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه تاکید کرد: 
امکان برگزاری مراســم شــب های قدر، راهپیمایی روز قدس و نماز 
عید فطر در اماکن باز و غیر مســقف با رعایت فاصله گذاری و شــیوه 

نامه های بهداشــتی وجود دارد. شــیراوژن اضافه کرد: برگزاری این 
مراســم در اماکن مســقف، در شــهرهای قرمز 3۰ با درصد ظرفیت، 
شــهرهای نارنجی با ۵۰ درصد و شــهرهای زرد با ۷۰ درصد ظرفیت 
و شــهرهای آبی بدون محدودیت ظرفیت و رعایت فاصله گذاری و 
شــیوه نامه های بهداشتی، بامانع است. سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در پایان از مردم خواست نسبت به تزریق نوبت سوم واکسن 
اقدام کنند و گفت: در آینده نزدیک کلیه خدمات مشروط به استعام 
از ســامانه ایران من، مانند تهیه بلیط و تردد بین شــهری منوط به 

تزریق سه نوبت واکسن خواهد شد.
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پارک ملی ساریگل اسفراین؛ 

 منطقه حفاظت شده
 شاه جهان 

پارک ملی به محــدوده ای از منابــع طبیعی، 
من جمله جنــگل، مرتع، بیشــه های طبیعی، 
دشــت، رودخانه، دریاچه و کوهستان اطاق 
می شود که نمایان گر نمونه های برجسته ای از 
مظاهر طبیعی باشــد. دولت ها به منظور حفظ 
همیشگی وضعیت زیست بوم و همچنین ایجاد 
محیط مناســب برای تکثیر و پرورش جانوران 
وحشی و رشد گیاهان در خطر انقراض و برای 
جلوگیری از دخالت های مخرب انســانی، این 
مناطق را تحت حفاظت قــرار می دهند.پارک 
ملی و منطقه حفاظت شده ساریگل در استان 
خراسان شمالی و در شرق شهرستان اسفراین 
واقع شده است. حداقل فاصله آن با نزدیکترین 
شهر یعنی اسفراین حدود ۸ کیلومتر می باشد. 
این منطقــه با ۲۰۰ گونه گیاهــی و جانوران و 
پرندگان متعــدد از زیســتگاه های مهم ایران 
محسوب میشــود.منطقه ســاریگل در تاریخ 
بیستم شهریور ماه سال 13۵3 به موجب مصوبه 
شماره ۴۷ مورخ ۲۰/۹/13۵۲ با عنوان منطقه 
حفاظت شده شــاه جهان رسما تحت حفاظت 
ســازمان حفاظت محیط زیســت قرار گرفت.
منطقه ساریگل در تاریخ بیســتم شهریور ماه 
سال 13۵3 به موجب مصوبه شماره ۴۷ مورخ 
۲۰/۹/13۵۲ با عنوان منطقه حفاظت شده شاه 
جهان رسما تحت حفاظت ســازمان حفاظت 
محیط زیســت قرار گرفت. پــس از انقاب از 
منطقه حفاظت شــده شــاه جهان به منطقه 

حفاظت شده ساریگل تغییر نام پیدا کرد.
منابع آب منطقه

این منطقه با توجه به بارش خوب ساالنه و نوع 
بارش که مخصوصا طی فصل زمستان به صورت 
برف می باشد، خوشــبختانه از نظر منابع آبی 
با محدودیت مواجه نبــوده و آب به عنوان یک 
عامل محدود کننده در این منطقه مطرح نمی 
باشد. در این منطقه عاوه بر فراوانی چشمه ها 
که از توزیع نسبتا خوبی برخوردارند، تعدادی 
از دره های منطقه دارای جریان دائم آب با دبی 
های متفاوت می باشــند. این وضعیت عاوه بر 
این که تنوع گونه  های زیستی گیاهی و جانوری 
منطقه را مخصوصا از نظر پرندگان و حشــرات 
گسترس دارد چشــم اندازهای زیبایی را ایجاد 
نموده که بر جاذبیت منطقه افزوده است. احداث 
سد بر رودخانه سر چشــمه که از مرز شمالی 
منطقه می گذرد زیســتگاه مناســبی را برای 

تعدادی از گونه های آبزی فراهم نموده است.
مهمترین چشمه های منطقه به این شرح است: 
آق چشمه )حاشیه شمال غرب منطقه(، چشمه 
پوالد )غرب منطقه(، چشمه چهل مرغ )مرکزی 
غربی(، چشمه ترکال )مرکزی شرق(، چشمه 
آلباغ )مرکز منطقه(، گاو ارکی )شمال شرق(، 
چشمه یاق )جنوب شرق(، شفتا لستان )شرق 
منطقه(، چشمه کلوخی )جنوب شرق(،رودخانه 
گنجدان: از روستای گنجدان در داخل منطقه 
حفاظت شده ساریگل شــروع شده و در جهت 
شــمال ادامه یافته و در روســتای قلعه سفید 
پس از مشــروب نمودن اراضی گنجدان، قلعه 
سفید و مقداری از بیدواز در محل قلعه سفید به 

رودخانه اردغان می پیوندد.
پوشش گیاهی

پارک ملی و منطقه حفاظت شده ساریگل با 
بیش از ۲۰۰ گونه گیاهی از تنوع گیاهی نسبتا 
مطلوبی برخوردار می باشد.بخش عمده ای از 
منطقه از اقلیم استپی ســرد برخوردار است 
و جامعه گیاهــی آن خصوصیات این اقلیم را 
دارا می باشــد. باریجه کــه مهمترین گیاه با 
 Ferula ارزش منطقه ساریگل با اسم علمی
gamosa میباشــددر اصطاح محلی به آن 
قسنی اتاق می شود و رویشــگاه عمده آن 
آلباغ ترکان مهرگه، در قسمت شمالی منطقه 
است.گیاه غالب پارک ملی و منطقه حفاظت 
شده ســاریگل درمنه می باشد که به صورت 
درمنه دشتی در قسمت جنوبی و درمنه کوهی 
در کوهستان های منطقه دیده می شود. پس 
از درمنه گونه غالب کاه میرحســن و گون 
می باشــند که این دو گونه گیاهی عمدتا در 
کوهستان  های شمالی منطقه دیده می شوند. 
در برخی از دره  ها و مناطق مرتفع  تر منطقه 
گونه  های جنگلی از تنک تا نســبتا متراکم 
مشاهده می شــود. در این جنگل ها درخت 
غالب درخت ارس می باشــد که در گذشته  
های دور به صورت جنگل های انبوه در منطقه 

وجود داشته است. 

گردشگری

گره برجامی و آرد ذرت!
به  قلم وحید حاج سعیدی

ما نفهمیدیم چرا یک عده فکر می کنند مملکت 
داری به همین راحتی است که پهنش کنی بیل 
میشه یا نمی دونم دمش را بکشی میل میشه! پدر 
آمرزیده ها هر کاری برای خودش مراتبی دارد. به 
این راحتی نیســت که مثًا یک شــبه رتبه بندی 
فرهنگیــان اجرایی شــود و دو میلیون تومان به 
حقوق معلم ها اضافه شود؛ تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری تصویب شود و پرستار هم مثل پزشک 
در قبال کار تخصصی دستمزد جدا دریافت کند، 
یا زبانم الل واردات خودرو آزاد شــود و ارابه های 
نعش کش را ببریم پارکینگ اسد بوقی و به زباله 
دان تاریــخ بســپاریم!   البته نــه اینکه انجام این 
امورات اجرایی نباشد، قطعاً هستند ولی در حین 
اجرای برنامه ها، دوســتان با موانع و به اصطاح 
گره هایی مواجه می شوند که بخشی از کار است 
و ممکن اســت اجرای پروژه یا طرح را ســال ها 
به عقب بیاندازد! گره هم در جریان هســتید که 
الکردار از قدیم االیام بوده و هســت. بر اســاس 
اســناد تاریخی گره یک عارضه عمدی در طناب 
یا بند اســت که ممکن اســت کاربردی یا تزئینی 
یا هر دو باشــد. تعدادشــان هم زیاد اســت گره 
مادربزرگ، گره دیــواری و تاجی،گره کفن،گره 
ســر ترک، گره سردســت، گره هشت، گره ریف، 
گره مربع، دو نیمه ضربه، گره خفه بند، گره طناب 
دار، گره طناب دار سینمایی و ...  قدیم تر ها این 
گره ها کاربردهای زیادی داشتند و به ویژه برای 
نجاتگــران، ملوانان و کوهنوردان، دارای اهمیت 
زیادی بودند و آشــنا بــودن با گره ها، در زندگی 
روزانه آنها نیز ضروری به نظر می رســید. اما در 
سال های اخیر گره ها یی ایجاد شدند که نه تنها 
ضروری نیستند بلکه فقط دست و پا گیر هستند 
البته برای ما معمولی ها ... وگرنه برای برای یک 
عده اهمیت بســیار دارند. مثل گره برجامی که 
عزیزان آب خوردن و آلودگی هوا را هم به آن گره 
زده بودند و دنبال خودشان می کشیدند! یک سال 
و دو ســال هم نه بلکه هشــت سال خورشیدی ... 
بعــد هــم هر افزایش قیمتی در کاال ها و خدمات 
را ناشــی از همین گره ها می دانســتند.اما االن 
خدا را شــکر  معیشــت مردم به برجام و مذاکرات 
آن گره نخورده اســت ولی افزایش قیمت کاال ها 
و خدمات کماکان به قوت خودش باقی اســت و 
پــر گاز جلــو می رود!  گاز ورمه ... گاز ورمه ... آن 
هموطن ما هم تاثیری در این روند پرشتاب ندارد! 
تــا جایی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
هم بدون اینکه خنده اش بگیرد عین ســیامک 
انصاری به دوربین خیره شده و فرموده: »هرگونه 
افزایش قیمت کاالیی که امســال صورت گرفته 
اســت همین امشب اصاح شود و به قیمت سال 
قبل برگردد!« البته این قدر عجله هم صاح نیست 
و ما راضی به زحمت نیســتیم که دوستان شبانه 
قیمت ها را پائین بکشند! تا آخر همین هفته هم 
اصاح شود خوب است.علی ای حال با عنایت به 
اینکه این روزها تعداد گره های زندگی مردم از گره 
های فرش شفقی تبریز هم بیشتر شده پیشنهاد 
می شود چند نفر »کارشناس گره« در بدنه دولت 
جاساز کنند یا به عنوان کارشناس به رسانه ملی 
دعوت شــوند تا در مواقع لزوم با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی و با اســتفاده از آرد ذرت »گره از 
کار فروبســته ما بگشایند« و مردم دستکم خیال 
شــان باشــد اگر افزایش قیمتی، گرانی ، تورمی 
داریــم به هیچ معاهده یا مذاکره ای گره نخورده 

است و همین طور بیخودی است!
به قول خدا بیامرز مهستی گنجوی رباعی سرای 
بزرگ ایرانی : در طاس فلک نقش قضا و قدر است/
مشکل گرهیست خلق از این بی خبر است/پندار 
مدار کین گره بگشایی/دانســتن این گره به قدر 

بشر است!

شیوع یک نوع هپاتیت ناشناخته در جهان
در ۵ آوریل ۲۰۲۲، سازمان بهداشت جهانی از 1۰ مورد ابتا به هپاتیت 
حاد شدید با علت ناشناخته در کودکان زیر 1۰ سال در سراسر اسکاتلند 

مرکزی مطلع و تا ۸ آوریل، ۷۴ مورد در بریتانیا نیز شناسایی شد.
 A، B، C، E پــس از آزمایش های آزمایشــگاهی ویروس های هپاتیت
و D حذف شــده اند و تحقیقات بیشــتر برای درک علت شناســی این 
موارد ابتا ادامه دارد. با توجه به افزایش موارد گزارش شــده در یک 
ماه گذشته و افزایش فعالیت ها برای جستجوی موارد جدید، احتماال 
موارد بیشتری در روز های آینده گزارش می شود.در ۵ آوریل ۲۰۲۲، 
در سراســر اســکاتلند مرکزی، 1۰ مورد هپاتیت حاد شــدید با علت 
ناشــناخته در کودکان خردســال که قبا سالم بودند )محدوده سنی، 

11 ماه تا پنج سال( به WHO اطاع داده شد. از این 1۰ مورد، عائم 
۹ مورد در مارس ۲۰۲۲ و یک مورد نیز در ژانویه ۲۰۲۲ شــروع شــد. 
عائم شــامل زردی، اســهال، اســتفراغ و درد شکم بود. همه 1۰ مورد 
هنگام بستری شدن در بیمارستان شناسایی شدند.از ۸ آوریل ۲۰۲۲، 
با تحقیقات بیشتر در سراسر بریتانیا مجموعا ۷۴ مورد ابتا شناسایی 
شــدند. ســندرم بالینی در موارد شناسایی شده مربوط به هپاتیت حاد 
بــا افزایش قابل توجه آنزیم های کبــدی، اغلب همراه با زردی، گاهی 
اوقات با عائم گوارشــی در کودکان تا 1۰ ســال است. در برخی موارد 
نیــاز بــه انتقال به واحد های تخصصی کبــد کودکان بوده و ۶ کودک 
تحت پیوند کبد قرار گرفته اند و تا 11 آوریل، هیچ مورد مرگی در میان 

این موارد گزارش نشده است.آزمایش های آزمایشگاهی امکان وجود 
ویروس های هپاتیت نوع A، B، C، E و D را در این موارد رد کرده است، 
در حالی که سندرم حاد تنفسی سارس-کوو-SARS-CoV( ۲-۲( و یا 
آدنوویروس در موارد متعددی شناسایی شده اند.بریتانیا اخیرا افزایش 
فعالیت آدنوویروس را مشاهده کرده است که همراه با سارس-کو-۲ در 
گردش است، اگرچه نقش این ویروس ها در مکانیسم توسعه بیماری 
هنوز مشــخص نیســت. به طور کلی، علت موارد هپاتیت فعلی هنوز 
ناشناخته است و تحت بررسی فعال باقی است و خطر اپیدمیولوژیک 
 دیگــری غیــر از ســفر های بین المللی تا به امروز شناســایی نشــده 

است.

دریچه علم

 قیمت ها 
در بازار ریخت!
اظهارات عجیب معاون 

وزیر صمت كه گفته 
»هرگونه افزایش قیمت 
كاالیی كه امسال صورت 
گرفته همین امشب باید 

اصالح شود و به قیمت سال 
قبل برگردد« سوژه انتشار 
كارتونی از مهدی عزیزی 

در خبرآنالین شد.

كارتون 

کارگردان »جناب عالی« :

»جناب عالی« از آثار سطحی فاصله گرفته است
کارگردان »جناب عالی« می گوید امیدوار 
اســت هر سیاســتمداری با هر نگرشی این 
ســریال را ببیند و تلنگری بخورد که قطعا 

به نفع مردم است.
عادل تبریزی کارگردان و یکی از نویسندگان 
ســریال »جناب عالی« که به عنوان سریال 
رمضانــی از تلوبیــون پاس در حال پخش 
اســت، بیان کــرد: این ســریال کمدی- 
اجتماعی قرار اســت با نگاهی طنز، به نقد 
سیســتم اداری کشور و مانع تراشی های بر 

سر انجام کارها بپردازد.
وی با اشــاره بــه اینکه امیدوار اســت هر 
سیاســتمداری با هر نگرشی این سریال را 
ببیند و تلنگری بخورد که قطعاً به نفع مردم 
است، اظهار کرد: ما با زبان کمدی که برای 
روایــت قصه خود انتخاب کرده و همچنین 
فضای سرگرم کننده ای برای مخاطب فراهم 
آورده ایم، این مساله را مطرح می کنیم که هر 
بخشی از جامعه به افرادی با سامت فکری، 
شخصیتی، گفتار و… نیاز دارد. در حقیقت 
سامت امیرعلی را که حلقه گمشده جامعه 

است، می توان به کلیت تعمیم داد.
کارگــردان »جنــاب عالــی« در جواب به 
این ســوال که انتخاب زبان طنز برای بیان 
مساله ای که در سریال بدان پرداخته است 
تا چه اندازه به جذب مخاطب کمک می کند، 
گفت: دنیای امروز دیگر دنیای جدی نیست 
بلکه پشت همه اتفاقات یک طنز تلخی در 
جریان است که نمونه آن هم کم نیست اما 
من قصدم این نبود که با کمدی به اصطاح 
بــزن و بکوبی حرفم را بزنم بلکه هدفم این 
بــود که از کمدی ســطحی فاصله بگیرم و 
مخاطــب را در موقعیتی قرار بدهم که بین 

جدی بودن و طنز شک کند.
تبریــزی افــزود: اگر بخواهــم به نمونه ای 
در ســریال اشــاره کنم در قســمت اول دو 

همکاســی قدیمــی با مــدرک دکتری 
مشــغول کار با موتور هستند و زمانی که به 
هم می رســند از دیگر دوستانشان صحبت 
می کنند که آن ها هم پیک موتوری هستند 
اگرچه این سکانس مخاطب را می خندادند 
اما من تاشــی برای ایجــاد یک موقعیت 
کمدی نکردم بلکه موقعیت جدی است که 
در جامعه با آن مواجه هســتیم اما وقتی در 

سریال با آن مواجه می شویم، می خندیم.
وی بــا بیــان اینکه انتخــاب زبان طنز کار 
پُرریسکی است، مطرح کرد: انگار که دست 
هــر مخاطب یک شمشــیر داده ایم که اگر 
لبخند روی لبش نیاید اینگونه واکنش نشان 
می دهد که »چه لوس!« و این خطرناک ترین 
مورد برای یک اثر کمدی است. من در فیلم 
»گیــج گاه« هم ریســک و یک درام جدی 
عاشقانه را با زبان طنز روایت کردم.نویسنده 
»جنــاب عالی« دربــاره پیش بینی خود از 
استقبال مخاطبان عنوان کرد: زمانی که در 

پیش تولید بحث پلتفرم پخش کننده مطرح 
شد، من شبکه سه را پیشنهاد دادم و دوست 
داشتم در ایام عید میزبان مخاطبان باشم. 
ای کاش این ســریال از تلویزیون که نفس 
تازه ای برای رســانه هم بود، پخش می شد 
امــا در حال حاضر هم بازخوردهای خوبی 
از طیف های مختلف با نگرش های متفاوت 
گرفته ایــم. همچنین بــا بازیگران »جناب 
عالی« هم که صحبت می کنم، یک رضایت 

نسبی از استقبال مخاطبان دارند.
وی دربــاره ارزیابی خود از شــبکه نمایش 
خانگــی تصریح کرد: بــا اتفاقاتی که برای 
ســینمای ایران رخ داده است و پیش بینی 
که من از سینمای ایران دارم، حس می کنم 
قدرت شــبکه نمایش خانگــی روز به روز 
بیشتر می شــود و مخاطبان گسترده تری 

پیدا می کند.
کارگردان »جناب عالی« در پاســخ به این 
پرسش که بودجه تا چه اندازه روی کیفیت 

کار اثرگذار اســت؟ یادآور شد: یادمان نرود 
هر کس می تواند یک دوربین بگذارد، نمای 
کلــوزآپ ببندد، بازیگــر را جلوی دوربین 
بیــاورد و از او بخواهــد صحبت کند اما آن 
چیزی که تعیین کننده مسیر است چیزی 
نیســت جز پول. چراکه وقتی پول به مقدار 
زیاد موجود باشد، می توان از بازیگر مطرح تر 
اســتفاده کرد و کارهایی انجام داد که روی 

کیفیت پروژه اثرگذار است.
تبریــزی ادامــه داد: در حقیقت این روزها 
حجم پول ها در تولیدات و نه آثار با یکدیگر 
رقابــت می کنند. به عنــوان مثال اگر فیلم 
»سرخ پوســت« پول کمی داشت، زندان و 
دکورهای مورد نیاز برای آن ساخته نمی شد 
و نیمــا جاویــدی مجبور بود در زندان قصر 
فیلمش را بســازد و اتمســفر الزم به وجود 
نمی آمد، نمی توانســت به موفقیت برســد 
پس به نوعــی موفقیت فیلمنامه ها هم در 
گرو پول اســت البته اگر کاری ساخته شده 

است که پول و امکانات در اختیار داشته اما 
موفق نبوده است، می توان گفت تهیه کننده 

و مجموعه کار شکست خورده است.
وی دربــاره تجربه نگارش دو نفره »جناب 
عالی« توضیح داد: من تجربه نگارش دونفره 
فیلمنامه را در اولین اثر بلند ســینمایی ام 
یعنــی »گیج گاه« داشــته ام و در »جناب 
عالی« نیز من و رویا خسرونجدی بر اساس 
قصــه اولیه کنار هم قرار گرفتیم. اگر حامد 
افضلی و رویا خسرونجدی نبودند شاید اصًا 

این کار را نمی پذیرفت.
تبریــزی درباره تجربه همکاری با بازیگران 
شهرستان تصریح کرد: من هم می توانستم 
از بازیگران چهره اســتفاده کنم اما توجه به 
بازیگران تئاتر را سرلوحه کار خود قرار دادم 
و چند نقش خوب این سریال را به بازیگران 

تئاتر شهر مشهد سپردم.
وی دربــاره همــکاری با دیگر بازیگران این 
پــروژه بیان کرد: در ابتــدا بگویم که بیژن 
بنفشــه خواه و امیرحســین رستمی جزو 
انتخاب هــای اول بــرای نقش هایی که ایفا 
می کنند، بودند البته باید از دوســتان دیگر 
نیــز نــام ببرم و این را بگویم که کار کردن با 
حسین ســلیمانی و میرطاهر مظلومی که 
بســیار بازیگران باهوشی هستند، برای من 
ارزشــمند و لذتبخش است. همچنین بیتا 
سحرخیز یکی دیگر از بازیگران این سریال 

بسیار باهوش و درجه یکی است.
کارگــردان »جنــاب عالــی« در پایان 
خاطرنشــان کرد: یــک اتفاق درجه یک 
دیگــر این پروژه حضــور منوچهر آذری 
پس از 1۵ ســال جلوی دوربین »جناب 
عالــی« بــود که من این کار را با بازیگران 
نسل ایشان در »گیج گاه« نیز انجام دادم 
تا تلنگری به دوســتانم بزنم که این نسل 

را فراموش نکند.

پرده نقره ای 

تعطیلی سالن های سینماهای سراسر 
کشور در شب های قدر

محمدرضــا صابــری، دبیــر و ســخنگوی انجمن 
سینماداران پیرامون تعطیلی سینماها در ایام عزاداری 
شــهادت »امام علی )ع(« گفت: ســینما های سراسر 
کشور در ایام سوگواری شب های قدر تعطیل هستند.

بر اساس این اظهارات، تمامی سینما های کشور از روز 
چهارشنبه 31 فروردین تا روز ۴ اردیبهشت )مصادف 

با 1۸ تا ۲3 ماه مبارک رمضان( تعطیل هستند.

کوروش یغمایی« « 
لبوم یاغی را منتشر می کند  آ

 »کــوروش یغمایی«  )خواننده و آهنگ ســاز نام دار 
ایرانی( نتوانســت مجوز آلبوم جدید خود را دریافت 
کند و به همین خاطر آن را در امریکا منتشــر کرد. 
این آهنگ ســاز برجســته گفته از این که این اثر در 
ایران منتشر نمی شود، به نوبه ی خود شرم سار است.

آخرین آلبوِم »کوروش یغمایی« که ۶ ســال برای 
آن زمان گذاشــته اســت، »یاغی« نام دارد و قرار 
اســت در امریکا منتشــر شود. او در این باره نوشت: 
»باالخره ضبط آلبوم یاغی پس از شش سال به پایان 
رســید. بر پایه نداشتن مجوز برای پخش این آلبوم 
در ســرزمین خودم من به ســهم خودم از همه هم 

میهنانم شرمسارم.«

فرهنگ و هنر

طنز


