
تهدید صنعت لوازم خانگی به 
آزادسازی واردات، با کدام منطق؟

  ایمان محمودی، کارشناس اقتصادی 
دولــت می خواهــد بــا آزادســازی وارد ات، از حقــوق 
مصرف کنندگانــی که تــورم، قد رت خرید آنها را از بین 
برد ه د فاع کند؛ کاری که به نسل کشی در صنعت لوازم 
خانگی منجر خواهد شد. صیانت دیگری در صنعت در 
حال رخ دادن اســت که کســی آن را نمی بیند اما نتیجه 

آن وقوع دوباره پدیده »ارج کشی« است. 
تهد ید فعاالن صنعتی به آزادسازی وارد ات لوازم خانگی 
به فاصله تنها شــش ماه پس از صدور فرمان حمایت از 
این صنعت ایرانی توسط رهبر معظم انقالب، گویای تکرار 
د اســتانی اســت که برای صنایع مولد د ر ایران رخ د اد ه و 
می د هد. قربانیان امروز به جای  ارج  و  آزمایش ،  هیمالیا  
و  امرســان  و  پاکشــوما  و  اســنوا  و  آبسال  هستند؛ بازی 
با آیند ه صنعت، در نمایش جدیدی که رسانه های حامی 

وارد ات ترتیب د اد ه اند.  
اد عا این است که لوازم خانگی ایرانی گران است و اگر این 
گرانی برنگرد د، وارد ات باز می شود تا صنایع تاد یب شوند. 
پاک کردن صورت مســئله اینجا به سیاق طرح صیانت 
در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است. در شرایطی 
که بهای ورق فوالد ی، مس، چیپ، قطعات الکترونیکی 
و آلومینیوم به عنوان نهاد ه های اصلی تولید محصوالت 
لوازم خانگی در ســال ۲۰۲۱ هریک دســت کم ۲۰ تا 
۱۰۰ درصد زیاد شد و تورم د اخلی نیز به مرز ۵۰ درصد 
رسیده است، دولت اعتقاد دارد نباید صنایع لوازم خانگی 
کاالهای خود را به اند ازه هزینه افزایش یافته گران کنند 
و اگر یک یا چند بنگاه گران کرد، همه بنگاه ها حتی آنها 
کــه کمتر گران کرد ند یــا اصال گران نکردند هم تنبیه 
خواهند شــد. منطق خطای تنبیه  همه در ازای خطای 
یکی یا چندی  از جمله اشتباهاتی است که پیوسته در 
سالیان اخیر علیه صنایع مولد ی مثل صنعت لوازم خانگی 

اعمال شد ه است...
ادامه در صفحه 2

خبر مهم معاون وزیر صمت درباره بازار خودرویادداشت

خــــودرو ارزان شــــد
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

   مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از زمان آخرین تعدیل 
کثر خودروهای تولیدی بین ۲  کنون، قیمت ا قیمت خودرو برای دو خودروساز بزرگ کشور تا
تا ۱۴ میلیون تومان کاهش یافته است. »سهیل معمارباشی« درخصوص برنامه های وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به منظور تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت ها، افزود: وزارت صمت 
با دو خودروساز بزرگ کشور توافق کرد و آنها نیز تعهد دادند از زمان آخرین تعدیل قیمت ها 

  || صفحه  صفحه 33  )که ۱۸ آذر ماه امسال اتفاق افتاد( تا انتهای سال بتوانیم قیمت ها را کاهش دهیم...

شوک مثبت به بازار مسکن

تمایل قیمت ها به ثباتتمایل قیمت ها به ثبات

صفحه 3 
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معاون اول رییس جمهور:

بورس باید یکی از 
امن ترین بخش های 
سرمایه گذاری  باشد

     معاون اول رییس جمهور در جلســه 
نهضــت راه انــدزی واحــد هــای تولیــدی 
از ضــرورت تجــه بــه بــازار ســرمایه و بورس 

سخن گفت...

وزیر راه دستور داد؛

 رصد آنالین 
 بلیت هواپیما 

برای حذف فساد
کیــدی       وزیــر راه و شهرســازی در تأ
بــه رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
خواســتار راه انــدازی داشــبورد مدیریتــی 
آنالیــن، بــرای رصــد قیمت بلیــت هواپیما 
بــا هــدف جلوگیری از فســادهای پیچیده 

شد...   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 وزارت نفت 
نمره قبولی گرفت

4

 تاثیر جنگ در اوکراین
کرات وین بر مذا

2

 منتظر ارزانی 
برنج نباشید

3

ح نوروزی پلیس  آغاز طر
راهور از ۲۴ اسفند

7

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت نخستفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت نخست
اداره کل بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان بوشهراداره کل بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان بوشهر

اداره کل بنیاد مسكن انقالب اسالمی استان بو شهر

نوبت دوم

اداره كل بنیــاد مســكن انقــالب ا ســالمی ا ســتان بــو شــهر در نظــر دارد پــروژه هــای مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــكاران واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه صالحیــت 
پیمانــكاری در ر شــته راه و ترابــری یــا ابنیــه و بــا حداقــل رتبــه 5 واگــذار نمایــد. لــذا متقــا ضیــان میتواننــد جهــت اخــذ ا ســناد منــاق صــه از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت ) 

ســتاد (بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد .
الزم بذكر ا ست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

شرایط شرکت در مناقصه :
- شركت كنندگان در پروژه های آسفالت میبایست دارای پروانه بهره برداری كارخانه آسفالت باشند .

- شركت كنندگان میبایست دارای سابقه كار مشابه با رضایت نامه كتبی از كارفرما باشند .
- پروژه های از محل اعتبار نفت بصورت پروژه غیرعمرانی محسوب می شود .

نحوه پرداخت :
- هرگونه پرداخت در پروژه های از محل اعتبارات نفت پس از ارسال مستندات به وزارت نفت ایران و اخذ وجه از آن وزارت خانه صورت می پذیرد .

- در پــروژه هــای آســفالت مبلــغ قــرارداد در صــورت وجــود تخصیــص بــر اســاس قیمــت روز قیــر در بــورس هنــگام صــدور حوالــه و حداقــل 93،750،000 ریــال بــه ازای هــر تــن پرداخــت 
خواهــد شــد و مابقــی توســط دهیــاری بــه صــورت پرداخــت مــدت دار تامیــن مــی شــود .

شــركت كننــدگان در مناقصــه میبایســت عــالوه بــر بكارگیــری امضــای الكترونیكــی و بارگــذاری اســناد پاكــت هــای پیشــنهاد )الــف( ، )ب( ، )ج( در ســامانه ســتاد ، نســبت بــه ارائــه اســناد 
فیزیكی)كاغــذی( پاكــت پیشــنهاد )الــف( بــه واحــد امــور قراردادهــای اداره كل بنیــاد مســكن اســالمی اســتان بوشــهر واقــع در خیابــان شــهید مطهــری اقــدام نماینــد .

- مبلغ تضمین شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكی بمدت حداقل 3 ماه باشد.
ضمنا هر پیمانكار فقط مطابق با ظرفیت كاری و صالحیت پیمانكاری حق شركت در مناقصه را دارد . 

نام پروژهردیف
مدت
اجرای
پروژه

محل 
تامین
اعتبار

برآورد اولیه براساس فهرست بهاء راه ، راه آهن و 
باند فرودگاه وابنیه سال 1400 )ریال(

مبلغ تضمین
شرکت در

مناقصه)ریال(

اخذ اسناد
مناقصه
تا تاریخ

مهلت عودت
اسناد مناقصه

تا تاریخ

تاریخ
گشایی باز

پیشنهادات

پروژه اجرای قیرپاشی و آسفالت1
9،399،983،565470،000،0001400/12/111400/12/211400/12/22قیر رایگان6ماهروستای تنگمان شهرستان جم

پروژه اجرای قیرپاشی و آسفالت2
9،081،818،515454،090،9261400/12/111400/12/211400/12/22قیر رایگان6ماهروستای بنداروز شهرستان دشتستان

ح هادی3 پروژه اجرای طر
7،247،054،261362،352،7131400/12/111400/12/211400/12/22نفت12ماهروستای هاله شهرستان عسلویه

ح هادی4 پروژه اجرای طر
9،171،710،236458،585،5121400/12/111400/12/211400/12/22نفت12ماهروستای برکه چوپان شهرستان کنگان )تجدید(

شــركت كننــدگان جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارایــه پاكــت الــف ، بــه آدرس واحــد امــور قراردادهــای اداره كل بنیــاد مســكن اســالمی اســتان بوشــهر 
واقــع در خیابــان شــهید مطهــری مراجعــه نماینــد.

نوبت اول: 08 / 12 / 1400   نوبت دوم: 09 / 12 / 1400

گهی مناقصه عمـومی دو مرحـله ای گهی مناقصه عمـومی دو مرحـله ایآ آ
»شماره »شماره 0۴70۴7--1۴001۴00««

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

 AC کلید و رایزروتابلو کیلوولت به همراه  گان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی 1مرحله ای , نسبت به » خرید13 دستگاه  فیدر 20  شرکت سهامی برق منطقه ای هرمز
کیلوولت سرچاهان« اقدام نماید. جهت ایستگاه 132/20 

ــه  ــه آدرس WWW.setadiran.ir مراجع ــت ب ــی دول ــداركات الكترونیك ــامانه ت ــه س ــه ب ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف ــد، جه ــی آی ــل م ــوت بعم ــه دع ــن مناقص ــركت درای ــان ش ــذا ازمتقاضی   ل
ونســبت بــه واریــز مبلغ500,000ریــال بصــورت الكترونیكــی بــه شــماره حســاب 4001103104025187بنــام تمركــز وجــوه درآمدحــق انشــعاب وســایردرآمدهای شــركت ســهامی بــرق منطقــه 
ای هرمــزگان  ازتاریــخ1400/12/08 لغایــت 1400/12/12 اقــدام ویــک نســخه از اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد . بــا توجــه بــه اینكــه كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد 
تــا ارائــه پیشــنهاد از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت برگــزار مــی گــردد , الزم اســت در صــورت عــدم عضویــت فبلــی شــركتها در ســامانه فــوق مراحــل ثبــت نــام در ســایت 
مذكورانجــام ونســبت بــه دریافــت گواهــی امضــا, الكترونیكــی اقــدام نماینــد . شــركت كننــدگان مــی تواننــد جهــت كســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره   4-33331700-076 داخلــی2076، 
ودر خصــوص ســامانه بــا داخلــی 3000تمــاس حاصــل فرماینــد . ثبــت شــماره تلفــن ,فكــس وایمیــل از ســوی شــركت كننــدگان در ســامانه الزامــی مــی باشــد . ضمنــا« تاكیــد مــی گــردد اســناد 

بایســتی بــه صــورت فیزیكــی نیــز در روز برگــزاری مناقصــه بــه دبیرخانــه ایــن شــركت ارائــه گــردد . 
توضیحات:

کار 1,244,844,279 ریال , به صورت ضمانتنامه معتبربانكی ویا واریز نقدی . 1- مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع 
**الزامــات مناقصــه : 1- دارای تاییدیــه توانیردرخصــوص تولیدتابلوهــای فشارمتوســط كشــویی بــا آمپــراژ 1250 و2000 آمپــر باشــددرغیر اینصــورت پیشــنهاد مالــی بازگشــایی نخواهــد شــد. 

2- عــرض تابلــو اینكامینــگ حداكثــر 100 ســانتیمتر وخروجــی هــا حداكثــر 80 سانتیمترباشــد. 
معاونــت  بهــره بــرداری شــركت سهـــامی بــرق منطقـــه ای هرمــزگان مــی باشــد وشــركتهای متقاضــی مــی تواننــددر خصــوص ســئواالت فنــی خــود بــا تلفــن   : 3- دســتگاه نظــارت 

فرماینــد. حاصــل  تمــاس   ) آذرمهــر  مهنــدس  )آقــای   09900482852
کثـــر مهلــت تحویــل اسنـــاد بــه دبیرخانــه ایــن شــرکت تاســاعت 8صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1400/12/24وزمــان بازگشــایی پــاكات راس ســاعت 9 صبــح همــان روز دردفتــر امــور  4- حدا

تــداركات وقراردادهــای ایــن شــركت مــی باشــد. 
ر به دبیرخانه این شركت ارسال گردد مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهدشد. 5- به پیشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتی كه بعد ازموعد مقر

6- آگهی ما درسایت سامانه )www.setadiran.ir(بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین كننده / مناقصه گر«  قابل مشاهده می باشد.     
شناسه آگهی: 1282725                       

 نوبت دوم

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگیسرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 
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آملی الریجانی: 

 مجمع تشخیص مصلحت از هیچ کمکی 
برای بهبود وضعیت اقتصادی دریغ نمی کند

رییس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت: این 
مجمع در چارچوب وظایف قانونی خود، از هیچ کمک 
و مســاعدتی در راه رفع مشــکالت اجتماعی و بهبود 

وضعیت اقتصادی کشور دریغ نخواهد کرد.
آیت اهلل آملی الریجانی در دیدار آیت اهلل عاملی نماینده 
ولی فقیه در اســتان اردبیل، علی نیکزاد نایب رئیس  
مجلس شــورای اســالمی، سعید محمد دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سیدحامد 
عاملی اســتاندار اردبیل با تاکید بر اینکه اگر مناطق 
آزاد کشــور بر مبنای قانون خود عمل کند می تواند 
در راســتای تولید و اشــتغال برای کل کشــور مفید 
باشــد، تصریح کرد: مناطق آزاد باید بر مبنای توسعه 
صادرات و توجه به تولید با هدف توســعه اشــتغال در 

کشور فعالیت کنند .
رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
بخش قابل توجهی از مشکالت، ناشی از مسائل بیرونی 
مانند تحریمهاست، به تاثیر برخی سوءمدیریت ها در 
پدیدآمدن پاره ای از موانع نیز اشاره کرد و گفت: افزایش 
نامتــوازن و غیرمنطقــی مناطق آزاد و ویژه با توجه به 

آسیب هایی که به همراه دارد، به مصلحت کشور نیست 
و باید در ایجاد این مناطق توجه جدی به این آسیب ها 
داشــت.  آیت اهلل آملی الریجانی در پایان تاکید کرد: 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب وظایف 
قانونــی خــود، از هیچ کمک و مســاعدتی در راه رفع 
مشکالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور 

دریغ نخواهد کرد.
در این دیدار ســعید محمد دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز به ارائه گزارشی از اهم 
اقدامات صورت گرفته در راستای راه اندازی منطقه آزاد 

در استان اردبیل پرداخت.
همچنین آیت اهلل سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به شرایط اجتماعی و 
اقتصادی موجود در استان اردبیل خواستار همفکری 
و توجه بیشتر نهادهای مسئول به توسعه زیرساخت و 

رفع موانع موجود در این استان شد.
 نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسالمی نیز در این 
دیدار گزارشی از اهم اقدامات مجلس شورای اسالمی 

در خصوص مناطق آزاد ارائه کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 هنوز برخی خطوط قرمز ایران 
کرات الینحل مانده است در مذا

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
چند موضوع که جزو خطوط قرمز ایران است هنوز 
الینحل مانده و نظرات ایران تامین نشــده، گفت: 
بازگشت آمریکا به توافق بدون تضمین، وارد شدن 

به یک فضای ناپایدار و موقتی است.
 ابوالفضل عمویی عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در جمع 
خبرنــگاران درخصوص آخرین وضعیت مذاکرات 
ایران و چهار عضو برجام درخصوص احیای توافق و 
بازگشت آمریکا، گفت: گفت وگوها مقدار زیادی جلو 
رفته و یک متن اولیه آماده شده، این متن به توافق 
نزدیک است؛ اما هنوز چند مساله باقی مانده که تا 
زمانی که این مسائل حل نشود نباید انتظار داشته 

باشیم توافق انجام شود.
وی ادامه داد: یعنی موضوعات زیادی تا االن در توافق 
مطرح بوده که به یک راه حل هایی درمورد آن رسیده 
شده است اما چند موضوع که جزو خطوط قرمز ایران 
است هنوز الینحل مانده و نظرات ایران تامین نشده و 
بنای جمهوی اسالمی ایرانی این است که بر خطوط 

قرمز خود استوار باشد. عمویی اضافه کرد: موضوعات 
چند دســته اصلی دارند، یک بحث این اســت که 
طرف مقابل هنوز برای حفظ بخشی از تحریم هایی 
که در دوره ترامپ گذاشته، مقاومت می کند. برای 
ما مهمترین نکته این است که هر اقدامی که ذیل 
کمپین فشار حداکثری صورت گرفته و بنای آن بر 
این بوده که ایران تحت فشار مسیر حرکت خود را 
تغییــر دهد، عناصر این کمپین یعنی تحریم هایی 

که ذیل آن انجام شده باید برداشته شود.
وی افزود: این خواسته اساسی بود که به تیم مذاکره 
کننده ابالغ شــده و در قانون اقدام راهبری هم در 
مورد آن صحبت شــده اســت و یکی از موضوعات 

بحث تحریم است.
 نماینده تهران در مجلس همچنین خاطرنشــان 
کرد: موضوع دیگر مساله تضمین است، من اشاره 
کــردم یکی از تجربیات مــا در دوره برجام این بود 
که طرف مقابل علیرغم تعهداتی که می دهد آن ها 
را اجرا نمی کند و از این جهت یک خواسته منطقی 

این است که ما از طرف مقابل تضمین بگیریم.

یادداشت

لحظه اصابت 
موشک به یک 

برج مسکونی در 
شهر » کی یف« 

اوکراین از زاویه 
دید دوربین مدار 

بسته / رویترز

یک زن فعال اجتماعی افغانستانی، 
برای کودکانی کار در شهر کابل 
کالس رایگان برگزار می کند. 
بسیاری از این کودکان کار می کنند 
و به دلیل مشکالت مالی از تحصیل 
EPA /.محروم شده اند

گزارش تصویری

گره مهم تا احیای برجام باقیمانده است؛ سه 

کرات وین تاثیر جنگ در اوکراین بر مذا
در حالــی کــه با آغاز تهاجم نظامی روســیه 
بــه اوکراین، برخــی از تحلیلگران معتقدند، 
این موضوع می تواند ســایه ســنگینی بر روی 
مذاکرات وین و احیای برجام بیندازد، ند پرایس 
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در پاسخ به 
این ســوال که با توجه به حمله نظامی روسیه 
به اوکراین آیا موضوعی همچون برجام وجود 
دارد که واشنگتن گفتگو با مسکو درباره آن را 
متوقف کرده باشــد؟ گفت: ما مسئله ای را که 

به نفع امنیت ملی مان باشد دنبال می کنیم.
مذاکره کننده ارشد چین در مذاکرات وین نیز 
اظهار داشــت که جنگ در اوکراین تاثیری بر 
روند گفتگو ها ندارد. »وانگ کوان« بیان داشت 
که هیات های مذاکره کننده »روی کارشــان 
متمرکز هستند«. این دیپلمات چینی افزود: 
ما در مرحله نهایی مذاکرات هســتیم و برای 
دســتیابی به توافق باید تصمیمات سیاســی 

اتخاذ شود.
امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل بین الملل 
در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تاکنون بحران 
اوکراین و حمله روســیه به این کشور تاثیری 
بر روی مذاکرات وین نگذاشــته اســت، اظهار 
داشــت: اما با این حال در این باره هر احتمالی 
وجود دارد و اگر سطح تنش باالتر  برود ممکن 
است این موضوع بر روی مذاکرات احیای برجام 
تاثیر بگذارد، بنابراین در این زمینه هیچگونه 

پیش بینی قطعی نمی توان انجام داد.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه اگر 
کشــور های غربی ســویفت را به روی روسیه 
قطــع کنند در آن صــورت، تنش دو طرف به 

چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد، اظهار 
داشت: اگر طرف غربی دست به چنین اقدامی 
بزنند ســطح تنش به صورت بی سابقه ای باال 
می رود، زیرا دیگر روســیه نمی تواند مبادالت 
مالی خود را با دیگر کشــور های جهان انجام 
دهــد، به خصوص در زمینــه صادرات نفت و 
گاز دولت پوتین با مشــکل مواجه می شود که 
همین موضوع نیز باعث افزایش ســطح تنش 
بین دو طرف می شــود، از ســوی دیگر برخی 
از نمایندگان کنگره به دنبال اخراج روســیه 
از شــورای امنیت هســتند البته چنین کاری 
ممکن نیســت، اما این موضوع نشان می دهد 
که در حال حاضر سطح تنش دو طرف در چه 

وضعیتی قرار دارد.
ابوالفتــح با تاکید بر اینکه تاکنون هیئت های 
مذاکره کننــده در ویــن بــه پایتخت هــا 
بازنگشــته اند، افــزود: درحال حاضر شــاید 
تنها نقطه مشــترک آمریکا و روسیه در مورد 
پرونده هسته ای ایران باشد، روسیه نیز به هیچ 
عنوان اجازه اتمی شدن به ایران را نخواهد داد 
هرچند که ایران اعالم کرد به دنبال ســاخت 
بمب اتم نخواهد رفت، این در حالی اســت که 
اگر مذاکرات شکست بخورد، پرونده هسته ای 
ایران از ابعاد سیاسی-فنی خارج شده و به یک 
موضوع امنیتی تبدیل خواهد شد که موضوع 
برای روســیه خوب نیســت، زیرا این کشور به 

پرونــده اتمی ایران به عنوان یک موضوع عدم 
اشاعه نگاه می کند و به همین دلیل به توافق با 

ایران بر سر برجام بسیار نیاز دارد.
این کارشــناس مسائل بین الملل اضافه کرد: 
بــه هر حال این احتمال نیز وجود دارد بحران 
اوکراین توافق را به تاخیر بیندازد، اما همچنان 
این امیدواری وجود دارد که مذاکرات به نتیجه 
برســد، از ســوی دیگر خبری که روز شنبه در 
مورد تشــکیل جلسه شــورای امنیت ملی در 
مورد پرونده هسته ای ایران منتشر شد، خیلی 
نمی تواند مهم باشد، زیرا جلسات شورای امنیت 
ملی به صورت هفتگی برگزار می شود و ممکن 
است در یک هفته خبر این موضوع به بیرون درز 

کند و منتشر شود، ولی به هر حال این پرونده 
در شــورای عالی امنیت ملی به صورت مداوم 

مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سه اختالف 
مهم بر سر امضای برجام وجود دارد، ادامه داد: 
گفت در وهله اول ایران خواســتار رفع تمامی 
تحریم ها است، اما در مقابل آمریکا اعالم کرده 
تنها تحریم های مربوط به برجام را رفع خواهد 
کرد، در وهله دوم نیز موضوع راســتی آزمایی 
رفع تحریم ها بین دو طرف کامل حل و فصل 
نشده، زیرا بر سر مدت زمان این موضوع توافق 
نشــده، این مهلت باید مشــخص شود که ۲۴ 
ســاعت یا ۴۸ ســاعت، یا یک هفته یا یک ماه 
خواهــد بــود، یا زمان دیگری، دو طرف در این 
رمینه هنوز به نتیجه نرسیدند، زیرا ایران نیاز 
دارد، تحریم ها در عمل نیز رفع شده و مشکلی 
برای تجارت با سایر کشور ها برای ایران وجود 
نداشته باشد. ابوالفتح خاطرنشان کرد: در وهله 
ســوم نیز موضوع تضمین ها نیز هنوز به طور 
کامل حل نشده است، با توجه به اینکه به نظر 
می رسد مشخص شده دولت بایدن نمی تواند 
تضمینی به ایران بدهد، خبر های ضد و نقیض 
حاکی از آن اســت که ایران پیشــنهاد داده تا 
ســانتریفیوژ های آی آر شش در تهران مهر و 
موم شود که هنوز مشخص نیست که آیا آمریکا 
با این پیشنهاد موافقت کرده یا خیر، بنابراین 
هنــوز مذاکرات ادامه دارد و باید منتظر ماند و 
مشاهده کرد که در روز ها و هفته های آینده دو 
طرف به تفاهم دست پیدا خواهد کرد، یا اینکه 

اتفاقات دیگری رخ خواهد داد.

خبر ویژه

معاون اول رییس جمهور در جلســه نهضت راه اندزی واحدهای تولیدی از ضرورت تجه به بازار ســرمایه و بورس 
سخن گفت.

محمد مخبر با بیان این سخنان در جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی راهکار امنیت بخشیدن به این بازار 
را مشارکت صندوق های بین المللی، فاینانس خارجی و استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دانست.

همچنین راه اندازی نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی، مســئله دیگری بود که در این جلســه پیرامون 
آن صحبت شد.

سید امیر حسین مدنی نماینده معاون اول رییس جمهور در راه اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیای واحدهای 
اقتصادی گزارشــی از تدوین برنامه های نهضت احیا ارائه کرد و گفت: این برنامه ها در ســه بخش جبهه های 

عملیاتی، نظام پشتیبانی و الزامات نیازها تدوین شده است.
به گفته مدنی » در بخش جبهه های عملیاتی روش هایی برای تامین منابع مالی در نظر گرفته شده که توسعه و 
متنوع سازی ابزارهای تامین مالی شرکت ها، احیا از طریق تفاهم نامه سازمان ها و نهادهای احیاگر، احیا از طریق 
دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری و احیا از طریق توسعه مدل های همکاری با احیاگران از جمله این روش ها 
است.« معاون اول رئیس جمهور در این جلسه اعالم کرد شخصا آمادگی دارد برای راه اندازی هر یک از این واحدها، 
به در نقاط مختلف کشور حضور یابم تا هر چه سریعتر شاهد تحول اساسی در شاخص های کالن اقتصاد باشیم.
نهضت احیای واحدهای اقتصادی، با هدف اصلی فعال ســازی بخش تولید، صنعت و خدمت، ثروت افزایی برای 

مردم، به دنبال فعال سازی بنگاه های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیلی است که مالک آن مردم هستند

معاون اول رییس جمهور: 

بورس باید یکی از امن ترین بخش های سرمایه گذاری باشد

کنش آذری جهرمی به فعال  وا
شدن اینترنت ماهواره ای 

استارلینک در اوکراین
تمــام محدودیت هــای غیرمعقول بــر اینترنت، 
بازاریابی مســتقیم برای نسل آینده اینترنت های 

ماهواره ای است.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات 
درباره فعال شدن اینترنت ماهواره ای استارلینک 

در اوکراین نوشت:
امــروز در فضای مجازی مولفه ی »قدرت« با ارائه 
خدمت بهتر به مردم حاصل می شــود. اگر شــما 
خدمت مناســب )البته مناســب از دیدگاه مردم( 

برای آن ها فراهم نکنید، دیگران خواهند کرد.
تمــام چوب هایی که الی چرخ اســتارت آپ های 
ایرانی به هر بهانه ای گذاشــته شــد و می شــود؛ 
خدمتی خواهد بود به استارت آپ های بین المللی.

تمــام محدودیت هــای غیرمعقول بــر اینترنت، 
بازاریابی مســتقیم برای نسل آینده اینترنت های 

ماهواره ای است.
»تاوان سیاست گذاری های اشتباه، سنگین است. 
حکمرانی غلط، ابزار های حکمرانی و تنظیم گیری 

را برای همیشه از بین می برد.«
این را همه می دانند! اما مجدد و مکرر نوشتم برای 

»صیانت پیشه« ها…

ترامپ: 

گشت به برجام   بایدن برای باز
به ایران التماس می کند

دولت ترامپ در مه ســال ۲۰۱۸ با ادعای ناقص 
بودن توافق هســته ای از این توافق خارج شــد و 
ضمن بازگردانی تحریم های پیشین، تحریم های 
جدیــدی نیز بر ایــران اعمال کرد. رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا باری دیگر در یک ســخنرانی از 
تصمیم دولت جو بایدن برای بازگشــت به توافق 

هسته ای انتقاد کرد.
 به نقل از شــبکه C-Span آمریکا، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور پیشین این کشور که در گردهمایی 
محافظــه کاران آمریــکا ســخنرانی می کرد، با 
»فاجعه بار« تلقی کردن توافق هســته ای ]برجام[

و انتقاد از سیاست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
در قبال ایران، گفت: حاال بایدن دســت به دامن 
اوپک شــده و در برابر ایران به التماس افتاده تا به 

توافق فاجعه بار هسته ای بازگردد.
 دولت ترامپ در مه ســال ۲۰۱۸ با ادعای ناقص 
بودن توافق هســته ای از این توافق خارج شــد و 
ضمن بازگردانی تحریم های پیشین، تحریم های 
جدیــدی نیــز بر ایــران اعمال کــرد. و بایدن با 
پیــروزی در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۱ 
آمریکا، اعالم کرد یکی از اولویت هایش بازگشــت 
به توافق هســته ای خواهد بــود. دولت آمریکا در 
مارس ۲۰۲۱ به مذاکرات وین برای احیای توافق 

هسته ای پیوست.
در حــال حاضــر هشــتمین دور مذاکــرات در 
ویــن در حال برگزاری اســت و به گفته طرفین، 
پیش رفت هــای قابــل توجهی در آن انجام گرفته 

است، اگرچه برخی مسائل هنوز باقی مانده اند.

سفارت روسیه از سفارت انگلیس 
کی شد! در تهران شا

ســفیر انگلیس در تهران در توییتی نوشــت: ما در 
کنار مردم اوکراین ایستاده ایم.

ســفارت روســیه در تهران از پست توییتری اخیر 
ســفارت انگلیس در ایــران در محکومیت حمله 

کرملین به اوکراین انتقاد کرد.
سفارت روسیه در ایران در توییتر نوشت: »با توجه 
به انتقاد کشور های غربی از عملیات نظامی روسیه 
در اوکراین به ویژه پست سفارت انگلیس در ایران 
در تویتر، سفارت فدراسیون روسیه در ایران اعالم 

می نماید:
آن هایــی کــه در ســال ۱۹۹۹ شــهر های غیر 
نظامــی صربســتان را تحت بمبــاران قرار دادند 
و در ســال ۲۰۰۳ بــه طور غیــر قانونی به خاک 
عــراق تجــاوز کردنــد، آن هایــی کــه لیبی و 
ســوریه را ویــران کردنــد و از افغانســتان فرار 
 ننگیــن داشــتند حق اخالقی ندارند روســیه را 

محکوم کنند.«

طی نامه ای صورت گرفت؛

 مخالفت نمایندگان مجلس
 با حذف کنکور

نماینده مردم تهران در مجلس از نامه نمایندگان 
به روسای سه قوه در مخالفت با مصوبه اخیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی درباره حذف کنکور خبر داد.
زهره ســادات الجــوردی نماینده مردم تهران در 
مجلس شــورای اســالمی در گفت وگویی گفت: 
نمایندگان در نامه ای خطاب به روســای ســه قوه 
مخالفت خود را با مصوبه اخیر شورای عالی انقالب 
فرهنگــی دربــاره حذف کنکور و جایگزین کردن 
شرط معدل برای راهیابی به دانشگاه اعالم کردند.
وی افزود: آزمون کنکور برای راهیابی به دانشگاه 
طبق مصوبه مجلس بوده و وضع شــده و هر گونه 
تغییــر در آن بایــد با مصوبه مجلس انجام و اعمال 

شود.
گفتنی اســت شــورای عالی انقالب فرهنگی در 
مصوبه اخیر خود شرط معدل را جایگزین کنکور 

برای راهیابی به دانشگاه ها کرده است.

 تهدید صنعت لوازم خانگی 
 به آزادسازی واردات

با کدام منطق؟
ادامه از صفحه اول:

اتهام افزایش قیمت های محصوالت تولیدی در 
حالی مطرح می شــود که کاالهای اساسی که 
با دالر ۴۲۰۰ تومانی وارد کشــور شــده  بودند 
یــا در جریان تولید آنهــا مقادیر قابل توجهی 
دالر ۴۲۰۰ تومانی توزیع شــده، بین ۳۰۰ تا 
۴۰۰درصــد افزایش قیمت را طی دوره زمانی 
خــرداد ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۴۰۰ تجربه کرده اند. 
نگاهی کوتاه به آمارهای وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت )صمــت( در فاصله زمانی ۱۳۹۷ تا 
۱۴۰۰ نشــان می دهــد که قیمــت کاالهای 
مختلف اعم از خوراکی، ساختمانی، کشاورزی 
یا صنعتی در این فاصله زمانی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ 
درصد رشــد کرده انــد و تنها محصوالت لوازم 
خانگی هســتند که در ســطحی کمتر از این، 

افزایش قیمت داشته اند.
مشاهده این گزارش که از اعداد و مستندات آن 
از داده های رســمی وزارت صمت احصا شده، 
نشــان از عدم همســویی صنعت لوازم خانگی 
بــا جریان کلــی افزایش قیمت هــا در فاصله 
ســالهای ۱۳۹۷ تــا ۱۴۰۰ دارد. محصوالتی 
نظیر نخود، لبنیات و برنج ایرانی که هیچگونه 
ارزی در هیــچ یــک از الیه های زنجیره ارزش 
آنها به کار نرفته، طبق گزارش رســمی وزارت 
صمــت در دوره زمانی مورد اشــاره بین۲۶۰ 
تا۳۰۰درصد افزایش قیمت داشته اند. روندی 
که اجتناب ناپذیر بوده و در نتیجه رشد پیوسته 
ســطح عمومی قیمت ها یا تورم حادث شــده 

است. 
در بخش کاالهای اساســی نیز با اینکه تنها در 
سال ۱۴۰۰ حدود ۹ میلیارد دالر )به جز دارو( 
صــرف واردات کاالهای اساســی و نهاده های 
تولید این قبیل محصوالت شــده اما عمال در 
فاصله زمانی ســال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بهای این 
کاالها در سبد مصرفی خانوار بین ۳ تا ۴ برابر 
رشد داشته است. حال در چنین وضعیتی که 
صنایــع مختلف از جمله صنعت لوازم خانگی 
از ارز آزاد و نیمایــی بــرای گــذران امور خود 
اســتفاده می کنند، انتظار اینکه صنایع قیمت 
خود را در محدوده معقولی تعدیل نکنند دور از 
عقالنیت است. جالب است که در دوره مذکور 
علیرغــم توزیــع بیــش از ۴ میلیارد دالر دالر 
۴۲۰۰ تومانــی به صنعــت روغن نباتی که در 
قالب خرید دانه های نباتی هزینه شده، نه تنها 
بهای روغن نباتی ثابت نمانده که بیش از ۲۲۵ 

درصد افزایش قیمت هم داشته است. 

کارونی   افزایش 250 درصدی ما
و 350 درصدی نوشابه از 97 تا 1400

نتایج گزارش هایی که پیش از این در رســانه 
ها منتشــر شده نشــان می دهد کاالهایی که 
تزریق دالر ۴۲۰۰ تومانی در یکی از حلقه های 
آن طی ســالیان اخیر صورت گرفته، افزایش 
شــدیدی در قیمت خود لحاظ کرده اند. برای 
نمونه قیمــت ماکارونی در همین دوره زمانی 
بیش از ۲۵۰ درصد، گوشت قرمز حدود ۲۴۰ 
درصد، ماست ۴۰۰ درصد، مرغ ۳۵۰ درصد و 
پنیر نیز حدود ۳۷۵ درصد رشد کرده است. در 
بیــن کاالهایی که دالر ۴۲۰۰ تومانی دریافت 
نکــرده بودند نیز چــای خارجی ۴۵۰ درصد، 
شــکر ۳۹۰ درصد، نوشــابه ۳۵۰ درصد  و تن 
ماهی ۳۷۰ درصد رشد قیمت داشته اند. اعداد 
خود به خوبی گویای وضعیت حادث شــده بر 
صنایع و کســب و کارهاست و همه محصوالت 
را در حــال ویراژ دادن در جاده افزایش قیمت 

نشان می دهد.
در همــه ایــن صنایع نیز حــدی از حمایت، 
تعرفه گــذاری و ممنوعیت واردات وجود دارد 
امــا هیچ کــدام از این صنایــع بابت افزایش 
قیمت که حق طبیعی آنهاســت مواخذه  نشده 
انــد و تهدیــدی مبنی بر باز شــدن واردات با 
آنهــا صورت نگرفته اســت. صنعت خودرو که 
ســرقافله دریافت وام هــای ارزان و ممنوعیت 
واردات طی چهار دهه گذشــته اســت، هرگز 
بــا چنین تهدیداتی روبــرو نبوده و حال آنکه 
در ســه سال اخیر در فضای تحریم هیچ توانی 
برای رشد بدون نیاز به نیروهای خارجی از خود 

نشان نداده است.
صنعــت لــوازم خانگــی اما در فضای بســیار 
سخت تحریم از خاک سربرآورد و ظرف زمان 
کوتاهی جای خالی کره ای ها را گرفت. حال اما 
به واســطه ســطحی از افزایش قیمت که برای 
برخی برندها و محصوالت در ســطح ۵درصد 
بوده، قصه صنعت زدایی در حال تکرار اســت. 
»ارج کشــی«و از بین بــردن برندهایی نظیر 
»آزمایش« حاصل همین شیوه تصمیم گیری 
بــود که بازیگران فراری بــه بازیکنان متعهد 
ترجیح داده شــدند. این شــیوه امروز در پی 
نابودن کردن صنعت مســتقل لوازم خانگی با 

ادعای صیانت از حقوق مصرف کننده است.
منبع: ایسنا

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گزارش

تاثیر احیای برجام بر بازارهای مالی

کاهش قیمت در راه است؟
مذاکرات بازگشــت به برجام به مراحل پایانی 
خود نزدیک شــده اســت. بازارهای مالی از 
مســائل سیاسی تاثیر زیادی می گیرند و باید 
تاثیر توافق را آن ها بررسی کرد. با نگاه به نوسان 
بازارهای مالی زمانی که پس از توافق هسته ای 
نشان می دهد که بیشترین بازدهی مربوط به 
سکه بود. اما نکته جالب توجه این است که در 
صورتی که فرد ســرمایه خود را در بانک پس 
انداز می کرد، نسبت به بازارهای دیگر بازدهی 
بیشــتری کســب می کرد. آیا با احیای برجام 
می توان انتظار داشت این نتایج تکرار شود؟

مذاکره کننــدگان هرچنــد نامطمئــن اما 
بازگشــت بــه برجام را در یــک قدمی نهایی 
شــدن می دانند. در این شرایط تاثیر اتفاقات 
سیاسی بر اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده 
نیست و در بازه چند ساله ای که آمریکا از توافق 
هسته ای خارج شد، شاهد نوسان بی سابقه در 
بازارهای دارایی های مختلف بودیم؛ به طوری 
که قیمت ســکه حدود ده برابر شــد و قیمت 
دالر بیش از شــش برابر رشــد داشت. اکنون 
این ســوال مطرح است، در صورتی که توافق 
هسته ای نهایی شود، چه اتفاقی برای قیمت 

انواع دارایی ها خواهد افتاد؟
ســاده ترین راه برای پیش بینی آینده نگاه به 
گذشته است. برای پیش بینی نتایج حاصل از 
توافق احیای برجام می توانیم بررسی کنیم در 
زمان اجرای برجام چه شرایطی برای بازارهای 
مالــی افتــاد و به زمان حــال تعمیم دهیم. 
بحران های ناشــی از تحریم های حداکثری از 
ســال ۱۳۹۱ آغاز شــد و تاثیر آن همچنان تا 
اواسط سال ۱۳۹۴ که توافق هسته ای نهایی 
شد ادامه داشت. تا قبل از برجام بازدهی بورس 
در ســال ۱۳۹۳ بیش از منفی بیســت درصد 
بــود و بعــد از آن ســکه با نزدیک به نه درصد 
کاهش قیمت در جایگاه بدترین دارایی برای 

نگهداری سرمایه قرار داشت.
امــا بعد از اجرای توافق برجام در دی ســال 
۱۳۹۴ این بازار بورس بود که بیشترین تاثیر 
را گرفت، به طوری که شــاخص بورس از آذر 
تا اســفند ۱۳۹۴ بیش از ســی درصد رشــد 
داشت. بازار سکه در سال ۱۳۹۵ بعد از برجام 
افزایــش قابل توجهی داشــته اما نمی توان 
افزایش قیمت سکه را متاثر از مسائل داخلی 
مرتبط دانســت، خصوصا که در این بازه دو 
ســاله قیمت هر انس طــال از ۱۰۵۰دالر به 

۱۳۵۰ دالر رسید.
دالر که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم 
نوسان شدیدی را ثبت و از ابتدای سال ۱۳۹۰ 
تا پایان ســال ۱۳۹۱ رشد بیش از سه برابری 
را تجربه کرد. اما با روی کار آمدن دولت اول 
حســن روحانی و افزایــش امیدواری به رفع 
تحریــم ها عمال دالر کاهش قیمت و ثبات را 
تجربه کرد. در ســال ۱۳۹۲ دالر بیش از ۱۵ 
درصدی را داشت ولی در سال بعد یعنی ۱۳۹۳ 
حدود ۳ درصدی را تجربه کرد. بازار مسکن نیز 
تغییر قابل توجهی در این بازه زمانی نداشته 
و به نظر می رســد کمترین واکنش را نسبت 

به برجام داشته است.
حال اگر فرض کنیم در ابتدای ســال ۱۳۹۴ 
صد میلیون تومان در بازارهای مختلف سرمایه 
گذاری کرده بودیم و مقایسه ای بین بازارهای 
مختلف انجام دهیم، اگر این پول صرف خرید 
سکه می شد در آخر سال ۱۳۹۵ ارزش سرمایه 
ما به ۱۲۵ میلیون تومان می رســید و اگر در 
بورس سرمایه گذاری می شد به ۱۱۵ میلیون 
تومان می رسیدیم و درصورت سرمایه گذاری 
در ارز، ســرمایه ما به بیــش از ۱۱۲ میلیون 

تومان نمی رفت.
اما امکان ســرمایه گذاری در بانک نیز وجود 
دارد کــه معمــوال در تحلیل ها نادیده گرفته 
می شــود، ما معموال چون در شــرایط تورم 
شــدیدی هســتیم بازدهی بانــک را کافی 
نمی بینیم. بازدهــی بانک ها معموال بیش از 
بیســت درصد نیســت و با تورم بیش از سی 
درصدی سرمایه گذاری در آن منطقی به نظر 
نمی رسد. اما در صورت احیای برجام و ایجاد 
رونق اقتصادی این روند متفاوت است، همان 
طور که در نمودار باال مشاهده می شود بسیاری 
از بازارهای مالی مختلف نتوانسته اند بازدهی 
بیش از ۲۰ درصد را کســب کنند اما در سال 
۱۳۹۴ سود بانکی ۲۰ درصد و در سال ۱۳۹۵ 
سود بانکی ۱۵.۵ درصد بوده یعنی اگر فردی 
در ابتدای ســال ۱۳۹۴ صد میلیون تومان در 
بانک پس انداز می کرد در انتهای سال ۱۳۹۵ 
بیــش از ۱۳۸ میلیون تومان داشــت که این 
در بین دارایی های مختلف بیشــترین میزان 

بازدهی است.
هرچند نمی توان گفت آنچه در سال های بعد از 
برجام اتفاق افتاد دقیقا تکر ار خواهد شد. باید 
توجه داشــت که شرایط اقتصاد جهانی کاماًل 
متفاوت از سال های پس از برجام است؛ شیوع 
کرونا و تشدید تورم جهانی، بحران اوکراین و 
جهش قیمت نفت تنها دو موضوعی است که 
شرایط متفاوتی را رقم زده است. البته شرایط 
سیاسی، اجتماعی و سیاسی که دولت یازدهم 
با آن روبرو بود نیز متفاوت از شــرایطی است 

که دولت سیزدهم تجربه می کند.

اخبار اقتصادی

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو

 نفرت ملی از خودروسازی 
در کشور شکل گرفته است

دبیر انجمن قطعه ســازان خــودرو  معتقد 
اســت که به نقطه ای رسیدیم که قطعه ساز، 
خودروســاز، مردم و مجلس ناراضی هستند 
و در نهایت یک نفرت ملی از خودروســازی 

در کشور به وجود آورده ایم.
مازیــار بیگ لو گفت: عمــده قطعات ایربگ 
وارداتی اســت ولی در زمینه تولید کیســه 

هوا و چاشنی انفجاری، خودکفا شده ایم.
وی افزود: انجمن قطعه ســازان کامال آماده 
است که اگر تخلفی در زمینه واردات قطعات 
مربــوط به ایربگ صــورت گرفته، پیگیری 
کاملی انجام دهد؛ اما آنچه تاکنون بررســی 
شده این است که تاکنون خطایی در زمینه 

قطعات ایربگ صورت نگرفته است.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو معتقد است: 
در کشور استانداردهای ۸۵ گانه ای خودرو 
وجــود دارد که متاســفانه همه آنها بر روی 
پلتفرم های قدیمی موجود، قابل اجرا شدن 

نیستند.
بیگ لو با بیان اینکه صنعت خودرو و قطعه را 
دچار ضعف کرده ایم، اظهار داشت: به نقطه 
بدینــه در مقابــل نقطه بهینه رســیده ایم، 
یعنی قطعه ساز، خودروساز، مردم و مجلس 
ناراضی هســتند و در نهایت یک نفرت ملی 
از خودروسازی در کشور به وجود آورده ایم.
روش هــای  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
تســت تولیدکننــدگان ایربــگ در حــال 
هماهنگ ســازی و استانداردسازی است تا 
از ایــن پس شــاهد تصادفات و تلفاتی مثل 

حادثه بهبهان نباشیم.
دبیر انجمن قطعه ســازان خودرو یادآور شد: 
متاســفانه سیاســت های اقتصادی کشور، 
خودروسازی را به سمت و سویی سوق داده 
که از ارتقاء کیفیت محصول ناتوان شــدند و 

این بدترین اتفاق است.

 یک روز دیگر برای پرداخت مالیات 
فرصت دارید

 اولتیماتوم سازمان مالیاتی 
به صاحبان خانه های خالی

بــا توجه به اینکه تاکنــون برای ۵۶۸ هزار 
خانه خالی قبض مالیاتی صادر شــده است، 
سازمان امور مالیاتی به صاحبان این خانه ها 
اخطار داده که تا پایان ۱۰ اسفندماه امسال 
برای پرداخت مالیات فرصت دارند و در غیر 
اینصورت، نســبت به وصــول مالیات اقدام 

خواهد کرد.
 براســاس اعالم سازمان امور مالیاتی تعداد 
۵۶۸ هزار واحد مســکونی خالی شناسایی 
شــده که بالغ بــر ۴۸۸ هزار واحد از آنها در 
شهرهای باالتر از صد هزار نفر جمعیت بوده 

و مشمول پرداخت مالیات شده است.
آنطور که ســازمان مالیاتی می گوید، مالیات 
ایــن واحدها محاســبه و در درگاه خدمات 
My.Tax.gov. الکترونیک سازمان به نشانی
ir اطالع رســانی شــده است و طبق بند )۹( 
دســتورالعمل فوق الذکر مالــک یا مالکان 
واحدهای مشمول مالیات مکلف به پرداخت 
مالیات حداکثر یک ماه پس از اعالم سازمان 

هستند.
عــالوه بر این، مشــموالن این مالیات طبق 
قانون تا پایان بهمن ماه امسال برای پرداخت 
مالیات متعلقه فرصت داشتند و در پایان این 
مهلت سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور 

برگ مطالبه اقدام خواهد کرد. 
امــا اعالم برخی از صاحبان خانه های خالی 
به ایســنا بیانگر این اســت که سازمان امور 
مالیاتــی مجــدد به آن ها اخطــار داده و در 
پیامکــی به صاحبان واحدهای مســکونی 
خالی از سکنه اعالم کرده که برای پرداخت 
مالیات متعلقه تا ۱۰ اسفند ماه فرصت دارند 
و در غیر اینصورت، نسبت به وصول مالیات 

اقدام خواهد کرد. 
بنابرایــن، صاحبان خانه های خالی فقط دو 
روز دیگــر فرصت دارند تا به درگاه خدمات 
الکترونیک ســازمان امور مالیاتی مراجعه و 
نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند. 
طبــق این گزارش، بر اســاس قانون مالیات 
خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، 
اگر واحد مســکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ 
هــزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از ســکنه 
باشــد،  مشــمول مالیات می شود و به ازای 
هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه مشمول 
مالیاتــی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به 
شــرح ضرایب ســال اول معادل شش برابر 
مالیــات متعلقه، ســال دوم معادل ۱۲ برابر 
مالیات متعلقه و ســال ســوم به بعد معادل 

۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  
در این بین، وظیفه شناسایی خانه های خالی 
را برعهده وزارت راه و شهرســازی از طریق 
سامانه امالک و اسکان گذاشته شده است.

خبر مهم معاون وزیر صمت درباره بازار خودرو

 خودرو ارزان شد
مدیــرکل دفتر صنایع خــودرو وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت گفت: از زمان 
آخریــن تعدیل قیمــت خودرو برای دو 
خودروســاز بزرگ کشور تاکنون، قیمت 
اکثــر خودروهــای تولیدی بین ۲ تا ۱۴ 

میلیون تومان کاهش یافته است.
»ســهیل معمارباشــی« درخصــوص 
برنامه هــای وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت به منظور تنظیم بازار خودرو و 
کاهــش قیمت ها، افزود: وزارت صمت با 
دو خودروســاز بزرگ کشور توافق کرد و 
آنها نیز تعهد دادند از زمان آخرین تعدیل 
قیمت ها )که ۱۸ آذر ماه امســال اتفاق 
افتاد( تا انتهای ســال بتوانیم قیمت ها را 

کاهش دهیم.
وی بیان داشــت: بررســی های ایــن 
وزارتخانــه و پایــش مســتمر قیمت ها 
حاکی اســت در اکثر خودروها از حدود 
۲ تــا ســه میلیون تومان تــا حتی ۱۴ 
میلیون تومــان )در خودروی پژو ۲۰۷ 
دنــده اتوماتیک( تاکنون تعدیل قیمت 

اتفاق افتاده است.
معمارباشی ادامه داد: برخی نوسانات در 
بــازار از جمله اتفاقاتی همچون کمبود و 
کاهش »چیپســت« و عــدم تامین آنها 
منجــر به عرضه کمتر خودروها شــده 
است، همچنین نوسان در سایر بازارها و 

عدم اطمینان مردم از وضعیت سیاســی 
و به نتیجه رســیدن یا نرســیدن برجام 
انتظاراتی را شکل داده که در بازار خودرو 

تاثیرگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: طی روزهای آینده 
تا پایان ســال خودروسازان برنامه های 
فــروش فوری و پیش فــروش خود را به 
صورت منظم اجرایی خواهند کرد و سعی 
دارند در مدت زمان باقی مانده از ســال 

عرضه خوبی به بازار داشته باشند.

واردات خودرو و تاثیر آن در بازار
مدیــرکل دفتر صنایع خــودرو وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت همچنین در 
خصوص انجام واردات ۵۰ هزار دستگاه 
خــودرو یا عدم انجام آن، بیان داشــت: 
وزارت صمت متولی این موضوع نیســت 
و همان طور که پیشــتر نیز بارها و بارها 
اعــالم کردیم با واردات خودرو مخالفتی 

نداریم.
وی گفــت: معتقدیــم واردات خودرو به 

صورت مدیریت شده می تواند روی بازار 
خودروهــای هم رده و همچنین کیفیت 

خودروهای داخلی تاثیر گذار باشد.
معمارباشــی یادآور شد: قیمت کارخانه 
ای خودروهای ایرانی بین پنج تا ۶ هزار 
دالر است و در برخی موارد خاص مانند 
دنــا پالس توربوشــارژ اتوماتیک حتی 
تا هشــت هزار دالر نیز می شــود، اما در 
ایــن کالس قیمتــی اکنــون در جهان 
خودروهایی که اســتانداردهای ۸۵گانه 

ما را پاس کنند تقریباً وجود ندارد.
وی اظهار داشــت: موضوع اســتاندارد 
متفاوت از موضوع کیفیت خودرو است، 
در زمینــه کیفیت خودرو با مشــکالتی 
مواجه هستیم و در این زمینه برنامه های 
نیز به دو خودروســاز بزرگ کشور ابالغ 
شــده است، اما الزاماتی نظیر استاندارد 
وجــود دو ایربگ، چراغ روشــنایی روز، 
 EBD و مجهز به سیســتم ABS ترمــز
و غیــره هزینه هــای تولیــد را افزایش 

می دهد. 
معمارباشــی اضافه کرد: بر این اســاس 
خودروهایی که اســتانداردهای ۸۵ گانه 
را پــاس کنند در بازه قیمتی محصوالت 
داخلی ما وجود ندارد و مطمئن باشــید 
اگر قرار اســت وارداتی نیز انجام شود در 
بازه باالی ۱۳ تا ۱۴ هزار دالر خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر این اســاس حتی اگر 
واردات انجام شــود منجر به تنظیم بازار 
خودروهای داخلی ما نخواهد شــد، اما 
به طور قطع در بازار خودروهای خارجی 
تاثیرگذار می شــود.این مسوول یادآور 
شد: تنظیم بازار خودرو ابزارهای دیگری 
نیــز دارد کــه از آن جمله افزایش عرضه 
خودرو، گرفتن انتظارات تورمی از بازار و 
بازگرداندن آن از یک کاالی سرمایه ای به 

کاالی مصرفی قابل ذکر است.

شوک مثبت به بازار مسکن

  تمایل قیمت ها به ثبات
رییس اتحادیه مشــاوران امالک با اعالم اینکه رشد 
قیمت مسکن در بهمن امسال متوقف شد و به صفر 
رسید، گفت: شوک های مثبت به بازار مسکن از برنامه 
دولت برای جبران کســری ساخت و ساز و همزمان 
انجام مذاکرات رفع تحریم ها نشات گرفته که باعث 
تخلیه حباب قیمت ملک و تمایل قیمت ها به ثبات 

شده است.
بانــک مرکزی  اعالم کرد که در بهمن ماه متوســط 
قیمــت خریــد و فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مســکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکــی تهــران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که 
نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه سال قبل به ترتیب 
رشــد اندک چهار دهم درصدی و ۱۶.۴ درصدی را 

تجریه می کند.
با این حال، »مصطفی قلی خسروی« رییس اتحادیه 
امالک درباره قیمت مسکن در بهمن ماه گفت: قیمت 
مسکن در ماه های اخیر از تورم عمومی جا مانده است 
و شاهد تخلیه تدریجی حباب بازار ملک در بسیاری 

از مناطق پایتخت هستیم.
وی معتقد است که گزارش بانک مرکزی در خصوص 
رشــد اندک قیمت مســکن در بهمن نیز نباید اعالم 

شــود، چرا که ناشــی از تاثیرگذاری قیمت خانه در 
منطقه یک تهران است.

قلی خسروی تاکید دارد بازار در حال تجربه کاهش 
قیمت و تخلیه حباب است و هر نوع گزارشی درباره 
رشــد قیمت مســکن، حتی اندک و ناچیز می تواند 

سیگنال افزایش قیمت را به بازار بدهد.
وی به مذاکرات رفع تحریم ها اشاره کرد و گفت: اگر 
شوک های منفی گزارش بانک مرکزی از قیمت خانه 
در پایتخت را فاکتور بگیریم، شوک های مثبت به بازار 

مسکن از برنامه دولت برای جبران کسری ساخت و 
ســاز و همزمان انجام مذاکرات رفع تحریم ها نشات 
گرفتــه کــه باعث تخلیه حباب قیمت ملک و تمایل 

قیمت ها به ثبات شده است.
قدرت چانه زنی خریداران ملک باال رفته است

قلی خســروی اظهار داشت: سوداگران نمی خواهند 
شــوک های مثبت به بازار ملک کار خود را درســت 
انجــام دهــد و در میان اخیار مثبت کاهش تورم در 
بخش مسکن، خبر از گرانی خانه می دهند؛ اما اتحادیه 

امالک معتقد است اکنون قدرت چانه زنی خریداران 
افزایش یافته و بازار به سمت خریداران است. اکنون 

مشتری به راحتی می تواند تخفیف بگیرد.
به گفته وی، سوداگران در منطقه یک پایتخت ساخت 
و ســازهای لوکس انجام می دهند که موجب تسری 
قیمت ها به سایر مناطق پایتخت می شود و اگر منطقه 
یک را در معدل گیری قیمت مسکن وارد کنیم، خبر 

غیرواقعی رشد قیمت ها داده می شود.
ایــن مقــام صنفی تاکید کرد: در بهمن ماه امســال 
افزایش قیمت نداشتیم و رشد قیمت مسکن متوقف 

شده است.
افزایش فایل های فروش در ماههای آینده

قلی خســروی یــادآوری کرد: اعــالم افزایش ۴۸ 
درصدی قیمت مســکن از ســوی بانک مرکزی در 
سال ۹۸ در حالی بود که به اذعان آمارهای اتحادیه 

امالک ۱۲ درصد قیمت ها رشد داشت.
وی توضیح داد: بازار فروش در انتظار نتیجه مذاکرات 
برجام است و با شوک مثبتی که توافقات به بازار وارد 
می کنــد فایل های فروش در ماه های آینده افزایش 
خواهد داشــت و در عین حال بازار به سمت خریدار 

و قیمت رو به پایین به ثبات خواهد بود.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی:

منتظر ارزانی قیمت برنج نباشید
براساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقالم اساسی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، برنج ایرانی با افزایش 
قیمت ۱۷ درصدی و برنج هندی و پاکستانی با افزایش قیمت ۱۰ درصدی در ماه اخیر رکورددار گرانی اقالم اساسی هستند.

عامل اصلی گرانی برنج
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: عامل گرانی و افزایش قیمت نجومی برنج در ماه های اخیر، قطع واردات از 
مرداد تا دی ماه بود. قاسمعلی حسنی با بیان اینکه بازار با خأل واردات برنج در این ۵ ماه روبرو بود، ادامه داد: سودجویان و 

گرانفروشان از این ۵ ماه استفاده کردند و بازار برنج را به دست گرفتند.
افزایش قیمت برنج تنظیم بازار

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران خبر از درخواست این اتحادیه از دولت داد و در این مورد گفت: ما در اتحادیه بنکداران 
از دولت درخواست کردیم که سال آینده در راستای ثبات قیمت برنج در بازار، قطع واردات برنج در ۵ ماه برداشت برنج داخل 
را نداشته باشیم، زیرا این ممنوعیت در راستای حمایت از کشاورزان داخلی بود در حالی که کشاورز، برنج خود را می فروشد 
و محصولی روی دست کشاورزان نمانده است.حسنی در تشریح قیمت جدید برنج تنظیم بازار گفت: قیمت کنونی هر کیلو 

برنج هندی برای مصرف کننده ۲۴ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۵ هزار تومان و برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است 
که نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است.

برنج ارزان نمی شود
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه چرا عرضه برنج تنظیم بازار ازسوی 
دولت تاثیری روی قیمت برنج در بازار ندارد، گفت: قیمت گذاری دستوری هیچ گاه در هیچ بازاری جواب نداده که در بازار 
برنج جواب بدهد.حسنی ادامه داد: عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین می کند نه قیمت گذاری دستوری. هرچند دولت از 
طریق عرضه برنج تنظیم بازار به صورت اینترنتی تالش می کند قیمت برنج را متعادل کند، اما اصال وظیفه دولت این نیست 
که سامانه عرضه برنج راه اندازی کند. وظیفه دولت نظارت است و می بایست کار را به بخش خصوصی واگذار کند.حسنی با 
بیان اینکه ما در حوزه مواد غذایی کمبودی نداریم، ولی گرانفروشی همیشه بوده و هست، ادامه داد: در محدوده قیمت های 
مصوب برنج محدودیت عرضه وجود دارد، ولی با قیمت آزاد صد ها تریلی هم بخواهید بار هســت و کمبودی نداریم، ولی 

گرانفروشی همیشه بوده و هست.

خبر ویژه

وزیر راه و شهرســازی در تأکیدی به رئیس سازمان 
هواپیمایی کشــوری خواســتار راه اندازی داشبورد 
مدیریتــی آنالین، برای رصد قیمت بلیت هواپیما با 

هدف جلوگیری از فسادهای پیچیده شد.
 رستم قاسمی در پیامی در صفحه شخصی خود در 
فضای مجازی در مورد ســقف قیمت بلیت نوشــت: 
به رئیس ســازمان هواپیمایی دستور دادم نسبت به 

راه اندازی داشــبورد مدیریتــی آنالین، برای رصد 
قیمت ها و فعالیت ها اقدام کند.

قاسمی تاکید کرد: به کارگیری این سامانه به عنوان 
یک روش مناســب برای پشتیبانی از تصمیم گیری 
مدیران و جلوگیری از فســادهای پیچیده، ضروری 

است.
گفتنی اســت یوسف پورآذری، مشاور و رئیس دفتر 

ویژه وزیر راه و شهرســازی در صفحه شخصی خود 
نوشــته بود: علی رغم وجود قانون آزاد ســازی نرخ 
بلیــط هواپیما، ســقف قیمت بلیــت در آذر ماه )با 
کاهش ۱۵ درصدی نســبت به ماه قبل( ابالغ شــده 
است و ایرالین ها ملزم به رعایت سقف قیمتی بوده 
و هیچ شــرکت هواپیمایی حق افزایش نرخ، حتی 

در ایام نوروز را ندارد.

وزیر راه دستور داد؛

رصد آنالین بلیت هواپیما برای حذف فساد
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نفت و انرژی کوتاه از انرژی4

بین الملل

  اوکراین از 
 نیروگاه ها خواست 

به جای زغال، گاز بسوزانند
اوکراین از نیروگاه ها خواســته اســت 
بــرای تولیــد بــرق، اســتفاده از گاز 
طبیعــی را در اولویــت قــرار دهند تا 
در صــورت مختــل شــدن عرضه، از 
زغال ســنگ ذخیره شده بهره ببرند.
ماکسیم تیمچنکو، مدیرعامل شرکت 
DTEK به خبرنــگاران گفت: هرمان 
گالوشــچنکو، وزیر انرژی اوکراین به 
نیروگاه هــای این کشــور اعالم کرده 
اســت به مصرف گاز طبیعی متمرکز 
شوند تا ذخایر استراتژیک زغال سنگ 
بیشــتری داشته باشیم. اوکراین برای 
عمــده واردات زغال ســنگ خود به 
روسیه متکی است اما گاز را می تواند از 
کشورهای اروپایی دیگر هم وارد کند.
وی اظهار کرد: اوکراین در حال حاضر 
زغال سنگ کافی برای تولید برق برای 
کل کشور به مدت ۱۵ تا ۲۰ روز دارد و 
سیســتم انرژی این کشور پایدار است.
تیمچنکو گفت: روسیه کنترل نیروگاه 
هســته ای چرنوبیل را به دست گرفته 
و تانکهای روســی نزدیک بزرگترین 
ایستگاه هسته ای اوکراین در زاپروژیا 
قــرار دارنــد.از ۱۵ راکتور هســته ای 
اوکرایــن، ۱۱ راکتورهمچنان در حال 
فعالیت هســتند. بــه گفته تیمچنکو، 
تهدید بزرگ برای سیســتم اوکراین، 
هســته ای و هر گونه آسیب عمدی یا 
غیرعمدی نیروگاه ها ی هسته ای است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مصرف برق 
در سراســر اوکراین کاهش پیدا کرده 
اســت و بعضی از زیرساختهای توزیع 
برق در این کشــور آســیب دیده اند. 
حــدود ۴۰ درصــد از ظرفیت انرژی 
تجدیدپذیــر یک گیگاواتی شــرکت 
DTEK به دلیل آســیبی که به شبکه 
انتقال برق وارد شــده است، غیرفعال 

شده است.

حمایت هند از آزادسازی 
نفت از ذخایر استراتژیک

هند کــه ســومین واردکننده بزرگ 
نفــت جهــان اســت، از ابتکارها برای 
آزادســازی نفت از ذخایر استراتژیک 
و مهار رشــد قیمتهــا که در پی حمله 
روســیه به اوکراین افزایش پیدا کرده 
اند، حمایت خواهد کرد.دفتر اطالعات 
مطبوعاتی هند در بیانیه ای اعالم کرد 
دولت اختالالت احتمالی عرضه انرژی 
در نتیجه تحوالت وضعیت ژئوپلیتیکی 
را بررســی می کند و از آزادسازی نفت 
از ذخایر اســتراتژیک به منظور خنثی 
کردن نوســان بازار و آرام کردن رشــد 
قیمتها حمایت می کند.هند فضا برای 
نگهــداری حدود ۳۹ میلیون بشــکه 
نفت برای اهداف اســتراتژیک دارد که 
بر مبنای مصرف ســال ۲۰۱۹، معادل 
حدود ۹ روز تقاضاســت. این کشــور 
حــدود ۸۵ درصــد از نیازهــای نفتی 
خــود را از طریــق واردات تامیــن می 
کند. هند پس از فروش هشت میلیون 
بشــکه به پاالیشــگاههای دولتی در 
ســال میالدی گذشته، در حال حاضر 
حدود ۳۱ میلیون بشکه نفت در ذخایر 
اســتراتژیک خود دارد.این کشور هنوز 
بــه وعــده خود برای آزادســازی پنج 
میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک 
خود که در راستای اقدام هماهنگ شده 
توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
با سایر کشورهای مصرف کننده بزرگ 
نفــت موافقت کرده بود، به طور کامل 
عمل نکرده اســت.بر اســاس گزارش 
بلومبــرگ، دولت هند اعالم کرد آماده 
اســت اقدامات مناسب را برای تضمین 
تداوم عرضه با قیمتهای ثابت در پیش 
بگیرد.ژاپن و استرالیا هم موافقت کرده 
اند اگر عرضه جهانی نفت با خصومتها 
در اوکراین مختل شود، در صورت لزوم 
به همراه سایر اعضای آژانس بین المللی 
انرژی از ذخایر اســتراتژیک خود نفت 
برداشت کنند. آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( اعالم کرد کشــورهای عضو این 
ســازمان آماده هستند تا برای تضمین 
تامیــن کافی نفت در بازارهای جهانی، 
بــه صورت گروهی اقدام کنند. اعضای 
آژانس بین المللی انرژی تا پایان ســال 
۲۰۲۱ مجموعا ۴.۱۶ میلیارد بشــکه 
در ذخایر نفت داشــتند که شامل ۱.۵ 
میلیارد بشــکه در ذخایر استراتژیک 

دولت های این سازمان بود.

آمارها نشان می دهد؛

کاهش 20 درصدی ذخیره 
مخازن نسبت به سال گذشته

آمارها نشــان می دهد با سپری شدن ۱۵۷ 
روز از ســال آبی تا هفتم اســفند مجموع 
ذخایر آب در سدهای کشور به حدود ۲۲.۱ 
میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت 
مشابه ســال آبی گذشته بیانگر ۲۰ درصد 
کاهش است. فیروز قاسم زاده مدیرکل دفتر 
اطالعات و داده های آب کشــور اظهار کرد: 
بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان 
می دهد که ورودی به مخازن در ســال آبی 
جاری به ۱۲.۱۴ میلیارد مترمکعب رسیده 
است که کاهشی معادل ۱۶ درصد نسبت به 
مدت مشابه سال آبی گذشته دارد. بخشی از 
بارش ها که به صورت برف در ارتفاعات بوده 
است، بعد از ذوب برف در ماه های آتی باعث 
رشد ورودی ها خواهد شد.وی افزود: میزان 
پرشدگی سد زاینده رود در استان اصفهان، 
سدهای استان تهران، سدهای حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه و ســدهای استان خوزستان 
در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۰ درصد، 
۱۶ درصــد، ۳۹ درصــد و ۴۹ درصد بوده و 
با توجه به بارش های مناسب جنوب کشور 
در ســال جاری، سدهای استان هرمزگان 
تقریبا در شرایط پرشدگی کامل قرار دارند.

 با افزایش 9 درصدی نسبت 
به سال گذشته؛

تولید برق از مرز 300 میلیارد 
کیلووات ساعت گذشت

معاون راهبری تولید شــرکت برق حرارتی 
با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد برق مورد 
نیاز کشور توسط نیروگاه های حرارتی تامین 
می شود، گفت: میزان تولید برق این واحدها 
طی یازده ماهه امسال با افزایش ۹ درصدی 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز 
۳۰۰ میلیارد کیلووات ساعت گذشته است.
ناصر اســکندری افزود: قبل از فرارســیدن 
پیک مصرف برق تابستان سال آینده بیش 
از ۱۰۰ هــزار مــگاوات برنامه تعمیراتی در 
نیروگاه های سراســر کشور اجرا می شود، 
تاکنون حدود ۵۸ درصد از برنامه یاد شــده 
برای افزایش آمادگی این واحدها آغاز شده 
است.وی ادامه داد: برای آمادگی نیروگاه ها 
طی دوره اوج مصرف تابســتان سال آینده 
حــدود ۷۰۰ پــروژه تعمیــرات اساســی 
واحدهای بخاری و گازی، مسیر داغ و اتاق 
احتــراق و تعمیرات دوره ای در نیروگاه های 
خصوصی و دولتی اجرا خواهد شــد. معاون 
راهبری تولید شــرکت برق حرارتی گفت: 
برنامه تعمیرات نیروگاه های حرارتی سراسر 
کشــور از ابتدای مهرماه امسال همزمان با 
گذر از دوره اوج مصرف برق تابســتان آغاز 
شده است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته 
تعمیرات این واحدها اواخر اردیبهشت ماه به 
پایان خواهد رســید تا نیروگاه های حرارتی 
بــرای تامین برق پایدار فصول گرم ســال 
آمادگی کاملی داشته باشند.، پیشتر» علی 
اکبر محرابیان« وزیر نیرو در این باره گفته 
بــودد: بیــش از ۵۰ درصد برنامه تعمیرات 
نیروگاهی به اتمام رسیده و بقیه هم تا خرداد 
ماه سال آینده کار تعمیرات خود را به پایان 
خواهند رســاند.وی افزود: خرداد ماه سال 
۱۴۰۱ همه نیروگاه ها برنامه تعمیرات خود 
را انجام داده و با حداکثر ظرفیت وارد مدار 

خواهند شد.

تا پایان بهمن ماه انجام شد؛

 انسداد بیش از یک هزار 
 و 200 حلقه چاه غیرمجاز 

در استان تهران
مدیــر دفتر حفاظــت و بهره بــرداری از 
منابــع آب شــرکت آب منطقه ای تهران 
گفــت: بیــش از یک هزار و ۲۰۰ حلقه چاه 
غیرمجاز در ســطح استان تهران از ابتدای 
ســال تا پایان بهمن ماه امســال مســدود 
شد.حســن زحمتکش افزود: طبق قانون 
احیاء و تعادل بخشــی آب های زیرزمینی و 
حفاظت از منابع ارزشــمند آب، با تالش و 
پیگیری کارشناســان مربوط و گروه های 
گشــت و بازرسی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا 
پایان بهمن ماه، یک هزار و ۲۳۲ حلقه چاه 
غیر مجاز توســط اداره های امور منابع آب 
اســتان تهران مسدود شد.وی ادامه داد: با 
انسداد این تعداد چاه از تخلیه سالیانه بیش 
از ۱۰ میلیون و  ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از 
سفره های زیرزمینی در سطح استان تهران 
جلوگیــری شــد.زحمتکش گفت: کاهش 
منصوبــات چاه های مجــاز نیز یکی دیگر از 
برنامه های طرح احیاء و تعادل بخشی است 
که می تواند کمک شایانی به حفاظت از منابع 
آب و جلوگیری از هدر رفت آب داشته باشد.
وی بیان داشت: با تقلیل منصوبات ۳۷ حلقه 
چاه مجاز در مدت مذکور، از اضافه برداشت 
بیــش از ۲ میلیون متر مکعب آب از آبخوان 

های استان جلوگیری شد. 

عضو کمیســیون انــرژی مجلس گفت: برای تامین 
کســری گاز کشــور در زمســتان اقداماتی از جمله 
قرارداد ســوآپ گاز با ترکمنســتان و ذخیره سازی 
گاز انجام شد و با تعرفه گذاری پلکانی، بخش زیادی 
از مشترکان پُرمصرف، الگوی مصرف را رعایت کردند 

و سرمای زمستان را بدون کمبود گاز گذراندیم.
بر اســاس این گزارش کمبود گاز و قطعی آن یکی 
از پیش بینی های کارشناســان با توجه به وضعیت 
نابســامان ذخیره ســازی گاز بــود. موضوعی که 
متاسفانه به خاطر رویکرد غلط و مدیریت ناشایسته 
توســط دولتمردان سابق برای این دولت به ارمغان 
رســید و آن کسری روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب 
در زمستان و قطعی گاه و بی گاه گاز بود. میراثی که 
از دولت قبل روی دست مسئوالن دولت سیزدهم 
باقی مانده، اما واقعیت آن اســت که با برنامه ریزی 
دقیــق و اصولی نه تنها کســری گاز اتفاق نیفتاد، 
بلکه قراردادهای خوبی نیز به امضا رسید؛ قراردادها 
و تفاهم نامه هایی که موجب ذخیره ســازی صنعت 
گاز کشور شد.محمد طال مظلومی عضو کمیسیون 
انرژی مجلس به بررسی عملکرد دولت سیزدهم  در 
حوزه ذخیره ســازی گاز پرداخت و گفت: متاسفانه 
در خصوص وضعیت گاز باید بگوییم که کشــور ما 
بخاطر کم کاری های دولت ســابق وضعیت خوبی 
نداشــت. واقعیت آن اســت که دولت قبل اقدامات 
بایســته ای براساس برنامه پنج ساله ششم توسعه 
که در راســتای تامین گاز مورد نیاز کشــور و بعد 
از آن ذخیره ســازی و اصالح ظرفیت های موجود 

بود؛ را انجام نداد.

زمستان بدون قطعی گاز و خاموشی سپری شد
وی با اشــاره به اینکه دولت ســیزدهم شرایط بسیار 

بدی از لحاظ ذخیره ســازی انرژی، دولت را تحویل 
گرفت، ادامه داد: به ویژه اینکه در آستانه تغییرات و 
تحوالت مدیریتی نیز بودیم که باعث یکسری وقفه 
در انجام کارها شــد، اما با درایتی که وزارت نفت و 
نیروهای جهادی این وزارتخانه داشــتند؛ مسئولیت 
کار را بدرستی پذیرفتند و توانستیم زمستان خوبی 
را بدون قطعی گاز و خاموشی سپری کنیم.مظلومی 
تاکید کرد: با یک مدیریت خوب و شایسته توانستیم 
هم گاز بخش خانگی بدون قطعی تامین شود و هم 
مصارف غیرصنعتی که در کشور وجود دارد، پیشرفت 
داشــته باشــند. ما با ذخیره سازی به موقع و تدابیر و 

پیش بینی ها و تمهیدات الزم وزرات نفت یک حرکت 
رو به رشــد و قابل قبولی در خصوص ذخیره ســازی 
گاز داشتیم که عالوه بر تامین گاز کشور، گاز رسانی 
جدید به بسیاری از روستاهای استان های سیستان 
و بلوچســتان و مناطق محروم نیز صورت گرفت و 
امیدواریم دولت با همین رویکرد و با همین شــتاب 
ادامه دهد و شــاهد خدمات رســانی بهتر و بیشتر به 
مردم عزیزمان باشیم.این نماینده مجلس افزود: در 
بخش مصارف خانگی و تجاری کار به شکل درستی 
مدیریت شد. در خصوص مصارف خانگی با تدابیری 
مانند تعرفه گذاری پلکانی پُرمصرف ها، مشکالت حل 

شد. در ارتباط با بحث اصالح الگوی مصرف، شرکت 
ملی گاز نیز تاکیداتی داشت که بحث رعایت الگوی 
مصرف و چگونگی گرم کردن خانه ها را می توان نام 
برد. در بحث تجاری نیز به همین شکل توانستیم از 
ســوخت های جایگزین استفاده کنیم تا وقتی که با 
افت محسوس دما و افزایش مصرف گاز مواجه شدیم، 
تولید ضربه ای نبیند که البته این کار هم با مدیریت 
دولت سیزدهم موفق بود.وی به موضوع اصالح الگوی 
مصرف و افزایش تعرفه ی مشترکان پُرمصرف اشاره 
کرد و گفت: این موضوع بیشتر مشترکان پُرمصرف 
را وادار به اصالح الگوی مصرف کرد. یکی از راه های 
اصالح الگوی مصرف همین موضوع بود که کســانی 
که مصارف زیادی دارند با شیوه های اصالح قیمتی، 
وادار شوند که الگوی مصرف را رعایت کنند؛ ضمن 
اینکه عدالت نیز از این طریق بیشتر لحاظ می شود.
این نماینده مجلس اشــاره ای نیز به قرارداد سوآپ 
گازی ترکمنســتان کرد و گفت: در راســتای تامین 
کسری گاز کشور بویژه در شمال کشور نیز اقدامات 
قابل توجهی صورت گرفت، از جمله قرارداد سوآپ 
گاز با ترکمنستان که سنوات قبل این موضوع معطل 
و معلــق مانــده بود، اما با پیگیری وزیر نفت انجام و 
تحولی در این کار صورت گرفت.وی خاطرنشان کرد: 
ما تقریبا مشکل کسری و کمبود گاز را با تدابیر وزارت 
نفت نداشتیم و مهم تر اینکه سرمای زمستان را بدون 
کمبود گذراندیم.مظلومی گفت: وزارت نفت اقدامات 
خوبی در بحث زیرســاخت ها و تامین نیازمندی به 
ویژه صنایع پتروشیمی به عنوان جایگزین، انجام داد. 
همین طور در ارتباط با بحث تولید و ذخیره سازی گاز 
نیز تحوالتی در ارتباط با نیروی انسانی و تجهیزات 
و نرم افزار فنی و مهندســی انجام داده اند که تولید 

گاز از پارس جنوبی نیز افزایش یابد.

خبر ویژه

سرپرســت مدیریت هماهنگی امور گازرســانی شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد 
کــه تاکنون پایلوت های مختلفی برای آزمون عملکردی کنتورهای هوشــمند 
در کشــور اجرا شــده که از جمله می توان به نصب ۵ هزار کنتور برای مشــترکان 
جزء )خانگی و تجاری( در منطقه بازار تهران اشاره کرد.سیدجالل نورموسوی 
تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران پس از رفع ایرادهایی که از واحدهای پژوهش 
و فناوری و فناوری اطالعات )آی تی( اعالم شد، به دنبال پیمانکار خواهد بود تا 
نصب کنتورهای هوشمند در بخش مشترکان جزء و عمده با اولویت پرمصرف ها 
را از اوایل سال ۱۴۰۱، عملیاتی کند. هزینه نصب کنتور برای افراد زیر پوشش 

کمیته امداد امام خمینی )ه( و بهزیســتی رایگان اســت و برای افراد دیگری که 
از طریق نهادهای حمایتی دیگر معرفی شوند، امکان پرداخت به صورت اقساط 
وجود دارد.وی با بیان اینکه مسئولیت توزیع کنتورهای هوشمند گاز فقط حدود 
ســه هفته اســت و به مدیریت امور گازرسانی محول شده، افزود: تاکنون اجرای 
طرح هوشمندســازی کنتورهای گاز به صورت گســترده انجام نشــده و فقط در 
حد پژوهش در مدیریت های پژوهش و آی تی شرکت ملی گاز ایران پیش رفته 
اســت.وی گفت: تاکنون کارهای بســیار خوبی در زمینه هوشمندسازی و پایش 
مصارف عمده مانند نیروگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع فوالد و... انجام شده است.

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز:

گاز از اوایل 1401 هوشمندسازی می شوند کنتورهای 

بر اساس  خبرها ؛ 

قبوض نجومی برق در انتظار خانه های اسپیلت دار
 رویکرد بســیاری از ســازندگان مسکن به نصب سیستم های همزمان 
سرمایشــی و گرمایشــی یعنی داکت اسپلیت ها آن هم فارغ از میزان 
مصرف برق آن رواج چشــمگیری یافته و بازار بزرگ و پررقابتی را نیز 

برای عرضه این سیستم ها شکل داده است.
برای میزان مصرف داکت اسپلیت باید متراژ مورد استفاده درنظر گرفته 
شــود، به طور مثال فروشــندگان برای یک واحد ۱۰۰ متری سیستم 
۳۶۰۰۰  و ۳ تن تبرید را پیشــنهاد می دهند و درباره میزان مصرف 
برق آن هم می گویند که مصرف برق این سیســتم در داکت اســپلیت 
ها بین ۷ تا ۱۱ آمپر متغیر اســت.برای محاســبه میزان مصرف برق 

یک داکت اســپلیت به کیلووات ســاعت که الگوی مصرف برق مناطق 
مختلف کشــور یعنی مناطق عادی و مناطق گرم ۱ تا ۴ بر اســاس آن 
تعیین می شود، نیاز است کمی محاسبات انجام دهیم. برای این کار 
الزم است ولتاژ را در جریان یا همان آمپر ضرب کنیم. با توجه به این 
که ولتاژ منازل مســکونی ۲۲۰ اســت با ضرب آن در آمپر درج شــده 
روی بســته بندی محصول، توان یا وات به دســت می آید. با تقســیم 
وات بر ۱۰۰۰ هم کیلووات به دســت آمده و با ضرب آن در ســاعات 
مصرف، کیلو وات ســاعت به دســت خواهد آمد.بر این اساس چنانچه 
یک داکت اســپلیت ۳۶۰۰۰ یا ۳ تن تبرید نصب شــود، مصرف برق 

ماهانه آن برای استفاده تنها ۱۰ ساعت در روز به تنهایی معادل ۷۵۰ 
کیلووات ســاعت خواهد. با این حســاب دارندگان داکت اسپلیت بابت 
۳۰۰ کیلووات برق مصرفی خود در تابســتان از تعرفه یارانه ای بهره 
مند می شــوند اما بابت مصرف مازاد بر الگوی خود مشــمول تعرفه 
هــای پلکانــی آنهم با ضرایب ۳.۵ برابــر هزینه تامین برق که بیش از 
۹۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت شده و باید منتظر قبوضی بیش از 
۷۰۰ هزار تومان در هر ماه باشند.محاسباتی ساده نشان می دهد که 
تعرفه مصرف برق دارندگان سیســتم های داکت اسپلیت در باالترین 

پله مصرف برق قرار دارد.

وزیر نیرو خبر داد ؛ 

 تصویب اعتبارهای بی سابقه 
در بودجه 1401 برای بخش آب

وزیر نیرو با بیان اینکه قطعاً می توانیم مشکالت 
حــوزه صنعــت آب و بــرق را حل کنیم گفت 
که در دولت های نهم و دهم مشــکالتی بسیار 
بزرگتــر را در حوزه بنزین و حامل های انرژی 
حل کردیم و موضوع آب را به عنوان مهم ترین 
مســئله کشــور در دستور کار مجلس و دولت 
قرار دادیم که تصویب اعتبارات بی سابقه بخش 
آب بودجه ۱۴۰۱، نشــان دهنده اهمیت این 
موضوع است.علی اکبر محرابیان در نخستین 
نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه، نخبگان و 
صاحب نظران علمی و اجرایی کشور در موضوع 
آب با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت، 
اظهار کرد: مجریان باید مشکالت و امور خود 
را با صاحب نظران در میان بگذارد تا به نتیجه 
ایده آل دســت پیدا کنند.وی پیشنهاد امضای 
تفاهم نامه ای فی مابین دو وزارتخانه نیرو و علوم، 
تحقیقات و فناوری را با هدف ارتباط مســتمر 
صنعت و دانشگاه و ایجاد اتاق فکر عملیاتی در 
چهار موضوع آب، برق، آبفا و اقتصاد را به منظور 
بهره مندی مطلوب از کمک، پیشنهادات مثبت 
و کارشناســی دانشگاه مطرح کرد.وی، وظیفه 

اســاتید را حضــور فعال و ارائه پیشــنهادات 
موثر و کارشناســی دانست و خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه در خصوص موضوعات آب و برق، 
زمینه  فکری و شباهت های زیادی وجود دارد 
که امیدواریم با همکاری های گســترده شاهد 
موفقیت در این عرصه باشیم.وزیر نیرو صنعت 
آب و برق را صنعتی پر افتخار دانست و افزود: 
این صنعت، صنعتی پر فراز و نشــیب بوده که 
با تالش و کوشش جمعی به افتخارات بزرگی 
دســت یافته و نمونه آن صادرات خدمات فنی 
مهندسی به کشورهای مختلف است.محرابیان 
با اشــاره به اینکــه افزایش تقاضای آب بیانگر 
توســعه در زمینه های مختلف اســت، گفت: 
درحال حاضر میزان سرانه هر ایرانی در مقایسه 
با ســال ۱۳۳۵ به دلیل توسعه جمعیت و نیاز 
بیشــتر به آب، افزایش یافته که گویای توسعه 
در کشور است.وزیر نیرو مسئله آب را دارای سه 
وجه مهندسی، مدیریتی و اقتصادی برشمرد و 
گفت: باید موضوع های اصالح و تقویت ساختار 
حاکمیتی و مدیریتی، طرح های توســعه ای و 

اقتصاد آب را مورد توجه قرار داد.

یک نماینده مجلس  هشدار داد؛

کشاورزی بی رویه   توسعه 
در فالت مرکزی ایران

یــک عضــو کمیســیون کشــاورزی افزایش 
فرونشست در کرمان و اصفهان را ناشی از تشکیل 
۲۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز دانست و از مطالب 
طرح شده از سوی تعدادی از نمایندگان درباره 
نــرخ آب  چاه های کشــاورزی مجاز و غیرمجاز 
در فرآیند برررســی بودجه انتقاد کرد. امیرقلی 
جعفری بروجنی در جلسه علنی مجلس شورای 
اســالمی در تذکر ماده ۷۵ در واکنش به مطالب 
طرح شده از سوی تعدادی از نمایندگان درباره 
نــرخ آب  چاه های کشــاورزی مجاز و غیرمجاز 
گفــت: نمایندگان یا اطالعــات راجع به بیالن 
منفی )۱( دشــت های کشــور ندارد یا دارند. اگر 
وضعیت بحرانی آبی کشور را می دانید، چرا این 
اظهار نظرها را می کنید؟ این عضو کمیســیون 
کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و مجیط زیست 
مجلس نسبت به وضعیت آبی کشور ابراز نگرانی 
کرد و گفت: بیالن اکثر دشــت ها در ایران منفی 
اســت و این نتجیه سیاســت گذاری های غلط 
دولت هاست. نباید مسیر قبلی را بپیماییم. باید 
از منشأ حیات ایران - آب - حفاظت کنیم. مثال 
بایــد با چاه های غیرمجاز مبارزه کنیم. نباید در 

تعارض منافع گیر بیفتیم و صحبت هایی کنیم که 
خودمان اشتباه بودنش را می دانیم. نماینده مردم 
بروجن در مجلس ضمن تأکید به ضرورت بسط 
کشاورزی در ایران گفت: این توسعه نباید از راه 
اشتباه باشد. نمایندگان باید از نگاه های بخشی، 
قومی و منطقه ای دســت بردارند. هئیت رئیسه 
مجلس باید نسبت به این مسئله حساس باشد. 
حجت االســالم و المسلمین بروجنی با اشاره به 
تشدید نگرانی ها نسبت به فرونشست در اصفهان 
و کرمان گفت: آیا تشــکیل ۲۰ هزار حلقه چاه 
غیرمجاز عامل فرونشست نیست؟ ۵۰۰۰ حلقه 
چاه غیرمجاز در کنار زاینده رود زده شده است. 
ما از یک طرف به بحران آب و سیاست گذاری های 
غلط اشــاره می کنیــم و از طرف دیگر خودمان 
سیاســت های غلطی را پیشنهاد می دهیم. این 
عضو کمیســیون کشــاورزی گفت: برای نجات 
کشــور از بحران بی آبی نیازمند هیاهو، شــعار و 
فرافکنی نیســتیم. نیازمند تصمیمات عاقالنه و 
عادالنه هستیم. باید از توسعه بی رویه کشاورزی 
در فالت مرکزی جلوگیری کرد. جلوی چاه های 

غیرمجاز را بگیرید. 

گاز و خاموشی ؛ برای عبور از زمستان بدون قطعی 

وزارت نفت نمره قبولی گرفت
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55بانک و بیمه  آزادسازی سهام بازنشستگان 
در بیمه ملت

سهام بازنشستگان در شرکت بیمه ملت که در وثیقه 
صندوق بازنشستگی کشوری بود آزاد سازی شد.

تعداد ۱۳۵ هزارنفر از بازنشستگان کشوری، در سال 
۹۵ بخشی از سهام بیمه ملت را به صورت اقساط ۳۶ 

ماهه خریداری کردند.
بر اســاس ایــن گزارش؛ در ســال ۱۳۹۵ صندوق 
بازنشســتگی کشوری برای هر یک از بازنشستگان 
تعداد ۳۵۰۰ سهم بیمه ملت خریداری کرده بود و 
در حال حاضر سهام این بازنشستگان آزادسازی شد.

این گزارش می افزاید؛ ســهام بازنشستگان صندوق 
بازنشستگی کشوری در اردیبهشت ۱۴۰۰ با اتمام 
اقســاط آن، همچنان در وثیقه صندوق بود و اینک 
این ســهام آزادســازی شده و امکان فروش آن برای 

بازنشستگان فراهم شده است.
بنــا بــر این گــزارش، بیمه ملت بــا بهره گیری از 
پیشرفته ترین فناوری اطالعات، مشتری مداری، به 
کارگیری مدیران باتجربه و کارشناسان متخصص 
به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر و شایســته تر به 
بیمه گزاران خود و همچنین ســرعت بخشیدن به 
رشــد و توسعه اقتصادی کشور، افزایش بهره وری و 

رشد کمی و کیفی صنعت بیمه است.
گفتنی است؛ شرکت بیمه ملت، در سال جاری برای 
دهمین سال متوالی، موفق به کسب باالترین رتبه 
توانگری در بین شرکت های بیمه داخلی بر اساس 
گزارش رسمی بیمه مرکزی شد که این مهم، گویای 
توانمندی و حرکت صحیح این مجموعه در جهت 
مشتری مداری، شفافیت و ارائه هرچه بهتر خدمات 

به آحاد جامعه است.

ارائه دستاوردهای شش ماهه بانک توسعه 
تعاون در وزارت مردم

در نمایشــگاهی با حضور ســخنگوی دولت و وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون دستاوردهای این بانک طی عملکرد شش ماهه 

وزارت مردم را تشریح نمود.
علــی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت در آیین 
افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تدابیر و اقدامات 
متنوعی از ســوی مجموعه وزارتخانه برای ارتقای 
سطح اشتغال و بهبود اوضاع اقتصادی صورت گرفته 
است و وضعیت اشتغال سرمایه انسانی جوان کشور 

در این وزارتخانه قابلیت ارتقا یافته است.
وی افزود: برگزاری فعاالنه جلســات شــورای عالی 
اشــتغال با محوریت وزارتخانه نشــان از عزم جدی 
مجموعه برای پیشبرد مسائل اقتصادی و اجتماعی 
کشور دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابلیت 
تجمیع نیروی دستگاه های مسئول در حوزه کار و 

اشتغال را داراست.
حجــت الــه عبدالملکــی وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز گفت: تکمیل زیرساخت های فناورانه 
شرکت های تعاونی، پیگیری مستمر رفع مشکالت 
تعاونی ها، راه اندازی مراکز جدید نوآوری و توســعه 
تعاون، شناسایی طرح های جدید سرمایه گذاری در 
تعاون، توسعه تعاونی ها برای سه دهک پایین درآمدی 
و اصالح و اجرای سند توسعه تعاون از مهم ترین تدابیر 

وزارتخانه در حوزه تعاون بوده است.
وی افزود: اختصاص خط اعتباری بیست هزار میلیارد 
ریالی بانک توسعه تعاون به تعاونی ها تدبیری ارزنده 

برای حمایت از تعاون گران محسوب می شود.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
طی بازدید علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت 
و حجت اله عبدالملکی از غرفه بانک در نمایشــگاه 
دســتاوردهای شــش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اظهار داشــت: ۱۴۷ هــزار میلیارد ریال 
تســهیالت در شــعب بانک طی شــش ماهه اخیر 
پرداخت شــده اســت که ۱۴ هزار میلیارد ریال در 
حوزه تسهیالت حمایتی و تکلیفی و ۷۵۰۰ میلیارد 

ریال نیز به بنگاه های کوچک و متوسط بوده است.
وی افزود: ۲۱۴۰ میلیارد ریال تســهیالت اشتغال 
پایدار روســتایی و عشایری، ۴۸۷۰ میلیارد ریال به 
شرکت های دانش بنیان و ۱۱۶۰ میلیارد ریال طی 
شش ماهه اخیر پرداخت گردیده است و ۷۶۱ هزار 
میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه اسالمی توسط شعب 

بانک منتشر شده است
گفتنی اســت در این نمایشگاه که با حضور مهدی 
مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و معاونین وزیر همراه بود، کلیه معاونت های ستادی 
وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ارائه دستاوردهای 

شش ماهه مجموعه پرداخته اند.

اخبار

 مرزهای مسئولیت اجتماعی 
به نفع مردم جابجا شد

بانک آینده طی ۲۲ ماه گذشــته، حدود ۱۷۰ هزار 
فقره انواع وام و تسهیالت ُخرد به مبلغ بیش از ۵۲هزار 

میلیارد ریال پرداخت کرد.
بانک آینده که پیش از این روند پرداخت تسهیالت 
ُخرد با فرایند سهل، ساده، مبتنی بر اعتبارسنجی و 
بــدون ضامن را عملیاتی کرده بود در ادامه اقدامات 
خــود به منظور ارزش آفرینــی هر چه بیش تر برای 
مشتریان و عموم هم وطنان عزیز، هم گام و هم سو با 
تدابیر اتخاذ شــده توسط دولت سیزدهم، به منظور 
تســهیل در اعطای تسهیالت ُخرد به آحاد مردم بر 
مبنای روش های جایگزین وثیقه و توسعه خدمات 

قرض الحسنه گام برمی دارد.
بانک آینده بر اســاس سیاســت گذاری وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی و بانک مرکــزی در حوزه های 
تحــول نظــام بانکی به نفع مردم از طریق توجه ویژه 
به پرداخت تســهیالت ُخرد با فرایند ســهل، ساده، 
مبتنــی بر اعتبارســنجی و بــدون ضامن، با هدف 
کارگشــایی در مشکالت مردم، به ویژه در سال های 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و بــا اتخــاذ اســتراتژی تغییر الگو و 
ترکیب مصارف پرداخت تســهیالت، همواره تالش 
داشــته اســت تا عالوه بر اعطای تسهیالت به عموم 
هم وطنــان برای رفــع نیازمندی های خود و صنایع 
تولیدی، فعاالن اقتصادی و کارآفرینان با هدف حفظ 
اشتغال و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کشور، نقش 
پررنگی نیز در ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی 

خود داشته باشد.
بانک آینده با اعطای ۵۰٫۵۲۸ فقره تسهیالت ُخرد 
به مبلغ کلی بیش از ۱۰٫۰۳۸ میلیارد ریال، به کادر 
درمان شاغل در سراسر کشور در موضوع کرونا، بدون 
اخــذ ضامــن و تنها با ارائه نامه ضمانت کلی افراد، از 
طرف دانشــگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های 
سراســر کشــور، از کادر درمان و پرســتاران در ایام 
مقابلــه با بیماری کرونا با عرضه محصول »حمایت 
از فرشــتگان سالمت« حمایت کرد که منابع مورد 
نیاز برای پرداخت این تسهیالت از محل منابع آزاد 
و مردمی بانک و بدون اســتفاده از هیچ گونه کمک 
دولتی و به صورت کاماًل داوطلبانه، تأمین شــد و با 

موفقیت کامل به اجرا درآمد.
هم چنیــن به منظــور پرداخت تســهیالت ُخرد به 
اقشــار مختلف جامعه، با شرایط سهل و آسان برای 
خریــد کاال و خدمــات تولید داخل، تا ســقف مبلغ 
۷۰۰ میلیــون ریــال برای هر فــرد )و اخیراً ۱٫۲۵۰ 
میلیون ریال( و با ســرعت مورد انتظار مردم، طرح 
»تســهیالت کارگشــا« را به اجرا درآورده اســت. از 
بیستم فروردین ماه ۱۳۹۹ تا بیستم بهمن ماه ۱۴۰۰، 
تعداد ۲۲٫۷۶۸ تســهیالت کارگشا به مبلغ ۷٫۷۵۳ 
میلیارد ریال پرداخت شده است. پرداخت تسهیالت 
و اعتبار خرید برای خریدهای اقساطی مردم از طریق 
فروشــگاه های اینترنتی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال، 
با حداقل تضامین و بر مبنای اعتبارسنجی و فرایند 
غیرحضوری یکی دیگر از اقدامات بانک آینده برای 
عموم هم وطنان عزیز است تا به راحتی و بدون مراجعه 
حضوری بتوانند خریدهای موردنیاز را انجام دهند.

در بــازه زمانی بیســت فروردین ۱۳۹۹ تا بیســت 
بهمن ماه ۱۴۰۰ در این بخش نیز، بانک آینده تعداد 
۱۴٫۲۸۹ تســهیالت به ارزش ۱٫۹۴۶ میلیارد ریال 

پرداخت کرده است.
»مردم یــار« نیز یکی دیگر از محصوالت بانک آینده 
است که تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریال به تمام 
اقشار مختلف مردم با حداقل وثیقه و تضامین الزم 

پرداخت می شود.
بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، نشانگر 
پرداخت تعداد ۶٫۸۰۳ به مبلغ ۵٫۰۵۴ میلیارد ریال 

تسهیالت مردم یار است.
تســهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن۷۰۰میلیون 
ریالــی در تهران بزرگ، ۵۰۰میلیون ریالی درکالن 
شهرها و ۲۵۰میلیون ریالی درسایر شهرها، پرداخت 
وام قرض الحسنه ازدواج با مبالغ ۵۰۰ و۷۰۰ میلیون 
ریــال برای حمایــت از ازدواج جوانان، پرداخت وام 
قرض الحسنه به بازنشستگان وزارت دفاع و پشتیبانی 
در مبالــغ ۱۰۰و ۲۰۰میلیــون ریالی، پرداخت وام 
۱۰میلیون ریالی در قالب بسته معیشتی به سرپرست 
خانــوار نیــز از جمله اقدامــات بانک آینده در حوزه 

اعتباری و پرداخت تسهیالت است.

رشد 1۵۴ درصدی سود عملیاتی تا نسبت های مالی بنیادی قوی
بیمه کارآفرین در ســال ۱۴۰۰ توانست 
وضعیت خود نســبت به سال گذشته را 
حدود ۴۰ درصد ارتقا دهد.در حوزه حق 
بیمه صادره، سود انباشته و درآمد بیمه 
کارآفرین حدود ۴۰ درصد بیش از سال 

گذشته عملکرد داشته است.
شــرکت بیمه کارآفرین در سال ۱۴۰۰ 
توانســت وضعیت خود نســبت به سال 

گذشته را حدود ۴۰ درصد ارتقا دهد.
در حوزه حق بیمه صادره، ســود انباشته 
و درآمد بیمه کارآفرین حدود ۴۰ درصد 
بیش از سال گذشته عملکرد داشته است، 
اما مهم تر از همه اینکه این شرکت رشدی 
۱۵۴ درصدی در سود عملیاتی داشته که 
در کنار نسبت های بنیادی قوی شرکتی 

امن برای سرمایه گذاری شده است.
بــه گزارش کیوســک خبر بــه نقل از 
بانکداری ایرانی، رشــد این شــرکت در 
صنعت بیمه مناســب ارزیابی می شــود 
چراکــه این شــرکت در برخی حوزه ها 
مانند ســود خالص بیــش از ۷۵ درصد 

رشد داشته است.
همچنین درآمدهای بیمه ای از محل های 
مختلف در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳ هزار و 
۹۴۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 
گذشــته با رقم ۱۰ هزار و ۱۳۱ میلیارد 

ریال ۳۸ درصد رشد داشته است.
نسبت های بنیادی قوی و رو به رشد

اما برای بررســی شرکت های بیمه باید 
به نسبت های آن شرکت توجه بیشتری 
کرد تا مشــخص شود که شرکت دارای 

شرایط بنیادی قوی است یا خیر؟
مهم ترین نسبت های مالی شرکت های 

بیمه، نســبت خســارت اســت که هر 
چه بیشــتر نســبت به دوره های قبلی 
کاهشــی تر باشــد یعنی روند مدیریت 

ریسک شرکت مناسب تر شده است.
در پایــان آذر ۱۴۰۰ حــق بیمه صادره 
شــرکت بیمه کارآفرین، معادل ۱۱ هزار 
و ۹۸۷ میلیــارد ریال بوده و خســارت 
پرداختــی پنج هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال 
بوده اســت. بر اساس این داده ها، نسبت 

خسارت ۴۶ درصد بود.
حال آنکــه در آذر ۹۹ حــق بیمه صادره 
۹ هــزار ۹۵۷ میلیارد ریال و خســارت 
پرداختــی پنج هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال 
بود که درنهایت نســبت خســارت سال 
آذر ۹۹ معادل ۵۳ درصد بوده که نشان 

می دهد در ســال ۱۴۰۰ نسبت خسارت 
شرکت کاهشی هفت درصدی داشت.

نســبت بازدهی حقوق صاحبان ســهام 
نیز به موفقیت مدیریت شرکت و میزان 
کارایــی آن ها در حداکثــر کردن بازده 
ســهامداران عادی است. درواقع، نسبت 
حقوق صاحبان سهام به دارایی که نشان 
از بهبود وضعیت ســهامداران شرکت و 
برخورداری از شــرکت دارد، در ســال 
جاری این نسبت حدود ۱۶ درصد بود.

همچنیــن ســود خالــص شــرکت بیمه 
کارآفریــن در آذر ۱۴۰۰ معــادل دو هزار 
و ۴۹۰ میلیــارد ریال بوده که رشــدی ۷۵ 
درصدی نســبت به ســال قبل داشــته اما 
مهم تر اینکه نســبت سود شرکت ۲ درصد 

بوده که بر اســاس استانداردهای بیمه رقم 
مناســبی اســت. در حقیقت، نسبت سود 
خالــص به دارایی نیز یکی از بهترین معیار 
برای سنجش سودآوری یک شرکت بوده و 
نشان از توان به کارگیری مؤثر از دارایی های 

شرکت در ایجاد سود خالص است.
افــزون بر این، ســرمایه شــرکت بیمه 
کارآفرین در ســال جــاری ۹ هزار و ۵۰۴ 
میلیارد ریال بوده که بر این اساس نسبت به 
سرمایه به دارایی ۱۱ درصد بوده که نشان 
از اهمیت مالی شــرکت دارد. عالوه بر این 
نسبت اهرمی شرکت ۵درصد بوده است.

گفتنی است که سود انباشته شرکت در 
آذر ۱۴۰۰ مبلغ سه هزار و ۴۹۵ میلیارد 
ریال بوده و نســبت به رقم سود انباشته 

ســال پایان سال ۱۳۹۹ با رقم دو هزار و 
۵۱۹ میلیارد ریال رشــدی ۳۹ درصدی 

داشته است.
رشد 154 درصدی سود عملیاتی 

شرکت بیمه
در شــهریورماه ۱۴۰۰ رقم نسبت سود 
عملیاتــی ۵۰ درصد بوده اســت یعنی 
از این میزان فروش ســود عملیاتی ۵۰ 

درصدی کسب شده است.
در شهریور سال گذشته نسبت سود عملیاتی 
حدود ۲۰ درصد بوده و شرکت نتوانست از 
فروش خود ســود عملیاتی مناسبی کسب 
کند، لذا در ســال جاری عملکرد عملیاتی 
شــرکت و کیفیت سودآوری شرکت بهبود 

چشمگیری داشت.
در آذر ســال جاری این وضعیت بهبود 
چشمگیری داشت؛ چراکه سود عملیاتی 
شــرکت بیمه کارآفرین نسبت به سال 
قبل رشــدی ۱۵۴ درصدی داشــته و از 
رقم یک هزار و ۱۱۶ میلیارد ریالی سال 
قبل به رقم دو هزار و ۸۴۲ میلیارد ریال 
رسید. این رشد در نسبت بازدهی حقوق 
صاحبان سهام خالص سود و نسبت سود 
عملیاتی در صنعت بیمه کمتر معمول و 
مرسوم بوده و نشان از باال بودن کیفیت 
سودآوری شرکت بیمه کارآفرین دارد.

وضعیت رو به رشد
این وضعیت مالی با نســبت های مناسب 
گویایان اســت که وضعیت شرکت بیمه 
کارآفرین روزبه روز بهبود بیافته و شرایط 
سودآوری مناسبی را محقق می کند که 
برای ســرمایه گذاری و اعتماد مشتریان 

مناسب تر از قبل می شود.

اخبار

 پست بانک ایران دستورالعمل نحوه مدیریت ریسک های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
کرد کارگزاری بانکی را ابالغ  در روابط 

اداره کل مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریســم پســت بانک 
ایران، »دستورالعمل نحوه مدیریت ریسکهای مرتبط با پولشویی و 
تامین مالی تروریسم در روابط کارگزاری بانکی« اداره کل مقررات، 
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابالغ کرد.
 بــه موجب مادــه )۹۲( آیین نامه اجرایی ماده )۱۴( الحاقی قانون 
مبارزه با پولشویی مصوب مهرماه ۹۸ هیات وزیران، موسسات اعتباری 

موظف شده اند در روابط کارگزاری برون مرزی، ارزیابی مناسبی از 
ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیتهای 
بانکی خــود انجام دهند و اقدامات الزم را برای شناسایی بانک 
درخواستکننده انجام د هند. بر اساس این دستورالعمل، بانکهای 
کارگزار مکلف هستند برای شناسایی ماهیت فعالیت بانک درخواست 
کننده روابط کارگزاری، اطالعات کافی را پیش از برقراری تعاملکاری 
و پس از آن جمعآوری کنند و ریسکهای پولشویی و تامین مالی 

تروریسم را به صورت مستمر ارزیابی کنند. بر اســاس این گزارش، 
»دستورالعمل نحوه مدیریت ریسکهای مرتبط با پولشویی و تامین 
مالی تروریسم در روابط کارگزاری بانکی» بر طبق، تبصره (۱) ماده 
)۲۹( آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب مهرماه ۹۸ 
هیات وزیران تدوین شده و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ کمیسیون 
مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید قرار 
گرفت و از این پس دستورالمل های پیشین قابل استناد نخواهد بود.

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک 
گردشگری برای انتخاب اعضای هیات مدیره بانک روز شنبه هفتم 

اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
دراین جلسه که با حضور بیش از ۵۴ درصد سهامداران برگزار شد، 
محمد بیگدلی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره بانک گردشگری و 
همچنین رضا مجیدی و علیرضا حاج علی به عنوان اعضای علی البدل 
انتخاب و معرفی شدند. رئیس مجمع عمومی در این جلسه، ضمن 
معرفی اعضای هیات مدیره پیشــنهادی، ســوابق اجرایی هر یک از 

اعضا را قرائت کرد و سهامداران با آنان آشنا شدند.
جلســه مذکور با حضور مرتضی خامی مدیرعامل، حسین رحمتی 
قائم مقام و اعضای هیات مدیره بانک گردشگری و همچنین نماینده 

سازمان فرابورس در سالن اجتماعات برگزار شد.
ایــن گزارش حاکیســت: جلســه مجمع عمومی عادــی به طور 
فوق العادــه صاحبان ســهام بانک گردشــگری بــا رعایت کامل 
پروتکل های بهداشــتی برگزار شــد و عالوه بر حضور بیش از ۵۴ 
درصد سهامداران، سایر صاحبان سهام به صورت برخط )آنالین( 

در جریان موارد مطرح شده در جلسه قرار گرفتند.

بانک گردشــگری ۱۰۰ شــعبه در سراســر کشور دجلسه مجمع 
عمومی عادی بانک گردشگری برای انتخاب اعضای هیات مدیره 

برگزار شد
جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان ســهام 
بانک گردشگری برای انتخاب اعضای هیات مدیره بانک روز شنبه 

هفتم اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک 
گردشگری، دراین جلسه که با حضور بیش از ۵۴ درصد سهامداران 
برگزار شد، محمد بیگدلی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره بانک 
گردشــگری و همچنین رضا مجیدی و علیرضا حاج علی به عنوان 

اعضای علی البدل انتخاب و معرفی شدند.
رئیس مجمع عمومی در این جلســه، ضمن معرفی اعضای هیات 
مدیره پیشــنهادی، ســوابق اجرایی هر یک از اعضا را قرائت کرد و 

سهامداران با آنان آشنا شدند.
جلســه مذکور با حضور مرتضی خامی مدیرعامل، حسین رحمتی 
قائم مقام و اعضای هیات مدیره بانک گردشگری و همچنین نماینده 

سازمان فرابورس در سالن اجتماعات برگزار شد.
ایــن گزارش حاکیســت: جلســه مجمع عمومی عادــی به طور 
فوق العادــه صاحبان ســهام بانک گردشــگری بــا رعایت کامل 
پروتکل های بهداشــتی برگزار شــد و عالوه بر حضور بیش از ۵۴ 
درصد سهامداران، سایر صاحبان سهام به صورت برخط )آنالین( 

در جریان موارد مطرح شده در جلسه قرار گرفتند.
بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.

گردشگری برای انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد جلسه مجمع عمومی عادی بانک 

خبر  ویژه

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

اول  هیــات   1400/11/17 مورخــه   140060318015003374 شــماره  رای  برابــر 
فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تكلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع 
ــه  ــات مالكان ــام تصرف ــك خم ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
و بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید امیــن میرمحمــد صادقــی فرزنــد ســید مهــدی 
بــه شــماره شناســنامه 7686 صــادره از تهــران درشــش دانــگ یــک بــاب خانــه 
ومحوطــه مشــتمل بــر انبــار بــه مســاحت 966.61 مترمربــع در پــالك شــماره 83 
فرعــی از 12 اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از پــالک 35 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در 
ز گردیــده اســت. .لــذا  كویشــاه خریــداری از مالــك رســمی آقــای علــی عزتــی محــر
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی 
دومــاه  مــدت  بــه  اگهــی  اولیــن  انتشــار  تاریــخ  از  تواننــد  مــی  باشــند  داشــته 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكی ــررات س مق
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/25 ونوبت دوم:1400/12/09

ک 2955     محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامال

گهی فقدان سند مالکیت المثنی 644 سنگ 28 آ
ارائــه  بــا  فــوق  پــالک  اعیــان  و  عرصــه  ششــدانگ  مالــک  كاظمــی  رضــا  آقــای 
دوبــرگ استشــهادیه دفتــر اســناد رســمی شــماره32 خمــام بــه ایــن اداره مدعــی 
گردیدنــد ســند مالكیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان یكقطعــه زمیــن بــه مســاحت 
7435 مترمربــع بــه شــماره ششــصد و چهــل و چهــار فرعــی مفــروز از پــالک یــک و 
ســه بخــش پنــج گیــالن ســنگ اصلــی بیســت و هشــت واقــع در قریــه چــوكام كــه 
ــل  ــت آن ذی ــند مالكی ــادی س ــعه اقتص ــارم توس ــه چه ــاده 133 برنام ــرای م در اج
آقــای علــی  ثبــت 7925 صفحــه 10 دفتــر -5-76 بــه شــماره 653802 بنــام 
زلــی صــادر و تســلیم گردیــده ســپس ششــدانگ پــالک برابــر ســند  وجــدان بر
قطعــی شــماره 36998-1392/05/15 دفترخانــه شــماره 612 شــهر تهــران اســتان 
تهــران بــه آقــای رضــا كاظمــی انتقــال قطعــی یافتــه اســت حســب اعــالم نامبــرده 
ســندمالكیت بدلیــل جابجایــی منــزل مفقــود گردیــده وازایــن اداره درخواســت 
صــدور ســند مالكیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق تبصــره یــک مــاده 
120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه كســی مدعــی 
انجــام معاملــه بــا ســند فــوق مــی باشــد مراتــب را ظــرف ده روز از انتشــار آگهــی بــه 
ر برابــر مقــررات نســبت  ایــن اداره اعــالم نمایــد لــذا پــس از گذشــت مهلــت مقــر

بــه صــدور ســند مالكیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد.
ک خمام محمد رجب پور دموچالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امال

مفقودی 
بــرگ سبزوســند كمپانی رنو تیــپ L 90 لوگان  
بــه  ســفید-روغنی  رنــگ  بــه   1388 مــدل 
شــماره شــهربانی ایــران74-138 ص 76 بــه 
شــماره موتور K4MA690W017829 شــماره 
نــام   NAPLSRALD91043360 شاســی 
محمــد ســلیمی بــه كــد ملــی 6509768968 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود 

میباشــد. 

مفقودی 
موتورســیكلت  كمپانــی  ســند  ســبزو  بــرگ 
رنــگ  بــه  125 مــدل 1390   CDI زیگمــا تیــپ
قرمــز شــماره پــالک ایــران ایــران17641-765 
شــماره    2980593**N1D موتــور  شــماره 
VIN:IRAHD9010MC000956 بــه نــام ســید 
ــی  ــادی كــد مل ــی هاشــمی ابــدال اب محمــد عل
درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   0941418286

اعتبــار ســاقط میباشــد.
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؛ نماینده ولی فقیه در دیدار اعضای مجمع قاریان تبریز

فعالیت های قرآنی رشد و توسعه چشمگیری یافته است
آذربایجان شــرقی  / گروه استان ها: نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شرقی گفت : توجه به فعالیت 
های قرآنی و احیاء فرهنگ اُنس با قرآن ، در حال 
حاضــر که جوامع با رکود فرهنگی و تنزل مکارم 
اخالقی مواجه شــده اند ، یک امر ضروری اســت.
حجت االســالم و المســلمین دکتر آل هاشم در 
دیدــار با اعضاء مجمــع قاریان تبریز ، ضمن ابراز 
رضایت و خرســندی از گزارش عملکرد مجمع ، 
با تأکید بر لزوم ارتباط رسانه با مردم در خصوص 

برنامه تلویزیونی »قرآن نغمه سی« گفت : من برنامه 
»قرآن نغمه سی«  را در ماه مبارک رمضان دیده 
ام و احســاس میکنم که این برنامه در ارتباط با 
مخاطبین موفق بوده اســت.نماینده محترم ولی 
فقیه در استان ضمن تشکر از زحمات همکاران و 
مدیران سازمان صدا و سیمای مرکز تبریز، اداره 
کل اوقاف و امور خیریه و اداره کل تبلیغات اسالمی 
خاطر نشان کرد : امیدوارم در ماه مبارک رمضان 
، این ویژه برنامه با شــکل و شــمایل جدید و آیتم 

های متنوع ، دوباره ادامه داشته باشد تا باز هم به 
لطف چنین برنامه هایی ، با قرآن مأنوس شــویم.

در ابتدای این دیدار ، حسین قربانی مدیر عامل 
مجمع قاریان تبریز،  ضمن ارائه گزارشی اجمالی 
از عملکرد و فعالیتهای سالهای اخیر مجمع قاریان 
تبریز ، در خصوص روند برگزاری مســابقه پخش 
زندــه تلویزیونی »قرآن نغمه ســی« گفت : این 
مسابقه با همفکری و همکاری جمعی از اساتید ، 
پیشکسوتان و با تشکیل تیم های تخصصی توسط 

مجمع قاریان تبریز ، طراحی و در شبکه استانی 
سهند به صورت زنده اجرا شده که طبق نظرسنجی 
ها ، خوشبختانه در دو سال اخیر ، توانسته است 
مخاطبان زیادی را جذب کند. این اســتاد قرآن 
ضمن تشکر از اساتید حاضر در جلسه، خاطر نشان 
کرد: مسابقه تلویزیونی »قرآن نغمه سی« علیرغم 
اجرا در مدت زمان کوتاه، بخشــهای مختلفی از 
مفاهیم، قرائت و حفظ را شامل گردیده و در حال 

ارتقاء کیفیت و نوآوری های خالقانه است.

کرد؛ کید  گردانی تأ گلستان در مراسم آغاز انبار  گاز استان  مدیر عامل شرکت 

لزوم دقت و صحت سنجی در آمار برداری تجهیزات موجود گازرسانی
گلستان / گروه استان ها:  مدیرعامل 
شرکت گاز استان گلستان و همراهان 
با حضور در انبار مرکزی شــرکت در 
مراســم آغاز عملیــات انبارگردانی، 
لــزوم صحت و دقت در آماربرداری و 
شــمارش تجهیزات و وسایل موجود 
گازرســانی را مورد تاکید قرار دارد. 
علــی طالبی در این رابطه با اشــاره 
بــه اینکه گــروه انبارگردانی از میان 
نیروهای باســابقه و آشــنا به فرآیند 
انبارگردانــی انتخاب شــده و کاماًل 
تجهیزات گازرسانی را می شناسند و 
به اهمیت موضوع وفرآیند آماربرداری 
دقیق آن ها واقف اند.وی افزود: طبق 
روال همه ساله در ایام پایانی سال در 

راســتای به روزرسانی موجودی انبار 
کاال و رفــع مغایرت هــا و اختالفات با 
سیســتم یکنواخت کاال این شرکت 
اقدــام بــه انبارگردانی می کند و این 
عمل با دقت خاصی انجام می شــود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان 
با تقدیر از گروه منتخب انبارگردانی، 
در ادامه رهنمودهای الزم در خصوص 
انجام منظم شمارش کاالهای موجود 
و ثبت دقیق آن ها در سیستم مکانیزه 
کاال ارائه نمود.شــایان ذکر است در 
ادامه مدیرعامل شــرکت گاز استان 
گلستان و همراهان از لوازم ،تجهیزات 
و اجنــاس موجود دــر انبار مرکزی 

شرکت  نیز بازدید بعمل آوردند.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

ج اعالم کرد؛ مدیر منطقه 9 شهرداری کر
 حذف زوائد بصری 

از چهره منطقه 9 کرج
البرز / گروه اســتان ها:  مدیر منطقه ۹ شهرداری 
کرج گفت: ســاماندهی فضاهای شــهری و رفع 
آلودگی های بصری از سطح منطقه با جدیت در 
حال انجام اســت.آرش یگانی ، اظهار کرد: حذف 
زوائــد بصری از فضاهای عمومی احترام به حقوق 
شــهروندان اســت که این امر مهم با همکاری و 
مشــارکت بیشتر شهروندان با شهرداری محقق 
می شــود. وی اضافه کرد: در راســتای زیباسازی 
چهره شــهر، عملیات پاک سازی آلودگی بصری 
و امحــاء آگهی ها همچنین اجرای ۵۵۰ مترمربع 
عملیات رنگ آمیزی جداره های شــهری و حذف 
زوائد بصری در ســطح منطقه انجام شــده است.
مدیر منطقه ۹ شــهرداری کرج از شستشــوی 
معابــر، مخازن مکانیــزه، تابلوها و عالئم ترافیکی 
و جمــع آوری ۱۶ تــن خاک و نخاله در ســطح 
منطقه خبر داد و گفت: این اقدامات در راســتای 
بهبود ســیمای شهر و بهسازی و زیباسازی معابر 
و محیط های شهری انجام می شود.یگانی گفت: با 
اجرای اقدامات طرح اســتقبال از بهار با آرایش و 
پیرایش مناظر و فضای سبز شهری شاهد شهری 
زیباتر از گذشته باشیم و با آغوشی باز از میهمانان 

و مسافران نوروزی پذیرایی کنیم. 

به مناسبت گرامیداشت شهادت خلبانان پایگاه 
هوایی فکوری؛

 رزمایش کمک مومنانه 
در تبریز برگزار شد

آذربایجان شرقی / گروه استان ها: رزمایش کمک 
مومنانه به مناسبت گرامیداشت شهادت خلبانان 
پایگاه شهید فکوری در تبریز برگزار شد.بمناسبت 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا خلبانان پایگاه 
شــهید فکوری تبریز و یکــی از هم وطنان عزیز، 
بــه همت پایگاه مقاومــت امیر المومنین منطقه 
آخمقیه تبریز، بیش از ۱۰۰ بسته معیشتی، ۱۰۰ 
بسته لوازم التحریر و ۱۰۰ جفت کفش به خانواده 
هــا و دانــش آموزان کم بضاعت منطقه آخمقیه، 
توزیع شد.به گزارش خبرنگار ما ، مسئول کانونهای 
خدمت آستان قدس رضوی در استان آذربایجان 
شرقی ، در این مراسم با بیان اینکه انفاق و بخشش 
از واالترین و انسانی ترین اعمال است، اظهار داشت: 
کمک به نیازمندان نه تنها در اسالم و ایران، بلکه 
در هر مذهب و فرهنگی، تأکید شده است و در ایام 
همه گیری شیوع کرونا هم به خوبی این موضوع 
دیده شد.سردار شاکر گفت : نقش مردم و نهادهای 
مردمی در کمک های مؤمنانه و رزمایش مواسات، 
خیلی پر رنگ بود و شــاهد هستیم که در سراسر 
کشــور، میلیون ها بسته معیشتی، بهداشتی و ... 
توسط همین کمک های مردمی و خیرین، تهیه 
و توزیع شده است.وی ادامه دار بودن و تداوم این 
کمک ها را یک امر مهم و ضروری دانست و گفت: 
از قدیم االیام، مردم ایران در مناسبت های مختلف 
ملی و مذهبی، جمع آوری کمک های نقدی و غیر 
نقدــی برای کمک بــه نیازمندان را به ِجد دنبال 
مــی کردنــد و مطمئنا از این به بعد هم حتی بعد 
از ریشــه کنی ویروس منحوس کرونا، این عمل 
بســیار نیکو، با همان شدت و شور، دنبال خواهد 
شد.فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز هم در ادامه با 
بیان اینکه این مراسم به همت پایگاه مقاومت بسیج 
و خیرین، به مناســبت گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهدای خلبان سانحه اخیر تبریز برگزار می شود، 
گفت: در سطح سپاه ناحیه امامت تبریز هم در طول 
ایام گذشــته و ایام دهه فجر ، حدود ۷۳۰۰ بســته 
معیشتی دیگر توزیع شده است.وی افزود: رزمایش 
مواسات و کمک مؤمنانه را تا زمان ریشه کنی کامل 
ویروس کرونا، همچنان با قدرت ادامه خواهیم داد 
و امیدواریم که خروجی این کارها به رضایت مردم 
و حل مشــکلی هر چند جزئی از مشکالت مردم 
منجر شود.مسئول ستاد مدافعین سالمت استان 
هم در ادامه این مراســم، با تجلیل از فعالیتهای 
خیرین و بســیجیان در ایام شــیوع ویروس کرونا 
گفت: حضور خودجوش مردمی در تمام لحظه ها 
و روزهای سخت همه گیری کرونا، قابل تحسین 
و کم نظیر بود که نشان از نوع دوستی و اهمیت به 
ایثار در نزد مردم ایران دارد.سردار ایرانزاد، با تأکید 
بر توجه و حمایت از مردم حاشیه نشین کالنشهر 
تبریز گفت: اگر کل مناطق حاشــیه نشــین شهر 
تبریز را لحاظ کنیم، شاید بتوان گفت بیش از ۵۰۰ 
هزار نفر که اکثرا هم از قشر زحمت کش کارگری 
هستند، در این مناطق سکونت دارند و دولت ها و 
ارگانها، وظیفه دارند به شکل زیرساختی و اصولی، 
معظــالت این مناطــق را حل کنند، اما خیرین و 
نهادهای مردم نهاد هم در حد توان خود، در ایام 
ســخت، همواره سعی کرده اند که در کنار مردم 
نیازمند این مناطق باشند.فرمانده پایگاه مقاومت 
امیرالمومنین آخمقیه هم در این مراســم، نقش 
خیرین، بانوان و بسیجیان منطقه آخمقیه تبریز 
را در توزیع صدها هزار بسته معیشتی، بهداشتی، 
جهیزیه، لوازم التحریر و ... را بسیار مهم دانست و 
گفت : اگر امروز ، این منطقه و پایگاه مقاومت ، در 
جمع آوری و توزیع خیل عظیم کمک های مردمی 
،ممتاز و زبانزد هست ، به واسطه کار تیمی و روحیه 

انقالبی و جهادی مردم منطقه است.

رئیس انبار تختال و کوره های پیش گرم 
فوالد مبارکه خبر داد؛

افزایش راندمان کاری 
رکوپراتورهای کوره پیش گرم 

شماره 2 نورد گرم
اصفهان / سمیه کربالیی بادی

محســن امینــی، رئیس انبــار تختال و 
کوره های پیش گرم از باال بردن راندمان 
کاری رکوپراتورهــای کــوره پیش گرم 
شماره ۲ نورد گرم فوالد مبارکه خبر داد.
وی تصریح نمود: ازآنجاکه امکان تبدیل 
تمام انرژی ورودی به کار مفید وجود ندارد 
بخش زیادی از انرژی به شکل حرارت از 
قســمت های مختلف کوره تلف می شود 
کــه عمدــه این تلفات حرارتی شــامل 
گازهای خروجی از طریق دودکش ها به 
محیط است که به منظور استفاده مجدد 
حــرارت خروجی از دودکش های کوره 
پیش گرم و بهینه سازی مصرف سوخت، 
از مبدل هــای حرارتــی )رکوپراتورها( 
اســتفاده می گردد.رئیس انبار تختال و 
کوره هــای پیش گرم خاطرنشــان کرد: 
با بررســی و آنالیز حرارتــی رکوپراتور 
به عنــوان سیســتم بازیافت حرارت در 
دودکــش کوره های پیش گرم نورد گرم 
شرکت فوالد مبارکه و با محاسبه تلفات 
حرارت خروجی از دودکش ها، مشخص 
شــد که راندمان رکوپراتورهای موجود 
خیلی کمتــر از راندمان رکوپراتورهای 
مشابه در شرایط طراحی است و عملکرد 
بازیابی حرارت این مبدل در سطح پایینی 
به ســر می برد، به همین منظور تصمیم 
به تعویض رکوپراتورهای موجود گرفته 
شــد.وی در خصــوص این پروژه یادآور 
شــد: یکی از مسائل بسیار مهم در انجام 
این پروژه، بومی ســازی رکوپراتورها بود 
که هزینه ســاخت داخلــی این تجهیز 
یک چهــارم نمونه خارجــی آن برآورد 
شــد.امینی از مدیریت ناحیه نورد گرم، 
واحدهای خرید، بومی سازی و دفتر فنی 
تعمیــرات ناحیه که در اجرای این پروژه 
همکاری داشتند، تشکر و قدردانی نمود.

علی عســکری زاده، مســئول تعمیرات 
واحد نیز در ادامه در خصوص این پروژه 
افــزود: مونتاژ و دمونتــاژ این تجهیز با 
کیفیت کامل و در کمترین زمان ممکن 
)یک ماه زودتر از آخرین رکورد( توسط 
تعمیرات واحد کوره های پیش گرم انجام 

شد.
 

ج: شهردار کر

مردم، مساجد و گروه های 
ح  جهادی ارکان طر

»علمداران خدمت« هستند 
البرز / گروه اســتان ها: شــهردار کرج با 
بیان اینکه یازده مرحله از طرح علمداران 
خدمت اجرا شده، گفت: مردم، مساجد و 
گروه های جهادی ارکان طرح نگاهداشت 
شهر هستند که آخرین مرحله آن در سال 
جــاری، جمعه آینده در حاشــیه اتوبان 
اکران خواهد شــد.مصطفی ســعیدی 
)جمعه ششــم اســفند( طی سخنانی 
دــر اختتامیه برگــزاری طرح جهادی 
نگاهداشــت شــهر )علمداران خدمت( 
در ســطح مناطق ۱۰ گانه که با حضور 
اعضاء شــورای اســالمی شهر، اصحاب 
رسانه، شهردار، معاونین، مدیران مناطق 
تابعه، مدیران عامل سازمان های وابسته 
و تعدادــی از مدیران کل دوایر مختلف 
در محل منطقه دو شهرداری کرج برگزار 
شد، اظهار داشت: از اینکه به واسطه این 
طــرح روزهای جمعه رنِگ کار و تالش و 
پاســخگویی به خود گرفت، خرسندم و 
بــه همه همکاران و دســت اندرکاران و 
کارگران خدــوم خداقوت می گویم.وی 
افزود: فلســفه اجرای طــرح علمداران 
خدمت ســه محور عمده است؛ اول آنکه 
تمرین و رزمایشی برای مشارکت جمعی 
و مدیریت گروهی در حوزه فعالیت های 
شهری است که تقویت کننده روح اتحاد 
و همدلــی می باشــد، ثانیاً جهت گیری 
اجتماعی را به اقدامات شهرداری تزریق 
نمود و همین طور بهانه ای برای قدردانی 
و پرداخــت پاداش بــه نیروهای خدوم 
حوزه خدمات شــهری در سطح مناطق 
ده گانه شــد که امیدوارم مورد رضایت 
شــهروندان قرار گرفته باشد.شــهردار 
کــرج بــا بیان اینکه دــه مرحله از طرح 
در ســطح مناطق ده گانه و یک مرحله 
فوق العاده نیز برای پاکســازی حاشیه 
رودخانه اجرایی شــد و هفته آینده نیز 
برای پاکســازی حاشــیه اتوبان گرد هم 
خواهیم آمد، ادامه داد: ان شاء اهلل دوره 
جدید طرح در اواخر اردیبهشت یا اوایل 
خرداد ۱۴۰۱ در حالی اکران می شود که 
نواقص آن مرتفع شده و با خالقیت ها و 
نوآوری هایی همراه می شــود تا مضاعفاً 

کام مردم را شیرین نماید.

استانها 6

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان:

گرم سال مهیاتر می شوند نیروگاه های ذوب آهن اصفهان برای تامین برق در فصول 
 اصفهان / سمیه کربالیی بادی

ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در ادامه 
بازدید از بخش های مختلف شــرکت با حضور در نیروگاه ها و بخش 
آب رســانی، با تالشــگران این بخش ها دیدار و گفتگو کرد.رخصتی 
در این دیدار ضمن قدردانی از همت و تالش پوالد مردان ذوب آهن 
،بــه اهمیــت نیروگاه های شــرکت و همچنین فعالیت های مربوط به 
تامیــن آب مــورد نیاز خط تولید با توجه به در پیش بودن فصول گرم 
ســال و مشــکالت احتمالــی در تامین آب و بــرق حاصل کمبود آب 
همچون ســنوات گذشــته اشــاره کرد و گفت : در این راستا تعمیرات 
زودهنگام نیروگاه های شرکت آغاز شده وجلسات بازدیدهای میدانی 
به طورمنظم انجام می گردد تا شــرایط برای فعالیت حداکثری آنها 
فراهم شود و در نتیجه با مشکالت ناشی از قطع برق که در سال جاری 
شــاهد آن بودیم ، مواجه نشویم.شــایان ذکر است ذوب آهن اصفهان 
دارای۴واحدنیروگاه حرارتی با ظرفیت بیش از ۲۲۰ مگاوات اســت 

کــه عمدــه خوراک آن از گازهای فرایندی خط تولید بوده و به منظور 
دستیابی به راندمان باالتر که در نهایت منجر به وابستگی کمتر به شبکه 
برق سراسری خواهد شد؛گازهای فرایندی با گازهای طبیعی ترکیب 

مــی گردد.تــوان تولیدی این نیروگاه ها به نحوی اســت که جایگزین 
نیروگاه های تولید برق شــبکه سراســری حداقل برای مصرف داخل 
کارخانه است. در واقع اگر این نیروگاه ها فعالیت نکنند کل برق مصرفی 
توسط شبکه سراسری باید تامین گردد.با این وجود در حالی که در 
جدــول تعرفه گاز، نــرخ گاز مصرفی نیروگاهی برابر ۱۰ درصد تعرفه 
خوراک پتروشــیمی لحاظ گردیده است ولی تعرفه گاز مصرفی برای 
این شــرکت ، با تعرفه صنایع فوالدی برابر ۳۰ درصد تعرفه خوراک 
پتروشــیمی محاســبه می گردد.امید است با عنایت به بررسی پیش 
نویس قانون بودجه ســال۱۴۰۱در کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی، با الحاق تبصره ای به قانون بودجه ، بهای گازمصرفی شرکت 
هایی که دارای نیروگاه بوده و بخشی از برق مصرفی خود را به جای 
دریافت از شبکه سراسری با گاز طبیعی تولید نموده و در خود کارخانه 
مصرف می کنند مانند ســایر نیروگاه های موجود در شــبکه برابر۱۰ 

درصد خوراک پتروشیمی محاسبه گردد.

مشهد / سیده زهرا حیدری
شهردار مشهد با تاکید بر حفظ حقوق مردم، گفت: کارشناسان حقوقی 

شهرداری نهایت انصاف و رعایت حال مردم را داشته باشند.
سید عبدا... ارجائی در مراسم گرامیداشت روز وکیل مدافع که با حضور 
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسالمی شهر و کارشناسان 
اداره کل حقوقی شــهرداری برگزار شــد، افزود: یکی از نکاتی که برای 
ما در حوزه حقوقی بسیار مهم است رعایت حق مردم است .وی اضافه 
کــرد: برهمین اســاس از همکارانم می خواهــم که در مواجه با مردم، 
نهایت انصاف را در مباحث حقوقی داشته باشند کاری که تاکنون هم 
انجام می دادید.شهردار مشهد با بیان اینکه امروز سطح رضایت مندی 
مردم از مجموعه شهرداری ها در سراسر کشور بنا به هردلیل قابل قبول 
نیست، اظهارکرد: این درحالی است که بیشترین خدمات را شهرداری 
در برابر ســایر ســازمان ها و دستگاه های دولتی به مردم ارائه می دهد.

ارجائی تصریح کرد: این همه شکایت علیه شهرداری ها و شهرداری ها 
علیه مردم برای چیست؟ درحالی که شهرداری ها یک نهاد ۱۰۰ درصد 
خدماتی هستند، بنابراین اولین و اصلی ترین درخواست ما از کارشناسان 

حقوقی این است که نسبت به مردم نهایت انصاف را داشته باشید.وی 
ادامه داد: اما در مقابل گردن کلفت ها، زمین خواران، شهرخواران، منابع 
ثروت و قدرت محکم بایستید و بدانید با تمام توان و بیش از آن حمایتتان 

خواهیم کرد.ارجائی به اصالح برخی از بندهای بودجه ۱۴۰۱ کشوردر 
حوزه شهرداری ها اشاره و اظهارکرد: اگر بودجه ۱۴۰۱ کشور با همان 
شــکلی که در حوزه شــهرداری ها بود تصویب می شد، دچار مشکالت 
زیادی می شــدیم لذا با کار منســجم و همکاری شهرداری ها و مجلس 

پیگیری های زیا دی انجام و سرانجام ما پیروز شدیم.
وی گفت: در همین راســتا امروز توانســتیم یک تبصره دیگر که علیه 
شــهرداری ها بــود تحت عنوان دو درصد از محــل عوارض پروانه ها 
برای مالیات را ابطال کنیم .شــهردار مشــهد اضافه کرد: درمجموع 
کار کارشناســان حقوقی بســیار حســاس اســت زیرا از یک طرف با 
حق الناس و از طرفی با بیت المال سروکار دارند لذا از شما می خواهم 
که در تصمیمات و کارشناســی هایی که دارید بسیار دقت کنید.وی 
ادامه داد: از همکاران حقوقی شهرداری می خواهیم برای اینکه دچار 
مشــکالت کمتری شــویم قبل از تدوین لوایح یا انعقاد قراردادها به 
موضوع ورود پیدا کرده و نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند که این 
امر می تواند کمک بســیاری به مدیریت شهری جهت کاهش دعاوی 

حقوقی داشته باشد.

شهردار مشهد:

کلفت ها و منابع ثروت و قدرت محکم بایستید گردن  مقابل 

خبر  ویژه

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: رئیس کانون وکالی دادگستری استان 
کرمانشــاه گفت: وکالی این کانون طی ســال جاری به بیش از سه هزار 
نفر از شهروندان کرمانشاهی مشاوره حقوقی تلفنی و یا حضوری رایگان 
ارائه دادند.روح ا... وکیلی به مناسبت هفته استقالل نهاد کانون های وکال 
دادگستری بااشاره به فعالیت بیش از ۷۴۰ وکیل و ۱۵۰ کارآموز وکالت 
در استان، اظهار کرد: طی سال جاری وکالی کانون وکالی دادگستری 
استان خدمات متعدد حقوقی را به مردم ارائه داده اند.وی ادامه داد: در این 
راستا از ابتدای امسال  برای ۴۶۴ نفر از شهروندانی که به دلیل مشکالت 
مالی نمی توانستند برای پرونده های قضایی خود وکیل بگیرند، وکیل 

معاضدتی تعیین کردیم.رئیس کانون وکالی دادگستری کرمانشاه در 
ادامــه بــه تعیین ۲۰۰ وکیل تســخیری هم برای پرونده های کیفری 
اشــاره کرد و گفت: طی این مدت به بیش از ســه هزار نفر از شــهروندان 
کرمانشــاهی مشــاوره رایگان تلفنی و یا حضوری ارائه داده ایم.وی در 
بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامیداشت سالروز استقالل نهاد کانون 
وکالی دادگستری در ایران، افزود: کانون های وکالی دادگستری برای 
رسیدن به استقالل حرفه ای و نه سیاسی، فراز و نشیب هایی را پشت 
سر گذاشته اند.وکیلی به تالش های صورت گرفته توسط رجال حقوقی 
ایران همچون مشیرالدوله فروغی، ذکاء الملک، سیدهاشم داور و محمد 

مصدق برای استقالل کانون های وکالی دادگستری از عدلیه اشاره کرد 
و گفت: در آن زمان کلیه امور مربوط به نهاد وکالت از جمله صدور پروانه، 
نظــارت بــر اعمال وکیل و امثال آن در عدلیه انجام می گرفت، اما پس 
از الزم االجرا شــدن قانون اســتقالل کانون وکال، کلیه اختیارات به این 
نهاد مستقل و خودگردان واگذار شد.رئیس کانون وکالی دادگستری 
کرمانشاه در ادامه به چالش های مهم این کانون ها اشاره کرد و گفت: 
درحال حاضر مهمترین چالِش در حال شکل گیری این نهاد و اعضای 
آن به عنوان سربازان عدالت این است که توجهی در عمل به استقالل 

کانون های وکال نمی شود.

رئیس کانون وکالی استان کرمانشاه عنوان کرد؛

مشاوره حقوقی رایگان به بیش از 3 هزار نفر از شهروندان کرمانشاهی
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کوتاه از جامعه

کرد؛ کردن را هم جمع  کرونا بساط ورزش  

ورزش دوستان خانه نشین 
»قبل از کرونا هفته ای ســه روز باشگاه 
می رفتم و ورزشــم ترک نمی شــد اما 
از موقعــی که کرونــا آمد، دیگر ورزش 
نکردــه ام و االن انــگار نه انگار که زمانی 
آن همه فعالیت بدنی داشــتم«.دختر 
جــوان این را می گوید و ادامه می دهد: 
»از همان اول به خودم گفتم حاال صبر 
می کنم بعد از کرونا دوباره باشگاه ثبت  
نــام می کنــم و با قدرت به تمرین ادامه 
می دهم اما هر بار که موج بیماری کمی 
فروکش کرد باز هم برای باشــگاه رفتن 
مردد شدم و توی ذهنم هزار جور بهانه 
آوردم که بیشــترش همان ترس از ابتال 
بــود. پیاده روی و برنامه های ورزشــی 
آنالین را هم امتحان کردم اما برای کسی 
کــه به محیط باشــگاه عادت دارد، این  
طور برنامه های شــخصی و خانگی اصاًل 
جوابگو نیســت و آدم را راضی نمی کند. 
نتیجه اش این شــده که االن به شــدت 
اضافه وزن پیدا کرده ام و تمام تالش های 
قبلی ام هم بی نتیجه شده است. هر بار که 
تصمیم می گیرم دوباره ورزش را شروع 
کنــم، یک اتفاق جدید می افتد و دوباره 
یک ســویه فعال می شــود مثل همین 
حاال کــه درگیر اُمیکرون شــده ایم«.
خیلی هــا شــرایط مشــابهی را تجربه 
کرده اند. کســانی که کرونا فعالیت های 
ورزشی شــان را بــه کل مختل کرده یا 
به حداقل رســانده است.از طرفی کرونا 
تا مدت ها بســاط ورزش های گروهی در 
پارک ها را هم جمع کرده بود. گروه هایی 
از افراد، به ویژه افراد میانسال، سر ساعت 
معینی در پارک ها جمع می شــدند و با 
هم ورزش می کردند. کســی که واردتر 
بود مربی می شد و بقیه را تمرین می داد. 
تماشای افرادی که در فضای آزاد دارند 
گروهی ورزش می کنند، حس خوبی به 
بینندگان می داد؛ تا جایی که به صرافت 
می افتادند خودشان به جمع بپیوندند 
و کــش و قوســی به بدنشــان بدهند. 
بعــد از فروکش کردن موج دلتا، دوباره 
بعضی گروه های ورزشی محلی دور هم 
جمع شــدند و به تمرین پرداختند اما 
ســویه جدید دوباره آنها را خانه نشــین 

کرد.»تمام دلخوشی من این بود که بروم 
پارک و با همسن و سال های خودم یک 
ساعتی ورزش کنم. البته جوان ترها هم 
بودند اما معموالً خانم هایی در ســن و 
سال حدود ۵۵ تا ۶۰ سال برای ورزش به 
پارک بانوان می آمدند و یک خانم مربی 
باتجربــه ای هــم بود که خودش هر روز 
می آمد پارک و به خانم ها تمرین می داد. 
هیچ هزینه ای هم برای هیچکس نداشت. 
همین دور هم جمع شدن و ورزش کردن 
تأثیر زیادی در روحیه همه مان داشت. 
کرونا که آمد پارک برای مدت ها بســته 
بود و خودمــان هم جرأت نمی کردیم 
خیلی بیرون برویم. گاهی با همســرم با 
دو الیه ماسک برای پیاده روی می رفتیم؛ 
آن هم در ساعت های خلوت«.زن این را 
می گوید و ادامه می دهد: »وقتی واکسن 
زدیم و کمی خیالمان راحت شــد، فکر 
کردم دوباره ممکن است آن گروه توی 
پــارک جمع شــوند و مثل قبل بتوانیم 

ورزش کنیــم. به هر حال بیشــتر افراد 
همســن و ســال من واکسن زده بودند 
و تازه فضای آزاد هم بود اما دیدم انگار 
خیلی ها وســواس پیدا کرده  و دوست 
ندارند مثــل قبل گروهی ورزش کنند. 
البته همســرم در پارک، گروهی آقای 
مســن پیدا کرده بود که به همان شیوه 
ورزش می کردنــد. مدتی با آنها ورزش 
می کرد اما به دلیل شــیوع اُمیکرون آن 
گــروه هم از هم پاشــید. حاال مانده ایم 
ببینیــم اوضاع چطور می شــود. برای 
کسانی در سن و سال ما خیلی مهم است 
که فعالیت بدنی مداوم داشــته باشیم 
وگرنه هر روز مشــکالت جســمی مان 

بیشتر می شود«.
ورزش فقط برای تناسب اندام و 

زیبایی نیست
ورزش فقط برای تناسب اندام و زیبایی 
نیست و سالمت بخشی اش شاید در این 
روزها خیلی بااهمیت تر باشــد؛ چرا که 

نیــاز داریم برای مقابله با بیماری، بدنی 
قوی تر داشــته باشیم. همین مسأله هم 
سبب شده عده ای با وجود تمام مشکالت 
و کاستی هایی که وجود دارد، خودشان 
را به اصطالح روی فرم نگه دارند. »من 
اوایل کرونا فکر می کردم وضعیت موقت 
اســت و می گذرد برای همین ورزش را 
رهــا کردــم و گفتم فعاًل یک مدت صبر 
کنم و ببینم چه می شــود اما دیدم این 
طوری نمی شــود برای همین چند تکه 
وسیله ورزشی مثل وزنه و کش پیالتس 
و زیرانداز ورزشی خریدم و خودم در خانه 
شروع کردم به ورزش کردن«.زن این را 
می گوید و ادامه می دهد: »شاید در ابتدا 
برایم ســخت بود و تنهایی ورزش کردن 
آن حس شادابی را که می خواستم به من 
نمی داد اما کم کم عادت کردم. به هر حال 
در باشگاه ورزش کردن مزایای خودش را 
دارد و همه چیز برای ورزش مهیاست اما 
وقتی امکانش وجود ندارد باید با شرایط 

موجــود کنــار آمد. من هم همین کار را 
کردم چون معتقدم دیگر باید ســبک 
زندگی مان را بر اســاس شرایط کرونایی 
تنظیم کنیــم. همان  طور که می بینیم 
معلوم نیست چه شرایطی پیش می آید 
و با اطمینان نمی شــود گفت چه زمانی 
پایان پاندمی فرامی رســد پس باید یاد 
بگیریم در همین شرایط زندگی کنیم و 
کارهایی را که برای خودمان می توانیم، 
انجام دهیم. جالب اســت که من در آن 
مدت که عادت کرده ام در خانه ورزش 
کنم، حس می کنم که اگر کرونا هم تمام 
شــود دیگر حوصله باشگاه رفتن ندارم. 
در خانه هم هزینه ام کمتر اســت و هم 
زحمت رفت وآمــد به خودم نمی دهم. 
خیلی ها را هم دیده ام که چنین حسی 
دارند و نه فقط در مورد ورزش بلکه در 
مورد فعالیت هایی که قباًل بیرون از خانه 
انجام می داده اند و در زمان کرونا آن را 
دــر خانه انجام می دهند، دیگر حوصله 
بیرون رفتن ندارند. همان  طور که گفتم، 
آدم به شرایط عادت می کند«.او هم البته 
تأکید می کند بسیاری را می شناسد که 
بر خالف قبل دیگر ورزش کردن را کنار 
گذاشــته  و منتظرند تا کرونا تمام شود 
و دوبــاره آن را از ســر بگیرند.بر همین 
اســاس، مرکز آمار ایــران چندی پیش 
اعالم کرد که در ســال گذشــته یعنی 
۱۳۹۹، هــر ایرانــی به طور متوســط 
روزانــه فقط ۱۳ دقیقــه ورزش کرده 
اســت. این در حالی اســت که در اعالم 
قبلی که مربوط به ســال ۱۳۹۶ و قبل 
از شــیوع کرونا بوده است، سرانه زمان 
انجــام ورزش ایرانیان روزانه ۲۷دقیقه 
بوده که با این حســاب، ســرانه ورزش 
در دوران کرونا به نصف رســیده است.
بر اســاس این آمارگیری ۵/۴۶ درصد از 
افراد باالی ۱۵ سال عنوان کردند که در 
این مدت ورزش کرده و ۵ /۵۳ درصد هم 
ورزش نکرده  بودند. برخی از آنها احتماالً 
قباًل هم ورزش نمی کرده اند و برخی هم 
جزو همان دسته ای هستند که منتظرند 
کرونا تمام شود و دوباره ورزش را از سر 

بگیرند«.

7جامعه
معاون سازمان امور دانشجویان:

امکان ادامه تحصیل 
 دانشجویان ایرانی اوکراین 

در داخل فراهم شد
معاون امور دانشــجویان داخل ســازمان 
امور دانشــجویان گفت: با توجه به بحران 
کشور اوکراین و مشکالت های دانشجویان 
بــرای ادامه تحصیل، دانشــجویان ایرانی 
مشــغول به تحصیل در اوکران می توانند 
دــر دانشــگاه های داخل کشــور ادامه 
تحصیــل بدهنــد. اردوان ارژنــگ افزود: 
پیرو هماهنگی های انجام شــده چنانچه 
دانشجویان )رشته های زیر مجموعه وزارت 
علوم( متقاضی تحصیل در دانشــگاه های 
ایران باشــند می توانند از طریق ســامانه 
ســجاد تقاضای خود را ارسال نمایند. وی 
گفت: این ســازمان در جهت کمک به این 
دانشجویان بر اساس آئین نامه های موجود 

آمادگی خود را اعالم می کنند.

کسیرانی   مدیرعامل اتحادیه تا
شهری کشور:

کسی در  افزایش کرایه تا
شهرهای مختلف متغیر است

هر سال در بهمن یا اسفند ماه زمزمه هایی 
بــرای افزایش قیمت کرایه وســایل حمل 
و نقــل عمومی از جمله تاکســی ها مطرح 
می شــود و این افزایش هر ســال متفاوت 
است و امسال هم پیشنهادهایی در حد ۲۵ 
درصد افزایش مطرح شــده است.افزایش 
نرخ کرایه تاکســی ها معمــوال یک بار در 
سال انجام می شود اما گاهی هم بر اساس 
شرایط موجود مانند آنچه در دوران کرونا 
اتفــاق افتاد که به دلیل اینکه تاکســی ها 
موظف شــدند حداکثر سه مسافر همزمان 
ســوار کننــد، قدری به کرایه تاکســی ها 
افزوده شــد.مرتضی ضامنی، مدیرعامل 
اتحادیه تاکســیرانی شهری کشور در این 
باره اظهار داشت: هر سال در بهمن یا اسفند 
مــاه فرایند افزایش قیمت کرایه تاکســی 
پیشــنهاد می شــود، این افزایش قیمت 
فرایندی قانونی اســت امــا میزان افزایش 
در همه شهرها یک درصد مشخص نیست؛ 
دربرخی شــهرها امکان دارد افزایش ۱۰ 
درصدی باشــد و در شــهر دیگری ممکن 
اســت این افزایش بیشــتر باشد.وی ادامه 
داد: شــوراهای اسالمی شهر مرجع تغییر 
نرخ کرایه تاکســی ها اســت به این ترتیب 
کــه فراینــد تعیین نرخ کرایه تاکســی بر 
اســاس قانون شهرداری ها در اواخر سال 
طبــق پیشــنهاد واحدهای کارشناســی 
ســازمان تاکســیرانی در قالــب الیحه به 
شــورای اســالمی هر شهر ارسال می شود 
و شــورای شــهر پس از بررسی، تصویب و 
دــر نهایت تایید فرمانداری مربوطه کرایه 
قانونی هر شهر را اعالم می کند که در سال 
جاری نیز این فرایند در جریان اســت.وی 
گفت: افزایش نرخ کرایه تاکســی از سوی 
شــهرداری ها به صورت برچســب داخل 
تاکسی ها نصب می شود و الزم االجرا است. 

معاون اشتغال کمیته امداد  خبر داد؛

احتمال افزایش سقف 
وام  تمام رشته های شغلی 

مددجویان
معاون اشــتغال کمیته امداد با اشــاره به 
افزایش ســقف برخی از رشته های شغلی 
کمیته امداد به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان 
گفت: احتمال افزایش سقف وام های تمام 
رشــته های شــغلی مددجویان در ســال 
۱۴۰۱ وجــود دارد.مرتضی فیروزآبادی با 
اشاره به ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در 
ســال آینده، اظهار کرد: پیشنهاد ما برای 
ایجــاد این تعداد فرصت شــغلی ۳۵ هزار 
میلیارد تومان بود و مبنای پیشنهاد کمیته 
امداد ارتقا کیفیت مشاغل بوده، البته ما با 
۲۵ هــزار میلیارد تومان این تعداد فرصت 
شــغلی را ایجاد خواهیم و تغییری در هم 
در کیفیت مشاغل مورد نظر ایجاد نخواهد 
شــد.وی تصریح کرد: با این شرایط کمیته 
امداد یکســری از مشاغل ُخرد و کوچک را 
نمی تواند ایجاد کند و مجبوریم مشــاغل 
ســخت را ایجاد کنیم.معاون اشــتغال و 
خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
افزود: با توجه به اختصاص ۲۵ هزار میلیارد 
تومــان اعتبار، هدف مــا ایجاد ۵۰۰ هزار 
فرصت شــغلی اســت و این تعداد محقق 
خواهد شــد.فیروزآبادی گفت: ۲۵ درصد 
از فرصت هــای شــغلی کمیته امداد بدون 
هزینه ای محقق نخواهد شــد به طوری که 
این مشاغل با راهبری شغلی و حرفه آموزی 

ایجاد می شود.

 کنترل آسیب های اجتماعی 
 در مدارس آسان تر 
از سطح جامعه است

  محمد علی اسالنی 
معاون پرورشــی مدیریت آموزش و پرورش علی 

آباد کتول
با گســترش مشکالت اقتصادی در سال 
هــای اخیر و به تبــع آن افزایش طالق، 
سرقت، اعتیاد و ...  در بین برخی خانواده 
ها، بســیاری از دانش آموزان در معرض 
آسیب های اجتماعی گوناگون قرار گرفته 
اند. کارشناســان آسیب های اجتماعی را 
رفتاری می دانند که به طریقی با انتظارات 
مشترک و منطقی اعضای یک جامعه ساز 
گاری ندارد و بیشــتر افراد آن را ناپســند 
و نادرســت می دانند. در واقع هر جامعه 
از اعضــای خود انتظار دارد از ارزش ها و 
هنجارهایی متناسب با هویت اجتماعی 
جامعه  تبعیت کنند، اما همواره عده ای  پا 
ره ای از این ارزش ها وهنجارها را رعایت 
نمی کنند و در تضاد با ارزش های اخالقی 
و اجتماعی هستند. هر چند شاید به دلیل 
وجود برخی قوانین در مدرســه و نظارت 
مســتمر مدیر و معلم بر رفتارهای دانش 
آموزان، بروز آســیب های اجتماعی در 
مدارس کمتر محتمل است ولی پرهیز از 
قانون شکنی و گرفتار شدن در دام آسیب 
هــای اجتماعی در بین دانش آموزان به 
ویژه در خارج از مدرســه اجتناب ناپذیر 
اســت.در حقیقت باید اذعان داشت که 
گسترش روز افزون آسیب های اجتماعی 
)خشــونت و درگیری، تــرک تحصیل، 
قلدــری، مصرف دخانیات، مصرف قرص 
های روان گردان و مشروبات الکلی، فرار 
از مدرســه، اعتیاد، سرقت، تشکیل گروه 
هــای معارض و وندالیســم و…( به وی        ژه 
در سال های اخیر در بین دانش آموزان 
و همچنین شــیوع مفسده های آشکار و 
پنهــان، افزایش قابل توجه بزهکاری ها 
و کــژروی های اجتماعــی و آلودگی به 
مــواد مخدر، به ویــژه در میان جوانان و 
نوجوانان جامعه در حال گســترش است 
و این امر مســتلزم تعمق و چاره اندیشی 
اساسی است.هر چند دالیل بروز آسیب 
های اجتماعی دانش آموزان عمدتا ناشی 
از علل و عوامل خارج از مدرسه و پاره ای 
موارد و مشــکالت اقتصادی، اجتماعی و 
سیاســی و ... اســت، اما متولیان آموزش 
و پرورش در کشــور در صدد هستند که 
با ارائه راهکار های عملی و اســتفاده از 
ظرفیــت معلمان و مشــاوران، تا حدود 
زیادــی از اثرات این آســیب ها بکاهند.
چرا کــه برگزاری دوره هــای مختلف، 
آموزش اســتفاده مناسب از اینترنت، به 
کارگیری شیوه های فرهنگی کارآمد و... 
قطعاً به کاهش آســیب های اجتماعی و 
فرهنگی در بین دانش آموزان کمک می 
کند.برخی از  راه های ارتقای مهارت های 
اجتماعــی دانش آموزان که در مدارس 
قابیلت اجرا دارند و در قالب های مختلف 
دــر مدارس پســرانه و دخترانه اجرا می 
شوند به این شرح هستند: الف(  توجه به 
ساختارهای اجتماعی محله یا منطقه ای 
که مدرسه در آن قرار دارد در برنامه ریزی 
های درسی و غیر درسی.ب( راهکارهای 
چگونگی قطع ارتباط با دوســتان ناالیق 
و ناشایســت نشان دادن تاثیرات مخرب 
مراودــه با این افراد.پ( برگزاری کارگاه 
های متنوع در راســتای آموزش مهارت 
های زندگی نظیر روابط اجتماعی سالم، 
دوســت یا بی، نحوه صحیح مطالعه و ... 
.ت( توجه به عقاید و افکار دانش آموزان 
و پذیــرش نظرات آنان در اجرای برنامه 
های آموزشــی و مهارتی در  مدرسه.ث( 
ارزش گــذاری و تقویــت عــزت نفس،  
تقویــت ارزش های دینی و اجتماعی در 
بین دانش آمــوزان.ج(  آموزش مهارت 
نــه گفتن دــر برابر خواســته های غیر 
منطقــی و اغوا کنندــه.ح( طبقه بندی 
آســیب  های اجتماعی  نوپدید مرتبط با 
فضای مجازی و استفاده از کارشناسان و 
متخصصــان این حوزه در مدارس جهت 
حــل معضالت دانش آموزان.خ(  ارزیابی 
برنامه های اجرایی پیشــگیری و کاهش 
آســیب از حیث میزان موفقیت، موانع و 
چالــش ها، قوت و ضعف و تغییر رویکرد 
ها در صورت نتیجه نگرفتن.البته اقدامات 
عملــی دیگری نیز در مدارس قابل اجرا 
هســتند که با برنامه ریزی و هماهنگی 
با ســازمان هایی نظیر بهزیستی، نیروی 
انتظامی، سازمان تبلیغات و ... هم اکنون 
در مدارس در حال اجرا هستند و تاکنون 
چندین بار کارشناســان حوزه های ذکر 
شــده با حضور دــر مدارس در خصوص 
پیشگیری از مواردی نظیر اعتیاد، گرایش 
بــه دخانیات، خطرات فضــای مجازی 
نســبت بــه برگزاری کارگاه و جلســات 
پرســش و پاســخ و برنامــه هایی نظیر 
یاریگــران زندگی، آموزش بلوغ نوجوانی 

و ... اقدام نموده اند. 

خبر ویژه

رئیس پلیس راهور در هفتاد و ســومین جلســه کمیته هماهنگی اجرای طرح های 
ترافیکی با اشاره به آمادگی پلیس راهور در تمام ایام سال و به اجرای طرح نوروزی از 
۲۴ اسفند تا ۱۴ فروردین، اظهار کرد: ما باید آمادگی کامل برای اجرای طرح نوروزی 
از ۲۴ اسفند تا ۱۴ فروردین داشته باشیم. قطعاً در ایام نوروزی سال ۱۴۰۱ افزایش 
تردد خواهیم داشت.سردار سید کمال هادیانفر در ادامه اظهار کرد: پیش بینی می کنیم 
بین ۵۰ تا ۵۷ درصدی افزایش ترددها در ایام نوروز ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال 
جاری را تجربه کنیم.رئیس پلیس راهور گفت: همچنین پیش بینی ترافیک سنگین 

در بیشــتر محورها مخصوصاً محورهای شــمالی یا محور تهران - قم داریم و شــاید با 
توجه به ترافیک های سنگین، مجبور به اعمال محدودیت های خاصی در پیک برگشت 
شــویم.هادیانفر افزود: موافق هســتیم سایر ارگان های امدادی مانند اورژانس و امداد 
خودروها در مناطقی که پلیس اســتقرار دارند، حضور پیدا کنند.وی گفت: روز ۲۴ 
اسفند رزمایشی به صورت نمادین برای آمادگی تمام دستگاه های مسئول در طرح 
نوروزی در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار خواهد شد. در طرح نوروزی ترافیکی 

۶۶ هزار و ۷۱۵ نفر از تمام دستگاه ها مشارکت خواهند داشت .

رئیس پلیس راهور اعالم کرد؛

ح نوروزی پلیس راهور از 24 اسفند آغاز طر

پس از پایان ثبت نام جاماندگان اعالم شد؛

گذشته کنکور 1401 نسبت به سال  افزایش  10 درصدی داوطلبان 
پس از پایان ثبت نام جاماندگان آزمون سراسری 
دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی، حدود یک 
میلیون ۵۰۰ هزار نفر داوطلب در این آزمون ثبت 
نام کردند که بر اســاس اعالم ســازمان سنجش 
آموزش کشور این آمار افزایش حدود ۱۰ درصدی 
تعداد داوطلبان نســبت به کنکور سال ۱۴۰۰ را 
نشــان می دهد. آزمون سراســری ســال ۱۴۰۱ 
دــر روز های ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ تیرماه ســال ۱۴۰۱ 
برگزار خواهد شــد و نتایج آن نیز همانند سنوات 

گذشــته )به جز ســال ۱۳۹۹ که به دلیل کرونا 
زمان اعالم نتایج با تغییراتی همراه بود( اواســط 
مردادماه ســال آینده اعالم می شــود. همچنین 
انتخــاب رشــته داوطلبان، پــس از اعالم نتایج 
اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۱ آغاز می شود و برای 
داوطلبان بورسیه و داوطلبان دارای شرایط خاص 
در انتخاب رشته در روز های پایانی مردادماه انجام 
می شود و نتایج آن نیز اوایل دهه سوم شهریور و 
یا قبل از مهرماه از طریق سایت سنجش آموزش 

کشور اعالم خواهد شد تا داوطلبان دانشگاه ها و 
موسســات آموزش عالی از ابتدای سال تحصیلی 
جدید وارد دانشگاه ها شوند. الزم به ذکر است که با 
تاکید سازمان سنجش آموزش کشور، تغییراتی در 
سهمیه های داوطلبان در کنکور سال ۱۴۰۱ ایجاد 
نمی شود؛ چرا که هنوز مصوبه ای در این زمینه به 
سازمان سنجش ابالغ نشده است. همچنین یکی 
از تغییرات کنکور ۱۴۰۱ این است که پاسخ نامه ها 
حداقــل ۷۰ تا ۸۰ دقیقه در اختیار داوطلب قرار 

خواهند داشت و بعد از اتمام کار داوطلب با پاسخ 
نامه اول، پاســخ نامه بعدی به داوطلب داده شود. 
سازمان سنجش معتقد است این تصمیم امنیت 
آزمون را به شــدت تقویت می کند. به تبع تغییر 
دفترچه ها در آزمون ۱۴۰۱، تعداد سئواالت آزمون 
نیز تغییر خواهد کرد و ممکن است تعداد پنج یا 
شش سئوال کمتر از گذشته باشد، اما در عین حال 
محتوایی کردن سئواالت مدنظر سازمان سنجش 

آموزش کشور قرار دارد.

عضو ستاد کرونا اظهار کرد:

کسن نزده تشریح جزئیات جریمه خودروی افراد وا
دبیر کمیته اجتماعی، امنیتی و انتظامی ســتاد کرونا در جلســه 
هماهنگی طرح های ترافیکی ویژه نوروز ۱۴۰۱، با بیان اینکه در 
رابطه با سفرهای نوروز ابتدا قرار شد طرح براساس تزریق دو دوز 
از واکســن کرونا انجام شــود، گفت: اما ستاد ملی مقابله با کرونا بر 
ضرورت تزریق ســه دز واکســن تأکید کرد و بنا شد تا آن دسته از 
افرادی هم که سه ماه از تاریخ دز دوم واکسن شان گذشته است 
حتما دز سوم را دریافت کنند.بر این اساس قرار شد در فاز نخست 
بر اســاس اطالعات ارائه شــده توسط دوستان سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اطالعاتی که از ۱۷۰۰ دوربین بین شهری و 

۱۲۷ دوربین شهری احصا می شود، مالک عمل قرار بگیرد.حسین 
قاسمی با بیان اینکه بر اساس آمارها به طور میانگین در مجموع 
۸۵ درصد از جمعیت هدف در کشــورمان دز اول و دوم واکســن 
کرونا را تزریق کرده اند، گفت: مالک ما در مورد محدودیت سفر 
پالک خودرو اســت و با سرنشــینان خورو کاری نداریم. یعنی اگر 
فردی که پالک خودرو به نامش ثبت نشــده باشــد دز دوم یا سوم 
واکســن خود را تزریق نکرده باشــد و تردد آن از سوی دوربین ها 
احصا شود به ازای هر ۲۴ ساعت تردد یک میلیون تومان جریمه 
برای پالکی که به نام آن کد ملی صادر شــده در نظر گرفته می 

شــود.وی با بیان اینکه طبق آمارهای ما حدود ۶ تا ۸ میلیون نفر 
در برابر کرونا واکســینه نشــده اند، گفت: البته بخشی از این آمار 
مربوط به حوزه کودکان و دانش آموزان اســت اما برآوردهای ما 
نشان می دهد که بین ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه پالک خودرو و در 
واقع صاحب خودرو واکسینه نشده اند و ما بنا داریم که از طریق 
تبادل اطالعات در بستر این سامانه این دسته از خودروها را جریمه 
کنیم. دیگر خودروها برای تردد مشــکلی ندارند و همان طور که 
گفتم خودروهایی که پالک شان برای واکسیناسیون تأیید نشده 

مشمول جریمه می شود.
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حمام وکیل کرمان، یادگار باشکوه 
دوران قاجاریه

حمام وکیل کرمان یکی از جاهای دیدنی کرمان 
به شــمار می رود که به طور کلی در مرکز شهر 
قدیم کرمان، مجموعه وکیل قرار دارد. مجموعه 
وکیل در سال ۱۲۸۶ به فرمان محمد اسماعیل 
خان نوری وکیل الملک در پنج بخش اصلی بازار، 
مسجد، آب انبار، کاروانسرا و حمام بنا شده است. 
حمام وکیل کرمان به عنوان بخشی از مجموعه 
وکیل، یکی از حمام های باســتانی، تاریخی و 
سنتی کرمان به شــمار می رود. در واقع حمام 
وکیل بر اساس طرح حمام های سنتی طراحی 

شده است. 
قدمت تاریخی حمام وکیل کرمان به سال ۱۲۷۰ 
باز می گردد. در ســال هــای متمادی کاربری 
حمام تغییر پیدا کرده اســت و به یک چایخانه 
سنتی مبدل گشته است. بدین ترتیب کاربری 
کنونی حمام وکیل عمدتا تجاری و توریســتی 

تلقی می شود. 
در چایخانه حمام وکیل موســیقی های سنتی 
پخش می گردد. در این محوطه می توانید همراه 

با چای خوردن از فضای آبنما لذت ببرید. 
جالب است بدانید در سال ۱۳۶۹ بازسازی هایی 
در ساختار حمام بر اساس سبک معماری قاجار 
شکل گرفت. عالوه بر این، بنا شگفت انگیز حمام 

به بازار کرمان راه دارد. 
حمام وکیل کرمان در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۵۳ به 
شماره ی ۱۰۱۱ در لیســت آثار ملی ایران قرار 

گرفته است. 
معماری حمام وکیل کرمان 

 حمام وکیل کرمــان با الهام پذیری از ســبک 
معماری دوره زندیه و قاجار بنا شده است. سازه 
حمام به تقلید از یک حاکــم و فرمانروا کرمانی 
در دوره شاه عباس صفوی به نام گنج علی خان 

ساخته شده است. 
در حمام وکیل گرم خانه و ســربینه به صورت 
گسترده وجود دارد که به صورت موازی طراحی 
شده اند. بهتر است بدانید سربینه با عنوان رخت 

کن نیز شناخته می شود. 
در بخش سردر حمام وکیل یک کتیبه تاریخی 
وجود دارد که نشــان از موتمن السلطان وکیل 
الملک محمد اسماعیل خان نوری دارد. جالب 
است بدانید وکیل الملک در بازه زمانی ۱۲۷۷ 

الی ۱۲۸۴ حاکم کرمان بوده است. 
گرم خانه حمام وکیل کرمان

بخش گرم خانه حمام به وســیله ســتون های 
سنگی به سه بخش مجزا تقسیم می شود. 

بخش میانی به صورت مربع طراحی شده است و 
دارای طاق رسمی بندی و چهار ستون می باشد. 
در بخش از فضا مربعی شکل، محوطه ای بزرگ 
قرار دارد که دارای هشــت ستون سنگی است. 
بیش از نیمی از کف محوطه به وســیله حوض 

هشت گوش پوشش داده شده است. 
بخش کوچکی نیز سوی دیگر گرم خانه مشهود 
است که در قسمت خلوت گرم خانه وجود دارد 
و شــامل یک حوض مســتطیلی شکل کشیده 

می شود. 
بخش سوم گرم خانه، خلوت است که دارای طاق 
رسمی بندی، هشت و نیم هشت می باشد. بهتر 
است بدانید بخش خلوت گرم خانه از طریق راه 

جداگانه به مرکز راه حمام دارد. 
دستگاه ورودی 

بخش ورودــی حمام وکیل متشــکل از داالن، 
سردر و هشتی است. هشتی سقف با رسمی بندی 
های چشم نواز مزین شده است که با قرار گیری 
سه رســمی پرکار طراحی شده است. در بخش 
های اطراف هســتی، طاق نماهایی وجود دارد 
که با کاشی کاری هایی دارای گل و بوته پوشش 

داده شده است. 
طراح دستگاه ورودی برای زدودن تبادل حرارت 
با بیرون، در مســیر حرکت از سر در تا سربینه 

تغییراتی را اجرا کرده است. 
سر در دستگاه ورودی به وسیله مقرنس کاری 
در بخش زیرین طاق تزئین شده است و دارای 
کتیبه کمربندی و ازاره کاشی می باشد. به مرور 
زمان بخش فوقانی ســر در تخریب شده است. 
لذا اقداماتی در خصوص مرمت ســردر شــکل 

گرفته است. 
در ســقف فضاهای حمام نور گیر های متعددی 
مشهود اســت که ضمن تامین نور و روشنایی، 
ســبب ایجاد زیبایی چشــم نواز هندسی شده 

است. 
الزم به ذکر است در ســال های اخیر در حمام 
وکیل کرمان، چای خانه سنتی فعالیت می کند.

گردشگری

فرزند بیشتر سرعت بیشتر!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

این روزها که رئیس جمهور در حال آزاد سازی حریم 
دریاها اســت و پوتین در حال کشیدن گوش اوکراین، 
فرماندار رفســنجان قصد خرد کردن دهان خبرنگار را 
داشــت و گاری در تصادف با پراید در شــیراز حماسه 
جدید خلق کرد. تازه کلی گاو و گوسفند در اثر توزیع 
نامناســب و سرقت نهاده های دامی توسط مسئولین 
در اســتان گلســتان تلف شدند! آن وقت این البال یک 
سری نمایندگان یهویی متوجه شدند که فضای مجازی 
عجالتاً نیاز به صیانت فوری دارد و ده دقیقه ای طرح را 
تصویب کردند! هر چند ولنگاری در فضای مجازی نیاز 
به آچارکشــی دارد ولی خدا وکیلی اگر قبل از صیانت 
یک مقدار سرعت و قیمت اینترنت را هم بررسی کنند 
و جایگاه ما را در بین کشور های جهان رصد کنند، بد 

نیست! بگذریم ...
حاال در این گیر و دار یک عده چند ســال اســت برای 

فرزند آوری مردم ایده های سوفسطایی رو می کنند.
 HOV حقیقت امر چند سال قبل قرار بود طرحی با عنوان
برای حل مشکل ترافیک تهران اجرا شود. در ضمن این 
کلمه هیچ ربطی به کامیون های هوو ندارد بلکه این واژه 
 high – Occupancy – Vehicle lane مخفف عبارت
است و معنای آن اولویت دهی به حرکت خودرو هایی با 
چند سرنشین است. به این صورت که یکی از باند های 
بزرگــراه یــا آزادراه ) معموالً باند تندرو( را صرفاً به عبور 
خودرو های دارای ۲ یا ۳ سرنشین به باال اختصاص داده 
و سایر خودرو ها در صورت عبور جریمه می شوند.) جام 

جم – ۲۶ اردیبهشت ۹۱(
یعنی ما االن متوجه می شویم که این طرح خیلی زیر 
پوستی و مالیم در حال اشاعه فرزند پروری بود که خلق 
اهلل متوجه نشدند. در واقع با اجرای این طرح خودروهایی 
که سرنشینان بیشتری داشتند دیگر در باند کندرو پشت 
سر کامیون و گاری و موتور گازی دود نمی خوردند و 
عالوه بر درست کردن چند عصای خوش تراش برای 
دوران پیری ، از رانندگی در الین سرعت لذت می بردند!

علی ایحال ضمن تقدیر و تشکر از برادران عزیز نیروی 
انتظامی، شهرداری، سازمان حمل و نقل، وزارت راه و 
یا هر ارگانی که این طرح جامع را پیشنهاد داده بودند ، 
به منظور کیفیت بخشی به این طرح و باال رفتن راندمان 
حاصل از اجرای طرح ، تا الین سرعت هم شلوغ نشده 
چند پیشنهاد در همین راستا فی المجلس و نقداً ارائه 

می گردد:
الف( فرزند بیشتر سرعت بیشتر : پیشنهاد می شود به 
جای امتیاز دادن به خودرو های دارای ۲ یا ۳ سرنشین 
به خودرو های بیش از ۷ یا ۸ سرنشین امتیاز داده شود 
تا استفاده بهینه از خودروها صورت گیرد و خانواده هایی 
که فرزند بیشتری دارند، بتوانند تندتر رانندگی کنند.

ب( ابطال کارت سوخت: توصیه می شود جایگاه های 
ارائه سوخت از ارائه خدمات به خودرو های کمتر از ۵ 
سرنشین خود داری کنند و حتی می توان کارت سوخت  

خود رو های کم سرنشین را ابطال کرد.
ج( حــذف مالیات: ایــن روزها دولت که برای دریافت 
مالیات از خودرو ها و خانه های لوکس، پزشکان، وکال 
و سلبریتی ها دست دست می کند، پیشنهاد می شود 
زونکــن اخذ مالیــات از خانواده های پرجمعیت هم را 

داخل کشور بگذاریم !
فقــط پیش خودمان بمانــد اگر خدای ناکرده، گالب 
بــه روتــون، این خط ویژه هم به دلیل ازدحام جمعیت 
خودرویی کشــور کارایی خود را از دســت داد  و مثل 
سایر باند ها شلوغ شد تکلیف چیست ؟ آن وقت چطور 
دهان عمو سیفی) سرایدار مفخم مدرسه ما( را با یک 
دو جین بچه قد و نیم قد ببندیم؟ در جریان هســتید 
کــه ایــن آقا ســیف اهلل ما از طرح هایــی که با رویکرد 
فرزندپروری ارتباط مســتقیم دارند، تمام قد حمایت 

می کند و حسابی پایه است! 

 »موقعیت مهدی« 
پروانه نمایش گرفت

مهر : شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 
بــا صدور پروانــه نمایش ۲ فیلم ســینمایی 

موافقت کرد.
 شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی، در 
جلســه اخیر با صدور پروانه نمایش برای فیلم 
»موقعیت مهدی« به تهیه کنندگی حبیب اهلل 
والی نژاد و کارگردانی هادی حجازی فر و فیلم 
»برای مرجان« به تهیه کنندگی و کارگردانی 

حمید زرگرنژاد موافقت کرد.
فیلم ســینمایی »برای مرجان« در شــورای 
پروانــه نمایــش قبلی بازبینی و پروانه نمایش 

آن صادر شده بود.
 پخش »فرمول یک« 

با علی ضیا از 22 اسفند
سری جدید برنامه تلویزیونی »فرمول یک« از 

۲۲ اسفند روی آنتن شبکه  می رسد.
 علــی ضیا مجری برنامــه تلویزیونی »فرمول 
یک« گفت: از ۲۲ اســفند ســری جدید این 
برنامه روی آنتن می رود و در هر قســمت یک 

چهره مردمی معرفی می شود.
نخســتین دوره طــرح انتخاب چهره مردمی 
بــه همــت برنامه »فرمــول یک« بــا اجرا و 
تهیه کنندگی سیدعلی ضیا سال ۱۳۹۷ برگزار 
شد. پس از انتخاب ۱۱ تن از بین ۴۰ نفر اولیه 
توسط هیئت انتخاب، رأ ی گیری از مردم آغاز 
شد و در نهایت این نرگس کلباسی بود که به 

عنوان چهره مردمی سال ۹۷ انتخاب شد.

فرهنگ و هنر

 گرونی با سیگاری ها 
کرده! چه 

محمد بیگی، یکی از نمایندگان 
مجلس گفته که براساس 

مطالعات، افزایش قیمت سیگار، 
روند مصرف آن را کاهش 

می دهد. مهدی عزیزی با انتشار 
کارتونی در خبرآنالین به این 

موضوع پرداخت.

امیر کربالیی زاده:

سعی کردم با همه فضول ها متفاوت باشم
امیر کربالیی زاده که اغلب در آثار طنز دیده 
شــده اســت، درباره تجربه بازی در ژانرهای 
مختلف معتقد است: همه بازیگران مشتاق اند 
کــه بازی در فضاهای مختلــف را در کارنامه 
کاری شــان، تجربه کنند من هم مطمئنم که 
اگــر کارگرادنی بــه من اعتماد کند در ایفای 

نقش های جدی هم می توانم موفق باشم.
امیر کربالیی زادهـ  بازیگرـ  درباره ی تجربه های 
بازیگری اش و دور بودن از نقش های جدی و 
اینکــه آیا تصمیمــی برای تجربه در فضاهای 
جدــی و غیرکمدی ندــارد؟ گفت: قطعا همه 
بازیگــران مشــتاق اند که بــازی در فضاهای 
مختلف را در کارنامه کاری شان، تجربه کنند؛ 
به شــرط اینکه به آن ها اعتماد شــود. در این 
سال ها بازیگران کمدی ثابت کرده اند که در ژانر 
جدی هم خیلی موفق اند. مثل خانم سوســن 
پرور که برای فیلم »بوتاکس« جوایز متعددی 
دریافت کرد و بازی خوبش در این فیلم بسیار 
دیده شــد و همچنین آقای نادر سلیمانی که 
امسال برای یک نقش جدی در جشنواره فجر، 
سیمرغ گرفت. این، یعنی کمدین ها توان بازی 
در ژانرهای دیگر را دارند به شرطی که به آن ها 
اعتماد شود. من هم مطمئنم که اگر کارگردانی 
بــه من اعتماد کند در ایفای نقش های جدی 

هم می توانم موفق باشم.
 مردم ارتباط خوبی با  نمایش خانگی 

برقرار کرده اند
این بازیگر که در ســریال »جیران« به ایفای 
نقــش پرداخته، درباره تجربه کار در شــبکه 
نمایــش خانگی اظهار کــرد: نمایش خانگی 
توانسته تنوع بیشتری در محصوالت نمایشی 
ایجــاد کند و ذائقه هنری مردم را تغییر بدهد 
و حتی مخاطبان را سخت پسندتر کند. مردم 
ارتباط خوبی با  نمایش خانگی برقرار کرده اند. 
بخصــوص در زمــان کرونا که پلتفرم ها نقش 
بسیار مهمی در سرگرم کردم مردم داشتند. 

همه این ها تاثیر مستقیمی بر کار بازیگران هم 
دارد. این فضا، بازار کار بیشتری را برای بازیگران 
ایجاد کرده است. تعداد محصوالت بیشتر شده 
و تولیدات اختصاصی پلتفرم ها این اجازه را به 
مخاطب می دهد که انتخاب کند که چه چیزی 
را ببیند و به بازیگر فرصت می دهد که تصمیم 
بگیرد که در چه کارهایی به ایفای نقش بپردازد.

 بهترین بازیگران ما از صحنه های تئاتر 
به سینما و تلویزیون معرفی شدند

این بازیگر درباره ی پروســه انتخابش در 
سریال »جیران« که به اجرایش در نمایش 
»گرگاس ها«  برمی گردد، درباره اینکه آیا 
پروسه انتخاب دیگر بازیگران این سریال نیز 
مثل او بوده؟ اظهار کرد: به نظر من بهترین 
بازیگران ما از صحنه های تئاتر به ســینما و 
تلویزیون معرفی شدند و اینکه کارگردانان 
سینما و تلویزیون به تماشای تئاتر بروند و از 
بین بازیگران خوب تئاتر بازیگر فیلم هایشان 
را انتخاب کنند، اتفاق خیلی خوبی اســت. 

ســال گذشته من در نمایش »گرگاس ها« 
بــه کارگردانــی حمیدرضــا نعیمی بازی 
می کردم که یک شــب آقای حسن فتحی 
به تماشای این نمایش آمدند و ایفای نقش 
من را دوست داشتند و بعدا پیشنهاد بازی 
دــر نقش »فرضی فضول« را به من دادند. 
آقای فتحی بــا بازیگران کار ارتباط خوبی 
برقرار کردند و تا جایی که می دانم کارهای 
قبلی حمیدرضا نعیمی را هم دیده بودند. 
به نوعی می شــود گفت که همکاران من با 
بازی در این نمایش ها بیشتر به آقای فتحی 

معرفی شده بودند.
اوج کرونا و سختی کار

کربالیی زاده درباره ی تجربه کار با حسن فتحی 
نیز اظهار کرد: »جیران« یک ســریال بزرگ و 
اصطالحا »بیگ پروداکشن« است که بازیگران 
زیادی هم دارد. از نظر من، بازیگران مســئوِل 
کار خودشان هستند، اما کارگردان مسئول کار 
همه عوامل و محصول نهایی است. کارگردان 

چنین پروژه های بزرگی، باید بسیار کارُکشته و 
کار بلد باشد تا بتواند یک تیم بزرگ را مدیریت 
کند و به هدف مد نظرش برساند. این سریال، 
پربازیگر و پرلوکیشن بود و فیلمبرداری آن در 
دوران اوج کرونا سختی کار زیادی برای گروه و 
خصوصا آقای فتحی داشت اما ایشان با درایت 
کامــل، کار را مدیریــت کردند و به نظرم هیچ 
کس جز ایشان از پس این کار برنمی آمد. کار 
با آقای فتحی بســیار جذاب اســت و ایشان به 
بازیگری که خالقیت دارد، بسیار بها می دهد. 
به طور کلی کار با حسن فتحی به بازیگر یک 
استرس شیرین می دهد که دوست دارد کارش 
را به بهترین شــکل انجام بدهد. برای من هم 
جذاب بود که با کارگردان خوبی مثل حســن 
فتحی کار کنم و ایشان را راضی نگه دارم.وی 
درباره ی کاراکتر خود در ســریال »جیران« 
نیــز این چنیــن گفت: نقش »فرضی فضول« 
در فیلمنامه اولیه، نقشی کوتاه بود، اما بعد از 
اینکــه من کاراکتر را خلق کردم و طراحی ها 

و پیشنهادات مختلفی را درباره نحوه ساختن 
شخصیت او با آقای فتحی مطرح کردم، مورد 
تایید کارگردان قرار گرفت و حضور فرضی در 
داستان اضافه شد و رفته رفته به یک کاراکتر 

تاثیرگذار در قصه، تبدیل شد.
موافقت و مخالفت های حسن فتحی برای 

خلق یک شخصیت
این بازیگر در ادامه درباره ی خلق این کاراکتر 
توضیح داد: آقای فتحی تاکید داشــتند که 
آن حس و حال شــادی اهالی روستا بخاطر 
ازدواج جیران با شاه باید به درستی منتقل 
شود و من در تمرینات سعی کردم یک مدل 
پایکوبی را اجرا کنم که بیرون نزند و به سمت 
لودگی نرود و از طرفی دیگر، هیجان و شادی 
اهالی روســتا را نشــان بدهد. من برای این 
کاراکتر مدــام در حال طراحی کردن بیان 
و اکت بودم و برای بهتر رسیدن به نقش، با 
عوامل پشت صحنه مثل گروه گریم و لباس 
و... بســیار صحبت می کردم. در یک دوره 
هم اکثر کاراکترهای فضول فیلم های ایرانی 
و خارجــی را دیدــم و تالش می کردم که 
فرضی شــبیه به هیچ کدام از آن ها نباشــد. 
در بعضی از ســکانس ها پیشــنهاداتی که 
به ذهنم می رســید را بــا کارگردان مطرح 
می کردم مثل پیشــنهاد آلو خوردن فرضی 
فضول که نماد ضرب المثل »آلو تو دهنش 
خیس نمیخوره« هســت. آقای فتحی همه 
پیشــنهادات من را می شــنیدند. با برخی 
موافقت می کردند و برخی را رد می کردند.

وی دــر عین حال دربــاره ی خروجی این 
کاراکتر گفت: جالب اســت بگویم با اینکه 
در دو قســمت قبلی سریال، حضور فرضی 
فضول کم تر بود اما بســیاری از همکاران به 
من لطف داشتند و بعد از تماشای سریال به 
من تبریک گفتند و می گفتند این کاراکتر 

خیلی دیده می شود.

بر اســاس نتایج مطالعه دانشــگاه ســان یات سن در 
گوانگژو چین که در اوایل این هفته منتشــر شــد، 
چهارمین دوز واکســن کووید ۱۹ ســینوفارم هیچ 
محافظت اضافی در برابر این بیماری ایجاد نمی کند.

 ســینوفارم یکــی از دارو هــای پرمصرف در برخی از 
کشــور های آمریکای جنوبی است و این تحقیق فقط 
آنچــه که مقامات بهداشــتی آرژانتین به عنوان یک 
واقعیت تشــخیص داده انــد را تایید می کند؛ به این 

مفهــوم که دوز هــای تقویت کننده ســایر برند های 
واکسن به افرادی که ۲ دوز واکسن سینوفارم تزریق 
کرده اند، داده می شود.عالوه بر این حفاظت سینوفارم 
۶ ماه پس از دریافت دوز سوم کاهش می یابد و طبق 
این مطالعه دوز چهارم هیچ سپر اضافی در برابر سویه 
امیکــرون ایجاد نمی کند.محققان چینی پیشــنهاد 
کردند برای مقابله با کرونا اســتفاده از واکســن های 
ویروس غیرفعال مانند ســینوفارم امکان پذیر است، 

اما ایده آل نیست.
 mRNA آنان گفته اند واکسن های پروتئین نوترکیب یا
در برابر ســویه های نگران کننده جایگزین های خوبی 
برای دوز های تقویت کننده است.دانشمندان چینی به 
این نتیجه رسیدند که آنتی بادی هایی که با دوز سوم 
واکسن کووید ۱۹ سینوفارم ایجاد می شود، پس از ۶ 
ماه به شــدت کاهش می یابد و تزریق چهارم آن را به 
میزان قابل توجهی در برابر امیکرون تقویت نمی کند.

بر اساس نتایج مطالعات مشخص شد؛

دوز چهارم واکسن سینوفارم ، با کمترین تأثیر محافظتی

خبر ویژه

عکس روز 

چهره ها  

طنز


