
آخرین وضعیت تغییر آزمایشی در ساختار سهمیه بنزین  اعالم شد؛ 

بهار ۱۴۰۱ زمان تصمیم گیری برای تغییر بنزینی

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

ح اختصاص ســهمیه بنزین به افراد     در پایان آذرماه، پیشــنهاد اجرای آزمایشــی طر
ح شــد تــا در صــورت  به جــای خودروهــا در دو منطقــه آزاد قشــم و کیــش در دولــت مطــر
ح که در ابتدا  ح تصمیم گیری شــود.این طر اجــرای موفــق در خصــوص گســترش ایــن طر

نام  بنزین برای همه  را داشت، به معنای تغییر در نظام سهمیه بندی بنزین با تخصیص 
سهمیه به افراد به جای خودروها بود که با هدف برقراری عدالت اجتماعی در دستور 

  || صفحه  صفحه 44  کار قرار گرفت...

بازار »برنج« همچنان در التهاب

 همه مقصراِن ماجرا! همه مقصراِن ماجرا!

صفحه 3 
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وزیر کشور: 

مدارس و دانشگاه ها 
همچنان به شکل حضوری 

کارشان را  دنبال کنند
گشایی       وزیر کشور با بیان اینکه بعد از باز
مدارس گزارشی مبنی بر فوت دانش آموزی 
نداشــتیم، گفــت: همچنان بایــد مدارس و 
دانشــگاه ها به شــکل حضوری کارشــان را 

دنبال کنند...

 مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی خبر داد؛

احتمال وقوع خاموشی 
در تابستان

     مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی تولیــد 
نیــروی بــرق حرارتــی گفــت: در شــرایط فعلــی 
میــزان مصــرف مــازوت در نیروگاه هــا کاهــش 
یافته و ۲۰ درصد مصرف سوخت نیروگاه های 

کشور مازوت است...   || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

کرات وین در لحظه  مذا
سرنوشت سازی قرار دارد

2

مجوز مجلس به دولت 
 برای دریافت 
وام از روسیه

2

 التهاب 
در بازار موبایل
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کسن« به تنهایی  »وا
معجزه نمی کند
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گهی تجدید مناقصه     گهی تجدید مناقصه    آ آ

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

محل تامین اعتبار :  عمرانی  
مهلت دریافت اسناد:از تاریخ 07 /1400/12 لغایت 1400/12/09

مهلت تحویل پیشنهادات : ازتاریخ 1400/12/11 لغایت 1400/12/22 
کات: 1400/12/24 گشایی پا تاریخ باز

نوع برگزاری  مناقصه یک مرحله ای
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه ازدریافــت اســنادتاارائه پیشــنهادمناقصه گــران 
دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  درگاه  هاازطریــق  پاکــت  وبازگشــایی 

)ســتاد(به آدرس WWW.setadiran.ir انجــام خواهدشــدوالزم اســت مناقصــه 
مذکــور  درســایت  نــام  ثبــت  ،مراحــل  قبلــی  عضویــت  عــدم  درصــورت  گــران 
ودریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی راجهــت شــرکت درمناقصــه محقق ســازند.
بــه  الکترونیکــی دولــت  تــدارکات  ازطریــق ســامانه  اســناد:  محــل دریافــت 

  WWW.setadiran.ir   : آدرس 
بــه  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  ازطریــق  اســناد:  تحویــل  محــل 

WWW.setadiran.ir آدرس 

ــن  ــد پاکــت الــف کــه حــاوی فــرم تضمی توضیــح اینکــه : مناقصــه گــران موظفن
مــورخ  اداری  وقــت  پایــان  تــا  را  باشــد  مــی  کار  ارجــاع  فرآینــد  در  شــرکت 
1400/12/22 بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت آب و فاضــاب اســتان مرکــزی 
واقــع درشــهرک رضــوی - میــدان شــهید نجفــی تحویــل داده و رســید آن را 

نماینــد. دریافــت 

 نوبت اول

کار در مناقصه )ریال(رشته مورد نظرفهرست بهامبلغ برآورد )ریال(شهرمشخصات خدمت مناقصه  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع 

کنترل و عمرانی تجدید عملیات تهیه و اجرای سیستم های 
ک کمانیتورنیگ تصفیه خانه فاضالب شهر ارا دارا بودن تاییدیه از مرکز حراست 5.055.692.500ارا

252.784.625وزارت نیرو الزامی می باشد 

کنترل و عمرانی تجدید عملیات تهیه و اجرای سیستم های 
دارا بودن تاییدیه از مرکز حراست 10.698.459.000استانمانیتورینگ شهرهای استان

534.922.950وزارت نیرو الزامی می باشد

گزار : شرکت آب و فاضاب استان مرکزی     مناقصه 

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

سید رضا ابراهیمی - شهردار رستمکال

شــهرداری رســتمکا باســتناد مجــوز شــماره 34 مــورخ 1400/12/1 شــورای اســامی شــهر رســتمکا در نظــر 
دارد نســبت بــه تامیــن نیــروی انســانی خدمــات شــهر، فضــای ســبز ، اداری، معــدن، جایــگاه ســی ان جی 
و نگهبانــی از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای صاحیــت از اداره تعــاون ، کار 
و رفــاه اجتماعــی بــه مــدت 12 مــاه بــا مبلــغ بــرآورد اولیــه  61/460/200/838 ریــال )شــصت و یــک 
میلیــارد و چهارصــد و  شــصت میلیــون و دویســت هــزار و هشــتصد و ســی و هشــت ریــال ( بــرای 50 نفــر 
نیــرو از محــل اعتبــار منابــع داخلــی اقــدام نمایــد از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی 

آیــد جهــت دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه بــه ســامانه ســتاد  مراجعــه نماینــد
 1( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) سامانه ستاد( 

الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه: 
*- تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ 3/100/000/000 ریــال بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی دارای 
اعتبــار یکســاله از تاریــخ  چــاپ آگهــی یــا فیــش واریــزی بــه حســاب ســپرده   شــماره 0108476093005 

شــهرداری نــزد بانــک ملــی.
*- شــرکت کننــدگان در مناقصــه، اســناد مناقصــه و پیشــنهادهای خــود را بایــد در ســامانه تــدارکات 

الکترونیــک دولــت بارگــذاری نماینــد.
ب( محل تحویل پیشنهادها : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) سامانه ستاد ( 

گشایش پیشنهادها: مازندران - رستمکا- شهرداری رستمکا از طریق سامانه  ج( محل 
ستاد

 *- شــرکت کننــدگان مــی بایســت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام و جهــت شــرکت 
بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد .

*- تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول 1400/12/4 و در نوبت دوم 1400/12/11 می باشد.
ــز قیمــت ترتیــب اثــر داده  *- بــه پیشــنهادها و قیمــت هــای مشــروط، مبهــم و مخــدوش و بــدون آنالی

نخواهــد شــد.
*- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

*-تاریخ دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد  از 1400/12/7 تا 1400/12/14می باشد.
*- مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری مورخ 1400/12/25  می باشد.

*- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه راس ساعت  11 مورخ 1400/12/26 می باشد.

 نوبت اول

گهی دعوت به تجدید فراخوان عمومی مناقصه با ارزیابی فشرده  گهی دعوت به تجدید فراخوان عمومی مناقصه با ارزیابی فشرده آ آ
68326832/ص/ص۴۰۴۰ -  - 2۰2۰//۱۱۱۱//۱۴۰۰۱۴۰۰

ک  روابط عمومی  اداره کل راه آهن ارا

ــدارکات  ــامانه ت ــق  س ــل از طری ــرح ذی ــه ش ــه ب ــه مناقص ــوت ب ــت دع ــت جه ــب صاحی ــرایط صاح ــد ش ــکاران واج ــات از پیمان ــزاری مناقص ــون برگ ــاده 12 قان ــد ج م ــی بن ــه اجرائ ــن نام ــر آئی ــر دارد بناب ــن اراک  در نظ اداره کل راه آه
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( اقــدام نمایــد . کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه بــه جــز تحویــل پــاکات الــف مربــوط بــه تضامیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار از طریــق در گاه ســامانه فــوق الذکــر بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام 

خواهــد شــد. همچنیــن  الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت  مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را ،جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 
)) تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  1400/11/27 می باشد ((

مبلغ تضمین ریالمبلغ برآورد نحوه برگزاری مناقصهمدت اجراموضوع مناقصهردیف

1P10 3.330.000.000 66.600.000.000 یک مرحله ای همراه با ارزیابی فشردهسه ماهخرید تعداد 18000 قالب کفشک ترمز چدنی گرید
1- مهلــت و محــل دریافــت اســناد : متقاضیــان  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار مناقصــه درســامانه ســتاد حداکثــر تــا ســاعت11 صبــح روز  چهارشــنبه مورخــه 1400/12/04 بــه ســایت  ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی

www.setadiran.ir   مراجعــه نماینــد. 
2- مهلت  و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: حداکثرتا ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخه  1400/12/19  ارسال اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیک امکان پذیر می باشد. 

3- نوع کار )طبق شرح خدمات( حجم کار )طبق اسناد مناقصه( واحد کار )طبق اسناد مناقصه(
4- دریافــت اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه www.setadiran.ir   )ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت( امــکان پذیــر مــی باشــد. در صــورت هرگونــه مشــکل و ابهــام بــا شــماره 41934-021 )پشــتیبانی ســامانه ســتاد(تماس 

حاصــل فرمائیــد .
5- شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دارای مجوز الزم از سازمان مربوطه بوده و با توجه به گواهی صاحیت در رشته و پایه مورد نیاز دارای ظرفیت آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.

1283209

 دموکراســی غرب مهم تر 
از تمامیت ارضی اوکراین اســت

   هومــان دوراندیــش ، کارشــناس 
سیاسی

به رســمیت شناخته شدن استقالل 
مناطــق شــرقی اوکراین از ســوی 
والدیمیــر پوتیــن، دقیقا بــه اندازۀ 
انتخابات ریاست جمهوری روسیه و 
اصالح قانون اساســی این کشــور، که به پوتین اجازه داده است 
دو دورۀ دیگر کاندیدای ریاست جمهوری شود، مسخره است.

  اگر اسکاتلند بخواهد از بریتانیا جدا شود، این جدایی قاعدتا باید 
به تایید مقامات عالی بریتانیا برسد نه به تایید رئیس جمهوری 
فرانسه! به رسمیت شناخته شدن استقالل دونتسک و لوهانسک 
از اوکراین، از سوی عالی ترین مقام سیاسی روسیه نیز همین 

قدر بی ربط است به قواعد حقوق بین الملل.
  اما حقوق بین الملل یگانه عاملی نیست که واقعیات بین الملل 
را رقم می زند. ارتش سرخ روسیه اگر تحت فرمان دیکتاتوری 
مثل پوتین باشد، ممکن است هم بخش هایی از شرق اوکراین 

هم توسط مسکو بلعیده شود.
   امــا حــزب روســیۀ واحد به رهبــری پوتین، موقعیت حزب 
کمونیست چین را ندارد. یعنی نه توانسته است رشد اقتصادی 
قابل توجهی برای روسیه به ارمغان آورد، نه بر مردمی حکمرانی 
می کند واجد فرهنگ سیاسی تبعی یا اطاعت پذیری باال. ضمنا 
"غرب گرایی سیاسی" در روسیه به مراتب بیشتر از چین است.
   دولت پوتین به علل گوناگون دچار ناکارآمدی است. سرمایه داری 
الیگارشیک روسیه در کنار تحریم های جهان غرب و البته وسعت 
جغرافیایی این کشور و پیشرفته نبودن اقتصاد روسیه از دیرباز 

تا کنون، در ناکارآمدی دولت پوتین موثر بوده اند.
   در چنین شرایطی، اگر دونتسک و لوهانسک پس از استقالل 
مثل کریمه ضمیمۀ روسیه شوند یا به مناطقی تحت حمایت 
روسیه بدل شوند، باری اضافی بر دوش اقتصاد روسیه خواهند 
بود. افزایش وســعت جغرافیایی و جمعیت روســیه به دالیل 
امنیتی، در خدمت تشدید ناکارآمدی دولت این کشور خواهد 
بود.  ناکارآمدی اتحاد جماهیر شــوروی هم در اثر هراس های 
امنیتی آن اتحادیه و ورودش به رقابت تســلیحاتی با آمریکا 
روزافزون شــد و به مثابه یکی از علل اصلی فروپاشــی شوروی 
عمل کرد.  االن که به نظر می رسد پوتین در پی بلعیدن شرق 
اوکراین اســت تا منطقۀ حائلی بین روســیه و ناتو ایجاد کند، 
دولت هــای دموکراتیــک جهان غرب منطقا دو راه در پیش رو 
دارند: افزایش چشمگیر تنش با روسیه به قصد دفاع از تمامیت 
ارضی اوکراین، مدیریت تنش روسیه و اهمیت ندادن به وسعت 

سرزمینی اوکراین.
 بخش قابل توجهی از مردم مناطق شرقی اوکراین، به هر حال 
روسوفیل اند. چندان که دوشنبه شب هم مردم دونتسک پس 
از اطالع از تصمیم پوتین در خصوص به رســمیت شــناختن 
استقالل دونتسک و لوهانسک، به خیابان ها ریختند و شادی 

کردند.
 اولویــت نیافتــن تمامیت ارضی اوکراین نزد دولت های غربی، 
جدا از اینکه جهان دموکراتیک غرب را از شاخ به شاخ شدن با 
روسیه خالص می کند، به افزایش کارآمدی دولت دموکراتیک 

نوپای اوکراین هم کمک می کند.
   وسعت جغرافیایی و فزونِی جمعیت، دو مانع اساسی ناکارآمدی 
هر دولتی است. حتی اگر اوکراین مثل آلمان به دو بخش شرقی 
و غربی تقسیم شود، این تحول از چشم انداز گسترش و تعمیق 

دموکراسی در جهان، پدیده ای منفی نخواهد بود.
   بخــش عمــدۀ اوکراین، یعنی اوکراین غربی می تواند طی دو 
دهۀ آینده به کشوری دموکراتیک و پیشرفته بدل شود، بخش 
کوچک تر اوکراین، یعنی اوکراین شرقی هم مثل آلمان شرقی 
به خرابه ای مخوف بدل خواهد شــد که مردم روســوفیلش از 

زندگی در آن پشیمان خواهند شد!
 رها کردن مناطق شــرقی اوکراین و بدل کردن اوکراین غربی 
به کشــوری که ارزش زیســتن دارد، در کوبیدن ُمهر بطالن بر 
پوتینیسم، هزار بار مؤثرتر از هر جنگ یا تنش کنترل نشده ای در 
شرایط کنونی است.  احساسات ناسیونالیستی مردم به استقالل 
رسیدۀ شرق اوکراین در میان مدت و پس از مشاهده و مقایسۀ 
وضعیت اقتصادی و سیاسی شرق و غرب اوکراین فعلی، فروکش 
خواهد کرد.  ناسیونالیسم، به قول آلبرت اینشتین، »سرخک 
بشریت و بیماری عصر ماست.«  این بیماری در شرق اوکراین 
هم دیر یا زود از پای در می آید و مهم ترین راه عالجش هم ایجاد 

یک »دموکراسی کارآمد و پیشرفته« در غرب اوکراین است.
 در شرایطی که والدیمیر پوتین امیدوار است رشد راست گرایی 
افراطی در جهان غرب به سقوط نظام های لیبرال دموکراتیک 
غربی منتهی شود، تشدید منازعات ناسیونالیستی بین غرب 
دموکراتیک و روســیۀ پوتین، به سود راست گرایان افراطی در 
داخل کشورهای غربی است.   در مجموع از چشم  اندازی کالن 
و با نگاهی بلندمدت، باید گفت حفظ و توسعۀ دموکراسی در 
جهان، مهم تر از تمامیت ارضی اوکراین است. اوکراین فعلی نه 

دموکراسی درخوری دارد نه پیش رفِت آنچنانی.
   آمریــکا و اتحادیــۀ اروپا نباید برای حفظ تمامیت ارضی یک 
کشور نیمه دموکراتیک ناپیشرفته، سطح تنش با روسیه را چنان 
باال ببرند که کلیت جهان دموکراتیک به سمت جنگ جهانی 
سوم حرکت کند.    ایجاد یک دموکراسی پایدار و پیشرفته در 
غرب اوکراین، خردمندانه تر از زدودن عقالنیت نسبی دیکتاتور 
مستقر در کرملین است. توسعۀ ارضی روسیه، خودش عاملی 
در راســتای افزایش ناکارآمدی دولت روســیه و به محاق رفتن 

پوتینیسم خواهد بود.    
 منبع: عصر ایران

یادداشت

سخنگوی دولت:

سفر به قطر ارتباطی با
کرات وین ندارد  مذا

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه سفر قطر هیچ ارتباطی 
با مذاکرات وین یا عربســتان ندارد، اعالم کرد که آن 

مذاکرات در مسیر خودش در جریان است.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در ابتدای نشست 
خبری هفتگی خود با بزرگداشت یاد خبرنگاران محیط 
زیست ایسنا و ایرنا که در حادثه واژگونی اتوبوس در سفر 
به ارومیه جان خود را از دســت دادند، اظهار کرد: هم 
اکنون شاهد سفر رئیس جمهوری به قطر و برگزاری 
دیدارهای دوجانبه و شرکت در مجمع صادرکنندگان 
گاز هستیم. نزدیک  ۶ ماه است که از عمر دولت مردمی 
می گذرد. شــاید یکــی از مهمترین وعده دولت نگاه 

رویکرد مردم محور دولت بود. 

اقدامات دولت در مبارزه با فساد
بهادری جهرمی با بیان اینکه مبارزه با فســاد یکی از 
محورهای عملکرد دولت مردمی اســت ، اظهار کرد: 
دولت توسعه زیرساخت های الکترونیکی را به منظور 
کاهش و مقابله با فساد به عنوان اقدام راهبردی پیگیری 
کرده اســت. همچنین ضرب االجل آزادسازی حریم 
دریاها هم اقدام روشن در مقابله با قانون شکنی بوده 
و بدون تبعیض با آن برخورد شــده اســت. شناسایی  
۷۰۰ حســاب بانکی فعال غیرمجاز ارزی هم از جمله 
اقدامات در حوزه مبارزه با فساد است. وی یادآور شد: 
امروز مردم اثر ثبات در بازار ارز را می بینند. ۱۷ میلیارد 
دالر معــادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم با محوریت 
بخش خصوصی در ۴۸ طرح بزرگ صنعتی اجرا شد. 
در فروش نفت هم رسانه های غربی نیز اعالم کردند که 
رکوردشکنی صورت گرفته است. خنثی سازی تحریم 

ها عالوه بر مذاکرات ادامه یافته است.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت مصمم است 
روند اداری و کاغذبازی خســته کننده را اصالح کند، 
گفت: در برخی موارد زمان بیشتری صورت می گیرد. 
در این راســتا ۳۳۰ کســب و کار خانگی با اعالم و ثبت 
در درگاه مربوطه مجاز به فعالیت شــدند که حرکت 
قابل تقدیری است. هماهنگونه که دولت در آزادسازی 
سواحل مصمم بودن را نشان داد در حوزه تسهیل کسب 

و کار هم این رویه ادامه دارد.

علت کندی اینترنت در روزهای اخیر
بهادری جهرمی در پاســخ به پرسشــی درباره علت 
کاهش ســرعت اینترنت در روزهای اخیر، یادآور شد: 
زیرســاخت های اینترنت ثابت که در ســال های قبل 
توســعه پیدا نکرده، توان پاســخگویی به نیاز امروز 
شــهروندان را ندارد. مطابق استاندارهای جهانی ۷۰ 

درصد اســتفاده مربوط به اینترنت ثابت و ۳۰ درصد 
مربوط به اینترنت همراه است. این روند اکنون در کشور 
ما به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت ثابت، برعکس و 
باعث شده اینترنت همراه هم با کندی هایی مواجه شود. 
وی یادآور شــد: عالوه بر این، مجازی شــدن مجدد 
کالس ها و شــیوع دوباره کرونا باعث افزایش استفاده 
از خدمات اینترنتی شده است. دولت در همین مدت 
اقدامات مهمی برای بهبود زیرســاخت های اینترنت 
ثابت انجام داده تا مردم بتوانند از حق شهروندی خود 

در برخورداری از اینترنت باکیفیت برخوردار شوند.

آخرین ها از بازار خودرو تا میوه شب عید 
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت 
بازار خودرو اظهار کرد: پس از دستور رئیس جمهور در 
خصوص افزایش کیفیت و تولید خودرو، خودروسازان 
کشــور افزایش تولید داشتند. از خودروهای دپو شده 
۵۰ هزار دســتگاه تکمیل و وارد بازار شــد. وزیر صمت 
هم در راســتای عرضه سریعتر خودروهای دپو شده و 

افزایش کیفیت آنها برنامه زمان بندی ارائه کردند. 
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره تامین میوه 
شب عید تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار مصوبه ای برای 
تامین میوه شب عید و خرمای ماه رمضان داشت که 
ســازمان تعاون روســتایی مکلف به تامین میوه های 
الزم شــد. ســقف آن ۷۰ هزار تن بود و نگرانی در این 
زمینه وجود ندارد. وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی در 
خصوص قیمت خرید میوه های شــب عید مجموعه 
بازرســی را مکلف به رســیدگی کرد و فراتر از آن از 
نهادهای نظارتی دعوت کردند تا بر فرایند تامین میوه 

نظارت صورت گیرد.

سفر قطر یک گام تحول آفرین در روابط با 
کشورهای حاشیه خلیج فارس است

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره سفر رییس 
جمهوری به قطر اظهار کرد: سفر قطر یک گام تحول 
آفرین در روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. 
این سفر در استمرار دیپلماسی فعال و کارآمد دولت در 
ارتباط همسایگان با محوریت تامین منافع اقتصادی 
و توسعه تجارت خارجی و تنوع بخشی به زمینه های 

همکاری؛ از ترکمنستان تا قطر انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه سفر قطر هیچ ارتباطی با مذاکرات 
وین یا عربستان ندارد، گفت: آنها در مسیر خودش در 
جریان است. از فرصت ها و موقعیت های گذشته برای 
توســعه صادرات غیرنفتی و محصوالت کشاورزی به 

قطر به خوبی استفاده نشد. 
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وزیر کار:

در حال بررسی بیش از ۳۰۰ پرونده فساد هستیم
وزیر کار گفت: مبارزه با فساد در دولت به صورت ویژه مورد توجه است و در حال حاضر در وزارت مردم در حال بررسی 

بیش از ۳۰۰ پرونده فساد هستیم.
حجت اهلل عبدالملکی در سی  و  دومین همایش سالیانه اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان با موضوع تحول حکمرانی 
و تمدن اسالمی با پشتوانه مردمی، اظهار کرد: خود را از بدنه جنبش دانشجویی نمی دانم و معتقدم حضور در محافل 

دانشگاهی فرصت مغتنمی برای شنیدن دغدغه ها و مطالبات جوانان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در مسیر تحوالت و نقش آفرینی آحاد مردم برای تحقق بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی مورد تأکید رهبر معظم انقالب، جوانان و به ویژه جامعه دانشگاهی دغدغه مند و متعهد، نقش پررنگی دارند.
وی با بیان اینکه انقالب اســالمی ایران تاریخ معاصر جهان را تغییر داد، گفت: اندیشــه واالی امام راحل با پشــتیبانی 
میلیون ها نفر سبب تحولی عظیم در مسیر هدایت بشر شد. عبدالملکی افزود: حاکمیت در جمهوری اسالمی مبتنی بر 
تفکر الهی و همراهی مردمی است و این نگاه در سیاست های کالن کشور در رسیدن به اهداف و آرمان ها نیز وجود دارد.

رئیس شورای عالی کار، با اشاره به پیشرفت های مهم کشور در حوزه های اقتصادی، امنیتی و فناوری گفت: چله دوم انقالب 
اسالمی مسیر مهمی برای انقالب اسالمی است و خوشحالیم امروز در جمع فرماندهان گام دوم انقالب اسالمی هستیم.
وی خطاب به دانشجویان گفت: محوریت کار در گام دوم انقالب برای حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی با جوانان 
خواهد بود. عبدالملکی با بیان اینکه در آغاز گام دوم انقالب، یک دولت تحول گرا در کشور شکل گرفته است، افزود: 
نظام سیاسی جمهوری اسالمی با حمایت مردمی شکل گرفته و همان مردم در تحوالت مختلف نقش آفرینی می کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه جوانگرایی مهمترین مولفه بیانیه گام دوم انقالب است، گفت: جوانگرایی 

کم نظیری در سطح دولت سیزدهم رخ داد و میانگین سن مدیران به شدت در حال کاهش است.
وی با بیان اینکه رسانه های خارجی درصدد ناامیدی مردم از حاکمیت و دولت هستند، اظهار کرد: مبارزه با فساد در 
دولت به صورت ویژه مورد توجه است و در حال حاضر در وزارت مردم در حال بررسی بیش از ۳۰۰ پرونده فساد هستیم.
عبدالملکی، رفاه مردم را از دیگر برنامه های تحولی و راهبردی دولت عنوان کرد و گفت: رفع موانع تولید و اشتغال در 

کشور در کنار توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر به تحقق این امر کمک می کند.
وی افزود: وزارت تعاون، از پرانتصابات ترین وزارتخانه های کشــور اســت و حواشــی ایجاد شــده به دنبال عزل برخی 
مدیران ناکارآمد را طبیعی می دانیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی ما سالم سازی 
نظام مدیریتی وزارتخانه اســت، تأکید کرد: بخش زیادی از مدیران، مدیران گام دوم نیســتند و بر اســاس تعهدی که 
به ریاست محترم جمهوری داده ایم باید انقالبی بودن، کارآمد بودن، پاک دستی، فساد ستیزی و مردمی بودن را در 

انتصابات مالک قرار دهیم.
عبدالملکی افزود: ارزیابی مستمری از عملکرد مدیران وزارت مردم وجود دارد و اجازه نخواهیم داد تداوم ناکارآمدی 

سیستم اداری به اعتماد عمومی ضربه بزند.
وی گفت: زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسالمی ایران بستری برای هماهنگی برنامه های اشتغال کشور است و 

سال آینده نتایج مثبت آن را خواهیم داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جامعه دانشجویان برای بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت مردم که 

از هفتم اسفندماه در مرکز نمایشگاه های وزارت مردم برپا می شود، دعوت کرد.

گفت و گو

اخبار كوتاه

نخست وزیر كانادا پس از جمع و 
جور كردن بساط اعتراضات چند 

هفته ای مخالفان واكسیناسیون 
الزامی،آفتابی شد. جاستین ترودو 

كه چند هفته اخیر را بنا به دالیل 
امنیتی از خانه اش به مکانی نامعلوم 

رفته بود، دوشنبه در شهر اوتاوا 
یک نشست خبری برگزار كرد.

/ رویترز

شادمانی مردم روس 
تبار شهر »دونتسک« 
در شرق اوكراین از 
تصمیم والدیمیر پوتین 
به شناسایی استقالل این 
جمهوری خودخوانده از 
اوكراین/ آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

همه چیز درباره دو استان جدا شده از اوکراین؛

پوتین دست روی کجا گذاشت؟
منطقه دونباس روی هم رفته ۳.۶ میلیون نفر 
جمعیت دارد که بیش از سه چهارم آنها روس 

تبار بوده و به زبان روسی سخن می گویند.
 والدیمیر پوتین  رییس فدراســیون روســیه 
دیروز با امضای فرمانی اســتقالل دو اســتان 
جدایــی طلــب شــرق اوکراین به نــام های  
لوهانسک  و  دونتسک  را به رسمیت شناخت.
پوتین با فرمانی یک صفحه ای و ۵ بندی ارتش 
فدراســیون روســیه را به عنوان   ناظر صلح  در 
این دو اســتان مطرح کرده و این گونه مجوز 
ورود ارتش روســیه به این دواســتان اوکراین 

را صادر کرد.
کشورهای غربی شامل اتحادیه اروپا و آمریکا و 
متحدانشان و اعضای پیمان امنیتی- نظامی ناتو 
با صدور بیانیه هایی این اقدام روسیه را محکوم 
کرده و مسکو را تهدید به اعمال تحریم کرده اند.
اما دو اســتان شرق اوکراین که از سال 2۰۱۴ 
ناآرام شــده و کنترل نیمی از آنها به دســت 
شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه افتاده، 

کجاست؟
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
این دو استان که در مجموع به عنوان منطقه   
دونباس  شناخته می شوند - در شرق اوکراین و 
در نزدیکی مرز با روسیه قرار دارند. نیمی از این 
منطقه هم اینک در کنترل شورشیان جدایی 
طلب طرفدار روســیه و نیمی دیگر در کنترل 
ارتش اوکراین اســت. صنایع اصلی مستقر در 
این منطقه شامل استخراج زغال سنگ و تولید 

فوالد است.
این منطقه به روی هم بیش از ۳.۶ میلیون نفر 
جمعیت دارد که اکثریت آنها روس تبار بوده و 
به زبان روسی سخن می گویند. بخش بزرگی 

از جمعیت کنونی این منطقه نتیجه مهاجرت 
کارگران روســی برای کار در معادن و صنایع 
فوالد آنجا پس از جنگ جهانی دوم و در دوران 

اتحاد جماهیر شوروی سابق است.
دولت روســیه در سال های اخیر بیش از ۷2۰ 
هزار پاسپورت روسی را برای حدود یک پنجم 
از جمعیت دونباس صادر کرده و بر این اساس 
آنها هم اینک شــهروند روســیه محسوب می 
شوند و به همین دلیل هم روسیه خود را برای 
مداخله نظامی در آنجا برای حفاظت از جان و 

مال اتباعش محق می بیند.
بحران منطقه دونباس از آوریل سال 2۰۱۴ آغاز 
شد، یعنی همزمان با ضمیمه کردن شبه جزیره 
کریمه به خاک روسیه، جدایی طلبان طرفدار 

روســیه در این دو استان اوکراین علم شورش 
برداشته و با تصرف ساختمان های دولتی خود 

را   جمهوری های مردمی  اعالم کردند.
ارتش اوکراین اقدام به مقابله کرد و از آن سال 
یــک جنگ داخلی در این منطقه جریان دارد 
کــه منجر به مرگ بیــش از ۱۴ هزار نفر از دو 

طرف در ۸ سال گذشته شده است.
دولت اوکراین و کشورهای غربی، روسیه را به 
حمایت نظامی و مالی از جدایی طلبان متهم 
می کنند، اتهامی که مسکو آن را رد می کند.

از حواشــی بحران منطقــه دونباس اوکراین، 
ســقوط یک فرونــد هواپیمای مســافربری 
مالزیایــی بر فراز این منطقه در ســال 2۰۱۴ 
بود که هم اینک نیز مسئول دقیق این حادثه 

که منجر به مرگ 29۸ سرنشــین هواپیمای 
مسافربری شد، معلوم نشده است.

تیم بازرســان بین المللی در نتیجه تحقیقات 
خود ادعا کردند موشــک شــلیک شــده به 
هواپیمای مســافربری، موشکی روسی بوده و 
احتماال از سوی روسیه در اختیار جدایی طلبان 
دونباس قرار داده شده بوده؛ اما روسیه هرگونه 

دخالت خود در این حادثه را رد کرده است.
پــس از اینکــه جدایی طلبــان دو جمهوری 
خودخوانده لوهانســک و دونتســک از سال 
2۰۱۴ قدرت را به دســت گرفتند، در ماه می 
همان ســال با برگزاری یک همه پرسی اعالم 
استقالل کردند. آنها اعالم کردند نتیجه همه 
پرسی رای مثبت بیش از 9۰ درصد از جمعیت 

دونباس به استقالل از اوکراین بوده است.
دو جمهوری خودخوانده ســپس از روســیه و 
جامعه بین المللی درخواست کردند استقالل 
آنها از اوکراین را به رسمیت بشناسند. اما روسیه 
تا دیروز از این اقدام ســرباز زده بود اما دیروز 
)دوشنبه = 2 اسفند ۱۴۰۰( والدیمیر پوتین با 
صدور فرمانی استقالل این دو منطقه را تحت 
عنوان   جمهوری خلق لوهانسک  و   جمهوری 
خلق دونتسک  به رسمیت شناخت و نیروهای 
مسلح روسیه را مسئول تامین امنیت و حفظ 

صلح در این منطقه اعالم کرد.
هر یک از دو جمهوری خود خوانده هم اینک 
رییــس جمهوری خودخوانده خــود را دارد؛  
دنیس پوشیلین  در سال 2۰۱۸ به عنوان رییس 
جمهوری خلق دونتسک و  لئونید پاسچنیک  

نیز رییس جمهوری خلق لوهانسک است.
به رسمیت شناختن استقالل این دو جمهوری 
خودخوانده از ســوی روسیه عمال به  توافقات 
صلــح مینســک  پایان می دهــد که هرگز به 
طــور کامل اجرایی نشــد. ایــن قراردادها که 
در ســال های 2۰۱۴ و 2۰۱۵ بین روســیه و 
اوکراین و به میانجیگری آلمان و فرانسه امضا 
شد، خودمختاری داخلی این دو استان اوکراین 
را تحت حاکمیت دولت اوکراین به رســمیت 

شناخته بود.
روسیه پیشتر نیز در اقدامی مشابه استقالل دو 
منطقه جداشده گرجستان - آبخازیا و اوستیای 
جنوبــی - را پــس از یک جنگ کوتاه مدت با 
گرجستان در سال 2۰۰۸ به رسمیت شناخته 
است. روسیه از آن زمان نیروهای خود را در این 
مناطق مستقر کرده و به مردم آنها شهروندی 

روسیه را اعطا کرده است.

خبر ویژه

رئیس جمهور گفت: مجمع کشورهای صادرکننده گاز فرصت خوبی برای هم افزایی به ما می دهد و ما به عنوان کشورهای 
دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی الزم است برای این هم افزایی تالش کنیم.

 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان صبح دیروز طی سخنانی در ششمین نشست مجمع سران کشورهای 
صادرکننده گاز که به میزبانی قطر در حال برگزاری است،  گفت: از دولت دوست و ملت قطر به خاطر برگزاری این نشست 
و میهمان نوازی گرم از هیأت جمهوری اسالمی ایران سپاسگزاری می کنم.از دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
و همکاران آنها نیز قدردانی می کنیم و امیدواریم از طریق این مجمع بتوانیم اهداف خودمان را در حوزه مربوطه محقق 

کنیم و بتوانیم گاز طبیعی را حفظ کنیم که جزو سرمایه های ملی است.
وی ادامه داد: ما در این مجمع با دولت هایی که حضور دارند همبســتگی خوبی داریم و برای تحقق اهدافی که ســال 

2۰۰۱ در تهران بنا گذاشته شد تالش خواهیم کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد:  ما بعنوان کشورهای دارای ذخایر عظیم و صادرکننده گاز طبیعی باید پیام مان را به صورت 
شــفاف به جهان اعالم کنیم،  هدف از این مجمع حمایت از حقوق حاکمیت کشــورهای عضو و همکاری بیشــتر برای 

اکتشافات گاز طبیعی است. وی ادامه داد: این مجمع فرصت خوبی برای هم افزایی به ما می دهد و ما به عنوان کشورهای 
دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی الزم است برای این هم افزایی تالش کنیم.

رئیسی اضافه کرد: گاز طبیعی منبع بسیار مهمی برای کشورها است و یک سوخت پاک و ایمن است و در ده های آینده 
به سهولت می توانیم از آن استفاده کنیم. وی تأکید کرد: در شرایطی که جهان با آن به دلیل شیوع کرونا روبه رو است 

پیشنهاد می کنم که گاز طبیعی در خدمت اقتصاد جهانی در مرحله پس از کرونا باشد.
رئیس جمهور تاکید کرد: ما به عنوان کشورهای دارای ذخایر عظیم و صادر کننده گاز، در راستای ارتقای امنیت تقاضای 
گازطبیعی، با پیگیری اهداف و رسالت مجمع کشورهای صادرکننده  گاز، می توانیم پیامی شفاف را برای تضمین و تامین 

پایدار انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت به جهان اعالم کنیم.
وی گفت: پس از گذشت بیش از یک دهه از زمان برگزاری اولین اجالس سران این مجمع اکنون در سال 2۰۱۱ که با 
شعار »گازطبیعی پاسخی به چالش های توسعه پایدار در قرن 2۱« در دوحه برگزار شد، جهان اکنون بیش از گذشته 

نیازمند تالش جمعی کشورهای عضِو مجمع، برای تحقق این شعار است.

:)GECF( رئیس جمهور در ششمین مجمع کشورهای صادرکننده گاز

گاز فرصت خوبی برای هم افزایی است مجمع کشورهای صادرکننده 

امیرعبداللهیان: 

کرات   به نتیجه مذا
در وین خوشبینیم

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: نسبت به نتیجه 
مذاکرات در وین خوش بین هســتیم اما به بخشی 

از آن که مربوط به جمهوری اسالمی ایران است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه کشورمان 
که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ  به آلمان 
سفر کرده بود در گفت و گو با شبکه خبری سی ان ان 
در ادامه افزود:  چرا خوش بین هستیم به این دلیل که 
دولت جناب آقای رئیسی اراده جدی برای دستیابی 

به یک توافق خوب و فوری در وین دارد. 
متــن کامــل این گفت وگو که پیــش از این بخش 
کوتاهی از آن را کریســتین امانپور، مجری شــبکه 
سی.ان.ان در صفحه توئیتر خود منتشر کرده بود ، 

بدین شرح است:
- سوال اول:

جنــاب آقای وزیر، به ایــن برنامه خوش آمدید. به 
نظر می رسد خوشبینی محتاطانه فراوانی نسبت به 
احیای برجام و امضای مجدد موافقت نامه هسته ای 
ایران شکل گرفته است. آیا شما هم در این خوشبینی 

شریک هستید؟
پاسخ : ما نسبت به نتیجه مذاکرات در وین خوش بین 
هســتیم اما به بخشی از آن که مربوط به جمهوری 
اســالمی ایران است. چرا خوش بین هستیم به این 
دلیل که دولت جناب آقای رئیسی اراده جدی برای 
دستیابی به یک توافق خوب و فوری در وین دارد. ما 
برای رسیدن به یک توافق خوب تالش های زیادی 
را در هفته های گذشته به عمل آورده ایم و اکنون می 
توانم بگویم که تاکنون هرگز تا این اندازه به رسیدن 

به یک توافق خوب نزدیک نبوده ایم.
- سوال دوم:

این نگاه شما بسیار خوش بینانه است و گمان نمی 
کنم تاکنون شــنیده باشــم مقامی ایرانی و یا حتی 
آمریکایــی و اروپایی تا ایــن اندازه خوش بینانه در 

خصوص احتماالت صحبت کرده باشد؟
پاسخ:  برای آنکه به این توافق خوب نزدیک شویم از 
طرف هیئت ایرانی،  ابتکارات و انعطاف زیادی نشان 
داده شده است. اکنون نوبت آمریکا و طرف های غربی 
است که ابتکار و انعطافی از خود نشان دهند. ابتکار و 
انعطاف طرف غربی می تواند مذاکرات را در کمتر از 

چند ساعت یا چند روز به سرانجام برساند.
 آقای بایدن تالش دارد تا از طریق میانجی ها به ما 
بگوید که حسن نیت دارد اما از طرف دیگر آقای راب 
مالی در میز مذاکرات از خود انعطاف نشان می دهد. 
این در حالی است که آمریکایی ها در برجام اخالل 
ایجاد کردند لذا اکنون باید مسئوالنه مسئولیت این 
کار را بپذیرند و انعطاف الزم را از خود نشان دهند تا 

این مذاکرات به یک توافق قطعی منجر شود.
- سوال سوم:

دقیقــا چــه نوع انعطاف هایــی را از طرف مقابل در 
مذاکرات انتظار دارید؟

پاســخ: چندین موضوع باقی مانده است که جزو 
خطوط قرمز ما هستند. ما هنوز در موضوع تضمین 
نتوانســته ایم یک ابتکار عملی و قابل اعتماد را از 
طرف آمریکایی دریافت کنیم. ما معتقد هستیم که 
تمامی موضوعات چه در حوزه هسته ای و چه در حوزه 
رفع تحریم ها باید به صورت یک بسته حل و فصل 
شــوند. در بازگشت همه طرف ها به برجام، این امر 
پذیرفته نیست که ما هم نظام سخت راستی آزمایی 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی را بپذیریم و از دیگر 
سو بطور همزمان برخی از موضوعات ما در دستور 
کار شورای حکام آژانس قرار داشته باشد . ما در سال 
2۰۱۵ تمامی موضوعات پادمانی را طی یک توافق 
نامه سیاسی با طرف های مقابل حل و فصل کردیم و 
االن نیز می توانیم همان مدل را اجرا کنیم و من این 
موضوع را شب گذشته در گفت و گو با وزیر خارجه 
آلمان به ایشان نیز اعالم کردم. گمان می کنیم اگر 
در این شــرایط حســاس مذاکرات در وین،  آمریکا 
و طرف هــای غربی، واقع بینانه عمل نکنند به طور 
قطع مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود.

- سوال چهارم:
بر خالف نوبت قبل، آمریکا و ایران بطور مستقیم با 
یکدیگــر گفــت و گو نمی کنند و گمان می کنم که 
رهبری عالی ایران، مذاکره مستقیم را نهی کرده اند. 
اما بواقع چرا نه؟ چون این امر به ســرعت و ســهولت 
مذاکــرات نیز کمک مــی کند بویژه آن که در واقع 

مذاکرات بین شما دو طرف است؟
پاسخ: یک دیوار بلند بی اعتمادی بین ما و آمریکایی 
هــا وجود دارد. ما طی هفته های اخیر از کانال های 
مختلف پیام هایی را دریافت کردیم مبنی بر اینکه 
مقامات آمریکا عالقمند هستند با جمهوری اسالمی 
ایران گفت و گوی مستقیم داشته باشند. حتی چند 
روز قبــل از اینکــه من برای اجالس امنیتی مونیخ 
عازم آلمان شوم نیز پیام هایی را دریافت کردم مبنی 
بر اینکه آیا شــما عالقمند هســتید در حاشیه این 
کنفرانس با مقامات آمریکایی گفتگو کنید؟  من در 
پاســخ به صراحت اعالم کردم که آمریکایی ها باید 
رفتار خود را تغییر دهند. آقای بایدن نمی تواند هم 
از حسن نیت حرف بزند و هم در طرف مقابل، تنها 
در طول چند ماه گذشته، در سه نوبت تحریم های 
جدیدی را علیه اشــخاص حقوقی و حقیقی ایران 
اعمال نماید. این بدین مفهوم است که آقای بایدن 
نیز همان راه ترامپ یعنی اعمال تحریم ها را ادامه می 
دهد آن هم در حالی که صحبت از بازگشت به برجام 
کرده است. ما نمی توانیم این تناقض در گفتار و رفتار 
را درک کنیم. مقامات آمریکایی صحبت از حســن 
نیت می کنند و ســپس تحریم های جدیدی علیه 
ما اعمال می نمایند؛ بنابراین ما این حق را داریم که 
آنها را بر اساس رفتارهایشان مورد قضاوت قرار دهیم.

 مجوز مجلس به دولت 
برای دریافت وام از روسیه

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، دولت را مجاز به 
دریافت وام از روسیه تا سقف ۵ میلیارد دالر جهت طرح 

های تملک دارایی کردند.
نمایندگان در جلســه علنی صبح روز گذشــته مجلس 
شورای اسالمی و در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱، بند »ب« تبصره ۳ الیحه بودجه را 

بررسی کرده و به تصویب رساندند.
بر اســاس این مصوبه، اجــرای تبصره ۳۸ قانون اصالح 
بودجه سال ۱۳9۵ کل کشور مصوب شهریور ماه سال 

9۵ در سال ۱۴۰۱ تمدید می شود.
در تبصره ۳۸ قانون اصالح قانون بودجه سال ۱۳9۵ به 
دولت اجازه داده می شود با رعایت سقف مقرر در تبصره 
۳ قانون بودجه سال ۱۳9۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد 
دالر وام از دولت روسیه برای طرح های تملک دارایی های 

سرمایه ای با شرایط زیر اخذ نماید:
۱ - وام دریافتی صرفاً برای طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک 
قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی های نو، هسته ای، 
نیرو، راه آهن، بزرگراه ها، ســدها، شــبکه های آبیاری و 

طرح های انتقال آب اختصاص می یابد.
2- طرح های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و 

بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۳- نحوه اعمال وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و 
میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد 
مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور 

به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزیر کشور: 

مدارس و دانشگاه ها همچنان 
 به شکل حضوری کارشان را 

دنبال کنند
وزیر کشور با بیان اینکه بعد از بازگشایی مدارس گزارشی 
مبنی بر فوت دانش آموزی نداشتیم، گفت: همچنان باید 
مدارس و دانشگاه ها به شکل حضوری کارشان را دنبال 
کنند.  احمد وحیدی در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران بیان کرد: 
گزارشــی از آموزش وپرورش ارائه شد که تنها چهار نفر 
فوتی  در این مدت داشتیم که علت مرگ آنها ربطی به 

کرونا نداشته و در زمان سال تحصیل نبوده است.
وزیر کشــور با بیان اینکه گزارشــی از اینکه با بازگشایی 
مدارس، دانش آموزی فوت کرده باشــد نداشتیم، افزود: 
تأکید شــد همچنان باید مدارس و دانشگاه ها به شکل 

حضوری کارشان را دنبال کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه رنگ بندی ها در گذشته قرمز، 
نارنجی، زرد و آبی بود، گفت: شرایط کنونی رنگ بندی 
با گذشته تفاوت دارد و تمام محدودیت هایی که در رنگ 
بندی قرمز انجام می شــد امروز صورت نمی گیرد و بر 
اســاس وضعیت موجود رنگ بندی ها مشخص شد که 
باید در ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی و تصویب شود.

مورا: 

کرات وین در لحظه  مذا
سرنوشت سازی قرار دارد

مذاکره کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین در پیامی با 
گفتن این که نتیجه هنوز مشخص نیست، تاکید کرد: 

مذاکرات وین در لحظه سرنوشت سازی قرار دارد.
انریکه مورا، هماهنگ کننده کمیســیون مشــترک 
برجام و مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات 
وین در صفحه توییترش نوشت: مذاکرات وین درباره 
برجام در لحظه سرنوشت سازی قرار دارد. پس از ۱۰ 
ماه مذاکره به پایان کار نزدیک می شویم. نتیجه هنوز  

نامشخص است.
مورا ادامه داد: مســائل مهم باید حل شــوند. اما تمامی 
هیات های مذاکره کننده کامال تعامل دارند. کار فشرده 

در کوبورگ ادامه داد.
اظهارات مورا هم زمان با برگزاری دور هشتم مذاکرت وین 

درباره احیای توافق هسته ای مطرح می شود.
هیات هــای مذاکره کننده در وین، در ســطوح مختلف 
سیاسی، حقوقی و فنی در حال بررسی آخرین مراحل 
ترتیبات اجرایی توافقی هستند که بتواند توافق به دست 
آمــده در ســال 2۰۱۵ را یک بــار دیگر به اجرا درآورند؛ 
توافقــی کــه در می 2۰۱۸ با خــروج یک جانبه آمریکا 
از آن و اجرا نشدن تعهدات از سوی آمریکا و سه کشور 

اروپایی اجرایی نشد.

بلینکن:

 اقدام پوتین شرم آور است
وزیر خارجه آمریکا در توییتی اقدام پوتین در به رسمیت 
شناختن استقالل جمهوری های جدایی طلب اوکراین 
را شرم آور خواند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در 
توییتی نوشت: من با وانگ یی، مشاور دولتی و وزیر امور 
خارجــه جمهوری خلــق چین صحبت و بر لزوم حفظ 

حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کردم.
وی در ادامه نوشته است: اقدام روسیه برای به رسمیت 
شــناختن »استقالل« جمهوری های به اصطالح تحت 
کنترل نیرو های نیابتی خود اقدامی قابل پیش بینی و 
شــرم آور اســت. بلینکن در پایان تاکید کرد: ما آن ها را 
به شــدیدترین وجه ممکن محکوم می کنیم و در کنار 

اوکراین می ایستیم.
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3اقتصاد گفت و گو

پیش بینی بازار مسکن در 1401

 تا اواخر بهار 1401
بازار مسکن آرام است

در پی شــنیده شدن خبر های خوبی از مذاکرات 
کشورمان با طرف های خارجی در وین، رفته رفته 
بازار های مختلف در حال احیا هســتند؛ کاهش 
قیمت ارز و سکه و طال در روز های گذشته، نوید 
تســری ثبات در این بازار هــا به بازار های موازی 
خصوصاً بازار مســکن و حتی کاهش قیمت ها را 

می دهد.
هــر چند که برخی کارشناســان با تأثیرپذیری 
بازار مســکن از کاهش قیمت در بازار های موازی 
موافق نیســتند و »چســبندگی قیمت ها در بازار 
مسکن« در کنار »نامتوازن بودن عرضه و تقاضا« 
که ناشی از مقاومت نهاد سیاستگذار بخش مسکن 
دولت های یازدهم و دوازدهم در برابر افزایش تولید 
مســکن بود را از عوامــل مخالفت خود با ادعای 
»کاهش شــدید قیمت مسکن« در ماه های آتی 

عنوان می کنند.
ک: اینکه کاهش  نایب رئیس اتحادیه امال

شدید قیمت مسکن عده ای را ورشکسته کند، 
قبول ندارم

حســام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالک استان تهران بازار مسکن در سال جاری را 
به طور کلی یک بازار رکودی عنوان و اظهار کرد: 
در قیمت های مســکن شاهد کاهش نبودیم؛ در 
فصل پاییز یک رشد نسبی در مقایسه با ماه های 
قبل از آن رخ داد؛ اما با ورود به زمستان، این رشد 
دوباره متوقف شد و بازار مسکن در یک وضعیت 
رکودی در بخش خرید و فروش به ســر می برد؛ 

قیمت ها نیز تا حدودی در ثبات به سر می برند.
تا اواخر بهار 1401، بازار مسکن آرام است

وی افزود: پیش بینی من از بازار مســکن در سال 
آینده این است که در ۳ ماه ابتدایی، بازار مسکن 
وضعیتی مشــابه ۳ ماه پایانی امســال )زمستان 
۱۴۰۰( خواهد داشت؛ به عبارتی، میزان معامالت 
تغییر نسبی نخواهد داشت و بهار آرام و بی تالطمی 

را در بازار مسکن در پیش داریم.
این کارشــناس اقتصاد مسکن، احتمال افزایش 
معامالت در اواخر بهار و اوایل تابستان سال آینده 
را محتمل دانســت و گفت: با توجه به رکود چند 
ماهــه، احتماالً این توقف معامالت در تابســتان 
۱۴۰۱ شکســته می شــود لذا تعداد معامالت در 

اواخر خرداد بیشتر می شود.
کرات حباب قیمت مسکن را  توافق در مذا

می ترکاند
وی در خصــوص اثرگــذاری نوســانات ارزی یا 
دســتیابی به توافقات بین المللی در بازار مسکن 
تصریح کرد: دستیابی به توافق های بین المللی در 
قیمت مسکن مؤثر است و نرخ ها را به قیمت واقعی 
آن برمــی گردانــد؛ اما اینکه مردم را نگران کنیم 
و بگوییم برخی ممکن اســت ورشکســته شوند، 
قبول ندارم؛ بازار مسکن یک بازار مقاومی است و 
تا زمانی که توازن میان عرضه و تقاضا برقرار نشود، 
به تالطمی که در وضعیت اقتصاد کالن و همچنین 
وضعیت مردم اثر منفی بگذارد، دچار نخواهد شد؛ 
امــا حباب قیمت ها که به صورت نامتعارف ایجاد 
شــده، ترکیده خواهد شــد و قیمت ها به قیمت 
واقعی نزدیک تر شــده و قــدرت خرید مردم باال 

می رود.
کاهش قیمت دالر در کاهش قیمت مسکن 

مؤثر است؟
عقبایــی درباره تأثیــر کاهش قیمت دالر بر بازار 
مسکن نیز یادآور شد: کاهش دالر نیز در کاهش 
قیمت بی تأثیر نیست، اما به تنهایی عامل تغییر 
قیمت مســکن نیست و عوامل متعددی در ایجاد 
تغییر در قیمت بازار مسکن مؤثر است. قیمت ها 
در مســکن یک مقوله بلندمدت اســت که بعضاً 
تغییرات در ســایر بازارها، ۶ ماه تا یک سال زمان 
می برد تا در بازار مســکن تأثیرگذار باشد و مانند 

دالر و طال در کوتاه مدت اثرپذیر نیست.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران 
گفت: با توجه به اینکه دولت سیزدهم شعار احداث 
۴ میلیون مســکن را ســر داده و باید از نیمه دوم 
سال آینده شاهد آغاز احداث و حتی بهره برداری 
از تعدادی از این واحد ها باشیم، مطمئناً در کنترل 
قیمت مســکن، ایجاد بازار رقابتی و حتی کاهش 

قیمت مسکن هم نقش مثبتی ایفا کند.
کارشناس اقتصاد مسکن: بازار مسکن در برابر 

کاهش قیمت ها مقاومت می کند
خشــایار باقرپور کارشــناس اقتصاد مسکن نیز 
درباره پیش بینی بازار مســکن در ســال آینده و 
تأثیر توافقات بین المللی و نوســانات ارزی بر این 
بازار اظهار کرد: با توجه به کندی بازار مســکن و 
همچنین چسبندگی قیمت ها، این بازار دیرترین 
تأثیرات را از بازار ارز چه کاهشــی و چه افزایشــی 

خواهد داشت.
وی با اشــاره به شــنیده شدن خبر های خوبی از 
مذاکــرات بین المللــی و کاهــش قیمت دالر در 
روز های اخیر، بیان کرد: مسئوالن سیگنال غلط 
به مردم ندهند و مانند آبان ماه سال گذشته اعالم 
نکنند که مردم خانه نخرند و قرار است ارزان شود؛ 
این شــعار ها نه پشــتوانه علمی دارد و نه ســابقه 
تاریخی در بازار مسکن؛ این سیگنال ها جز اینکه 
به بازار مسکن لطمه بزند و سبب فشرده شدن فنر 
قیمت ها شود تا یک جایی ناگهانی بپرد، هیچ اثر 
دیگر ندارد و عماًل به تعمیق رکود بازار مســکن و 
تعطیلی معامالت مسکن و کاهش شدید گردش 

مالی در بخش مسکن می انجامد.

گزارش

یک فعال بازار تلفن همراه عنوان کرد :

التهاب در بازار موبایل
مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاست های 
ارزی و تجــاری درباره تهاتــر ارز صادرات 
خشــکبار با واردات موبایل در حالی موجب 
التهــاب در بازار تلفن همراه شــده که یک 
فعال بازار موبایل معتقد است اگر این مصوبه 
اجرایی شــود، افت واردات و افزایش قیمت 
2۰ درصدی این کاال در ابتدای سال آینده 

را به همراه خواهد داشت.
درز اطالعاتــی در مــورد واردات موبایل با 
قیمــت بیش از ۳۰۰ دالر در ازای صادرات 
خشــکبار از هفته گذشته موجب التهاب در 
بازار گوشی شد و قیمت انواع گوشی به ویژه 
گوشی های آیفون را چند میلیون گران کرد. 
این در حالی اســت که به نظر می رســد این 
تصمیم قطعی نشــده است. طبق این خبر، 
قرار اســت برای واردات برخی از برند های 
تلفن همراه ارز نیمایی اختصاص نیابد و دالر 
آزاد از محل صادرات خشکبار تامین شود.

نوسان قیمت در بازار موبایل
یک فعال بازار موبایل گفت: بازار تلفن همراه 
به دلیل خبر اخیر مبنی بر تهاتر ارز صادرات 
خشــکبار با واردات موبایل وضع آشفته ای 

پیدا کرده است.
شاهین شاهوردی ادامه داد: در پایان هفته 
گذشته، با اعالم این خبر قیمت گوشی های 
آیفــون نزدیک به ۳ میلیون افزایش قیمت 
داشت؛ ولی این هفته به دلیل کاهش قیمت 
دالر قیمت انواع گوشــی کاهش داشت. در 
این میان گوشــی های آیفون بین یک تا 2 

میلیون ارزان شدند.
، آیفون را ارزان کرد ریزش دالر

ایــن فعال بازار موبایل با بیان اینکه کاهش 
قیمــت دالر از ابتــدای هفته، قیمت برخی 
گوشی ها را ارزان کرد، گفت: آیفون ۱۳ پرو 
مکس که هفته گذشته با اعالم خبر اخیر به 
۴2 میلیون تومان رســیده بود، روز گذشته 
۴۰ میلیون و 2۰۰ هزار تومان قیمت خورد و 
امروز به ۳9 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

شاهوردی ادامه داد: قیمت آیفون ۱۳ پرو با 
حافظه 2۵۶ گیگابایت که هفته گذشته ۴۰ 
میلیون و 2۰۰ هزار تومان بود، روز شنبه ۳9 
میلیون و ۵۰۰ تومان اعالم شــد و امروز به 
۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

کدام مدل گوشی ها گران می شوند؟
این فعال بازار تلفن همراه در گفتگو با اقتصاد 
2۴ گفــت: بــا توجه به مصوبه اخیر، به علت 
تفــاوت قیمــت ارز آزاد و نیمایی احتمال 
افزایــش ۱۵ تــا 2۰ درصدی قیمت موبایل 
در صورت واردات موبایل بیش از ۳۰۰ دالر 
در ازای صادرات خشــکبار در ســال آینده 

وجود دارد.
شاهوردی ادامه داد: طبق این مصوبه، برای 
 S، واردات گوشــی های آیفون و سری های
N و Fold سامســونگ ارز نیمایی نخواهیم 

داشت.
کاهش دو میلیونی قیمت گوشی های 

سامسونگ
بــه گفتــه این فعال بــازار موبایل، به دلیل 
کاهــش قیمت دالر در روز های اخیر قیمت 
گوشــی های آیفون و سامســونگ کاهش 

داشته اند.
 A۵۲ شــاهوردی افزود: گوشی سامسونگ
بــا حافظــه 2۵۶ گیگابایت در بازار در حال 
حاضر ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. 
این در حالی است که هفته گذشته این مدل 
گوشی ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود.
گوشی های شیائومی بدون تغییر قیمت

این فعال بازار تلفن همراه گفت: سامسونگ 
A۳۲ با حافظه 2۵۶ گیگابایت در حال حاضر 
۶ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومان اســت. این 
گوشــی هفته گذشته ۷ میلیون و ۵۰ هزار 

تومان اعالم شده بود.
شاهوردی ادامه داد: با وجود نوسان قیمتی 
در بــازار موبایــل، اما قیمت گوشــی های 

شیائومی همچنان ثابت است.
شروط کاهش قیمت موبایل

این فعال بازار موبایل در پاســخ به ســوالی 
مبنی بر اینکه آیا تقاضا در بازار زیاد اســت، 
گفت: هفته گذشــته خرید در بازار بســیار 
کــم بــود، ولی با کاهش قیمت گوشــی در 
هفته اخیر تقاضا در بازار افزایش یافته است.
شاهوردی در مورد پیش بینی قیمت گوشی 
تا پایان اسفند گفت: قیمت گوشی در ارتباط 
مستقیم با قیمت دالر است. اگر قیمت دالر 
همچنان کاهشــی باشد، قیمت گوشی هم 
کاهش خواهد یافت؛ هرچند کاهش قیمت 
گوشی به موجودی بازار نیز برمی گردد، به 
عبارت دیگر اگر قیمت دالر کاهش یابد، اما 
گوشــی در بازار کم باشــد قیمت ها در بازار 
کاهــش نخواهــد یافت، ولی در حال حاضر 
موبایل در بازار فراوان اســت و قیمت دالر 
کاهشی؛ بنابراین کاهش قیمت دور از انتظار 

نیست.

بازار »برنج« همچنان در التهاب

 همه مقصراِن ماجرا!
 بازار برنج در ماه های اخیر نوسانات زیادی 
را تجربــه کــرده و هم اکنون نیز علی رغم 
حضور گسترده دولت در بازار این محصول، 
همچنان التهابات وجود دارد و حتی بر آنها 
افزوده شده و در حالی 2۶ روز تا شب عید 
مانده، بازار این کاال هنوز به تعادل نرسیده و 
در برخی مناطق همچنان قیمت برنج های 
کیفی حدود ۱۰۰ هزار تومان است. در این 
میان دخالت در بازار برنج و قیمت گذاری 
دستوری و عرضه با نرخ دولتی منجر شده 
که تقلبات نیز در بازار این محصول افزایش 
یابد و برنج های خارجی و با کیفیت های نه 
چندان باال در کیســه برنج های کیفی و با 

قیمت های باال به مردم عرضه شود.
گرانی برنج ایرانی؛ داستانی که از شهریور 

ماه کلید خورد
براین اســاس، در تابستان امسال بسیاری 
از واردکننــدگان و فعاالن بازار برنج اعالم 
کردند که ممنوعیت فصلی واردات برنج در 
ســالجاری که همزمان با برداشت محصول 
داخلی اعمال می شود، باید لغو شود چرا که 
امسال میزان تولید برنج داخلی کافی نیست 
و اعمال ممنوعیت منجر به کمبود و افزایش 

سرسام آور قیمت ها می شود.
نکته قابل توجه این اســت که در شــهریور 
مــاه وقتی اصرار دولت بر تداوم ممنوعیت 
واردات مورد انتقاد قرار گرفت و قیمت برنج 
ایرانی نیز روند افزایشی یافت، دولت به جای 
اینکه ممنوعیت فصلی را لغو کند اقدام به 
دخالــت در بازار و توزیع برنج های خارجی 
و ذخایر استراتژیک خود کرد که این اقدام 
دولت نه تنها تأثیری در بازار نداشــت بلکه 

شرایط را بدتر هم کرد.
در آن زمــان نکاتی درباره این اقدام دولت 
مطرح شــد مبنی بر اینکــه بخش عمده 
برنج هایی را که دولت در آن زمان کیلویی 
۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف کنندگان 
عرضــه می کرد، با قیمــت ۷.۰۰۰ تومان 

خریداری کرده بود.
بــه عبارتی دولت به بهانه حذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی این برنج ها را به قیمت ۷ هزار تومان 
از تجــار برنج خریــداری کرده بود و بعد از 
چند ماه با ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان ســود در 
هر کیلوگرم اقدام به فروش این برنج ها نمود، 
عالوه بر این وارداتی هم که خود دولت انجام 
داده و برنج هایی که خریداری کرده بود همه 

با ارز ۴2۰۰ تومانی بوده است.
همچنین بســیاری بحــث تقلب را مطرح 
کردنــد که عــده ای برنج هــای دولتی را 
خریداری و بعد از آن کیســه این برنج ها را 
با برندهای مرغوب ایرانی عوض می کنند و 
آن را جای برنج ایرانی با قیمت های بسیار 

گزاف می فروشند.
واردات برنج ممنوع بود یا نبود؟

محمــد مختاریانی، نایــب رئیس انجمن 
واردکننــدگان برنج ۱۴ آبان ماه امســال 

عنــوان کرده بــود که در خرداد ماه ۱۴۰۰ 
جلســه ای درباره ممنوعیت فصلی واردات 
برنج )که از ۳۱ تیر تا ۳۱ آبان ماه در فصل 
برداشــت این محصول برقرار می شــود( 
برگزار شد و در این جلسه با ۱۳ رأی موافق 
و یک رأی مخالف که مربوط به وزارت جهاد 
کشاورزی بود تصمیم گرفته شد ممنوعیت 

فصلی در سال جاری لغو شود.
وی اضافــه کرده بود: در این جلســه با لغو 
ممنوعیت فصلی واردات موافقت شــد اما 
در صورت جلسه ای که تدوین شد ابهاماتی 
وجود داشــت که همین ابهامات بعداً برای 
تجار دردســر ایجاد کرد. در قسمتی از این 
صورت جلســه عنوان شــده بود که وزارت 
جهاد کشــاورزی مســاله را بررسی و اعالم 
نظــر کنــد اما زمانی که ما جلســه را ترک 
می کردیــم به ما اعالم شــد که در نهایت 
واردات آزاد اســت. همچنین در آن زمان 
ما بارها به آقای قبادی که دبیر وقت ستاد 
تنظیم بازار بود مراجعه و مساله را پیگیری 
کردیم، آقای قبادی نیز در تمام جلسات به 
ما اعالم کرد ممنوعیت فصلی حذف شده و 

اقدام به واردات برنج کنید.
مختاریانی تاکید کرده بود: امید گیالنپور، 
معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهاد 
کشــاورزی نیز بعدها تأیید کرد که در این 
زمینه نامه نگاری هایی بین دســتگاه های 
مربوطه انجام شــده که به بخش خصوصی 

اعالم نشده است و حق را به تجار داد.
نایب رئیــس انجمن واردکنندگان برنج با 
اشــاره به اینکه بعد از مدتی وظایف قانون 
انتزاع به وزارت جهاد کشــاورزی برگشت، 
گفته بود: بعد از این اتفاق ما مجدداً به آقای 
خاوازی، وزیر وقت جهاد کشاورزی مراجعه 
و مساله را پیگیری کردیم که آقای خاوازی 
اعالم کرد، به درخواســت مدیرکل برنامه 
ریزی تأمین، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی 
ایــن وزارت خانــه، تأخیر یک ماهه در آغاز 
فصل ممنوعیت واردات برنج به هیأت دولت 

پیشنهاد شده و به ما اطمینان داد که مصوبه 
آن را از دولت خواهد گرفت.

مختاریانی ادامه داده بود: همچنین بعد از 
اینکه آقای ساداتی نژاد رأی اعتماد گرفت 
در جلسه تنظیم بازار وزارت جهاد مصوب 
شد که آغاز ممنوعیت فصلی یکماه به عقب 
بیفتــد و بــه جای ۳۱ تیر از ۳۱ مرداد آغاز 
شود تا برنج های وارداتی مانده در گمرکات 
ترخیص شود اما در نهایت آقای ساداتی نژاد 

اجازه نداد این تصمیم ابالغ شود.
عضــو انجمن واردکنندگان برنج با اشــاره 
بــه اینکــه چند روز پیش اعالم شــد ثبت 
ســفارش برنج از ابتدای آبان ماه آزاد شده 
اســت، گفته بود: با توجه به شرایط موجود 
فعاًل فقط می توان ثبت ســفارش انجام داد 
و نمی توان برنجی وارد کرد و این صحبت ها 
فقط منجر به این شــد که برنج خارجی در 
مبدا از جمله در هند بیش از ۱۰ درصد گران 

شود. )جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید(
وزارت جهاد کشاورزی در برآورد میزان 

تولید اشتباه کرد
اخیــراً نیز فعاالن بــازار برنج عنوان کرده 
اند که برآوردهای وزارت جهاد کشــاورزی 
از میــزان تولید اشــتباه بوده و تولید برنج 
داخلــی حدود ۴۰ درصــد کاهش یافته و 
عــالوه بر این دولــت در واردات برنج دچار 
یک اشتباه استراتژیک شده است. در همین 
زمینه ساالر ساکت، عضو هیأت ناظر انجمن 
واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار مهر 
دربــاره دالیل افزایش قیمت برنج در بازار 
اظهارداشت: یکی از دالیل این امر آن است 
که برنامه ریزی های انجام شده در ابتدای 
ســال اشــتباه بود، وزارت جهاد کشاورزی 
براساس تَرسالی سال گذشته میزان تولید 
برنــج را بیــن 2 میلیون تا 2.2 میلیون تن 
برآورد کرده بود که این میزان تولید تحقق 
نیافت و کاهش محسوسی را در این زمینه 

شاهد بودیم.
وی اضافــه کــرد: میزان تولیــد برنج در 

ســالجاری از ارقام اعالم شده بسیار کمتر 
بوده و آمارهایی که ارائه می شود با اختالط 

برنج های پاکستانی محاسبه شده است.
این فعال صنفی افزود: عالوه بر این امسال 
شــرکت بازرگانی دولتــی ایران در ابتدای 
فصــل برداشــت جهانی برنج به اشــتباه 
مناقصه ای را برای خرید ۱۰۰ هزارتن برنج 
برگزار کرد که این منجر به جهش شــدید 
قیمــت برنج در در ابتدای فصل برداشــت 
در هندوســتان شــد. این افزایش قیمت 
بــه اندازه ای غیر قابــل پیش بینی بود که 
کشــاورزان و تأمین کنندگان پاکستانی از 
قافله عقب ماندند و حتی قیمت آنها نسبت 
به برنج هندوســتان بر خالف عرف بازار تا 

چند هفته قبل کمتر بود.
ســاکت گفــت: ایــن افزایــش قیمت، 
واردکنندگان را شوکه کرد و آنها نتوانستند 
در ابتدای فصل اقدام به خرید و واردات برنج 
کنند، با وجود اینکه ثبت سفارش در کشور 
از ۱۸ آبان ماه آزاد شد اما تا یکماه بعد از آن 
هم واردکنندگان به دلیل قیمت های باالی 
برنج هندی موفق به واردات نشدند و ۱۵۰ 
تا ۱۷۰ هزار تن برنجی که مورد نیاز ماهانه 

بود، وارد کشور نشد. 
مهم ترین دلیل گرانی کاهش تولید بود 

قایان مسئول و لجبازی آ
همچنیــن یک فعال صنفــی در گفتگو با 
خبرنــگار مهر درباره دالیل گرانی برنج در 
بازار گفت: واقعیت این اســت که برخی از 
تولیدکنندگان برنج های تولیدی خود را دپو 

کرده و به بازار عرضه نمی کنند.
وی که نمی خواســت نامش عنوان شود، از 
مســئوالن خواســت با افرادی که از عرضه 
برنج به بــازار خودداری می کنند، برخورد 

جدی شود.
این فعال بازار برنج با اشاره به اینکه امسال 
میزان تولید برنج در هندوستان نیز کم بوده 
است، گفت: قیمت در هند نیز افزایش یافته 
اما این افزایش به اندازه ای در کشور ما رقم 

خورده؛ نبوده است.
وی بــا اشــاره به اینکه قیمــت ارز نیما نیز 
از 2۳ بــه 2۵ هزار تومــان افزایش یافته و 
این مســأله نیز در قیمت برنج مؤثر اســت، 
اضافــه کــرد: یک رقمی نیز به دلیل ارزش 
افــزوده به قیمت برنج اضافه شــده ضمن 
اینکه مشکالت زیادی در بنادر وجود دارد 

و کشتی ها به کندی تخلیه می شود.
این فعال صنفی توضیح داد که تخلیه یک 
کشــتی در حال حاضر حدود ۱۵ روز زمان 

می برد که مدت بسیار زیادی است.
وی با اشــاره به اینکه تولید برنج در ســال 
گذشته هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی 
وضعیت بسیار خوبی داشت، گفت: امسال 

کاهش زیادی در این حوزه داشتیم.
بــه گفته این فعال صنفــی تولید برنج در 
سال جاری حدود ۴۰ درصد کاهش داشته 
و ایــن مهم ترین دلیل افزایش قیمت برنج 

ایرانی است.
وی با اشاره به توقف چهارماهه واردات برنج 
بــه بهانه ممنوعیت فصلی گفت: آن زمان 
قیمت برنج ایرانی روند افزایشــی گرفت و 
به کیلویی بیش از ۵۰ هزار تومان رسید، ما 
بارها به وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه 
هشــدار دادیم که باید جلوی این افزایش 
قیمــت را گرفت و بــه دلیل کاهش تولید 
ممنوعیت فصلی باید لغو شود اما به تذکرات 

ما توجهی نشد.
آنها که می گفتند مردم نگران نباشند، 

االن پاسخگو باشند
ایــن فعال صنفی با بیان اینکه قیمت تمام 
شده هر کیلوگرم برنج خارجی بیش از 2۵ 
هزار تومان اســت، گفت: دولت با دخالت 
در بــازار هــر کیلوگرم برنــج را ۱۸۳۰۰ 
تومــان عرضه می کند کــه این انگیزه را از 
واردکننــدگان گرفتــه و به جای اینکه در 
ماه های گذشته تأثیر مثبتی بر شرایط بازار 

داشته باشد، اوضاع را بدتر کرده است.
وی از دولــت خواســت در بــازار کاالهای 
اساسی از جمله برنج دخالت نکند و اجازه 
بدهد که بازار روال طبیعی خود را طی کند 

تا دچار چنین بحران هایی نشویم.
این فعال صنفی تصریح کرد: بســیاری از 
مســئوالن از جمله مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی و بخش خصوصی مباحث مربوط 
بــه کاهش تولید را برنج رد کردند و گفتند 
کــه کاهش تولیــدی بین ۱۰ تا ۱2 درصد 
بیشتر نیســت؛ این عده عنوان می کردند 
جای هیچ گونه نگرانی نیست و مشکلی در 
حوزه تأمین و تولید وجود ندارد؛ درخواست 
ما این است که مسئوالن مذکور که لجبازی 
آنان منجر به ایجاد چنین شرایطی شده در 
حال حاضر پاسخگو باشند؛ این افراد یکبار 
هم موضع طلبکاری خود را کنار بگذارند و 
مسئولیت این وضعیت را بپذیرند و درباره 

آن توضیح بدهند.

ج قیمت تولید کاال تدوین شد ح در طر

 قیمت ها تا ۶۵ درصد کاهش می یابد
 معــاون وزیــر صمت با بیان اینکــه مردم حق دارند 
بداننــد یــک کاال از مبدا تولید و یا واردات تا مصرف، 
چه مسیرهایی را طی می کند، گفت: طرح درج قیمت 
تولید کاال در کشــور تدوین شــده است. عباس تابش 
در هجدهمین جلســه ســتاد تنظیم بازار و نظارت بر 
فرآینــد عرضه مایحتاج عمومی و کاالهای اساســی 
اســتان سمنان به میزبانی اســتانداری با بیان اینکه 
تبیین طرح درج قیمت تولید کاال ضرورت دارد، تاکید 
کــرد: باید طرح های جدیدی بــرای مقابله با گرانی 
تدوین می شــد لیکن طرح درج قیمت تولید کاال در 

کشور اجرا می شود
وی با بیان اینکه مبنای این طرح، به عنوان طرح دولت، 
اجرای ماده 2۳ سیاســت های کالن اقتصاد مقاومتی 
اســت، تاکید کرد: مردم حق دارند بدانند یک کاال از 
مبدا تولید و یا واردات تا مصرف، چه مســیرهایی را 
طی می کند.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان با بیان اینکه با اجرای این پروســه، 
کاهش پنج الی ۶۵ درصدی قیمت در بعضی از کاالها 
اتفاق خواهد افتاد، گفت: در استان سمنان ۷2 واحد 
تولیدی مشــمول اجرای طرح درج قیمت تولید کاال 

هســتند که تاکنون ۱2 واحد آن را اجرایی کرده که 
نوعاً در تمامی استان ها همین گونه است.

تابش با بیان اینکه ذی نفعان به دلیل ابهاماتی دارند که 
طرح را اجرایی نکردند که امروز و این نشست پرسش 
و پاسخ، به منظور تبیین اهداف و شفاف سازی طرح 
اجرا می شــود، تاکید کرد: در این طرح طبیعتاً برخی 
افراد که سود مازاد از مردم دریافت می کردند، صدای 
اعتراض خواهند داشــت، ولیکن اولویت ما معیشت و 

منفعت مردم است.
وی با بیان اینکه در این طرح، ما حقوق تولید کننده، 

شرکت پخش، نمایندگی و خرده فروش را به رسمیت 
می شناســیم و در مقابل هرکســی که دست در جیب 
مردم کند، ایستاده ایم، گفت: حق مصرف کننده است 
که بداند قیمت خرید کاال توسط توزیع کننده به چه 
میزان بوده است.معاون وزیر صمت با بیان اینکه برای 
مردم و حاکمیت فاکتورهای کاغذی بی ارزش است، 
امروز فاکتور رســمی، قیمت درج تولید کاال بر روی 
محصول اســت، گفت: عدد قیمت درج شــده بر روی 
کاال، عیــن فاکتور فروش، مبنای محاســبه مالیاتی، 

مبنای تشکیل پرونده تعزیرات و بازرسین است.

خبر ویژه

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که قیمت دالر تحت تاثیر اخبار مثبت 
از مذاکرات وین تا 2۴ هزار تومان با کاهش مواجه خواهد شد و بعید است 

که به کمتر از این رقم برسد.
کامران ندری درباره تاثیر مذاکرات وین بر اقتصاد ایران اظهار کرد: اخبار 
مثبتی که از این مذاکرات منتشــر می شــود، بیشــترین تاثیر را بر بازار ارز 
می گــذارد کــه ایــن تاثیر خود را به صورت کاهــش قیمت ها در این بازار 
نشــان می دهد و میزان و شــدت این کاهش نیز به سیاست دولت بستگی 
دارد، زیرا دولت نمی تواند مانع افزایش قیمت ارز شــود اما می تواند مانع 

کاهش آن شود.

این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد که این مذاکرات تاثیر کوتاه مدتی بر سایر 
شاخص های کالن اقتصادی چون تورم، تولید و ... نمی گذارد و نمی توان تا 
انتهای سال انتظار تغییری در این شاخص ها متاثر از نتیجه مذاکرات داشت .
وی با بیان اینکه بعید اســت نرخ دالر به کمتر از 2۴ هزار تومان برســد، 
افزود: بعید می دانم که افت شدیدی در قیمت ارز ایجاد شود و اکنون نرخ 
دالر تا محدود 2۶ هزار تومان هم کاهش پیدا کرده است و اگر در ادامه نیز 
نتیجه مذاکرات مثبت باشد، حدودا می تواند 2۰۰۰ تومان کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برخی از مشکالت اقتصادی کشور، ریشه 
داخلی دارد و چه تحریم ها برداشته شود چه نشود، این مشکالت داخلی 

برقرار است و ارتباطی با مذاکرات وین ندارد. بی نظمی  و ناترازی هایی که 
در نظام بودجه ریزی کشور، نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی و ... وجود 
دارد، ارتباطی به تحریم ها ندارد و تنها این مشکالت را تشدید کرده است 

و آن ها با رفع تحریم ها از بین نمی روند.
نــدری تاثیــر میان مدت و بلند مدت رفع تحریم ها بر اقتصاد ایران را قابل 
مالحظه نمی داند و می گوید: از آنجا که یکسری از مشکالت فارغ از تحریم ها 
در اقتصاد ایران پا برجا هستند و آینده اقتصاد نیز به آن ها بستگی دارد، 
نمی توان با رفع تحریم ها امیدوار بود که تمام مشکالت حل می شود، بلکه 
باید در کنار رفع تحریم ها به اصالحات ساختاری در اقتصاد توجه ویژه شود. 

خ دالر تا چقدر کاهش می یابد؟ نر

کاهش نرخ دالر ،تحت تاثیر مذاکرات وین
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نفت و انرژی 4

آزمایشی در ساختار سهمیه بنزین  اعالم شد؛  آخرین وضعیت تغییر 

بهار ۱۴۰۱ زمان تصمیم گیری برای تغییر بنزینی

كوتاه از انرژی

بین الملل

تحریم ها مانع احیای بازار 
گاز خواهند شد

وزیــر انــرژی روســیه اعــالم کــرد 
محدودیتهای سیاسی نباید برای گاز به 
عنوان یک منبع انرژی بکار برده شوند 
زیرا ممکن اســت رونــد احیای نابرابر 
بازارهــای انرژی از پاندمی در بحبوحه 
تقاضای رو به رشــد را از مســیر خود 
منحرف کنند.نیکالی شولگینوف که 
در نشســت فوق العاده وزیران مجموع 
 )GECF( کشورهای صادرکننده نفت
پیش از نشســت کامل روز ســه شنبه 
صحبــت می کــرد، گفت: بــازار گاز 
همچنان بــه توازن و ثبات و همکاری 
فزاینــده نیاز دارد. ما بر این باوریم که 
محدودیتهای یکجانبه روی همکاری 
اقتصادی و انرژی و موانع برای تجارت 
و ســرمایه گذاری در انرژی، غیرقابل 
قبــول بوده و مانع احیــای پایدار می 
شــوند. محدودیتهای سیاســی نباید 
برای اســتفاده از گاز طبیعی به عنوان 
یــک خوراک بــکار برده شــوند.این 
اظهارات به دنبال هشــدارهای مکرر 
ســران آمریکا و اروپا به روســیه درباره 
تحریم هــای عمیق و فوری در صورت 
حمله نظامی به اوکراین، مطرح شــد. 
مقامات غربی به روسیه گوشزد کرده اند 
این تحریم ها شــامل تحریم علیه خط 
لولــه گازی نورد اســتریم 2 که هنوز 
فعالیتش را آغاز نکرده اســت، خواهد 
بود.کارل نهمر، صدراعظم اتریش روز 
دوشــنبه اعالم کرد بسته تحریم هایی 
که از ســوی اتحادیه اروپا آماده شــده 
تا در صورت حمله روســیه به اوکراین، 
علیه مسکو اعمال شود، شامل تدابیری 
علیه خط لوله نورد اســتریم 2 خواهند 
بــود. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی 
گفت: روند تایید این خط لوله در صورت 
حمله روسیه متوقف خواهد شد و هیچ 
بحثی در این باره نیست. بنابراین نورد 
اســتریم 2 بخشی از تحریم ها خواهد 
بود.قیمتهای گاز در اروپا به دلیل سطح 
اندک ذخایر و نگرانیها نسبت به احتمال 
مختل شــدن عرضه روسیه باال مانده 
اســت. طبق ارزیابی اس اند پی گلوبال 
پالتس، قیمت پایه گاز داچ تی تی اف 
در ۱۸ فوریــه، ۷2.۸۵ یورو به ازای هر 
مگاوات ساعت بود که بیش از چهار برابر 
افزایش ســاالنه داشته است.الکساندر 
نواک، معاون نخســت وزیر روسیه در 
هفتــه منتهی بــه ۱۸ فوریه اعالم کرد 
راه انــدازی ســریعتر خــط لوله نورد 
اســتریم 2 که هنوز تاییدیه رگوالتور 
آلمان را دریافت نکرده است، می تواند 

به تثبیت بازار گاز اروپا کمک کند. 

جدال ماینرهای بیت کوین 
بر سر گاز فلر

در حالــی کــه اســتخراج کنندگان 
بیت کویــن و ارزهای دیجیتالی دیگر 
قراردادهــای متعددی با شــرکتهای 
نفتی محلی آمریکایی برای اســتفاده 
از گازی کــه در تاسیســات و چاه های 
نفتــی ســوزانده می شــود، منعقــد 
کرده انــد، غولهــای نفتی اخیرا به این 
موضوع توجه نشــان داده اند. استفاده 
از گاز فلر برای استخراج رمزارز، عالوه 
بــر این که انتشــار آالیندگی کربن را 
کاهــش می دهد، یــک همکاری برد-
بــرد برای اســتخراج کنندگان رمزارز 
و شــرکتهای نفتی بزرگ اســت.طی 
چند ســال گذشــته عالقه به استفاده 
از گاز فلــز بــرای اســتخراج رمزارز به 
میــزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده 
اســت. شرکتهای نفتی فشار فزاینده از 
سوی دولتها، سازمانهای بین المللی و 
کنشــگران محیط زیست برای کاهش 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای مربوط 
بــه فعالیتهایشــان را لمس می کنند.
تاکنــون راهکارهــای احتمالی برای 
کاهش انتشار آالیندگی کربن پرهزینه 
بوده اند. شرکتهای نفت و گاز میلیاردها 
دالر بــرای فناوریهای جذب و ذخیره 
ســازی کربن سرمایه گذاری کردند اما 
شرکت های رمزارز از راه رسیدند و یک 
گزینه متفاوت را پیشــنهاد کردند.گاز 
فلر، گاز اضافی در مکانهای اســتخراج 
نفت شیل است که سوزانده می شود و 
تصور می رود عامل انتشــار حدود یک 
درصد از آالیندگی کربن جهان اســت. 
این گاز ســوزانده می شود زیرا مصرف 
مجدد آن ســود چندانی ندارد. در این 
بیــن، هزینــه انرژی مــورد نیاز برای 

استخراج رمزارز بسیار باالست.

در پایان آذرماه، پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص 
سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در دو منطقه آزاد 
قشــم و کیش در دولت مطرح شــد تا در صورت اجرای 
موفق در خصوص گسترش این طرح تصمیم گیری شود.

این طرح که در ابتدا نام  بنزین برای همه  را داشــت، 
به معنای تغییر در نظام سهمیه بندی بنزین با تخصیص 
سهمیه به افراد به جای خودروها بود که با هدف برقراری 
عدالت اجتماعی در دســتور کار قرار گرفت.بر اســاس 
نظام ســهمیه بندی فعلی در خصوص بنزین، تنها 2۷ 
میلیون دارنده خودرو و موتورسیکلت در کشور از یارانه 
بنزین بهره مند می شوند و کسانی که دو یا چند وسیله 
نقلیه دارند بیشتر از کسانی که یک وسیله نقلیه دارند 
از یارانه بنزین بهره مند هســتند؛ اما در طرح تخصیص 
یارانه به افراد به جای خودروها، قرار است یارانه بنزین به 
هر کد ملی تعلق گیرد و تمام افراد جامعه بدون درنظر 
گرفتن اینکه وسیله نقلیه دارند یا ندارند، به مساوات از 
یارانه بنزین بهره مند شوند.مبنای این طرح بر این اساس 
است که مردمی که وسیله نقلیه ندارند و یا نمی خواهند 
از یارانه بنزین خود برای مصرف بنزین یارانه ای استفاده 
کنند، بتوانند بنزین یارانه ای خود را در سامانه ای به فروش 
برســانند.پس از تســت چندروزه این طرح در بخشی از 
جزیره کیش در بهمن ماه سال جاری، اجرای آزمایشی 
این طرح با نام جدید  طرح بازتوزیع یارانه بنزین  از ابتدای 
اســفندماه در جزیره کیش آغاز شد.علی ملکی، رئیس 
ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع یارانه بنزین در خصوص 
جزئیات اجرای این طرح آزمایشــی اظهار داشت: طرح 

بازتوزیع یارانه بنزین که اختصاص 2۰ لیتر بنزین به ازای 
هر نفر از خانوار اســت، در کیش آغاز شــده است و این 
طرح در صورت اجرای موفقیت آمیز در کیش و سپس 
جزیره قشم، در سراسر کشور اجرایی می شود.وی افزود: 
تأکید اصلی این طرح که به طور آزمایشی در کیش آغاز 
شده، بر توزیع عادالنه بنزین است.رئیس ستاد هماهنگی 
طرح بازتوزیع یارانه بنزین تصریح کرد: در کشور ما یارانه 
زیادی به بنزین اختصاص داده می شود، ولی متأسفانه 
فقط حدود ۵۰ درصد مردم به شکل مستقیم از این یارانه 
برخوردارند که همان مالکان خودرو هستند و ۵۰ درصد 
دیگر که اغلب در روستا ها زندگی می کنند از این یارانه 

بی بهره اند که در حقیقت این خالف اصل فلسفه یارانه 
اســت.وی ادامه داد: در دنیا، یارانه برای کاهش فاصله 
طبقاتی بین اقشار کم درآمد و پردرآمد پرداخت می شود 
درحالی که متأسفانه در ایران یارانه را به صورت معکوس 
پرداخت می کنیم و هرکسی که خودروی بیشتری دارد 
بنزین یارانه ای بیشتری هم مصرف می کند، ازاین  جهت 
به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد شد که به  جای اینکه 
یارانه به خودرو اختصاص پیدا کند به کد ملی تخصیص 
یابد.وی درباره سازوکار پرداخت سهمیه بنزین به افراد 
فاقــد خودرو نیز گفت: افــرادی که خودرو ندارند فعاًل 
به شکل آزمایشی فقط در جزیره کیش این سهمیه را در 

کارت  بانکی خود دریافت می کنند و با مراجعه به هرکدام 
از جایگاه های سوخت و یا سامانه  بنزین من  می توانند 
میزان ســهمیه تخصیص  یافته به ازای هر نفر از اعضای 

خانوار را که 2۰ لیتر است مشاهده کنند.
بنزین مصرف نشده موجود در کارت  بانکی افراد 

قابلیت تبدیل به پول نقد را دارد
رئیــس ســتاد هماهنگی طرح بازتوزیــع یارانه بنزین 
خاطرنشــان کرد: در واقع بنزین مصرف نشــده موجود 
در کارت  بانکــی افــراد قابلیت تبدیل به پول نقد را دارد.

ملکــی درباره زمان اجرایی شــدن این طرح به صورت 
سراســری گفت: پس از احصــاء نتایج اجرای طرح در 
کیش اگر اشــکالی وجود داشــت برطرف، سپس برای 
اجرای آن در جزیره قشــم تصمیم گیری می شــود و در 
صورت موفقیت آمیز بودن، در کل کشور به مرحله اجرا 
درمی آید. وی درباره ســازوکار پرداخت سهمیه بنزین 
به افراد فاقد خودرو نیز گفت: افرادی که خودرو ندارند 
فعاًل به شکل آزمایشی فقط در جزیره کیش این سهمیه 
را در کارت  بانکی خود دریافت می کنند و با مراجعه به 
هرکدام از جایگاه های ســوخت و یا ســامانه  بنزین من  
می توانند میزان سهمیه تخصیص  یافته به ازای هر نفر از 
اعضای خانوار را که 2۰ لیتر است مشاهده کنندوی اضافه 
کرد: اجرای سراسری این طرح به تصمیم هیئت دولت 
و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بستگی دارد، ولی از 
نظر فنی اگر نتایج اجرای طرح در جزیره کیش و قشم 
در دو ماه آینده رضایت بخش باشــد پس از اخذ مصوبه 

دولت و مجلس، قابلیت اجرا در سراسر کشور را دارد.

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: در شرایط فعلی 
میــزان مصــرف مازوت در نیروگاه ها کاهش یافته و 2۰ درصد مصرف ســوخت 
نیروگاه های کشــور مازوت است.محســن طرزطلب با اشاره به آخرین وضعیت 
تعمیرات نیروگاهی، اظهار کرد: تالش ما این است که تا اردیبهشت ماه عملیات 
تعمیرات نیروگاه ها به پایان برســد؛ ممکن اســت چند روز تاخیر داشــته باشد 
اما فرایند کار در حال انجام اســت.وی با اشــاره به وضعیت تامین برق در پیک 
تابســتان ۱۴۰۱ و احتمال وقوع خاموشــی ها، گفت: تالش می کنیم تابستان را 
بدون خاموشی سپری کنیم و برای ان مساله نیز اقداماتی انجام شده اما با این 

حال ممکن اســت که شــاهد خاموشــی در کشور باشیم.وزیر نیرو نیز به تازگی 
در همین رابطه اعالم کرد: تمامی تعمیرات نیروگاه های کشــور تا قبل از پیک 
تابســتان ۱۴۰۱ به پایان می رســد.طرزطلب در ادامه  با اشــاره به تغییر برنامه 
تعمیرات نیروگاه ها برای تامین برق مورد نیاز مشترکان، گفت: طی دوره پیک 
مصرف برق زمســتان امســال برنامه تعمیرات واحدهای بخار سیکل ترکیبی به 
دلیــل راندمان باال و ســوخت مصرفی کمتر ایــن واحدها و همچنین تعمیرات 
نیروگاه های بخار به دلیل امکان مصرف ســوخت نفت کوره در آن ها به تعویق 
انداخته شد تا دچار مشکالت عدیده برای تامین برق مصرف کنندگان نشویم.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی خبر داد؛

احتمال وقوع خاموشی در تابستان

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خبر داد؛

امضای 15 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه با داخلی ها در حوزه پتروشیمی
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به امضای 2۰۰ تفاهم نامه 
همکاری به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان میان شــرکت های زیرمجموعه 
هلدینگ خلیج فارس با سازندگان داخلی در سومین نمایشگاه و همایش 
حمایــت از ســاخت داخل در صنعت پتروشــیمی خبــر داد.، عبدالعلی 
علی عسگری در آیین گشایش سومین نمایشگاه و همایش حمایت از ساخت 
داخل در صنعت پتروشیمی با قدردانی از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان 
این رویداد مهم اظهار کرد: این نمایشگاه زمینه بسیار مطلوبی برای توسعه 
صنعت پتروشیمی کشور به عنوان پیشران اصلی اقتصاد ایران است.وی به 
برگزاری این نمایشــگاه در محورهای مختلف تولید قطعات و تجهیزات، 
مواد شــیمیایی و کاتالیســت ها اشــاره کرد و افزود: پس از تولید و ساخت 

تجهیزات فیزیکی در گام بعدی تولید دانش و دانش فنی مورد نیاز صنعت 
پتروشیمی اهمیتی بسزا دارد.مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس بر حمایت حداکثری از شــرکت های دانش بنیان به ویژه در توســعه 
صنایع پایین دســتی تأکید کرد و گفت: توســعه صنایع پایین دستی نیاز 
بــه فناوری هــای زیادی دارد که در نهایت بــه تولید محصوالت متنوع با 
ارزش افزوده باال منجر می شود و اشتغال زایی باالیی نیز برای کشور ایجاد 
می کند.علی عسگری همچنین نقش مناطق آزاد و بانک ها در توسعه صنایع 
پتروشیمی به ویژه در بخش پایین دست و تکامل شرکت های دانش بنیان 
را بسیار حائز اهمیت دانست.وی با اشاره به اینکه ۳2۰ شرکت دانش بنیان 
در این نمایشــگاه حضور دارند، ادامه داد: در این رویداد افزون  بر برگزاری 

2۸ نشســت تخصصی، پیش بینی می شــود حدود ۷۰۰ نشست دوطرفه 
نیز برگزار شود.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به امضای 2۰۰ تفاهم نامه 
همکاری به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان میان شــرکت های زیرمجموعه 
هلدینگ خلیج فارس با سازندگان داخلی در این همایش و نمایشگاه اشاره 
کرد و افزود: در کنار این همکاری ها سیستم حمایت مالی برای حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان و کوچک و متوســط بســیار حایز اهمیت است و 
شــکل گیری ال ســی ریالی برای کمک به توسعه صنعت پتروشیمی بسیار 
اثربخش خواهد بود.علی عسگری، اظهار کرد: همه شرکت ها باید حتی با تغییر 
شرایط در آینده از شرکت های داخلی حمایت کنند و پشت آنها را خالی نکنند.

کی هستند ؛ خبر ها  حا

 برد - برد ایران و قطر 
در پی اتصال شبکه های برق

طرح اتصال شبکه برق ایران و قطر که چندین 
ســال اســت مطرح می شــود، حاوی مزایای 
متعددی برای دو کشور است و بخش خصوصی 
نیز برای انجام آن اعالم آمادگی کرده اســت.

هرچند یکی از اهداف ســفر رئیس جمهور و 
هیأت همراهش به کشور قطر شرکت در مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز است، ولی توافقات 
دو کشور فراتر از این حوزه خواهد بود به طوری 
که روز گذشــته تفاهم نامه هایی در زمینه های 
مختلفــی از جمله راه و نیرو به امضای طرفین 
رســید. همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی 
مشــترک دو کشــور نیز علی اکبر محرابیان 
انتخاب شــد تا در کنار بحث گاز نشان دهنده 
اهمیت ویژه این سفر برای حوزه نیرو باشد.به 
طور کلی گســترش دیپلماسی انرژی عالوه بر 
مزایای اقتصادی که دارد، حائز اهمیت باالیی 
در بحث های سیاســی و امنیتی است. زیرا دو 
کشور پس از گره زدن زیرساخت های خود به 
یکدیگر، برای حفظ یک رابطه مســتمر تالش 
می کنند. از همین جهت در بحث دیپلماســی 
انــرژی نباید صرفاً به صــادرات و واردات گاز 

بســنده و از تعامالت حوزه برق چشم پوشــی 
کرد.به طور کلی اتصال شــبکه برق دو کشــور 
از دو جنبه اهمیت دارد؛ اوالً با توجه به بزرگ تر 
شدن مرکز مدیریت دیسپاچینگ بهره برداری 
شبکه افزایش می یابد و ثانیاً با توجه به احتمال 
متفاوت بودن پیک های مصرفی و ساعت های 
طلوع و غروب خورشید، امکان تبادل انرژی نیز 
فراهم می آید. به عنوان مثال در ایران ماه های 
تیر و مرداد پیک مصرف برق هستند و در بقیه 
ایام ســال ظرفیت مازاد شــبکه وجود دارد که 
امکان صادرات دارند و از طرفی در تابســتان 
نیز در ساعاتی که پیک مصرف برق این کشور 

نیست، می توان برق وارد کرد. 
از طرفــی شــبکه تولید و توزیــع برق ایران با 
ظرفیت نزدیک به 9۰ هزار مگاوات در مقایسه 
با کشــورهای منطقه از توسعه بسیار بیشتری 
بهره مند شــده اســت. تا جایی که این شبکه 
پتانســیل تبدیل شــدن به قطب توزیع انرژی 
برق منطقه را در اختیار داشته و می تواند ایران 
را بــه بازیگر اصلی منطقه در حوزه تأمین برق 

تبدیل کند.

کهاب در پمپ بنزین ها  ح  پیشروی جدی طر

 نوسازی جایگاه ها 
کار قرار دارد  در دستور 

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
گفت: طرح کهاب از چند بخش تشــکیل شــده و 
در حال اجراســت و ما نیز ســاز و کار را طبق برنامه 
مشــخص شده و سیاست های تنظیم شده تبیین 
می کنیــم و ان شــاءاهلل این طرح را در بخش های 
مختلف جایگاه های عرضه سوخت و ناوگان حمل 
و نقل پیش ببریم.کرامت ویس کرمی با بیان اینکه 
ناوگان جدیدی که نوســازی می شود، به سیستم 
کهاب مجهز خواهد بود، اظهار کرد: ناوگان جدیدی 
کــه وارد مجموعه شــرکت می شــود و یا جایگاه 
جدیدی که احداث و به سیســتم سوخت رســانی 
کشــور اضافه می شــود، حتما باید طرح کهاب را 
داشــته باشد و این مساله جزو مصوبات است.وی 
با اشــاره به طرح نوســازی پمپ بنزین ها و ارتباط 
آن با اجرای طرح بنزین یارانه ای برای همه، تاکید 
کرد: بحث های نوســازی، افزایش تعداد جایگاه ها 
برای عرضه سوخت، همیشه مورد توجه بوده است، 
استانداردســازی و رفــع نواقص با بازدیدهایی که 
انجام می شــود، مورد بررسی قرار می گیرد، چراکه 
جایگاه های سوخت جزو مکان هایی هستند که به 
صورت 2۴ ســاعته فعالیت خطیر سوخت رسانی 

را انجام می دهند.مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی با بیان اینکه بحث نوســازی و 
بازســازی همیشه مورد توجه است، گفت: جایگاه 
فرسوده زیادی در کشور نداریم اما ممکن است یک 
جایگاه دچار نقصی باشد که تعمیرات اساسی آن 
طبق برنامه و هماهنگی که با شــرکت ملی پخش 
انجام می شــود، پیش می رود.ویس کرمی درباره 
زمان سراسری اجرای طرح تخصیص یارانه بنزین 
به افراد هم گفت: ما تابع سیاست هایی هستیم که 
به ما ابالغ می شــود؛ در حــال حاضر زمان اجرای 
سراسری این طرح و اینکه این طرح به چه صورتی 
اجرایی شــود، اعالم نشــده اســت و ان شاءاهلل در 
زمان مقرر اطالع رســانی صــورت خواهد گرفت.
طرح کهاب شــامل ســه مرحله اســت که مرحله 
یک آن شــامل لوله کشــی از مخازن زیرزمینی تا 
محل تخلیه جایگاه های عرضه ســوخت، در همه 
جایگاه های سراسر کشور اجرایی شده است؛ مرحله 
دوم این طرح شامل بازیافت بخارات بنزین در خود 
جایگاه های عرضه سوخت و مرحله سه نیز شامل 
نصب دستگاه های اســتحصال بخارات بنزین در 

جایگاه هاست.

ایران و ونزوئال تفاهم نامه همکاری 
نفتی امضا کردند

ایــران و ونزوئال با هدف گســترش همکاری در 
بخش هــای مختلــف صنعت نفــت تفاهم نامه 
همــکاری امضا کردند.ایــن تفاهم نامه با حضور 
ابراهیــم رئیســی، رئیس جمهــوری، در بخش 
صدور خدمات فنی، انتقال فناوری، ارائه خدمات 
آموزشــی، آموزش نیروی انسانی و همکاری در 
بخش توســعه صنعت پاالیــش به امضای جواد 
اوجی، وزیر نفت و فلیکس پالسنسیا گونسالس، 
وزیر امور خارجه ونزوئال رسیده است.طبق اعالم 
وزارت نفت، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری که 
در رأس هیئتی عازم دوحه شده بود، در ششمین 
نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز 

حضور یافت.

 بومی سازی پمپ انتقال 
 گل حفاری در دکل نفتی 

توسط دانش بنیان ها
یــک شــرکت دانش بنیــان نوعــی پمپ رفت 
و برگشــتی بــا کاربــرد انتقــال گل حفاری در 
دکل های نفتی شــده ســاخته است که در حال 
حاضــر 9۵ درصــد این محصول بومی ســازی 
شده اســت.امیر الماسی مدیرعامل این شرکت 
دانش بنیــان با بیان اینکه محصول تولیدی این 
شرکت پمپ های پیستونی رفت و برگشتی است، 
گفــت: این محصول در صنعت حفاری و معادن 
مورد استفاده قرار می گیرد و بخش عظیمی از آن 
بومی ســازی شده است.وی بیان کرد: پمپ های 
پیســتونی رفــت و برگشــتی ســاخت داخل 
مخصوص انتقال گل حفاری در دکل های نفتی 
است که در صنعت حفاری و معادن کاربرد دارد. 
مهم ترین مزیت این محصول نســبت به رقبای 
خارجــی کمتر بــودن قیمت و همچنین تأمین 
قطعات یدکی به موقع است.الماســی ادامه داد: 
ارزش و اهمیت این محصول به دلیل اســتفاده 
آن در صنعت باالدستی، بسیار باال است و تاکنون 
صرفه جویی ارزی خوبی به همراه داشــته است، 
ولی اگر واردات این محصول از خارج محدود شود 
می تــوان به میزان زیادی از خروج ارز جلوگیری 
کرد و همچنین اشــتغال زایی خوبی نیز داشت.

الماسی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: 
نمونه های آمریکایی و چینی بسیار زیادی از این 
پمــپ در صنعت حفــاری وجود دارد، اما قیمت 
داخلــی ایــن محصول به میزان 2۰ تا 2۵ درصد 
کمتر از نمونه های خارجی اســت، این شــرکت 
همچنیــن محصوالت دیگری از قبیل پمپ های 
ســانتریفیوژ و اسکرو پمپ نیز طراحی و ساخته 
اســت.وی با بیان اینکه این شرکت برای ساخت 
پمپ های پیســتونی رفت و برگشتی هزینه های 
زیادی صرف کرده اســت، افزود: واردات بی رویه 
به این شرکت و صنعت حفاری لطمه می زند، در 
همین راســتا از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری می خواهیــم در متقاعد ســاختن 
مشتریان برای خرید محصول داخلی کمک کند.

در غالب حوضه های آبریز با 
خشکسالی شدید مواجه هستیم

علی شــهبازی معاون مطالعات پایه و طرح های 
جامع منابع آب ســازمان آب و برق خوزســتان 
اظهــار کرد: از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون 
میزان ورودی ســدهای خوزســتان ۵ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیــون متــر مکعب بوده که نســبت به 
میانگیــن بلندمدت ۳۱ درصد کاهش داشــته 
است.وی افزود: با توجه به کاهش آورد سدهای 
خوزســتان در غالب حوضه های آبریز با شرایط 

خشکسالی شدید مواجه هستیم.

اوپک پالس نیازی به افزایش 
سریعتر تولید نفت ندارد

عــراق اعالم کرد: اســتراتژی افزایش تدریجی 
تولیــد نفت اوپک پالس بــرای متوازن کردن 
بازار کافی اســت و این گــروه با وجود افزایش 
قیمت نفت به نزدیک مرز ۱۰۰ دالر در ســال 
میــالدی جاری، نیازی به اقدام بیشــتر در این 
باره ندارد. احســان عبدالجبار، وزیر نفت عراق 
گفت: نشســت بعدی وزیران اوپک پالس دوم 
مارس برگزار می شــود. این گروه رشــد تولید 
کشــورهای خارج از اوپک پالس نظیر برزیل و 
کانادا را به حساب آورده و نمی خواهد افزایش 
ذخایر نفت در ســطح جهانی را مشــاهده کند.
وزیر نفت عراق در مصاحبه ای در قطر که برای 
شــرکت در کنفرانــس گاز طبیعی حضور پیدا 
کرده اســت، گفت: تصــور می کنیم بازار نفت 
بیشــتر و بیشتری خواهد داشــت، بنابراین بر 
این باوریم که نیازی به افزایش بیشتر تولید فراتر 
از اســتراتژی فعلی اوپک پالس نیست. ما هیچ 
رشــدی در ذخایر تجاری نفت ایجاد نخواهیم 
کرد. ما تمامی تقاضا را با تولید تصویب شــده 
تامین می کنیم.احسان عبدالجبار گفت: اوپک 
و متحدانش تصمیم درباره ســطح تولید آوریل 
را پــس از بازبینی اطالعات جدید درباره عرضه 
و تقاضــا اتخــاذ خواهند کــرد. وزیر نفت عراق 
افــزود: اقدام هر کــدام از اعضای اوپک پالس 
بــرای افزایش تولید باالتر از ســهمیه تصویب 

شده، غیرمنصفانه خواهد بود.
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55بانک و بیمه
اخبار

شیوه نامه کمیته رعایت 
قوانین و مقررات پست 

بانک تصویب و ابالغ شد 

اداره کل رعایت مقررات و تطبیق پست 
بانــک ایران با هدف یاری رســاندن به 
هیات مدیره بانک برای سیاســتگذاری 
و راهبری حوزه رعایت قوانین و مقررات 
و اجرای مفاد ماده 29 » دستور العمل 
الزامات ناظر بر حاکمیت شــرکتی در 
بانک های دولتی« وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی، با تصویب هیات مدیره بانک 
شــیوه نامــه کمیته رعایــت قوانین و 

مقررات )تطبیق( را ابالغ کرد.
بر اساس این شیوه نامه، تایید صالحیت 
و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشــد و 
کمیته های ریسک، حسابرسی داخلی 
و رعایــت قوانیــن و مقررات ) تطبیق( 
موسســات اعتباری مطابق با بخشنامه 
شماره ۱۸۰۴۳2/99 مورخ ۱2 شهریور 
سال 99 بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران است.
بنــا بر این گزارش، کمیســیونی برای 
تاییــد صالحیــت و عزل یــا هرگونه 
تغییر مدیر ارشــد و اعضای کمیته های 
ریســک، حسابرســی داخلی و رعایت 
قوانیــن و مقررات )تطبیق( بر اســاس 
دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا تشکیل 

می شود.
بر اساس این شیوه  نامه، کمیته رعایت 
قوانیــن و مقررات بانک، عالوه بر یاری 
رســاندن به هیات مدیره پســت بانک 
ایــران برای سیاســتگذاری و راهبری 
حوزه رعایــت قوانین و مقررات، انجام 
صحیــح و دقیق وظایــف هیات مدیره 
بانک برای نظارت بر کفایت و اثربخشی 
مدیریت ریســک عدم رعایت قوانین و 

مقررات را نیز رصد می کند.
اعضای این کمیته سه نفر هستند که با 
اخذ تاییدیه از بانک مرکزی ج.ا.ا و هفت 
سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با 
رعایت قوانین و مقررات )تطبیق(، امور 
حقوقی و ریســک عملیاتی به مدت دو 

سال انتخاب می شوند.
کمیته رعایت قوانین و مقررات )تطبیق( 
وظیفه دارد با تعامل با سایر کمیته های 
هیات مدیره بانک، راهکارهای اجرایی 
و قانونی برای جلوگیری از عدم رعایت 
قوانیــن و مقــررات و جبران یا کاهش 
شدت تبعات نقض و ریسک عدم رعایت 
قوانین را به هیات مدیره بانک ارائه دهد.
همچنیــن ارائــه رهنمودهای الزم در 
صورت مشــاهده عدم رعایت قوانین و 
گزارش دوره ای به هیات مدیره در مورد 

از دیگر وظایف کمیته است.
بر اســاس ایــن گزارش، شــیوه نامه 
کمیتــه رعایــت قوانیــن و مقررات) 
تطبیــق( در اجــرای مفــاد ماده 29 » 
دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت 
شــرکتی در بانک های دولتی« ابالغی 
بخشنامه شــماره ۱.۳۶۳۵/۶۳ مورخ 
۳۱/۰۵/۱۳9۷ وزارت امــور اقتصادی 
و دارایی و همچنین بخشــنامه شماره 
۱۸۰۴۳2/99 مــورخ ۱2/۰۶/۱۳99 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 

است تهیه و ابالغ شده است.

تقویت منابع مالی بانک توسعه تعاون یک ضرورت است
ســخنگوی کمیســیون ویژه جهش و 
رونق تولید مجلس شــورای اســالمی 
تقویت منابع مالی بانک توســعه تعاون 
را یک ضرورت دانســت و گفت: بخشــی 
از ایــن منابع می تواند از طریق صندوق 
توســعه ملی در اختیار نهادهای تأمین 

مالی اقتصاد تعاون قرار گیرد.
تقویت ســهم اقتصاد تعــاون از اقتصاد 
کالن کشــور از موضوعات مهمی اســت 
کــه مورد تأکید مقــام معظم رهبری و 
مندرج در برنامه های توســعه ای کشور 
اســت. درحالی که قرار بود تا پایان برنامه 
ششــم توسعه سهم اقتصاد تعاون به 2۵ 
درصد افزایش یابد در شــرایط فعلی این 
رقم کمتر از ۱۰ درصد است. ازاین جهت 
گفتگویی با محسن زنگنه عضو کمیسیون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلس 
شــورای اسالمی و سخنگوی کمیسیون 
ویــژه جهش و رونق تولید مجلس انجام 
و چگونگی تقویــت اقتصادی تعاونی ها 

بررسی شده است. 
زنگنــه برایــن عقیــده اســت که مدل 
شــرکت های تعاونی به فضای فرهنگی و 
بومی ایران نزدیک تر است و مردم معموالً 
تمایل دارند که در قالب تعاونی با یکدیگر 
مشــارکت داشته باشــند اما متأسفانه 
اســتقبال جامعه و بخــش خصوصی از 

تعاون ناچیز است.
وی با اظهار تأسف از اینکه بین شرکت های 

تعاونی شــکل گرفتــه کمتر مدل موفق 
وجود دارد، ادامه داد: متأسفانه برخی از 
تعاونی ها در میانه راه منحل شده و یا به 
شکایت های درون سازمانی دچار شده اند 

و نتوانسته اند ماندگار باشند.
زنگنــه بــا تصریــح بر اینکه تــراز مالی 
تعاونی هــای مالــی در مقایســه بــا 
شرکت های سهامی خاص و عام مطلوب 
نیست، ادامه داد: یکی از علل این مسئله 
را می توان در قانون شــرکت های تعاونی 
جستجو کرد به عبارتی قانون شرکت های 
تعاونی به گونه ای است که جوهره بخش 
خصوصی که بخشی از آن تمرکز مدیریت 
و پایــداری مدیریت اســت را نمی تواند 

جواب دهد. نماینده مردم تربت حیدریه، 
مه والت و زاوه در مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر اینکه اگر وزارت تعاون در دولت 
جدید بتواند به صورت جدی یک بازنگری 
جدید در تعاونی ها، و اساســنامه آن ها و 
مدل شــرکت های تعاونی داشته باشد، 
ادامه داد: شــرکت های تعاونی می توانند 
قابلیت رشــد در جمهوری اســالمی را 

داشته باشند.
زنگنه با اشاره به اینکه هم اکنون در دنیا 
ســرمایه گذاری ها به سمت و سوی جمع 
ســپاری مالی رفته اســت، گفت: به این 
صــورت که به دنبال منابــع مالی خرد 
خانواده هــا و مردم رفته و به این صورت 

به دنبال مدل ســرمایه گذاری جدید در 
کنار منابع دیگر و بانک ها و بازار سرمایه 

است که بسیار هم موفق بوده است.
ســخنگوی کمیســیون ویژه جهش و 
رونق تولید مجلس شــورای اســالمی، 
مدل تعاونی به معنای اســتفاده از منابع 
خــرد و حداقلــی مردم را به عنوان مدلی 
موفق در اقتصاد پیش روی خواند و گفت: 
این مهم در صورتی محقق می شــود که 
قانــون تعاونی ها را مورد بازنگری جدی 
قــرار دهیم و خالء ها و معایبی که باعث 
عدم اســتقبال مردم و استفاده نکردن از 

تعاونی ها شده است را برطرف کنیم.
وی در پاســخ به اینکــه چطور می توان 

در ســال آتی بحث تأمین مالی تعاونی ها 
را تقویــت کرد بیان کرد: اینکه ما دولت 
را مکلــف کنیم کــه باید از منابع دولتی 
یک بخشــی را به شــرکت های تعاونی و 
منابــع آن هــا اختصاص دهد، از نظر من 
متضاد با اصل ۴۴ قانون اساســی اســت 
امــا اینکه دولت به بانک توســعه تعاون 
و یــا صندوق هــای تعاونی برای افزایش 

سرمایه کمک کند امری مطلوب است.
وی با اشــاره به اینکه اســتفاده از منابع 
ارزی صندوق توســعه یکــی از راه های 
تقویــت تعاونی هاســت، گفــت: یکی 
از اهــداف صنــدوق توســعه حمایت از 
صندوق های تأمین ســرمایه اســت که 
از جمله آن ها می توان به بانک توســعه 
تعاون و صندوق های تعاونی بزرگ دیگر 
اشــاره کرد که این خود یک پیشــنهاد 
عملیاتی و خوب است. وی با بیان اینکه 
حتی می توان از منابع بودجه عمومی هم 
برای این امر اســتفاده کرد افزود: از نظر 
بنده بهتر اســت این بودجه را از صندوق 
توسعه تأمین کرد و حتی به صورت قرض 
و تنخواه هم می تواند باشــد که دوباره به 
صندوق بازگشته و منابع ارزی کشور هم 

تقویت شود.
زنگنه در پایان اصالح اساســنامه و قانون 
شــرکت های تعاونی را ضروری دانست و 
گفت: راه نجات تعاونی ها انجام این مهم 

است.

اخبار

« بانکی پربازده و سودده » وپاسار
حاشــیه ســود خالص بانک پاســارگاد در صورت مالی 9 
ماهه به ۶۵ درصد رسیده که ۷ درصد افزایش را نسبت به 
ســال گذشته نشان می دهد. جمع درآمدهای عملیاتی 9 
ماهه سال جاری بانک پاسارگاد با افزایش ۳۰ درصدی به 
۱۰۱۸۰ میلیارد تومان رســیده است. حاشیه سود خالص 
وپاســار در صورت مالی 9 ماهه به ۶۵ درصد رســیده که 
۷ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

امــا نکتــه امیدوارکننــده در صورت مالــی 9 ماهه بانک 
پاسارگاد، تمرکز بیشتر بر روی خالص درآمدهای کارمزد 
بــوده که این درآمدها نســبت به ســال قبل افزایش ۵9 
درصدی داشــته و به ۱۵۷۵ میلیارد تومان رســیده است. 
به عبارتی ۱۵ درصد از درآمدهای بانک پاسارگاد از محل 

کارمزد اســت. مانده موجودی نقد بانک پاســارگاد هم با 
افزایش ۶۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۴۳.9۸۵ میلیارد 

تومان رسیده است.

تحلیل قیمتی
نکته جالب در نمودار بانک پاســارگاد باالتر بودن از سقف 
تاریخی ســال 99 اســت که این نماد ۸ درصد باالتر از آن 
حرکت کرده و نشان داده بازارگردانی این سهم چقدر خوب 
بوده اســت و سهامداران “وپاســار” بسیار از این وضعیت 

راضی هستند.
در تایم فریم هفتگی rsi در آستانه مقاومت ۷۰ واحدی قرار 
داشته و اگر بتواند آن را فتح کند می تواند بازدهی حداقل 
2۰ درصدی به سهامداران بدهد، در تایم فریم روزانه موفق 
شده است که وارد ناحیه rsi شود، نکته دیگر اختالف قیمت 
پایانی و آخرین قیمت در معامالت روز چهارشنبه است که 

می تواند منجر به صعود در هفته جاری باشد.

9۳ درصد کاربران رسانه های اجتماعی 
معتقدند شــرکت ها باید در رسانه های 
اجتماعی حضور داشته و با مشتریان خود 
از طریق سایت های رسانه های اجتماعی 
به تعامل بپردازند و بانک ایران زمین نیز 
از همیــن رو، همــواره بر حضور فعال در 
شبکه های اجتماعی تاکید کرده است.

فعاالن حوزه بانکی مدت هاست معتقدند 
بانکــداری دیجیتال بدون جدی گرفتن 
نقش شبکه های اجتماعی ممکن نیست. 
بانــک ایــران زمین در راســتای ایجاد 
بانکــداری دیجیتــال عــالوه بر اجرای 
روابط عمومی دیجیتال، چندسالی است 
به ســمت ارائه خدمات در شــبکه های 
اجتماعــی رفته اســت. برنامه ریزی ها 
بــرای ارائه خدمات در این حوزه، از پنج 
ســال پیش آغاز شــد. ابتدا این خدمات 
در سطح برگزاری نظرسنجی در تلگرام 
و… ارائه می شد و در این مدت اقدامات 

اثرگذاری در خدمت رســانی بانکی نیز 
صورت گرفته است.

بیشــترین کارکرد رسانه های اجتماعی 
بــرای بانک ها، ابــزاری برای بازاریابی و 
تبلیغــات و ارائه اطالعات به مشــتریان 
برای ترغیب آن ها و مراجعه به یک شعبه 
یا تبلیغ خدمات اســت. از ســویی باید 
دریافت که مشتریان بیشتر وقت خود را 
در شبکه های اجتماعی صرف می کنند 
و از ایــن رو باید برای خدمات رســانی 
سراغ همانجا رفت. به همین علت است 
که ســیدمحمد حسین اســتاد مدیر 
روابــط عمومی بانک ایران زمین با بیان 
این نکته که مشــتریان خواهان دریافت 
خدمــات در محلی هســتند که حضور 
دارنــد، می گوید: اعتقاد ما در بانکداری 
دیجیتــال به عنــوان یــک بانکداری 
مردم محــور، این اســت که زمین بازی 
را مشــتری مشــخص می کند و ما باید 

خدمــت را آنجایی ارائه کنیم که او می 
خواهد.

گفتنی اســت بانک ایران زمین در حال 
حاضــر تعداد محدودی از خدمات مانند 
پرداخــت قبض و خریــد اینترنت را به 
صورت غیر مستقیم از طریق شبکه های 
اجتماعی بــه مشــتریان ارائه می کند 
و شــاهد استقبالی چشــمگیر نیز بوده 
اســت. اما همچنان امکان ارائه مستقیم 
خدمات بانکی در شــبکه های اجتماعی 
فراهم نیســت و ایران زمین نیز به مانند 
دیگر بانک ها درصدد است با رفع موانع، 
خدمات رســانی خود را در این رسانه ها 

گسترش دهد.
همچنیــن در تازه ترین اقــدام، بانک 
ایران زمین، با هدف ارتباط دو ســویه 
بــا مخاطبیــن این بانک و اســتفاده از 
فرصت های شبکه های اجتماعی اقدام 
بــه راه اندازی یک رادیــوی اینترنتی 
کــرده اســت  که طــی آن برنامه های 
متنــوع اقتصــادی و بانکــی تهیــه و 
پخــش می شــود. همراهان »رادیــو 
ضمــن  زمین« می تواننــد  ایــران 
شــنیدن برنامه های آوای ایران زمین 
در مســابقاتی کــه به مناســبت های 
مختلف برگزار می شــود، شرکت کنند. 
در بخش مســابقه، رادیــو آوای ایران 
زمین به فراخور مناســبت ها سعی می 
کنــد در کنار مخاطبان بوده و اتفاقات 
شــیرینی را رقم بزند. در همین راســتا 
این بانک مســابقات مختلفی را برگزار 
کــرده و طی آن از مخاطبان می خواهد 

یــک فایل صوتــی کم حجم و کوتاه در 
مورد آن مناســبت تهیه کرده و ارسال 
کنند. نتایج قرعه کشــی هم در شبکه 
اجتماعی بانک ایران زمین اعالم شــده 
و صداهــای منتخب در رادیو آوا پخش 

می شود.
رادیو ایران زمین، چهار برنامه پرمخاطب 
دارد: »کافه بانک« که برنامه ای ادبی و 
فرهنگی است، »شعبه خیابان 2۴« که 
مجله ای عصرگاهی اســت و ســعی می 
کنــد بــا پرداختن بــه موضوعات روز 
پاســخگوی دغدغه های مخاطبان خود 
باشد، »صبحانه بانکی« که روزهای سه 
شنبه منتشــر می شود و سعی می کند 
بــه موضوعــات روز اقتصادی و بانکی از 
زاویه متفاوت نگاه کند، و »پادکســت 
آموزشی« که در آن، انواع خدمات بانکی 
اطالع رســانی و به سواالت مشتریان و 

مخاطبان پاسخ داده می شود.

استقبال چشمگیر از خدمات رسانی »ایران زمین« در شبکه های اجتماعی

مدیرعامــل بانک ملی ایران بر لزوم چابک ســازی 
ســازمان، برنامه ریزی جدی برای ایجاد تحول در 
فرایندهــا و نیز به کارگیــری همه توان بانک برای 
خدمت رسانی حداکثری به عموم مردم تاکید کرد 
و گفــت: بانک ملی ایــران باید به تامین مالی همه 
ایرانیان کمک کند و این روند، نیازمند پیاده سازی 
نظام بانکداری جامع از باالترین ســطوح تا ســطح 

شعب است.
دکتر محمد رضا فرزین در جلســه تودیع و معارفه 
معاون منابع انسانی و نیز معرفی سرپرست معاونت 
برنامه ریزی و تحول این بانک با بیان این که نیروی 
انســانی، مهمترین سرمایه هر سازمان است، اظهار 
کــرد: یکــی از اولویت های اساســی در برنامه دو 
ســاله اداره بانک، ســاماندهی حوزه منابع انسانی 
اســت، به گونه ای که باید دســت کم ۵ هزار نیروی 
تحصیلکرده، جوان و با انگیزه در ســطوح ســتاد و 

صف به بانک تزریق شود.
او همچنین رعایت عدالت و انصاف در همه فعالیت 
ها به ویژه انتصابات را از الزامات جدی در بانک خواند 
و بــا بیــان این که همــه تغییر و تحوالت با طرح در 
کمیتــه انتصابات و ارزیابی صورت می گیرد، ادامه 
داد: انتصاب در بانک باید بر اساس شایسته ساالری 
باشد و تخصص، تجربه حرفه ای و تعهد کاری مالک 

همه تغییرات خواهد بود.
وی همچنین رســیدگی به امور رفاهی کارکنان و 
تامیــن نیازهــای آنها در حد تــوان بانک را از دیگر 
دســتورکارهای حوزه منابع انسانی دانست و تاکید 
کرد که رضایت حرفه ای کارکنان باید تا حد امکان 

جلب شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران به لزوم ارائه آموزش های 
به روز و حرفه ای برای کارکنان و مدیران بانک نیز 
اشــاره کرد و با بیان این که آموزش باید مســتمر 

باشد، اظهار کرد: تخصص های جدید و فرایندهای 
روز مرتبط با بانکداری باید به طور پیوسته به همه 

کارکنان ارائه شود.
فرزین همچنین  برنامه ریزی  را از محورهای اساسی 
تحول در هر ســازمان خواند و با بیان این که همه 
بخش های بانک باید دارای  برنامه  مبتنی بر پروژه 
باشند، گفت: همه حوزه های بانک از این پس برنامه 
مصوب خواهند داشــت و باید درباره روش و میزان 

اجرای آن ها پاسخگو باشند.
مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: برنامه محوری باید 
در همه بخش های بانک، از صف و ستاد جریان پیدا 
کند و حتی شرکت های زیرمجموعه بانک نیز عالوه 
بر این که باید پاسخگوی هیات مدیره خود باشند، 
باید درباره عملکرد خود به بانک نیز پاسخ بدهند.

فرزین با تاکید بر این که هیچ نقطه تاریکی در بانک 
نباید وجود داشــته باشد، گفت: هیچ کس نباید در 

بانک ملی ایران از پاسخگوی بگریزد.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین پیاده ســازی 
بانکداری جامع را از نیازهای اساسی این بانک خواند 
و با اشــاره به این که بانکداری جامع باید تا ســطح 
شــعب جاری شود، گفت: سازمان بزرگ بانک ملی 
ایــران نباید درگیر بروکراســی های معمول اداری 
باشد، بلکه چابک سازی و ساده سازی امور همراه با 
حفظ قوانین و مقررات باید در دستور کار قرار گیرد.

بــه گفته او، اجرای ســند تحول دیجیتال در بانک 
ملی ایران، نه تنها سرعت امور را افزایش می دهد، 
بلکــه از تجمــع اقدامات در واحدها به ویژه ســطح 
شــعب جلوگیری کرده و در جهت تســهیل امور، 
این امکان را فراهم می کند که مردم برای دریافت 
خدمــات خرد به واحدهای بانــک مراجعه کرده و 
 خدمات مورد نیاز خود را در بستر فناوری اطالعات 

دریافت کنند.

فرزین اعالم کرد: 
پیاده سازی بانکداری جامع با محور سند تحول دیجیتال در بانک ملی ایران

مفقودی
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اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
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به همت کارکنان بانک رفاه کارگران 

 تعدادی از زنان زندانی 
گشتند به آغوش خانواده باز

بــه همت کارکنان بانک رفاه کارگران در قالب 
طــرح  مادرآمد ، تعدادی از زنان زندانی جرائم 

مالی غیرعمد به آغوش خانواده بازگشتند.
این اقدام ارزشمند کارکنان بانک رفاه که برای 
اولین بار در تاریخ تاســیس این بانک اجرایی 
شــد، در راســتای ایفای نقش موثر در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی و با هدف آزادسازی 

زنان زندانی جرائم غیرعمد انجام گرفت.
براســاس این گزارش، مراســم آزادسازی این 
زندانیــان طی مراســم های جداگانه با حضور 
نمایندگانــی از قوه قضائیه و جمعی از مدیران 
عالی بانک در استان های تهران و فارس برگزار 

شد. 
دکتر اسماعیل للـــه گانی مدیرعامل بانک رفاه 
کارگران طی ســخنانی در مراســم آزادسازی 
تعــدادی از زنــان زندانــی جرائــم غیرعمد 
اســتان تهــران کــه با حضور خانــواده برخی 
از ایــن زندانیــان آزادشــده در محل ندامتگاه 
زنان اســتان در شهرستان قرچک برگزار شد، 
بــه اجــرای طرح  مادرآمد  توســط بانک رفاه 
اشاره و با بیان اینکه اجرای این طرح همزمان 
بــا ســالروز والدت حضــرت فاطمه زهرا)س( 
و روز زن آغــاز و تــا ســالروز والدت حضرت 
علی)ع( و روز مرد ادامه داشــت، خاطرنشــان 
ســاخت: این طرح در راستای ایفای نقش موثر 
در حــوزه مســئولیت های اجتماعی و با هدف 
آزادســازی زنان زندانی جرائم مالی غیرعمد با 
مشــارکت فعال کارکنان بانک اجرایی شد که 
نشان از همت واالی همکاران در امر مهرورزی 

و نوع دوستی دارد.
وی افزود: اقدام در راســتای آزادســازی زنان 
زندانــی جرائــم مالی غیرعمــد در قالب طرح  
مادرآمــد  اقــدام بدیعــی از جانــب کارکنان 
بانک رفاه کارگران اســت کــه به عنوان نقطه 
عطفــی در تاریخ اقدامــات بانک رفاه در حوزه 

مسئولیت های اجتماعی شناخته می شود.
مدیرعامــل بانک رفاه کارگران ادامه داد: امروز 
شــاهد نتایج اولین مرحله اجرای طرح مذکور 
هستیم و بدون شک اجرای این طرح با جامعه 
هــدف گســترده تر ادامه خواهــد یافت و در 
این راســتا برنامه های توســعه ای ارزشمندی 

پیش بینی شده است.
وی  از آمادگــی بانــک رفاه کارگران به منظور 
حمایت تســهیالتی از زندانیان آزادشــده خبر 
داد و افزود: در این راســتا آماده ایم تا با اعطای 
تســهیالت اشــتغالزایی به این افراد بسترهای 

الزم برای اشتغال زنان را فراهم کنیم.
دکتــر للـــه گانی، بانک رفــاه کارگران را یک 
بانــک اجتماعی توصیف کرد و گفت: اقدامات 
حمایتی بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
بســیار گســترده و مصادیق ایــن اقدامات در 
سراسر کشــور قابل مشاهده است و به همین 
دلیــل ایفــای نقش موثر در این حوزه به عنوان 
یــک فرهنگ مترقی در مجموعه بانک نهادینه 

شده است.
الزم به ذکر اســت، رئیس ندامتگاه زنان استان 
تهران نیز در این مراسم از اقدام کارکنان بانک 
رفــاه کارگران در آزادســازی تعدادی از زنان 
زندانــی جرائــم غیرنقد قدردانــی کرد و الگو 
گرفتــن ســایر بانک ها از این اقــدام بانک رفاه 

را خواستار شد.  
گفتنی است، در ادامه این مراسم برخی از زنان 
زندانــی مشــمول طــرح  مادرآمد  ضمن بیان 
دالیل زندانی شــدن خود، احساسات خود را از 
شــنیدن خبر آزادی به اشتراک گذاشتند و از 
اقدام کارکنان بانک رفاه کارگران در این زمینه 

قدردانی کردند.
خاطرنشــان می شــود، کارکنــان بانک رفاه 
کارگران با اعطای مبلغ حدود ۱۰ میلیارد ریال 
در قالب مرحله اول اجرای طرح  مادرآمد  که در 
بــازه زمانی 2۰ جمادی الثانی)۳ بهمن ۱۴۰۰( 
سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا)س( لغایت 
۱۳ رجــب)2۶ بهمن ۱۴۰۰( ســالروز والدت 
حضرت علی)ع( اجرا شد، نسبت به آزادسازی 
تعــدادی از زنــان زندانی جرائــم غیرعمد در 

استان های تهران و فارس اقدام کردند.   
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ح شد؛ در نشست سخنگوی قوه قضاییه مطر

تشریح اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با خودروسازان
ســخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه 
قضایی در خصوص خودروســازان گفت: دستگاه 
قضایی در مواجهه به ارتکاب جرم از ســوی هر 
دستگاهی به ویژه خودروسازان، برخورد می کند.

ذبیح ا... خداییان در نشســت خبری با اشــاره به 
برگزاری دادگاه کروز در این روزها، یادآور شــد: 
ایــن روزهــا محاکمه یکی از قطعه ســازان در 
جریان اســت و مشــروح و جزییات دادگاه علنی 
منتشــر می شود بنابراین دســتگاه قضا قاطعانه 
برخــورد می کند.خداییــان دربــاره نظارت بر 
کیفیــت خودروها افزود: ایــن موضوع بر عهده 
دســتگاه های اجرایی از جمله صمت، ســازمان 
اســتاندارد، محیط زیســت و ســازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اســت که هر 
کدام به نوعی بر کار خودروسازان نظارت دارند.

وی  اضافه کرد: تاکید دستگاه  قضایی این است که 
بــرای جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت 
این دستگاه ها کار خود را به درستی انجام دهند 
و اگر خودروســازان تمکین نکنند و کار خود را 
به درســتی انجام ندهند مراتب اعالم شود تا قوه 
قضاییه به موضوع ورود کند.ســخنگوی دستگاه 
قضا خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور 
در زمینــه خودروهــای پارکینگی، ورود کرد و 
در مــورد ارتقای کیفیت خودرو با کمک ســایر 
دســتگاه های نظارتی پیگیری الزم انجام خواهد 
شــد.وی گفت: اگر خودروی با کیفیتی ســاخته 

نشود و احیاناً تصادفی صورت گیرد الزم است که 
کارشناســان تصادفات و دادستان ها این موضوع 
را پیگیــری کننــد که در تصادفــات آیا کیفیت 
خودرو در تصادف تأثیر داشــته اســت یا نه. به 
عنوان نمونه، آیا سیســتم ترمز وســیله نقلیه از 

کیفیت الزم برخوردار بوده یا نه.ســخنگوی قوه 
قضاییه اظهارداشــت: ممکن اســت درصدی از 
تصادفات ناشی از نقص سیستم ترمز، کیسه هوا 
و یا ســایر موارد باشــد و اگر در چنینی مواردی 
حکم محکومیت صادر شــود عامل بازدارنده ای 
برای خودروســازان اســت اما ایــن مانع اعمال 
وظیفه دســتگاه های نظارتی نیســت و همه باید 
پای کار بیایند.سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکید 
مقــام معظم رهبری درباره  کیفیت خودروهای 
تولید داخل اتمام حجتی برای همه مســئوالن 
در این زمینه اســت تا کمک کنند خودروسازان 
خودروهایــی که تحویل مردم می دهند، کیفیت 

الزم را داشته باشد.

کل بنیاد شهید استان خراسان رضوی: مدیر 

وصیت نامه های شهدا درس زندگی آیندگان است
مشهد / سیده زهرا حیدری 

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراسان رضوی گفت: وصیت نامه های 
شهدا پل ارتباطی شهدا با آیندگان است 
که درس زندگی را نشان دادند.حجت 
االســالم حسین معصومی در دیدار با 
خانواده شهید »قربانعلی زوار«  ضمن 
ادای احترام به مقام شهدا گفت: وصیت 
نامه شهدا مهمترین آثار به جا مانده از 
شــهیدان است، که توصیه های الزم را 
به خانواده خود و آحاد مردم کرده اند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراســان رضوی افزود: زندگی شهدا 
فارغ از دوران جبهه، سراســر از کمک 
رسانی به مردم، شرکت و فعالیت های 
فرهنگــی و مذهبی، بوده اســت، که 
بایــد بــرای جامعه بازگو شــود.وی 
ادامه داد: در شــرایط حاضر که رسانه 
هــای معاند بر علیــه انقالب فعالیت  
می کنند، وصیت نامه شــهدا می تواند 

راه درســت را نشــان دهد.مســئول 
حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در بنیاد 

خراســان رضوی افزود: دفاع از اسالم 
و مظلومیــن، توجــه به فرامین امام و 

رهبری، تبعیت از والیت فقیه، حجاب، 
نماز، مبارزه با دشمنان و متجاوزگران، 

تاکیــد بر روزی حــالل از مهمترین 
موضوعات مطرح شده در وصیت نامه 
شــهدا است.همچنین حجت االسالم 
معصومــی با ســید هادی حســینی 
مدیرعامل شــرکت شــاهد شرق در 
استان خراسان رضوی دیدار کرد و بر 
رفع مشکالت ایثارگران و بستر سازی 
برای جذب فرزندان شــاهد و ایثارگر 
تاکید کرد. شهید »قربانعلی زوار« در 
پنجم فروردین ۱۳2۷ در کالت چشم 
به جهان گشــود و در 2۸ اردیبهشت 
۱۳۶۵ به مقام رفیع شهادت نائل آمد  
پیکر مطهرش در گلزار شهدای حصار 
در جوار یاران شهیدش به خاک سپرده 
شد.گفتنی است؛ سند هویت انقالبی 
مردم خراسان رضوی، پرونده ۱۷ هزار 
و ۳2۱ شهید، ۵۰ هزار و  ۳9۵ جانباز 
و ســه هزار و ۳92 آزاده اســت که به 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 

عزت بخشیدند.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها
در ایستگاه CGS شهرستان بندر گز صورت گرفت؛

برگزاری مانور زیست محیطی 
نشت مرکاپتان 

گلستان / گروه استان ها: با هماهنگی امور HSE و 
همکاری اداره گاز شهرستان بندرگز، مانور زیست 
محیطی نشــت مواد مرکاپتان در محل ایستگاه 
CGS باغو کناره شهرستان برگزار شد. این مانور 
باهدف ارزیابی میزان آشنایی و آمادگی نیروها در 
مواجهه با نشت مرکاپتان، حس مسئولیت پذیری، 
حضور به موقــع گروه های عملیاتی وامدادی در 
زمان بروز حوادث احتمالی اجرا شد.در این مانور 
پس از پارگی شــیلنگ ادورانت در هنگام تزریق 
مواد مرکابتان و ریزش آن به محوطه ایســتگاه 
تقلیل فشــار گاز و در ادامه مســمومیت یکی از 
کارکنان شــرکت، اقدامات موردنظر در خصوص 
اطالع رسانی، مهار اولیه و انتقال مصدوم انجام شد. 
در ادامه پس از مهار نشتی مربوطه و خنثی سازی 
مواد با رعایت کامل مالحظات ایمنی و بهداشتی و 
حضور به موقع اورژانس ۱۱۵ شهرستان، اقدامات 
الزم در خصوص مداوا و انتقال مصدوم جهت ادامه 
درمان صورت پذیرفت. در پایان نیز در نشســتی 
که با حضور رئیس اداره گاز شهرســتان بندرگز 
انجام شــد روند انجام مانور بر اســاس سناریوی 

تدوین شده مورد ارزیابی قرار گرفت
 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان خبر داد؛

کشف 3 هزار تن گندم احتکاری 
گلســتان / گروه اســتان ها:  رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی گلســتان از کشــف سه هزار تن گندم 
احتکاری در استان و دستگیری چهار نفر در این 
راســتا خبرداد.سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب 
در نشســت خبری با اصحاب رســانه گلســتان 
اظهــار کرد: از ابتدای ســال تاکنــون ۶ مرحله 
طرح سراســری مقابله با احتکار کاالی اساســی 
در اســتان انجام و ۷۴۵ میلیارد ریال کاال کشف 
شده است که این میزان نسبت به سال قبل ۱۰۰ 
درصد افزایش داشــته است.رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی گلســتان بیان کرد: در این راســتا ۸۸ 
متهم دســتگیر شــده و برای سیر مراحل قانونی 
تحویل مراجع ذیربط شدند.وی افزود: عمده ترین 
کاالهای مکشــوفه شامل برنج، قند و شکر، مواد 
شــوینده لوازم خانگی، روغن خوراکی، گندم و 
تخم مرغ بوده است.پهلوانی نسب تاکید کرد: یکی 
از اولویت هــای پلیس امنیت اقتصادی مبارزه با 
جرایم و مفاسد اقتصادی و احتکار کاالها و مایحتاج 
ضروری مردم است لذا در این راستا ۶ مرحله مقابله 
با احتکار در استان انجام شد.رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی گلســتان عنوان کرد: در مرحله ششم 
طرح مقابله با احتکار که در بهمن ماه انجام شد، 
ضمن رصد فضای اقتصادی اســتان با هماهنگی 
ســازمان بازرسی استان، دســتگاه های اجرایی 
مانند سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی و 
تعزیرات حکومتی گلســتان و دادسرای عمومی، 
22۰ میلیارد ریال کاالی احتکاری کشــف و 22 
نفر هم دســتگیر شدند.وی اضافه کرد: به عنوان 
مثــال در یک فقره احتکار گندم در شهرســتان 
مراوه تپه، ســه هزار تن گندم کشــف و چهار نفر 

هم دستگیر شدند
با رای مثبت قضایی؛

137 هکتار از اراضی دولتی شهرستان 
گشت شهرضا به بیت المال باز

اصفهان / گروه اســتان ها:  غالمرضا ســبزواری 
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا در 
خصوص اقدامات انجام شده در راستای حفاظت 
و رفع تصرف اراضی ملی شهرستان شهرضا اظهار 
کرد: از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا کنون با تالش و 
هوشــیاری، 2۱ فقره رفع تصرف فوری از اراضی 
ملی این شهرستان بعمل آمده است.  وی با تاکید 
براهمیــت صیانت و حفاظت از اراضی ملی بیان 
داشت: اراضی رفع تصرف شده جمعاً به مساحت 
۴۸ هزار و ۶۷۰ مترمربع بوده و ارزش ریالی آن 
9۰ میلیارد و 9۸۰ میلیون ریال اســت.  رئیس 
اداره راه و شهرســازی شهرستان شهرضا با بیان 
اینکه با اجرای دو مورد حکم قضایی، ۱9 هزار و 
۴۰۰ مترمربع از اراضی ملی شهرســتان شهرضا 
از دست متصرفان باز پس گیری شد گفت: عالوه 
بــر ایــن، با اخذ رای مثبت قضایی )له دولت( در 
دادگاه تجدید نظر استان، ۱۳۷ هکتار از اراضی 
ملی به بیت المال بازگردانده شد.   وی با اشاره به 
اینکه اقدامات حقوقی انجام پذیرفته در این اداره، 
همســو با سیاست گذاری های معاونت امالک و 
حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
بوده است عنوان کرد: در سال جاری هشت مورد 
پرونده کیفری تشــکیل و به دادســرای عمومی 
وانقالب شهرضا معرفی شده همچنین ۱۳ مورد 
دادخواست حقوقی تشکیل و در محاکم قضائی 
به طرفیت اشخاص مطرح شده است.  سبزواری 
صیانت از اراضی ملی و نظارت مســتمر بر اموال 
عمومــی را یکی از اصلی ترین وجوه حقوق عامه 
دانســت و گفــت: به طور حتم و بــا قاطعیت با 
ســودجویانی که قصد تعدی و دســت درازی به 
اراضی ملی و بیت المال را دارند برخورد قانونی 

خواهیم کرد.  

 با بومی ســازی و بهینه ســازی آجرهای نسوز 
در واحد آهک ســازی فوالد مبارکه؛

رکورد عمر مفید نســوز کوره های 
دوار شکسته شد

اصفهان / گروه استان ها: محسن زمانی رئیس 
تعمیرات نســوز ســایر نواحی فوالد مبارکه از 
کسب باالترین رکورد عمر نسوز کوره های دوار 
)روتــاری( و فراتر از اســتانداردهای جهانی با 
آجرهای نسوز بومی سازی و بهینه سازی  شده و 
بهره برداری فنی و مناسب در واحد آهک سازی 
این شــرکت خبــر داد.وی در ادامه افزود: در 
راســتای تحقق منویات مقــام معظم رهبری 
در ســال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
و بــا توجه بــه سیاســت های مدیریت عالی 
شــرکت در خصوص پیشبرد اهداف و کاهش 
هزینه ها، بومی سازی و جلوگیری از خروج ارز، 
بهینه ســازی آجرهای نســوز کوره دوار واحد 
آهک ســازی انجام گردید.تالشــگران فوالد 
مبارکه موفق به عبور از رکورد ۴2 ماهه )۳٫۵ 
ســاله( عمر نسوز کوره های واحد آهک سازی 
برنامه ریزی شــده  شــات دان های  از  پــس 
کوره های آهک ســازی در بهمن ۱۴۰۰ شدند.
غالمرضا سلیمی مدیر ارشد تولید شرکت فوالد 
مبارکه نیز در این خصوص با ابراز خرســندی 
از موفقیت حاصل شــده و ثبت این رکورد که 
فراتر از اســتاندارهای جهانی اســت، با اشاره 
بــه ویژگی هایی که در ثبــت این رکورد مؤثر 
بودند، بیان کرد: بازنگری در نحوه سردســازی 
کوره )کرو حرارتی( که منجر به کاهش شوک 
حرارتی و کمترین آســیب در هنگام توقفات 
جهت شــات دان های ساالنه )که توسط نسوز 
ســایر نواحی برای هر شات دان فراخور میزان 
تعمیرات نســوز موضعی طراحــی و به واحد 
آهک سازی ارائه می گردد( از مهم ترین عوامل 
رســیدن به این رکورد است.داریوش رشیدی 
مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه نیز 
در خصوص این رکورد تأکید کرد: این موفقیت 
حاصــل بهره برداری فنی و مناســب و رعایت 
کلیه پارامترها و کنترل های موردنیاز توســط 
تیم توانمند تولید و تعمیرات واحد آهک سازی 
شــرکت فوالد مبارکه اســت که با تالش خود 

در تحقق این رکورد نقشــی اساسی داشتند.
 با حضور اســتاندار آذربایجان شرقی 

انجام شد؛

آغــاز عملیات اجرایی 2 واحد 
دامپــروری در کلیبــر و خدا آفرین 

آذربایجان شــرقی / گروه اســتان ها: عملیات 
اجرایــی احداث دو واحد دامپروری در بخش 
آبش احمــد شهرســتان کلیبر و شهرســتان 
خداآفریــن هرکدام با ســرمایه گذاری ۳۱۵ 
میلیــارد تومان با حضور اســتاندار آذربایجان 
شرقی و رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
آذربایجان شرقی آغاز شد.استاندار آذربایجان 
شرقی  در آئین افتتاح این واحدها گفت: اولویت 
ما پروژه هایی اســت که اشــتغال زایی را بدون 
تخریب منابع طبیعی و مواهب محیط زیســت 
ایجاد کند.سردار خرم در مراسم کلنگ زنی دو 
واحد دامداری در محل ســد ارسباران، از ابراز 
لطف و محبت عشایر قدردانی کرد و افزود: طی 
ســفر دو روزه به منطقه ارســباران ، مسایل و 
نیازهای منطقه را با حضور ۱۱ نفر از مدیران کل 
اســتان بررسی کردیم و تصمیمات الزم اتخاذ 
شد تا در بازه دو ساله ، شاهد جهش اقتصادی 
در منطقه باشــیم.عابدین خّرم اظهار داشت: 
در ایــن دو روز قریــب به چهــار هزار میلیارد 
تومان پروژه در ســه شهرستان در بخش های 
گردشگری، جاده سازی، آب و کشاورزی شروع 
شــد.وی خاطرنشان کرد: استعداد این منطقه 
به حدی است که می تواند به نگین گردشگری 
و منابع طبیعی کشــور تبدیل شود.خّرم تاکید 
کرد: اولویت دولت ســیزدهم، خدمات دهی به 
مناطق محروم و مرزی اســت تا شــاخص های 
این مناطق به متوســط کشوری برسد.رئیس 
ســازمان جهادکشاورزی اســتان آذربایجان 
شرقی نیز در این مراسم ، از پیگیریهای جدی 
فرمانداران و نمایندگان شهرســتانهای کلیبر، 
خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسالمی 
و اهالی این منطقه که با مشارکت خود ، حدود 
۳۰ هکتار زمین ، در اختیار سرمایه گذار قرار 
داده انــد گفــت: احداث این پروژه بی نظیر در 
توســعه دامداری منطقه و در راســتای اصالح 
نژاد دام روســتایی نقش اساســی ایفا خواهد 
نمود.اکبــر فتحــی با بیان اینکه درگذشــته 
پروژه های بزرگ و ســرمایه گذاریهای کالن 
در حاشیه کالنشهرها ایجاد می شد، افزود: این 
اتفــاق امروز با احداث این دو واحد دامپروری 
در شهرســتانهای کلیبر و خداآفرین در حال 
وقوع می باشد که در توسعه اقتصادی منطقه 
نقش اساسی خواهند داشت.وی با بیان اینکه 
ظرفیت دو واحد دامپروری کلنگ زنی شــده 
،جمعاً دوازده  هزار راس دام ، که شــش هزار 
راس آن دام مولــد بــوده و پس از بهره برداری 
توان تولید ســاالنه ۷ هزار تن شــیر و هزار تن 
گوشــت را خواهند داشت افزود: این دو واحد 
توسط شرکت کشت و دامداری فکا وابسته به 
شســتا در ۶۵ هکتار زمین و در مدت دو ســال 
احداث می شود و با تکمیل آنها برای 2۶۰ نفر 

به صورت مســتقیم شغل ایجاد خواهد شد.

استانها 6

طی مراسمی با حضور مسئوالن حراست استانداری البرز و مدیران شهری گلسار؛

گلسار منصوب شد سرپرست حراست شهرداری 
البرز / گروه استان ها: روز یکشنبه مورخ ۰۱/۱2/۱۴۰۰ طی جلسه 
ای  بــا حضــور نجفی معاون مدیر کل حراســت اســتانداری البرز و 
هیئت همراه ، حمید کیاروســتا شــهردار گلسار ، محمد کمرروستا 
رئیس شــورای اســالمی شهر ، معاونت اداری مالی و  مسئولین واحد 
های ذیربط ، مسئولین حراست  و بازرسی ،  محسن دلجو به عنوان 
سرپرست واحد حراست شهرداری گلسار منصوب  گردید . در ابتدای 
مراســم کیاروســتا شهردار گلســار ضمن خیر مقدم به حاضرین در 
ســخنانی بیان داشــت: حراست و بازرسی  به عنوان چشمان بیدار  و 
بازوان توانمند یک مدیر می باشــند  که اولین شــرح وظایف حراست 
و بازرسی این است که مدیر باالدستی خود را در برخی از موضوعات 
کمک ،  مشــاوره و مراقبت  و به عنوان هادی و راهنما عمل نمایند  
و در برخــی از موضوعــات نیز مجموعه را صیانت نمایند تا مجموعه 
آسیب نبیند. وی همچنین از زحمات سید رحیمی  به عنوان مسئول 
حراســت شهرداری تقدیر و تشــکر و آرزوی موفقیت برای دلجو در 
منصب جدید نمود. کمرروستا رئیس شورای اسالمی شهر نیز ضمن 
خوش آمدگویی و تقدیر از زحمات ســید رحیمی و آرزوی موفقیت 
برای دلجو در ســخنانی اظهار داشــت: بایســتی شرح وظایف در هر 
دســتگاه مشــخص و به اجرا درآید و همانطور که از معنی و مفهوم 
حراســت مشــخص است  حراست یعنی پاسداری و مراقبت و دارای 
بخش های مختلفی می باشد و نقش مسئول حراست در هر سازمان  
مهم و باالترین رکن در سازمان می باشد . وی افزود: صندوق انتقادات 
و پیشــنهادات موجود در هر ســازمان نقش مهمی دارد و امیدوارم 

به این مهم در شــهرداری گلســار توجه گردد. رئیس شورای اسالمی 
شــهر گلســار تصریح کرد : موضوع صیانت از ارباب رجوع خط قرمز 
مجموعه مدیریت شهری گلسار می باشد  و  مراجعین به شهرداری  
باید از بدو ورود  تا خروج  از شــهرداری راضی باشــند و مســئول 
حراســت در این مورد نگاه ویژه ای داشــته باشــد . در ادامه مسئول 
واحد بازرســی و همچنین مسئولین اسبق و جدید حراست مطالبی 
را بیان نمودند. نجفی معاون مدیر کل حراست استانداری البرز  نیز 
ضمن قدردانی از مجموعه مدیریت شهری در سخنانی بیان داشت:  

هدف از برگزاری این جلســه تکریم  ســید رحیمی و معارفه دلجو به 
عنوان سرپرســت حراست شهرداری گلسار می باشد . وی همچنین 
در خصوص ویژگی های مسئولین اسبق و جدید حراست شهرداری 
مطالبی را بیان و افزود: عرصه حراست عرصه خدمتگزاری و شناسایی 
فرصت ها  و تهدید ها اســت . معاون مدیر کل حراســت اســتانداری 
البــرز تصریــح کرد: وظیفه حراســت  خدمتگزاری به مردم ، صیانت 
و اصالح  اســت  و حراســت  بیشــتر از بقیه بخش ها ملجأ و پناهگاه 
مردم  می باشــد  و اتفاقاتی که  برای مردم در بســتر کارهای اداری 
می افتد،  حراســت باید راهگشــای مردم باشد . وی افزود : مجموعه 
مدیریت شــهری ویترین نظام اســت و  با یک برخورد درســت و گره 
گشــایی از امــور مــردم خیلی از مردم بــه نظام جذب می گردند و با  
یک برخورد نادرســت از نظام طرد می گردند  و امیدواریم در مســیر 
نظام مقدس جمهوری اســالمی  با یک برنامه ریزی منســجم شاهد 
آســیب ها نباشــیم  . نجفی تصریح کرد: با مســیر و هدف مشــخص 
بایســتی حاشــیه ها کنار گذاشــته شود تا به خدمت رسانی به مردم 
ضربه و آســیبی وارد نگردد . وی  بیان داشــت: در بحث  ارزش ها و 
مقابله با فساد با هیچ احدی تعارفی نداریم  و طبق وظیفه محوله  در 
مسیر مشخص حرکت می کنیم . در پایان  با اهدای حکمی از سوی  
حجت اهلل رازانی مدیر کل حراست استانداری البرز محسن دلجو به 
عنوان سرپرســت حراست شهرداری منصوب و با اهدای لوح سپاس 
از ســوی مدیر کل حراســت استانداری و همچنین شهردار گلسار از 

زحمات ســید رحیمی تشکر و قدردانی گردید .

خبر ویژه

گلستان / گروه استان ها: طی سال جاری 2۰ عنوان 
دوره آموزشــی با بیش از ۳۴۶ ســاعت در اداره کل 
دامپزشکی استان گلستان برگزار شد.در راستای باال 
بردن سطح علمی و به روز رسانی اطالعات کارکنان 
تعداد 2۰ عنوان دوره آموزشی ضمن خدمت در این 
اداره کل برگزار شد که این دوره ها دارای کد آموزشی 
و با هماهنگی و همکاری سازمان دامپزشکی کشور 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شده 

اســت.دکتر حمید رضا گلوی مسئول آموزش اداره 
کل دامپزشکی استان گفت: از این 2۰ عنوان دوره ، 
۸ دوره عمومی 9 دوره تخصصی و ۳ دوره نیز مختص 
مدیران بوده اســت که با توجه به شــرایط کرونایی 
کشــور با برنامه ریزی های صورتگرفته تمامی دوره 
هــای مذکور به صورت وبینــار های مجازی  انجام 
شــده اســت .وی اذعان داشــت: از این تعداد دوره 
های آموزشــی ۵ دوره نیــز تحت عنوان دوره های 

آموزشی بدو خدمت بوده است که برای اولین بار با 
هماهنگی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی از سوی 
اداره کل دامپزشکی استان به صورت مستقل برگزار 
شــده است.گلوی همچنین افزود: طی سال ۱۴۰۰ 
در مجمــوع ایــن دوره ها ۱2۷۸ نفر روز در این دوره 
ها شرکت داشتنه اند که در مقایسه با سال گذشته 

بیش از ۵۵ در صد پیشرفت داشته است

در راستای به روز رسانی اطالعات کارکنان اداره کل دامپزشکی استان گلستان انجام شد؛

برگزاری 346 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت در اداره دامپزشکی 
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كوتاه از جامعه

کرونا موفق نیستیم کانون های  در شناسایی 

کسن« به تنهایی معجزه نمی کند »وا
امیکرون در کشــور می تازد و از طرفی  
اثربخشــی واکسن ها در مقابل این سویه 
امیکرون کاهش یافته است.دکتر حمید 
سوری، اپیدمیولوژیست درباره وضعیت 
موجــود کرونا در کشــور، گفت: انتظار 
داشتیم 2 تا ۴ هفته بعد از شروع پیک و 
فراوانِی ابتال شاهد افزایش موارد بستری و 
مرگ باشیم که متاسفانه این موضوع رخ 
داد و به احتمال زیاد این روند افزایشی تا 
حدود ۱۰ روز دیگر ادامه می یابد ولیکن 
امیدوار هستیم که شرایط مدیریت شود.

وی افرود: برای مدیریت شــرایط بخشی 
از مســئولیت به عهده مردم و گروه های 
آســیب پذیر اســت که الزم است خود 
مراقبتــی را افزایش دهند. خودمراقبتی 
فقط شــامل کســانی که واکسن نزدند 
نیست، بلکه کسانی هم که واکسن زدند 
ولی آســیب پذیــری باالیی دارند مانند 
ســالمندان، بیماران زمینه ای و... باید به 
شــدت مراقبت های الزم را لحاظ کرده و 
کمتر در سطح جامعه تردد کنند تا چند 

هفته  اوج پیک را رد کنیم.
نظام بیماریابی فعال نداریم

او تاکیــد کــرد: وقتــی از پیک بیماری 
صحبت می کنیم مهم اســت که از ابتال 
حــرف می زنیــم یا از بســتری و مرگ و 
میــر. در مورد ابتال در کشــور نمی توان 
خیلی قطعــی صحبت کرد؛ چون موارد 
ابتالیی که جســت وجو می کنیم بخشی 
از کل مبتالیــان جامعه اســت؛ چون ما 
نظام بیماریابی فعال نداریم و تنها کسانی 
شناسایی می شوند که به مراکز بهداشتی 
درمانی مراجعه می کنند. با توجه به اینکه 
ابتال به امیکرون معموال شدت کمی دارد 
و ممکن اســت در برخی افراد هم بدون 
عالمت بروز کند، عمال همین افراد بدون 
عالمت سبب انتشار بیماری به گروه های 
دیگر می شــوند کــه از زیر ذره بین نظام 

سالمت هم خارج هستند.
احتمال ادامه روند افزایشی مرگهای 

کرونایی تا دو هفته آتی
ســوری ادامه داد: در مورد موارد مرگ و 

میر روند افزایشــی چند روزی است که 
آغاز شــده و احتماال تــا دو هفته آینده 
هم ادامه داشــته باشد. البته مدت زمان 
اعالم شــده وابسته به مداخالت ما است 
کــه با افزایش خود مراقبتی پیک زودتر 
وارد فاز کاهشــی می شود و تعداد مرگ 
و میر هم کم می شــود اما اگر جامعه به 
حال خود رها شود و تنها بر واکسیناسیون 
و خدمات درمانی تکیه کنیم، مســلما با 

افزایش موارد ابتال روبرو خواهیم بود.
 در شناسایی کانون های 

لودگی کووید19   آ
چندان موفق نبوده و نیستیم

او بــا تاکید بر اهمیت واکسیناســیون، 
تصریــح کــرد: البته علی رغــم اهمیت 
تززیق واکســن و ارائه خدمات درمانی، 
اما نباید از ســایر مولفه های پیشــگیری 
غافل شد و باید برای آنها زمان بیشتری 
صرف کرد. در کشور ما به سایر مولفه های 
پیشــگیری از جمله شناسایی زودرس 
موارد بیمــاری، بیماریابی فعال، تقویت 
روش هــای افزایش کنتــرل و مدیریت 
رعایــت پروتکل هــا، شناســایی دقیق 
کانون هــای آلودگــی و... کــم توجهی 

می شود. در شناسایی کانون های آلودگی 
کووید۱9 چندان موفق نبوده و نیستیم، 
می گذاریم فراوانی موارد ابتال و بســتری 
افزایش یابد ســپس می گوییم این نقطه 
کانون آلودگی است؛ در حالی که آلودگی 
باید زمانی شناســایی شود که به افزایش 
بستری و مرگ نرسیده است و این امر از 
طریق بیماریابی فعال امکان پذیر است.

 لزوم احیای تیم های 
کنش  سریع کرونا وا

وی با اشــاره به اینکــه تیم های واکنش  
سریع بی دلیل منحل شدند، تاکید کرد: 
این تیم ها باید احیا شوند تا هرچه سریع تر 
کانون های بیماری را شناسایی کرده و در 
ابتدای گســترش بیماری آنها را کنترل 
کنند. ما توانایی کاهش آسیب اپیدمی را 
به شرطی داریم که اصول اولیه و اساسی 
پیشــگیری را مهم بدانیم و به آنها توجه 

کنیم.
 از تست گریزی ُامیکرون 

تا تست های منفی کاذب
وی گفت: شناسایی موارد ابتال بر اساس 
میزان مراجعات است و خودمان به سراغ 
مردم نمی رویم. از طرفی نســبت موارد 

منفی کاذب تســت ها زیاد است زیرا این 
تست ها در اغلب موارد توانایی تشخیص 
امیکرون را ندارند یا امیکرون، تست گریز 
اســت. الزم  است تست های تولید داخل 
کــه قیمت کمتری هم دارند را بیشــتر 

اشاعه دهیم.
 3 علت افزایش 

دوباره فوتی های کرونا
او دربــاره علت افزایــش موارد فوت طی 
روزهای اخیر، بیان کرد: علت این موضوع 
عدم وجود مراقبت فعال، مراقبت خانگی و 
شناسایی دیرهنگام بیماران است. از طرفی 
گروه های پرخطر مورد توجه خاص نیستند. 
توجه کنید که واکسیناســیون مهم است 
اما به تنهایی برای مدیریت شرایط کفایت 
نمی کند. این تصور که واکسن قرار است به 
تنهایی معجزه کند غلط است. درصدی از 
فوتی ها هم واکسن زده ها هستند؛ البته این 
اصال به معنای عدم کارایی واکسن نیست. 
تزریق واکسن الزامی است چون در صورت 
عدم تزریق آن مرگ و میرها خیلی بیش 
از چیزی بود که االن داریم. نکته اساسی 
این است که واکسن تنها یکی از مولفه های 
مقابله با اپیدمی است و سایر مولفه ها هم 

باید جدی گرفته شوند. مگر طی دو هفته 
آتی که با افزایش موارد روبرو خواهیم بود 
چند نفر دیگر را می توان واکســینه کرد؟ 
اگر فعال عمل نکنیم بازهم شاهد افزایش 
مــوارد خواهیم بــود.وی در پیش بینی از 
شــرایط بیماری طی ماه های آتی، اظهار 
کــرد: تجربه اروپا و غــرب که زودتر از ما 
پیک امیکرون را همزمان با ایام کریسمس 
تجربه کردند، نشــان می دهد که این ایام 
تعطیالت تاثیر منفی بر کووید۱9 داشت 
که امیدواریم در کشور ما چنین نشود. اما 
می دانیــم که کننترل جمعیت بعد از دو 
ســال کار راحتی نیست و مهمترین نکته 
مراقبت از گروه های آسیب پذیر یا پرخطر 
است که جمعیت زیادی ندارند. با کمبود 
زمان و مشکالت بیماری، سرمایه گذاری 
روی این تعداِد کمتر، بیشتر نتیجه بخش 
خواهد بود؛ اما این به معنای عدم توجه به 
گروه های دیگر نیست. طی روزهای آتی با 
چهارشنبه سوری، شب عید، خریدها، دید 
و بازدیدها و... مواجه هســتیم که در همه 
این موارد رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
کاهــش یافته و احتمــال افزایش انتقال 

بیماری به وجود می آید.
اساس رنگبندی  شهرها اشتباه است

او با تاکید بر اهمیت شناسایی سطح خطر 
شهرها، گفت: اساس رنگبندی ها گمراه  
کننده و اشــتباه است و نمی تواند کمک 
کننده هم باشد. اکنون شهرهایی داریم که 
از نظر رنگبندی اصال با سایر شاخص هایی 
که برای اپیدمی ذکر می کنیم همخوانی 
ندارنــد؛ پس بایــد ارزیابی خطر با روش 
درســتی انجام شــود که سطح خطر به 
درســتی برآورد شود و سپس متناسب با 
سطح خطر، هوشمندانه نقطه زنی کنیم. 
مثال بگوییم در تهران فالن منطقه سطح 
خطر باالتری دارد که متناسب با آن باید 
مدارس تعطیل شود و... و. اینکه بخواهیم 
در تاریکی تیرهای خود را هدر دهیم به 
جایی نمی رسیم. باید مانند موشک، محل 
تجمع دشمن که اینجا کووید۱9 است را 

شناسایی کرده و نقطه زنی کنیم.

7جامعه
معاون وزیر علوم تشریح کرد؛

ح  آخرین وضعیت اجرای طر
ساماندهی آموزش عالی 

کشور
معاون آموزشی وزارت علوم درباره آخرین 
وضعیت اجرای طرح ساماندهی مؤسسات 
آموزش عالی کشور، گفت: وزارت علوم فاز 
اول طرح ساماندهی آموزش عالی کشور را 
با هماهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی 
و ستاد نقشه جامع علمی کشور انجام داده 
است.علی خاکی صدیق افزود: قرار است 
نتایــج فاز اول طرح ســاماندهی آموزش 
عالی تحلیل شود و هر زمان شرایط فراهم 
شــد، فاز دوم آغاز شــود.وی گفت: در فاز 
اول طرح ساماندهی آموزش عالی حدود 
۱2 الی ۱۳ مجتمع و واحد آموزشــی به 
دانشــگاه های مادر الحاق شــدند، اینها 
مجتمع یا واحدهای آموزشی بودند که آن 
شرایط الزم دانشگاه شدن را نداشتند در 
ضمن برای رشد آنها بهتر بود زیر مجموعه 
یک دانشــگاه قوی و جامع و یا دانشــگاه 
صنعتی خیلی معتبر باشند، تا بتوانند آنها 
را از نظــر علمی کمک کنند و ارتقا یابند.
وی در مورد ســاماندهی دانشــگاه های 
تهران نیز افزود: دانشــگاه های تهران در 
طرح ســاماندهی نیستند، آنهایی هم که 
ساماندهی می شــوند، دانشگاه نیستند 
بلکه واحدها و مؤسسات آموزشی هستند 
که شرایط الزم دانشگاه شدن را نداشتند.
وی درباره ســاماندهی دانشگاه های پیام 
نور، فنی و حرفه ای، آزاد اسالمی و جامع 
علمــی کاربردی، گفت: این دانشــگاه ها 

خود طرح ساماندهی را انجام داده اند. 

 تغییر زمان برگزاری 
 آزمون استخدامی 

کادر اداری قوه قضاییه
معاونــت منابع انســانی قــوه قضائیه در 
اطالعیه ای با اشاره به  تغییر زمان برگزاری 
آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه، 
اعالم کرد: بدین وسیله به اطالع داوطلبان 
آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه 
می رساند، به منظور ایجاد شرایط مناسب 
جهــت حضور داوطلبــان در آزمون و بر 
اســاس هماهنگی به عمــل آمده، زمان 
برگزاری آزمون روز جمعه 2۰ اسفندماه 
۱۴۰۰ تعیین شــده است؛ لذا با توجه به 
تغییــر زمان برگزاری آزمون، داوطلبانی 
که متقاضی تغییر اســتان محل برگزاری 
آزمــون هســتند، می توانند با مراجعه به 
پروفایل خود در روز پنجشنبه ۵ اسفندماه 
۱۴۰۰، نســبت به ویرایش اســتان محل 
برگزاری آزمون، اقــدام کنند.همچنین 
پیرو انتشــار اصالحیه و اضافات دفترچه 
راهنمــای ثبت نــام آزمــون و با توجه به 
تغییرات جزیی ایجاد شده در مفاد آزمون 
تخصصی برخی از مشــاغل، بدینوسیله 
جــدول نهایــی مفاد آزمــون تخصصی 

مشاغل این آزمون اعالم می شود.

افزایش 25 درصدی کرایه 
کسی در 1401 تصویب شد تا

عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی 
الیحه افزایش کرایه تاکسی در سال آینده 
در شورای شهر، گفت: پیشنهاد می شود 
که نرخ کرایه تاکسی متوسط افزایش 2۵ 
درصدی داشــته باشد و همچنین پیش 
بینــی اســتفاده از خودروهای با کیفیت 
باالتر نیز در این الیحه شــده اســت که 
می تواننــد در صورت فراهم شــدن این 
امــکان طبــق مصوبــات دوره های قبل 
افزایش نرخ داشته باشند.جعفر تشکری 
هاشــمی با بیان اینکه اســتفاده از نظام 
پرداخت الکترونیک در ســال آینده جزو 
تعهدات تاکســیرانی است، گفت: امکان 
متغیــر بودن کرایه در ســاعات پیک نیز 
وجود دارد.وی افزود: در این الیحه آمده 
اســت که به طور متوســط نرخ کرایه 2۵ 
درصــد افزایش یابد اما در برخی خطوط 
که نیاز به تغییر نرخ اســت می توانند تا 
۳۵ درصد افزایش نرخ داشــته باشند. اما 
در خطــوط دیگر باید کمتر از 2۵ درصد 
افزایش نرخ باشــد کــه باالنس این عدد 
به 2۵ درصد برســد.وی با بیان اینکه در 
نوبت شب  یعنی از ساعت 22 تا  ۶ صبح 
افزایش 2۰ درصدی تعرفه در نظر گرفته 
شــده است، گفت: نظامات جبرانی پیش 
بینــی شــده تا بتوانیم تاثیــر تورم را در 
رانندگان تاکسی کاهش دهیم.بر اساس 
این گزارش، اعضای شورای شهر تهران با 
رای خود به افزایش میانگین 2۵ درصدی 

نرخ کرایه رای مثبت دادند.

 خشم انسان را از رسیدن 
به اهدافش باز می دارد

  رضایی پور ، روانشناس بالینی
خشــم نیز مانند محبت، غم و شــادی یکی 
از احســاس های انسان است ولی اگر به طور 
ناسازگارانه ابراز شود مشکل آفرین می شود. 
یعنی خود خشم به دلیل آن که یک احساس 
اســت، بد نیست؛ بلکه رفتار منفی پیامد آن 
اســت که ابراز خشم را نامطلوب می کند.در 
واقع  خشم می تواند روابط بین فردی را مختل 
کند و ما را از رسیدن به اهداف خود بازدارد. 
مهــارت مقابله و کنترل خشــم به ما کمک 
می کند ضمن پذیرفتن این احساس بتوانیم 
بدون احساس گناه به روش سازگارانه آن را 
ابراز کنیم.خشــم یک احساس طبیعی است 
که به صورت بدنی و جســمانی ابراز می شود. 
خشــم واکنش طبیعی ارگانیسم نسبت به 
شرایطی است که فرد دچار ناکامی می شود. 
این احساس می تواند از یک احساس خفیف 
ناخوشــایند تا یک احساس شدید عصبانیت 
را در برگیرد. همان طور که گفته شــد خشم 
احساس طبیعی و الزم است. ولی وقتی شدت 
آن خیلــی زیاد باشــد و زیــاد اتفاق بیفتد و 
نحوه ابراز خشــم توسط فرد مناسب نباشد 
می تواند مشکل ســاز شود.تشخیص عالئم 
جسمانی همراه باخشم و تشخیص زودهنگام 
وجود خشــم به منظــور کنترل آن، گام اول 
در کنترل خشــم است. هر انسانی در هنگام 
عصبانیــت تعدادی از عالئم فیزیولوژیکی را 
تجربــه می کند. ازجمله این عالئم؛ افزایش 
ضربان قلب، افزایش فشارخون، گشادشدن 
مردمک چشــم، داغ شدن صورت، کبودی 
صورت و لب ها، انقباض عضالت بدن، صورت 
و رگ های گردن، داغ شــدن یا ســرد شدن 
بدن، تغییر تنفس، گرفتن صدا، بی حســی 
قسمت هایی از بدن، جمع شدن لب ها است.

شناســایی تغییرات جسمانی همراه با خشم 
توســط هر فردی ضروری اســت و هرکدام 
از مــا می توانیــم با دقت در ایــن تغییرات 
فیزیولوژیکی هنگام خشمگین شدن نسبت 
به زمان کنترل آن حســاس تر شویم. مطلب 
مهم دیگر در ارتباط با شناســایی این عالئم 
ترتیــب ظهور آنهــا و ظهور آخرین عالمتی 
است که بعد ازآن دیگر نمی توانیم خشم خود 
را کنترل کنیم. شناســایی این عالمت مهم 
همانند زنگ خطر و وضعیت قرمزی اســت 
که به ما نشــان می دهد در این لحظه حتماً 
باید مهارت کنترل خشــم را به کار گرفته و 
از ابراز ناسازگارانه آن جلوگیری کنیم. افراد 
باید سعی کنند در یافتن این عالئم و عالمت 
هشداردهنده هنگام خشم خود مهارت پیدا 
کنند.گام بعدی برای کنترل خشم شناخت 
موقعیت های به وجود آورنده خشــم است، 
برای کنترل خشــم به نحو مطلوب ابتدا باید 
بدانیم در چه موقعیت هایی بیشــتر احتمال 
دارد عصبانی شــویم و معمــوالً چه افرادی 
باعث خشم ما می شوند.غالب افراد ابراز خشم 
خود را حالتی ناخوشایند می دانند. بیشترین 
واکنش هــای افراد به ابراز خشــم عبارت اند 
از: احســاس تحریک پذیــری، خصومــت، 
عصبانیت، افســردگی، ناراحتی و غمگینی، 
احساس شرمندگی و گناه، احساس آرامش، 
رضایت، احســاس پیروزی. ولی به طورکلی 
اغلب افراد بعد از ابراز ناســازگارانه خشــم 
احســاس پشــیمانی و ندامــت می کنند.از 
تحقیقات انجام شــده در مورد خشــم افراد 
چندیــن نتیجه می تــوان گرفت؛ عللی که 
معموالً افراد برای خشم خود بیان می کنند، 
قطع شــدن کار موردعالقه، قرار گرفتن در 
معرض پرخاشــگری دیگــران، مورد ظلم 
واقع شدن، مورد بی اعتنایی و بی توجهی قرار 
گرفتن، مسخره یا تحقیر شدن، آسیب دیدن 
از طرف دیگران، فریب خوردن است.خشــم، 
هیجان شایعی است که اغلب نسبت به افرادی 
که نتوانسته اند انتظارات و خواسته های ما را 
برآورده ســازند تجربه می شود، انگیزه خشم 
اغلب دست یافتن به خواسته های خود است. 
واکنش دیگران نسبت به خشم اغلب منفی 
است. هرچند گاهی بعد از ابراز خشم احساس 
رضایت می کنیــم، اما الزاماً در درازمدت به 
اهداف خود نمی رسیم.گام بعدی در کنترل 
خشــم پی بردن به اهمیت تفسیر موقعیت 
در ایجاد خشــم است، افراد مختلف در یک 
موقعیت مشــابه، احساس متفاوتی دارند و 
یا حداقل شــدت احساس شان فرق می کند. 
به عبارت دیگــر، افراد در برخورد با مســائل 
واحد به یک اندازه خشــمگین نمی شــوند 
یعنی یک حادثه خاص ممکن است یک نفر 
را تا ســرحد ابراز مســتقیم خشم به صورت 
بدنــی یا کالمی تحریک کند ولی فرد دیگر 
در همان شــرایط عکس العمل دیگری نشان 
دهد.گام بعدی آشــنایی با خودگویی ها در 
ایجاد احساس خشم است، هنگام برخورد با 
مســائل آنچه خشم را دامن می زند و وسعت 
می دهد و باعث بروز واکنش های متفاوت از 
سوی ما نسبت به مسئله می شود، گفتگوهای 
درونی اســت که هنگام خشــم با خود انجام 
می دهیــم. یعنــی خودگویی های منفی که 
نسبت به توجیه خشم خود انجام می دهیم. 

خبر ویژه

ســخنگوی قوه قضائیه درباره مرخصی نوروزی زندانیان، گفت: هر ســاله در 
ایام نوروز طبق دســتورالعمل به تعدادی از زندانیان مرخصی صادر می شــود 
به خصوص در ســال های اخیر که به دلیل شــرایط کرونایی، این مرخصی به 
تعداد بیشتری اعطا می شود و شرایط سهل تری برای مرخصی اتخاذ می شود. 
ذبیــح ا... خداییــان  اضافه کرد: امســال هم بــاز مرخصی ایام نوروز را خواهیم 
داشــت و رئیس قوه تأکید کرد هیئتی از مســئولین قضائی و سازمان زندان ها 
این موضوع را بررسی کنند که چه کسانی مشمول مرخصی هستند. سخنگوی 

قوه قضائیه در ادامه خاطر نشــان ســاخت: کســانی که در سال های قبل احیاناً 
مشــمول نبودند از ســوی این هیئت بررســی خواهند شد و در صورت داشتن 
شــرایط الزم به مرخصی می روند. ســخنگوی قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: 
البتــه هــر چنــد در این ایام مرخصی ها بیشــتر از ایام دیگر اســت اما نباید به 
کســانی مرخصی داده شــود که اگر آزاد شــوند جامعه را تبدیل به زندان برای 
مردم کنند. این مرخصی شــامل ســارقان و قاچاقچیان حرفه ای و مخالن نظم 

و امنیت جامعه نخواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

افزایش زندانیان مشمول مرخصی نوروزی

مدیر کل انتقال خون استان تهران اعالم کرد؛

آستانه سال نو فراخوان تهرانی ها برای اهدای خون در 
مدیرکل انتقال خون اســتان تهران با اشــاره به 
کاهــش آمــار اهدای خــون در پایتخت از مردم 
خواست که برای تامین خون مورد نیاز بیماران، 
بخصوص در آستانه ورود به سال نو به مراکز اهدای 
خون مراجعه و خون اهدا کنند.محمدرضا مهدی 
زاده دعــوت مردم بــرای حضور در مراکز اهدای 
خون را به دلیل نگهداشت ذخایر خون مورد نیاز 
بیماران و مراکز درمانی در آستانه عید نوروز و ماه 
مبارک رمضان عنوان کرد.وی با تاکید بر ضرورت 

حضور مردم در مراکز اهدای خون و به طور ویژه 
در این روزهای پایانی ســال، گفت: امیدواریم با 
همدلی و مشارکت بیشتر مردم مهربان پایتخت 
در ایــن مدت زمانی باقیمانــده تا نوروز ۱۴۰۱، 
بــه میزان مطلوب ذخایر خــون و فرآورده های 
خون دست پیدا  کنیم.وی افزود: از ابتدای شیوع 
بیماری کرونا و با رعایت دقیق شــیوه نامه های 
بهداشتی ثابت کردیم که یکی از نقاط امن برای 
حضور مردم در جامعه، مراکز اهدای خون هستند 

و مردم می توانند بدون هیچ نگرانی و با اطمینان 
خاطر، به یاری بیماران نیازمند به خون بشتابند.

همچنین مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران نیز 
پیش از این اعالم کرده بود، روزهای پایان سال و 
مشغله ناشی از آن، آغاز تعطیالت عید، ماه رمضان 
و همه گیری کرونا چهار پیک کاهش اهدای خون 
است که در وضعیت کنونی هرچهار موقعیت با هم 
مقارن شده اند ودراین شرایط تامین ذخایر خون 
در سه ماه سخت آینده نیازمند همت انتقال خون 

و مردم است.حداقل سن قابل قبول برای اهدای 
خون ۱۸ سال تمام و حداکثر سن ۶۰ سال تمام 
اســت. حداکثر ســن برای اولین اهدای خون ۶۰ 
ســال است و برای دفعات بعدی سن اهداکننده 
مســتمر )با ســابقه حداقل 2 بار اهدای خون در 
سال( حداکثر ۶۵ سال است. خانم ها هر چهار ماه 
یک بار و درســال در مجموع ۳بار و آقایان هرسه 
ماه یک بار و در مجموع ۴بار در ســال می توانند 

خون اهدا کنند.

ح کرد؛  معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش مطر

کودک بازمانده از تحصیل در پایه اول ابتدایی 72 هزار 
معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در نشســت تخصصی تبیین 
بازماندگــی از تحصیــل، اظهار داشــت: پیش از کرونا ۳9 هزار و ۷۸۸ 
کودک بازمانده از تحصیل در پایه اول ابتدایی در کشور داشتیم که در 
کرونا این آمار ناگهان به ۸۷ هزار تن رسید. امسال با اندکی کاهش در 
حال حاضر ۷2 هزار کودک از تحصیل در دوره اول ابتدایی بازماندند. 
رضوان حکیم زاده در تشریح دالیل بازماندگی کودکان از تحصیل در 
گروه سنی دوره ابتدایی، گفت: فقر فرهنگی و امتناع والدین از تحصیل 
فرزندان، فقر مالی خانواده ها، کودکان کار خیابانی، کودکان استثنایی و 
دارای معلولیت، پدیده مهاجرت از روستا به شهر، کودکان فاقد مدارک 

هویتــی و ازدواج زودرس دختــران از جمله دالیل بازماندگی کودکان 
از تحصیل هستند. ما در شناسایی دالیل مشکلی نداریم اما متأسفانه 
پوشش صددرصدی کودکان به تحصیل نیازمند عزم همه دستگاه ها 
اســت. وی با بیان اینکه بودجه مناســب برای کودکان کار به تحصیل 
نداریــم، افــزود: باید برای تحصیل کودکان کار به ســمت برنامه های 
درســی منعطف برویم؛ معضالتی مانند عدم امکان برنامه ریزی برای 
تحصیــل کــودکان کار و نبود آدرس منزل برای ارتباط این کودکان با 
مدرســه وجود دارد. جذب کودک کار نیازمند طرح و برنامه ای اســت 
که بتواند کودک را تشــویق به تحصیل کند. کودک کاری که لب مرز 

اقدام به قاچاق سوخت می کند به دلیل امرار معاش طبیعی است که 
مایل به تحصیل نیست. باید از ظرفیت بسیج و نیروهای جهادی برای 
شناســایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل اســتفاده کنیم. معاون 
ابتدایــی وزارت آمــوزش و پرورش در خصوص لزوم همیاری نهادهای 
گوناگــون در موضوع حل بازماندگی از تحصیل، اظهار کرد: مدرســه 
ســازی آخرین اقدام ما نیســت. ما امروز نیازمند مدرسه یاری هستیم. 
ما نیازمند اقدامات متمرکز و وحدت رویه نهادهای گوناگون هستیم 
از خیرین مدرسه ساز دعوت می کنیم در زمینه همیاری و مدیریت و 

اداره مدارس نیز ما را یاری کنند.
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موزه فرش ایران؛

 بنایی با معماری چشم گیر

 موزه فرش، یکی از موزه  های استان تهران است. 
این موزه به دستور فرح پهلوی ساخته شد و در 
روز 22 بهمن ۱۳۵۶ به وسیله وی گشوده شد. 
ساختمان این موزه دارای معماری جالبی است 
و نمای بیرونی آن به شــکل دار قالی می باشد و 
ساختمان موزه ۳۴۰۰ متر مربع مساحت دارد که 
از دو تاالر جهت نمایش گلیم و قالی دست باف 
ایرانی تشکیل شده است. طبقه همکف این موزه 
برای نمایش دائمی ۱۵۰ قطعه فرش و طبقه دوم 
آن برای برگزاری نمایشگاه های موردی و فصلی 

در نظر گرفته شده  است.
هدف از تشکیل این موزه را می  توان پژوهشی در 
سوابق، تحصیالت و کیفیت تاریخی هنر و صنعت 
فرش خاصه فرش ایرانی دانست. این موزه شامل 
سایر محصوالت از قبیل گلیم هم می شود. طراح 

بنای این موزه، عبدالعزیز فرمانفرمائیان است.
پژوهش در ســوابق ، تحوالت و کیفیت تاریخی 
هنر و صنعت فرش ، خاصه در ایران ، گردآوری و 
خریداری نمونه انواع قالی  های دست بافت ایرانی 
و برگزاری نمایشگاه های موقت از فرش ایران و 
سایر نقاط جهان ، از اهداف موزه به شمار می  آید.

در موزه فرش انواع گلیم  ها و فرش  های دســت 
بافت ، با توجه به مرغوبیــت و قدمت آنها و با در 
نظر گرفتن ویژگیهای قالی ایران از لحاظ رنگ 
آمیزی ، طرح ، نقش ، بافــت و تنوع مناطق قالی 

بافی حفظ و نگهداری میشود.
مجموعه موزه فرش ایران شــامل با ارزش  ترین 
نمونه  های قالی ایــران از قرن نهــم هجری تا 
دوره معاصر است و از منابع غنی تحقیقی برای 
پژوهشــگران و هنر دوستان به شــمار میآید. 
معموالً حدود ۱۳۵ تخته از شــاهکارهای قالی 
ایران ، بافت مراکز مهم قالیبافی مانند کاشــان ، 
کرمان ، اصفهان ، تبریز، خراســان ، کردستان و 
جز آنها، در تاالر طبقه همکف به معرض نمایش 

گذاشته میشود.
در کتابخانه موزه حــدود ۳۵۰۰ جلد کتاب به 
زبانهای فارسی ، عربی ، فرانسه ، انگلیسی و آلمانی 
در اختیار هنر دوستان و پژوهشگران قرار میگیرد. 
همچنین بهترین کتابها و نشــریات و تحقیقات 
مربوط به فرش ایران و قالیهای مشــرق زمین 
به طورکلی و کتابهایــی در زمینه مذهب ، هنر و 
ادبیات ایران در کتابخانه موزه موجود است . در 
کنار کتابخانه ، کتاب فروشــی موزه نیز مشغول 

به کار است .
همچنین برای استفاده از بازدیدکنندگان موزه ، 
فیلمها و اسالیدهایی در زمینه قالیبافی و گلیم 
و هنرهای دستی ایران در سالن نمایش موزه به 

نمایش در می آید.
از ویژگیهــای موزه فــرش قالیچه دســتبافت 
ارزشــمند و بی  نظیر ایرانی ، کار فــرش بافان 
کاشان ، در اندازه  های ۱۳۰ در 22۰ سانتیمتر، 
معروف به قالیچه میرزا کوچــک خان جنگلی 
است که این شــخصیت ملی را در لباس نظامی 
مسلح به تفنگ و اســلحه کمری ، قطار فشنگ 

نمایش میدهد.
در شمسه باالی تصویر میرزا، کتیبه  ای با عبارت 
»زنده  باد میرزا کوچــک جنگلی « و نام کارخانه 
مالمحمود دیده می  شود که احتماالً، با توجه به 
این عبارات ، تاریخ بافت قالیچه ســال  های آخر 

دوره قاجار است .
قدیمی ترین فرش شناخته شده در جهان قالی 
2۵۰۰ ساله پازیریک است که در ۱9۴9 م یالدی، 
در جنوب سیبری کشف  شد و آن را بافت ایران در 
دوره هخامنشی دانسته  اند. آشکار است که قالی  
بافی در ایران در دوره هخامنشی وجود داشته و 
در قرن پنجم پیش از میالد، دوره ای طوالنی از 

تکامل را پشت  سر گذاشته است .
قالی ایرانی پیوسته به عنوان یکی از اصیل  ترین 
هنرها مورد توجه بوده و طیف وسیعی از طرح  ها و 
نقوش زیبا را در برداشته است . در میان قالی  ها با 
طرح  های گوناگونی که در آنها به کار گرفته شده ، 
قالیهای تصویری جایگاه ویژه  ای دارند. بافت این 
قالی ها اواخر سده نهم هجری مجدداً آغاز شد و تا 

به امروز ادامه یافته است .
در این نمایشــگاه نمونه  هایــی از قالیچه  های 
تصویری شاهنامه بایسنقری به نمایش درآمده 
است که گوشه  هایی از ادبیات ، اسطوره ، مذهب و 
فرهنگ و هنر غنی ایران را نشان می  دهد. این آثار 
همه در کارگاه قالیبافی استاد موسوی سیرت ، به 
یاری هنرمندان جوان ایرانی و ذوق و سلیقه استاد 
دنیا دیده و تکنولوژی کامپیوتری آفریده شده  اند.

گردشگری

 همای گرانی و ارز ترجیحی 
غذای حیوانات!

  به  قلم وحید حاج سعیدی
ایــن روزها که به جز مذاکرات برجامی، قمپز در 
کردن روسیه برای اوکراین، رتبه بندی فرهنگیان 
و رونمایی از نماد سرخابی ها با یک تریلی بدهی 
در بورس خبر خاصی در مملکت نیست، ما چند 
ساعتی دور اینستاگرام و تلگرام و سایر اپلیکیشن 
های ضاله را خط کشــیدیم و ریا نباشــد سری به 
ســرزمین هزار یک رنگ ســایت های اینترنتی 
خبــری و غیــر خبری زدیم. خبــر ندارید اخیراً 
چــه اتفاقاتی افتاده اســت!؟ با درد مزمن زانو و 
کمر باید برای همیشه خداحافظی کنید و بدون 
جراحی شما را معالجه می کنند! پول در آوردن 
به سادگی آب خوردن شده و همه در حال کسب 
درآمد دالری هســتند و در ماشــین شان را که 
بــاز می کنند، یک خــروار دالر بیرون می ریزد! 
غذای خارجی ســگ و گربه را با کمترین قیمت 
درب خانــه می فرســتند! بیــن کوین و اتریوم و 
ســایر ارز رمز ها مثل نقل و نبات خرید و فروش 
می شــوند! گوشــی و ماشین و گوشت و آجیل و 
... به وفور با کمترین قیمت و به صورت اقساطی 
بدون پیش پرداخت به فروش می رسند! اقامت 
در هتل های خارجی و اقامتگاه های شــمال هم 
تقریباً مجانی شده و با کمترین هزینه می توانید 

بهترین مکان را رزرو کنید!
در واقــع ایــن گرانی های روزمــره که خواب ما 
معمولی ها را آشفته کرده حاصل بی تجربگی و 
خامی ما اســت و این پول ها برای ما یک عالمه 
اســت! وگرنه برای جمعی پــول کماکان همان 
علف خرس است و اگر خدا بیامرز »سهراب «می 
گفت:» هر که با مرغ هوا دوست شود . . . خوابش 
آرامتریــن خواب جهــان خواهد بود«  االن باید 
گفت هر که با مافیا و از ما بهترون ســر و ســری 
داشــته باشد، طوفان به پا خواهد کرد و با کسب 
درآمــد های آنچنانی و تحول در زندگی، خواب 

آرام خواهد داشت...
اصاًل اینجوری که ما تحقیق کردیم چیزی به نام 
»گرانی« وجود خارجی ندارد و پدیده گرانی یک 
توهم خود ساخته است! مستندات ما نیز بر اساس 
تئوری جناب »ورلیند« دانشــمند هلندی است 
کــه بیان می کند: »جاذبه وجود ندارد. تمام آن 
یک توهم است. جاذبه چیزی نیست جز شکلی 
از بــی نظمی؛ یک عارضــه جانبی از یک تمایل 
طبیعی به ســمت آشفتگی!« بنابراین بر اساس 
این نظریه، گرانی نیز ســاخته ذهن بشــر است و 
نوعی بی نظمی و یک عارضه جانبی از یک تمایل 
به سمت آشفتگی در بازار است! که متاسفانه در 
این آشــفته بازار عده ای کیفور می شــوند و یک 
شــبه بارشــان را چنان محکم می بندند که توپ 
لیاخوف روســی هم تکانش نمی دهد و عده ای 
هم متاسفانه نقره داغ می شوند و باید به توصیه 
های کارشناسان رسانه ملی عمل کنند. یعنی یا 
جمــع کننــد و از این مملکت بروند یا وعده های 
غذایی شان را کاهش دهند و برنج خالی بخورند!  
آدم از اینهمه تضاد دیالکتیکی موجود در جامعه 
کــه منجر به تفاوت های ســاختاری در فضای 
مجازی و واقعی رها شده است در شگفت می ماند. 
ما در کدام عصر زندگی می کنیم که عده ای در 
کنار گربه ها تا کمر آشغال فرو می روند تا شکم 
شــان را ســر کنند و جمعی سر خوش برای یک 
وعده غذای گربه شــان یک بسته خارجی غذای 
خشک گربه را  2۰۸ هزار تومان و بسته یک میان 
وعده غنی شــده با امگا ۳ جهت بهبود سالمت و 
زیبایی پوســت و مو را ۵۸ هزار تومان می خرند! 
بعــد ما اینجا راجع بــه حذف ارز ترجیحی دعوا 
داریم. به نظر شــما مافیایی که دخترشــان برای 
یک بســته غذای گربه 2۰۸ هزار تومان هزینه 
مــی کنند، راضی به حــذف دالر ۴2۰۰ تومانی 
هســتند و اساســاً اجازه می دهند، ارز ترجیحی 

حذف شود؟! 

« امروز به  »مستطیل قرمز
سینماها می آید

پوســتر فیلم سینمایی »مســتطیل قرمز« که 
از امروز چهارشــنبه ۴ اســفند اکران خود را در 
ســینماهای سراسر کشور آغاز می کند، منتشر 

شد.
»مســتطیل قرمز« به قلم مهدی نادری و مریم 
اشرفی روایتی واقعی از مردم جنگ زده و آواره ای 
اســت که اردوگاهی تشکیل داده اند و به سختی 
زندگــی می کننــد اما به هیــچ قیمتی حاضر به 
تــرک محل زندگی شــان نیســتند. مردم برای 
نشاط روحی مسابقه فوتبالی برگزار می کنند اما 

در دقیقه ۵۵ به ناگاه بازی متوقف می شود…!
کســب مدال بلورین و لوح زرین از جشــنواره 
جهانــی ficts ایتالیــا، برگزیــده جشــنواره 
بین المللی مقاومت و کسب دیپلم افتخار و لوح 
زرین از جشنواره ملی فانوس از جمله افتخارات 
این فیلم ســینمایی است.اندیشــه فوالدوند، 
مهدی اســدی، علی اوسیوند، محمود مقامی، 
جمشید جهان زاده، شهربانو موسوی، با حضور 
شارل کوان فرانسوی با معرفی حسن مظلومی 
و عاطفه مرشــدی و بازیگران نوجوان هســتی 
صادقیان و داریا اصالنی از جمله نقش آفرینان 

»مستطیل قرمز« هستند.

فرهنگ  و هنر

کوال«؛ داستانی که خالق  »درا
شخصیت شرلوک هولمز آن را 

ستایش کرد
رمان دراکوال نوشته برام استوکر که به تازگی 
با ترجمه محمود گودرزی راهی بازار نشــر 
شده، قصه ای است که به صورت یک رشته 
مکاتبــات و صفحاتــی از دفتــر خاطرات 

شخصیت های داستان روایت می شود.
دراکوال که نخســتین بار و در ســال ۱۸9۷ 
منتشر شد، عنوان شخصیت اول این کتاب 

که یک خون آشام است را روی جلد دارد.
رمان دراکوال با دفترچه خاطرات مردی به نام 
جاناتان هاکر شروع و تمام می شود. ساختار 
این رمان به صــورت خاطرات، تلگراف ها و 
نامه های ارســالی بین شخصیت هاســت. 
شخصیت وحشت زا و محوری این رمان، یک 
اشــراف زاده رومانیایی به نام ُکنت دراکوال 
اســت که از یک جنگجوی سلحشور تبدیل 
به یک  خون آشــام می شــود. استوکر برای 
نوشــتن این رمان، ۸ ســال از زندگی خود 
را صــرف تحقیق و پژوهش و فرهنگ های 
اروپایــی و افســانه های کهــن مربوط به 

خون آشام ها را مطالعه کرد.
در داســتان دراکوال، وقتــی جاناتان هاکر 
بــا کنــت دراکوال روبــرو می شــود، او را 
اشراف زاده ای تنها و مرموز می بیند که همه 
نزدیکانش را از دســت داده اســت. در ادامه 
داستان مشخص می شــود این اشراف زاده 
مرموز می تواند نیروهای شــر و اهریمنی را 
از قصر خود که باالی کوه های کارپات قرار 

دارد، به دوردست ها اعزام کند.
در حقیقت افســانه دراکوال از کشور رومانی 
نشئت می گیرد که به دلیل هیجان و وحشت 
خــاص این روایت به تمام نقاط دنیا منتقل 

شده است.
ُکنت دراکوالی خشن و ستمگر فرمانروای 
قســمت جنوبی رومانی بوده اســت. برای 
فرمــان بردن مردمانــش قصر خود را قرمز 
رنگ آمیزی و با تمثال های هولناک تخیلی 
مزیــن کرده بــود. او حتی در زمان خودش 
هم به نام دراکوال – پســر اژدها - شــناخته 
می شد. همیشه لباس های تیره رنگ بر تن 
می کرد؛ آســتر شنل خود را از مخمل قرمز 
دوخته بود و همیشه شراب سرخ می نوشید. 
به همین ســبب مردم گمان می کردند که 

وی خون آشام است.

سر آرتور کانن دویل خالق شخصیت مشهور 
شــرلوک هولمز در ژانر کارآگاهی، در نامه 
تقدیر و تحســینی که برای برام اســتوکر 
نوشــته، دراکوال را بهترین داستانی دانسته 
کــه درباره شــیاطین و نیروهای اهریمنی 

خوانده است.

محققــان معتقدنــد او میکرون آخرین جهش ویروس کرونا اســت که 
بیماری سخت ایجاد می کند.

 »اســتفان بانسل« متخصص بیماری های عفونی و مدیرعامل شرکت 
مدرنا، می گوید: معتقدم سویه بعدی ویروس پس از اومیکرون، به اندازه 

سویه های قلبی، عفونی و مقاوم به واکسن و خطرناک نخواهد بود.
وی در ادامه افزود: به احتمال ۸۰ درصد، با تکامل اومیکرون یا تکامل 

کروناویروس، ما شاهد ویروس های بدخیم کمتر و کمتری باشیم.
ســویه جدید اولین بار توســط مقامات آفریقای جنوبی در اواخر نوامبر 
کشف شد و به سرعت جهان را در برگرفت. این امر باعث شد تا موارد 

ابتالء به کووید در بسیاری از کشورهای غربی افزایش یابد.

با این حال، روند نزولی این سویه سریع اتفاق می افتد و به سرعت فروکش 
می کند.کارشناســان امیدوارند که نرخ بــاالی انتقال پذیری عفونت 
همراه با ماهیت نسبتاً خفیف آن، پایان پاندمی را به زودی نشان دهد.

این سویه افراد بسیاری را مبتال کرد که اکنون بخش بزرگی از جمعیت 
جهان در برابر آن مصونیت طبیعی دارند. از طرفی، تعداد فزاینده افراد 
واکسینه شده می تواند به این پاندمی پایان دهد. سویه جدید اولین بار 
توسط مقامات آفریقای جنوبی در اواخر نوامبر کشف شد و به سرعت 
جهــان را در برگرفــت. این امر باعث شــد تا مــوارد ابتالء به کووید در 
بســیاری از کشــور های غربی افزایش یابد.با این حال، روند نزولی این 

سویه سریع اتفاق می افتد و به سرعت فروکش می کند.

کارشناســان امیدوارنــد که نرخ باالی انتقــال پذیری عفونت همراه با 
ماهیت نسبتاً خفیف آن، پایان پاندمی را به زودی نشان دهد.

این سویه افراد بسیاری را مبتال کرد که اکنون بخش بزرگی از جمعیت 
جهان در برابر آن مصونیت طبیعی دارند. از طرفی، تعداد فزاینده افراد 

واکسینه شده می تواند به این پاندمی پایان دهد.
برخی کارشناسان بر این باورند که مرحله پاندمی کووید تا پایان سال 
به پایان می رســد و انســان ها می توانند مانند آنفلوانزا در کنار ویروس 
زندگی کنند.برخی کارشناسان بر این باورند که مرحله پاندمی کووید 
تا پایان ســال به پایان می رســد و انسان ها می توانند مانند آنفلوانزا در 

کنار ویروس زندگی کنند.

ضعیف شدن ۸۰ درصدی ویروس کرونا در جهش بعدی

دریچه علم

كارتون 

وقتی کارگردان ریسک نمی کند

»شادروان« اثری دلپذیر اما کلیشه ای در سینما
 فیلم سینمایی »شادروان« به کارگردانی حسین نمازی 
در چهلمین جشــنواره فیلم فجر رونمایی شــد، این فیلم 
در سه بخش فنی بهترین چهره پردازی، بهترین طراحی 
لباس و بهترین صدابرداری نامزد دریافت سیمرغ بلورین 
جشــنواره فیلم فجر شــد اما در نهایت دســت خالی این 

جشنواره را ترک کرد. 
فیلم ســینمایی »شادوران« بعد از فیلم آپاندیس دومین 
ساخته سینمایی نمازی محسوب می شود، وی مجموعه 
تلویزیونی حوالی پاییز را نیز در کارنامه دارد، آنچه مشخص 
اســت اینکه نمازی در ابتدای راه کارگردانی خود به ســر 
برده و باید دید آیا می تواند در آینده اثری تحسین برانگیز 

تولید نماید یا خیر.
شادوران اما تجربه نسبتا موفقی از این کارگردان بود، موفق 
از آن جهت که می تواند به خوبی با مخاطب عام ســینما 
ارتباط برقرار کند، داســتانی ساده بدون گره های عجیب 
که با استفاده از کمدی و لحظات کمیک به احتمال فراوان 
با استقبال از سوی مخاطبان روبرو خواهد شد، البته نباید 
این نکته را فراموش کرد که شادروان شانس صدرنشینی 

در گیشه را نیز ندارد. 
شادوران قصه سر راستی دارد، روایت بار درگیر همچون آثار 
اجتماعی به پایین شهر رفته و مشکلی را در یک خانواده 

روایت می کند، خانواده ای که اکثریت آنها شــوخ و ســاده 
اندیش بوده و در برخورد با اتفاقات به دنبال راه حل هایی 
گاها غیرمنطقی می روند. همین عاملی اســت تا دنیای 
سینمای فیلم شادوران زیاد به قوانین معمول کشور پایبند 
نبوده و در بسیاری از مواقع باگ های فراوانی داشته باشد. 
از جملــه نقــاط قوت این فیلم را بایــد در رابطه بازیگران 
دانســت، گــروه بازیگران و در صــدر آن بهرنگ علوی در 

نقش دایی به خوبی انتخاب شــده اند اما با این وجود در 
ارائه خانواده ای پایین شــهری موفق نیســتند، آنها سعی 
خود برای به نمایش گذاشــتن یک خانواده را به خوبی به 
نمایش می گذارند اما انگار این خانواده در کامال سطحی 

به نمایش گذاشته شده اند. 
فیلم ســینمایی »شــادروان« در مرز بین یک تله فیلم و 
یک فیلم ســینمایی قرار دارد اما در نهایت کفه ترازو به 

ســمت اثری تلویزیونی ســنگین تر شده است، فیلم گره 
های مرسوم و هیجان انگیز یک اثر سینمایی را نداشته و 
در فیلمنامه و نوع پرداخت دیالوگها هم توانایی تبدیل به 
یک ســریال کمدی تلویزیونی را دارد اما با ســینما فاصله 

زیادی گرفته است. 
کارگردانی حســین نمازی همچون فیلمنامه که مسیری 
ساده را طی می کند، بدون هیچ پیچیدگی و نوآوری پیش 
می رود، فیلم ساده حسین نمازی قصد بر شلوغ کاری ندارد 
که این یک نقطه قوت شــمرده می شــود اما از سوی دیگر 
مشخص نیست که آیا نمازی قصد داشته توانایی خود در 

کارگردانی را به نمایش بگذارد یا خیر. 
زیرا اگر این طور باشــد کارگردانی این کارگردان ســینما 
اتفاق تازه ای را به هنر سینمای کشور اضافه نکرده است، 
قاب های ســاده و معمول و اکثرا کلیشــه ای باعث شده تا 
فیلم در نوع خود گاها به تکرار در رویدادهایی برســد که 

پیشتر مخاطبان آن را تماشا کرده اند.
به طور کلی این فیلم که به تازگی برای اکران نوروزی سال 
آتی اعالم آمادگی کرده اثری است که مخاطب می تواند 
با تماشــای آن اندکی بخندد، داســتانی ساده را دیده و به 
ســرعت آن را فراموش کند، باید دید نمازی در ادامه راه 
کارگردانی خود آیا به فکر بدعت شکنی خواهد بود یا خیر.

پرده نقره ای 

 دیگه 
 زیرآبی رفتن 

تموم شد!
سخنگوی صنعت 

برق گفته با افزایش 
تعرفه های مشتركین 
پرمصرف و محاسبه 

پلکانی مصرف برق این 
مشتركین، این بخش 
با قبوضی بیش از ۱5 
میلیون تومان مواجه 

خواهند شد. موضوعی 
كه سوژه كارتونی 

از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

طنز


