
کرونا و قرمز پوش ماندن پایتخت ادامه دارد؛ اوج گیری پیک ششم 

تهران؛ نزدیک به قله موج ششم کرونا

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

   از زمان رســمی اعالم کرونا در کشــور، ایران ۶ پیک را پشــت ســر گذاشــته که از بین ۱۱ ســویه 
کووید ۱۹ در سراسر جهان، سویه های آلفا، بتا، دلتا و امیکرون در ایران سرایت های بیشتری 
داشته است.این در حالیست که سویه دلتا در کشور ایران مرگبارترین، موج کرونا بود که جان 

کسیناسیون سراسری در دولت جدید، آمار فوتی  بسیاری از هم وطنانمان را گرفت.با آغاز وا
کنون  بخش زیادی از افرادی که در پیک ششم  ها کاهش چشمگیری پیدا کرده است و هم ا

کسن را دریافت نکرده اند...   || صفحه  صفحه 77  بر اثر این بیماری جانشان را از دست می دهند، وا

گرهای اجرای یک طرح اما و ا

ح صیانت  ح صیانت تاثیر طر تاثیر طر
بر افزایش قیمت موبایل!بر افزایش قیمت موبایل!
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رئیس جمهور:

 اینترنت 
کیفیت  و پرسرعت   با
در اختیار مردم باشد

      رئیس جمهور در جلسه هیات دولت 
کید  بر ارتقای کیفیت و ســرعت اینترنت تا

کرد...

امیرعبداللهیان:

کرات به مرحله  مذا
 حساس و مهمی 

رسیده است
     وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت: 
کرات وین خوش بین هســتیم و  ما به مذا
امیدواریم با واقع بینی طرف غربی ، اندک 
موضوعات حساس و مهم باقی مانده به 

نتیجه برسد...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 افزایش  وا م بانکی
شفا بخش یا تورم زا

3

ح  نامه ابطال رای به طر
صیانت تاثیری ندارد

2

مجلس با محاسبه پلکانی 
خ آب برای پرمصرف ها  نر

موافقت کرد
4

ح   افزایش داللی با طر
باز توزیع یارانه بنزین

4

 طرح صیانت 
و دهن کجی به خواست مردم

   محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری

با یک بررســی ســاده کتابخانه ای و 
میدانــی این نتیجه  بدیهی و مســلم 
اســتخراج می شود که قاطبه  ملت با 

طرح صیانت مخالف هستند.
از اوصــاف ذاتــی و ضروریات الزم الرعایه در امر انشــاء قانون و 
قانونگــذاری توجــه بــه بایدها و نبایدهای پذیرفته شــده در 
جغرافیایی است که قرار است قانون  مورد نظر نسبت به مردم 

آن منطقه اعمال شود.
در علم حقوق در تعریف قانوِن خوب به ذکر اوصاف  مانند؛ جامع 
افراد و مانع اغیار بودن،فراگیری قاعده،ضمانت اجرای متناسب، 
تعریف و شناسایی دلیل وجودی یا فلسفه  وجودی چنین قاعده 
ای،ضرورت سنجی نیازهای روز جامعه و تطبیق قاعده موضوع 
تصویب با این نیازها،اقبال ســنجی شهروندان نسبت به قاعده 
و...اشاره می شود. پس از رعایت قیود موصوف،نوبت به سپردن 
امر انشاء به اهل فن می رسد چراکه حقوقدانان از دیرباز بر این 
باورند که آفرینش قاعده  حقوقی و الزامات قانونی امری است 
تخصصی وخارج از صالحیت و اختیارات پارلمان کشورها.نکته  
حائز توجه اینجاست که در غالب کشورها شرط ورود به پارلمان 
برخورداری از حداقل دانش حقوقی است و علیرغم چنین امری 
که موید حضور حقوقدانان در پارلمان است،ایشان بنا به همان 
قاعده  پذیرفته شده که انشاء قانون ،تخصصی خاص می طلبد به 
این امر ورود نکرده،پس از خلق قاعده در صحن مجلس نسبت به 
تصویب پیشنهاد واصله که توسط متخصصین امر انشاء شده قیام 
می کنند.با این پیش شرط که  آثار و تبعات تصویب طرح مورد 
نظر پیش از آنکه به پارلمان وارد شود،مورد تحلیل و شناسایی 
کارشناسان اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،قضایی و...قرار گرفته 
،حتی تاثیرات روانشناســانه  چنین قاعده ای برآورد می شــود.
آنچه که در مجلس ایران از دیرباز حلقه  گمشده ایست و گویی 

هیچ اراده ای برای کشف آن وجود ندارد.
بــا ایــن وصف  تصویب کلیــات طرح صیانت علی رغم  ایرادات 
متعددی که از منظر شــرع در مخالفت با نقش اراده  امت در 
حکومت اسالمی مانند تعرض به حریم خصوصی اشخاص و یا از 
نگاه قانون اساسی در مخالفت با اصول فصل سوم و حتی مقدمه  
قانون اساسی دارد و یا از دیدگاه جامعه شناسان و فعاالن رسانه ای 
در مخالفت با ضروریات دهکده  جهانی و رعایت قاعده دسترسی 
آزادانه به اطالعات و...  عملکرد مجلس قابل تامل بوده،حکایت از 

نوعی دهن کجی به خواست و اراده  عموم جامعه است.
خوب یا بد،اشــتباه یا درســت باید پذیرفت آنان که بر صندلی 
های سبز ساختمانی واقع در میدان بهارستان جلوس می کنند 
با عنوان نماینده  مردم ))ولو اقلیت ایشان((، مجاز به حضور در 
ساختمانی شده اند که نامش خانه  ملت است و مقیمان این خانه 
امانت دار حقوق صاحبان خانه هستند و حسب اصول و ضوابط 
بدیهی االوالبد مکلف به اتخاذ تصمیماتی هســتند در راستای 
اراده  صاحبخانه که بنا به قول امام راحل، ولی نعمت ُملک ونظام 
همین مردم هستند. در تعریف نقش مردم برای تشکیل حکومت 
اسالمی، فقها نظریات متنوعی را ابراز داشتند که این نظریات  در 
قالب نظریه کارآمدی و وابسته بودن تشکیل حکومت اسالمی 
به آرای اکثریت مســلمانان تعریف می شــود  در ادامه  چنین 
نظریه ای این ســوال مطرح اســت که چه دالیلی برای اثبات 
وابسته بودن تشکیل حکومت اسالمی به آرای مردم  می توان 
اقامه کرد؟)تحلیل مبانی نظام جمهوری اســالمی ایران=دکتر 
محمدجواد ارسطا(برخی از فقها در پاسخ به این پرسش بنا بر 
قاعده الناس مسلطون علی اموالهم اینگونه استدالل می کند که 
وقتی مردم بر اموال خود تسلط دارند و بدون رضایت آنان نمی 
توان  در اموالشان تصرف کرد می توان نتیجه گرفت به طریق اولی 
بر نفوس خود نیز مسلط هستند ،بنابراین هیچ کس نمی تواند 
بدون رضایت ایشان آزادی هایشان را محدود کند یا  نظر و ایده  
خود را بر آنان تحمیل کند یا حتی در مقدراتشان تصرف کند 
و از سوی دیگر تشکیل حکومت اسالمی که برای بقای زندگی 
اجتماعی انسان ضروری است بدون تصرف در اموال و نفوس و 
تعیین محدوده  آزادی های مشروع مردم امکان پذیر نیست  لذا 
الزم است در رفع چنین تعارضی به خواست و اراده  عموم امت 
توجه کرد که چنین رویکردی در نظام های سیاسی مبتنی بر 
جمهوریت با اخذ اراء امت تحقق می یابد.تذکر این نکته  ضروری 
است که در ادامه  ضرورت توجه به آراء ملت،حاکمان نظام اسالمی 
همواره مکلف به شنیدن صدای ملت بوده بر مدار نظر و اراء ایشان 
اتخاذ تصمیم کنند که این مهم در جهان امروز به واسطه  رسانه 
های جمعی و نقل قول های منتشر شده در فضای سایبر تحقق 
می یابد. با نگاهی به  سیره امام علی علیه السالم این امر محرز 
و مســلم اســت که آن حضرت دقیقا بر اساس آنچه پیامبر ص 
فرموده بود عمل کرد و هیچگاه خود را به عنوان حاکم بر مردم 
تحمیل نکرد و زمانی که گروهی پس از رحلت پیامبرص خالفت 
را از مسیر درست  آن منحرف کردن علی علیه السالم با اعمال 
زور درصدد به دست گرفتن خالفت بر نیامد بلکه فقط با رفتن 
به خانه مهاجران و انصار به آنها یادآور شــد و از آنها خواســت به 

وظیفه خود در یاری برای اقامه حکومت اسالمی اقدام کنند.
بنا بر چنین نظریاتی در اندیشــه  حکومت اســالمی،عدم توجه 
به خواست و اراده   اکثریت امت مسلمان در انشاء مقرراتی که 
موجب اعمال محدودیت هایی در تعارض با حقوق مسلم و آزادی 
های مشروع ایشان دارد با هیچ منطقی چه در نظام مبتنی بر 
جمهوریت چه در دیدگاه حاکمیت اســالمی سازگاری ندارد و 
باید بدون تعارف پذیرفت ادامه ی چنین روندی چیزی جز دهن 

کجی به خواست ملت نیست.       
منبع: خبرآنالین

یادداشت

 خبری خوش
 برای سربازان متاهل

حقوق ماهیانه ســربازان متاهل در ســال آینده ۵ 
میلیون تومان خواهد شد.

میرتاج الدینــی در خبری اعالم کرد حداقل حقوق 
ســربازان در ســال آتی به ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار 
تومــان خواهد رســید.  حقوق ماهیانه ســربازان 
متاهــل نیز ۵ میلیون تومان خواهد شــد.  به طور 
میانگین، حقوق ســربازان نســبت به امســال ۳ 
 برابر می شــود تا بخشــی از آالم این عزیزان التیام 

یابد.
اقتصاد آنالین پس از یک ماه در این باره به مصاحبه 
بــا میرتاج الدینی، عضو کمیســیون تلفیق بودجه 
مجلس پرداخت که او با تایید اینکه افزایش حقوق 
ســربازان سر جای خود است، گفت: برای افزایش 
حقوق، منابعی در نظر گرفته شــده و ســال آینده 
حقوق ســربازان به میزان یاد شده افزایش خواهد 

یافت.
الزم به ذکر است که با توجه به این که حداقل حقوق 
سال بعد کارمندان ۵.۵ میلیون تومان تعیین شده 
است بر این اساس سربازان متاهل تقریبا به اندازه 

کارمندان حقوق خواهند گرفت.

خبر روز کرات وین و بحران اوکراین اهمیت سفر رئیسی به قطر در بحبوحه مذا
محمود محمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی در مجلس 
هفتم معتقد است: دولت سیدابراهیم رئیسی باید موضوع سهم ایران از 
میدان گازی مشــترک »پارس جنوبی« با قطری ها را به صورت جدی 

پیگیری کند.
سفر اخیر سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به قطر برای شرکت 
در ششمین اجالس اوپک گازی با تحلیل هایی همراه شده است. استقبال 
گرم امیر قطر از رئیسی و همچنین احتمال پیشنهاد میانجی گری قطری ها 
بیــن ایــران و آمریکا در قضیه برجام ازجمله مواردی بود که بیشــتر از 
همه به آن پرداخته شد. درهمین رابطه محمود محمدی، دیپلمات سابق 
کشورمان می گوید؛ نباید فرصت پیش آمده در سفر اخیر رئیسی به قطر و 
احقاق حقوق مردم ایران از سهم میدان گازی مشترک با کشور قطر را از 
دست داد. او براین باور است که برداشت مستمر قطری ها از میدان گازی 
پارس جنوبی موجب رشد اقتصادی در این کشور شده و حاال ایران نیز 
باید در شرایط تحریمی بیشترین استفاده را از این سفره مشترک ببرد.

روابط ایران و قطر همواره مثبت بوده است
محمود محمدی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در خصوص اهمیت 
سفر اخیر سیدابراهیم رئیسی به کشور قطر، اظهار داشت: قطر یکی از 
کشورهای دوست و همراه برای ایران بوده و در چندین سال اخیر مناسبات 

بسیار خوبی با این همسایه جنوبی شکل گرفته است.
وی گفت: در زمان »شیخ حمد«، امیر فقید قطر و همچنین فرزند وی 

»تمیم بن حمد« این کشور ارتباط سازنده و مطلوبی با جمهوری اسالمی 
ایران برقرار کرده است. ارتباط بین دو کشور نیز فراتر از روابط سیاسی 
و اقتصادی بوده و همواره هر دو کشــور نظرات خود را درباره شــرایط 

ژئوپلیتیک منطقه ای به یکدیگر منتقل کرده اند. 

احتمال کشیده شدن بحران اوکراین به خاورمیانه؟
سفیر سابق ایران در انگلیس با مهم خواندن سفر رئیسی در شرایطی که 
مذاکرات احیای برجام در حال برگزاری است، بیان داشت: امروز نه تنها 
موضوع برجام بســیار اهمیت پیدا کرده؛ بلکه بحران ایجاد در منطقه 
اوراسیا و تنش جدی میان روسیه و اوکراین به تبع آن ناتو، عاملی شده 
که شاید منطقه خاورمیانه نیز تحت تأثیر اتفاقات اخیر قرار بگیرد، و به 
همین حضور رئیس جمهور در یک اجالس مهم بین المللی به میزبانی 

قطر می تواند پراهمیت باشد.

اعتراف قطر به حق ایران در پارس جنوبی 
محمــدی در مواجهه با این پرســش که آیــا این احتمال وجود دارد که 
رئیســی در حاشــیه اجالس گازی قطر، موارد اختالفی در حوزه میدان 
گازی مشــترک بین دو کشــور را نیز مورد پیگیری قرار داده باشد، بیان 
داشــت: نباید به هیچ عنوان از حق کشــورمان در میدان گازی مشترک 
»پــارس جنوبی« صرف نظر کنیــم. قطری ها نیز به خوبی می دانند این 
منبع گازی مشترک به صورت مستقیم از سفره مردم ایران تأمین شده 

و عاملی برای قدرت آنها نیز شده است.

گار تحریم میدان گازی پارس جنوبی یک فرصت در روز
وی تصریح کرد: ســال ها اســت که قطری ها از میدان گازی مشــترک 
بهره برداری می کنند و قطعاً آنها نیز قائل به ســهم و حقوق ایران از این 
میدان مشترک هستند. امروز حق مردم ایران است که در روزهای سخت 

تحریم از این سفره گازی مشترک استفاده کند. 
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه تأکید کرد: قطعاً قطری ها همراهی 
ایران در زمان بحران سیاسی این کشور را فراموش نکرده اند. ازسوی دیگر 
آنها نیز می دانند یکی از عوامل پیشــرفت کشورشــان برداشت از میدان 
گازی مشترک با ایران است. محمدی در خصوص وظیفه دولتمردان برای 
احقاق حقوق ایران در موضوع میدان گازی مشترک »پارس جنوبی«، 
بیان داشــت: حضور آقای رئیســی در قطر و همراهی وزیر فعلی نفت که 
در حــوزه گاز نیــز تخصص دارند یک فرصت مناســب را ایجاد کرد تا از 
طریق دیپلماسی انتظارات مردم ایران درباره میدان گازی مشترک را با 

مقامات قطری مطرح کنند.

بدهی قطری ها به ایران
وی گفت: انتظار داریم که قطر اقدامات جبرانی در خصوص برداشت از 
میدان گازی مشترک با ایران را آغاز کند. به نظر می رسد امروز بهترین 

فرصت پیش آمده است تا قطری ها بدهی خود را به ایرانی ها ادا کنند. 

www.roozgarpress.ir

پایگاه خبری

گهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی  گهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی  آ  آ
فراخوان عمومی مناقصه شماره فراخوان عمومی مناقصه شماره 11001100-ش--ش-0707

اداره کل راه آهن شرق

شــرکت راه آهــن ج.ا.ا در نظــر دارد بنابــر آئیــن نامــه اجرائــی بنــد ج مــاده 12  
قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران واجــد 
شــرایط جهــت دعــوت بــه مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه شــماره )1100-

ش-07( بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد.
ح مختصــر موضــوع مناقصــه: تهیــه و تامیــن50000  قالــب کفشــک  1-شــر
ترمــز چدنــی بــزرگ جهــت ایســتگاههای طبــس، پــروده، تربــت حیدریــه و 

خــواف
کل برآورد : 176.000.000.000 ریال 2-مبلغ 

کار : 7.420.000.000 ریال 3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
4- مــدت و محــل اجــرا: مــدت اجــرا 6 مــاه بــوده و محــل اجــراء طبــق اســناد 

مناقصــه میباشــد.
5- پیمانــکاران واجــد شــرایط: مناقصــه گــران میبایســت دارای پروانــه بهــره 
بــرداری تولیــد از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و گواهینامــه صالحیــت نظام 

فنــی راه آهــن صــادره از حــوزه نــاوگان باشــند. 
تــا  حداکثــر  تواننــد  مــی  متقاضیــان  اســناد:  دریافــت  نحــوه  و  مهلــت   -6
ســامانه  بــه  مراجعــه  بــا  مــورخ1400/12/11  چهارشــنبه  روز  ســاعت19:00 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانیwww.setadiran.ir   و از طریــق لینک 
مربــوط در ســامانه فــوق، اســناد را دریافــت نماینــد. 

کلیــه فرآینــد برگــزاری مناقصــه بجــز تحویــل پاکــت) الــف( مربــوط بــه تضامیــن 
شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار، در ســامانه مذکــور انجــام مــی پذیــرد. لــذا الزم 
اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه فــوق و 

دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی، نســبت بــه اخــذ آن اقــدام نماینــد.
7- مهلــت و نحــوه ارســال اســناد تکمیــل شــده: حداکثــر تــا ســاعت19:00 
ــت  روزچهارشــنبه مــورخ1400/12/25 در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دول

بــه آدرس www.setadiran.ir   بارگــذاری و ارســال گــردد. 
8- مــدت اعتبــار ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار ســه مــاه و بــه 
درخواســت مناقصــه گــزار بــه مــدت ســه مــاه دیگــر قابــل تمدیــد مــی باشــد
پــس از ارزیابــی کیفــی ،از مناقصــه گــران واجــد شــرایط کــه حداقــل امتیــاز الزم 
100-60 را کســب نمــوده باشــند جهــت دریافــت اســناد مناقصــه دعــوت 

بعمــل خواهــد آمــد. 
         

گهی: 1283787 شناسه ا

 نوبت اول
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سیاست 2

امیرعبداللهیان:

مذاکرات به مرحله حساس و مهمی رسیده است
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: ما به مذاکرات وین خوش بین هســتیم و 
امیدواریم با واقع بینی طرف غربی ، اندک موضوعات حســاس و مهم باقی 

مانده به نتیجه برسد.
وزیر خارجه کشورمان در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای عمانی خود 
ظهر روز چهارشــنبه در محل وزارت خارجه با اشــاره به گفت وگوهای انجام 
شده بین وزرای خارجه دو کشور در جریان این سفر گفت: در این دیدار در 
ارتباط با مسائل مختلفی صحبت کردیم. روابط دو کشور روابط ممتازی است. 
وی با اشاره به سیاست دولت سیزدهم برای توسعه هر چه بیشتر مناسبات 
با کشورهای منطقه و همسایه افزود: در چند ماه اخیر شاهد رفت و آمدهای 
خوبی بین هیئت های دو کشــور در زمینه های مختلف بودیم. من چندی 
پیش خود به عمان سفر کردم و با وزیر خارجه عمان و تعدادی از مقامات این 
کشور دیدار کردم. آقای دکتر باقری معاون سیاسی وزیر خارجه نیز چند ماه 
پیش به عمان سفر کرده بود و در آنجا نیز با مقامات عمانی دیدار و رایزنی کرد.
وی همچنین به سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران و وزیر صمت به عمان اشاره 
کرد و گفت: در جریان وزیر صمت به عمان کمیسیون مشترک اقتصادی دو 

کشور برگزار شد. کمیته های مربوطه جلسات خود را برگزار کردند و تصمیمات 
خوبی در این کمیسیون گرفته شد.

این دیپلمات عالی رتبه ایرانی همچنین به وضعیت اوکراین اشاره کرد و گفت: 
ما از بحران اوکراین و وضعیت به وجود آمده در آن منطقه خرسند نیستیم. 
رفتارهای تحریک کننده ناتو و آمریکا شرایط نگران کننده ای را در منطقه 
را نگران کننده کرده است. ما همه طرح ها را ترغیب می کنیم که از طریق 
سیاسی و مسالمت آمیز به این بحران خاتمه بدهند. من هفته گذشته در تماس 
تلفنی با وزیران امور خارجه روسیه و اوکراین مواضع رسمی و شفاف ایران را 
در این ارتباط بیان کردم و بر این مسئله تأکید داشتم که مداخله آمریکا و ناتو 
کمکی به حل این بحران نمی کند و همچنین مسیر حل این بحران جنگ 
نیست بلکه گفت وگو و اتخاذ راهکارهای مسالمت آمیز است و امیدواریم در 
این مسئله، منطقه شاهد شرایط پیچیده تری نباشد. وی همچنین در مورد 
مذاکرات وین گفت: مذاکرات وین به مسئله حساس و مهمی رسیده است. 
ما امروز در دیدار با وزیر خارجه عمان عالوه بر اینکه در مورد مسائل دوجانبه 
و منطقه ای گفت وگو کردیم در مورد مذاکرات وین نیز تبادل نظر کردیم. 

در مورد مذاکرات وین موضوعات اندک اما بسیار مهم باقی مانده است. ما در 
مونیخ و همکارم آقای باقری در وین به صراحت به طرف های غربی و همچنین 
آقای بورل گفته و تأکید کرده ایم که ایران به هیچ وجه در مذاکرات وین از 
خط قرمز خود عبور نمی کنیم. ما تحت هیچ شرایطی از خطوط قرمز ایران 
عبور نمی کنیم و به این خطوط قرمز پایبندی خود را با قوت نشان داده ایم.
امیرعبداللهیان با بیان اینکه ما الزمه هر گونه مذاکره ای را مفید بودن آن می 
دانیم و اینکه منافعی برای مردم ایران حاصل شود در مورد نحوه گفت وگوها 
در وین اظهار کرد: مذاکرات مستقیم بین ایران و نمایندگان ۱+۴ انجام می 
شود. از طریق آقای مورا NonPaperهایی بین نمایندگان ایران و آمریکا 
تبــادل می شــود. ما تاکنون از مقامــات آمریکایی پیام های زیادی دریافت 
کرده ایم در مورد ضرورت انجام گفت وگوهای مســتقیم. برای ما مهم این 
است که چه نفعی از این گفت وگو است و آیا آینده ای متفاوت از آنچه که در 
مذاکرات کنونی روی داده و یا دستاوردی فراتر وجود خواهد داشت یا نه. از 
طرف آمریکایی تاکنون حرف و پیام های مثبتی شنیده ایم ولی تا این لحظه 
اقدام عملی از سوی آن ها برای اثبات حسن نیت شان به عمل نیامده است.

اخبار كوتاه

صف ورود شهروندان روس 
تبار به منطقه تحت كنترل 
شورشیان جدایی طلب در 
استان لوهانسک در شرق 
اوكراین/ آسوشیتدپرس

تظاهرات همبستگی با 
اوكراین در مقابل كاخ 
سفید در شهر واشنگتن 
دی سی آمریکا/ رویترز

گزارش تصویری

گرفتند مناقشه اوکراین در فازی جدید؛ اروپایی ها انتقام 

فرمان پوتین برای روسیه گران تمام شد؟
مناقشه روسیه و غرب بر سر اوکراین وارد فاز تازه 
ای شده است که حاال غربی ها با اقدام پوتین 
دست به تحریم روسیه و همچنین توقف پروژه 

نورد استریم ۲ زده اند.
والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهور روســیه 
دوشــنبه شــب با امضای دو فرمان، استقالل 
جمهوری های خلق دونتســک و لوهانسک از 
اوکراین را به رسمیت شناخت. پس از این اقدام 
نیز شورای فدراسیون روسیه به پوتین اجازه داد 
ارتش را در خارج از کشور به کار بگیرد که در این 
راستا پوتین نیز دستور داد تا نیروهای کشورش 
بــه منظــور حفظ صلح به این دو منطقه اعزام 
شوند. این موضوع سبب شد تا سیاستمداران 
روسیه نیز »پیمان دوستی« با جمهوری های 
خودخوانده دونتســک و لوهانســک در شرق 

اوکراین را به تایید برسانند.
پس از این اتفاق جنجالی موجی از مخالفت ها از 
سوی کشورهای غربی به راه افتاد و مقامات این 
کشورها آن را نقض آشکار قوانین بین المللی، 
تمامیت ارضی اوکراین و توافق های مینســک 
تلقی کردند. در پی اقدام روسیه، انگلیس، آلمان 
و اتریش ســفرای روســیه را احضار و کیف نیز 

کاردار خود را فراخواند.
به گزارش اســپوتنیک، اعالم تصمیم روسیه 
موجب شد تا اروپایی ها نیز به فکر اقدام تالفی 
جویانه باشــند که در این راستا دولت آلمان از 
تصمیم خود برای تعلیق اجرای پروژه خط لوله 
گاز با روسیه موسوم به نورداستریم-۲ خبر داد. 
در همین حال اوالف شولتس، صدراعظم آلمان 
با اشــاره به اینکه اکنون هیچکدام از مجوزها 
نمی توانند اجرا شــود بــه تالش ها برای تنوع 
بخشیدن به واردات منابع گاز تاکید کرد. متعاقبا 
آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان نیز از بسته شدن 
خط لوله گاز نورد استریم ۲ خبر داد. موضوعی 
که با واکنش تند دیمیتری مدودف معاون دبیر 
شورای عالی امنیت ملی روسیه مواجه شد که 
گفت: بسیار خوب؛ به دنیای جدید و شجاعی 
خوش آمدید که در آن اروپایی ها به زودی باید 

۲ هزار یورو به ازای )مصرف( هر متر مکعب گاز 
پرداخت کنند.

اما موضوع تنها به مناقشه گازی ختم نشد چرا 
که وزیر خارجه فرانسه از اجماع وزیران خارجه 
اتحادیه اروپا روی بسته تحریم ها علیه روسیه 
خبر داد. در همین حال جوزف بورل نیز در با 
تشــریح جزئیاتی اظهار داشت که تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه روسیه ۳۵۱ نماینده پارلمان 
و ۲۷ شــخصیت و نهاد حقوقی دیگر را هدف 

گرفته است.
جــو بایــدن رئیس جمهــوری آمریکا نیز در 
نخســتین ســخنرانی پس از اقــدام رئیس 
جمهوری روسیه مبنی بر به رسمیت شناختن 
استقالل جمهوری های دونتسک و لوگانسک با 
بیان اینکه اقدام والدیمیر پوتین آغاز تهاجم به 
اوکراین است، از آغاز وضع تحریم ها علیه مسکو 
و دو موسسه مالی بزرگ روسیه خبر داد. بایدن 
تاکید کرد که با این تحریم ها روسیه دیگر نمی 
تواند در غرب درآمد داشته باشد و در بازارهای 

آمریکا و اروپا به تجارت بپردازد.

امــا با این حال پوتین اعالم کرد که توافقنامه 
مینســک دیگر وجود نخواهد داشــت. اما در 
عیــن حال افزود که نیروهای روســیه فورا به 
دونباس نخواهند رفت. این در حالی است که 
پیش تر وزارت خارجه روســیه نیز اعالم کرد 
که مسکو: قصدی برای اعزام نیروی مسلح به 
جمهوری های لوهانســک و دونتسک ندارد و 
روســیه در صورت وجود تهدید علیه این دو 
منطقه آماده کمک نظامی به آن دو جمهوری 
است. روزنامه گاردین با اشاره به اهمیت نورد 
استریم دو نوشت: این خط لوله یک پروژه مهم 
برای اقتصاد روسیه و آلمان است و گاز و نفت 
بیش از ۵۰ درصد از صادرات روسیه را تشکیل 
مــی دهد. در آلمان، حدود یک چهارم تامین 
انرژی این کشور به گاز متکی است که نیمی از 
آن توسط روسیه تامین می شود. در حالی که 
بزرگترین اقتصاد اروپا در حال برنامه ریزی برای 
کنار گذاشتن سوخت های فسیلی و دستیابی 
به بی طرفی کربن در ۲۵ سال آینده است، گاز 
همچنان یک موضوع حیاتی در این مسیر است. 

موضوعی که صدراعظم آلمان نیز پاسخی برای 
آن نداشــت و روشن نکرد که چگونه به دنبال 
پایان دادن به اتکای آلمان به گاز روسیه است.
نــروژ و هلند، دو تامین کننده اصلی دیگر گاز 
طبیعــی آلمان، پیش تر اعالم کردند که نمی 
تواننــد عرضه خود را بــه میزان قابل توجهی 
افزایــش دهنــد. از آنجایی که آلمان ترمینال 
واردات گاز مایــع خــود را ندارد، یعنی گازی 
که به جای خطوط لوله با کشــتی حمل می 
شود،سؤاالتی در مورد اینکه آیا می توان تقاضا 
را از طریق تأمین اضطراری از ایاالت متحده یا 

قطر برآورده کرد، وجود دارد.
روبــرت هابک از حزب ســبز آلمان گفت که 
نیازهای انرژی کشــور تضمین شده است، اما 
او انتظار داشــت که درگیری در شرق اوکراین 

منجر به افزایش بیشتر قیمت گاز شود.
پالتیکو نیز اقدام شــولتس را غافلگیرکننده 
توصیــف کــرد چــرا کــه وی در روزهــای 
 اخیــر حتــی از ذکر نام خط لولــه خودداری 

کرده بود.

ریسک فرمان پوتین برای روسیه 
کارشناســان بر این باورند که هدف از اقدامات 
پوتین به چالش کشــیدن قدرت ناتو در قالب 
نمایش قدرت اســت. از آنجایی که روســیه 
میلیاردها دالر در زمینه خط لوله های انرژی 
ســرمایه گذاری کرده است توقف پروژه نورد 
استریم ۲ و اعمال تحریم های شدید می تواند 
مســکو را متحمل خسارت های زیادی کند. 
ضمن اینکه شوروی پیش تر تجربه افغانستان 
را نیز پیش روی خود داشته و به همین جهت 
تکرار وضعیت مشابه بیشتر شبیه به خودزنی 
برای روسیه به نظر می آید. اما برخی دیگر نیز 
نظر متفاوتی دارند ریچارد هاس رئیس شورای 
روابط خارجی آمریکا می گوید: خیلی ها، تحریم 
های سختگیرانه را علیه روسیه درخواست می 
کنند، اما در تاریخچه تحریم ها، موارد زیادی 
نیست که نشان دهد این تحریم ها تعیین کننده 
هستند، به ویژه درحالی که روسیه ذخایر ارزی 
خارجی خود را تقویت کرده اســت، از قیمت 
باالی نفت بهره می برد و درصورت نیاز، چین 
را بــه عنــوان پس انداز دارد. هاس پیش تر نیز 
بحران اوکراین را یک بحران ادامه دار توصیف و 
پیش بینی کرد بخش قابل توجهی از نیروهای 

روسی در مرزهای اوکراین باقی بمانند. 
به باور کارشناسان متحمل ترین اقدام از سوی 
روســیه می تواند تالش برای تغییر دولت در 
اوکراین به منظور تعویق عضویت این کشور در 
ناتو باشــد؛  سناریوی مشابهی که در خصوص 
ویکتور یانوکوویچ در ســال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد. 
گرچه اوکراین خود نیز برای پیوســتن به ناتو 
مردد است و مواضع ضد و نقیضی را در خصوص 
عضویــت خــود در روزهای اخیر مطرح کرده 
است اما به نظر می رسد روسیه برای اطمینان 
یافتــن از این امر بــه دنبال افزایش نفوذ خود 
در ســاختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
اوکراین باشد تا ضمن برتری یافتن در معادالت 
مانع گسترش ناتو به مرزهای خود و همچنین 

بهانه جویی های طرف های غربی شود.

خبر ویژه

 رئیس جمهور در جلسه هیات دولت بر ارتقای کیفیت و سرعت اینترنت تاکید کرد.
حجت االســالم والمســلمین رئیسی در جلسه هیات دولت، وزارت ارتباطات را مکلف کرد اینترنت پرسرعت 

و  باکیفیت برای مردم تهیه کند.
به گفته رئیس جمهور، برای شفافیت و نظارت بر سالمت اداری، ضروری است ارائه خدمات دولتی بر بستر 

فناوری اطالعات با جدیت دنبال شود.
کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی دیروز با ۱۸ رأی موافق و فقط یک رأی مخالف 

کلیات طرح صیانت را به تصویب رساند.
اما ســاعات پایانی شــب گذشــته خبر آمد که معاونت قوانین مجلس در نامه ای به رئیس کمیســیون طرح 

حمایت صیانت، رأی گیری اخیر این طرح را فاقد اعتبار دانست.
بــا وجــود ابطــال تصویــب کلیــات طــرح صیانــت بــه دســت معاونــت قوانیــن مجلــس، رئیــس 
 کمیســیون ویــژه ایــن طــرح می گویــد کــه رای گیــری بــرای تصویــب این کلیــات »قانونــی« بوده

 است.

رئیس جمهور:

کیفیت و پرسرعت در اختیار مردم باشد اینترنت با

 4 بسته تحریمی آمریکا
علیه روسیه چیست؟

بایدن در سخنانی اظهار داشت: اقدام اخیر روسیه آغاز 
حملــه بــه اراضی اوکراین به شــمار می رود و ما اعمال 
تحریم های شــدیدتری از ســال ۲۰۱۴ میالدی علیه 
مسکو را آغاز خواهیم کرد، اقدام پوتین مستلزم پاسخ 

قاطع و فوری جامعه جهانی است.
 رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکا از اعمال بســته 
تحریمی علیه روســیه خبر داد. تحریم بانک توســعه و 
امــور اقتصادی خارجی »ونــش اکونومبانک« و بانک 
»Promsvyazbank« روسیه از آن جمله است.

بایدن در سخنانی اظهار داشت: اقدام اخیر روسیه آغاز 
حملــه بــه اراضی اوکراین به شــمار می رود و ما اعمال 
تحریم های شــدیدتری از ســال ۲۰۱۴ میالدی علیه 
مسکو را آغاز خواهیم کرد، اقدام پوتین مستلزم پاسخ 

قاطع و فوری جامعه جهانی است.
وی افزود: پوتین گمان کرده چه کسی است که اراضی 

تحت حاکمیت کشوری دیگر را به خود الحاق کند؟
رئیس جمهوری امریکا با بیان اینکه اعمال نخســتین 
بســته تحریمی علیه روسیه را اعالم می کنم، مسکو را 
متهــم کرد که بخــش بزرگی از اوکراین را جدا کرده و 
این ســرآغاز حمله جدید به اوکراین اســت، ما اعمال ۴ 
بسته تحریمی علیه نهاد های روسی را آغاز خواهیم کرد.

وی گفت: ما با آلمان توافق کردیم که پروژه نورد استریم 
۲ را متوقف کنیم و از فردا اعمال بســته تحریمی علیه 
نخبگان سیاسی روسیه را آغاز خواهیم کرد، من اعمال 
تحریم های اقتصادی و مالی علیه حلقه حکمرانی روسیه 
را اعالم می کنم و اقدامات شدیدی اتخاذ خواهم کرد که 
اقتصاد روســیه را هدف گیرد و به ثبات در بازار جهانی 
انرژی آســیب نرساند. رئیس جمهوری امریکا در عین 
حال اذعان کرد که تحریم های امریکا به اقتصاد این کشور 
هم ضربه خواهد زد، اما ما در سایه افزایش احتمالی بهای 

انرژی اقدامات حمایتی اتخاذ خواهیم کرد.
بایدن تاکید کرد: ما قصد جنگ با روسیه را نداریم، اما 
خواستیم این پیام را به مسکو مخابره کنیم که متحدان 
مان را تنها نخواهیم گذاشت و از آن ها حمایت خواهیم 
کرد، معتقدیم روســیه فراتر از این خواهد رفت، مسکو 

به مرز های اوکراین نزدیک تر شده است.
وی با بیان اینکه روســیه اگر به تجاوز خود ادامه دهد، 
تاوان سنگین تری خواهد پرداخت، اظهار داشت: امریکا 
حضور نظامی خود در اروپا را تقویت خواهد کرد، اما ما 
قصد ورود به جنگ با روسیه را نداریم، ما تمایل داریم 
تاکیــد کنیم که از هر وجب از اراضی کشــور های ناتو 
حفاظت خواهیم کرد و به تجهیز اوکراین به تسلیحات 

دفاعی ادامه خواهیم داد.

 نگرانی اسرائیل از تحریم ها 
علیه روسیه

مســئوالن اسرائیلی از اعمال تحریم های آمریکا علیه 
روســیه به دلیل حمله احتمالی این کشــور به اوکراین 

ابراز نگرانی کردند.
به گزارش ســایت عبری زبان والال، مسئوالن اسرائیلی 
تاکید کردند، تحریم ها علیه روســیه می تواند به منافع 
امنیتی اسرائیل در سوریه لطمه بزند. روابط مستحکم 
میان اسرائیل و آمریکا احتماالً هماهنگی با روسیه درباره 

عملیات در سوریه را تهدید می کند.
این مسئوالن اعالم کردند: هماهنگی میان اسرائیل و 
روسیه برای »ممانعت از تقویت حضور ایران و گروه های 
وابســته به آن« در ســوریه ضروری است. تحریم های 
آمریکا علیه روسیه اسرائیل را در تنگنا قرار خواهد داد. 
آمریکا مدت طوالنی است که هم پیمان باثباتی است اما 
اسرائیل در سایه شرایط خاورمیانه به روسیه نیاز دارد.

 
کنش ترامپ   وا

به تحوالت اوکراین
ترامپ در اولین واکنش به تحوالت اوکراین گفت:« اگر 
من رئیس جمهور بودم هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد.«

رئیس جمهور سابق در پادکستی از فلوریدا گفت حرکت 
پوتین باعث جسورشدن رئیس جمهور »شی« خواهد 

شد تا به تایوان حمله کرده و آنجا را بگیرد.
 The Clay Travis ترامپ در گفتگو با برنامه رادیویی
and Buck Sexton show گفــت اقدام پوتین برای 
اعــزام بــه اصطالح حافظان صلح به اوکراین در صورت 
حضور وی در کاخ ســفید هرگــز اتفاق نمی افتاد. وی 
افزود اگر من رئیس جمهور بودم این اتفاق حتی قابل 

تصور هم نبود.

الوروف: 

 دبیرکل سازمان ملل 
تحت فشار غرب است

وزیر خارجه روسیه با انتقاد از موضع دبیرکل سازمان 
ملــل درخصــوص اوکراین، گفت اظهارات اخیر وی با 
وضعیت و اختیارات او مطابق منشــور ســازمان ملل 

ناسازگار است.
 »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه امروز )چهارشنبه( 
نسبت به موضع گیری های منفعالنه »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل ســازمان ملل متحد، ابراز تأسف کرد. الوروف 
از فرصت نشســت خبری مشترک با »گیر پدرسون« 
نماینده سازمان ملل در امور سوریه استفاده کرد تا به 
انتقــاد از اظهارات اخیر گوترش درباره تنش اوکراین و 
روســیه بپردازد. به نوشته وبگاه »ریانووستی«، وی در 
این باره گفت: »با کمال تاسف، دبیرکل سازمان ملل که 
شما نماینده او هستید، تحت فشار غرب قرار گرفت و 
روز گذشــته چند بار اظهاراتی در مورد آنچه در شــرق 
اوکراین در حال رخ دادن است، بیان کرد که با وضعیت 
او و اختیاراتش مطابق با منشــور ســازمان ملل متحد 

متناقض است«.

قالیباف قرائت کرد؛

 متن نامه مقام معظم رهبری 
درباره تسهیالت بانکی

رییس مجلس شــورای اســالمی متن نامه مقام معظم 
رهبری درباره تسهیالت بانکی را قرائت کرد.

در نشست علنی نوبت صبح دیروز )چهارشنبه( محمدباقر 
قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به 
اینکه در جلســه گذشــته در خصوص تسهیالت بانکی 
نکتــه ای را درباره نامه رهبر معظم انقالب مطرح کردم، 
عینا همان نامه را می خوانم تا همکاران تفسیری غیر از 

آن را نداشته باشند.
قالیباف متن نامه را به شرح زیر قرائت کرد:

جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسالمی

نامه شــماره ۱۴۰۰/۳۴۴۶۰۰ مــورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ 
رئیــس کل محترم بانــک مرکزی در خصوص تکالیف 
شبکه بانکی در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 
و آثار آن در تشدید ناترازی بانک ها و افزایش پایه پولی 
به استحضار مقام معظم رهبری )مدظله العالی( رسید؛ 

مرقوم فرمودند:
بسمه تعالی

جناب آقای قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

مقتضی است به این هشدار توجه الزم بشود.
مراتب جهت اقدام مقتضی ایفا می گردد.«

رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: این پیام حضرت 
آقا در رابطه با تسهیالت بانکی بوده که بنده عینا همان 

را قرائت کردم.

 کنایه شمخانی
کره کننده روحانی به تیم مذا

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب 
کاربــری خود در توئیتر نوشــت: »توانمندی صلح آمیز 
هسته ای  ایران باید چون شمشیر داموکلس همواره بر 
باالی سر عهدشکنان باقی بماند تا تضمینی واقعی برای 

اجرای تعهداتشان باشد.
 ســال ۹۷ و پس از خروج  آمریکا  از برجام، بهتر بود که 
مطابق تدبیر رهبری از این »تضمین ذاتی« بیشــتر و 

تاثیرگذارتر استفاده می شد.«

 دبیر کمیسیون مشترک: صفر تا صد تصمیم 
با ماست!

ح صیانت   نامه ابطال رای به طر
تاثیری ندارد

ویس کرمی دبیر کمیســیون مشترک طرح صیانت در 
پاسخ به این پرسش که با ابطال این طرح توسط معاونت 
قوانیــن مجلــس، روند کار این طرح به چه صورت پیش 
خواهد رفت، بیان کرد: »طبق اصل ۸۵ قانون اساســی 
این طرح به کمیســیون مشــترک واگذار شده و صفر تا 

صد این تصمیم با کمیسیون است.«
ویس کرمی دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت گفت: 
»در جلســه سه شــنبه تصویب کلیات، از ۲۰ نفر عضو 
کمیسیون مشترک، ۱۹ نفر رای موافق دادند و یک نفر 
ممتنع بود، آقای رشیدی هم که جنجال رسانه ای ایجاد 
کردند اصال عضو کمیسیون نیستند. من تعجب می کنم 
که از ظهر روز گذشته که جلسه برگزار و کلیات تصویب 

شد، تازه شب گذشته نامه دادند.«
دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت بیان کرد: »طبق 
اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به کمیسیون مشترک 
واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم با کمیسیون است 
و این نامه تاثیری در روند کار نخواهد داشــت، چون در 
نهایت کمیسیون است که در مورد جزئیات و کلیاتش 
تصمیم می گیرد. به نظرم رســانه ای کردن این نامه کار 
چندان جالبی نبود چراکه بعضی از مسائل باید در درون 

مجلس پیش برود.«
مهرداد ویس کرمی درباره ابطال رای کمیسیون بررسی 
طرح صیانت از سوی معاونت قوانین مجلس، گفت: »در 
جلســه روز گذشــته تصویب کلیــات، از ۲۰ نفر عضو 
کمیسیون مشترک، ۱۹ نفر رای موافق دادند و یک نفر 
ممتنع بود، آقای رشیدی هم که جنجال رسانه ای ایجاد 
کردند اصال عضو کمیسیون نیستند. من تعجب می کنم 
که از ظهر روز گذشته که جلسه برگزار و کلیات تصویب 

شد، تازه شب گذشته نامه دادند.«
دبیر کمیســیون مشترک طرح صیانت در پاسخ به این 
پرســش که با ابطال این طرح توســط معاونت قوانین 
مجلــس، روند کار این طرح به چه صورت پیش خواهد 
رفت، بیان کرد: »طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به 
کمیسیون مشترک واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم 
با کمیسیون است. یک بار هم برخی همکاران خواستند 
برگردانند، اما باز دوباره مجلس رای داد، بنابراین صفر تا 
صد تصمیم با کمیسیون است و این نامه تاثیری در روند 
کار نخواهد داشــت، چون در نهایت کمیسون است که 
در مــورد جزئیات و کلیاتش تصمیم می گیرد. به نظرم 
رسانه ای کردن این نامه کار چندان جالبی نبود چراکه 

بعضی از مسائل باید در درون مجلس پیش برود.«
ویس کرمی در ادامه خاطرنشان کرد: »ممکن هم هست 
این نامه صحت نداشته باشد. من نامه را ندیده ام و از ماده 
و قوانین هم نپرسیده ام که آیا این نامه از سوی آن هاست 
یا خیر، چون ممکن است ساختگی باشد. اما اصل قضیه 
این است که کلیات این طرح به تصویب رسید، کلیات 
هم معنی اش این اســت که می شــود جزئیات را بررسی 
کرد چراکه اگر کلیات رد شود، طرح حداقل تا ۶ ماه باید 

مسکون بماند.«

بین الملل
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مهم ترین دالیل افت کیفیت اینترنت اعالم 
شد؛

عدم توسعه زیرساخت ها و 
افزایش مصرف کاربران

در حالــی کــه ایــن روزها کاربــران اینترنتی، 
بــه وضعیت ســرعت اینترنت اعتــراض دارند، 
مسووالن دولتی، بزرگ ترین عامل افت کیفیت 
ایــن روزهای شــبکه اینترنتی را عدم توســعه 
زیرســاخت ها در سال های گذشــته و افزایش 

مصرف کاربران اعالم می کنند.
 مشــکالت اینترنتی و ســرعت و کیفیت پایین، 
عــالوه بر اعتراض کاربــران اینترنتی، واکنش 
مســووالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و 
حتی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. 
در حالی که عیســی زارع پــور -وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات- بارها عنــوان کرده عدم 
ســرمایه گذاری مناســب در سال های گذشته، 
امکان توســعه اینترنت ثابت را سلب و به شبکه 
اپراتورهای همراه فشــار وارد کرده و مشکالت 
اینترنت را سبب شده است، نمایندگان مجلس، 
خواســتار پاســخگویی وزیر ارتباطات و دولت 

درباره سرعت اینترنت شده اند.
به همین دلیل علی بهادری جهرمی -سخنگوی 
دولت- درباره علت کاهش ســرعت اینترنت در 
روزهای اخیر، گفت: زیرســاخت های اینترنت 
ثابت که در ســال های قبل توســعه پیدا نکرده، 
توان پاســخگویی به نیاز امروز شــهروندان را 
نــدارد. مطابق اســتاندارهای جهانی ۷۰ درصد 
اســتفاده مربوط بــه 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 یــادآور شــد: عالوه بر این، مجازی شــدن 
مجــدد کالس ها و شــیوع دوبــاره کرونا باعث 
افزایش استفاده از خدمات اینترنتی شده است. 
دولت در همین مدت اقدامات مهمی برای بهبود 
زیرساخت های اینترنت ثابت انجام داده تا مردم 
بتوانند از حق شهروندی خود در برخورداری از 

اینترنت باکیفیت برخوردار شوند.
بهــادری جهرمی پس از آن در توییتر نوشــت: 
 مصرف  اینترنت همراه نســبت به ســال گذشته 
۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و ســرعت توســعه 
زیرساخت های ارتباطی کشور متناسب با سرعت 
رشد مصرف کاربران نبوده. دولت خود را متعهد 
به تأمین اینترنت با کیفیت و پرسرعت برای مردم 
می داند و گسترش خطوط فیبر نوری راهکاری 
موثر برای افزایش سرعت و رفع اختالل است.

تامین پهنای باند مصرفی در وضعیت 
عادی قرار دارد

از طرفــی در حالــی که تاکنون اخباری مبنی بر 
عدم توســعه پهنای باند کافی از ســوی شرکت 
ارتباطات زیرســاخت به ارائه دهندگان خدمات 
اینترنتــی مطرح شــده، طبق اعالم شــرکت 
مخابرات ایــران، محمدرضا بیدخام -مدیرکل 
ارتباطــات و امور بین الملل شــرکت مخابرات 
ایــران- با بیان اینکه تامین پهنای باند مصرفی 
شــرکت مخابرات ایران در وضعیت عادی قرار 
دارد، اعالم کرد: با بررســی های انجام شــده، در 
حال حاضر مشکلی در تأمین پهنای باند اینترنت 

شرکت مخابرات ایران وجود ندارد.
وی بیان کرد: ارتباط شرکت مخابرات ایران در 
مورد پهنای باندی که از سمت شرکت ارتباطات 
زیرساخت تأمین می شود، در شرایط عادی قرار 
دارد و علــی رغــم افزایش مصــرف در روزهای 
اخیر، با تامین پهنای باند الزم ، مشــکلی از این 
بابت برای مشترکین مشاهده نشده است. تامین 
پهنای باند سرویس اینترنت مخابرات با همراهی 
همیشگی مجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت 
و وزارت ارتباطات در شرایط عادی قرار داشته و 
با بررسی های انجام شده هیچ گونه افت کیفیتی 

در وضعیت شبکه اعالم نشده است.
همچنیــن محمدعلــی یوســفی زاده -رئیس 
کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای 
تهــران- درباره عدم ارائه پهنای باند از ســوی 
شــرکت ارتباطات زیرساخت به ارائه دهندگان 
خدمــات اینترنتی به ایســنا، توضیــح داد: نه 
اطالعــی دارم و نه احساســی کــه این موضوع 
صحت داشــته باشــد. پهنای باند هم به FCPها 
داده می شود اما باید تجهیزات الزم در شرکت ها 
وجود داشــته باشــد. ما هم قبال درخواســت 
داشــتیم، که در ابتدا تامین نمی شد تا زمانی که 
تجهیزات را نصب کردیم و شــبکه مان را توسعه 
دادیــم و پهنــای باند هم تحویــل گرفتیم. اما 
رگوالتوریگزارشی از وضعیت اپراتورهای همراه 
در یک ســال گذشــته منتشر و اعالم کرد حجم 
دیتای مصرفی مشــتریان )payload( افزایش 
یافته و در پی افزایش مصرف، سرعت دسترسی 
)Throughput( کاربران کاهش داشــته است و 
درواقــع علت اصلی شــرایط موجــود در حوزه 
کیفیت اینترنت، عدم توســعه شبکه اپراتورها 
متناســب با افزایش مصرف کاربران اســت. در 
عین حال اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف در 
سرعت ارائه خدمت به مفهوم کمبود منابع مورد 
نیاز شبکه و در نهایت به نظر می رسد عامل اصلی 
شــرایط موجود عدم توسعه اپراتورها متناسب 
افزایش مصرف مشتریان باشد، )همچنین تاخیر 
در اســتفاده از باند ۲۳۰۰ واگذارشــده که البته 

بخشی از طرح توسعه ایشان است(.

گزارش

 بررسی روند بازار خودرو 
در آخرین ماه سال

 خودرو بخریم  یا صبر کنیم؟

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، ضمن 
تاکیــد بر حفظ آرامــش بازار این روزهای 
خودرو، وضعیت بازار تا روزهای پایانی سال 
را همچنــان آرام پیش بینــی و اعالم کرد 
کــه با توجــه به ادامه  روند کاهش نرخ ارز، 
بازار خودرو نیز همچنان در مســیر نزولی 
قرار دارد و بدین ترتیب مشــتریان منتظر 
نتیجه مذاکرات و امیدوار به کاهش بیشتر 
قیمت ها هســتند؛ بنابراین تا زمان تثبیت 
قیمت ها که مســتلزم چند هفته ثبات نرخ 
ارز در یک کانال قیمتی اســت، خرید خود 

را به تعویق انداخته اند.
ســعید موتمنی اظهار کرد: این روزها بازار 
خودرو همچون روال ماه های اخیر همچنان 
در رکود کامل به  سر می برد. خرید و فروش 
خــودرو به معامالت ضروری مصرف و نیاز 
واقعی مشــتری به خودرو محدود شــده 
اســت. همچنان به ســبب کاهش نرخ ارز 
و بالتکلیفــی بازار طی یکی- دو مله اخیر، 
خریداران منتظر نتایج مذاکرات هســتند. 
طی این روزهای بازار که نرخ ارز نوســان 
نرخ ارز زیاد اســت، خریداران تا مشــخص 
شــدن آینده بازار، ایجــاد ثبات و احتمال 
کاهش بیشتر قیمت، فعال خرید خود را به 

تعویق انداخته اند. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران، ادامه داد: از ســوی دیگر با 
توجه به اینکه روند قیمت ها در بازار ســیر 
نزولــی دارد، فروشــنده تمایل بر این دارد 
کــه خودروهای در اختیار را )بابت نگرانی 
کاهش بیشتر ارزش خودروها( عرضه کنند 

اما خریدار در بازار بسیار کم است. 
وی تاکید کرد: ماه هاست که انتظار تورمی  
در بازار خودرو وجود داشت، فروکش کرده 
و دیگر خبری از تقاضاهای کاذب نیســت. 
تقاضای کاذب در خرید از کارخانه همچنان 
وجــود دارد، اما چند ماهی اســت که بازار 
آزاد تقاضــای کاذب و حجــم باالی تقاضا 
نداشــته است. تنها افرادی که نیاز فوری و 
اضطراری به خودرو دارند، مراجعه می کنند 
و خریــد خود را انجام می دهند. در بازاری 
که نوســان نرخ ارز بیشتر است، فروشنده 
احســاس می کنــد که با به ثمر نشســتن 
مذاکرات، نرخ ارز کاهش بیشــتری تجربه 
کند و بر این اســاس کاهش قیمت خودرو 
در بازار بیشــتر خود را نشــان خواهد داد؛ 
بنابرایــن از این بابت )همانطور که اشــاره 

شد(، فروشندگان خودرو نگران هستند.
خ ارز در یک  پس از چند هفته ثبات نر

کانال قیمتی، قیمت خودرو در بازار هم 
به ثبات خواهد رسید 

موتمنــی اعالم کــرد: در هفته جاری نیز 
قیمت ها در بازار نسبت به هفته های پیش تر 
همچنان روند نزولی خود را ادامه داده است. 
فرکانس های مثبت مذاکرات نیز سبب شد 
که قیمت ها در بازار خودرو همچون ســایر 
بازارهای ســرمایه روند نزولی داشته باشد 
و ایــن رونــد را ادامه دهد. در حقیقت بازار 
عقب نشــینی کرده است و قیمت ها نسبت 
به چند هفته  گذشته روند کاهشی در پیش 
گرفته و هنوز به ثبات نرسیده است. زمانی 
قیمت  خودرو در بازار تثبیت خواهد شد که 
نرخ ارز در کانال قیمتی مشــخص، هفته ها 

ثابت باقی بماند.
و  نمایشــگاه داران  اتحادیــه  رئیــس 
فروشــندگان خودرو، آینــده بازار خودرو 
را در روزهای پایانی ســال ۱۴۰۰ اینگونه 
پیش بینی کرد که تا زمانی که چند هفته ای 
نرخ ارز در ثبات قیتی نباشد و دارای نوسان 
باشد، بعید است که در روزهای پایانی سال 
و ایام شــب عید، همچون روال ســال های 
گذشــته با موج افزایش قابل توجه تقاضا 
برای خرید خودرو مواجه شــویم. بیشــتر 
خریداران بر این اعتقاد هستند که "تاکنون 
که خرید خود را انجام نداده ایم، این مدت 
را هم دســت نگه داریم تا نتیجه مذاکرات 

مشخص شود." 
وی تصریــح کــرد: زمانیکه ارز از کانال ۲۹ 
هزار تومان به کانال ۲۵ هزار تومان ریزش 
داشته است و این کاهش قیمت قابل توجه 
است، مشتری منتظر کاهش بیشتر قیمت 
طــی روزها و هفته های آتی خواهد ماند و 
خرید خود را به تعویق خواهد انداخت؛ مگر 
آنکه نیاز ضروری به خودرو داشــته باشــد 
و ایــن تعــداد آمار تقاضــا را چندان تغییر 

نخواهد داد. 

تسهیالت تکلیفی دولت به بانک ها بازنگری می شود

افزایش وام بانکی شفابخش یا تورم زا؟
افزایــش اســتقراض بانک هــا از بانک 
مرکــزی در این ســال ها یکی از عوامل 
افزایش پایه پولی در کشور بوده است. به 
نحوی که طبق آخرین آمار صالح آبادی، 
رییــس کل بانک مرکــزی؛ ۱۷۰ هزار 
میلیــارد تومان بدهــی بانک ها به بانک 
مرکزی بوده است که آثار زیانبار تورمی 
در پی داشته است. بخشی از این بدهی 
البته مربوط به فســاد های ساختاری در 
بانک هــا، به ویــژه بانک های خصوصی 
می شود که بخشی از این فساد ها شامل 
دارایی های ریســکی و خرج سپرده های 
جذب شده در شرکت های وابسته به آن 

بانک و بنگاه داری بوده است.
در واقــع علــت اینکه گفته می شــود 
بانک هــای خصوصی نقش عمده ای در 
این شــیوه از خلق نقدینگی دارند سهم 
بــاالی آن ها از بدهی ها به بانک مرکزی 
اســت. به طوریکه براســاس آمار های 
منتشــر شــده از سمت بانک مرکزی، از 
ســال ۹۹ تا به االن ۵۵ درصد استقراض 
بانک هــا از بانــک مرکــزی مربوط به 

بانک های خصوصی بوده است.
این در حالی اســت کــه این بانک های 
خصوصــی و موسســات اعتبــاری که 
بیشترین ســهم را از استقراض بانک ها 
از بانک مرکزی دارند، رشــد قارچ گونه 
داشته اند. کافی است توجه کنیم که در 
حال حاضر ۳۲ بانک و موسسه اعتباری 

غیر بانکی در کشور داریم.
در همیــن اثنا البتــه وعده های دولت 
ابراهیم رییســی به جوانان و گروه های 
محروم جامعه مبنی بر افزایش تسهیالت 
بانکی و وام محرومان داد بانک ها و البته 

رییس کل بانک مرکزی را درآورده است 
اما گویا دولت هم دلیل خاصی برای این 
سیاســت پرداخت وام در سطح گسترده 
دارد. سیاستی که البته معلوم اصال عملی 
شود یا در نهایت صرف وعده باقی بماند. 
حاال بماند که این وام ها نیز توان پر کردن 
اندکی از شــکاف طبقاتی ایجاد شده در 

این سال ها را دارد.
تسهیالت تکلیفی دولت چیست؟

این روز هــا افزایش برخی تســهیالت 
تکلیفــی در بودجــه ۱۴۰۱ منجــر به 
انتقاداتی نســبت به کمیســیون تلفیق 
مجلس شــورای اســالمی و دولت شده 
اســت. براســاس تبصره ۱۶ ماده واحده 
الیحه بودجه ســال آینده که مربوط به 
تســهیالت تکلیفی است، بانک مرکزی 
جمهــوری اســالمی ایــران از طریق 

بانک های دولتی، خصوصی و موسسات 
اعتبــاری غیــر بانکی مکلف به پرداخت 
تســهیالت قرض الحسنه از محل ۱۰۰ 
درصد مانده ســپرده های قرض الحسنه 
و ۵۰ درصد ســپرده های جاری شــبکه 
بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد 
مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای 
اسالمی از جمله قانون برنامه ششم توسعه 
است. مواردی از قبیل افزایش تسهیالت 
مســکن و وام ازدواج، پرداخت وام ۱۰۰ 
میلیونی و افزایش تســهیالت تولید که 
به نظر می رســد قرار است راهکاری آنی 
برای حل بحران کاهش قدرت خرید در 
ایران باشد. البته دولت برای پرداخت این 
تســهیالت راهکار های جالبی هم ارایه 
داده بود. از جمله پرداخت وام مســکن، 
از ســوی همه بانک ها که منابع بیشتری 

را در اختیار می گذارد. البته این سیاست 
مــوج انتقاد بانک هــای خصوصی را هم 
در پی داشــت. جمشــیدی، دبیر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در 
اینباره می گوید: »یکی از ایرادات قانون 
گذاری های مجلس در زمینه تسهیالت 
تکلیفی مربوط به پرداخت تســهیالت 
"جهش مسکن" است که اگر بانک ها آن 
را بر اساس لیست وزارت راه و شهرسازی 
پرداخــت نکنند، باید ۲۰ درصد مالیات 
پرداخت کنند، وزارت راه و شهرســازی 
هم تا االن هیچ لیســتی به بانک ها ارائه 
نکــرده، اما بانک ها در حال پرداخت این 

میزان مالیات هستند.«
هرچه هســت بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی این هشدار را مطرح کرده اند که 
بحران قدرت خرید که به ویژه در بخش 

مسکن دیده می شود، می تواند مهم ترین 
عامل توقف موتور رشد سرمایه نیز باشد. 
فــارغ از اینکه ایــن بحران قدرت خرید 
شرایط زیستی میلیون ها نفر را سخت و 
طاقت فرســا کرده است. به نظر می رسد 
کــه دولت در حل این بحران عماًل نه راه 
پس دارد و نه راه پیش. از یک سو بخش 
خلــق نقدینگی و از ســوی دیگر عامل 
شرایط رکودی که خود بر کسادی بازار ها 

موثر خواهد بود.
برخی دولتمردان هم موافق نیستند

ایــن روز ها خیلی از منصوبان دولت نیز 
نسبت به تسهیالت تکلیفی برای بانک ها 
انتقــاد کرده اند. رئیس کل بانک مرکزی 
می گویــد: »۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
در بودجه سال آینده تسهیالت تکلیفی 
دیده شده که با توجه به بودجه بانک ها، 
ناتــرازی، خلــق نقدینگــی و در نهایت 
افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.«

احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی 
نیز در توییتی نوشــت: »در یادداشــت 
چنــد روز قبلــم از افزایش ۱۰۰۰ همت 
)هزار میلیارد تومان( تسهیالت تکلیفی 
بانک هــا در بودجه آینــده انتقاد کرده 
بــودم. امیدوارم نماینــدگان با توجه به 
هشــدار امروز رهبر معظم، از تشــدید 
ناترازی بانک ها و آســیب به برنامه ضد 
تورمــی دولت جلوگیری کنند.« به نظر 
می رســد در شــرایط فعلی دولت در بن 
بســت قرار گرفته باشد. با اینحال هنوز 
مشخص نیست که دولت چگونه می تواند 
به سراغ فساد ها در سیستم بانکی برود. 
فساد هایی از جمله عوامل رشد نقدینگی 

در کشور نیز بوده است.

ح گرهای اجرای یک طر اما و ا

تاثیر طرح صیانت بر افزایش قیمت موبایل!
 ســاعاتی پس از اقدام پرســر و صدای کمیســیون 
ویژه بررسی طرح صیانت برای تصویب این طرح در 
مدت زمانی کوتاه، معاونت قوانین مجلس رای گیری 
در این کمیســیون را غیرقانونی دانســت و مصوبه 
را لغــو کــرد. امــا این طرح هنوز هم قرار اســت در 
مجلس بررسی و ممکن است تصویب شود. یکی از 
بخش های طرح صیانت، به تعرفه ورود گوشی های 
تلفــن همراه اختصــاص دارد. تاثیر طرح صیانت بر 

قیمت موبایل، چیست؟
فصل دوم پیش نویس طرح صیانت که چندی پیش 
منتشر شد، به نظام تنظیم مقررات اختصاص دارد. 
این فصل، وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم 

مقررات فضای مجازی را مشخص کرده است.
در بند ح از ماده ۲ طرح صیانت، ذیل فصل دوم یکی 
از این اختیارات چنین تعریف شده: »تصویب ضوابط 
تشــویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات 
الکترونیکی هوشــمند به حمایت از خدمات فضای 
مجازی داخلی، به پیشــنهاد تنظیمگران با استفاده 

از ابزار های قانونی نظیر حقوق ورودی.«
بــه عبارتی، تدوین کنندگان این طرح در نظر دارند 
که برند های معتبر تولیدکننده تلفن همراه را تشویق 
به نصب اپلیکیشــن های ایرانی به جای نمونه های 
خارجــی کنند. در غیــر این صورت، تعرفه وارداتی 
ســنگینی بر آن ها اعمال می شود که ظاهرا ممکن 

است تا ۳۵ درصد هم باشد.
حسین میرزایی، عضو کمیسیون مشترک و نماینده 
موافق طرح صیانت، در گفتگویی در این مورد توضیح 
داد: اگر گوگل وارد ایران نشــود، گوشی هایی که به 
صورت پیش فرض برنامه گوگل پلی رو نصب دارند، 
عوارض ورود آن ها به کشور ۳۵ درصد افزایش پیدا 
می کند. حتی می توانیم دیگه گوشــی اندروید وارد 

نکنیم!

اکنون تحریم ها باعث شده است که برند های مطرح 
تولیدکننده موبایل، به صورت مستقیم در بازار ایران 
حضور نداشته باشند. در واقع واردکنندگان ایرانی، 
محصــوالت را از چند دســت واســطه خریداری 
می کننــد. همین موضوع یکی از دالیلی اســت که 
معموال قیمت گوشی ها را در ایران به نسبت قیمت 

دالری آن ها باال می برد.
حتی در صورتی که برند ها مســتقیما در بازار ایران 
حضور داشــتند، تقریبا غیرممکن بود شرط حذف 
اپ های خارجی و نصب پیش فرض اپ های داخلی 
را بپذیرند.در این شرایط به نظر می رسد در صورت 
تصویــب نهایی طرح صیانت، باید منتشــر افزایش 
قیمت گوشــی های موبایل باشــیم.البته، موضوع 
حمایت دستوری از اپلیکیشن های ایرانی و تولیدات 

بومی در حوزه آی تی موضوع جدیدی نیست.
سال هاســت که تحت عنوان شــبکه ملی اطالعات 
هزینه های میلیاردی به چنین محصوالتی اختصاص 
یافته و نتیجه ای نیز نداشــته اســت. طرحی که در 
نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
مطرح و در ادامه، در قانون پنجم توســعه گنجانده 

شد. اما رونمایی از فاز های اول تا سوم آن در دوران 
ریاست جمهوری حسن روحانی اتفاق افتاد؛ شهریور 
و بهمــن ۹۵ و مــرداد ۹۶. با وجود این، طرح کالن و 
معماری شــبکه ملی اطالعات سال گذشته منتشر 
شــد. این طــرح بر تولید مرورگــر بومی، مدیریت 
هویت معتبر، سیستم عامل داخلی، رایانامه داخلی، 
جویشــگر داخلی، صیانت از داده، مقابله با حوادث 
و پیام رســان و شبکه های اجتماعی، تاکید می کند.

امــا حمایــت از تولید چنین محصوالتی پیش از آن 
آغاز شده بود. تا کنون چندین پیام رسان، جویشگر 
و اینستاگرام بومی در کشور تولید شدند که برخی 
از آن هــا با وجود میلیارد ها تومان هزینه، یا کارایی 

چندانی ندارند یا حتی تعطیل شدند.
تی که دیگر نیستند محصوال

در این میان، لنزور که قرار بود اینســتاگرام ایرانی 
باشد و پیام رسان بیسفون، از آن دست محصوالتی 

هستند که خودخواسته اعالم تعطیلی کردند.
در حالی که هر دو آن ها از جمله مجموعه هایی بود 
که در ســال ۹۷، موضوع پرداخت وام پنج میلیارد 
تومانــی و ارائــه امکانات رایگان به آنها، انتقاداتی را 

برانگیخت.جویشــگر ملی را هم باید پروژه دیگری 
دانست که تا کنون میلیارد ها تومان برای آن هزینه 
شــده اســت؛ بدون اینکه نتیجه مشخصی داشته 
باشد.برای مثال سال ۱۳۹۳ ایسنا به نقل از یکی از 
مسئوالن وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
نوشــت که راه اندازی ســایت یوز، ۷ میلیارد تومان 
برای این وزارتخانه هزینه داشــت. در حالی که این 

جویشگر اکنون مدت هاست که فعالیتی ندارد.
بــا همه اینها، میرزایی، نماینده موافق طرح صیانت 
معتقد است: جایگزین های زیادی برای اینستاگرام 
و واتــس اپ وجود دارد. »کیو کیو« و »اســکایپ« 

جایگزین خوبی برای اینستاگرام هستند.
البته این همه ماجرا نیســت. ایجاد مانع برای ورود 
برند های معتبر تلفن همراه، می تواند انگیزه دیگری 
نیز داشته باشد.بر اساس طرح شبکه ملی اطالعات، 
برند های ایرانی تا سال ۱۴۰۴ باید حدود ۲۰ درصد 
از نیــاز بازار داخل بــه تبلت و تلفن همراه را تامین 
کنند.پاییز سال گذشته نام برند هایی که ظاهرا قرار 
اســت این موضوع را عملی کنند اعالم شــد: دیمو، 
جی ال ایکس، تاریانا، ســیماران، ارد زنون، تارتب و 
صاایران.این در حالی اســت کــه در همان مقطع، 
ابراهیم درســتی، رئیس اتحادیه کشــوری صنف 
فروشندگان گوشی تلفن همراه به تجارت نیوز گفت: 
تولیدکنندگان ایرانی سهمی از بازار موبایل و تبلت 
ندارند و تحقق آمار ۲۰ درصدی تا سال ۱۴۰۴، بسیار 
بعید است.عالوه بر نگرانی هایی که در مورد کاهش 
دسترسی به اینترنت و افزایش قیمت موبایل وجود 
دارد، به نظر می رسد تدوین کنندگان طرح صیانت 
با وجود تجربه های پیشــین، همچنان معتقدند که 
به صورت دستوری و با ایجاد محدودیت برای رقبای 
 خارجــی می تــوان از محصــوالت داخلی حمایت

 کرد.

خبر ویژه

 نظــام توزیــع فروش بلیت هواپیما هم مثــل برخی بازارها با عمده خری 
مواجه است و آن طور که بازیگران صنعت هوایی معتقدند ۷۰ درصد بازار 
فروش بلیت هواپیما دســت چارترکنندگان است، بلیت ها توسط دالالن 
چند ماه قبل از عید خریداری شــده و در آســتانه نوروز با نرخ های باالتر 
به فروش می رسند. درحالی که انجمن شرکت های هواپیمایی و سازمان 
هواپیمایی کشــوری بر ممنوعیت فروش بلیت هواپیما خارج از نرخ نامه 
تاکید دارند، اما نرخ پروازها در آستانه روزهای پایینی سال سیر صعودی 

به خود گرفته است.
اکنــون پروازهــا از مبدا تهران در برخی از مســیرها به خصوص به مقصد 

شهرهای جنوبی تا ۲۰۰ هزار تومان باالتر از نرخ نامه انجمن شرکت های 
هواپیمایی به فروش می رود.

انجمن شرکت های هواپیمایی مجددا در هشدار به همه ایرالین ها نسبت 
به خالف قانون بودن گران فروشــی بلیت هواپیما تذکر داد، اما خبرنگار 
ایرنا در تماس تلفنی با چند شرکت هواپیمایی این پاسخ را دریافت کرد 

که چارترکنندگان عامل اصلی گرانی بلیت هواپیما هستند.
یک کارشــناس صنعت هواپیمایی نیز امروز درباره نقش دالالن و عمده 
خریداران بلیت هواپیما در گرانی نرخ ها به ایرنا گفت: مشکلی که در بازار 
میوه و برنج و ســایر اقالم خوراکی اســت امروز در نظام توزیع فروش بلیت 

هواپیما هم وجود دارد.وی بیان داشت: بلیت ها در اختیار چارتر کنندگان و 
دالالن فروش است. چارتر کنندگان بلیت ها را چند ماه قبل از عید خریداری 
کرده و در آستانه نوروز با نرخ های باالتر به فروش می رسانند.خرید عمده 
بلیت هواپیما از شــرکت های هواپیمایی توسط چارتر کنندگان و دالالن 
باعث آن شده است که به اذعان برخی مسووالن صنعت هواپیمایی تا ۶۰ 

درصد بازار فروش بلیت هواپیما دست چارترکننده باشد.
یــک منبــع آگاه در صنعت هوایی نیز معتقد اســت که اکنون ۷۰ درصد 
بازار پروازهای داخلی به دست چارترکنندگان است و همین عامل باعث 
شده است تا بلیت ها با نرخی که دالالن بزرگ می خواهند به فروش برود.

گران فروشی بلیت هواپیما در آستانه نوروز

چارترکنندگان عامل اصلی گرانی بلیت هواپیما هستند

3اقتصاد
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نفت و انرژی 4

ح روشن نیست اهداف و روش های اجرای این طر

افزایش داللی  با طرح بازتوزیع یارانه بنزین

كوتاه از انرژی

بین الملل

آمریکا به فکر آزادسازی 
دوباره نفت از ذخایر 

استراتژیک افتاد
 آژانــس بین المللی انرژی )IEA( اعالم 
کرد کشــورهای عضو این سازمان آماده 
هســتند تا برای تضمیــن تامین کافی 
نفــت در بازارهای جهانــی، به صورت 
گروهــی اقــدام کنند. اعضــای آژانس 
بین المللی انرژی تا پایان ســال ۲۰۲۱ 
مجموعا ۴.۱۶ میلیارد بشــکه در ذخایر 
نفت داشــتند که شــامل ۱.۵ میلیارد 
بشــکه در ذخایر استراتژیک دولت های 
این ســازمان بود.این گروه متشــکل از 
بزرگتریــن کشــورهای مصرف کننده 
نفــت، اعضای خود را ملزم کرده اســت 
بــه اندازه ۹۰ روز واردات خالص ذخایر 
تجاری یا دولتی داشته باشند.یک مقام 
بلندپایــه دولت آمریکا اعالم کرد دولت 
بایدن در حــال حاضر اجرای برنامه ای 
برای اقدام هماهنگ با تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان نفت را پیگیری می کند 
تا اطمینان حاصل کند جهان می داند ما 
تامین انرژی باثباتی داریم. انتظار دارم به 
زودی دربــاره این اقدام هماهنگ اخبار 
بیشتری از کشورهای دیگر بشنوید.باب 
مــک نالی، رئیس گروه انرژی راپیدان و 
مشــاور انرژی سابق دولت جورج دبلیو 
بــوش، رئیس جمهوری اســبق آمریکا 
اظهــار کــرد: بیانیه های کاخ ســفید و 
آژانس بین المللی انرژی به آزادســازی 
نفــت از ذخایــر اســتراتژیک در آینده 
نزدیک اشاره دارد. به نظر می رسد برنامه 
ریزی هماهنگ اگر در آســتانه اجرایی 
شدن نباشــد، در مرحله پیشرفته قرار 
دارد.بهای معامالت نفت برنت و وســت 
تگــزاس اینترنــت آمریکا در هفته های 
اخیر که تنشــها میان روسیه و اوکراین 
ریســکهای جدی برای بازارهای انرژی 
ایجاد کرده است، به سمت مرز ۱۰۰ دالر 
در هر بشکه پیشروی کرده اند اما خوش 
بینی به توافق هســته ای احتمالی ایران 
در روزهــای اخیر، روند رشــد قیمت ها 
را محــدود کرده اســت.هنگامی که جو 
بایــدن، رئیس جمهــور آمریکا در ماه 
نوامبر دســتور آزادســازی ۵۰ میلیون 
بشکه نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا را 
در واکنش به قیمتهای باالی نفت صادر 
کرد، وســت تگزاس اینترنت حدود ۷۸ 
دالر در هر بشکه بود.ذخایر استراتژیک  
آمریکا تــا ۱۱ فوریه به ۵۸۴.۸ میلیون 
بشــکه رســید که پایین ترین سطح از 
سپتامبر سال ۲۰۰۲ به شمار می رود.

جایگزینی سریع صادرات گاز 
روسیه غیرممکن است

وزیــر انرژی قطر اعالم کرد در صورت 
مختــل شــدن عرضه گاز روســیه به 
اروپــا به دلیل منازعه بــا اوکراین، نه 
قطــر نه هیچ کشــور دیگری ظرفیت 
این را ندارد عرضه گاز روســیه به این 
منطقه را با اســتفاده گاز طبیعی مایع 
)LNG( جایگزین کند. ســعد الکعبی 
خاطرنشان کرد با توجه به اینکه عمده 
حجم گاز قطر به قراردادهای بلندمدت 
برای خریداران آسیایی اختصاص پیدا 
کرده، حجم گازی که قابل ارســال به 
اروپاســت، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد است. 
اظهــارات کعبی نگرانیها نســبت به 
امنیــت تامین گاز اروپا با وخامت پیدا 
کردن تنشــها میان روسیه و اوکراین 
را تجدیــد کرد.آمریکا، اتحادیه اروپا، 
انگلیس، اســترالیا، کانــادا و ژاپن در 
واکنش به تصمیم روســیه برای اعزام 
نیروهــای نظامــی بــه دو جمهوری 
خودخوانده در شــرق اوکراین، اعالم 
کردند بانکها و نخبگان روسی را هدف 
تحریم قرار می دهند. یک مقام وزارت 
خارجــه آمریکا بــه خبرنگاران گفت: 
تحریمهایــی که امروز وضع شــدند 
و تحریمهایــی کــه در آینده نزدیک 
اعالم می شــوند، جریان نفت و گاز را 
هــدف نمی گیرند.وزیر انرژی قطر در 
کنفرانــس گازی دوحه به خبرنگاران 
گفت: تصور می کنم روسیه ۳۰ تا ۴۰ 
درصد از بــازار اروپا را تامین می کند. 
هیچ کشــوری وجــود ندارد که بتواند 
ایــن حجم گاز را عرضه کند و ظرفیت 
 LNG انجــام این کار از طریق صادرات
وجود ندارد.به گفته منابع آگاه، آمریکا 
اخیرا با قطر و کشورهای دیگری مانند 
ژاپن درباره امکان ارسال محموله های 
گاز به اروپا در صورت تشــدید منازعه 
میان روسیه و اوکراین گفتگو کرده بود.

در جریان بررسی بودجه؛

خ  مجلس با محاسبه پلکانی نر
 آب برای پرمصرف ها 

موافقت کرد
طبــق مصوبــه مجلــس، وزارت نیرو مکلف 
شــد شرایطی برای محاســبه نرخ آب بها به 
صورت پلکانی برای پر مصرف ها تعیین کند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی  در جریان 
بررســی بخش درآمدی الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ کل کشــور، با پیشنهاد اصالحی یکی 
از نماینــدگان بــه بند »الف« تبصره ۶ الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ موافقت کردند.مطابق با 
این مصوبه، وزارت نیرو از طریق شرکت های 
آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است 
عالوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای 
هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوی 
مصــرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد 
نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که 
بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند، به ازای 
هرمتر، مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش و از آن ها 
دریافت کنند و به خزانه داری کل کشور واریز 
کنند.حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده 
مردم محالت در مجلس در توضیح پیشنهاد 
خود،گفت: بحث افزایش نرخ آب برای عموم 
مردم مطرح نیست و مربوط به افرادی است که 
زندگی  الکچری دارند و بیش از حد آب و برق 
استفاده می کنند.عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: برای حامل های 
انرژی یارانه داده می شــود و لزومی ندارد که 
افــراد ویژه خوار که زندگی الکچری دارند نیز 
از این یارانه استفاده کنند، افزایش نرخ آب بها 
باید به صورت پلکانی باشد تا افرادی که بیش 
از دو برابر الگو مصرف کرده اند، پول بیشتری 

پرداخت کنند.

کید وزیران نفت و انرژی  تأ
ایران، روسیه و آذربایجان بر 
گسترش همکاری های گازی

وزیــران نفــت و انــرژی ایــران، روســیه و 
آذربایجــان در حاشــیه نشســت  مجمــع 
کشــورهای صادرکننده گاز )جی ئی سی اف( 
دربــاره همکاری هــای گازی مذاکره کردند. 
در دیدار ســه جانبه جــواد اوجی، وزیر نفت، 
نیکالی شــولگینوف، وزیر انرژی روســیه و 
پرویــز شــهبازوف، وزیر انــرژی آذربایجان 
پیشــنهادهای مختلفی بــرای همکاری در 
بخش هــای مختلف در بخــش انرژی ارائه و 
مقرر شد این پیشنهادها به صورت کارشناسی 
بررسی شود.در این دیدار سه جانبه همچنین 
قراردادها و تفاهم نامه های امضا شده بین ایران 
و روسیه در جریان سفر سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری به مسکو )۲۹ دی ماه( بررسی 
و درباره نحوه اجرای آنها مذاکره شــد.ایران و 
روسیه در جریان سفر دو روزه رئیسی به مسکو 
چند توافق نامه در حوزه توســعه میدان های 
نفت و گاز، پتروپاالیشگاه و انتقال فناوری امضا 
کردند.اعضای مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز ۴۴ درصــد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد 
از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز 
با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی 

مایع شده )ال ان جی( را در اختیار دارند.

ذخیره بزرگترین سد شمال کشور 
6۰ درصد کاهش یافت

درحــال حاضــر ۳۴۵ میلیون متر مکعب آب 
در ســد ســفیدرود ذخیره شده است که این 
میزان نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
نشان دهنده کاهش ۶۰ درصدی است.معاون 
حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
گیالن اظهار داشــت: هم اکنون تقریباً ۳۴۵ 
میلیون متر مکعب آب پشــت سد سفیدرود 
ذخیره اســت که نســبت به سال گذشته ۶۰ 
درصــد کاهش را در آبگیری نشــان میدهد.
محمد جواد خانی پور با اشــاره به تامین آب 
۱۷۱ هزار هکتار از ۲۳۸ هزار هکتار شــالیزار 
استان افزود: اگرچه این کاهش ۶۰ درصدی 
در ســد ســفیدرود وجود دارد اما انتظار می 
رود با ورود آب بارشــهای زســتانه با توجه به 
پوشش برفی و همچنین بارش های بهنگام در 
حوضه سفیدرود رود این میزان جبران شود.
وی بــا بیان اینکه در ســالهای اولیه آغاز راه 
اندازی سد سفیدرود ظرفیت آن یک میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون متر مکعب بود، اضافه کرد: با 
رســوب هایی که طی سالها در این سد جمع 
شد اکنون گنجایش آن به یک میلیارد و ۵۰ 
میلیون متر مکعب کاهش یافته است.معاون 
حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
گیالن با تاکید بر ضرورت عمل کشاورزان به 
توصیه های ســازمان جهاد کشاورزی استان 
گفت: عالوه بر استفاده از منابع آب در دسترس 
برای آماده ســازی اراضی کشاورزی با توجه 
بــه میزان ذخیره ســد، ناگزیر به نوبت بندی 
آب نیز هســتیم.خانی پور گفت: برای تامین 
آب  مورد نیاز شــالیزارها عالوه بر اســتفاده از 
ســد ســفید رود از حدود ۹۱۰ دستگاه پمپ  

استفاده می کنیم.

روش ســهمیه بندی بنزین از روز اول اســفند در 
کیــش تغییر کرد. بر اســاس اعالم کمیته اطالع 
رســانی »طرح بازتوزیع یارانه بنزین« از روز اول 
اسفند ۱۴۰۰، همه افراد در جزیره کیش سهمیه 
بنزیــن دریافــت کرده اند و همه شــهروندان در 
کیــش، چه مالکان خودرو و چه شــهروندانی که 
فاقــد خودرو هســتند می تواننــد ۲۰ لیتر بنزین 
ســهمیه ای دریافت کنند.توضیحات اولیه طرح و 
هم چنین شنیده ها، اما حکایت از آن دادر که این 
اســت طرح بســیار شبیه به طرح وان دارد که قرار 
بود در جزیره کیش و قشــم آغاز شــود. طرحی که 
بر اســاس آن ســهمیه بنزین خودرو ها در کیش و 
قشم حذف می شد و سهمیه بنزین به جای خودرو، 
به افراد تعلق می گرفت. طرح وان، از سال ۹۸ که 
بنزین ســهمیه بندی و گران شد، سر از بهارستان 
در آورد. طبق این طرح، قرار بود سهمیه بنزین به 
جای خودرو به افراد هر خانواده تعلق بگیرد و افراد 
خودشان تصمیم بگیرند سهمیه شان را بفروشند یا 
نگــه دارند. نمایندگان مجلس در آن زمان معتقد 
بودند که این گونه، بنزین عادالنه تر توزیع می شود. 
حاال هم قرار اســت سهمیه بنزین در جزیره قشم 
و کیش به جای خودرو، به افراد تعلق بگیرد.اما از 
سوی دیگر شباهت این طرح با طرح بنزینی جلیلی 
نیز غیرقابل انکار اســت. ســعید جلیلی، به عنوان 
کاندیدای ریاســت جمهوری در سال ۱۴۰۰ بار ها 
در برنامــه هایــش به این توضیح این طرح و روش 
اجرای آن پرداخت و بر آن تاکید داشــت. او گفته 
بود هشــت ســال به عنوان »دولت سایه« مشغول 
بررســی مشکالت کشور بوده و یکی از طرح هایی 
که می خواهد اجرا کند طرح وان است.حاال نیز به 
نظر می رســد آن چه اکنون شائبه های اجرای آن 
در جزیره کیش می رود را باید همان روش توزیع 
بنزین جلیلی دانست.حال، اما در حالی که از روز 
یک اسفند طرح آغاز به کار کرده است سرپرست 
معاونــت فرهنگی و اجتماعی کیش می گوید که: 

»در این طرح نرخ بنزین ســهمیه یا آزاد افزایش 
نخواهد داشت بلکه هدف دولت از اجرای آن تنها 
بهره مندی تمام افراد جامعه بدون در نظر گرفتن 
داشــتن یا نداشــتن هرگونه وسیله نقلیه است به 
طوریکه همانند ســابق هر لیتر بنزین سهمیه ۱۵ 
هزار ریال و هر لیتر بنزین آزاد ۳۰ هزار ریال عرضه 
می شــود.اجرای این طرح اکنون با، اما و اگر های 
بســیاری همراه اســت و به نظر می رسد برخالف 
نظر مسوالن وقت و شخص سعید جلیلی چندان 
کارشناســان را با خود همراه نکرده اســت.آلبرت 
بغزیان یکی از همین اســاتید و اقتصاددانان است 
که تقریبا این طرح را به شدت ناکارآمد و ناشناخته 
می داند. »آلبرت بغزیان« دکترای تخصصی علوم 
اقتصادی دارد و از قضا عضو هیات علمی دانشگاه 
کیش بوده و به همین دلیل یکی از ســاکنان این 
جزیره که اتفاقا مشــمول دریافت ۲۰ لیتر بنزین 
شده نیز محسوب می شود.این کارشناس اقتصادی 
در رابطه با »طرح بازتوزیع یارانه بنزین« و مساله 
این که هنوز ابعاد این طرح برای خود وی ناشناخته 
اســت می گوید که: من هنوز متوجه نشــده ام که 

دلیــل ایــن اقدام و لزوم انجام اجرای این طرح چه 
بوده است. 

بغزیان در ادامه با اشاره به اهداف این طرح می گوید 
که: »اساســا هدف از طرح چیســت محل ســوال 
جدی اســت. اگر هدف عدالت اســت که آیا ۲۰ را 
ضرب در ۱۵۰۰ کنیم مثال رقمی حدود ۳۰ هزار 
تومان آیا عدالت برقرار می کند؟ خب چرا این رقم 
به صورت مســتقیم به همه افراد داده نمی شــود؟ 
آلبرت بغزیان با اشــاره به مســاله توزیع عادالنه 
بین مالکان خودرو و شــهروندان فاقد خودرو نیز 
به »اقتصاد ۲۴« می گوید که: »کســانی که درباره 
سهمیه بنزین خودرو ها با عنوان عدم توزیع عدالت 
صحبت می کنند توجه ندارند که مالکان خودرو ها 
به صورت سالیانه مالیات و عوارض خودرو و عوارض 
شهری می پردازند که همه این موارد هزینه هایی 
اســت که توسط مالکان پرداخت می شود و صرفا 
مساله استفاده از یارانه نیست. نفس قضیه این که 
مالــکان خودرو ها یارانــه بنزین دریافت می کنند 
را بــه عدم عدالــت بخواهیم عنوان کنیم از همان 
ابتدا نادرســت است.یکی که همان روش استفاده 

از کارت های پمپ بنزین ها اســت که رقم آزاد ۳ 
هزارتومــان عرضه می کنند و روش دیگر رفتن به 
ســراغ دارندگان سهمیه است. این که هر کدام از 
دارنــدگان بنزین بدون خــودرو می توانند به چه 
رقمی بنزین را آزاد به فروش برســانند نیز ســوال 
است. حاال تعیین رقم در دست آنان است و از هزار 
تومان تا احتماال حتی دو هزار و ۵۰۰ تومان این رقم 
می تواند در نوسان باشد و این خود منجر به چند 
نرخی شدن بنزین خواهد شد. یعنی نوسان یارانه 
شــخص بین ۲۰ هزار تومان تا نهایتا در باالترین 
رقم احتماال ۵۰ هزار تومان اســت که با توجه به 
تعداد باالی عرضه کنندگان این رقم بســیار دور 
از دســترس تر است.از طرف دیگر دولت مشخصا 
اعالم کرده است کسانی که از بنزین خود استفاده 
نکننــد در آخــر دوره با لیتری ۱۵۰۰ تومان خود 
دولت بنزین را خریداری خواهد کرد. در این حالت 
عمال فروشنده راحت تر است در این وضعیت چند 
نرخی شــدن به این شــیوه عمل کند که مستقیم 
پــول را از دولــت بگیرد. امــا کل این روش و این 
شــرایط تنها زحمتی مضاعف برای پمپ بنزین ها 
خواهد شــد و مشــغولیت اضافی برای شهروندان 
ایجاد خواهد کرد. البته مساله کاسبی برای برخی 
مســولین پمپ بنزین ها نیز در پی خواهد داشــت 
که از کد های ملی سواستفاده کنند یا بنزین را از 
مردم خریداری کنند و نهایتا همین خود منجر به 
داللی نیز خواهد شــد.بغزیان هم چنین می گوید 
که: روش تازه سهمیه بندی بنزین بار اضافی جدی 
بر روی سیستم توزیع می گذارد و عجیب این که 
بــرای چنین بار اضافی بخواهیم نام توزیع عدالت 
یــا بازتوزیع بگذاریم.آلیرت بغزیان در ادامه نیز با 
اشاره به این که هدف برنامه ریزان و اجرا کنندگان 
این طرح نیز نامشخص است می گوید که: »دولت 
و سیاســت گذاران چرا هیچ ایده و طرح دیگری 
برای برنامه هایی که در مسیر توزیع عدالت تصور 

می کنند، ندارند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران خبر داد؛

کنتورهای هوشمند برق برای مشترکان ُپرمصرف تهرانی آغاز نصب 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: طرح نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان 
پُرمصرف پیش از فرارسیدن تابستان ۱۴۰۱ در شهر تهران آغاز شد.کامبیز ناظریان اظهار داشت: نصب 
کنتورهای هوشــمند یکی از راهکارهای موثر در اصالح رفتار مشــترکان پُرمصرف و کنترل بار شــبکه 
برق اســت.وی ادامه داد: با برنامه ریزی انجام شــده، مقرر شــد لوازم اندازه گیری مشترکان پُرمصرف 
شــهر تهران با کنتور هوشــمند، جایگزین شــود که در همین زمینه و با هدف تعدیل بار شــبکه برق 
کالن شــهر تهران به ویژه در فصل گرم ســال و هدایت رفتار مصرف انرژی همه مشــترکان پُر مصرف، 
این گروه از مشترکان تهرانی در برنامه نصب کنتور هوشمند قرار گرفته اند.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ گفت: با توجه به اینکه الگوی تعیین شــده مصرف برق در شــهر تهران در 
ماه های گرم )خرداد، تیر، مرداد و شهریور( ۳۰۰ کیلووات ساعت و در ماه های غیرگرم، ۲۰۰ کیلووات 
ساعت است، استفاده از کنتورهای هوشمند برق، می تواند منجر به آگاهی دقیق مشترکان پُرمصرف از 

وضعیت مصرف انرژی توسط خودشان شود.ناظریان خاطر نشان کرد: در حال حاضر همه اشتراک های 
دیماندی شــهر تهران اعم از مشــترکان اداری، صنعتی، تجاری مجهز به کنتورهای هوشــمند بوده و 
بالغ بر ۲ هزار مگاوات مصرف انرژی پایتخت توسط این کنتورها پایش و مدیریت می شود.وی ادامه 
داد: نصب کنتور هوشــمند از جمله اقدام های ارزنده ای اســت که منجر به اصالح رفتار پُرمصرف ها و 
افزایش پایداری شــبکه توزیع برق کشــور خواهد شــد.وی از اصالح تعرفه پُرمصرف ها به عنوان یکی 
دیگر از برنامه های موثر وزارت نیرو در توزیع عادالنه انرژی نام برد و گفت: رویه پیشــین در محاســبه 
بهای انرژی با اهداف دولت در توزیع عادالنه انرژی ســازگار نبود، به شــکلی که پُرمصرف ها از یارانه 
انرژی بهره بیشــتری می بردند، اما امروز شــاهد هســتیم که با عزم جدی وزارت نیرو، مقرر شده است 
که در جهت عدالت اجتماعی، ســهم این دســته از مشــترکان از یارانه کاهش پیدا کرده و پُرمصرف ها 

بهای برق منصفانه تری را پرداخت خواهند کرد.

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جلســه علنی مجلس و 
در جریان بررســی بخش درآمدی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱؛ 
بند)ه( و بند )و( تبصره ۶ الیحه را بررســی کرده و در نهایت آن 

را به تصویب رساندند.
بر اســاس جزء ۱ بند ه تبصره ۶؛ مطابق ماده)۱۲( قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت)۲ (به 
هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه 
ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان 
گاز مبلغ دو هزار)۲۰۰۰ (ریال، از هر واحد مســکونی مشــترکان 
برق مبلغ یک هزار )۱۰۰۰(ریال و از هر یک از واحدهای تجاری 

مشــترکان گاز و بــرق مبلــغ ده هــزار )۱۰۰۰۰( ریال أخذ و به 
حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ 
جدول شــماره )۵( این قانون نزد خزانه داری کل کشــور واریز 
کنند. برای مشــترکان روســتایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه 
درصد اســت و مشــترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. 

بر اساس جزء ۲ بند ه تبصره ۶؛ در اجرای مواد )۲ (و )۴( قانون 
تأســیس صنــدوق بیمه همگانی حــوادث طبیعی مصوب ۵/ ۸/ 
۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه ســاالنه هر واحد مســکونی دارای 
انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیون )۱۰۰۰۰۰۰ 
(ریال تعیین می شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست 

و چهل هزار )۲۴۰۰۰۰(ریال توســط وزارت نیرو از طریق درج 
در قبوض برق واحدهای مســکونی دریافت و به حســاب صندوق 
مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای 
مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیســتی و ســایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از 

پرداخت این حق بیمه هســتند. 
بــه هــر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شــرکت های 
تابعــه ذی ربط اجازه داده می شــود مبلغــی را که طبق قوانین 
بودجه ســنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مســکونی و 

تجــاری تعیین می گردد، اخذ کند.

بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱

گاز و برق مشترکان در سال 14۰1 تعیین میزان بهای 

خبر  ویژه

معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران:

کلید خورد کشور  مانور ایمن سازی شبکه های برق 
معــاون هماهنگی توزیع شــرکت تولیــد، انتقال و توزیع نیروی برق 
ایران گفت: مانور فراگیر سراسری ایمن سازی شبکه های برق کشور 
از ســاعت ۵ بامــداد دیروز با هدف برطــرف کردن کانون های خطر 
این شــبکه ها آغاز شــد.غالمعلی رخشــانی مهر در مراسم آغاز مانور 
سراســری و فراگیر ایمن ســازی شبکه های برق در محل مرکز پایش 
صنعت برق افزود: امروز یک حرکت سراسری برای رفع کانون های 
خطر آفرین شبکه های برق در شرکت های توزیع نیروی برق سراسر 
کشــور آغاز شــد که پنج هزار نفر ســیم بان و برق کار در آن شروع به 
فعالیت کرده اند.وی ادامه داد: کانون های خطر آفرین شــبکه های 

برق از قبل شناسایی و ثبت شده اند و این کانون ها شامل نقاطی که 
تابلوی برق به سرقت رفته یا درب تابلویی باز مانده و برای شهروندان 
ایجاد خطر می کند، جایی که خودرویی به شــبکه برق زده و آن را 
دچار آسیب کرده و یا جایی که بخشی از سیم برق به سرقت رفته و 
مابقی آن بر روی زمین باقی مانده اســت که امکان ایجاد خطر برای 
شهروندان دارد می شود.معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان 
اینکه معموال شــهروندان این نوع حوادث را اطالع رســانی می کنند 
و همکاران صنعت برق نیز در اسرع وقت ورود می کنند خاطرنشان 
ساخـــت: مانور تا آخر وقت امروز ادامه خواهد داشــت و تالش می 

شود بخش بزرگی از این آسیب ها برطرف و شبکه های آسیب دیده 
ترمیم شوند.رخشــانی مهر معاون هماهنگی توزیع شــرکت تولید، 
انتقال و توزیع نیروی برق ایران از همه مردم درخواست کرد: نسبت 
بــه اطالع رســانی این نوع حوادث بــه محض آگاهی اقدام کرده و از 
طریــق برنامــه نرم افزاری برق من که می توانند بر روی تلفن همراه 
خــود نصــب کنند عکس ها یا فیلم های خــود را بارگذاری کنند تا 
در اســرع وقت رســیدگی شود.وی افزود: اینکار شهروندان بسیار به 
صنعت برق کمک خواهد کرد تا نسبت به رفع مشکالت ایجاد شده 

در شــبکه برق در زمان کوتاه اقدام کند.
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55بانک و بیمه
معاون شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران 

اعالم کرد:

صدور 15.5 میلیون یورو اعتبار 
اسنادی ارزی در شعبه یزد 

معاون شــعبه یزد بانک توســعه صادرات ایران 
گفت: این شعبه از بانک درشرایط سخت تحریم، 
درسال جاری موفق به گشایش اعتباراسنادی 
ارزی ۱۵.۵ میلیون یورویی برای واحد اکسیژن 

شرکت فوالد آلیاژی ایران شده است.
رضــا میرحســینی اظهــار داشــت: اعتبــار 
اســنادی وارداتی یاد شــده با هــدف واردات 
تجهیــزات واحــد اکســیژن پــروژه یزد یک 
 شــرکت فــوالد آلیاژی صادر شــده اســت.

وی با اشاره به اینکه شعبه یزد بانک توسعه صادرات 
ایران از شعب ممتاز و فعال این بانک توسعه ای 
است؛ گفت: اعتبار اسنادی صادر شده از لحاظ 
فنــی ، مفاد و شــرایط اعتبار دارای پیچیدگی 
خاص و قابل انتقال بوده و به صورت مســتقیم 
HandonLC به ذینفع چینی ابالغ شده است.

میرحســینی تصریــح کــرد: ایــن اعتبــار 
اســنادی شــامل بخش هــای کاالی داخلی 
و خارجــی و خدمات داخلــی و خارجی طبق 
تاییدیــه وزارت صمــت و از منابــع صنــدوق 
 توســعه ملــی و در قالب ســندیکایی اســت.

به گفته وی، اعتبار اسنادی صادر شده، تامین 
کاال، خدمات و تجهیزات در دو بخش داخلی و 
 خارجی و همچنین هزینه حمل را شامل می شود.

میرحسینی یادآور شد: شعبه یزد بانک توسعه 
صادرات ایران تا کنون بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو 
از محل منابع بانک و صندوق توســعه ملی به 
تامین مالی طرح های بزرگ صادراتی فعال در 
حوزه فوالد، کاشی، بتون های سازه سبک و ... 
تخصیص داده که اشــتغالزایی و ارزآوری قابل 

توجهی را به دنبال داشته است.

 شهرداری بجنورد
زیر چتر حمایتی بیمه دانا

کارکنان شــهرداری شهرستان بجنورد تحت 
پوشش خدمات بیمه ای بیمه دانا قرار گرفتند. 
احمد فیضی رهورد رئیس شعبه بجنورد اعالم 
کرد: با عنایت به انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی 
با شهرداری بجنورد و سایر زیر مجموعه های آن، 
و برابر هماهنگی صورت گرفته قبلی جلسه ای 
با دکتر حمیدی شــهردار بجنورد در تاریخ اول 
اســفند ماه جاری با حضور اینجانب و حسینی 
مســئول دایره بازاریابی و شــبکه فروش شعبه 
و قربانی مدیرعامل شــرکت کارگزاری فردای 
بهتر شــرق) مشاور بیمه ای شهرداری بجنورد( 
در محل دفتر شهردار بجنورد برگزار شد. در این 
جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص ارائه 
راهکارها و خدمات دهی بهتر در قرارداد منعقد 
شــده درمان که حدود ۱۸۰۰ نفر بیمه شــده 
تحت پوشش هستند، مذاکره شد و در خصوص 
سایر رشــته های بیمه های اموال) صدور بیمه 
نامه های اتومبیل – ثالث و بدنه، آتش ســوزی 
در قالــب طرح مهردانا( برای پرســنل و بیمه 
شــدگان آن بیمه گذار بــه صورت کامل بحث 
گردید. ســازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی، 
ســازمان پسماند، سازمان سیما منظر و فضای 
سبز شهری، سازمان آرمستان، سازمان حمل و 
نقل و بار مسافر، و سازمان همیاری شهرداریها 
از جمله زیر مجموعه های شــهرداری بجنورد 
هستند که تحت پوشش بیمه دانا قرار گرفتند.

 نشست مشترک 
 مدیران عامل بانک تجارت 

و شرکت بیمه تجارت نو
مدیــران عامــل بانک تجارت و شــرکت بیمه 
تجارت نــو بر افزایش همــکاری های دوجانبه 
تاکید کردند. به گزارش  روابط عمومی شرکت 
بیمه تجارت نو؛ درحاشــیه سومین نمایشگاه و 
همایش تخصصی حمایت از ســاخت داخل در 
صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت پاالیش 
و پتروپاالیــش کــه در جزیــره کیش در حال 
برگزاری اســت، دکتر هادی اخالقی فیض آثار 
، مدیرعامل بانک تجارت و دکتر نیما نوراللهی 
مدیرعامل شــرکت بیمه تجارت نو در دیداری 
صمیمانه، ضمن بررسی راه های همکاری های 
دوجانبه، بر افزایش مناســبات بانکی و بیمه ای 

بین طرفین تاکید کردند.
در حــال حاضر بیش از ۲۰۰شــرکت فعال در 
حــوزه های مختلف در این نمایشــگاه حضور 

دارند.

اخبار

 مراسم تودیع 
و معارفه رئیس شعبه مرکزی اهواز 

بیمه حکمت برگزار شد
با حضور نیما مومنی زاده مدیرعامل شــرکت بیمه 
حکمت مراســم تودیع و معارفه رئیس شعبه اهواز 

این بیمه در محل شعبه مرکزی اهواز انجام شد.
بر طبق این گزارش، در راســتای گســترش شبکه 
فروش در سطح استان و تعامل و همکاری با شبکه 
کارگزاری ، بهره برداری از ظرفیت جامعه سهامداری، 
افزایش سهم از بازار بیمه حکمت در استان خوزستان 
و هم چنین تعامل بیشتر با دیگر شرکت های بیمه 
در این استان، نیما مومنی زاده ، ضمن معرفی ماندانا 
یوســفی به عنوان رئیس جدید شعبه مرکزی اهواز 
، از ایمان مظلوم رئیس پیشین این شعبه قدردانی 
و بــرای جانشــین وی آرزوی توفیق و موفقیت در 
انجام ماموریت های محوله شرکت را نمود. به گزارش 
درآمــد نیوز و نقــل از روابط عمومی بیمه حکمت، 
با حضور نیما مومنی زاده مدیرعامل شــرکت بیمه 
حکمت مراسم تودیع و معارفه رئیس شعبه اهواز این 
بیمه در محل شعبه مرکزی اهواز انجام شد. بر طبق 
این گزارش، در راســتای گسترش شبکه فروش در 
سطح استان و تعامل و همکاری با شبکه کارگزاری 
، بهره برداری از ظرفیت جامعه سهامداری، افزایش 
سهم از بازار بیمه حکمت در استان خوزستان و هم 
چنین تعامل بیشــتر با دیگر شــرکت های بیمه در 
این اســتان، نیما مومنی زاده ، ضمن معرفی ماندانا 
یوسفی به عنوان رئیس جدید شعبه مرکزی اهواز ، 
از ایمان مظلوم رئیس پیشین این شعبه قدردانی و 
برای جانشین وی آرزوی توفیق و موفقیت در انجام 

ماموریت های محوله شرکت را نمود.

 مجمع عمومی فوق العاده 
بیمه حکمت برگزار شد

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه حکمت در 
روز دوشــنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۰ با حضور۵۱.۶۷ 

درصد از سهامداران برگزار شد.
بر همین اســاس ، باتوجه به پیشنهاد هیأت مدیره 
شــرکت بیمه حکمت جهت افزایش سرمایه، نیما 
مومنی زاده مدیرعامل شرکت بیمه حکمت با اعالم 
اینکه مجوز افزایش ســرمایه ۱۰۸ درصدی شرکت 
از سازمان بورس و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران اخذ گردیده اســت خاطر نشان کرد : افزایش 
سرمایه شرکت از ۱۵۰میلیارد تومان به ۳۱۱ میلیارد 
تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی های شــرکت 
خواهد بود. وی افزود : این افزایش ســرمایه ضمن 
اصالح ســاختار مالی و به منظور حفظ ســطح یک 
توانگــری مالی در جهت ایفای تعهدات و همچنین 
توانایــی شــرکت در پرداخت خســارت و افزایش 
ظرفیت نگهداری شــرکت برای قبول ریســک ، اثر 
مثبت گذاشــته و شــرکت بیمه حکمت می تواند با 
اختیار بیشتری در صنعت بیمه فعالیت نماید. هم 
چنین با توجه به ابالغ آیین نامه اجرایی دولت مبنی 
بر افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی 
شــرکت ها و نیز افزایش فروش ۴۰ درصدی در ۱۰ 
ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ، این 
شــرکت همه ظرفیت خود را به کار خواهد گرفت 
تا با این افزایش ســرمایه ، ســهم بیشتری از بازار را 
کســب نماید. در پایان باتوجه به استماع پیشنهاد 
هیــأت مدیره و گزارش مدیرعامل بیمه حکمت، با 
رأی اکثریت ســهامداران، موضوع افزایش سرمایه 

شرکت بیمه حکمت به تصویب رسید.

ممیزی ریسک در شرکت بیمه معلم
دستاوردهای پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک 

در شرکت بیمه معلم مورد بررسی قرار گرفت
بــه گزارش روابــط عمومی بیمــه معلم، ممیزی 
سیستم مدیریت ریسک با حضور مدیرعامل بیمه 
معلم ، رییس و اعضای کمیته ریســک این شرکت 
،دکترمحمود اسعد سامانی )مدیر توسعه مدیریت 
ریسک بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ( و سایر 

اعضا در شرکت بیمه معلم برگزار گردید.
بر اســاس این گزارش، شــرکت بیمه معلم گزارش 
کاملی از پیاده سازی و  دستاوردهای نظام مدیریت 

ریسک در طول سنوات گذشته را ارائه کرد.
از مهمترین دستاوردهای پیاده سازی نظام مدیریت 
ریسک در بیمه معلم می توان به تحلیل توانگری و 
ارتقای توانگری مالی شــرکت به ســطح یک، پیاده 
سازی سیستم سود زیان در شعب، رشته های بیمه 
و قراردادهای بیمه ای، تحلیل ریسک شهرت و ارتقای 
سیستم های نظارت و مدیریت شرکت اشاره کرد که 

در جلسه ممیزی مورد واکاوی قرار گرفت.

عملگرایی، نتیجه چرخش های استراتژیک در بیمه رازی
مدیرعامــل بیمــه رازی  بــا اشــاره به 
اینکه ســرمایه انسانی سرمایه اصلی هر 
سازمان اســت، گفت: عملگرایی نتیجه 
چرخش های اســتراتژیک در بیمه رازی 

است.
دکتــر علــی جباری با تاکیــد بر اینکه 
صنعــت بیمــه در پشــتیبانی از رفاه و 
آرامــش جامعــه از اهمیت بســیاری 
برخوردار اســت، گفــت: به روز بودن در 
صنعت بیمه جزء جدانشدنی این صنعت 
اســت و سازمان های چابک به سرعت به 
تغییرات محیطی پاســخ سریع و صحیح 

می دهند.
مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشــان کرد: 
بیمه رازی در راستای بقا و رهبری بازار 
در شــرایط کنونــی تمرکززدائــی را به 
عنــوان اصــل حیاتی در نظر گرفته و در 
چرخش های استراتژیک خود با کاهش 
ارتفاع سازمانی، شعبه محوری و نماینده 
محوری را جایگزین ستاد محوری شده 

است.
او با اشــاره به اینکه ۹۰ درصد اختیارات 
ســتاد به شعب واگذار شده است، یادآور 

شــد: شــعار زدگی و فاصلــه از نگرش 
پراگماتیک به برنامه، دام پیاده ســازی 
برنامــه اســتراتژیک در ســازمان ها به 

حساب می آید.
جباری خاطرنشــان کــرد: بیمه رازی 

بــا رویکــردی عملگرایانه جهت تحقق 
تمرکززدایی و افزایش چابکی ســازمان، 
برنامه های کیفی توسعه آموزشی شبکه 
فــروش در کنار برنامه های انگیزشــی، 
مدلی جامع از توســعه ســرمایه هوشی 

را طراحی و اجرایی کرده است.
مدیرعامل بیمه رازی افزود: طراحی نظام 
جامع آموزشی، پرداخت سود مشارکت 
در منافع به شــعب و طرح جامع درمان 
تکمیلی ویــژه و ممتاز نمایندگان برای 

صیانــت از ســالمت ایشــان در دوره 
فراگیــری کوویــد۱۹ بخش کوچکی از 
طرح جامع شــعبه و نماینده محوری در 

این سازمان بوده  است.
او گفــت: همچنیــن بــرای اجتنــاب 
از رویکــرد ســتادمحور، برنامه هــای 
تعاملی مشــارکتی با نمایندگان جهت 
بررسی شــرایط حاکم در شبکه فروش 
و بهره برداری بیشــتر از اســتعدادها و 
تجــارب آن هــا طراحی و اجرا شــد که 
میــزان انگیــزش و همراهی بدنه عظیم 
فروش با اهداف کالن و یکپارچه ســازی 
 نگرش سازمانی به چشم انداز را به همراه 

داشته است.
جباری تاکید کرد: رویکرد نوین در بیمه 
رازی سبب شده تا این شرکت از میانگین 
صنعت در رشد فروش برخی از رشته ها 
پیشی گرفته و رشد حدود ۲۰۰ درصدی 
در برخی از بازه های زمانی را تجربه کند.
مدیرعامــل بیمــه رازی در انتها گفت: 
ســرمایه انسانی، تجارب و ایده های آنان 
در کنار روحیه همدل و یکپارچه، سرمایه 

اصلی هر سازمان به حساب می آید

عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد؛ 

ح نهضت ملی به شعب بانک مسکن ابالغ شیوه نامه اجرای طر
عضو هیات مدیره بانک مســکن از ابالغ شــیوه نامه اعطای تسهیالت 
احداث و نوســازی مســکن در اجرای قانون جهش تولید مســکن به 

شعب این بانک خبر داد.
به گزارش  پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، محمدحسن علمداری 
عضو هیات مدیره بانک مســکن با بیان اینکه اشــخاص و پروژه های 
مشــمول طرح نهضت ملی مسکن در قالب های مختلف )انبوه سازی، 
گروه هــای ســاخت، خودمالکــی و…( از طریق ســامانه وزارت راه و 
شهرسازی تایید و به بانک معرفی می شوند، سقف تسهیالت قابل اعطا 
در قالب طرح نهضت ملی مسکن به منظور احداث واحدهای مسکونی 
را برای شــهر تهران ۴۵۰۰ میلیون ریال، شــهرهای باالی یک میلیون 
نفر جمعیت )مشــهد، اصفهان، کرج، شــیراز، تبریز، قم، اهواز( ۴۰۰۰ 
میلیون ریال، ســایر مراکز اســتان ها )با جمعیت کمتر از یک میلیون 
نفر( ۳۵۰۰ میلیون ریال، ســایر شــهرها ۳۰۰۰ میلیون ریال و برای 

روستاها ۲۵۰۰ میلیون ریال، عنوان کرد.
علمداری نرخ سود تسهیالت را بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول 
و اعتبار )در حال حاضر ۱۸ درصد( عنوان کرد و گفت: در صورتی  که 
پرداخت بخشی از سود تسهیالت در قالب یارانه )با ارایه تضمین نامه( 
توسط دولت تضمین شود، اعطای تسهیالت به متقاضیان با نرخ های 

یارانه ای امکان پذیر خواهد بود.
وی گفت: انعقاد قرارداد مشارکت مدنی فارغ از میزان پیشرفت فیزیکی 
پروژه پس از ارایه مدارک و مســتندات از قبیل مســتندات هویتی، 
اسناد مالکیتی عرصه محل اجرای طرح، پروانه ساختمانی و…، پس 

از تشکیل پرونده و اخذ استعالم های ذیربط امکان پذیر خواهد بود.

عضو هیات مدیره بانک مســکن نحوه واریز مراحل سهم الشــرکه بانک 
در پروژه هــای موصــوف را طی چهار مرحله آماده ســازی، پی کنی و 

فونداسیون؛ اسکلت و سقف؛ سفت کاری و نازک کاری اعالم کرد.
علمداری با اشاره به اینکه مجموع دوره های مشارکت مدنی و فروش 
اقســاطی تســهیالت طرح نهضت ملی مسکن حداکثر ۲۰ سال است؛ 
اظهار داشت: پس از پایان دوره های مشارکت مدنی، اصل و سود آن، 
قابل تقســیط به نام متقاضیان واجد شــرایط خواهد بود.بر این اساس، 
در صورت طوالنی شــدن دوره مشــارکت مدنی بیش از زمان قیدشده 
در قرارداد، چنانچه افزایش طول دوره مشارکت مدنی ناشی از قصور 
و کوتاهی ســازنده )با تشــخیص و تایید وزارت راه و شهرسازی( باشد، 
پرداخت ســود مشــارکت ناشــی از مدت زمان افزایش یافته بر عهده 

سازنده خواهد بود.

همچنین فروش اقساطی تسهیالت مشارکت مدنی صرفاً به تعداد یک 
واحد مسکونی به نام هر متقاضی، امکان پذیر خواهد بود.

علمداری با اشــاره به پروژه های باقیمانده مســکن مهر ، اظهار داشت: 
اعطای تســهیالت متمم به پروژه های احداثی در قالب مســکن مهر و 
طرح اقدام ملی مسکن تا سقف های تعیین شده برای تسهیالت طرح 

نهضت ملی با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط امکان پذیر است.
وی ادامــه داد: در اعطــای تســهیالت مذکور، رعایت تمامی ضوابط و 
مقررات بانک ازجمله اعتبارســنجی متقاضی، عدم وجود سابقه چک 
برگشــتی و تســهیالت معوق، ارایه صورت های مالی حسابرسی شده 
بــر اســاس ضوابط ذیربط، ارایه گواهی مــاده ۱۸۶ قانون مالیات های 
مســتقیم و…. در چارچوب ضوابط و سیاســت های اعتباری سالیانه 
بانک الزامی اســت. ضمناً اشخاص حقوقی، الزامی به کسب حدنصاب 

نسبت مالکانه )در حال حاضر ۱۵ درصد( ندارند.
عضو هیات مدیره بانک مســکن در پاســخ به خبرنگار ما در خصوص 
بهره مندی روســتاییان از تســهیالت مسکن روستایی، گفت: اعطای 
تسهیالت به روستاییان، به صورت اعطای تسهیالت تا سقف تسهیالت 
مســکن روســتایی )۱۰۰۰ میلیون ریال( و نیز اعطای تســهیالت در 
چارچوب ضوابط طرح نهضت ملی مسکن مشروط به معرفی از طریق 
ســامانه وزارت راه و شهرســازی، تا سقف ۲۵۰۰ میلیون ریال، ضمن 
ترهین عرصه محل اجرای طرح با لحاظ اعطای تســهیالت تا ســقف 
۱۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ســود یارانه ای ) در حال حاضر ۵ درصد( 
و اعطای تســهیالت تا ســقف ۱۵۰۰ میلیون ریال با نرخ سود مصوب 

شورای پول و اعتبار )در حال حاضر ۱۸ درصد( امکان پذیر است.

خبر ویژه

بــا تصویب مجمع عمومــی فوق العاده، 
ســرمایه این شرکت به ۱۳ هزار میلیارد 

ریال طی دو مرحله افزایش یافت.
براســاس ایــن گــزارش، همانگونه که 
قبــاًل اعالم شــده بود، مجمــع عمومی 
فــوق العاده بیمه پارســیان صبح امروز 
مــورخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۰ با حضور اکثریت 

ســهامداران )بیش از ۷۷ درصد( بصورت 
همزمــان حضــوری و آنالین و با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی برگزار و با 
موافقت اکثریت سهامداران مقرر گردید 
سرمایه شرکت بیمه پارسیان طی مرحله 
اول با ۱۴۰ درصد رشد به ۱۲هزار میلیارد 

ریال افزایش یابد.

بیمه پارسیان به عنوان یکی از بزرگترین 
شرکت های بیمه کشور همواره در سطح 
یک توانگــری مالی در صنعت بیمه قرار 
داشته و امیدوار است این افزایش سرمایه 
نیز به رشــد و ســودآوری هرچه بیشتر 
شــرکت بیانجامد و سهامداران از منافع 

آن بهره مند شوند.

با تصویب مجمع عمومی ؛

سرمایه بیمه پارسیان افزایش یافت

اخبار

کارنامه موفق شرکت های بیمه ای در پوشش ریسک های صنعت پتروشیمی
در حاشیه دومین روز برگزاری نمایشگاه حمایت از ساخت داخل 
در صنعت پتروشــیمی در جزیره کیش، مدیرعامل شــرکت بیمه 
تجارت نو گفت که صنعت بیمه در زمینه پوشش بیمه ای صنعت 

پتروشیمی موفق عمل کرده است.
دکترنیما نوراللهی در نشســت تخصصی “روش های تامین مالی 
توسط بانک و سوپر مارکت مالی” بیان داشت: صنعت بیمه همواره 
در حوزه پوشــش بیمه ای پتروشــیمی موفق بوده و در پرداخت 

خســارات در اسرع وقت به تعهدات خود عمل کرده است.
وی گفت ، یکی از موضوعات مهم در زمینه پوشش بیمه ای صنعت 
پتروشــیمی را انتخاب نوع بیمه نامه دانســت و اظهار داشت: اغلب 
صنایع پتروشیمی به علت هزینه های پایین تر در قالب بیمه نامه 
آتش سوزی اقدام به خرید بیمه نامه می کنند که البته بهتر است 

این همکاری در قالب بیمه نامه های مهندسی برای ارائه خدمات 
دقیقتر و مناســب تر انجام شود.

نوراللهی اذعان داشــت: بیمه تجارت  نو آماده اســت که به صورت 

رایگان خدمت کارشناســانه خود را به صنایع پتروشــیمی داشته 
باشــد و نوع بیمه نامه ها را بررســی کند که صنعتگران با خیالی 

راحــت و مطمئن به فعالیت خود ادامه دهند.
مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو، گفت: وام بیمه تجارت، محصولی 
مشــترک با بانک تجارت و بیمه تجارت نو اســت که صنعتگران می 
توانند همراه با خرید بیمه نامه های این شرکت، از وام بانک تجارت 
نیز استفاده کنند. سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت پاالیش 
و پتروپاالیش ازروز دوم تا چهارم اسفندماه سال جاری در جزیره 

کیش در حال برگزاری است.
شرکت بیمه تجارت نو به همراه بانک تجارت در این رویداد حضور 

دارد.

مفقودی
ســندکمپانی و شناســنامه مالکیــت و 
کارت وانــت نیســان بــه رنگ بــژ روغنی 
انتظامــی  شــماره  بــه   1365 مــدل 
شــماره  بــه  83-ایــران46  112ج 
شاســی  شــماره  بــه  موتــور 169778 
037516 متعلــق بــه آقای جــواد امینی 
اعتبــار  وازدرجــه  مفقــود  ویشــکائی 

ســاقط مــی باشــد.
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کیپ عملیاتی انجام شد؛ با مشارکت 51 ا

اجرای بهینه سازی شبکه توزیع برق استان سمنان با رویکرد بهبود ایمنی
سمنان / گروه استان ها: با رویکرد بهبود ایمنی 
و محوریت شناســایی و رفع کانون های خطر 
در شــبکه توزیع نیروی برق، هشــتمین اقدام 
فراگیر سراسری تعمیرات و بهینه سازی شبکه 
، در اســتان ســمنان به اجرا درآمد.سرپرست 
شــرکت توزیع برق استان با عنوان این مطلب 
بیان کرد: این رزمایش سراسری که به صورت 
همزمان در کلیه اســتان های کشــور و توسط 
شــرکت توانیر طرح ریزی گردیده، با شــعار" 
تالش صادقانه ، خدمت بی منت "، در ســطح 

اســتان ســمنان نیز اجرایی شد.سید محمد 
حســینی نژاد اظهار کرد : کنترل و اصالح ۵۲ 
مورد حریم شبکه، جابه جایی و اصالح ۶۰ اصله 
پایه برق در معابر، مقاوم سازی، تعویض یا قالب 
بندی ۶۵ اصله پایه برق، اصالح ۷۳ مورد فلش 
ســیم، ترمیم ۲۰۳ مورد اشکال در دریچه پایه 
های روشــنایی معابــر، جمع آوری ۳۷ پایه و 
تابلوهای تبلیغاتی مجاورت شبکه توزیع برق ، 
بهسازی ۲۱۸ مورد درب تابلو و درب پستهای 
زمینی و شالترها و قفل نمودن آنها و همچنین 

بهینه ســازی ۲۶۱ کابل سرویس مشترکین و 
جعبه انشــعابات، از جمله اقداماتی اســت که 
توســط واحدهــای اجرایی شــرکت به انجام 
رســیده اســت.وی تصریح کرد: کلیه فعالیت 
های مورد اشاره با مشارکت ۵۱ اکیپ عملیاتی 
به اســتعداد ۱۶۰ نفر ســیمبان های شبکه از 
مدیریــت هــای توزیع برق ، بــا بهره گیری از 
۴۷ خودروی عملیاتی ســبک و ۱۴ دســتگاه 
خودروی عملیاتی ســنگین به اجرا درآمده و 
۱۵ ناظر فنی و شــش ناظر ایمنی، مســئولیت 

نظــارت بر اجرای امور را به عهده داشــته اند.
حسینی نژاد خاطر نشان کرد: عالوه بر اجرای 
برنامه اقدام فراگیر که از ســوی توانیر ابالغ و 
عملیاتــی می گــردد، رزمایش خدمت متعالی 
به منظور اصالح و بهســازی شبکه و تاسیسات 
توزیع برق در دستورکار واحدهای اجرایی این 
شــرکت قرار دارد و همه ماهه در هر مدیریت، 
این طرح جهادی – ضربتی در راســتای ارتقا و 
افزایش پایداری شــبکه برق رسانی و استمرار 

خدمات دهی به مردم انجام می شــود.

کرد؛ کید  کستان تأ آستان قدس رضوی در دیدار با نائب رئیس مجلس پا قائم مقام تولیت 

ضرورت تقویت وحدت کشورهای اسالمی برای مقابله با توطئه استکبار جهانی
مشهد / سیده زهرا حیدری

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی 
تقویت وحدت کشورهای اسالمی برای 
مقابله با توطئه استکبار جهانی را امری 
ضروری برشمرد و گفت: جوامع اسالمی 
با اتحاد، انســجام و وحدت و بهره گیری 
از ظرفیت هــای اقتصــادی، فرهنگی و 
عمرانــی موجود در منطقه می توانند با 
اقدامات ظالمانه استکبار جهانی مقابله 
کنند.مالــک رحمتی در دیدار قاســم 
خان ســوری، نائب رئیس مجلس ملی 
پاکســتان که در تاالر شــهید سلیمانی 
حــرم مطهر رضوی برگزار شــد، اظهار 
کــرد: اســتکبار جهانی و هم پیمانانش 
در تالش هســتند با ایجاد تفرقه میان 
مسلمانان و اعمال تحریم های ظالمانه، 
عرصه فعالیت کشــورهای اسالمی را در 
حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تنگ 
 کنند و در این شــرایط، برای مقابله با 
این توطئه، اتحاد و وحدت کشــورهای 
اســالمی بســیار حائز اهمیت اســت.

رحمتی افزود: با توجه به این شــرایط، 
تولیت معزز آســتان قــدس رضوی بر 
اتحاد، انسجام و وحدت جوامع اسالمی 
به ویژه کشورهای همسایه برای مقابله با 
فتنه ها و دسیســه های استکبار جهانی 
تأکیــد دارنــد. وی تصریح کرد: جوامع 
اســالمی با اتحاد، انســجام و وحدت و 

بهره گیــری از ظرفیت های اقتصادی، 
فرهنگــی و عمرانــی موجود در منطقه 
می توانند با اقدامات ظالمانه اســتکبار 
جهانــی مقابلــه کنند و بــا همکاری 
یکدیگر، صلح، رفاه، آســایش و آرامش 
را برای مــردم منطقه به ارمغان آورند. 
رحمتــی به ارتباط دو کشــور ایران و 
پاکســتان و ظرفیت های موجود برای 
توســعه روابط فی مابین نیز اشــاره و 
تصریح کرد: آســتان قــدس رضوی از 

هــر طرح و ایده ای کــه موجب تقویت 
روابــط دوجانبه و تحکیم وحدت میان 
دو کشــور همســایه ایران و پاکستان 
شــود، حمایت می کنــد.وی ادامه داد: 
آســتان قدس رضوی بــا بهره گیری از 
ظرفیت ها و پتانســیل های متعددی که 
در اختیار دارد، شــرایط زیارت آسان را 
بــرای زائران غیر ایرانی از جمله زائران 
پاکستانی فراهم کرده است و زائرسرای 
بزرگ احداث شده در مرز میرجاوه برای 

میزبانی از زائران پاکســتانی، نمونه بارز 
اقدامات و خدمات آستان قدس رضوی 
برای تســهیل شرایط زیارت این زائران 
عزیز است که روزانه بیش از صدها زائر 
در بــدو ورود به ایــران در این مجتمع 
حضــور یافته و ضمن تکریم، از خدمات 
رفاهی آن بهره  می برند. رحمتی با بیان 
اینکه هر ســاله زائران بسیاری از کشور 
پاکستان برای زیارت مضجع منور امام 
رضا)ع( به شــهر مشــهد مقدس سفر 

می کنند، افزود: تسهیل زیارت و کاهش 
هزینه های تشــرف برای مســلمانان و 
شــیعیان پاکســتان از سوی دولت این 
کشــور، امری ضروری اســت و آستان 
قــدس رضوی نیز بــرای تحقق این امر 
مهم، آماده همکاری با دولت این کشور 
است. وی به دیگر خدمات آستان قدس 
رضوی برای زائران پاکستانی هم اشاره 
و خاطرنشــان کــرد: به همت مدیریت 
عالــی حرم مطهر رضــوی، رواق کوثر 
حرم مطهر بــا هدف بهره مندی زائران 
پاکســتانی از ویژه برنامه های فرهنگی 
به زبان اردو برای اســتفاده کاروان های 
زائران این کشــور اختصاص یافته است 
تــا به صورت مســتقل با برگزاری ویژه 
برنامه های مذهبی و فرهنگی، تشرفی 
دل نشین و زیارتی کامل تر داشته باشند. 
رحمتی به ظرفیت قابل توجه آســتان 
قدس رضوی در حوزه رســانه نیز اشاره 
کــرد و گفت: با توجه به این پتانســیل 
موجــود، آمادگی داریم با شــبکه های 
تلویزیونی و رادیویی پاکستان در حوزه 
پخــش برنامه های تولیدی با محوریت 
معارف رضوی به زبان اردو و پخش زنده 
از حرم مطهر رضوی همکاری داشــته 
باشــیم تا انشاءاهلل شرایط زیارت از راه 
دور برای عاشــقان اهل بیت)ع( در این 

کشور فراهم شود.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

توسط مدیرعامل سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی صورت گرفت؛

بازدید از پارک فناوری پردیس 
تهران / گروه استان ها: رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی در پــی تبــادل موافقتنامه 
همکاری، برای استفاده حداکثری از شرکت 
های دانش بنیان در زیر ساخت های منطقه، 
از ظرفیت هــای پارک فناوری پردیس زیر 
مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری بازدید کرد.سید امید شهیدی نیا 
به همراه تعدادی از رؤسای این سازمان ضمن 
بازدید از مجموعه شرکت های دانش بنیان 
و اســتارت آپ ها در پارک فناوری پردیس، 
پیرامــون نحــوه همکاری هــای دوجانبه 
و تأمیــن نیازهای فناورانــه و ایجاد امکان  
بومی ســازی اقالم راهبردی شــرکت ها و 
مجتمع های پتروشــیمی مستقر درمنطقه 
ویژه اقتصادی، با مســئوالن این مجموعه 
بحــث و تبــادل  نظر کــرد.در جریان این 
بازدید از بعضی از شــرکت های دانش بنیان 
و مراحل تولید محصوالت و زیر ساخت  های 
تحقیقاتی این مجموعه بازدید و نشستی با 
حضور مسئوالن فن بازار پارک علم فناوری 
و هیئت بازدیدکننده این سازمان برگزار شد 
کــه درطی آن درباره توانمندی ها و زمینه 
های همکاری هر دو طرف بحث و بررســی 
شــد. همچنین دربــاره جایگاه و مأموریت 
ملــی پارک فنــاوری پردیس در توســعه 
اقتصاد دانش بنیان در صنعت پتروشــیمی 
و منطقــه ویــژه اقتصــادی و ظرفیت ها و 
زیر ســاخت های ایجاد شده در زیست بوم 
فناوری و نــوآوری پارک در زنجیره ارزش 
محصوالت پتروشــیمی بحث و تبادل نظر 

گردید.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه با تعالی سازمانی 
 مستمر به دنبال سرآمدی 

در عرصه جهانی است

اصفهــان / گروه اســتان ها: محمدیاســر 
طیب نیا در حاشیه نوزدهمین همایش ملی 
تعالی سازمانی  اظهار کرد: مسیر تعالی یک 
مســیر بی انتها اســت و شرکت های پیشرو 
در ایــن عرصــه باید رشــد و تعالی خود را 
به صورت مســتمر و مداوم ادامه دهند.وی 
افزود: شــرکت فوالد مبارکه و شرکت های 
زیرمجموعــه ما در همایش ملی جایزه ملی 
تعالی سازمانی حضوری چشم گیر داشتند و 
در دریافت بسیاری از جوایز این همایش نیز 
سهیم بودند.مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: پیش از این، شرکت ها و 
صنایعی را داشتیم که در سال های گذشته 
در این مراسم حضور داشتند اما در سال های 
اخیر در این همایش مشــارکت آن ها کمتر 
شده است.طیب نیا ادامه داد: شرکت فوالد 
مبارکه در این مســیر رشــد و تعالی را برای 
خود ترســیم کرده تا با تولید پایدار بتواند 
بــه نقــش محوری خــود در صنعت فوالد 
کشــور در مقیاس جهانــی ادامه دهد.وی 
تاکید کرد: رســیدن به جایگاه تراز جهانی 
یکــی از اهداف مهم شــرکت فوالد مبارکه 
است و برای دست یابی به این هدف ما باید 
فعالیت هــای خود را بیش از پیش توســعه 
دهیم و در این راســتا با افزایش بهره وری 
به دنبال ســرآمدی در مقیاس بین المللی 
هســتیم.وی اذعان داشت: در این مسیر به 
دنبال رقابت با رقبای جهانی هســتیم و در 
ارزیابی های عملکرد شــرکت فوالد مبارکه 
در رشد و توسعه پایدار دائمی شرکت برای 
دست یابی به تعالی سازمانی همیشه پیشرو 
بوده ایم.مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه 
بیان کرد: امروز در جهان شرکت های پیشرو 
به صنعت ســبز توجه جدی دارند و شرکت 
فوالد مبارکه در درجه نخســت با نگاه ملی 
برنامه های توسعه خود را تعریف و به دنبال 
تحقق آن اســت.وی عنــوان کرد: در حال 
حاضر برنامه برخی از شرکت ها در کشور با 
گردش مالی باال یک نگاه بخشی و منطقه ای 
است اما شرکت فوالد مبارکه تاکنون ثابت 
کرده که نگاهش ملی و بین المللی اســت و 
در طرح های توســعه ای به وســعت ایران با 
نگاه به آمایش ســرزمینی به تولید صنعت 
سبز و رعایت مسائل زیست محیطی توجه 
جدی دارد.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهــان در پایان تاکید کرد: در راســتای 
تحقق توسعه پایدار و تعالی سازمانی شرکت 
فوالد مبارکه هم اکنون ۵۰ درصد آب مورد 
نیاز خود را از طریق بازگردانی و جمع آوری 
پســاب های شــهری تامیــن می کند و در 
دوره های مختلف ســعی کردیم الگوی ملی 
بنگاه داری را در کشــور برای توسعه پایدار 

به خوبی رعایت کنیم.

مشاور استاندار آذربایجان  شرقی در امور حقوقی؛

 وکال پاسدار مرزهای حقوقی 
و عدالت جامعه هستند

آذربایجان  شرقی / گروه استان ها: مشاوراستاندار 
آذربایجان شــرقی در امور حقوقی گفت: وکال، 
پاســدار مرزهــای حقوقــی و عدالــت جامعه 
هستند و باید آنها را مانند بسیجیان، پاسداران 
و نگهبانان جامعه بدانیم و به تمامی مشــکالت 
و چالش های حوزه ی وکالت رســیدگی کنیم.
مرتضی عبدی به مناســبت فرارسیدن هفته ی 
وکیــل مدافع اظهار داشــت : خانواده ی بزرگ 
وکالت جزو مظلوم ترین اقشــار جامعه محسوب 
می شوند، اگر به وکالت، نگاه دینی، احقاق حق 
و عبادت داشــته باشیم، شرایط خوبی دارند اما 
اگر به شکل شغل بنگریم و توقعات شغلی از آن 
داشــته باشیم، برای بســیاری از افراد غیر قابل 
قبول می شــود.وی ادامه داد : جامعه ی وکالی 
ایران شامل افراد حقوقی و حوزوی است که بعد 
از ســال ها تحصیل و کارآموزی به مقام وکالت 
می رسند. وکالت، قلمرو بسیار گسترده ای دارد 
کــه حتی قلمرو وکالــت و دفاع وکیل از موکل 
خــود می تواند در حوزه ی بین المللی و جهانی 
نیز باشــد.وی افزود: بررســی و تحقیق مسائل و 
مشکالت، موانع و چالش ها و ارائه ی راهکار عملی 
برای مشــکالت وســعت چالش های این قشر را 
نشان می دهد و زمانی که این مسائل را در نظر 
می گیریم، خواه و ناخواه مجبور می شویم تا آنها 
را بررســی کنیم.عبدی خاطرنشــان کرد: بنا به 
ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی اســت که 
بــه موجــب آن  یکی از طرفین، طرف دیگری را 
بر انجام امری نائب خود قرار می دهد و همچنین 
در الیحه ی جامع وکالت نیز بیان شــده اســت 
که وکالت دادگســتری، نیابت و نمایندگی امور 
حقوقی از ســوی اشخاص حقیقی و حقوقی در 
مراجــع قضایی در محدوده ی امور محوله برای 
مطالبه  و دفاع از حقوق موکل توســط کســانی 
است که مطابق قانون برای آنها پروانه صادر شده 
است.وی همچنین گفت: گذشتگان با گسترش 
روابط، متوجه حضور داوران در میان خود شدند 
تــا به حل و فصل دعاوی و خصومت ها بپردازند 
کــه وکیــل همواره در میــان آنها حضور و معنا 
داشــت .حتی در زمان حضرت موســی)ع( نیز 
برای حل و فصل اختالف، مردم مراسمی برگزار 
می کردند و در کنار قضات، افرادی مشغول بودند 
که شــباهتی به وکال داشــتند و از بیت المال 
حقوق دریافت می کردند که به دلیل آشــنایی 
با شــرع ســعی می کردند تا مشــکالت مردم را 
برطرف کنند.وی متذکر شد: برخی افراد وکالت 
را یک شغل لوکس تلقی می کنند اما باتوجه به 
وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، این دیدگاه 
تقریبا برای ۹۵ درصد از وکال صدق نمی کند. با 
در نظــر گرفتن هزینه ی صعودی دفاتر وکالت، 
کانون هــای وکال و هزینه های دیگر ، اکثر وکال 
حتــی هزینه های معاش خود را نیز نمی توانند 
تامیــن کنند.وی در رابطه با مخاطرات حوزه ی 
وکالــت نیــز گفت: در ســال های اخیر امنیت 
جهانی وکال بیشتر به خطر افتاده است که لزوم 
تهیــه و ارائه ی الیحه ی حمایت از وکال در برابر 
خطرات شــغلی را بیشتر نمایان می کند ، البته 
هر از چندگاهی با انتشــار خبر قتل فجیع یکی 
از وکال، این دغدغه در جامعه ایجاد می شود اما 
به مرور فراموش می شود.عبدی ادامه داد: امنیت 
جانی یکی از بزرگترین دغدغه های بشر است که 
وکال از سوی موکل تهدید می شوند یا اگر رفتار 
آنها به ذائقه ی قاضی نباشد، توسط دادگستری، 
بازرســی و حفاظت اطالعات می شوند بنابراین 
مشــغله و هیجانات کاری این شــغل زیاد است.
وی در ارتباط با مشکالت جسمی و روانی وکال 
یادآور شد: باتوجه به استرس زیاد و کمبود وقت 
بــرای تفریح، به مشــکالت روانی و بدنی چون 
اختالالت قلبی و عروقی، روانی و استرس مبتال 
می شــوند که این مشــکالت نیز با شغل وکالت 
جنبه ی تناقض آمیز دارد چراکه الزمه ی وکالت، 
تماس با مردم و شناخت دیدگاه ها و نیازهای آنها 
است.مشــاور استاندار آذربایجان شرقی در امور 
حقوقی افزود: در نشریات حقوقی و تخصصی از 
نوشته های وکال آن چنان استقبال نمی شود؛ در 
رسانه های رسمی کشور به دیده  احترام به آنه ا 
نمی نگرند و بارها از صداوسیما فیلم هایی پخش 
شــده است که برداشت های ناروا برای آنها ارائه 
می شود، درحالیکه هر قشری خوب و بد دارد و 
قابل قیاس نیست.وی با تاکید بر اینکه جامعه ی 
ما به فقر فرهنگ حقوقی دچار شده است، گفت: 
این امر باعث می شود در اغلب موارد این فکر در 
اذهان عمومی ایجاد شده است که به علت پولی 
که موکل بابت حق الوکاله پرداخت می کند، باید 
وکیــل بــه صورت قانونی و یــا غیر قانونی از هر 
فرصتی برای کسب رأی مورد عالقه موکل خود 
استفاده کند اما هیچ وکیلی شرعا و قانونا اجازه 
ندارد.وی اظهار کرد: وکال، لشکر قانونی جامعه 
بوده و در زمینه ی ســربازی خود حقی را ناحق 
نمی کنند ، بنابراین ضرورت اصالح فقر فرهنگی 
را بیشــتر احســاس می کنیم و در جهت تعمیق 
فرهنگ تحمل آرا باید تالش کنیم.عبدی با تاکید 
بر ضرورت رسیدگی به مسائل و مشکالت وکال 
خاطرنشــان کرد: وکیلی که در راه احقاق حق و 
در مقابل مخاطرات احتمالی حتی حمایت قانونی 
بر مبنای خواسته خود را نیز دارا نیست، الاقل با 
تدبیــر و وضــع قوانین مورد نیاز  باید برای ارتقاء 

جامعه ی موکلین کمک شایانی کنیم.

استانها 6

مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان عنوان کرد؛

ح های اولویت دار بنیاد مسکن در سفر رئیس جمهور به استان  تشریح طر
گلســتان / گروه اســتان ها: مهندس حسینی گفت: نیازهای 
اعتباری بنیادمســکن در بخش هــای بازنگری و اجرای طرح 
های هادی، ایمن ســازی روســتاهای در معرض خطر، تکمیل 
۱۵۰۰ واحد مســکونی اقشــار محروم و نیازمند و تکمیل طرح 
های هادی در روستاهای هدف گردشگری و دارای بافت باارزش 
برای طرح و تصویب در سفر رئیس جمهور به استان ارائه شده 
اســت.مهندس سیدمحمد حســینی درباره برنامه ریزی های 
انجام شــده برای برخورداری حوزه بنیاد مســکن از اعتبارات 
ســفر رئیس جمهور و هیئت دولت به اســتان اظهار کرد: در 
استانداری و نهاد ریاست جمهوری جلسه های متعددی درباره 
پروژه های پیشنهادی بنیاد مسکن در جریان سفر هیئت دولت 
به اســتان برگزار شده و خوشبختانه پیشنهادات ما به تصویب 
رسیده است.مدیرکل بنیادمسکن گلستان با بیان اینکه تکمیل 
بخشی از پروژه های این حوزه نیازمند اختصاص اعتبارات ملی 
است، گفت: پیشنهادات ما در چند بخش شامل تأمین اعتبار 

برای بازنگری و اجرای طرح های هادی در روستاها، تخصیص 
اعتبار ویژه برای تکمیل طرح های هادی در روستاهای هدف 
گردشــگری و دارای بافت با ارزش تاریخی، تأمین اعتبار برای 
ایمن ســازی روســتاهای در معرض خطر و همچنین تکمیل 

مســکن اقشــار کم درآمد بوده است.وی اجرای طرح هادی در 
روســتاها رایکی از دالیل ماندگاری جمعیت و حتی مهاجرت 
معکوس عنوان کرد و گفت: در این بخش پیشنهاد ما اختصاص 
۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به اســتان بود که چون ردیف ملی 
این طرح ها در بودجه ســال آینده حذف شــده بود، ذر ابتدای 
امر از دســتور کار خارج شــد اما با پیگیری نمایندگان مردم در 
مجلس شــورای اســالمی این اعتبار بار دیگر در بودجه دیده 
شــد و این پیشــنهاد نیز در دســتور کار قرار گرفت و مصوب 
شــد.مهندس حســینی ادامه داد: برای اجرای طرح هادی در 
روستاهای هدف گردشگری و دارای بافت باارزش تاریخی نیز 
۳۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.وی با بیان اینکه گلستان 
جزو ۵ استان حادثه خیز کشور است، عنوان کرد: برای اجرای 
پروژه های ایمن سازی در روستاهای در معرض خطر نیز ۷۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که خوشــبختانه این موضوع 

نیز در پیشنهادات سفر گنجانده شده است.

خبر ویژه

خوزســتان / گروه اســتان ها: با تالش متخصصان 
شــرکت ملی حفاری ایران، عملیات حفر و تکمیل 
۷۱ حلقه چاه های نفت و گاز در  ۱۱  ماه سال جاری 
در مناطق خشکی و دریایی کشور انجام شد.مسعود 
افشــار معاون مدیرعامل شرکت در عملیات حفاری 
در ایــن بــاره توضیح داد: از مجموع این چاه ها پنج 
حلقه توســعه ای، چهار حلقه اکتشــافی و ۶۲ حلقه 

تعمیری و تکمیلی بوده است.وی گفت:  از این چاه 
ها ۵۳ حلقه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، ۱۰ حلقه در شرکت نفت فالت قاره، 
یک حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی، دو حلقه در 
شرکت مهندسی و توسعه نفت، چهار حلقه در قالب 
در چارچوب طرح های مدیریت اکتشــاف شــرکت 
ملی نفت ایران و یک حلقه چاه آب در اجرای پروژه 

معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، حفاری 
گردید.افشــار  بــا بیان اینکــه از ابتدای فروردین تا 
پایان بهمن ماه امسال ۷۱ هزار و  ۶۳۸ متر حفاری 
چاه ها به ثبت رســبده اســت، افزود: در زمان حاضر  
۶۰ دســتگاه حفاری از مجموع ۷۲ دکل خشــکی و 

دریایی در مدار عملیات قرار دارند.

با تالش متخصصان شرکت ملی حفاری ایران محقق شد؛

، در 11  ماه سال جاری  گاز حفر و تکمیل 71 حلقه چاه های نفت و 
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گزارش

کرونا و قرمز پوش ماندن پایتخت ادامه دارد؛ اوج گیری پیک ششم 

تهران؛ نزدیک به قله موج ششم کرونا
از زمان رسمی اعالم کرونا در کشور، ایران 
۶ پیک را پشــت ســر گذاشته که از بین 
۱۱ ســویه کووید ۱۹ در سراســر جهان، 
ســویه های آلفا، بتــا، دلتا و امیکرون در 
ایران ســرایت های بیشتری داشته است.
این در حالیســت که سویه دلتا در کشور 
ایران مرگبارترین، موج کرونا بود که جان 
بســیاری از هم وطنانمان را گرفت.با آغاز 
واکسیناسیون سراسری در دولت جدید، 
آمــار فوتی ها کاهش چشــمگیری پیدا 
کرده اســت و هم اکنون  بخش زیادی از 
افرادی که در پیک ششم بر اثر این بیماری 
جانشــان را از دست می دهند، واکسن را 
دریافت نکرده اند.شــروع واکسیناسیون 
سراســری در کشور با جامعه هدف افراد 
مســن از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ کلید 
خــورد و تا بــه امروز ۶۴.۷ درصد از مردم 
ایــران یعنی نزدیک به ۵۵ میلیون نفر دو 
دوز واکسن کرونا را تزریق کرده اند.بخش 
زیادی از این همه گیری ها و شیوع پیک 
های جدید به عدم رعایت دســتورالعمل 
های بهداشــتی، حضور در مراســم های 
عــزا و عروســی و انجام نــدادن به موقع 
واکسیناســیون از سوی مردم برمی گردد 
و موضوع قابل توجه بعدی این اســت که 
مسئوالن نیز نسبت به نظارت ها و کنترل 
پروتکل ها بی میل تر شده اند.باید به این 
باور برســیم که کرونا به بخشی از زندگی 
مردم تبدیل شده است و آنچنان بر زندگی 
ها ســایه انداخته که گویی قصد رفتن و 
تمام شدن ندارد، بنابراین باید به زندگی با 
وجود کرونا عادت کرد و با رعایت پروتکل 
ها و واکسیناسیون بتوانیم تا حدودی خطر 
ابتال را از خود و جامعه دور کنیم.هرچند 
تزریق واکسن به معنی پایان کرونا نیست، 
اما واکسیناسیون در کنار رعایت پروتکل 
ها، می تواند پایانی بر این داغ و خســارت 
هایی باشد که بخاطر سهل انگاری عده ای 
دامنگیر جامعه می شود.دکتر نادر توکلی، 
معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان 
تهران با اشاره به اینکه در تهران به نزدیکی 

قله یا پیک کرونا رسیدیم، گفت: ما شیب 
صعــودی موج ششــم را تجربــه کردیم. 
تجربیــات قبلی نشــان می دهد چند روز 
حالت سینوســی را طــی می کنیم تvا 
ســپس به شــیب نزولی برسیم. آنچه که 
مســلم است این اســت که در هفته اول 
اســفندماه موج سینوسی داریم که همان 

قله یا پیک از موج ششم است.
ســفرها و خریدهای عید؛ تهدیدی برای 

روند بیماری
او ادامه داد: اینکه چه مدت در قله بمانیم 
خیلی قابل پیش بینی نیســت ولی به نظر 
می رســد اگر اتفاق خاصی نیفتد در نیمه 
دوم اســفندماه وارد شــیب نزولی شویم. 
البتــه افزاش ســفرهای درون شــهری، 
خریدهای شــب عید، چهارشنبه سوری 
و... در نیمه دوم اســفند یک عامل تهدید 
است که می تواند بر پیش بینی ما اثرگذار 

باشد.
آمار مراجعات و بستری ها باالست

وی افزود: تعداد بســتری ها باال است و در 
حال حاضر تعداد ۴۱۰۰ بیمار بســتری 
داریــم و روزانــه هم حــدود ۷۰۰ بیمار 

بســتری می شــوند. تعداد موارد مراجعه 
ســرپایی به مراکز درمانی حدود ۹۰۰۰ 
نفر اســت؛ البته طی روزهای گذشته این 
روند سینوســی بوده است. موارد مرگ و 
میــر روزانه تهران حدود ۷۰ نفر )در یک 
هفتــه اخیر روزانه حــدود ۵۰ تا ۷۰ نفر 
بوده است( و موارد بستری در ICU حدود 
۱۱۰۰ نفر است که ۲۴۰ نفر هم پذیرش 
روزانــه داریم.توکلی درباره تامین دارو و 
تجهیــزات در مراکز درمانی، اظهار کرد: 
هیچ  مشکل و کمبودی در این زمینه وجود 
ندارد. امیکرون نوعا بیماری خفیفی است 
و مواردی هم که بســتری می شوند مدت 
زمان کمتری در بیمارســتان می مانند و 

میانگین بستری بین ۳ تا ۵ روز است.
سهم کودکان در بستریهای روزانه کرونا

او در خصوص موارد بســتری کودکان نیز 
تصریح کرد: خوشــبختانه موارد بستری 
کودکان کمتر شــده است. سهم بستری 
کودکان زیر ۱۰ ســال که در نیمه بهمن 
مــاه به ۲۰ درصد رســیده بود اکنون به 
۱۲ درصد رســیده اســت. از طرفی اقدام 
به توسعه تخت های ویژه کردیم و با عدم 

انجام اعمال الکتیو، تخت ها را به بیماران 
تنفسی ویروسی اختصاص دادیم. شخص 
وزیر بهداشــت نیــز حمایت خوبی برای 
توســعه تخت های ICU کودکان داشتند 
و در دانشــگاه های علوم پزشــکی ۳ گانه 
تهــران افزایش تخت ها اتفــاق افتاد؛ به 
شکلی که اکنون بحران کمبود تخت چه 
به صورت کلی و چه برای کودکان نداریم. 
البته حجم مراجعات ســرپایی کودکان 
همچنان باال اســت ولی تعداد بستری ها 

کمتر شده است.
دلتا همچنان در تهران در گردش است

وی افزود: همچنان موارد ابتال به ســویه 
دلتا در پایتخت به شکل واضح وجود دارد 
و تخمین ما این است که هنوز بین ۱۰ تا 
۱۵ درصد موارد ابتال از سویه دلتا است.
تاکید ویژه بر واکسیناسیون مادران باردار

معاون درمان ســتاد کرونای استان تهران 
با تاکید بر اهمیت انجام واکسیناســیون 
کرونا و تکمیل تزریق هر ۳ دز واکسن، بیان 
کرد: هفته گذشــته مرگ خانم بارداری 
مبتال به کرونای aدلتا را شاهد بودیم که 
واکسینه نشده بود و ظرف ۷۲ ساعت فوت 

کرد. بنابراین تاکید ویژه ما واکسیناسیون 
مادران باردار است زیرا شاهد فوت مادران 
بارداری بودیم که هیچ واکســنی تزریق 

نکردند.
انتشــار مســتندات از علــت مرگ های 

کرونایی در پایان موج ششم 
معاون بهداشــت وزارت بهداشت گفت: 
دلیــل تزریق دوز ســوم واکســن کرونا، 
افزایش ایمنی بدن بوده و فلسفه واکسن 
بــا ارتقای ایمنی بــدن، کاهش احتمال 
بســتری شــدن و مرگ و میر بر اثر کرونا 
است.کمال حیدری، اظهار داشت: دغدغه 
دولت و ســتاد ملی مقابله با کرونا، تأمین 
واکســن کرونا بوده تا ایمنی بدن افزایش 
و شــدت و مــرگ و میر بیمــاران کووید 
۱۹، کاهــش یابد.وی افزود: پس از پایان 
موج ششــم در قالب گزارش های مستند 
و علمــی به مردم اعالم می کنیم که تأثیر 
واکسیناسیون در کاهش بستری و فوت، 
چه میزان بوده اســت. در موج قبلی اکثر 
بیمارستان ها با افزایش بار مراجعات روبه 
رو بودند اما در موج ششــم شاهد کاهش 
بستری با وجود مراجعات فراوان در بخش 
ســرپایی هســتیم.معاون وزیر بهداشت 
تصریح کرد: مطالعات بر روی بســتری ها 
و فوتــی هایــی که دوز اول، دوم و ســوم 
واکســن کرونا را تزریــق کرده بودند و یا 
اصاًل تزریق نکرده بودند، انجام شده است. 
افرادی که دوز سوم واکسن کرونا را تزریق 
کرده بودند، حدود ۱۰ برابر کمتر بستری و 
فوت شده اند که درصد قابل توجهی است.

حیدری ادامه داد: در جلســه ای که اخیراً 
در وزارت بهداشت برگزار شد، بر ضرورت 
ارائــه اطالعات درســت در مــورد افراد 
واکســینه شــده یا نشده و میزان بستری 
و فوت آنها تاکید شد تا مردم به اطالعات 
صحیح دسترسی داشته باشند. متأسفانه 
در فضای مجازی شــبهه ایجاد شده است 
که پاســخگویی مسئوالن حوزه سالمت، 
پایین است در حالی که تالش و هدف ما، 

ارتقای سالمت عمومی است.

7جامعه
 بازار مجازی جذاب 

اما فریبنده شب عید؛

صفحات فروشگاهی بالی 
جان کاربران شده است

معاون اجتماعــی پلیس فتا انتظامی 
کشور اظهار داشت: با توجه به نزدیک 
شــدن ایــام پایانی ســال و افزایش 
خریدهــای نــوروزی نظر بــه رعایت 
توصیــه های بهداشــتی مســئوالن 
مربوطــه مبنی بر کاهــش ترددهای 
غیر ضروری در ســطح معابر شهری و 
استقبال عمومی هموطنان برای تهیه 
و تــدارک مایحتــاج مورد نیاز، یکی از 
بســترهای جــذاب و پر مخاطب ثبت 
ســفارش، صفحات فروشــگاهی در 
شــبکه اجتماعی اینســتاگرام است. 
ســرهنگ رامین پاشایی در این زمینه 
افــزود: متاســفانه به علت ایفای نقش 
مشــاغل متعدد فعال در پلتفرم شبکه 
های اجتماعی اینســتاگرام یا ســایر 
کانال های پیام رسان غیربومی، بستر 
مناسبی برای وقوع کالهبرداری مالی 
از هموطنان فراهم شــده و همه روزه 
پرونــده ها و شــکوائیه هــای قضائی 
متعــددی به مراجع قضائی و انتظامی 
کشــور به خصوص پلیس فتا تحمیل 
می شــود. سرهنگ پاشایی در ادامه با 
اشاره به سبک و نوع وقوع جرایم در این 
پیج ها و کانال های فروشــگاهی بیان 
داشت: شــایع ترین نوع کالهبرداری 
در این حوزه ســاخت صفحات جعلی 
و تبلیــغ دروغیــن اجناس اســت که 
اصــال وجود خارجــی ندارد و عمدتا با 
قیمت پایین تر از عرف بازار به نمایش 
گذاشته می شــوند. معاون اجتماعی 
پلیس فتا انتظامی کشــور توضیح داد: 
کالهبرداران در این شگرد پس از ثبت 
ســفارش و دریافت قیمت محصوالت 
پاسخگوی متقاضیان نیستند یا پس از 
تبلیــغ اجناس اصل و اورجینال و ثبت 
ســفارش و دریافت هزینه های موارد 
توافــق، کاالهای کپی یا بی کیفیت را 
برای سفارش دهندگان ارسال می کنند. 
سرهنگ پاشایی در ادامه به نوع دیگری 
از ترفندهای کالهبرداری این مجرمان 
پرداخت و اظهارداشــت: کالهبرداران 
پس از ثبت ســفارش، خریداران را به 
درگاه های جعلی پرداخت موســوم به 
فیشــینگ هدایت مــی کنند و با این 
طریــق از هموطنان کالهبرداری می 
کنند. وی ادامه داد: متاســفانه عرضه 
و فــروش کاالهای قاچــاق که عمدتا 
شــامل البســه و پوشــاک است و می 
توانــد تهدیدی علیه تولید کنندگان و 
فعاالن حوزه داخلی باشــد به صورت 
کامال سازمان یافته و حرفه ای در این 
پیج های تجاری فاقد مجوز کســب و 
کار در جریان اســت. سرهنگ پاشایی 
ضمــن بیان اینکــه بیش از ۸۰ درصد 
کالهبرداری ها با راه اندازی و تبلیغ پیج 
هــا و کانال های تجاری و پلتفرم های 
خارجی از جمله اینســتا گرام در حال 
وقوع اســت؛ تصریح کرد: اجرای طرح 
های عملیاتی پیش دستانه و نظارت بر 
نحــوه فعالیت این پیج ها و کانال های 
فروشگاهی یکی از اولویت های پلیس 
فتا بوده و همه روزه پرونده های قضائی 
متعــددی علیــه مرتکبان و متهمان و 
دفــاع از مال باختگان در پلیس فتا در 
حال پیگیری اســت. معاون اجتماعی 
پلیس فتا انتظامی کشــور یادآور شد: 
عدم وجود نظام ســاماندهی مشــاغل 
تجاری و فروشــگاهی در اینستاگرام 
و ســایر کانــال های پیام رســان غیر 
بومی که حلقــه مفقوده تولید امنیت 
مالــی برای کاربران و متقاضیان خرید 
محســوب می شــد، اقــدام قضائی و 
انتظامی علیه مرتکبان اینگونه جرایم 
و تخلفات را دچار مشکل نموده است. 
این مقام سایبری از هموطنان خواست 
برای سفارش اجناس، درخواست خود 
را صرفا از ســایت های فروشگاهی که 
دارای مجوز قانونی و درگاه های رسمی 
بانکی که تحت دامنه شــرکت شاپرک 
هستند، انجام دهند و از ثبت سفارش 
و پرداخت وجوه کاال و خدمات قبل از 
تحویل در بســتر شبکه های اجتماعی 
و پیام رســان ها جدا خودداری کنند. 
ســرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه 
کــرد: در صــورت اطــالع از هر گونه 
فعالیــت مجرمانــه در فضای  مجازی 
یا پیام رســان های موبایلی موضوع را 
از طریق نشــانی پلیــس  فتا به آدرس 
cyberpolice.ir بخــش ارتباطــات 

مردمی گزارش کنند.

استخدام نیروی جدید در 
آموزش و پرورش استثنایی

رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی از 
اســتخدام نیروی جدید در آموزش و پرورش 
اســتثنایی خبر داد. حمید طریفی حســینی 
در این باره اظهار کرد: در آزمون اســتخدامی 
پیــش رو وزارت آمــوزش و پرورش ۸۶۸ نیرو 
ســهم آموزش و پرورش استثنایی است. وی 
افزود: بیشــترین سهمیه استخدام آموزش و 
پرورش اســتثنایی به ترتیب برای استان های 
شهرســتان های تهران، اصفهان و خراســان 
رضوی اســت و کمترین ســهمیه استخدام 
آمــوزش و پرورش اســتثنایی به ترتیب برای 
اســتان های ایالم، اردبیل و ســمنان اســت. 
رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی با 
دعوت از جوانان متعهد و انقالبی که در رشته 
روانشناســی و علوم تربیتی تحصیل کرده اند 
و می توانند متقاضی شــغل آموزگار استثنایی 
باشند، گفت: عالقه مندان می توانند با مراجعه 
به پورتال سازمان سنجش در این آزمون ثبت 

نام کنند.

بنیاد ملی بازی های رایانه ای فراخوان داد؛

 دعوت از بازی سازان 
برای ساخت بازی های موبایلی 

با محوریت »خانواده«
بنیاد ملی بازی های رایانه ای با انتشار فراخوانی 
از بازی ســازان دعوت کرده است تا طرح های 
خالقانــه خود را برای  تولید بازی های موبایلی 
با محوریــت مفهوم »خانــواده« ارائه  دهند.

این طرح باهدف تقویت کارکردهای ارزشــی 
نهــاد خانواده از طریــق فناوری های ارتباطی 
و تکنولوژی هــای نوین از جمله ظرفیت های 
موجــود دربازی های دیجیتال و در راســتای 
اهــداف بنیاد مبنی بر تدوین سیاســت های 
حمایتی و تشــویقی در زمینــه تهیه و تولید 
بازی های بومی و تبیین، تقویت و ترویج مبانی 
فرهنگی و هویت اسالمی-ایرانی اجرا می شود.

بر اســاس این فراخوان، بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای با هدف حمایت کامل از ظرفیت های 
موجــود در کشــور در زمینه بومی ســازی و 
تقویــت تولیدات داخلی و ایجاد عرصه رقابت  
میان فعاالن این حوزه به منظور ارتقا و رشــد 
کمی و کیفی این صنعت، در ساخت سه طرح 
برگزیده با تخصیص اعتباری تا ســقف ۵۰۰ 
میلیــون تومان به هر طرح، مشــارکت مالی 
می کند.بازی ســازان تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ برای 
ارســال طرح بازی فرصــت دارند و می توانند 
طرح  های خود را به همراه اطالعات و رزومه ای 
از فعالیت هایشان با عنوان »مشارکت در تولید 
بازی بــا محوریت خانواده« به ایمیل معاونت 
حمایت به نشانی hemayat@ircg.irارسال 

کنند.

اجرای غربالگری هوشمند 
معتادان برای درمان

معاون کاهش تقاضا و توســعه مشارکت های 
مردمی ســتاد مبارزه با موادمخدر ریاســت 
جمهــوری گفت: در فرایند درمانی آســیب 
دیدگان اعتیاد به دنبال غربالگری هوشــمند 
هستیم.دکتر محمد جمالو در چهارمین کنگره 
آنالین بین المللی و ســی و ششمین همایش 
مددکاری اجتماعی در ایران افزود: به دنبال این 
هستیم تا طبقه بندی مناسبی برای افراد معتاد 
نیازمند ســاماندهی در نظر بگیریم و عالوه بر 
آن توجه ویژه به حوزه های مددکاری در طرح 
های حوزه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته 
شــده است.وی درباره اهمیت ادغام اجتماعی 
در بهبــود و بازتوانی ســوء مصرف کنندگان 
موادمخدر، افزود: تا نگاهی خارج از چارچوب 
به اهمیت بازگشــت معتــادان بهبود یافته به 
فعالیت های اجتماعی نداشته باشیم، اهمیت 
آن دیده نمی شود.وی با اشاره به عوامل اثرگذار 
کنترل اجتماعی در پیشگیری و درمان اعتیاد 
گفت: وابستگی به مواد به عنوان یکی از چهار 
بحران اجتماعی و یکی از رنج هایی اســت که 
آزادی فرد را محدود کرده و باعث قطع ارتباط 
با جامعه می شــود و برای بازیابی ارتباطات از 
دســت رفته فرد الزم اســت که پیشگیری با 

شرایط مناسبی در نظر گرفته شود.

 اقبال کم جوانان 
برای اهدای خون 

مدیر عامل سازمان انتقال خون با بیان اینکه در 
سال های اخیر اقبال جوانان برای اهدای خون 
پایین آمده است، افزود: بیشترین اهد کنندگان 
خون بین سنین ۳۰ تا ۵۰ سال قرار دارند و به 
مرور با افزایش ســن این گروه از دایره اهدای 
خون خارج می شوند و اگر جوانان را جایگزین  
نکنیم در آینده با کمبود اهداکنندگان مواجه 
می شــویم.مصطفی جمالی گفت: از هر ســه 
نفر یک نفر به خون و فرآورده های آن در طی 
عمر خود نیاز پیدا می کند.جمالی افزود: میزان 
اهدای خون  در کشــور ما نســبت به منطقه 
آمار خوبی اســت اما در مقایســه با کشورهای 

پیشرفته مقداری عقب هستیم. 

خبر ویژه

ســخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران درباره آخریــن وضعیت آزمون 
استخدامی آتش نشانی تهران و مرحله سوم آزمون 
پذیرفته شدگان، اظهار کرد: مراحل اول و دوم آزمون 
اســتخدامی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران، یعنی آزمون سنجش اطالعات و 
آزمون عملی آتش نشانان برگزار شد و نتایج آزمون 
عملی نیز اعالم شد.ســید جالل ملکی در خصوص 

زمان برگزاری مرحله ســوم ایــن آزمون نیز گفت: 
مرحله ســوم این آزمون روانشــناختی است که از 
ســوی سازمان سنجش صورت می گیرد. متاسفانه 
با افزایش شــیوع کرونا این مرحله به تعویق افتاده 
است و منتظر هستیم که میزان ابتال به کرونا کاهش 
پیدا کند و پس از آن این مرحله از آزمون نیز برگزار 
شــود.وی افزود: برای مرحله ســوم آزمون، سه برابر 
ظرفیت مورد نیاز سازمان آتش نشانی، یعنی حدود 

۴۸ خانم و ۳۰۰ آقا معرفی شدند و زمانی که شرایط 
کرونا اجازه دهد این مرحله از آزمون نیز برگزار می 
شود؛ البته این مرحله شامل گفت و گوی حضوری 
اســت و امتحانی در این خصوص گرفته نمی شــود.

ملکی با بیان اینکه فعال شــرایط برگزاری ســومین 
مرحله آزمون وجود ندارد، گفت: فکر نمی کنم پیش 
از آغاز سال ۱۴۰۱ امکان برگزاری این مرحله وجود 

داشته باشد. 

تعویق مرحله سوم آزمون استخدامی آتش نشانی تهران

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی:

کنکور حذف نمی شوند سهمیه های 
دبیر ســتاد علم و فناوری شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در حاشــیه یک صــد و پنجاه و نهمین 
جلسه شــورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی 
کشــور بــا تاکید بر اینکــه این جلســه درباره 
سهمیه های پذیرش آزمون سراسری بود، گفت: 
در ماده ۷ مصوبه سیاســت ها و ضوابط ســنجش 
و پذیرش، به ســتاد راهبری نقشــه جامع علمی 
کشور تکلیف شد  که طی مدت ۶ ماه سیاست ها 
و ســهمیه های کنکور را بررســی و کامل کند.

دکتر منصور کبگانیان گفت: طی سالیان دراز ما 

مصوبات متعددی برای ســهمیه های مختلف در 
کنکور به اقتضا و اضطرار داشــتیم و الزم بود بعد 
از گذشــت سالیان دراز جمع بندی و ساماندهی 
شــود.وی با تاکید بر اینکه ســهمیه های کنکور 
ســاماندهی می شــوند، نه حذف، گفت: در حال 
حاضر ۲۶ سهمیه فعال در کنکور داریم که اکثرا 
مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی یا مجلس 
هســتند، بعضا تعدادی از این ســهمیه ها با هم 
متناقض هستند یا بعضا از حیز انتفاع خارج شده 
و باید بازنگری شــوند، بنابراین یک بازآرایی در 

بحث سهمیه ها الزم بود.در این جلسه چند مورد 
دقیق تر بررسی شد، از جمله سهمیه بومی گزینی 
که مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی است و 
مزایای این ســهمیه بررســی شد که بر اساس آن 
امــکان افزایش قبولی عزیزانی که در مناطق کم 
برخوردارتر هستند، بیشتر می شود، تاکید شد که 
ماندگاری فارغ التحصیالن در اســتان خودشان 
می تواند خوب باشد اما این سهمیه نکات منفی هم 
دارد که باید ساماندهی شود، اول اینکه داوطلبان 
مناطق کم برخوردارتر شانس قبولی در استان ها و 

دانشگاه های شهرهای برخوردارتر را کمتر دارند، 
آماری که مطرح شــد، این بود که این ســهمیه به 
ضــرر عزیزان مناطق محروم اســت ضمن اینکه 
ارتبــاط بیــن اقوام و رفت و آمد اســتان ها با این 
سهمیه کمتر شده است.وی با تاکید بر حمایت ها  
برای مناطق محروم و ایثارگران، گفت: ساماندهی 
این ســهمیه ها به معنای حذف اینها نیست.وی 
تاکید کرد: ساماندهی سهمیه های کنکور مربوط 
به کنکور ۱۴۰۱ نیست و تغییر در سهمیه ها شاید 

به سال های ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ برسد.

کار معاونت اجتماعی »قانون تسهیل ازدواج جوانان«، در دستور 
رییــس گــروه حمایت از حقوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره ماموریت های این اداره 
گفــت:  گــروه حمایــت از حقوق زنان و خانواده در مهر ماه ســال 
۹۹ ذیــل دفتر امــور بانوان، کودکان و خانواده در معاونت ایجاد و 
برنامه هایی نیز در راســتای ماموریت های تعریف شــده در دستور 
کار ایــن گــروه  قرار گرفت.ماموریت این گروه ناظر بر تشــکیل، 
تحکیم و تعالی خانواده و پیشــگیری های اولیه و ارتقایی اســت 
و کلیه اقداماتی که انجام می شــود در راســتای پیشگیری از بروز 
آســیب و ناهنجاری هاست.سیده نادیا محمدپور افزود: نظارت بر 
حسن اجرای قوانین از وظایف مصرح دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ 

قانون اساســی اســت و بر همین اســاس با توجه به ماموریت های 
سازمانی و به منظور تسهیل گری، عملیاتی کردن »قانون تسهیل 
ازدواج جوانان« در دستور کار این گروه قرار گرفت. قانون تسهیل 
ازدواج با ۱۳ ماده در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس رسید که برای 
بهینه ســازی در امر ازدواج و ارائه امکانات، تســهیالت و اشتغال به 
جوانان بســیار راهگشا است. همچنین وظایف دستگاه ها و نهادها 
بسیار شفاف تبیین شده است؛ به طور مثال وظایفی که مرتبط به 
صندوق اندوخته ازدواج جوانان و وظایف ثانویه اســت به صندوق 
اندوخته ازدواج جوانان مرتبط نیست.در کل »قانون تسهیل ازدواج 
جوانان« از قوانین بســیار جامع و خوبی اســت که اجرای کامل آن 

می تواند تاثیر مثبتی در افزایش ازدواج ها و جوانی جمعیت در کشور 
داشته باشد و پاسخگوی بسیاری از دغدغه های اصلی جوانان که 
بیشــتر مشــکالت مالی و معیشتی و عدم توانایی در تهیه و تامین 
مسکن است، خواهد بود.محمدپور با اشاره به پیگیری مقام معظم 
رهبری درباره عملیاتی نشــدن این قانون بعد از ۱۴ ســال، گفت: 
این گروه در ســطح ســتاد، مکاتبه هایی را با معاون اول ریاســت 
جمهوری اســبق، کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و 
قضایی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور انجام داده، همچنین 
تصویب اساسنامه و آیین نامه اجرایی صندوق و نیز اجرای موادی 

از قانون منوط به ایجاد صندوق مذکور را پیگیری کرده است.
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ماجرای مردی که 21 سال 
 مخفی شد 

تا به جنگ نرود
پوســتر فیلم سینمایی »من یوسفم 
مــادر« به  کارگردانــی محمدرضا 
فرطوســی با طرحــی از الهه پناهی 

رونمایی شد.  

 همزمــان با اکران فیلم ســینمایی 
»من یوســفم مادر« به نویسندگی 
و کارگردانی محمدرضا فرطوســی 
و تهیــه کنندگی رزاق موســی پور و 
محمدرضا فرطوسی در سینماهای 
»هنروتجربه«، پوستر این اثر منتشر 

شد.  
در خالصه داســتان »من یوســفم 

مــادر« آمده اســت: تصــور کن که 
مجبور به شــرکت در جنگی بشوی 
که به آن ایمان نداشــته باشــی. این 
داستان واقعی یوسف جوان بغدادی 
اســت که برای اینکه در جنگ صدام 
علیــه ایران شــرکت نکنــد مجبور 
می شــود خودش را ۲۱ سال مخفی 
کنــد. فیلم روایت ســه روز آخر این 

بیســت و یک ســال سخت و طاقت 
فرسا اســت برای یوسف و مادرش، 
هنگامی که مجسمه صدام در بغداد 

سقوط می کند.
»من یوســفم مــادر« که تاکنون در 
جشــنواره های مختلف خارجی به 
نمایــش درآمده، موفق به کســب 
جوایــزی از جمله جایــزه بهترین 

فیلم جشــنواره فیلــم خاورمیانه و 
شمال آفریقا در هلند، جایزه بهترین 
فیلم از نگاه تماشــگران جشــنواره 
فیلــم خاورمیانه و شــمال آفریقا در 
هلند، جایزه بهترین فیلم جشــنواره 
فیلم های مســتقل برازیلیا و جایزه 
نخل نقره ای از جشنواره بین المللی 

فیلم مکزیمو سیتی شده است.

جزیره اشک ارومیه؛

گوزن زرد« ایرانی نگهبان »

جزیره اشــک دریاچه ارومیه که یکی از مهمترین 
زیستگاه های کمیاب گوزن زرد ایرانی تلقی می شود، 
به علت دسترسی دشوار شکارچیان، به مکانی امن 
برای این جاندار تبدیل شــده  تا ایــن گونه، از گزند 

انقراض نیز در امان بماند.
 بخشی از دریاچه نیلگون ارومیه را که جزو اندوخته 
های طبیعــی منحصر بفرد در جهــان برای حیات 
وحش و جانداران خاص موجــود در این پارک ملی 
است، می توان در مسیر جاده شهید کالنتری ارومیه 

به نظاره نشست.
با حرکت در مسیر جاده شــهید کالنتری و جنوب 
دریاچه ارومیه با قایق های در حال تردد روی دریاچه 
می شود در عرض ۲ ساعت به سواحل جزیره اشک 
زیستگاه خاص گوزن ایرانی در میان پهنه پنج هزار و 

۷۰۰ کیلومتری دریاچه ارومیه رسید.
 این جزیــره در قســمت جنوبی کبــودان، در ۴۰ 
کیلومتری بندر گلمانخانه قرار دارد و وســعت آن 
معادل ۲۱۱۵ هکتار اســت. این جزیره یک چشمة 
آب شیرین دارد و یکی از جالب ترین زیستگاه های 
پرندگان بومی و مهاجر از جمله فالمینگو و تنجه به 
حساب می آید. جزیرة اشــک از نظر پوشش گیاهی 
شبیه جزیرة کبودان اســت و گوزن زرد ایرانی که 
یکی از نادرترین گوزن های جهان است در ان زندگی 
می کند. این جزیره در محــدوده پارک ملی دریاچه 
ارومیه قرار دارد و ورود به آن نیازمند مجوز تردد از 

سازمان حفاظت محیط زیست است.
در سال ۱۳۳۵ تصور می شد گونه گوزن زرد در ایران 
منقرض شده است اما به طور ناگهانی در همان سال 
تعداد محدودی از این گونه در اطراف رودخانه دز و 
کرخه که زیستگاه تاریخی گوزن زرد است ، مشاهده 
شد که مسیر روشنی را برای احیای دوباره جمعیت 
این گونه روشن کرد. بررسی ها نشان می دهد جزیره 
اشک نیز آب و هوای مناسبی داشته و قابلیت زیست 
گونه های در حال احیا را دارد. از این رو جزیره اشک 
برای احیای جمعیت گوزن زرد ایرانی در نظر گرفته 
شد. به دنبال آن ، جزیره اشــک واقع در پارک ملی 
دریاچه ارومیه برای تبدیل به زیســتگاهی منحصر 
به فرد با شرایط آب و هوایی مناسب که فاقد دشمن 
طبیعی برای این گونه از حیات وحــش ایران بود ، 
انتخاب شد که این منطقه هم اکنون جمعیت قابل 
قبولی از جمعیت گــوزن زرد ایرانی را در خود جای 

داده است.
به دلیل آن که ســاختار این دریاچه آهکی است و 
میزان ارتفاع جزیره به ســطح آن کم اســت، در اثر 
نزوالت آســمانی مواد آبرفتی بــه دریاچه وارد می 
شود و قطر رسوبات در کناره ها زیاد است و سنگها 
هم خیلی کــم آب را در خود نگه مــی دارند و تنها 
یک چشــمه قابل قبول در جزیره وجــود دارد که 
کارشناســان و مسووالن با لوله کشــی آب و ایجاد 
آبشــخورهای مصنوعی شرایط مناســب را فراهم 
کرده انــد. اگرچه در زمان خنکی هــوا، حیوان آب 
موردنظر را از علفهــای خنک مربوطه تهیه می کند 
و در غیر این صورت برای آب خوردن به آبشخورها 
نزدیک می شود.پوشش گیاهی جزیره اشک مشابه 
جنگلهای زاگرس است و درختچه های بادام وحشی 
و درختان پسته را به وفور می شود در همه جای این 
مکان آرام و زیبا مشاهده کرد.گوزن زرد ایرانی در این 
زیســت بوم امن بعد از چهار و یا پنج سال،  روزهای 
سخت و پرتالطم  کم آبی، این روزها مشکلی از بابت 
آب و غذا ندارد و تغذیه از سرشاخه درختان و پوشش 
گیاهی علفی منطقه که این روزها به برکت بارشهای 
فراوان سر از خاک برآورده اند مسیر زندگی را برای 
این پستاندار منحصر به فرد هموار کرده است.شرایط 
بسیار مناسب زیستگاهی از جمله امنیت غذایی، نبود 
عوامل بیماری زا، نبود دشمن طبیعی و سایر موارد 
باعث شد که جمعیت این گونه در سال های بعد به 
بیش از ۳۰۰ راس برسد و به همین دلیل باعث شد 
که بسیاری از کارشناسان جزیره اشک را بزرگ ترین 
و مناسب ترین زیستگاه طبیعی گوزن زرد )جمعیت 
وحشی( در کشور و حتی دنیا عنوان کنند؛ این کار 
تا به آنجا موفق بود که حتی جهت کنترل جمعیت 
تعدادی زنده گیری و به سایر زیستگاه های مستعد 
کشور منتقل شد.در ســالهای اخیر با خشک شدن 
بخش وسیعی از پهنه آبی دریاچه ارومیه تهدیدات 
کم آبی و کم غذایــی در کنار ســایر عوامل تهدید 
کننده موجب کاهش ۳۰ درصدی تعداد گوزن زرد 
در جزیره اشک ارومیه شد.این شرایط از سال ۱۳۹۸ 
با احیای مجدد دریاچه ارومیــه و بکارگیری تدابیر 
حفاظتی روند معکوس به خــود گرفت و هم اکنون 
امیدواری به بهبود زندگی و بهبود زیســتگاه گوزن 

زرد قوت گرفته است.

گردشگری

کارگران مشغول خوابند!
  به  قلم وحید حاج سعیدی

درســت اســت که از قدیم و ندیم گفته اند : "عجله 
کار شــیطان اســت" و یا " یک نیش ترمز بزن و هزار 
افســوس مخور" ولی خدا وکیلی یک مقدار سرعت 
عمــل و دســت جنبانیدن در انجــام برخی امور بد 
نیســت و جــای دوری نمــی رود. چون اصاًل خدا را 
خــوش نمــی آید پروژه ای را که مثاًل با آجر َگری ۳ 
تومنی شروع کردیم با آجر ایتال ۶۰۰ تومانی تمام 
کنیم! البته از این نمونه ها در مملکت فت و فراوان 
داریم و آنجایی که ما افاضه کردیم »کلنگت را زمین 
بگذار!« هیچکس گوش نکرد و دوستان کماکان به 

کلنگ زنی ادامه دادند.
حاال هم حکایت یک پل روگذر در والیت ما است که 
االن سالهاست پروژه احداث آن کلید خورده ولی فعاًل 
اثری از پیشرفت یا تکمیل در آن رویت نمی شود و 
یا دســتکم ما چیزی نمی بینیم! البته چنین پروژه 
هایی که برخی از آنها در حال تبدیل به آثار تاریخی 

هستند، حتماً در والیت شما هم یافت می شود.
هر چند خلق اهلل برای افتتاح چنین پل هایی که با 
جان مردم هم ارتباط تنگاتنگ دارد هیچ عجله ای 
ندارند ولی اگر کل مسافت این پل را با تمام مخلفات 
و کش و قوس ها و باال و پایینش ۱۰۰۰ متر یا همان 
یک کیلومتر در نظر بگیریم، با توجه با مســبوق به 
ســابقه بودن اطاله ســاخت و ساز در والیت ما این 
پروژه شیرین ده سال طول می کشد. یعنی اگر این 
پیمانکار محترم ساخت پروژه ای مثل دیوار ۱۰ هزار 
کیلومتری چین را دست می گرفت دقیقاً صد هزار 
سال طول می کشید که دیوار را فرش انداز تحویل 

چینی ها بدهد!
علی ای حال از آنجا که اطاله این پل روگذر عاله بر 
خطر تصادف، مرگ و میر، زخم و زیلی شدن مردم 
باعث افزایش مصرف سوخت و اتالف وقت خلق اهلل 
نیز می شود، دالیل احتمالی اطاله ساخت آن مورد 
بررسی قرار می گیرد؛ نتیجه گیری و استنتاج فلسفی 

با خودتان ... بیل که به کمرتان نخورده است؟!
الف( پایان باز: اولین احتمال در طوالنی شدن ساخت 
برخــی پــروژه ها الهام گرفتــن از رویکرد پایان باز 
یــا همان فرآیند باز فرجــام ) مثل فیلم های اصغر 
فرهادی( می باشد. یعنی در ابتدا فقط ساخت پروژه 
شروع می شود علی برکت اهلل و به مرور برای ساخت 
مراحل بعدی تصمیم گیری می شود که مثاًل رو گذر 
ســاخته شــود یا زیر گذر یا تونل؟! دو بانده باشد یا 
چهار بانده ؟ حتی شاید در اواسط کار به این نتیجه 
برسیم که نیاز به روگذر و زیر گذر و ... نیست و پل 
نیمه کاره را خراب کنند و جایش یک میدان بسازند!  
ب( شــرط بندی پیمانکار: همیشــه قرار نیســت 
سریعترین ها، باالترین، قویترین ها در کتاب گینس 
ثبت شوند. المپیک که نیست. شاید پیمانکار با کسی 
شرط بندی کرده این پروژه را در طوالنی ترین زمان 

ممکن تحویل بدهد و رکورد بزند!
پ( شکوفایی طبع شعری: این روزها شاعران جوان 
راجع به هر موضوعی شــعر می ســرایند. از چاک 
دیوار و عرق سوز سوز شدن رانندگان خطی گرفته 
تا مذاکرات برجامی و حذف ارز ترجیحی و ... شاید 
دوستان با اطاله ساخت این پروژه ها قصد جانمایی 
ادبیات در فرهنگ ساخت و ساز دارند. به قول شاعر 
»دوباره صبح شد و به دیواره های خاکستری پل، یک 
»صبح تان انوشه« بدهکار می شوم. عادت کرده ام 
به تماشــای ستون هایی که خاموت های زنگ زده 
را التمــاس مــی کنند؛ اینجا فقط غروب لبخند می 
زند به کالهی که روی ســر هیچ آرماتور بندی جا 
خوش نکرد و کارگرانی که مشغول خوابند و هرگز 
نمی پرسند ساعت های کاری پیمانکاران رو به کدام 

نصف النهار کوک می شوند؟!«

میترسم

شاعر : مریم محمدی خو )سار(

درخــــت بــیِد لـرزانم کـه از هـر بـاد می ترسم
تــبر در دسِت مردان است و از بیداد می ترسم

 
اســیر درِد جــانکاهم ، دلــم صــدها تــرک دارد

از آن وقتی که بغضم می شود فریاد می ترسم

پــرنده در قـفس مـانده اسـیر آهــن و حــسرت
از آن مـــحبوِس در زنـجیر اســتبداد مـی ترسم

قلم در دسـت یـک دیـوانه افتاده ست و میلغزد
کـمی از هـای و هـوِی مـــردِم نـــّقاد مــی ترسم

 
خــدا هـم خـسته از دنیا و آدمهای پوشالی ست
از آنــهایی کــه می گویند  بــادابــاد مــی ترسم

نــدارم در دلـم تـرسی نه از داس و  نه از خنجر
از آدمـــهای ظــــاهر بیِن بــی بــنیاد مــی ترسم

فراوان دیده ام گرگی که می پوشد لباس میش
از آن انسان نــــماِی فــاسِد شــّیاد مــی ترسم 

چـه نـافرجام عـشقی شد نصیب این دِل عاشق
کـه از این بـیستوِن مـانده بـی فرهاد می ترسم 

نــشستم تــا کــه بـشمارم تـمام تـــرس هایم را
شـمردم دیـدم از این قوم دشمن شاد می ترسم

با شاعران معاصر

باکتری های روده با موارد متعددی، از خطر ابتال به دیابت نوع ۲ گرفته 
تا افســردگی مرتبط هســتند، و اکنون به نظر می رسد که می توانند با 

کووید۱۹ نیز مقابله کنند.
 طبــق یــک مطالعه جدید، مصرف یک کپســول پروبیوتیک که برای 
افزایش تعداد باکتری های مفید در روده طراحی شده اند، ممکن است 

بهبودی از کروناویروس را تسریع کند.
پروبیوتیک ها قرص ها و نوشــیدنی های بدون نســخه هستند که گفته 

می شود میکروبیوم روده را تقویت می کنند.
شواهد متعدد نشان می دهد که داشتن ترکیب مناسبی از باکتری های 

روده می تواند دفاع ایمنی بدن را تقویت کند.
در ایــن تحقیقــات، بــه نیمی از یک گروه ۳۰۰ نفری از بیماران کووید 
۱۶ تا ۶۰ ســاله که آزمایش PCR شــأن مثبت بود اما نیازی به درمان 
بیمارســتانی نداشــتند، یک کپسول پروبیوتیک داده شد، در حالی که 
به نیمی دیگر دارونما داده شد.نتایج نشان داد ۵۳ درصد از افرادی که 
پروبیوتیک مصرف کردند )۷۸ نفر از ۱۴۷ نفر در این گروه(، در مقایسه 
با ۲۸ درصد )۴۱ از ۱۴۶ نفر در گروه دارونما(، عالئم کوویدشان طی 
یــک مــاه از بین رفت.مکمل، AB۲۱ Probio۷، حاوی چهار گونه زنده 

باکتری است که سه نوع از آنها الکتوباسیلوس هستند.

ده سال پیش محققان هلندی دریافتند که الکتوباسیلوس موجود در 
غذاهای لبنی، موادی تولید می کند که می تواند با ســلول های عصبی 
ارتباط برقرار کرده و التهاب مزمن مرتبط با بســیاری از بیماری ها را 

کاهش دهد.
تحقیقات قبلی نشــان داده اســت که مبتالیان به کووید طوالنی مدت 
میزان الکتوباسیلوس پایینی در روده خود دارند که احتماالً منجر به 
التهاب در سراســر بدن می شــود.نتایج مطالعه جدید نشان داد افرادی 
که از کپسول باکتری استفاده می کنند نه تنها سریع تر بهبود می یابند، 

بلکه بار ویروسی کمتری نیز در خون شأن دارند.

بهبودی ازکرونا با پروبیوتیک ها

دریچه علم

كارتون 

نقشی که پسر خسرو شکیبایی به خاطرش فحش خورد 

گر بخواهم، نمی توانم از پدرم تقلید کنم  حتی ا
پوریا شــکیبایی متولد ۶۲ است و سال هاست که تئاتر 
کار می کند. خسرو شکیبایی که رفت، او ۲۵ سالش بود. 
حاال و این شب ها شاهد حضور قابل توجهش در سریال 

»برف بی صدا می بارد« هستیم.
 با پوریا شــکیبایی، پســر خسرو شکیبایی درباره نقش 
حبیــب و فرازونشــیب های نقش حبیب در ســریال 
»برف بی صدا می بارد« که اکنون در حال پخش است، 

هم صحبت شدیم.
چطور شد نخســتین تجربه جدی حضورت در 

تلویزیون با یک شخصیت بد رقم خورد؟
مــن اصــال حبیب را »بدمن« نمی بینم. فکر می کنم او 
یک شخصیت خاکستری است. او آدمی است که کلی 
سختی و رنج در زندگی کشیده و درعین حال حقوقی 
را هم برای خودش قائل است و در مسیر رسیدن به آن 
چیزهایی که فکر می کند حقش است، اتفاقاتی برایش 
می افتد و به خاطر مســیری که طی می کند، نمی توان 
به او لفظ »بدمن« را اطالق کرد. چون این لفظ خیلی 
صفر و یکی و مطلق است و برای تعریف این شخصیت، 

واژه ناقصی است.
در این سریال ایفاگر نقشی هستی که در دهه ۶۰ 
می گذرد و طبیعتا ســن شما به داشتن خاطره از 
دهه ۶۰ به صورت جدی نمی رســد. از این چالش 

چگونه عبور کردی؟
مهم ترین عامل این اتفاق کارگردان و گروه سریال است؛ 
از گروه طراحی صحنه و لباس تا دیالوگ های نویسنده و 

شکل ارتباطات شخصیت ها که همه اینها تا حد زیادی 
انســان را به حال و هوای دهه ۶۰ می برد، اما راســتش 
فکر می کنم بازیگری در آن اتمسفر زمانی چندان کار 
پیچیده ای نیست. چون خیلی از آن فاصله نگرفته ایم. 
چرا یک  وقتی هســت که قرار اســت ۱۰۰ سال قبل را 
بازی کنیم، طبیعتا پیچیدگی های زیادی دارد. اما االن 

قرار است همین سی وچند سال پیش را بازی کنیم.
پس بازی در دهه ۶۰ را چندان پیچیده نمی دانی؟

ایــن ماجرا در طراحــی صحنه و لباس خیلی پیچیده 
اســت، اما به نظرم در بازیگری و روابط انســانی چندان 

پیچیدگی ندارد.
بعضی هــا معتقدند شــما در اکت هــا و بیان، 

گرته برداری هایی از مرحوم خســرو شکیبایی 
دارید. آیا دوست دارید شبیه پدرتان بازی کنید؟
من افتخار می کنم پسر خسرو شکیبایی هستم و برای 
من ســعادتی اســت که فرزند چنین پدری هستم، اما 
اصال دوست ندارم شبیه او باشم. چراکه او یک شخصیت 
بزرگ و درعین حال جداگانه ای بوده و من شــخصیت 
دیگری هســتم. اساســا شخصیتی نیستم که بخواهم 
دنبال کننده باشــم و نمی خواهم کســی را تکرار کنم. 
من نوآوری را دوست دارم، خلق کردن را دوست دارم و 
راســتش دوست ندارم چیزی از پدرم تقلید کنم. البته 
خب به هرحال پســر ایشان هستم و طبیعتا یک سری 
شباهت ها چه در چهره چه در رفتارها و چه در صدای 

ما وجود دارد. هرچند راستش من خیلی معتقد نیستم 
که صدای ما شبیه به هم است. صدای ایشان یک  صدای 
اعجاب انگیز و فوق العاده بود و صدای من در برابر صدای 
ایشان اصال حجمی ندارد. یعنی حتی اگر بخواهم هم 
نمی توانم صدای ایشــان را تقلید کنم. در بازیگری هم 
همین طور، در دکلمه ها و بیان هم همین طور. چندان 
قضاوت بهتر و بدتری هم ندارم. این منم با همین صدا 
و ویژگی ها و ایشــان خســرو شکیبایی بود با آن صدا و 

ویژگی ها.
بازخوردها تابه حال چطور بوده؟

کلی فحش خوردم! )خنده( مردم که خیلی لطف دارند 
و تعریف می کنند اما از ابتدا هم قرار نبود شــخصیت 
حبیب برعکس نامش محبوب باشد. قاعدتا حبیب تفکر 

مثبتی ندارد و مردم نگاه او را دوست ندارند.
اما ابتدای گفت وگو گفتی که او را منفی نمی بینی!

هنوز هم می گویم. چون ما در ذهن حبیب نیســتیم. 
حبیب به دنبال چیزی است که در ذهن خودش متعلق 
به اوست و به خودش چنین حقی را می دهد. در حالی 
کــه مخاطــب آن را متعلق به حبیب نمی داند و چنین 
حقــی به او نمی دهد. تفاوت نگاه در همین جاســت و 
برای همین اســت که من او را مطلق منفی نمی دانم. 
بدیهیاتی که مخاطب در داستان متصور است را برای 
حبیب متفاوت می بینم. این چیزهایی که برای مخاطب 
بدیهی است، برای حبیب متفاوت است و او درباره آن 

مسائل جور دیگری فکر می کند.

چهره ها 

آماده تکاندن 
جیب هایتان 

باشید!
گزارش های منتشر 
شده از هزینه های 

خانه تکانی در آستانه 
نوروز نشان می دهد 

كه مردم برای یک 
گردگیری جمع و جور 

باید 3 میلیون تومان 
هزینه كنند. مهدی 

عزیزی با انتشار 
كارتونی در خبرآنالین 

به این موضوع پرداخت.

طنز


