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نشانه های امیدبخش برای مزد ۱۴۰۱ 
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

ح کــرده کــه مــزد کارگران در جلســه      معــاون روابــط کار وزارت کار ایــن احتمــال را مطــر
که این کار بدون مســاعدت  شــورای  عالی کار مورخ ۲۱ اســفند نهایی شــود؛ اما از آنجا
ل هایی که افزایش مزد را تورم زا می داند، محقق شدنی  دولت و صرف نظر کردن از استدال

کرات مزد ۱۴۰۱، وزارت کار به  عنوان رئیس  ح می شود که در مذا نیست، این سناریو مطر
جلسات به نقض داوری و تسهیل کننده قانون برگردد و به جوش خوردن سریع توافق 
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وزیرکار:

توزیعهرگونهاقالمو
هدیهبهمناسبتایام

عیدممنوعاست
     وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: با 
توجه به در پیش بودن ایام پایان ســال، رویه 
نادرســت برخــی شــرکت ها در توزیــع اقــام و 
بسته هایی در قالب هدیه عید به افراد خارج 

از سازمان ممنوع است...

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

مجلسهیچطرحی
ویوتیوب دربارهتوییتر

ندارد کار  دردستور
     ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس با رد شــایعات 
مبنــی بــر بررســی طرحــی دربــاره توییتــر و یوتیوب در 
مجلــس گفــت: هیچ  طرحی درباره فضای مجازی در 
دســتور کار صحن مجلس قرار نداشــته و طرحی که 
تعــدادی از نماینــدگان پیشــنهاد داده انــد نیــز هنوز 
کمیســیون تخصصــی آن بررســی نشــده  حتــی در 

است....   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 44  

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

 نوبت دوم

شرکتشهرکهایصنعتیاستاناردبیل

ــرای  ــی اردبیــل )2( را ب ــی اســتان اردبیــل در نظــر دارد حــق بهــره بــرداری تعــداد شــش قطعــه زمیــن واقــع در شــهرک صنعت شــركت شــهركهای صنعت
احــداث واحــد صنعتــی تولیــدی بــا مشــخصات ذیــل از طریــق برگــزاری مزایــده بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی بصــورت 50 درصــد نقــد و 50 درصــد 
اقســاط 12 ماهــه ) 4 قســط ســه ماهــه( واگــذار نمایــد. عالقــه منــدان حائــز شــرایط مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه ســامانه تــداركات 

الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد. 
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* ســپرده شــركت در مزایــده بایــد عــالوه بــر بارگــزاری در ســامانه بــه 
یکــی از صورتهــای زیــر در پاكــت الــف بصــورت الک و مهــر و امضــاء شــده 

ــی اســتان اردبیــل تحویــل گــردد:  بــه شــركت شــهركهای صنعت
الــف ( اصــل فیــش واریــزی بــه حســاب شــماره 4001118906377032 
ــی  ــهركهای صنعت ــركت ش ــپرده ش ــوه س ــز وج ــام تمرك ــه ن ــزی ب ــك مرك بان
اردبیــل )شــركتهای دولتــی( قابــل واریــز در بانــك ملــی شــعبه مركــزی 

اردبیــل
ب( ضمانت نامه بانکی به نفع شركت شهركهای صنعتی اردبیل 

پ(ضمانــت نامــه صــادره توســط موسســات بیمــه گــر دارای مجــوز الزم 
بــرای فعالیــت و صــدور ضمانــت نامــه از ســوی بیمــه مركــزی ایــران 

بــا  دولــت  و  هــا  بانــک  شــده  تضمیــن  نــام  بــی  مشــاركت  اوراق  ت( 
سررســید از  قبــل  خریــد  بــاز  قابلیــت 

ث( وثیقــه ملکــی معــادل هشــتاد و پنــج درصــد ارزش كارشناســی رســمی 
آن

ــی  ــت دولت ــای ضمان ــدوق ه ــط صن ــادره توس ــای ص ــه ه ــت نام ج( ضمان
فعالیــت  اساســنامه  طبــق  و  شــده  تاســیس  قانــون  موجــب  بــه   كــه 

می نمایند.
: دبیرخانــه شــركت شــهركهای صنعتــی  الــف کــت پا محــلتحویــل  *

. اردبیــل 
ــا آخــر وقــت  ســامانه: از تاریــخ نشــر آگهــی ت -مهلــتدریافــتاســناداز

اداری روز چهــار شــنبه مــورخ 1400/12/11    
-مهلــتبارگــزاریوتحویــلاســناد: تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 

1400/12/21
گشائی: ساعت12 روز یکشنبه  مورخ 1400/12/22   -زمانباز

تســلیم  مهلــت  آخریــن  از  پــس  مــاه   3 پیشــنهادات  اعتبــار  مــدت   *
باشــد. مــی  پیشــنهادات 

* درج ایــن آگهــی هیچگونــه تعهــدی بــرای دســتگاه مزایــده گــذار ایجــاد 
نمــی كنــد .

* كلیــه مراحــل مزایــده از طریقــه ســامانه ســتاد ایــران انجــام خواهــد 
شــد.

 Internet: Ardebil.isipo.ir
E-mail : ardebil @ isipo.ir

اصالحی

پوتین؛بازیخرابکن،نهبازیساز
   محمد باقر محسنی ساروی، کارشناس مسائل سیاسی 

پوتین نگران تکرار فروپاشــی 1989 اســت و اساساً در 
»زماِن حاضر« حضور ندارد، نظم امروزین جهان را خوش 
نمــی دارد و مختصــات جهان امروز را درک نمی کند، یا 

نمی خواهد درک کند.
»تومــاس ال فریدمــن« ســتون نویس روزنامــه 
»نیویورک تایمز« در پیوند با تجاوز روســیه به اوکراین 
نوشــته اســت: جملۀ »جهان ما هرگز به وضع ســابق 
برنخواهد گشت« خطرناک ترین جمله در روزنامه نگاری 
است که من طی بیش از چهار دهه کار در این حوزه هرگز 
جرأت نداشتم این جمله را به کار ببرم اما امروز می خواهم 
بگویم جهان ما هرگز به وضع سابق برنخواهد گشت چون 
این - حمله روسیه به اوکراین- نوعی چپاول سرزمینی 
کور از نوع قرن هجدهمی است که توسط یک ابرقدرت و 
در قرن بیست و یکم و در دوران جهانی شدن رخ می دهد.

  در بارۀ انگیزه های »والدیمیر پوتین« در این چند روزی 
که از حمله روســیه به اوکراین گذشــت، تحلیل های 
بسیاری نوشته شد که برخی درست، برخی مهربانانه و 
برخی نیز شتاب زده است اما اگر _ با توجه به هشدارهای 
مربوط به احتمال آغاز نبردی بزرگ در مقیاس جهانی یا 
جنگ هسته ای _ جهان بماند و انسانّیت به دست خود به 
خاک سیاه ننشیند، قطعاً این رخ داد بزرگ و عجیب که 
مانند یک »شهاب سنِگ سیاسی« به قلب افکار عمومی 
جهان زد و ســاکنان چهارگوشــه دنیا را در حیرت و درد 
فرو برده، در آیندۀ نزدیک موضوع کتاب ها و تحلیل های 
بسیاری خواهد شد و حتی استراتژیست های غربی را بر 
آن خواهد داشت تا برای صیانت از صلح و نظم جهانی، 

بنیان های نوینی پی  بریزند.
امروز همه از هم می پرســند انگیزۀ پوتین از این حمله 
چیست، رییس جمهوری روسیه به دنبال چه چیزی است 
و این حمله چه ســود و آورده ای برای روســیه به ارمغان 
خواهد آورد و پاسخ های متفاوتی هم می شنوند از قبیل 
»گسترش ناتو به شرق« یا به تعبیر بهتر، تمایل و تقالی 
کشورهای بلوک شرق سابق و جمهورهای استقالل یافته 
اتحــاد شــوروی برای عضویــت در این پیمان نظامی و 
امنیتی، »گسترش سرزمین«، »پنهان کردن ضعف های 
اقتصادی روسیه توسط پوتین« یا »پرده برداری پوتین از 
جهان دوقطبی جدید« اما باور من این است که موضوع 
اندکی عمیق تر از این تحلیل ها اســت و پوتین در این 
اقدام، با یک چشم به دیروز نگاه می کند و قصد احیای 
شــوروی را در مقیاس جدید دارد و با چشــمی دیگر به 
آینده و نگران تکرار فروپاشــی 1989 اســت و اساساً در 
»زماِن حاضر« حضور ندارد، نظم امروزین جهان را خوش 
نمــی دارد و مختصــات جهان امروز را درک نمی کند، یا 

نمی خواهد که درک کند.
یکی از تفاوت های بنیادین رهبران و استراتژیست های 
بلوک شــرق ســابق و تیم پوتین در فدراسیون روسیه با 
استراتژیست های غربی و حتی سیاستمداران چیِن بعد 
از مائو این اســت که سیاستمداران و استراتژیست های 

غربی و چیِن پس از مائو،  ...
ادامهدرصفحه2

یادداشت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

ساماندهیومدیریترمزارزها
کمککند میتواندبهاقتصادکشور

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس با تاکید بر 
اهمیت ســاماندهی رمزارزها در کشــور گفت: این 
حوزه هم در شرایط تحریمی و هم عادی، می تواند 

به اقتصاد کشور کمک کند.
 محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به برنامه های بانک 
مرکزی برای انتشار رمزارز ملی به صورت آزمایشی، 
اظهار داشت: در سال های اخیر تالش زیادی صورت 
گرفته تا به مسئوالن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
توضیح دهیم ظرفیتی که می تواند در اقتصاد کشور 

برای اســتفاده از رمزارزها ایجاد بشــود، قابل توجه 
اســت. البته به دالیل مختلف، در سالهای گذشته 
بانــک مرکــزی و وزارت اقتصاد، ورود جدی به این 
موضوع نداشتند اما خوشبختانه در دولت سیزدهم، 
در اولین نشســت کمیســیون اقتصادی مجلس 
بــا رئیــس کل جدید بانک مرکــزی در خصوص 
رمزارزها نیز مباحثی مطرح و بیان شــد که اعتقاد 
کمیســیون اقتصادی این است که رمزارزها هم در 
شــرایط تحریمی و هم عادی، می توانند به اقتصاد 

کشور کمک کنند.

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گهی مناقصه عمومی یک مرحله ایآ آ

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

اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان بوشــهر در نظــر دارد پــروژه خــود را براســاس مشــخصات و شــرایط كلــی منــدرج در جــدول ذیــل 
بــه صــورت برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای از طریــق ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت، بــه شــركت هــای واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
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مبلغتضمین
شرکتدر

مناقصه)ریال(

حداقلرتبهورشته
موردنیاز

تکمیلراهروستاییبیدو195/4۰۰-472۰۰۰۰۰3583۰۰۰1۰9
راهبیبیحکیمه بهچهار

شهرستان
1244.12۰.445.1382.21۰.۰۰۰.۰۰۰ماهگناوه

رتبه5رشته
راهوترابری

تعمیراتاساسیپلدوم295/4۰۰-442۰۰۰۰۰3583۰۰۰11۰
گاه نماز

شهرستان
۶19.982.۶۰8.2441.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ماهدشتستان

كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاكــت هــا از طریــق درگاه الکترونیکــی دولت(ســامانه 
ســتاد)به آدرس http://www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار اســناد در ســامانه 12 / 21 / 1400 مــی باشــد.

1-زمــانومحــلتوزیــعاســناد:از تاریــخ 12 / 12 / 1400 لغایــت روز دو شــنبه ســاعت 14:00 مــورخ 16 / 12 / 1400 از طریــق درگاه الکترونیکــی دولــت(
سامانه ستاد)

2-آخرینمهلتتحویلمدارك:تا ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 28 / 12 / 1400 میباشد.
http://www.setadiran.ir 3-نشانیمحلتسلیممدارك:درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد) به آدرس

کــتالــفبــهآدرس: بوشــهر – خیابــان ریســعلی دلــواری- چهــار راه كشــتیرانی – اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان  4-ارائــهپا
بوشــهر

5 - مدت اعتبار پیشنهادات تا 170 روز پس از زمان بازگشایی پاكات مناقصه می باشد.
کات:زمــان بازگشــایی پــاكات روز دوشــنبه مــورخ 15 / 01 / 1401 رأس ســاعت 09:00 صبــح در محــل ســالن جلســات اداره كل  گشــاییپــا ۶-جلســهباز

راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان بوشــهر میباشــد .
7 - مبلغ تضمین شركت در مناقصه میبایست به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی تهیه و در پاكت ( الف) تحویل گردد.

8 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
ــا  ــا ب ــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه نشــانی http://iets.mporg.ir مراجعــه و ی ــد بــه پایــگاه مل ــان مــی توانن جهــت كســب اطالعــات بیشــتر متقاضی

شــماره تلفــن 3 - 07733331281 تمــاس حاصــل فرماینــد.

 نوبت دوم
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سیاست 2

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

ندارد کار  دستور ویوتیوبدر مجلسهیچطرحیدربارهتوییتر
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با رد شایعات مبنی بر بررسی طرحی درباره توییتر و یوتیوب در مجلس گفت: 
هیچ  طرحی درباره فضای مجازی در دستور کار صحن مجلس قرار نداشته و طرحی که تعدادی از نمایندگان 

پیشنهاد داده اند نیز هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن بررسی نشده است.
سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
گفته می شــود مجلس درباره ممنوعیت تولید محتوا در توییتر و یوتیوب طرحی را در دســتور کار دارد، این 
شایعات را صراحتا تکذیب و تاکید کرد: چنین موضوعی در دستور کار صحن مجلس شورای اسالمی قرار ندارد.
وی افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس ممکن است طبق قانون، طرح های مختلفی را تدوین و به کمیسیون 

های تخصصی پیشنهاد دهند اما این مسئله به هیچ عنوان به معنی بررسی یا تصویب همه طرح ها در صحن 
مجلس نیست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت:  آنچه در شایعات اخیر مطرح شده در حقیقت درباره طرحی است که 
تعدادی از نمایندگان آن را تدوین کرده اند که برای بررسی به کمیسیون حقوقی ارجاع شده و در این کمیسیون 
نیز هنوز بررسی نشده است بنابراین درخواست می کنیم رسانه ها پیش از انتشار مطالب راجع به طرح هایی 
که مجلس بررسی می کند و درباره صحت و سقم اطالعاتی که دریافت می کنند از هیات رییسه مجلس سوال 

کنند تا اطالعات نادرست به افکار عمومی ارایه نشود.

یادداشت

شهروندان اوکراینی در حال 
تمرین استفاده از کوکتل 

مولوتف برای دفاع از شهر 
ژیتومیر اوکراین در برابر 

حمله نیروهای روسیه/ رویترز

نطق ساالنه جو بایدن 
در کنگره ایاالت متحده 
آمریکا/ رویترز

گزارش تصویری

کهنمایانشدهاند جنگافروزیروسیه برابر ناتواناییهایاروپادر

جدال در دریای سیاه
در حالی که تالش های دیپلماتیک گسترده 
برای جلوگیری از جنگ به نتیجه نرســید 
و حمالت ارتش روســیه بــه اوکراین آغاز 
شد ولی قدرت نرم غرب بویژه آمریکائی ها 
همچنــان در تنور ادامه جنگ می دمند و 
خواهان تداوم فشــار بر روسیه هستند. در 
همین راستا جو بایدن به همتای  اوکراینی 
خود در تماس تلفنی  گفته بود دیپلماسی و 
بازدارندگی روسیه ادامه دارد. وی همچنین 
بارها  وعده پاســخ ســریع و قاطع آمریکا را 
با هماهنگــی متحدانش در صورت حمله 
روســیه داده و رئیس جمهــور اوکراین را 
مطمئن کرد که واشــنگتن از حاکمیت و 
تمامیت ارضــی اوکراین حمایت می کند. 
زلنســکی نیز به اهمیت تالش های ایاالت 
متحده برای تقویت حمایت بین المللی از 
اوکراین اشــاره و از همکاری فعال با ایاالت 
متحــده در زمینــه امنیتی و دفاعی که به 
تقویت توانمندی نیروهای مسلح اوکراین 

کمک می کند، قدردانی کرد.
همزمان اروپا نیز شانس خود را برای کاهش 
تنش به محک گذاشــت و در همین راستا 
تالش هــای دیپلماتیک  امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانســه برای جلوگیری از 
تشدید تنش در اوکراین و چند دور مذاکرات 
تلفنــی و حضوری اش با والدیمیر پوتین، 
اوالف شولز، و ولودیمیر زلنسکی و دوبار با 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نتیجه نداد 
و جالب اینجاست که رئیس جمهور روسیه 
در لفــظ تهاجمی به ماکرون گفته بود  که 
ارســال تسلیحات غربی به کی یف شرایط 
را برای اقدام تهاجمی احتمالی در دونباس 
ایجــاد می کند. البته ریاســت جمهوری 
فرانسه اعالم داشته که ما می خواهیم یک 
موضع هماهنگ و قوی با چشم انداز تحریم 
ها علیه روسیه در صورت حمله حفظ کنیم. 
و هدف تقویت حاکمیت و امنیت اوکراین 

است.
فرانســه به عنوان اولین قــدرت نظامی و 
دیپلماتیــک اتحادیه اروپا، برای فعالیتش 
در دریای ســیاه و در مورد مسئله اوکراین 
و بحــث در مورد ترتیبات اســتراتژیک در 
مرزهای شــرقی اتحادیه اروپا انگیزه های 
بســیاری دارد چرا که موقعیت فرانســه به 
عنــوان یک قدرت جهانی اجازه نمی دهد 

که نسبت به چنین بحرانی بی عالقه باشد، 
به خصوص که این کشــور در دروازه های 
اروپــا و در مجاورت مدیترانه شــرقی قرار 
دارد؛ منطقــه ای  کــه یکی از اولویت های 
سیاســت خارجی و امنیتی پاریس است و  
قصد اعزام نیرو به رومانی به نشــان دادن 
ظرفیت فرانسه برای حضور در موازنه های 
اســتراتژیک منطقه ای مربوط می شــود. 
در عیــن حال، که این رویکرد بخشــی از 
اســتراتژی این کشور برای بر عهده گرفتن 
مســئولیت های اضافی در اتحادیه اروپا و 
اشــغال فضــای آزاد باقی مانــده از خروج 

بریتانیا است.
اما شــرایط در مورد آلمان متفاوت اســت 
یعنــی موتور اقتصــادی و صنعتی اروپا  از 
طریق ســیگنال های داده شده، به وضوح 
نشــان داد که می خواســت منافع حیاتی 
همکاری با فدراســیون روســیه را حفظ 
کند. لغو ممنوعیت صادرات تســلیحات به 
اوکراین ارزش ســیگنال سیاسی مهمی را 
دارد. ولی مذاکرات رهبران آلمان و روسیه 

در مسکو، علیرغم القای فضای آرامشی به 
بحران، نتوانست از جنگ جلوگیری نماید. 
لذا این کشــور نیز با فشــارهای اتحادیه به 
اعمال تحریم ها پیوسته و بزودی با بستن 
سوئیفت و آسمان کشورش بر هواپیماهای 

روسی موافقت خواهد نمود.
در بخــش قدرت های کوچک تــر، ایتالیا 
نگرانــی کمتــری دارد چرا که بخش قابل 
توجهی از محیط سیاسی و تجاری این کشور 
طرفدار روسیه است که از نگرش حمایتی 
بی قید و شــرط اوکراین جلوگیری می کند 
و بنوعی برای  اروپا در یافتن راه ســازش با 
روسیه  پنجره هایی باز نگه می دارد. در بین 
همسایگان کوچکتر  از سویی مجارستان، به 
ویژه در بحران پیرامونی دریای سیاه فعال 
بوده است و  سفر نخست وزیر ویکتور اوربان، 
همراه با وزیر امور خارجه برای انتقال پیام 
صلح به رهبران کرملین بود. در عین حال، 
تراکم توافق نامه های اقتصادی امضا شــده 
در درجه اول  اهمیت سیاســی آشــکار در 
چنین شــرایط بحرانی برخوردار است  و از 

سوی دیگر، لهستان علیرغم حضور در گروه 
ویشگراد و نزدیکی ایدئولوژیک بین دولت 
ماتئوش موراویسکی و دولت ویکتور اوربان، 

در موقعیتی کاماًل متضاد قرار داشت.
از زمــان تشــدید بحــران، رییس جمهور 
لهستان جهت اعالم حمایت و همبستگی 
مهمان  همتای اکراینی  بوده است. همچنین 
از گرجستان، کشور دیگری که در برابر هر 
گونه بحران بین غرب و فدراســیون روسیه 
بسیار آسیب پذیر است، بازدید کرده. تالش  
منطقه ای و نقش فعال ورشــو با دعوت از 
بایــدن رئیس جمهور ایاالت متحده برای 
شرکت در رایزنی با متحدان اصلی اروپایی 
و همچنیــن با فعال کــردن مجدد محور 
آلمان- فرانســه- لهستان مشهود می باشد 
و بدون شــک در پشتیبانی از کیف از هیچ 
کمکی مضایقــه نخواهد نمود . همچنین 
ســفرمنطقه ای مارک روته، نخست وزیر 
هلنــد، به کیف و کیشــینوف قابل توجه 
است. این احتمال وجود دارد که بخشی از 
استراتژی گسترده تر هلند پس از برگزیت 

این اســت که به عنــوان یک قدرت میانه 
نقــش آفرینی کند تــا وجهه اروپایی خود 
را تقویت نماید. کشــورهای بلغارســتان و 
رومانی نیز با پذیرش تجهیزات گســترده 
ناتو و انواع رایزنی های سیاســی با مقامات 
اروپایی و آمریکا با اکراین اعالم همبستگی 
تمام عیار داشــتند و در روزهای جنگ در 
جغرافیــای اوکراین نقش مهمی در انتقال 
تجهیزات ناتو به این کشــور دارند. در عین 
حال که بیشتر همسایه های غربی اوکراین 
مرزها را برای پذیرش مهاجران این کشور 
بــاز نمــوده و امکاناتی را برای پذیرش آنان 

تعبیه نموده اند.
بطور کلی، رویکرد اشغال نظامی در هزاره 
ســوم کمتر با موفقیت روبه رو بوده و یک 
واقعیت مهم این است که در سال های اخیر 
اتحادیه اروپا دچار تشــتت و تزلزل شده و 
سیاســت خارجی مشترکی ندارد و سریع 
و راحــت نمی تواند به بهبود اوضاع بحرانی 
و جنگــی در مرزهای اوکراین کمک کند. 
در عین حال که رئیس کمیســیون اروپا و 
مســئول سیاست خارجی حمایت خود را 
از اوکراین اعالم کرده و  به روســیه درباره 
تشدید تحریم های سنگین هشدار داده ا ند، 
رویکردهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و 
مجارستان در ناتو علیرغم همبستگی تمام 
عیار پیمان آتالنتیک شمالی به همان اندازه 
متفاوت اســت؛  موضوعی که  در مصاحبه 
اخیــر معــاون دبیر کل ناتو  میرچا جوآنا با 

فرانس 24 نیز تصریح شده است.
به هر حال، حمایت های نرم محور اروپایی 
باعــث شــده تا مقامات کی یــف بیش از 
مقابله ســخت با روســیه به دنبال راه حلی 
دیپلماتیک حتی موقتی، باشند؛  اگر چه  با 
ادامه درگیری ها آخرین دریچه های مذاکره 
بسته می شــود. کالم آخر این که چنانچه 
اوکرایــن بتواند تا چنــد روز دیگر در برابر 
ارتش روسیه مقاومت نماید حتما  شرایط 
برای یک جنگ فرسایشی فراهم تر خواهد 
شد و تشدید کمک های نظامی غرب شرایط 
را برای روسیه و اشغال کامل اوکراین سخت 
تــر خواهد نمود. مهمتر این که آثار تحریم 
های اقتصادی و مالی ملموس تر شــده و 
شــاید تحرکات ضــد جنگی جامعه مدنی 

روسیه را نیز تقویت نماید.

خبر ویژه

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی صبح دیروز در بازدید از پیش اعالم نشــده از شــرکت ایران خودرو از نزدیک در جریان 
مشکالت و مسائل صنعت خودرو قرار گرفت. رییس جمهور پس از حضور در این کارخانه تولیدی دستوراتی صادر کرد .

1- در حوزه تولید؛
الف( تولید خودرو در سال 14۰1 نسبت به سال 14۰۰ حداقل ۵۰ % افزایش یابد.

ب( سازوکارهای الزم به منظور تولید و عرضه حداقل یک »خودروی اقتصادی« با ساختار به روز، فراهم گردد.
پ( در سال 14۰1 حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

2- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی 
برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در 

صنعت خودروسازی »در مقیاس اقتصادی«، فراهم گردد.
۳- نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز 

به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف 2 ماه آینده، اقدام شود.
4- به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان 
مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 14۰1، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش 

صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛

الف( ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشــی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو )از طریق قرعه کشــی( فوراً 

اصالح و شفاف سازی الزم در آن صورت گیرد.
ب( از ابتدای سال 14۰1 پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بالوجه، قابل تحویل به 

مشتری گردد.
پ( هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه 

معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
۶- به منظور نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مســافری، هرســاله حداقل 2۰ هزار خودرو )کشــنده، 
کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس( فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای 

صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف( هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال 14۰1 مطلقا ممنوع است و دستگاههای 
مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
ب( خودروهای عرضه شــده به بازار از ابتدای ســال 14۰1، می بایســت حداقل با ۳ ســال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، 

ضمانت شوند.
8- واگذاری مدیریت دولتی شــرکت های خودروســازی ایران خودرو و ســایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر 

دولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول رییس جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابالغیه خواهد بود.

کشور  کمیسازیتولیدخودرودر کیفیو برای رئیسجمهور 8دستور

به مناسبت مبعث پیامبر انجام شد؛

انقالب موافقترهبر
باعفووتخفیفمجازات

محکومان تعدادیاز
 بــه مناســبت مبعث حضرت ختمــی مرتبت محمد 
مصطفی صلی اهلل علیه وآله رهبر معظم انقالب اسالمی 
با پیشــنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات هفتصد و 
چهــل و یــک)۷41( نفر از محکوماِن محاکم عمومی و 
انقالب، ســازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی 

نیروهای مسلح موافقت کردند.
حجت االسالم والمسلمین اژه ای رئیس قوه قضائیه در 
نامه ای به رهبر انقالب اسالمی، پیشنهاد عفو یا تخفیف 
و تبدیل مجازات این محکومان را که در اداره کل عفو و 
بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم تشخیص داده 
شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از 
اصل 11۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت اهلل 

خامنه ای قرار گرفت. 

جلسهویژهشمخانیبانمایندگان
کراتوین مجلسدربارهمذا

در جلســه ویــژه ای با حضور دریابان علی شــمخانی 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی و گروهی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در محل دبیرخانه شورا، آخرین 
تحوالت مذاکرات لغو تحریم ها تشــریح شد. در جریان 
این جلسه، روند طی شده از ابتدای دور جدید مذاکرات 
در دولت سیزدهم و پیشرفت ها و چالش های موجود و 
همچنین اصلی ترین اولویت هایی که در دستور کار تیم 
مذاکره کننده ایران است به اطالع نمایندگان حاضر در 
جلسه رسید. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در 
این جلسه با تاکید بر ضرورت حل سریع چند موضوع 
باقــی مانده در مذاکــرات که هنوز پیرامون آن توافقی 
حاصل نشده اظهار داشت: تجربیات تلخ ناشی از بدعهدی 
آمریکا و بی عملی اروپا، تامین الزامات شکل گیری توافقی 
قابل اتکاء، متوازن و پایدار را اجتناب ناپذیر کرده است.

بهادری جهرمی: 

نهضتتمرکززداییدرراهاست
ســخنگوی دولــت در صفحه شــخصی خــود درباره 
سیاست های دولت در زمینه تمرکز زدایی توضیح داد.

ســخنگوی دولت در صفحه شخصی خود نوشت که » 
طبق دســتور رئیس جمهور ، وزیر کشــور مکلف شد با 
هماهنگی ســایر وزرا کلیه اختیارات قابل واگذاری به 
اســتانداران را احصــاء و جهت واگــذاری  اختیارات در 

دستورکار هیات دولت قرار دهد.«
پیــش از ایــن نیز محســن رضایی معــاون اقتصادی 
رئیس جمهور 1۷ آبان ماه از تصمیم دولت برای واگذاری 
اختیارات بیشــتر به استانداری ها خبر داد و در توئیتی 
نوشت که »در دولت سیزدهم به استان ها و استانداران، 
به ویژه در بودجه و اعتبارات، نقش بیشتری داده خواهد 
شــد. اقتصاد قوی با ســپردن مسئولیت و اختیارات به 
اســتان ها و مشــارکت بخش خصوصی و  مردم حاصل 

می شود.«

پوتینشرایطپایاندرگیری
اوکراینرااعالمکرد

براساس اعالم کرملین، روسای جمهوری روسیه و ونزوئال 
در تماسی تلفنی درباره افزایش همکاری های استراتژیک 
میان دو کشــور گفتگو کرده و پوتین شرایط الزم برای 

پایان دادن به درگیری اوکراین را شرح داد.
بــه نقل از اینترفاکس، کرملین اعــالم کرد: والدیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهور روســیه و نیکــوالس مادورو، 
همتــای ونزوئالیی اش در این تماس تلفنی همچنین 
دربــاره وضعیــت اوکراین تبادل نظــر کردند و مادورو 
حمایت خود را از مسکو ابراز کرد. رئیس جمهور روسیه 
در گفتگو با همتای ونزویالیی خود اعالم کرد که اوکراین 
باید جمهوری های خودخوانده لوهانسک و دونتسک را به 
رسمیت بشناسد، بعد عملیات نظامی متوقف خواهد شد. 
او گفت در صورتی که کی یف از غیرنظامیان در دونباس 
محافظت کرده و جمهوری های لوهانسک و دونتسک 
را به رســمیت شــناخته و حاکمیت روسیه را بر کریمه 
را تائید کند، عملیات نظامی تمام می شــود. والدیمیر 
پوتین تاکید کرد کرد که هدف روسیه از این عملیات، 

»غیرنظامی سازی« اوکراین است.

چین:

بهتحریمهاعلیهروسیه
نمیپیوندیم

رئیس کمیته نظارت بر بانکداری و بیمه چین گفت، چین 
به تحریم های یک جانبه علیه روسیه نخواهد پیوست و 
بــه همکاری مالی عادی با تمامی طرف ها ادامه خواهد 
داد. گو شاکچیمگ، رئیس کمیته نظارت بر بانکداری و 
بیمه چین امروز گفت، چین به تحریم های یک جانبه 
علیه روسیه نخواهد پیوست و به همکاری مالی عادی با 

تمامی طرف ها ادامه خواهد داد.
بــه گــزارش اســپوتنیک، این مقــام چینی در یک 
کنفرانــس خبری گفت: »ما بــه چنین تحریم های 
)یکجانبه( نخواهیم پیوست و به حفظ روابط تجاری 
و اقتصــادی و مالــی عادی با طرف های مربوط ادامه 

خواهیم داد.«
به گفته وی، تاثیر تحریم های ضد روسیه بر اقتصاد چین 
در حال حاضر چندان مشــهود نیســت، اما در آینده نیز 
قابــل توجــه نخواهد بود. در پی تحرکات اخیر غرب در 
نزدیکی مرز روسیه، پوتین روز پنجشنبه پنجم اسفند 
ماه دستور آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین را صادر 
کرد و کشــور های اروپایی به جای تنش زدایی در این 
پنج روز، اقدامات شدیدی را علیه روسیه اتخاذ کردند.

پوتین؛بازیخرابکن
نهبازیساز

ادامهازصفحهاول:
 نشــان دادنــد برنامه ریــزان خوبی هســتند 
درحالی کــه همتایــان روســی و پیش از آن 
استراتژیســت های شــوروی ســابق، بیشتر 
»بازی خراب کن« بودند و هســتند تا بازی ساز 
و یکی از دالیل اضمحالل و فروپاشــی شوروی 
سابق به همین امر برمی گردد که به جای تمرکز 
بر طرح های توسعه محوِر اقتصادی و تجاری در 
گستره جهان تحت نفوذ و سیطره خود، تالش 
داشتند بازی بلوک غرب و رقبای اروپایی خود 

را به هم بزنند.
پوتین در همه این سال ها که با ماده تبصره های 
شــبه قانونی، آزادی ستیز و غیررقابتی، تالش 
کــرد در ظاهر یک رییس جمهور قانونی، عضِو 
مادام العمر قدرت در جمهوری روســیه باشد، 
همواره در حسرت روزهای اوج و اعتالی اتحاد 
شوروی سابق بود ضمن اینکه مشاهده تمایل 
کشورهای حوزه بلوک شرق سابق به عضویت 
در ناتو نیز هراســی از آینده به وی می داد که 
احتماالً پس از مرگ یا حذف وی از راس هرم 
قدرت سیاســی، برخــی جمهوری های فعلی 
فدراســیون روسیه نیز به فکر استقالل بیفتند 
و یک بار دیگر این کشــور پهناور تجزیه شــود 

و آب برود.
با این دغدغه ها و چون استراتژیســت خوبی 
نیست و نه خودش و نه حلقه محدود معتمدانش 
»بازی ســازی« را یــاد ندارند تصمیم گرفت با 
تکیه به »عضو دائم شورای امنیت بودن خود« و 
همچنین »توان نظامی و قدرت هسته ای اش«، 
دست به بزرگترین »بازی خراب کنی« عمر خود 
بزند و با حمله به یک کشــور مستقل، بندهای 
منشور ملل متحد و بسیاری از کنوانسیون های 
بین المللی را زیر پا بگذارد و به این شکل به خیال 
خود، هم توسعه ناتو را متوقف کند و هم برای 
چالش های پنهان در زیر خاکســتر جمهوری 
روسیه تدبیری پیشگیرانه اتخاذ کرده باشد در 
حالی که گذشت زمان به همه ما نشان خواهد 
داد این ســرکنگبین، چگونه بر صفرا می فزاید 
و اتفاقاً کشــورهای بیشــتری میل می کنند به 

ناتو بپیوندند.
والدیمیــر پوتین البته اطمینان دارد که غرب 
از ترس گســترش جنگ در اروپایی که هشت 
دهه را در آرامش و امنیت نســبی ســپری کرد 
اقــدام نظامی علیه روســیه نمی کند و هر نوع 
اقدام شــورای امنیت ســازمان ملل متحد را 
بــا حق وتــو، کنترل خواهد کــرد و  با انهدام 
زیرســاخت های اوکرایــن و تبدیل کردن این 
جمهوری ســابق اتحاد شــوروی سابق به یک 
ویرانه، هم تحقیر ۳۰ ســاله ناسیونالیست های 
روس را از فروپاشــی اتحــاد شــوروی جبران 
می کند و هم به اســتان های داخلی خود این 
پیام روشــن را می دهد که کعبه آمال نه ناتو و 

غرب که کاخ کرملین است.
نکتــه ای کــه تــا ایــن لحظــه در نقطه کور 
تحلیل هــای والدیمیر پوتین قرار دارد و هنوز 
متوجه آن نیســت این است که اعتبار جهانی 
یک رهبر سیاسی از لوازم smart power یا 
»قدرت نرم کشورش« است که وی با این اقدام 
سبعانه، تتمه اعتبار خود را پودر کرد و هر لحظه 
جنایاتی که اشغالگران روس در اوکراین انجام 
می دهند و هر نوع تخریب زیرساخت هایی چون 
فرودگاه ها و زیرگرفتن خودروی غیرمســلّح با 
تانک و مرگ غیرنظامیان همه به عنوان ســند 
جنایــت »والدیمیــر پوتین« در افکار عمومی 
جهان ثبت می شــود و ضمن این که این جنگ 
هزینــه ســنگینی بر اقتصاد روســیه تحمیل 
خواهد کرد، تمایل به سرمایه گذاری و تجارت 
با این کشور پهناور را به صفر می رساند و اعتبار 
سیاســی او در میان مردم کشــورش نیز مانند 
»صدام حسین« و »معّمر قذافی« به پایین ترین 
حد خواهد رســید و در بزنگاه تاریخی که دیر 
نخواهد بود، می بیند که حتی متحدان نزدیک 
وی نیز حاضر نخواهند شــد اعتبار خود را به 

پای وی بریزند.
   نکتــه بعــدی کــه پوتیــن درک نمی کند یا 
نمی خواهــد که به آن فکر کند این اســت که 
جهان تغییر کرده اســت و »قوه عاقله« دنیای 
قرن بیســت و یکم با دوران جنگ جهانی دوم 
یا دوران جنگ ســرد قابل مقایســه نیست و به 
همین دلیل است که حتی در مخالفت با حکم 
اعدام دیکتاتوری سّفاک چون »صدام حسین« 
در شــهرهای بســیاری راهپیمایی اعتراضی 
صورت می گیرد که دســت از اعدام بکشــید نه 
بــه این دلیل کــه از این دیکتاتور معدوم دفاع 
کنند بلکه به این خاطر که هرنوع قتل و کشتار 
را امری شیطانی می دانند و راه پیمایی اعتراضی 
کــه از مســکو تا تهــران و برزیل راه افتاد همه 
تأیید کننده همین رشــد است و بدیهی است 
افکار عمومی جنایات »پوتین« در حمله به یک 
کشور را به فراموشی نمی سپارد و حتماً در جای 
درســت انتقام خواهد گرفت، انتقامی که البته 

با نوع انتقام پوتین از اوکراین متفاوت است.
ایران منبع:عصر

اخبار کوتاه
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3اقتصاد گزارش

گرانی انواع برنج، شکر و گوشت در بازار

موادغذاییمدام
گرانمیشود

مشــاهدات از سطح بازار نشان می دهد در بین 
انواع برنج، گوشت و سایر کاال های اساسی، شکر 
رکورددار افزایش قیمت و گرانی است به طوری 
که قیمت آن 81.8 درصد نسبت به ماه مشابه 
ســال گذشته افزایش یافته است؛ هرچند برنج 
و گوشــت به ویژه گوشت مرغ هم از این گرانی 
جا نمانده اند و به طور مثال قیمت هر کیلوگرم 
گوشت مرغ تازه نیز در دی ماه با افزایش 4۵.۶ 
درصدی به نزدیک ۳۰ هزار تومان شده است.

حال ســوال اصلی این اســت که آیا این جهش 
قیمتی در کاال های اساســی ادامه دارد یا شیب 
آن در شب عید و سال 14۰1 کاهش می یابد؟
چرا قیمت گذاری دستوری موجب ثبات 

قیمت در بازار نمی شود؟
یــک اقتصاددان با بیــان اینکه قیمت گذاری 
کاال های اساســی ازسوی دولت موجب کاهش 
قیمت نخواهد شــد، گفــت: وقتی کاال در بازار 
کم باشــد قیمت آن به جــای آنکه تحت تاثیر 
قیمت های دســتوری باشــد از عرضه و تقاضا 

تبعیت می کند.
سید مرتضی افقه ادامه داد: تورم اعالمی ازسوی 
مرکز آمار و ســایر آمار های منتشــره میانگین 
تورم موجود است، ولی همزمان 9 گروه کاالیی 
دیگر نیز بررســی می شــود که از دل تک تک 
آن هــا می توان فهمیــد تورم موجود در جامعه 

بسیار باالتر است.
چرا فقرا گرانی را بیشتر حس می کنند؟

عضو هیات علمی دانشــگاه شهید چمران اهواز 
گفــت: یکی از مالک های تشــخیص فقرا این 
اســت که هزینه های غذایــی و خوراکی آن ها 
بخش اعظم هزینه هایشان را پوشش می دهد. 
به عبارت دیگر هرچه ســهم هزینه های غذایی 
از ســهم هزینه های یک خانوار باالتر باشد این 

خانوار فقیرتر است.
افقــه ادامــه داد: طبق همین قاعده فقرا تورم و 
افزایش قیمت ها را بســیار بیشتر از سایر اقشار 
جامعه حس می کنند، چون این گروه مجبورند 
تنها شکم خود را سیر کنند و از سایر هزینه ها 

چشم می پوشند.
گرانی مواد غذایی در ایران با جنگ 

روسیه و اوکراین
ایــن اقتصــاددان با بیان اینکه بررســی اقالم 
اساسی طی یک ماه نشان می دهد قیمت همه 
کاال های اساسی به جز برنج تایلندی و گوشت 
مرغ تازه گران شــده است، گفت: اگر تحریم ها 
برداشته نشوند و توافقی صورت نگیرد، افزایش 

قیمت ها چشمگیر خواهد بود.
افقه ادامه داد: جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت 
مــواد غذایــی ما نیز تاثیر می گذارد، زیرا برخی 
محصــوالت از جملــه 4۰ درصد ذرت ایران از 
اوکراین و روســیه تامین می شود. این در حالی 
است که اگر تحریم برداشته شود و ما همچون 
ســایر کشور ها بتوانیم غله و گندم و ذرت خود 
را از نقــاط دیگــر وارد کنیم تا این میزان تحت 

تاثیر جنگ قرار نخواهیم گرفت.
کراتوین مذا سر سایهجنگبر

این استاد دانشگاه گفت: در روز های اخیر شاهد 
اخبار زیگزاگی از مذاکرات وین هســتیم. این 
در حالی اســت که حرکــت زیگزاگی ایران در 
مذاکرات روی قیمت ارز و طال به شــدت تاثیر 

می گذارد.
افقــه ادامــه داد: اخبار و گزارشــات واصله از 
مذاکرات تا دیشــب نشــان می داد که ایران با 
بسته جدید و سختگیرانه تری نسبت به گذشته 
به وین بازگشته است و این موضوع می تواند به 

دلیل درگیری روسیه و اوکراین باشد.
سالآیندهسالسختیخواهدبود

توافقنشود گر ا
این اقتصاددان گفت: افق توافق تیره تر شده؛ در 
حالی که اگر توافقی حاصل نشــود و تحریم ها 
تداوم پیدا کند، ســال خوبی در پیش رو پیش 
بینــی نمی شــود؛ این نکته نیــز حائز اهمیت 
اســت که هرچند دولت از هــر طریق ممکن، 
توانســته عیدی ها را بدهد؛ اما وضعیت دولت 

خوب نیست.
افقه ادامه داد: واریز عیدی ها تقاضا را باال برده و 
همین موضوع موجب گرانی در شب عید خواهد 
شد. در این میان متاسفانه اگر توافق انجام نشود 
سال آینده سال سختی خواهد بود. دولت ادعا 
می کند با وجود تحریم ها توانسته یک میلیون و 
2۰۰ هزار بشکه نفت به چین بفروشد؛ با فرض 
صحــت ادعای دولــت در فروش یک میلیون و 
2۰۰ هزار بشکه ای نفت، می شود گفت که پیش 
بینی اولیه سختی در سال آینده، کمی تعدیل 
شــود، چون دولت با وجود تحریم، یک میلیون 
و 2۰۰ بشــکه فروخته و آن هم با قیمت باالی 
1۰۰ دالر؛ در حالــی کــه در بودجه قیمت نفت 

۶۰ دالر پیش بینی شده بود.
وی ادامه داد: البته طبق قوانین، دولت مجاز 
نیســت که مازاد درآمد را وارد بودجه کند و 
باید به صندوق توســعه ملــی واریز کند؛ اما 
وارد شــدن درامد فروش نفت به این صندوق 
نیــز کمک می کند اگر دولت دچار مشــکل 
شــد با اخذ مجوز از مجلــس و مقام رهبری 
 از صنــدوق بردارد تا از مشــکالت احتمالی 

جلوگیری کند.

اخبار اقتصادی

 تاثیر حمله روسیه به اوکراین 
چه تاثیری در بازار سرمایه ایران

تکمیلپازلبورسبابرجام
نفتوقیمتدالر

 عبور سربازان روس از مرز های اوکراین عالوه بر 
ایجاد تهدیدات جانی برای مردم اوکراین اقتصاد 
جهانی را هم متحول کرد و قیمت کامودیتی ها 
از جمله نفت به شــدت تحت تأثیر قرار داد؛ به 
طوریکــه بهای معامالت نفت برنت برای تحویل 
در ماه مه با ۰.9 درصد افزایش، به 98 دالر و 88 

سنت در هر بشکه رسید.
این شاخص پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین در 
هفته گذشته تا مرز 1۰۵ دالر و ۷9 سنت پیشروی 
کرده بود. البته به نظر می رسد هنوز حمله روسیه 
بــه اوکراین تاثیــر خاصی بر بازار بورس در ایران 
نگذاشــته و در روز دوشــنبه شاخص کل بورس 
رشــد 2 هــزار و ۵8۵ واحــدی را تجربه کرد و به 

یک میلیون 281 هزار واحد رسید.
درباره تأثیرات جنگ روســیه و اوکراین بر بازار 
ســرمایه از مجتبی معتمدنیا، کارشــناس بازار 

سرمایه پرسیدیم که در ادامه می خوانید:
این کارشــناس بازار ســرمایه با اشاره به تأثیرات 
جنگ روســیه و اوکراین بر بــورس ایران اظهار 
داشت: مشکل بورس ایران جنگ روسیه و اوکراین 
و بحرانی که بین اروپا و آمریکا و روســیه اتفاق 
افتاده و افزایش یا کاهش بهای نفت و کامودیتی 
نیست. بزرگترین مشــکل بازار سرمایه ابهامی 
اســت که در خصوص احیای برجام وجود دارد 
و سیاســتگذاری هایی که بر این اساس دولت بر 

بازار سرمایه حاکم خواهد کرد.
او ادامه داد: در شــرایط کنونی نقدینگی در بازار 
وجــود نــدارد و تا زمانی که نقدینگــی به بازار 
تزریق نشــود، بازار قابلیت رشد نخواهد داشت. 
چنانکه نفت به قیمت 1۰۵ دالر هم رسید، ولی 
گروه زیرمجموعه که پاالیشــی ها و شرکت های 
پتروشــیمی بودند، حتی به میزان افزایش بهای 

نفت نیز تأثیر نپذیرفتند.
معتمدنیا با تاکید بر وجود ابهام در بازار سرمایه 
گفت: اینکه سیاست بازار پس از توافق چه می تواند 
باشــد قابل بحث اســت، اما اگر این ابهام در مورد 
برجام برداشته شود، بازار جهت گیری پیدا خواهد 
کرد. درحال حاضر دلیل عدم ثبات و نبود نقدینگی 
بازار بورس اصال تحت تاثیر قیمت های جهانی و 

شرایط کامودیتی نیست.
او با اشاره به اینکه به نظر نمی رسد تحریم روسیه 
ادامه دار باشــد، تصریح کرد: در چنین شرایطی 
نمی توان برای یک اتفاق کوتاه مدت یک استراتژی 
بلندمدت چید. به نظر می رسد تاثیر مثبتی که از 
قبل دور زدن این تحریم توسط روسیه از طریق 
ایــران صورت بگیرد، می تواند برخی صنایع را به 
صورت کوتاه مدت منتفع کند، اما این مســئله 
خیلی به تحریم روسیه وابسته است و فکر میکنم 

که دنباله دار نخواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اصوال 
روســیه کشوری نیســت که اروپا و آمریکا، آن را 
تحت فشار بگذارند و آرام بنشیند؛ بنابراین خیلی 
نمی توان به این سناریو دل خوش کرد. درحالیکه 
اگر روسیه بخواهد تحریم را در بحث حمل و نقل 
و موادغذایی دور بزند، قطعاً ما می توانیم منتفع 

شویم.
وی افزود: شــاید حتی یک ســری از گروه های 
باالدستی هم به علت سوآپی که امکان انجامش 
براساس تحریم وجود دارد، نیز منتفع شوند، اما 
تاثیــر آن ماندگار نیســت و در نتیجه نمی توان 
سیاستگذاری بلندمدتی برای سرمایه گذاری در 

این گروه ها کرد.
معتمدنیا با اشاره به اینکه اقتصاد ما خیلی وابسته به 
سیستم اقتصاد جهانی نیست، گفت: اداره اقتصاد 
ما به صورت جزیره ای است و در چنین شرایطی 
نمی توانیم خود را با دیگر کشور ها مقایسه کنیم. 
هــر گونه تنش بــر اقتصاد دنیا تاثیر منفی دارد. 
طبیعتاً این تاثیر منفی بر بورس کشور های دنیا 

قابل مشاهده است.
او ادامه داد: کشــور های متخاصم تاثیر بیشتری 
پذیرفته اند و روســیه وضعیت بحرانی را در بازار 
سرمایه دارد. کشور های دیگر، اما با شدت کمتری 
این مشکل را دارند، اما از آنجا که ایران یک دوره 
طوالنی مدت تحریم را تجربه کرده، این شــرایط 

اثر چندانی بر بورس کشور ندارد.
وی درباره احتمال احیای برجام و تاثیر آن بر بورس 
تصریح کرد: احتماالً یک سری از گروه های به علت 
عدم رشد دالر در کوتاه مدت منتفع نمی شوند، 
یک سری صنایع توسعه پیدا می کنند. همچنین 
تــورم انتظــاری کاهش پیدا می کند و در چنین 
شــرایطی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ریسک 
کمتــری دارد؛ در نتیجه بهره بانکی نیز در ادامه 

کاهش پیدا خواهد کرد.
او در پایان تصریح کرد: کال در بازار سرمایه ابتدا 
ســهم های کوچک، سپس سهم های متوسط و 
در نهایت هم ســهم های بزرگ رشــد می کنند؛ 
بنابراین اگر رشــد سهم های کوچک آغاز شود، 
طبیعتاً شیفت ســرمایه گذاری به شرکت های 
متوسط و شرکت های بزرگ هم رخ خواهد داد؛ 
بنابراین االن باید منتظر چنین سیگنالی باشیم.

ومستأجر آستانهپوستاندازیسبکموجر تهراندر

مسکن باز هم گران می شود
 یک کارشــناس اقتصــادی گفت: برای 
14۰1 با توجه به بررسی ها نباید منتظر 
یک رویداد اقتصادی خاص بود. با این تیم 
اقتصادی آقای مخبر رســیدن به برخی 
ایــده آل های اقتصادی در ســال آینده 

بسیار بعید است.
علی حیدری گفت: در سال آینده بیشتر 
بازار هــای مالی به ویــژه در بازار فروش 
مسکن به سمت تجربه تلخ رکود خواهد 

رفت.
وی گفــت: ســیگنال مثبتی از وضعیت 
اقتصــادی مردم در ســال آینده وجود 
ندارد. به دلیل وضعیت احتمالی ســال 
آینــده، بازار مســکن های لوکســی و با 
متــراژ باال در بحث فــروش قطعاً رکود 
سنگین تری را خواهد داشت. اما احتمال 
معامــالت مســکن هایی با متراژ کمتر و 
خانه های قیمت مناسب، بیشتر خواهد 

شد. 
به گفته حیدری؛ شاید خبر ها و یا شایعاتی 
برون مرزی به دلیل شــکنندگی اقتصاد 
کشــور تأثیرات موقتی بر بازار مســکن 
داشــته باشــند، اما در آینده نزدیک با 
کاهش درآمد های مردم و روند صعودی 
قیمت ها، خرید خانه به جایی می رســد 
که بســیار سخت و برای عده بیشتری از 

مردم غیر ممکن خواهد شد.
وی در پاســخ به این سوال که سرنوشت 
برجــام تــا چه حدی بــر وضعیت بازار 
مســکن تأثیر گذار می باشد؛ گفت: این 
نوع خبر هــا می تواند تأثیرات لحظه ای 
بر قیمت مســکن بگذارند. بدون امید و 
پیــش فرض های برجام به احتمال زیاد 

نرخ تورم در سال 14۰1 برابر تورم سال 
جاری خواهد بود.

حیدری در پاسخ به این سوال که ساخت 
و ساز در سال آینده به کدام سو حرکت 
می کند؛ گفت: در ســال 14۰1 به دلیل 
اُفت بیشتر ارزش پول ملی، احتمال اقبال 
در حیطه پیش فروش و پیش خرید خانه 

احتمال بیشتر خواهد شد.
این کارشــناس اقتصادی یادآور شــد: 
ملک می تواند گزینه مناســب تری برای 
ســرمایه گذاری و حفظ ســرمایه های 
مردم باشــد از ایــن رو با کاهش ارزش 
اصلی پول هجوم مردم به سمت بازاری، 
چون مســکن بیشتر می شود. البته این 
استدالل شــامل برای همه اقشار مردم  

نمی شــود، بلکه یــک عده خاص دارای 
ثروت، چرخش ســرمایه خود را از سایر 

بازار ها به سوی بازار ملک می برند.
وی تصریح داشــت: سال آینده با استناد 
به بودجه، رکود در بازار ها رونق می گیرد 
و معنی بیشتری پیدا می کند. به احتمال 
زیــاد مســکن در حد و یــا نزدیک تورم 
حرکت می کند. دولت در ســال پیش رو 
با اعتراضات زیادی روبرو خواهد شد و در 
مسائل بین المللی با تنش های جدیدی 

مواجه خواهد شد.
حیدری می گوید: زوایای فروش مسکن 
در ســال آتی به صورت خیلی آهســته 
تــا نزدیک تورم پیــش خواهد رفت. در 
متراژ هــای کوچــک وضعیت معامالت 

کمی قابل قبول تر از معامالت متراز های 
باال خواهد بود.

این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به 
وضعیت بازار اجاره ادامه داد: مدیریت 
دولت سیزدهم و دولت قبلی در بحث 
کرونا نسبت به خیلی از کشور ها حتی 
کشــور های منطقه عملکرد مناسب و 
قابــل قبولی نبوده اســت. پس انتظار 
می رود ســال آینــده در ادامه این نوع 
مدیریت دولت، تأثیرات مخرب کرونا 
بر بازار رهن و اجاره واحد های تجاری 
بیشتر و قیمت ها در این بخش افزایش 
یابد. چراکه کســب درآمــد در تمام 
بازار ها همچنان ســنگین و سخت تر 

خواهد شد.

وی گفت: بخش رهن و اجاره مسکن برای 
خانواده ها بسیار سخت و دشوار و گران تر 
از ســال 14۰۰ خواهدشد. حرکت های 
خود شیفته سکان داران دولتی اقتصادی 
کماکان تکرار رویداد های تلخ گذشــته 
در عــدم رضایت مردم در نحوه مدیریت 
بازار ها به ویژه بازار مسکن و افزایش تورم 

غیر کنترل را خواهد داشت.
حیدری با تأکید بر اینکه موج گرانی رهن 
و اجاره در سراسر کشور راه خواهد افتاد، 
گفــت: تورم تمام مرز هــای جغرافیایی 
ایــران را طی می کند. فقط احتمال دارد 
در بازه های زمانی بســیار کم با اتفاقات 
خــاص و یــا رحم مردم به یکدیگر کمی 
از تــورم رهن و اجــاره ان هم به صورت 

مقطعی کاسته شود.
به گفته حیدری؛ تورم بر مسکن و ساخت 
و ســاز و تعمیرات خانه تأثیر گذار است. 
مالک ناچار است پول بیشتری برای سرپا 
نگه داشتن خانه خود از مستأجر دریافت 
کند. پس اجبار تورم بر مردم ناشــی از 

ضعف مدیریتی بازار مسکن است.
وی گفــت: ضعــف مدیریــت دولت در 
اقتصــاد و تورم ســال آینــده، ترکیب 
جمعیتــی در تهران را از لحاظ ســبک 
موجــر و مســتأجری تغییر خواهد داد. 
تعداد مســتاجران رو به افزایش و کوچ 
این قشر از جامعه از مناطق باالتر به پایین 
شهر بیش از سال های قبل خواهد شد.

حیدری تأکید داشت: تورم سال 14۰1 
واحد های مســکونی را گــران و تعداد 
مســتاجران را در تهران را بیشتر خواهد 

کرد.

حداقل دستمزد تا ۶0 درصد افزایش پیدا می کند؟

نشانه های امیدبخش برای مزد ۱۴۰۱ 
 معاون روابط کار وزارت کار این احتمال را مطرح کرده 
که مزد کارگران در جلسه شورای  عالی کار مورخ 21 
اسفند نهایی شود؛ اما از آنجاکه این کار بدون مساعدت 
دولت و صرف نظر کردن از استدالل هایی که افزایش 
مزد را تورم زا می داند، محقق شدنی نیست، این سناریو 
مطرح می شود که در مذاکرات مزد 14۰1، وزارت کار 
به  عنوان رئیس جلسات به نقض داوری و تسهیل کننده 
قانون برگردد و به جوش خوردن سریع توافق کارگران 
و کارفرمایان کمک کند.کارفرمایان براساس ماده 41 
قانون کار خواســتار تعیین مزد به  صورت منطقه ای 
هستند اما در مقابل، نمایندگان کارگری با استناد به 
اینکه در همان ماده قانونی، مکلف شده که حداقل مزد 
و معیشت تعیین شده برای کارگر باید حداقل معیشت 
خانوار را تأمین کند، ضمن استقبال از منطقه ای شدن 
مزد، پیش شرط اجرای آن را حل معضل تعیین حداقل 
معیشت عنوان می کنند.حاال آنگونه که معاون روابط 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: با وجود 
اینکــه مطالعات اجرای مزد منطقه ای در حال انجام 
است اما برای مزد 14۰1 هیچ تغییری ایجاد نخواهد 
شد و حداقل مزد کارگران برای سال آینده به صورت 

کشوری و یکسان تعیین خواهد شد.
توافقرویمزدملی

پیرو درخواســت کارفرمایان برای تعیین مزد14۰1 
به صــورت منطقه ای، مرکز پژوهش های کار و تأمین 
اجتماعی دســت به کار انجام مطالعات کارشناســی 
در این زمینه شــده؛ اما به واســطه نبود پیش نیازها و 
زیرساخت های اجرای مزد منطقه ای، حداقل در سال 
پیش رو نیز مزد به صورت یکسان و ملی تعیین خواهد 
شد.پیش  از این نمایندگان کارگری نیز احتمال اجرای 
مزد منطقه ای در سال آینده را رد کرده بودند اما حاال 
معاون وزیر کار علنا این بحث را مختومه اعالم کرده 
اســت.با این تفاصیل در ســال 14۰1 نیز مانند سال 
قبل، شرکای اجتماعی روی یک رقم مشخص به عنوان 
حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار توافق می کنند 

و مزایای مستمر کارگری نظیر حق مسکن، بن خواروبار 
و... را نیز تعیین می کنند. بعد از آن همه کارفرمایان 
مکلف می شوند مصوبه مزد14۰1 را بدون کم و کاست 

و براساس قانون ملی اجرا کنند.
احتمالتوافقسریع

از ابتدای هفته جاری، نمایشــگاه دستاوردهای 18۰ 
روزه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در محل این 
وزارتخانه برگزار شــد و به  مدت 2 هفته قرار اســت 
با حضور مســئوالن و مدیران مرتبط، دستاوردهای 
این وزارتخانه تشریح شود.در آخرین نشست خبری 
حاشیه این نمایشگاه، علی حسین رعیتی فرد، معاون 
روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی چند 
نکته اصلی در مورد تعیین مزد 14۰1 اعالم کرد که 
تــا حــدودی ابهامات مذاکرات مزدی را حل می کند.
نخستین نکته ای که رعیتی فرد اظهار کرده این است 
که 21 اسفندماه، آخرین نشست شورای  عالی کار در 
ســال جاری اســت و او ابراز امیدواری کرده که در این 
جلسه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تعیین 
شود.اهمیت این نکته از آن روست که در سال های قبل، 
اصال محدودیت های زمانی در مذاکرات مزدی مدنظر 
قرار نمی گرفت و تا قبل از حصول توافق جامع میان 
شرکای اجتماعی، جلسات شورای عالی کار در آخرین 

ساعات کاری سال نیز ادامه پیدا می کرد.

براســاس قانون کار، هر یک شرکای اجتماعی اعم از 
دولــت، کارفرما و کارگر ۳نماینده دارای حق رأی در 
شورای عالی کار دارد و در این میان، نمایندگان دولت 
به خصوص وزیر کار که ریاست شورای عالی کار را نیز 
عهده دارد، بیشتر در نقش داور، میانجی و کارشناس 
عمــل می کنند؛ اما در عمل به واســطه اینکه دولت 
بزرگ ترین کارفرمای کشــور است، این نقش داوری 
در اغلب دوره های تعیین مزد فدای نقش حاکمیتی 
دولت می شود.این در حالی است که امسال حجت اهلل 
عبدالملکــی، وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی علنا 
وزارت کار را داور و مســئول توافق و اجماع کارگران 
و کارفرمایان در تعیین دستمزد عنوان کرده است.با 
توجه به اینکه در چند ســال اخیر، نمایندگان دولت 
یکــی از عوامــل تأخیر در تعیین مزد بودند و حتی با 
وجود توافق کارگران و کارفرمایان، با بهانه مقابله با تورم 
اجازه رشد دستمزد را نمی دادند، اظهارات رعیتی فرد 
و ابراز امیدواری او در مورد تعیین مزد در جلســه 21 
اسفند شورای عالی کار می تواند این احتمال را تقویت 
 کند که امسال دولت نیز قصد دارد با توافق کارگران 
و کارفرمایان همراهی کند و دستمزدی نزدیک تر به 

واقعیت های اقتصادی تعیین شود.
اولینمزددولتسیزدهم

مذاکرات مزد 14۰1 از آبان  ماه و با برگزاری جلسات 

کمیته مزد شورای  عالی کار آغاز شد و با نهایی شدن 
توافق شــرکای اجتماعی روی رقم 8 میلیون  و 9۷9 
هزار تومان برای حداقل هزینه معیشــت یک خانوار 
۳.۳نفره کارگری، عمال مسیر برای برگزاری جلسات 
نهایی شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد 14۰1 

باز شد.
معــاون روابــط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشــاره به اینکه تاکنون یک نشســت شورای عالی 
کار برگزار شده، می گوید: نرخ تورم منتهی به بهمن 
امسال 41.4درصد اعالم شده و شرکای اجتماعی نیز 
روی نرخ ســبد معیشت کارگری به توافق رسیده اند 
در این میان، گرچه بحث مزد منطقه ای در دســتور 
کار مرکز پژوهش های کار و تأمین اجتماعی قرار دارد 
اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران 
به صورت ملی و یکسان خواهد بود.رعیتی فرد در مورد 
اینکه حداقل دستمزد چه میزان است و چقدر سبد 
معیشــت خانوار را پوشــش می دهد، اظهار می کند: 
حقوق کارگران به خاطر تورم دچار کاهش ارزش شده؛ 
به ویژه در شــرایط جنگ اقتصادی که دشــمن ایجاد 
کرده و همچنین شــرایط کرونایی که به کارگاه های 
تولیدی آســیب زده و بر کاهش رشــد اقتصادی اثر 
گذاشته است باید کمک بیشتری به جامعه کارگری 
داشــته باشیم.این اظهارنظر معاون روابط کار وزارت 
کار، می تواند نشانه ای از عزم این وزارتخانه در کمک 
به جبران هزینه تحمیل شده معیشت کارگری باشد 
که طبق محاســبات همشهری، باید برای تحقق آن، 
حداقل مزد و مزایای کارگری تا ۶۰درصد افزایش پیدا 
کند. در این میان، تأکید رئیس دولت سیزدهم بر لزوم 
مقابله با فقر و تالش برای بهبود معیشت خانوارها نیز 
نکته امیدوارکننده ای برای کارگران است که می تواند 
به تعیین دســتمزد واقعی تر برای آنها منجر شــود.از 
اظهارات معاون وزیر کار چنین برمی آید که احتماال 
دولت سیزدهم در نخستین تجربه تعیین مزد کارگری 

به دنبال تسهیل گری و گشایش باشد.

خبر ویژه

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به 
در پیش بودن ایام پایان سال، رویه نادرست برخی 
شرکت ها در توزیع اقالم و بسته هایی در قالب هدیه 

عید به افراد خارج از سازمان ممنوع است.
حجــت اهلل عبدالملکی تصریح کرد: اعطای هر گونه 
هدیه، بســته و احیانآ کارت هدیه، ســکه یا وجه نقد 
و امثال آن ها به افراد خارج شــرکت ها و ســازمان ها 
ممنوع اســت.وی تاکید کرد: الزم اســت مدیران 

صندوق ها، ســازمان ها و بانک ها و همه شرکت های 
زیرمجموعــه اکیــدا رعایت این موضوع را پایش و با 
موارد تخلف، برخورد و موضوع را به مراجع نظارتی 

گزارش کنند.
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اعضای 
هیئــت مدیره منصوب یا منتخب زیرمجموعه های 
وزارت متبــوع )به صورت نماینده شــخص حقوقی 
یــا منتخب مجمع( مکلفنــد بالفاصله این موضوع 

را بــه هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت های محل 
تصدی خود اطالع رسانی کرده و به صورت مکتوب 
درخواســت کنند که این موضوع رعایت شــود.وی 
خواســتار آن شــد تا به عنوان ســهامدار عمده، از 
حسابرســان مستقل و بازرســان قانونی شرکت ها 
تقاضا شــود ضمن الزام شــرکت ها به افشــای این 
موضــوع در یاداشــت های همراه صورت های مالی، 

عدم رعایت آن را در گزارش خود درج کنند.

وزیرکار:

توزیع هرگونه اقالم و هدیه به مناسبت ایام عید ممنوع است
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نفت و انرژی 4

مدعیشد؛ رویترز

نفت روسیه خریدار ندارد

کوتاه از انرژی

کوتاه از انرژی 

حمایتعربستان
ادامههمکاریباروسیه از

اوپکپالس در
عربســتان ســعودی با وجود تشــدید 
تحریمها علیه روسیه و اعتراض جهانی به 
حمله نظامی مسکو به اوکراین، پایبندی 
خود به توافق اوپک پالس با روســیه در 
بازارهــای نفت را مورد تایید مجدد قرار 
داد. اوپک و متحدانش شامل روسیه در 
چارچــوب گروه اوپک پالس، ســرگرم 
تســهیل محدودیت عرضه ای هســتند 
کــه از اوایل ســال 2۰2۰ در واکنش به 
فروپاشــی تقاضا در اوج بحران پاندمی 
کوویــد 19 بــه اجرا گذاشــتند. دونالد 
ترامــپ، رئیــس جمهور وقت آمریکا در 
آن زمان مداخله کرد و ریاض و مسکو را 
تشویق کرد به جنگ قیمت خاتمه داده و 
با یکدیگر برای تقویت بازار نفت همکاری 
کنند.قیمتهــای نفت هفته جاری تحت 
تاثیــر عرضه محــدود و اختالالت پیش 
آمــده برای صــادرات نفت روســیه به 
دلیل تحریمهای گســترده علیه مسکو، 
بــه باالترین حد در بیش از هفت ســال 
گذشــته صعود کرد.اعضای آژانس بین 
المللی انرژی که روز ســه شــنبه برای 
گفــت و گو درباره بحران اوکراین دیدار 
کردند، موافقت کردند ۶۰ میلیون بشکه 
نفت از ذخایر استراتژیک خود آزاد کنند. 
آمریکا مایل است تولید نفت اوپک پالس 
ســریعتر از آنچه این گروه در اوت ســال 
گذشــته توافق کــرد، افزایش پیدا کند. 
امــا تنها معــدودی از اعضای این گروه 
شامل عربستان سعودی و امارات متحده 
عربــی ظرفیت مازاد تولید دارند. ریاض 
تاکنون در برابر فشــارهای آمریکا برای 
افزایش ســریعتر تولید نفت ایستادگی 
کرده اســت.اوپک پالس در دیداری که 
دوم فوریه داشت، موافقت کرد تولیدش 
را به میزان 4۰۰ هزار بشکه در روز برای 
مارس افزایش دهد و تا پایان ســپتامبر 
2.۶ میلیــون بشــکه در روز تولید فریز 
شــده این گروه باید احیا شود.والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه روز ســه 
شــنبه تماس تلفنی با شــیخ محمد بن 
زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی داشــت و 
در جریــان این مکالمه، دو طرف درباره 
توافــق اوپک پالس گفــت و گو کرده و 
متعهد شــدند به همکاری در بازارهای 
انــرژی جهانی ادامــه دهند.چهار منبع 
آگاه اوپــک پالس به رویترز گفتند: این 
گروه در نشست روز چهارشنبه وزیران، با 
وجود تحوالت اوکراین احتماال با افزایش 
تولید به میزان 4۰۰ هزار بشــکه در روز 
در آوریل موافقت خواهد کرد.این منابع 
آگاه گفتند حمله روسیه به اوکراین هیچ 
تاثیری تا به این تاریخ روی اجرای توافق 
نفتی اوپک پالس نداشــته است.امارات 
متحده عربی که متحد نزدیک آمریکا در 
خاورمیانه است، در رای گیری 2۵ فوریه 
برای قطعنامه شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد در خصوص اقدامات مســکو، 
رای ممتنع داد.بر اساس گزارش رویترز، 
کمیته فنی اوپک پالس روز ســه شنبه 
برای ارزیابی جدیدترین وضعیت عوامل 

بنیادین بازار دیدار کرد. 

ادامه توافقمسکووابوظبیبر
زمینهانرژی همکاریدر

رئیس جمهــوری روســیه و ولیعهــد 
ابوظبی توافــق کردند که به هماهنگی 
در زمینــه بازارهای جهانی انرژی ادامه 
دهند. والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، 
ولیعهد ابوظبی در تماسی تلفنی درباره 
توافق ســازمان کشورهای صادرکننده 
نفــت )اوپــک( و متحدانــش )ائتالف 
اوپک پــالس( گفت وگو کردند و متعهد 
شــدند به همکاری در بازارهای جهانی 
انــرژی ادامــه دهند.منابع اوپک پالس 
معتقدنــد این ائتالف به احتمال زیاد در 
نشست وزیران نفت و انرژی به سیاست 
کنونی خــود در افزایش تدریجی تولید 
نفــت پایبند خواهــد ماند.هر دو منبع 
تصریــح کردنــد که تهاجم روســیه به 
اوکرایــن تاکنون بر توافق کاهش عرضه 
اوپک و متحدانش تأثیری نداشته است.
وزیــران نفت و انرژی اوپک و متحدانش 
کــه توافق کردند از ماه اوت ماهانه 4۰۰ 
هزار بشــکه در روز بــه تولید نفت خود 
بیفزاینــد، امروز در بیست وششــمین 
نشســت وزارتــی اوپک پالس به صورت 
ویدیوکنفرانســی درباره افزایش تولید 

در ماه آوریل تصمیم گیری می کنند.

با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت؛

شرکتتوسعهمنابعآبونیروی
ایرانبهجمعسازمانهای

توسعهایکشورپیوست
مدیرعامل شــرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ایران گفت: این شرکت با تصویب کمیسیون 
اقتصــادی دولــت بــه جمع ســازمان های 
توسعه ای کشورپیوست.»سیدحسن رضوی« 
افزود: در جلســه ای کــه به همراه وزیر نیرو و 
معــاون برنامه ریزی و اقتصادی این وزارتخانه 
در کمیســیون اقتصادی هیات دولت برگزار 
شد، اعضای این کمیسیون با توجه به سوابق 
درخشان شــرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ایران به عنوان شرکت موفق در زمینه اجرای 
زیرساخت های عمرانی کشور، با عنوان سازمان 
توسعه ای در حوزه آب کشور موافقت کردند.

وی ادامــه داد: شــرکت آب و نیــرو با اجرای 
ماموریت های خود برای افزایش ظرفیت های 
صنعت برق آبی کشــور، به عنــوان یک نهاد 
توانمند ظاهر شده است و ضمن ایجاد ارتباط 
موثر و هماهنگ با ســایر نهادهای مرتبط، به 
یکپارچه سازی تصمیم ها در حوزه مطالعات، 
توســعه و بهره برداری از ســازه ها و تاسیسات 
بخــش آب و بــرق آبی، مدیریت مســتقیم 
طرح هــای اجرایی، بهبود ظرفیت های بخش 
خصوصــی از طریق بخش های مهندســی و 
اجرایی و ارتقای ســطح مدیریت صنعت آب 
و برق کشــور تالش می کند.در همین زمینه، 
وزارت نیرو در اجرای سیاست های اصل )44( 
قانون اساسی در بخش آب، صنعت برق آبی و 
با هدف کاهش حجم دولت، پیشنهاد توسعه ای 
شدن شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 
مدیریــت منابع آب ایــران را به منظور اجرای 
سریع تر و اثربخش تر طرح ها و پروژه های بخش 
آب و انرژی برق آبی و اســتفاده حداکثری از 
پتانسیل های قانونی، جهت تصویب، به دولت 
ارایه کرده بود که این پیشنهاد در کمیسیون 

اقتصادی دولت به تصویب رسید.

وزیر نیرو:

کشتخارجازالگویوزارت
کشاورزیتامینآبنخواهدشد

وزیــر نیرو بــا تاکید بر مدیریت صحیح منابع 
آبی در کشور گفت: اگر کشت خارج از الگوی 
وزارت جهــاد کشــاورزی باشــد، تامین آب 
نخواهد شــد.علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در 
پاسخ به سوالی درباره کشت برنج در استان های 
غیرمجاز گفت: اگر کشت خارج از الگوی وزارت 
جهاد کشــاورزی باشد تأمین آب نخواهد شد 
بنابراین کشاورزان با انجام کشت بدون برنامه 
متضرر خواهند شد.وی با تاکیدبر لزوم مدیریت 
منابع آبی افزود: برای مدیریت مخازن سدها، 
ابتدا حجم مخازن تعیین وسپس متناسب با 
آن الگو و محدوده کشت تعیین می شود.وزیر 
نیرو ادامه داد: برای تأمین آب مورد نیاز کشت، 
کشاورزان باید در چارچوب الگوی تعیین شده 

محصول خود را کشت کنند.

کارشناس حوزه انرژی:

وزارتنفتدرمدیریت
مصرفوکنترلکمبودگاز
نقشفعاالنهایایفاکرد

یک کارشناس انرژی درباره عملکرد وزارت 
نفت در مدیریت کمبود گاز برای عبور از پیک 
مصرف گاز در زمستان، گفت: در دوره فعلی 
پیگیری های بیشــتری نسبت به دوره های 
قبــل برای مدیریت و کنتــرل مصرف گاز 
و تامین و ذخیره ســازی فراورده های نفتی 
نیروگاه ها انجام شده است. روح اهلل مهدوی 
کارشــناس حوزه انــرژی در مورد اقدامات 
وزارت نفت با اشاره به شکسته شدن رکورد 
مصــرف گاز در زمســتان امســال، اظهار 
داشــت: مصرف زیاد مشرکان خانگی باعث 
قطع بخشــی از سهم گاز صنایع پتروشیمی 
و فوالدی می شود و سهم آن ها به مشترکان 
بخش هــای تجاری و خانگی تخصیص پیدا 
می کند.وی اثرگذاری افزایش تعرفه پلکانی 
مشترکان گاز در جلوگیری از مصرف بی رویه 
را مقطعــی عنــوان کرد و افزود: نرخ قبوض 
بــا عبور از الگوی مصرف به یک باره افزایش 
پیــدا می کنــد و در نتیجه باعــث کنترل 
مصرف می شــود، اما این مســئله مستلزم 
تداوم در اجرای تعرفه گذاری پلکانی است.
این کارشــناس حــوزه انرژی گفت: باید در 
ســال های آتی با توجــه به نرخ تورم قیمت 
تعرفه ها نیز افزایش پیدا کند. به طور معمول 
در کشور ما اصالحاتی در نظام تعرفه ها انجام 
می گیرد که تا چند ســال ثابت می ماند، به 
نحوی که میزان تورم در سال های بعد باعث 
می شود به تدریج اثر اصالحات تعرفه گذاری 
کاهش پیدا کند.مهدوی ادامه داد: چنانچه 
در ســال های آینده اصالح تعرفه ها با توجه 
بــه نــرخ تورم تعیین شــود، مصرف گاز در 
بخش خانگی کنترل خواهد شــد. هرچند 
میزان مصرف گاز تااندازه ای به نحوه استفاده 
مصرف کننده بستگی دارد و از مرحله دیگر 

به وسیله انرژی بر وابسته است. 

تجــارت نفت روســیه با اقــدام تولیدکنندگان در 
بــه تعویق انداختن فــروش و امتناع واردکنندگان 
از پذیرش کشــتیهای روســی، دچار اغتشاش شد 
و خریــداران در سراســر جهان پــس از مجموعه 
تحریمهایی که علیه مسکو بر سر حمله به اوکراین 
وضع شد، در جست و جوی منابع جایگزین هستند.

کشــورهای متعــددی تحریمهای گســترده علیه 
شرکتها، بانکها و اشخاص روسی پس از حمله هفته 
گذشــته روســیه به اوکراین وضع کردند و غولهای 
انــرژی جهانی برنامــه هایی را برای خروج از پروژه 
های چند میلیارد دالری در روسیه اعالم کرده اند.

هر چند که تحریمها مستقیم تجارت نفت را هدف 
نگرفته اند اما خریداران نفت روســیه در آسیا، اروپا 
و شــمال آفریقا ناپدید شــده و صعود شــاخصهای 
قیمت جهانی به بیش از 1۰۰ دالر در هر بشــکه را 
به دنبال داشته اند. روسیه دومین صادرکننده بزرگ 
نفت خام در جهان پس از عربستان سعودی است و 
چهار تا پنج میلیون بشــکه در روز نفت خام و دو تا 
ســه میلیون بشکه در روز فرآورده های نفتی صادر 
می کند. در شــرایطی که تقاضا در دوران پساکرونا 
رشد چشمگیری پیدا کرده و تولیدکنندگان بزرگ 
قادر به همگام ماندن با تقاضای رو به رشد نیستند، 
بازیگران بازار از این واهمه دارند که روند رشد قیمتها 
ادامه پیدا کند.تاثیر تحریمها در سراســر بازار نفت 
ملموس بوده است. گرید نفتی اورال روسیه بیش از 
18 دالر در هر بشکه ارزانتر از معامالت فیزیکی نفت 
برنت عرضه می شود که در دوران پس از فروپاشی 
شــوروی بی سابقه محسوب می شود. حتی در این 

قیمت هم معامله گران قادر به یافتن خریدارانی که 
حاضر به دریافت نفت روســیه باشند، نیستند.یک 
معامله گر نفت روســیه گفت: هیچ کس تمایلی به 
خرید، حمل یا نگهداری نفت روســیه ندارد.معامله 
گران در بازارهای فیوچرز، قیمت قراردادهای جاری 
نفت برنت را 1۵ دالر باالتر از قراردادهای آتی برده 
اند که از هم اکنون تا شــش ماه دیگر تحویل داده 
می شوند. این قیمت بی سابقه بوده و نشان دهنده 
نگرانیهای رو به رشد نسبت به عرضه محدود است.

حتی نفت غیر روســی هم با مشــکالتی روبرو شده 
اســت. پنج معامله گر که مایل نبودند نامشان فاش 
شــود، به رویترز گفتند: خریداران از نفت خط لوله 
کنسرسیوم خط لوله کاسپین )CPC( برای تحویل 

 CPC در اواخــر مارس اجتناب می کنند. خط لوله
نفت از بندر نووروسییســک روســیه صادر کرده و 
آن را با گریدهای نفتی روســیه ترکیب می کند که 
اکثــر خریــداران را از دریافت این نفت بازمی دارد و 
یافتن بیمه برای کشــتیها را دشــوار می کند.مایک 
ورث، مدیرعامل شــرکت شــورون روز سه شنبه به 
خبرنگاران گفت: این منبع عرضه مهمی – بیش از 
نیم میلیون بشــکه در روز – به جهان اســت که در 
حال حاضر به عرضه نفت واقعا نیاز دارد. شــورون 
1۵ درصد ســهم در خط لوله CPC و ۵۰ درصد در 
شــرکت تنگیزشوراویل سهم دارد که میادین نفتی 
در غرب قزاقســتان را توسعه داده است.شرکتهای 
انرژی بریتیش پترولیوم، اکوئینور و شل خروج خود 

از پروژه های چند میلیارد دالری در روسیه را اعالم 
کرده اند و بریتیش پترولیوم بارگیری نفت کوره از 
بندر تامان روسیه در دریای سیاه را لغو کرده است. 
غول آمریکایی اکســون موبیل کارمندان آمریکایی 
خــود را از روســیه خارج می کنــد اما هنوز توقف 
فعالیتهایش در این کشــور را اعالم نکرده اســت.

خریداران در سراســر جهان به دنبال منابع دیگری 
برای تامین نفت مورد نیازشــان هستند. پاالیشگاه 
هندی دولتی بهارات پترولیوم که ماهانه دو میلیون 
بشــکه نفت اورال روســیه را خریداری می کند، به 
دنبــال دریافــت نفت بیشــتری از تولیدکنندگان 
خاورمیانه برای آوریل اســت. کانادا روز دوشــنبه 
اعالم کرد واردات نفت از روسیه را ممنوع می کند.

معامله گران آمریکایی از تجارت نفت روسیه اجتناب 
می کنند؛ در حالی که خریداران آســیایی منتظر 
شفافیت از سوی بانکها در خصوص امکان مبادله با 
فروشندگان روسی هستند. دولت مالزی اعالم کرد 
یک نفتکش با پرچم روســیه که هدف تحریمهای 
آمریکا قرار گرفته اســت، اجازه نخواهد یافت وارد 
بندر کواال لینگی شود.کشــورهای اتحادیه اروپا در 
حال بررســی ممنوعیت ورود کشتیهای روسی به 
بنادر این بلوک هستند. انگلیس روز دوشنبه اعالم 
کرد ورود کشتیهای متعلق به روسیه یا کشتیهایی 
کــه تحــت اداره، کنترل، کرایه یا ثبت این کشــور 
قرار دارند یا با پرچم روســیه حرکت می کنند را به 
بنادر انگلیسی ممنوع خواهد کرد.بر اساس گزارش 
رویترز، انتظار می رود روسیه صادرات نفت به چین 

را افزایش دهد. 

خبر ویژه

رئیس انجمن مهندســی گاز کشــور گفت: ایران باید از ظرفیت سند همکاری با 
چین برای جبران کمبود انرژی با توســعه انرژی های تجدیدپذیر اســتفاده کند.
منصور دفتریان گفت: شرایط طبیعی ایران آن قدر مناسب است که می توان به 
جای گازرسانی به مناطق مختلف از قبیل روستاهای صعب العبور، با استفاده از 
خورشید، انرژی مورد نیاز را تامین کرد.به گفته او، استفاده از انرژی خورشیدی، 
عالوه بر کاهش مشــکل کمبود گاز، مشــکل کمبود آب را نیز حل خواهد کرد؛ 
زیرا به علت پدیده گرمایش زمین، بســیاری از حجم آب پشــت ســدها در اثر 
تبخیــر از بیــن می رود که می توان با قراردادن صفحات پالســتیکی روی آب و 

نصب پنل های خوشیدی روی این صفحات، همزمان با تولید انرژی خورشیدی، 
تبخیر آب را نیز مدیریت کرد. فرآیند گذار انرژی یعنی تغییر رویکرد استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر به جای انرژی های فسیلی، منجر به این می شود که تمام 
کشور های دنیا، خواستار خرید پنل های خورشیدی و توربین های بادی شوند که 
ایران با دارا بودن مواد اولیه پتروشــیمی در این زمینه، باید به ســمت تولید این 
تجهیزات برود.  مســئوالن دولتی باید تالش کنند تا با اســتفاده از ظرفیت سند 
همکاری 2۵ ساله ایران و چین، تولید تجهیزات مربوط به پنل های خورشیدی 

و توربین های بادی را در کشور توسعه دهند .

رئیس انجمن مهندسی گاز کشور خبر داد؛ 

کاهشناترازیانرژی سندهمکاریایرانوچیندروازهایبرای

با مصوبه مجلس:

ایرانموظفبهشناساییمشترکانپرمصرفشد گاز شرکتملی
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی شرکت ملی گاز ایران و توانیر را 
موظفند کردند نسبت به هوشمندسازی مصرف، شناسایی مشترکان 
پرمصرف و نصب کنتورهای هوشمند برای واحدهای جدید االحداث 

اقدام کنند.
بر اســاس این خبر  در نشســت علنی مجلس شورای اسالمی بررسی 
بخش درآمدی الیحه بودجه 14۰1 نمایندگان تبصره )1۵( مربوط به 
برق و انرژی هسته ای را دستور کار قرار دادند.براساس بند )ج( تبصره 
1۵ که به تصویب نمایندگان رسید، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت 
هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای 
تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصوالت جانبی همراه 

با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش 
رســانده و درآمد حاصل از آن را پس از کســر هزینه ها)شــامل قیمت 
تمام شده کاال و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش( 
به حســاب خاصی نزد خزانه داری کل کشــور واریز کند. درآمد حاصله 
به حســاب افزایش ســرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم 
ســود ســهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاســبه می شود.در جزء 
)1( بند )د( مقرر شد: به منظور اصالح الگوی مصرف گاز و برق که بر 
اساس تعداد سرانه در خانوارها تعیین می شود، شرکت ملی گاز ایران 
و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیر دولتی ) با اولویت شرکت 
های کارور)اپراتور( مجازی( نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری 

ارتباط و شناســایی و وصول مطالبات مشــترکان با اولویت مشترکان 
عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند برای واحدهای 
جدید االحداث اقدام و هزینه مربوطه را به صورت اقساطی از مشترکین 
دریافت نمایند.همچنین بر اســاس بند )و( تبصره 1۵، تعرفه سوخت 
نیروگاههای خودتأمین که با تایید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای 
شمارش گر )کنتور( جداگانه باشند یا بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به 
تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، 
به میزان ســوخت مصرفی برای برق تحویل شــده به شبکه در ساعات 
اوج مصرف ، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی 

نیروگاه های حرارتی سال 1۳99 تعیین می شود.

در شرایط ناشی از تحوالت روسیه و اوکراین؛

بهنفعنفتایراناست همهچیز
نماینده ســابق ایران در اوپک معتقد اســت 
باتوجــه بــه التهاب موجــود در بازار نفت به 
دلیــل کاهش عرضه و تاثیر حمله روســیه 
بــه اوکراین و در پــی آن افزایش قیمت ها، 
اوضاع همه جانبه برای ورود ایران به این بازار 
مثبت اســت و پیش بینی شــرایطی مطلوب 
بــرای ایران در بــازار نفت وجود دارد.محمد 
خطیبی با اشــاره بــه وضعیت ایران در بازار 
نفت، اظهار کرد: افزایش قیمت نفت ناشــی 
از تحوالت روسیه و اوکراین است؛ جو روانی 
که ایجاد شده، تحریم های مختلفی را بر ضد 
روســیه اعمال کرده است، با این حال آنطور 
که گفته شده این تحریم ها شامل نفت و گاز 
نمی شــود، اما تحریم های مالی و مختلفی را 
اعمال می کنند، از جمله سیستم های بانکی 
و تراکنش ها که در حال بسته شدن است.وی 
افزود: اگر سیســتم های بانکی روسیه بسته 
شــود، صادرات انرژی نیز برای این کشــور با 
مشــکل مواجه خواهد شد، همانطور که این 
مشــکل برای ایران ایجاد شــد و یک مدت 
نفت را صادر می کردیم اما پول فروش نفت 

به کشــور باز نمی گشت، این مساله می تواند 
برای روســیه نیز چالش هایی را ایجاد کند.

نماینده ســابق ایران در اوپک با بیان اینکه 
این تحریم ها روی امنیت انرژی به ویژه نفت 
و گاز تاثیرات منفی خواهد داشت، اظهار کرد: 
در شــرایط فعلی بازار نگران اســت که چه 
اتفاقی خواهد افتاد؛ عرضه نفت روســیه نیز 
کم نیست و عدد قابل توجهی را دربرمی گیرد 
چراکه روســیه صادرکننده بزرگی در حوزه 
انرژی اســت، گاز این کشور 4۰ درصد اروپا 
را تامیــن می کند و صادرات نفت باالیی نیز 
دارد.خطیبی با بیان اینکه این کشــور هشت 
میلیون بشــکه نفت و فراورده صادر می کند، 
گفت: این رقم بزرگی اســت و در بازار تاثیر 
زیــادی می گذارد، اگر حتی بخشــی از این 
صادرات انجام نشود، بازار در این شرایط دچار 
تاثیرات باالیی می شود؛ در حال حاضر عرضه 
دچار مشکل است ، لذا در این شرایط ایجاد 
تغییر در بازار می تواند التهاب بازار را بیشتر 
کند.بــه گفته وی، در شــرایط فعلی تعیین 
جایگزین در بازار نفت کاری دشواری است .

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران خبر داد؛

گاز انتقال افزایش2.8درصدیمقدار
سال14۰۰ در

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تأکید بر انتقال 
پایدار جریان گاز طبیعی در زمستان امسال با وجود 
ســرمای بی سابقه، از افزایش 2.8 درصدی مقدار 
انتقال گاز در ســال 14۰۰ نسبت به مدت مشابه 
پارسال خبر دادبه گفته وی .طول خطوط انتقال 
گاز کشور اکنون ۳۷ هزار و 88۵ کیلومتر )معادل 
ســه برابر طول قطر کره زمین( اســت و 88 واحد 
تأسیسات تقویت فشار گاز، ۳2۶ واحد کمپرسوری 
شامل توربوکمپرســور، الکتروکمپرسور و موتور 
کمپرســور )کــه از نظر تعداد معــادل ۷۵ درصد 
موتورهــای فعال ناوگان هواپیمایی مســافربری 
کشــور است( و ۶1 مرکز بهره برداری خطوط لوله 
)یــارد( وجــود دارد.مقدار گاز انتقالی در 1۰ ماهه 
امسال 219 میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به 
مدت مشــابه پارسال افزایش 2.8 درصدی داشته 
چراکه گاز انتقالی در 1۰ ماهه ســال پیش 21۳ 
میلیارد مترمکعب گاز بوده است، امسال همچنین 
رکوردی تازه در تاریخ انتقال گاز کشــور به مقدار 
بیــش از 8۵1 میلیــون مترمکعب در 1۶ دی ماه 
ثبت شد.همچنین  امسال 2۷11 کیلومتر پیگرانی 

هوشمند )بیش از 14 هزار و 9۶ کیلومتر عملیات(، 
۳۳2۰ کیلومتــر پیگرانــی تمیزکننده و تعویض 
پوشــش 2۶ هزار و 414 مترمربع، تعویض کالس 
48۶8  متر و نشت یابی ۳۶ هزار و ۳۶۳ کیلومتر، 
همچنیــن بیــش از 1۵۰ مــورد تعمیرات توربو/
الکترو/انجین و کمپرسور گاز انجام شده است. از 
تعداد ۳۷ برنامه عمده در زمینه تعمیرات خطوط، 
تعویض پوشش و پیگرانی هوشمند، ۳۰ مورد انجام 
شــده و هفت مورد در حال اجراست که مربوط به 
پیگرانی هوشمند تعدادی از خطوط 1۰ اینچ و 12 
اینچ، ایمن ســازی خطوط در رودخانه های شمال 
و خط ششم سراسری است.در این بین تعمیرات 
خط چهارم سراســری و رفع ۵۷۳ عیوب ناشی از 
پیگرانی هوشمند حوزه مناطق 2، ۳ و ۵ عملیات 
در کوتاه تریــن زمان ممکــن انجام و این خطوط 
عملیاتی شــد،   تعمیرات دیگر خطوط ناشــی از 
پیگرانی هوشمند، بهره ور عمده مربوط به خطوط 
اول و پنجم تهران، خط ســوم سراسری، خط 48 
اینچ صادرات )حوزه منطقه ۳ عملیات( و خط هفتم 

سراسری در منطقه ۶ عملیات بود.
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55بانک و بیمه
مدیرانروابطعمومیو از تقدیر
5۶ سالروز ریسکبیمهتعاوندر

سالگیسندیکایبیمهگران
 ۵۶ ســالروز  در   
ســالگی سندیکای 
بیمه گران ایران، از 
مدیران روابط عمومی و ریســک بیمه تعاون به 

دلیل تالش های صادقانه تقدیر شد.
در پنجاه و ششمین سالروز تأسیس سندیکای 
بیمــه گران از ســمیه محمــدی، مدیر روابط 
عمومــی و امور مشــتریان و مریم سلماســی، 
مدیر ریســک و تعالی ســازمانی بیمه تعاون که 
به عنوان اعضای کارگروه های تخصصی روابط 
عمومی و مدیریت ریســک در سندیکا فعالیت 
می کنند به دلیل تالش و زحمات ارزشــمند و 

صادقانه تقدیر شد.
در ادامه مراســم گرامیداشــت سالروز تأسیس 
ســندیکای بیمه گران، ســید محمد کریمی، 
دبیرکل ســندیکای بیمه گران به 1۰ اســفند، 
ســالروز تأسیس پژوهشــکده بیمه نیز اشاره 
داشــت و بــه فعــاالن این ضلــع صنعت بیمه 

تبریک گفت.
وی افــزود: امیدوارم در ســال جدیدی که می 
آیــد اتفاقات مطلوبی برای حضور در ســاختار 

بین المللی صنعت بیمه داشته باشیم.
کریمــی ادامه داد: هم اکنون ســندیکای بیمه 
گران ایران در مطلوب ترین حالت تعامل با بیمه 
مرکزی اســت و از رئیس ســابق بیمه مرکزی و 
روســای کنونی و هیأت عامل بیمه مرکزی نیز 

برای این تعامل ارزشمند سپاسگزارم.
دبیــرکل ســندیکای بیمه گــران اضافه کرد: 
امیدواریم ساز و کار زندگی بیمه گران به مراتب 
بهتر شود و با کاهش آسیب ها هم خسارت های 
کمتــری پرداخت شــود و هم از درآمد حاصله 
برای ســرمایه گذاری در مســیر توسعه اقتصاد 

ملی بهره مند شویم.
وی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم ســندیکای 
بیمه گران و همت تالشــگران همکاران در این 
نهاد سبب شود تا بتوانیم پشتیبان خوبی برای 

تمام فعاالن صنعت بیمه باشیم.
کریمی همچنین اظهار داشــت: انتظار دارم که 
در ســال آینده نظم کارگــروه ها افزایش پیدا 
کرده و مشارکت نیز بیش از پیش تقویت شود؛ 
بر این اساس شاخص های متعددی تعریف شده 
تــا بتوانیم از ظرفیت حداکثری همکاران بهره 
مند شــویم. همچنین امیدوارم خروجی های 
جلســات نیز کاربردی تر و اثربخشــی جلسات 

نیز ملموس تر باشد.
دبیــرکل ســندیکای بیمــه گــران در ادامه 
تأکید کرد: دبیران شــوراها بــا کارگروه روابط 
عمومــی بیــش از پیــش تعامــالت خــود را 
 تقویــت کنند و از ظرفیت هــای این کارگروه 

استفاده شود.

با حدود 50 درصد رشد: 

میلیاردریالیبیمه فروش111هزار
11ماهه14۰۰محققشد آسیادر

 بیمــه آســیا در 11 ماهه 
سال 14۰۰ با تولید 111 
هــزار میلیــارد ریال حق 
بیمه، نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال قبل 49٫4 

درصد رشد داشته است.
بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور با تحقق برنامه 
عملیاتــی خــود 111 هزار میلیــارد ریال حق 
بیمه تولید کرده اســت که رشد 49٫4درصدی 
را نســبت به ســال گذشته نشان می دهد.بیمه 
های مهندســی با 1۷8٫8 درصــد، بیمه های 
باربــری۶۷٫2 درصد و بیمه های عمر و حوادث 
با ۵8٫4 درصد بیشــترین رشد تولید حق بیمه 
را داشته اند. بنابر این گزارش، هم چنین تعداد 
بیمه نامه های صادره در رشته بیمه های درمانی 
۵۵۳٫9درصــد و بیمه های انرژی ۶۵٫۳درصد 
رشد را نشان می دهد. این گزارش می افزاید، با 
پرداخت بیش از ۵۶ هزار میلیارد ریال خسارت 
در 11 ماهه امســال 4۵ درصد رشــد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل را شاهد هستیم. با توجه 
به ریســک ســنجی و نظارت دقیق بر پرداخت 
خســارت ها، نســبت خسارت با کاهش نسبت 

به مدت مشابه به ۵۰٫8 درصد رسیده است.

اخبار

دومینجلسهویدئوکنفرانسیاداره
کلروابطعمومیپستبانکایران

بااستانهرمزگان

دومیــن جلســه ویدئــو کنفرانســی اداره کل 
روابط عمومــی به  عنوان معین مدیریت شــعب 
اســتان هرمزگان برای بررسی مسائل و مشکالت 
استان، وضعیت تحقق اهداف سپرده ای ، پرداخت 
تســهیالت خرد بدون ضامــن ،مروارید پالس و 

خدمات ارزی برگزار شد.
این جلســه روز دوشــنبه 9 اسفندماه جاری و با 
حضور ســیدرحمان حسین پور، فیروز رحیمی و 
الهام محبوبیان رییس، معاون و کارشــناس اداره 
کل روابط عمومــی و احمد فرهمند مدیر شــعب 

استان هرمزگان برگزار شد.
در ابتــدای این جلســه فرهمند در گزارشــی از 
وضعیت عملکرد و اهداف ســپرده ای با اشــاره به 
افزایش 1۵4 درصدی هدف ســپرده ای، گزارشی 
از عملکرد شعب و باجه های بانکی روستایی تحت 

پوشش در این زمینه ارائه کرد.
در ادامه جلسه مدیریت شعب پست بانک استان 
هرمزگان، به تشــریح اهم مســائل و مشکالت و 
چالش های پیش روی مدیریت و شعب استان در 
حوزه های مختلف مروارید پالس، افتتاح حساب 
و ارائه خدمات برای اتباع بیگانه ، دســتگاههای 
PPP، به روز رســانی ســامانه بنکو و ضمانتنامه 
های گمرکی ، بانکداری الکترونیک و پیشنهادات 
و راهکارهــای الزم را جهت ارائه به مدیریت های 

ذیربط ارائه کرد.
در این جلســه حســین پور با تقدیر از عملکرد 
خوب مدیریت اســتان و شعب و باجه های تحت 
مدیریت، نســبت به انعــکاس کامل و پیگیری 
مســتمر موارد مطروحه به مدیریت های ذیربط 

قول مساعد داد.

تمدیدیکسالهکارتهای
بانکتجارتباتاریخانقضای

تاخرداد14۰1

بانک تجارت کارت های بانکی مشتریان خود را با 
تاریــخ انقضای تا پایان خرداد ماه 14۰1 به مدت 

یکسال دیگر تمدید کرد. 
به موجب دستورالعمل بانک مرکزی، در راستای 
مدیریت، کنترل و پیشــگیری از شــیوع بیشتر 
ویروس کرونا، تسهیل استفاده مشتریان از درگاه 
هــای غیر حضوری و کاهــش مراجعه حضوری 
هموطنان به شــعب و دســتگاه های خودپرداز، 
مهلــت اســتفاده از تمامی کارت هــای بانکی در 
شرف انقضای مشتریان این بانک تا پایان خرداد 
ماه 14۰1 به مدت یکسال دیگر تمدید خواهد شد.
بنــا بر این گــزارش، فرآیند تمدید تاریخ انقضای 
کارت هــای مشــتریان بانک تجــارت به صورت 
سیســتمی بــوده و نیازی بــه مراجعه حضوری 

مشتریان به شعب این بانک نیست.

کرد: رئیسشعبهزنجانبانکتوسعهصادراتایراناعالم

رشد ۸2 درصدی اعطای تسهیالت در ده ماهه سال جاری
رئیس شــعبه زنجان بانک توســعه 
صــادرات ایران گفت: این شــعبه از 
بانــک تا پایان دی ماه ســال جاری 
، نزدیــک به 4 هــزار میلیاررد ریال 
تسهیالت به مشتریان اعطا کرده که 
در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
رشد 82 درصدی را نشان می دهد.

علی اصغر گلکار در گفتگو با خبرنگار 
اگزیــم نیــوز اظهار داشــت: مانده 
تسهیالت شعبه زنجان بانک توسعه 
صــادرات ایران طی مدت یاد شــده 
حــدود 4 هزار میلیارد ریال بوده که 
در مقایسه با سال گذشته با 2 میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون ریال مانده تسهیالت، 
 رشد ۵۶ درصدی را تجربه کرده است. 
وی در ادامــه از رشــد 4۶ درصدی 
حوالــه های ارزی صــادره و وارده از 
شــعبه زنجان خبر داد و گفت: در ده 
ماهه اول سال جاری، نزدیک به 22 

میلیون دالر حواله ارزی صادره و وارده 
برای مشتریان انجام شده که نسبت 
به ســال گذشته در همین محدوده 
 زمانی 4۶ درصد رشــد داشته است.

گلــکار تصریح کرد: بانک توســعه 
صــادرات ایــران آمادگــی دارد به 
شــرکت های دانش بنیان اســتان 
بــه ویــژه واحدهای برخــوردار از 
ظرفیت های صادراتی، تســهیالت 
قیمــت تخصیــص دهــد.  ارزان 

بــه گفته رئیس شــعبه زنجان بانک 
توســعه صــادرات ایــران، عالوه بر 
تســهیالت، انواع خدمــات از جمله 
ضمانت نامه، حوالجات و اعتبار اسنادی 
 داخلی به مشــتریان ارائه می شود.

گلــکار ضمن تاکید بر ظرفیت باالی 
اســتان برای توسعه صادرات،گفت: 
محدودیتی در پرداخت تســهیالت 

ریالی به صادرکنندگان نداریم.

خبر ویژه

تنها بانک مســکن با ادغام تســهیالت پرداختی طرح اقدام ملی در 
نهضت ملی مســکن آمار پرداخت 8.۵ هزار میلیارد تومانی به حســاب 

سازندگان مسکن را اطالع رسانی کرده است.
بر اساس جزء 1۰ تبصره 18 قانون بودجه سال 14۰۰، بانک مرکزی 
موظف اســت گزارش عملکرد پرداخت تســیهالت ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومانی ســاخت مســکن را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار 
دهد. در این راستا بر اساس جزییات پرداخت به سازندگان مسکن به 
نظر می رسد، تنها بانک مسکن با ادغام تسهیالت پرداختی طرح اقدام 

ملی در نهضت ملی مسکن آمار پرداخت 8P۵ هزار میلیارد تومانی به 
حساب سازندگان مسکن را اطالع رسانی کرده که ۶P8 هزار میلیارد 

تومان از این مبلغ از آورده اولیه مردم تامین شده است.
همچنین بر مبنای اطالعات رســیده از ســوی وزارت راه و شهرسازی، 

عملکرد سایر بانک ها در این بخش نزدیک به صفر بوده است.
با توجه به آمار ارایه شــده، نظام بانکی به کمتر از ۰P۵ درصد تکلیف 
قانونی خود برای پرداخت تسیهالت حوزه ساخت مسکن جامع عمل 

پوشانده است.

گزارشعملکردتسهیالتساختمسکن بانکمسکنتنهابانکارائهدهنده

اخبار

بانکسرمایهظرفیتارائهخدماتمالیشایستهبهفرهنگیانرادارد
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تصویری که به واسطه 
برخی اتفاقات در بانک سرمایه از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان 
در سال های گذشته منعکس شده است با واقعیت امروز این مجموعه 
بزرگ اقتصادی همخوانی ندارد و بانک سرمایه همچنان می تواند 

منشا خدمات مالی شایسته به فرهنگیان باشد.
 مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به ظرفیت های موجود 
در موسســه و بانک ســرمایه، گفت: تصویری که به واســطه برخی 
اتفاقات در بانک ســرمایه از موسســه صندوق ذخیره فرهنگیان در 
سال های گذشته منعکس شده است با واقعیت امروز این مجموعه 
بزرگ اقتصادی همخوانی ندارد و بانک سرمایه همچنان می تواند 

منشا خدمات مالی شایسته  به فرهنگیان باشد.
در نشستی که با حضور جواد نوری، مدیرعامل به همراه نادر جعفر 
یوسفی قائم مقام و حمید باقرنژاد نایب رییس هیات مدیره و معاون 
مالی و ســرمایه انســانی موسســه و نیز فرج اله قدمی مدیرعامل و 
تعدادی از مدیران بانک ســرمایه و رضا عاصم نخجوانی مدیرعامل 
شــرکت ســرمایه گذاری فرهنگیان برگزار شــد، قدمی گزارش 
مبســوطی از اقدامات انجام شــده و مشــکالت و چالش های بانک 

سرمایه و شرکت های تابعه آن ارائه کرد.
جواد نوری پس از شنیدن این گزارش و نظرات و راهکارهای مدیران 
این بانک، گفت: ذینفعان اصلی صندوق، فرهنگیان عضو هســتند 

و تصویر اعضای موسسه از این مجموعه اهمیت بسیار باالیی دارد. 
البته روایت هایی که از صندوق وجود داشته است، الزاما با واقعیت 
ســازگار و یکی نیســت و با اطالع رسانی و شفاف سازی می توان این 

روایت را به واقعیت نزدیک کرد.
او افزود: در سال های گذشته چالش های تلخی برای صندوق ذخیره 
فرهنگیان به وجود آمده است که نقطه ثقل آن بانک سرمایه بوده 
است و همین امر باعث ایجاد تصور نامناسبی از صندوق شده بود. 
اگرچه در مقطعی اتفاقاتی افتاده است اما ما موظف هستیم دست 
به دست هم بدهیم و مشکالت این بانک را حل کنیم تا به ماموریت 
اصلــی خود بپردازد. مدیرعامــل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: 
هدف از تاســیس این بانک این بوده که بتواند به بانک اختصاصی 

جامعه بزرگ 2 میلیون نفری فرهنگیان تبدیل شود که با خانواده 
آنهــا بــه 8 میلیون و با دانش آموزان به 2۰ میلیون نفر می رســد و 
این کار، تدبیر بســیار خوبی بوده اســت. نوری تصریح کرد: هدف 
ما این اســت که بانک ســرمایه به ریل عادی خود در نظام بانکی 
کشــور برگردد تا هم نیازهای مجموعه  صندوق را برآورده کند و 
هم مثل هر بانک دیگری کارآمدی و کارکرد مالی خود را داشــته 
باشد. بنابراین ما مجدانه پیگیر امور بانک هستیم و می خواهیم در 
مورد آن تصمیم های جدی بگیریم. وی با اشاره به جلساتی که در 
مدت کوتاه مسئولیت خود در صندوق ذخیره فرهنگیان با نهادهای 
مرتبط برای حل مشکالت بانک سرمایه داشته است، تاکید کرد: در 
این مدت جلسه خوبی با حجت االسالم و المسلمین مصباحی مقدم 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم و یکی از مسائلی که 
ایشان مطرح کردند مساله بانک سرمایه بود. همچنین جلسه ای با 
بانک مرکزی داشتیم و در این رایزنی ها و تعامالت ما فضای کلی 
را می توانیــم آمــاده کنیم. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با 
اشاره به ظرفیت های عظیم صندوق و بانک سرمایه گفت: تیم فعلی 
موسسه با تمام توان در صدد رفع مشکالت بانک خواهد بود و الزم 
اســت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ســرمایه نیز خود را 
مکلف به پیگیری امور بدانند تا در راستای تامین منافع فرهنگیان 

و حل مشکالت بانک گام برداریم.

کالسه99۰5۶35 اداریموضوعپروندهاجرایی گهیاخطار آ
در خصــوص پرونــده اجرایــی 9905635 لــه مینــا لطفــی احمدگورابــی 
زنــد فتــح الــه بــه شــماره ملــی  و علیــه مرحــوم امیرجهانگیــری الكانــی فر
2721649061 )كــه وراث وی فتــح الــه جهانگیــری الكانــی بــه شــماره ملــی 
ملــی 0026125938  بــه شــماره  فاطمــه شــاكراردكانی  و   2721398911
مزایــده  صورتجلســه  طبــق  آنکــه  بــه  توجــه  بــا  ایــد(  گردیــده  تعرفــه 
140005018067014174 -1400/11/12 خودرو به شــماره ایران78-46 
م 444 و صورتجلســه مزایــده 140004318067000288- 1400/11/12 
ــاز تلفــن بــه شــماره 09126874596 بــه بســتانکار واگــذار گردیــده  امتی
اســت لــذا از تاریــخ رویــت ابــالع ظــرف 3 روز مهلــت داریــد نســبت بــه 
پرداخــت بدهــی اقــدام كنیــد در غیراینصــورت طبــق مقــررات نســبت بــه 

تنظیــم ســند انتقــال اجرایــی اقــدام مــی گــردد .

رئیسادارهاجرایاسنادرسمیرشت-شهرامدریا

گهیحصروراثت آ
آقای علیرضا اســماعیل زاده ویشــکائی به شــماره شناســنامه 3484 به اســتناد شــهادتنامه 
و گواهــی فــوت و فتوكپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی شــماره  0000686 تقدیــم ایــن شــورا 
نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت كه شــادروان نجمــه رمضانی مجاب به شناســنامه شــماره 
2422 در تاریــخ 1394/10/15  در اقامتــگاه دائمــی خــود در گذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی 
عبارتنــد از : 1- علیرضــا اســماعیل زاده ویشــکائی بــه ش ش 3484 فرزنــد محرمعلــی نســبت 
بــه ش ش 3485 فرزنــد محرمعلــی نســبت  زاده ویشــکائی  فرزنــد 2-مهــری اســماعیل 
فرزنــد 3-مهیــن اســماعیل زاده ویشــکائی بــه ش ش 3636 فرزنــد محرمعلــی نســبت فرزنــد 
4-محرمعلــی اســماعیل زاده ویشــکائی بــه ش ش 6 فرزنــد عابدیــن نســبت همســر)فوتی( 
بــه غیــر از وراث نامبــرده ورثــه دیگــری نــدارد پــس از انجانــم تشــریفات قانونــی و انتشــار 
ــت  ــه وصی ــا ارائ ــراض ی ــا اعت ــه ی ــه الیح ــول هرگون ــدم وص ــه و ع ــی در روزنام ــت آگه ــک نوب ی
نامــه ســری یــا رســمی حســب گواهــی متصــدی مربــوط و مالحظــه گواهینامــه مالیــات بــر ارث 
بــه شــماره 817-1400/9/22  ســرانجام درتاریــخ 1400/12 وقــت فــوق العــاده شــعبه دوم 
شــورای حــل اختــالف شهرســتان ســنگر بــه تصــدی امضــا كننــده زیــر تشــکیل و پــس از مالحظه 
پرونــده كار گواهــی مــی نمایــد كــه ورثــه درگذشــته منحصــر بــه اشــخاص یــاد شــده در بــاال 
بــوده و وراث دیگــری نــدارد و دارائــی ان روانشــاد پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق ودیونــی  
كــه برتركــه تعلــق مــی گیرد.وماتــرک متوفــی بــه نســبت ســهم یــک چهــارم از عیــن امــوال 
منقــول و قیمــت امــوال غیرمنقــول اعــم از عرصــه و اعیــان متعلــق بــه همســر و مابقــی ماتــرک 
بــه نســبت ســهم پســر دو برابــر ســهم دختــر مابیــن فرزنــدان آن مرحــوم قابل تقســیم اســت. 
قاضیشورایحلاختالفشعبهدومشهریسنگر-رضامسلمی

رنــگ  1396بــه  131SEمــدل  تیــپ  پرایــد  سبزســواری  بــرگ 
ســفید- روغنــی بــه شــماره شــهربانی ایــران 74-991د47بــه 
شاســی شــماره  و    5934660/M13 موتــور  شــماره 

روح  فاطمــه  اینجانــب  نــام  NAS411100H3384483بــه 
بخــش مفخــم بــا كــد ملــی 0923004701مفقــود گردیــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودشده
( و ســند كمپانی و كارت موتور سیکلت  اصل شناســنامه مالکیت)برگ ســبز
سیســتم تکتــاز تیــپ cc 150 مــدل 1386 بــه رنــگ قهــوه ای- خاكــی بــه 
شــماره موتــور 010181 و شــماره شاســی 8601201  بــه شــماره پــالک 87317 
ایــران 586 بنــام محمدجــواد مالنــژاد فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 
5484 و كدملــی2093483602  مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

مــی باشــند.

گهیفقدانگواهینامهموقتپایانتحصیالت آ
فلــزی  علیرضــا  بنــام  تحصیــالت  پایــان  موقــت  گواهینامــه 
اردبیــل   از  2008صــادره  شناســنامه  شــماره  رضــا   فرزنــد 
متولــد 1362رشــته علمــی كابــردی معمــاری مقطــع كارشناســی 
ناپیوســته نظــام آموزشــی تمــام وقــت در تاریــخ 1387.7.30 
ثبــت  شــماره  بــا  كرمانشــاه   واحــد  آزاد  دانشــگاه  در 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و  88.3.23مفقــود   ف/10482تاریــخ 

می باشد .

مفقودی
مجــوز نگهــداری ســالح شــکاری تــک لــول ته پــر مدل 
ــه 90904937  ــماره بدن ــه ش ــر 12 و ب ــی كالیب چخماق
زنــد اكبــر  ســاخت تركیــه متعلــق بــه بهمــن یاوریــان فر

مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی
شناســنامه مالکیــت و كلیــه اســناد و مــدارک ســواری پــژو تیــپ 
1600 آردی بــه رنــگ یشــمی روغنــی مــدل 1383 بــه شــماره 
ــور 11783017114  ــماره موت ــه ش ــران56 ب ــالک 419 ب 72-ای پ
بــه شــماره شاســی  83116899 متعلــق بــه انبیــاء زینــت عباســی 

فرزنــد تــراب مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

“توانیابان”راوظیفهخودمیدانیم حمایتاز
مدیرامور حوزه مدیریت وروابط عمومی بانک شهر با تاکید بر اینکه شایسته است تمامی سازمان ها و نهادها دقت و اهتمام کافی برای حمایت از توان یابان را دستور کار داشته باشند، گفت: حمایت از این قشر را در راستای 
توجه به مسئولیت اجتماعی، وظیفه خود می دانیم. سید نجیب حسینی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره و نمایشگاه هنرمندان توان یاب )همام( که با حضور جمعی از مسئوالن و حمایت بانک شهر در مرکز همایش های برج 
 میالد تهران برگزار شد، افزود: همواره کمک به رفع نیازهای اقشار مختلف جامعه را در چارچوب قوانین و مقررات بانک در درستور کار داشته ایم و برای تأمین نیازهای توان یابان نیز از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
 حسینی با بیان اینکه بانک شهر در راستای مسئولیت اجتماعی در تأمین نیازهای توان یابان قدم برمی دارد، تصریح کرد: یکی از مسئولیت های سازمان های اقتصادی و اجتماعی حمایت اقشار ناتوان است.

وی با تاکید بر اینکه مراقبت و توانمند سازی توان یابان در راستای توجه به مسئولیت اجتماعی ، می بایست به صورت جدی در دستور کار تمامی سازمان های دولتی و خصوصی قرار گبرد، خاطرنشان 
کرد: حمایت بانک شهر از اقشار کم توان جسمی و حرکتی و خدمت رسانی به آنان را مایه افتخار می دانیم.



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

29 رجب 1443   3 مارس 2022 پنجشنبه 12 اسفند 1400  شماره پیاپی 2057

ج: رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کر

میلیاردتوماناست سال14۰1حدود4هزار بودجهعمرانیشهرداریدر
البرز / مهدی فالح رفیع 

رئیس کمیســیون تلفیق شــورای اسالمی شهر 
کرج ســرجمع بودجه عمرانی مصوب سال آینده 
شــهرداری را با احتســاب اوراق مشارکت حدود 
چهار هزار میلیارد تومان عنوان کرد.علی قاســم 
پــور در جمــع خبرنگاران با بیــان اینکه بودجه 
مصوب سال 14۰1 نسبت به بودجه پیشنهادی 
شــهرداری بــه مبلغ پنج هــزار و 18۳ میلیارد و 
۶۳8 میلیــون تومان، حدود یــک هزار میلیارد 
تومان افزایش داشــته اســت، اظهار داشت: روند 
تصویــب الیحــه بودجه ظرف نزدیک به 2۰ روز، 
کاری بسیار سنگین و نفس گیر بود لذا از یکایک 
اعضاء و همکارانی که در این مسیر با کمیسیون 
تلفیــق همکاری داشــتند، قدردانی می نمایم.
وی ادامــه داد: الیحه بودجه شــهرداری کرج در 
چهلمین جلســه رسمی شــورای این کالنشهر 

بــا رقــم ۶ هزار و 1۰1 میلیــارد و 11۳ میلیون 
تومــان مصوب شــد. بودجه مصــوب مبتنی بر 
اتمــام پروژه های نیمه تمــام، خدمات و وظایف 
روزمره شــهرداری و برنامه های تکمیلی است و 
۶1 درصد بودجه مصوب مربوط به تملک دارایی 
ســرمایه ای، تعهدات قطعی و تملک دارایی مالی 
اســت که مجموع اعتبارات عمرانی شهرداری در 
سال آینده را تشکیل می دهد.عضو هیئت رئیسه 
شورای اسالمی شهر کرج، همچنین میزان بودجه 
مصوب شــهرداری در حوزه هزینه های جاری را 
۳9 درصد و معادل دو هزار  و ۳۶۳ میلیارد و ۵۳8 
میلیون تومان عنوان و جمع بودجه عمرانی را با 
احتساب اوراق مشارکت سه هزار و ۷۳۷ میلیارد 
و ۵۷۵ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: در الیحه 
پیشــنهادی شهرداری بودجه عمرانی ۵۳ درصد 
و جاری 4۷ درصد تعیین شده بود که این امر در 

کمیســیون تلفیق به صورت ۶1 درصد عمرانی 
و ۳9 درصد جاری، اصالح شد.قاســم پور، ســهم 
عمده هزینه های جاری شهرداری کرج به میزان 
۳۵ درصد را شامل حقوق و مزایای پرسنل عنوان 
کــرد و ادامــه داد: پرداخت عادالنه بین نیروهای 
رســمی و قراردادی شهرداری با کارکنان تامین 
نیرو در اعیاد و مناســبت ها از طریق این تصمیم 
برای سال آتی محقق خواهد شد.وی به اختصاص 
ردیف هایی از بودجه ســال 14۰1 شــهرداری 
برای تکمیل قطار شــهری، اجرای بزرگراه شهید 
سلیمانی، آسفالت معابر، احداث 1۰ زمین ورزشی 
و سرویس بهداشتی و ساخت ۳۰ پارک محله ای 
اشاره کرد.به گفته سخنگوی شورای اسالمی شهر 
کــرج، در بخش فرهنگی بودجه مصوب نیز برای 
تکمیل مصلی در دو نقطه کرج و مهرشــهر مبلغ 
۵۰ میلیارد تومان، تکمیل باغ موزه دفاع مقدس 

بــه مبلغ ۳۰ میلیارد تومان، ســاخت دو پالتوی 
نمایش به مبلغ ۵ میلیارد تومان و شروع عملیات 
اجرای تئاتر شــهر مبلغ 2۰ میلیارد تومان اعتبار 
در نظر گرفته شــده اســت. همچنین در بودجه 
جاری 2۵ ردیف کاهش داشته و 1۷ درصد افزایش 
داشته؛ این در حالی است که تمامی ردیف های 
بودجه عمرانی افزایشــی بوده و نسبت به بودجه 
پیشنهادی با 9۷ میلیارد افزایش روبرو بوده است.

این مســئول، با بیان اینکه بودجه ســال 14۰1 
شهرداری کرج در 2۷ جلسه و طی جلسات مستمر 
و بســیار فشرده مصوب شد، خاطرنشان کرد: در 
سال های گذشته گاهی تصویب بودجه شهرداری 
کرج تا اواخر اســفندماه یا حتی ماه های نخست 
ســال بعد طول می کشــید که این امر امسال و با 
همکاری یکایک اعضای شورای شهر و همکاران 
شهرداری، در وقت مناسب بررسی و مصوب شد.

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستاناردبیل:

صنعت گردشگری جذاب و پر درآمد است
اردبیل / گروه اســتان ها: رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
اردبیل گفت: صنعت گردشــگری با الگوهای جدید در عین جذابیت از 
صنایع پردرآمد و اشتغالزاست.داود شایقی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 
اردبیل با محوریت گردشگری اظهار کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل 
ظرفیت های ممتازی در گردشــگری طبیعی، تاریخی، ســالمت، ورزش 
های زمستانی و آبدرمانی ها دارد در قالب طرح جامع گردشگری به راحتی 
می توانیم از این ظرفیت در تولید ثروت و افزایش فرصت های اشــتغال 
اســتفاده کنیم.وی خاطرنشان کرد: با تاکید استاندار اردبیل سند جامع 
توســعه اســتان در دو ســال پیش رو با توانمندی های بخش کشاورزی، 
صنعت و گردشگری در حال تدوین است که امیدواریم  با تهیه این سند 
از سال آینده به صورت جامع و نگاه عملیاتی در همه این بخش ها طرح 
ها و برنامه های تعریف شده را عملیاتی کنیم.رئیس سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی اســتان اردبیل گفت: گردشگری استان اردبیل تنها محدود 
به ســرعین، مشــگین شــهر و اردبیل نیست بلکه خلخال و شمال استان 
ظرفیت ممتازی در گردشگری طبیعی و اکوتوریسم دارد که احیای آنها 
می تواند زنجیره این صنعت را در سطح استان پربار و غنی سازد.شایقی 
بیان کرد: در نشست امروز در کنار آشنایی با دیدگاه های سرمایه گذاران 
و فعاالن صنعت گردشگری با دیدگاه های اساتید دانشگاه و متخصصان 
این حوزه آشــنا شــدیم تا در تدوین سند توسعه استان در این بخش این 
رویکردها راهگشــا باشــد.وی افزود: در بودجه سال آینده و از محل سفر 
رئیس جمهور برای تکمیل طرح های حوزه گردشگری منابع خوبی پیش 
بینی شده که با تصویب الیحه 14۰1 در صحن علنی مجلس امیدواریم 
بخش عظیمی از این منابع برای تدارک زیرســاخت ها و تامین نیازهای 

استان در بخش گردشگری اختصاص یابد.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

رئیس سازمان حمل  و نقل بار و مسافر 
ج خبر داد؛ شهرداری کر

کسیهای خداحافظیکرجباتا
سالآینده پیکاندر

البرز /  اکبر حیدری 
رئیس سازمان حمل ونقل بارو مسافر شهرداری 
کرج گفت: طی ســه ماه گذشــته، حدود 2۰۰ 
دســتگاه پیکان از ســطح شــهر جمع آوری و 
تاکســی های جدیدی جایگزین آنها شده است.

سید جواد موسوی با اشاره به اینکه طرح حذف 
تاکســی های پیکان از خطوط تاکســی رانی در 
حال انجام اســت، اظهار کرد: به دستور شهردار 
و باحمایت شــورای شــهر، طرح جمع آوری و 
نوســازی تاکســی های پیکان از چند ماه پیش 
آغاز و با ســرعت قابل قبولی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: طی ســه ماه گذشته، حدود 2۰۰ 
دســتگاه پیکان از ســطح شــهر جمع آوری و 
تاکســی های جدیدی جایگزین آنها شده است.

این مســئول تاکیــد کرد: برای نوســازی این 
تاکسی ها، رانندگان به بانک های عامل مشخص 
شــده از ســوی سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری معرفی و وام ۶۰ میلیونی با بهره چهار 
درصدی دریافت می کنند.موســوی اضافه کرد: 
بــا توجــه به باال رفتن قیمت خودرو و همچنین 
اســتقبال زیاد رانندگان از این طرح، بنا شــده 
از فروردین ســال آینده وام در نظرگرفته شــده 
از ۶۰ میلیــون بــه 1۰۰ میلیون تومان افزایش 
پیدا کند.رئیس ســازمان حمل ونقل بارو مسافر 
شــهرداری کرج گفت: وام صد میلیونی در نظر 
گرفته شده هم با سود چهار درصد به متقاضیان 
ارائه می شــود.وی افزود: امیدواریم با استقبال 
تاکسی داران و تامین منابع مورد نیاز، سال آینده 
هیچ تاکســی پیکانی در خطوط تاکسرانی کرج 
فعال نباشــد.این مســئول در ادامه با اشــاره به 
گالیه تاکســی داران از وضعیت بیمه خود گفت: 
این دغدغه کشوری است و تنها به کرج مربوط 
نمی شــود و برای اینکه رانندگان تحت پوشش 
خدمات بیمه ای قرار بگیرند باید سازمان تامین 
اجتماعی و دولت موانع موجود را از میان بردارند.

در شهرستان سنقر و کلیایی؛

2پروژهصنعتبرق
افتتاحوکلنگزنیشد

کرمانشــاه / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت 
بــرق منطقــه ای غرب از افتتاح و کلنگ زنی  دو 
پروژه صنعت برق با اعتباری بالغ بر 82 میلیارد 
ریــال در شهرســتان ســنقر و کلیایی واقع در 
اســتان کرمانشــاه خبر داد.پروژه های توسعه 
پست ۶۳.2۰ کیلوولت و اتصاالت ۶۳ کیلوولت 
پست ۶۳.2۰ کیلوولت سنقر با حضور سیدجواد 
حسینی کیا نماینده مردم شریف سنقر و کلیایی 
در مجلس شــورای اسالمی، غالمرضا مرتضوی 
فرماندار و حجت االســالم اکبــری امام جمعه 
سنقر و کلیایی و دیگر مسئولین محلی افتتاح و 
کلنگ زنی شد.مهندس "علی اسدی" مدیرعامل 
این شرکت در ابتدای این مراسم ضمن تبریک 
فرارســیدن چهل و سومین ســالگرد پیروزی 
انقالب شــکوهمند اسالمی گفت: پروژه توسعه 
پست ۶۳.2۰ کیلوولت سنقر با نصب دو دستگاه 
فیدر 2۰ کیلوولت با هدف تأمین برق مطمئن و 
پایدار مورد نیاز شرکت عظیم فوالد اطلس گستر 
و با اعتباری بالغ بر 1۰ میلیارد ریال احداث و به 
بهره بردرای رســید.وی افزود: پروژه اتصاالت 2 
کیلومتر خط دومداره ۶۳ کیلوولت پست ۶۳.2۰ 
کیلوولت سنقر پروژه ای است که با اعتباری بالغ 
بر ۷2 میلیارد ریال و با هدف تغذیه پست جدید 
االحداث این شهرستان کلنگ زنی شد.مهندس 
اسدی ابراز داشت: مقایسه شاخص های صنعت 
برق در قبل و بعد از انقالب اسالمی نسبت به قبل 
از انقالب بیانگر پیشرفت چشمگیر این صنعت و 
بهبود خدمت رسانی به مردم است که دشمنان 
سعی در کمرنگ جلوه دادن این خدمات است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب در پایان 
گفت: به تمام دلســوزان و هم استانی های عزیز 
این قول را می دهیم که هیچ مشکلی در زمینه 
تأمین برق سرمایه گذاران در استان وجود ندارد 
و برق مورد نیاز هر ســرمایه گذار را برای توسعه 
زیرساخت های صنعتی استان تأمین می کنیم.

در ادامه ســیدجواد حسینی کیا نماینده مردم 
شریف سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسالمی 
ضمن قدردانی و ابراز رضایت از خدمات شرکت 
برق منطقه ای غرب بر توســعه زیرساخت های 
این شهرســتان تأکید کرد.غالمرضا مرتضوی 
فرماندار ســنقر و کلیایی نیز از ســرمایه گذاران 
برای توســعه زیرســاخت ها و کمــک به رونق 

اقتصادی در این شهرستان دعوت کرد.

قایانمسئول آ
اینشأنزائرانپیاده

مسجدمقدسجمکراننیست
چند ســالی است که غروب سه شنبه ها، عاشقان 
امام زمان سالم ا... علیه وعده گذاشته اند که مسیر 
حرم حضرت معصومه ســالم ا... علیها تا مســجد 
مقــدس جمکران را پیــاده طی کنند که به نوعی 
اعــالم وفــاداری و بیعت با حضــرت مهدی عج ا... 
تعالی فرجه الشریف می باشد.سه شنبه این هفته 
بنده با جمعی از دوســتان تصمیم گرفتیم که در 
این مســیر قدم بگذاریم که حال و هوای معنوی 
بسیار خوبی دارد.برخالف تصورم که فکر می کردم 
جمعیت زیادی را مشاهده نکنم ولی جمعیت قابل 
توجه و بسیار زیادی از مردم را مشاهده کردیم که 
از زن و مــرد و بــزرگ و کوچــک، از داخل قم و از 
خارج از قم با پای پیاده بلوار پیامبر اعظم صلی ا... 
علیه و آله و مسیر حرم حضرت معصومه به سمت 
مسجد جمکران را طی می کردند.اما نکته ای که 
واقعا درد آور و تاســف آور بود، این زائرین در این 
مسیر نسبتا طوالنی از حداقل امکانات نیز محروم 
بودند!  متاسفانه حتی امکانات اولیه هم برای این 
زائرین پیاده مهیا نبود، بین مسیر تعداد بسیار کمی 
سرویس بهداشتی سیار قرار داده شده بود که درب 
آنهــا قفــل بود و زائرین که خیلی ها به همراه بچه 
های کوچک خود آمده بودند و نیازمند دستشویی 
بودند نمی دانســتند چه کار کنند!! در بین مســیر 
حتی یک تانکر آب و آبخوری هایی قرار ندادند که 
این زائرین تشنگی خود را برطرف کنند و بسیاری 
از آنها عالوه بر خســتگی باید تشــنگی هم تحمل 
می کردند! واقعا برای من ســوال بود که این همه 
جلسات که ستاد زائرین در قم برگزار می کنند چه 
خروجی دارد که این دو مساله ساده و ابتدایی یعنی 
سرویس بهداشتی و آبخوری بین مسیر برای زائران 
تدارک دیده نشــده است!؟ این همه بودجه که به 
این بهانه تخصیص داده می شود در کجا خرج می 
شــود که زائر حتی از حداقل امکانات هم محروم 
اســت! باز خدا پدر این نیروهای جهادی آتش به 
اختیار و امام زمانی را بیامرزد که پول های شخصی 
خود را روی هم می گذارند ولو بســیار محدود تو 
مســیر یــک پذیرایی مختصــر و کمی آب و چای 
و شــربت پخش میکنند کــه البته به همه زائران 
نمی رسد ولی همین ها هم نبودند که دیگر هیچ! 
آقای سعیدی امام جمعه محترم، آقای شاهچراغی 
اســتاندار، آقای سقاییان نژاد شهردار و مسئولینی 
که به اســم خدمت به زوار دارید حقوق میگیرید 
و جلســه می گذارید و بودجه های کالن تصویب 
می کنید برای این خدمت به زوار در قم، پس این 
بودجه ها را کجا خرج می کنید؟! نکند زائران پیاده 
را جزو زوار حســاب نمی کنید؟! اگه واقعا دغدغه 
خدمت به زائران امام زمان را دارید، از پشــت میز 
خود بلند شــوید و غروب ســه شنبه هفته بعد یک 
ساعت وقت بذارید و این مسیر را پیاده بروید، اگر 
گنــاه بود، گناهش به گــردن من و اگر ثوابی بود، 
ثوابش برای شما. این مسیر را پیاده طی کنید که 
هم کمی از درد زائران پیاده حضرت را پچشید و هم 
ببینید این بودجه ها که به اسم کرامت زوار تصویب 
میشــود، کجا خرج میشود! شاید تکانی خوردید و 
کمی از مشــکالت این زائران را چون چشیدید به 
فکر حل آن بیفتید.یکی از مشکالت مسئولین ما 
همیشــه این بوده اســت که در اتاق های در بسته 
می نشــینند و بدون توجه به کف میدان و مســائل 
میدانی شروع به تصویب مصوبات کم فایده یا شاید 
بــی فایده می کنند.آقایان، میدانید حدود 2۰ روز 
دیگر نیمه شــعبان اســت و طبق برآوردها ان شاء 
ا... جمعیت بســیار زیاد و با شــکوهی قرار است از 
داخل و خارج به قم بیاید؟! با این وضعیت اسف بار 

میخواهید به زوار خدمت کنید؟!

با اعتباری افزون بر 4 میلیارد ریال انجام شد؛

اجرای4پروژهبهینهسازی
شبکهوتاسیساتتوزیعبرق

مهدیشهر در
ســمنان / گــروه اســتان ها: مدیــر توزیع برق 
شهرستان مهدیشهر از اجرای چهار پروژه اصالح 
شــبکه و تاسیســات توزیع برق با صرف اعتباری 
بــه مبلغ چهار میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال خبر 
داد.حســین حافظی با اشــاره به این که پروژه 
نصب ایســتگاه هوایی ابتدای خیابان یاس واقع 
در شــهرک شهید کالهدوز شهمیرزاد به قدرت 
1۰۰ کیلوولــت آمپر به اجرا درآمده گفت: پروزه 
تبدیل شــبکه فشار ضعیف هوایی خیابان ایران 
مهدیشهر، از جمله پروژه هایی است که به انجام 
رسیده اســت.وی افزود: به منظور اجرای پروژه 
بهســازی و تعویض پایه های فرسوده روستاهای 
پرور، تالجیم، تم و ســرآور، بهینه ســازی یک 
هزار و پانصد متر خط 2۰ کیلوولت، تعویض 1۵ 
اصله پایه فرســوده، اصالح ۷۰۰ متر شبکه فشار 
ضعیف و تعویض پنج اصله پایه فرســوده اجرایی 
شده است.حافظی تصریح کرد: بهینه سازی یک 
هزار و ۵۰۰ متر شــبکه فشارمتوســط و تعویض 
1۰ اصله پایه فرســوده حدفاصل روستای رسم 
رودبار تا گوشوارک، از دیگر پروژه هایی است که 
عملیاتی شده است.وی خاطرنشان کرد: کاهش 
تلفات انرژی الکتریکی، مقاوم ســازی و تعویض 
پایه های عارضه دار، رفع کانون های خطر، ارتقای 
تاب آوری شــبکه، ایمن ســازی محیط و رعایت 
رضایت مشــترکین، در زمره اهداف اجرای این 

پروژه ها به شمار می رود.

استانها 6

توسط آتش نشانان شهرداری گرگان صورت گرفت؛

وخودرو کارگر حوادثسقوط انجامعملیاتامدادرسانیدر
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل ســازمان آتشنشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری گرگان در خصوص حادثه اول گفت: عدم رعایت اصول 
ایمنی هنگام کار، ســقوط کارگر جوان را از ارتفاع ۳ متری ســاختمان 
در حال ســاخت در پی داشــت . موســی الرضا صفری در خصوص این 
حادثه اظهار داشــت: به دنبال تماس تلفنی اورژانس با ســامانه 12۵ 
آتش نشــانی و اطالع رســانی این حادثه که ساعت روي داد، بالفاصله 
آتش نشــانان ایســتگاه شماره پنج آتش نشانی گرگان به محل حادثه 
در هیرکان نهم اعزام شدند.صفری افزود: در محل حادثه مالحظه شد 
کارگر ساختمانی که بر اثر بی احتیاطی و سهل انگاری در رعایت اصول 
ایمنی هنگام کار از ارتفاع ۳ متری در طبقه دوم ســاختمان در حال 
احداث به کف همان طبقه ســقوط کرده است.وی افزود: خوشبختانه 
در این حادثه آســیب جدی متوجه کارگر نبوده و او مقداری از ناحیه 

ســر و کمر آســیب جزئی دیده است.مدیرعامل سازمان آتشنشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری گرگان ادامه داد: آتش نشانان به سرعت در 
حضور عوامل اورژانس کارگر ســاختمانی را با رعایت نکات ایمنی بر 
روی برانکارد، ثابت کرده و به وســیله طناب به پایین منتقل کردند. 
پس از انتقال به مکان امن برای ادامه درمان در اختیار پرسنل اورژانس 
قــرار دادند.صفــری تصریح کرد: یکی از عمده ترین حوادث مربوط به 
کارگران ساختمانی سقوط از ارتفاع است که جان بسیاری از این قشر 
زحمت کش را می گیرد و یا باعث نقص عضو های دائمی می شودوی 
در پایان گفت: از عزیزان کارگر درخواست می کنیم حتماً در حین کار 
در ارتفــاع حتــی ناچیز نکات ایمنی نظیر مهار با طناب، کاله ایمنی و 
محکم نمودن پایه های نردبان و یا چهارپایه را رعایت نمایند تا شاهد 

اینگونه حوادث تلخ نباشیم

مشهد / سیده زهرا حیدری 
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: هم اکنون 
1۰ تقاضا از ســوی ســرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد شهرک 
صنعتی غیردولتی در استان در مرحله بررسی و اخذ استعالم ها قرار گرفت 
و که طی جلسات کارگروه تعیین تکلیف شد. علی بهرامی زاده در حاشیه 
یکی از نشستهای آموزشی و توجیهی با هیات موسس شهرکهای صنعتی 
غیردولتی افزود : دلیل طوالنی شدن صدور مجوز برای ایجاد این شهرکها، 
دریافت پاسخ استعالم ها از دستگاههای اجرایی مربوطه و تایید کارگروه امور 
زیربنایی و در نهایت شورای برنامه ریزی و توسعه استان است. وی ادامه داد: 
طبق قانون، صدور مجوز برای شهرکهای صنعتی غیردولتی در قالب دو چک 
لیست انجام می گیرد که بر اساس آن در مرحله نخست باید زمین تحت 
مالکیت فرد متقاضی قرار داشته باشد و در این صورت مرحله دریافت پاسخ 
استعالمها از دستگاههای اجرایی مربوطه قابل اجرا خواهد بود. مدیر عامل 
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: پاسخ استعالمها مربوط 

به دستگاههای اجرایی از قبیل اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل 
راه و شهرسازی، شرکتهای آب، برق و گاز و اداره امور اراضی سازمان جهاد 
کشاورزی می باشد تا زمینی که قرار است شهرک صنعتی در آن ایجاد 
شود، هیچ مشکلی در ارتباط با محیط زیست، زیرساختها و دیگر کاربری 
ها نداشته باشد. وی افزود: پس از اینکه پاسخ مثبت استعالمها از سوی همه 
دستگاه های اجرایی دریافت شد، در صورتی که کارگروه امور زیربنایی و 
سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تاییدیه نهایی را برای تقاضای 
ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی صادر کرد، موضوع در هیات مدیره شرکت 
شهرکهای صنعتی استان مصوب و جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای 
آن صادر می شود. بهرامی زاده ادامه داد: برای تسهیل در صدور مجوزهای 
مربوط به شهرکهای صنعتی غیردولتی، حسب دستور استاندار، کمیته 
ای در شرکت شهرکهای صنعتی استان تشکیل و نشستهای آموزشی 
و توجیهی با هیات موسس شهرکهای صنعتی غیردولتی مورد تقاضا در 

استان برگزار شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی خبر داد؛

تعیینتکلیفتقاضایایجاد1۰شهرکصنعتیغیردولتی

خبر  ويژه

خوزستان / گروه استان ها: رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان رامشیر از توزیع بیش از ۷ هزار تن کود شیمیایی برای کشت 
پائیزه میان کشاورزان این شهرستان خبر داد.مهدی ناصری گفت: کشاورزی یکی از مهمترین شغل های مردم شهرستان رامشیر 
می باشــد و هزاران نفر در این شــهر به شــغل کشــاورزی می پردازند که تامین نهاده های کشــاورزی از جمله کود و بذر بر عهده ما 
می باشــد.وی ادامه داد: از این رو و در ســال جاری و برای کشــت پائیزه تا پایان بهمن ماه موفق به توزیع ۷ هزار و 14۵ تن کود 
شــیمیایی میان کشــاورزان شــده ایم و این رویه تا پایان مرحله داشــت ادامه خواهد داشت.ناصری بیان داشت: امیدواریم بتوانیم 
با حمایت از کشــاورزان شــاهد برداشــت باکیفیت و پررونقی باشــیم تا ابتدا ضمن خودکفایی در تولید گندم به موضوع اشتغال و 

رونق اقتصادی هم دست یابیم.

کرد: اظهار رئیسادارهتعاونروستاییرامشیر

تن 7هزار توزیعبیشاز
کودبرایکشت
پائیزه14۰۰
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یادداشت

؛ میکرونباسرایتپذیریبیشتر ُ
پایسابواریانتا جهانزیر

BA.2 میکرون با گونه
ُ
خطر بروز قله جدید ا

این روزها همه جا حرف از امیکرون، سویه  
جدید کرونا است که  پیر و جوان و کودک 
نمی شناسد و همه  افراد به  ویژه  کودکان 
را نشانه  می گیرد و به  سرعت در بین مردم 
در حال انتشار است.اما اکنون خبرها حاکی 
از آن است که برخی کشورها ساب واریانتی 
با عنوان BA.2 که به خانواده اُمیکرون تعلق 
دارد، را گزارش کرده اند که سرایت پذیری 
بیشــتری نســبت به اُمیکرون دارد.دکتر 
مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست درباره 
وضعیت کرونا در کشور، گفت: علت اینکه 
تعداد زیادی از شــهرهای قرمز از وضعیت 
قرمز کرونایی سریعا خارج شدند، پدیده و 
ویژگی خود این ویروس اســت. به طوری 
که در سایر مناطق دنیا هم سرعت افزایش 
مــوارد با اُمیکــرون و بعد هم پایین آمدن 
مــوارد بیــش از دلتا بود. همواره هم اعالم 
کــرده بودیم که امیدواریم ســرعت ابتال 
همانطور که به ســرعت بــاال می رود، به 
سرعت هم کاهش یابد. بنابراین این اتفاق 
ناشی از رفتار ویروس کرونا با سویه اُمیکرون 
است.وی افزود: در حال حاضر روند بستری 
و ابتالی ناشــی از اُمیکرون در کشور رو به 
کاهش اســت، اما نکته مهم این است که 
فعال اطالعات کافی نداریم. برخی کشورها 
ساب واریانتی با عنوان BA.2 که به خانواده 
اُمیکرون تعلــق دارد، را گزارش کرده اند. 
خود اُمیکــرون چندین زیرگروه دارد که 
یکــی از آن ها BA.2 اســت که در برخی 
کشــورها مشاهده شــده است.  یونسیان 
ادامه داد: گفته می شود که سرایت پذیری 
ساب واریانت BA.2 مقداری بیش از خود 
اُمیکرون اســت و برخی کشورها نگرانند؛ 
چراکــه ممکن اســت مجــددا یک قله 
کوچکتری را تجربه کنند. نمی دانیم اکنون 
وضعیت این ساب واریانت در کشور چگونه 
اســت و آیا در کشورمان شیوع پیدا کرده 
است یا خیر. ساب واریانت BA.2 در برخی 
کشورهای اروپایی جایگزین ویروس قبلی 
شده است، اما در آمریکا شیوع آن تا چهار 
الی پنج درصد رسید و سپس متوقف شد.

بروزیکقلهدیگردرپیکششم؛ خطر
محدودیتهارارهانکنیم

وی تاکیــد کــرد: اگر ما رفتارمان را به طور 
ناگهانــی تغییر داده و محدودیت ها را رها 
کنیم و در عین حال گونه BA.2 در کشور 
شــایع شود، ممکن است، مجددا یک قله 
دیگری داشــته باشیم، اما احتمالش زیاد 

نیست.

ابتالبهBA.2درکشور گزارشمواردیاز
یونســیان گفــت: در حال حاضــر تعداد 
 2.BA  معــدودی مبتال به ســاب واریانت
در کشور گزارش شده است، اما اینکه چه 
نسبتی از مبتالیان به این گونه مبتال شدند 
و آیا سرعت آن رو به افزایش است یا خیر، 
هنوز اطالعات کافــی نداریم، اما مواردی 
از ابتال به این گونه در کشــور داشــته ایم.
یونســیان با بیان اینکه از قله پیک ششــم 
از نظر بســتری و مرگ گذر کردیم، اما از 
نظر مرگ ومیر تاخیر داریم و طی یکی دو 
هفته دیگر از قله آن عبور می کنیم، گفت: 
انتظــار داریم کــه تعداد مرگ ها طی یک 

هفته دیگر کاهش یابد.  

چندتوصیهنوروزی
وی با اشــاره به نزدیکی تعطیالت نوروز 
14۰1، گفت: به نظر من مهمترین موضوع 
در تعطیالت نوروز و سفرهای نوروزی این 
است که اجازه استفاده از خودروها و وسایل 
حمــل و نقل عمومی برون شــهری فقط 
بــه افرادی که واکســن تزریق کرده اند یا 
تست منفی دارند، داده شود. سازمان های 
ناظر باید نظارت کافی در این زمینه داشته 
باشــند. اگر این اتفــاق رخ دهد، اقدامات 
آسان تر می شود. البته واکسن راه حل الزم 
است، اما کافی نیست و باید پروتکل ها هم 
رعایت شوند. امیدواریم که عید آرامی را با 

این اقدامات داشته باشیم.

ُامیکرونپایانکوویدنیست
دکتــر علیرضــا اولیایی منــش، معاون 
بهداشــت ســتاد کرونای مقابله با کرونا 
استان تهران در خصوص نحوه بیماریابی 
کرونــا در پایتخت، اظهار کرد: در ســویه 
امیکرون و به طور کلی در زمان رســیدن 
بــه پیک ها، موضــوع بیماریابی متفاوت 
می شود. حتی از نظر علمی اعالم می شود 

وقتی در پیک قرار داریم تســت ها دیگر 
فایده ندارند و یا خیلی از کشــورها شیوه 
خود را از تست PCR به رپید تست ها تغییر 
می دهنــد. وقتی در پیک قرار داریم بویژه 
در پیک امیکرون که به ســرعت جمعیت 
زیادی از مردم با شدت خفیف آلوده شدند، 
اصال تســت کردن خیلــی معنی ندارد و 
تست هایی که انجام می شود برای مطالعات 
اپیدمیولوژی و بررســی اینکه چند درصد 
آلودگی داریم، انجام می شود. ردیابی کل 
جمعیت در شرایط چنین پیک هایی معنا 
ندارد.او افزود: در کشــورهایی که تســت 
کرونــا پیش تر به صــورت دولتی انجام 
می شــد، در شرایط گســترش امیکرون 
اعالم شــد این تســت ها سوبسید دولتی 
نخواهد داشــت و آزاد حســاب می شود. 
معنای آن این بود که تســت خیلی فایده 
ندارد؛ چون یا افراد ناقل هستند یا گرفتار 
بیماری هستند. نه امکانات تست در حجم 
گسترش سویه امیکرون در هیچ کشوری 
وجود دارد و نه انجام تست ارزشمند است.
وی افزود: در ایران هم اعالم شــد هرکس 
عالئم ســندرمیک کرونا )عالئم مشــابه 

ســرماخوردگی( پیدا کرد، می تواند ۵ روز 
تا یک هفته مرخصی استعالجی بگیرد و 
افــراد دارای عالمــت در خانه بمانند تا با 
بهبود عالئم مجدد به کار بازگردند. اغلب 
کشــورهای دنیا هم با این شــیوه پیش 
رفتند. طی دوره امیکرون حدود 4۰ هزار 
تست PCR و ۵۰ هزار رپید تست در تهران 
انجام شــده است.او درباره نوع زیرواریانت 
در گــردش از ســویه امیکرون در تهران، 
بیان کرد: تا جایی که مطلع هســتم هنوز 
ســویه BA1  در گردش است؛ اما سه زیر 
واریانت امیکرون تفاوت چندانی با یکدیگر 
ندارند و هر سه سویه بیماری خفیفی ایجاد 
می کنند.وی درباره وقوع قله موج ششــم 
در تهران، تصریح کرد: از نظر آمار مراجعه 
موارد سرپایی مشاهده می کنیم که کم کم 
در شیب نزولی قرار می گیریم. اگر یک دفعه 
دچار پیک ناگهانی نشویم به نظر می رسد 
همین روزها درحال عبور از پیک امیکرون 
هستیم. اول موارد سرپایی کاهش یافته و 
ســپس موارد بستری معمولی، ICU و در 
نهایــت فوتی ها کاهش می یابند. با وجود 
ایــن امر، توصیه می کنــم به هیچ عنوان 
دچار ســاده انگاری نشــده و همچنان بر 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی اهتمام 
ورزیــم؛ زیرا برای اینکه مطمئن شــویم 
از پیــک عبــور کردیم بــه دو هفته زمان 
نیاز داریم.او تاکید کرد: بر اســاس اعالم 
ســازمان بهداشت جهانی و متخصصین، 
طی یکســال آینده هم با کرونا دســت و 
پنجه نــرم خواهیم کرد؛ بنابراین توصیه 
می کنــم به هیــچ وجه موضوع تکمیل ۳ 
دز واکسیناسیون، ماسک، فاصله فیزیکی 
و ماســک را رها نکنیم. یکی از دالیلی که 
آمار بستری و مرگ و میر در موج امیکرون 
باال نرفت، واکسیناسیون بود. باید پوشش 
واکسیناســیون به باالی 9۵ درصد برسد. 
نمی تــوان پیش بینی کــرد که امیکرون 
آخرین جهش کرونا بوده و دیگر جهشــی 
نخواهیم داشــت؛ این موضوع وابسته به 

رفتار مردم در تمام جهان است.

7جامعه
مامانو »بچه«بایداز

بابا»حساب«ببره؟
  مریم فوالدی ، مشاور

برخــی از والدینــی بدون گفت و گو با 
فرزندان و توضیح دادن علت تصمیمات 
و کارهایی که در خانواده انجام می شود 
سعی در به کرسی نشاندن حرف خود 
دارنــد، در این میــان نباید فراموش 
کــرد که بعضا والدیــن صبر و تحمل 
ندارند و هنگامی که کودک و نوجوان 
درخواستی دارد و یا به تصمیم والدین 
معترض است و می خواهد کار دیگری 
انجام دهد، در پی این هستند که سریعا 
به طریقی کودک و نوجوان را ســاکت 
کنند و از این رو یا به کتک زدن فرزند، 
تهدید و تحقیر کردن او و یا تسلیم در 
برابر خواســت او روی می آورند.فارغ از 
اینکه سبک فرزندپروری والدین باید 
مقتدرانه و نه ســهل گیر و سخت گیر 
باشد، توجه به این  نکته ضروری است 
کــه وقتی والد می شــویم باید صبر و 
تحمل خود را باال ببریم، هیجانات خود 
را کنترل کنیم و ســپس به بچه ها نیز 
یاد دهیم که چطور این هیجانات خود 
را کنتــرل کنند. اینگونه با ذکر دالیل 
منطقی برای خواســت خــود، فرزند 
را بــا تصمیم خود همــراه می کنیم و 
دیگر نیازی به ســهل گیری و ســخت 
گیری غیر منطقی با فرزند نیســت.با 
توجه به اهمیت ســبک فرزندپروری 
»مقتدرانه«، درباره سه سبک تربیتی 
ســخت گیر یا مســتبدانه، سهل گیر، 
مقتدرانه و اثراتش بر تربیت فرزندان، 
بایــد گفــت کــه در ســبک تربیتی 
مســتبدانه، والدین کنترل گر هستند 
و تصــور می کننــد تنها باید دســتور 
دهنــد و فرزنــدان بایــد فرمانبردار 
باشــند. ایــن والدین فکــر می کنند 
که بیشــتر می فهمند و می دانند و از 
این رو فرزنــدان فقط باید فرمانبردار 
باشــند. همچنین از روش های تنبیه 
بدنی و کالمی و مقایسه فرزندان با سایر 
کودکان و نوجوانان نیز زیاد اســتفاده 
می کنند.از جمله اثرات سبک تربیتی 
مســتبدانه ترس فرزندان از والدین و 
بــه تبع آن افزایش اضطراب و رعایت 
کــردن برخی اصــول و قوانین منزل 
و تصمیمــات والدیــن از روی تــرس 
اســت.از طرفی ممکن است در سبک 
تربیتی مســتبدانه، برخی از فرزندان 
هرچه بزرگتر شده و به سمت نوجوانی 
پیش روند کارشکنی کرده و از قوانین 
خانه و تصمیمات والدین اطاعت نکرده 
و طغیان کنند.برخی فرزندان والدین 
مســتبد، هیچ اعتمــاد به نفس، عزت 
نفس و خودباوری ندارند و در اجتماع 
نمی توانند آنگونه که الزم است خود را 
ابراز کرده و به موفقیت و پیشرفت های 
الزم دســت یابند.در ســبک تربیتی 
سهل گیر هم والدین دائما همانند برده 
در اختیار فرزندان اند و بی چون و چرا 
هرچه فرزند بخواهد را تهیه می کنند. 
از ســوی دیگر فرزنــدان نیز قوانین و 
مقررات و خط قرمزهای منزل را اجرا 
نکــرده و به طور کلی اطاعت از قوانین 
برایشــان معنایی ندارد.فرزندان این 
والدین احســاس می کنند افراد خیلی 
خاصی هستند، خودشیفته اند و همه 
باید در خدمت آنها باشــند.در سبک 
فرزندپروری مقتدرانه والدین به موقع 
و به جا قوانین و مقررات را به فرزندان 
آمــوزش داده و محکم، بدون تهدید و 
تنبیه و تحقیر کودک و نوجوان قوانین 
و تصمیمــات را با اصول مقتدرانه اجرا 
می کنند، در این سبک تربیتی فرزندان 
یاد می گیرند محیطی که در آن تربیت 
می شــوند قوانین و مقرراتی دارد، این 
قوانین به سود و نفع بچه ها است و از این 
رو تصمیمات والدین را قبول داشته و 
قوانین منزل را رعایت می کنند. گفتگو 
با بچه ها در این ســبک به شدت رایج 
است و والدین برای توضیح تصمیمات 
خود به کــودک و نوجوان نمی گویند 
"چون من مادر یا پدرت هستم تو باید 
حرفم را گوش کنی و این کار را انجام 
دهی"، بلکه علت تصمیمات را توضیح 

می دهند.

ارائهمهلتمجددثبتنام
ارشدگروهپزشکی14۰1 کنکور در
فرصــت ثبت نام آزمون کارشناســی ارشــد 
رشــته های گروه پزشــکی ســال 14۰1 از 
۳۰ بهمــن آغاز شــده بود و روز 1۰ اســفند 
14۰۰ به پایان می رســید.اما مرکز سنجش 
آموزش پزشــکی اعالم کرد: با توجه به اتمام 
مهلت ثبت نام آزمون کارشناســی ارشــد و 
درخواســت داوطلبان، فرصت مجدد جهت 
ثبــت نام جدیــد یا تصحیح اطالعات از تاریخ 
21 تــا 2۳ فروردین ماه 14۰1 در نظر گرفته 
شده اســت. آزمون ورودی دوره کارشناسی 
ارشــد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 
تحصیلــی 14۰2-14۰1 در روزهــای ۵ و ۶ 

خردادماه 14۰1 برگزار خواهد شد.

کالسهایدانشگاهآزاد
14فروردینحضوریمیشود از

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 
با اشــاره به آمادگی واحدهای دانشگاه آزاد بر 
حضوری شــدن کالس های آموزشی، اظهار 
کــرد: بــا توجه به کاهش آمــار مبتالیان در 
پیک ششــم کرونا و همچنین مجوز حضوری 
شــدن کالس ها از ســوی ستاد کرونا کالس 
های دانشــگاه آزاد اســالمی از 14 فروردین 
مــاه 14۰1 و پس از ایــام تعطیالت نوروزی 
حضوری خواهد شــد. رضا همدانچی با تاکید 
بر اینکه این حضوری شــدن در صورتی است 
کــه آن شــهر از وضعیت قرمز خارج شــود، 
گفت: بنا بر تاکید ریاســت دانشگاه، حضوری 
شدن کالس های آموزشی از 14 فروردین به 
صورت جد پیگیری می شــود و واحدها باید 
خود را برای حضور دانشــجویان در دانشــگاه 
آماده کنند. همدانچی خاطر نشــان کرد: در 
خصــوص ظرفیت تشــکیل کالس ها نیز به 
واحدها تأکید شده که موظفند پروتکل های 

بهداشتی را لحاظ کنند.

وزیرآمورش و پرورش:

معلمانمتقاضینقلوانتقاالت
بایدتعهداتشانرا
سپریکردهباشند

وزیرآمورش و پرورش با بیان اینکه افراد دارای 
استعدادهای برتر و نخبگان تأثیرات مستقیم 
و مثبتــی بــر روی مرتبیان)دانش آمــوزان( 
دارنــد، گفــت: الگوســازی و معرفــی افراد 
شایســته بــه دانش آموزان از سیاســت های 
ایــن وزارتخانه است.یوســف نــوری افزود: 
شــکوفایی استعدادهای دانش آموزان به ویژه 
دانش آموزان با نیازهای ویژه مســتلزم تالش 
و انجــام پیگیری هــای الزم اســت و در این 
خصوص باید بــا دانش آموزان و خانواده های 
آن ها گفت وگو و تبادل نظر انجام شــود.وی 
از ادامــه تالش ها بــرای اجرایی کردن طرح 
رتبه بندی خبر داد و افزود: فرآیند گزینش و 
اســتخدام در آموزش و پرورش باید با نهایت 
دقت انجام و صالحیت های عمومی و همچنین 
شایستگی های تخصصی مدنظر قرار گیرد.وی 
با اشاره به اهمیت حفظ سالمتی دانش آموزان 
و مربیــان و همچنین وضعیت تحصیلی آنها 
،گفــت: تعطیلی کامل مدارس امری مطلوب 
نیست و تأثیر این اقدامات دهه آینده مشخص 
خواهد شد لذا در بسیاری از مناطق با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی می تــوان مدارس را 
بازگشــایی کرد.نوری با بیان اینکه در فرآیند 
نقــل و انتقاالت متقاضیان باید تعهداتشــان 
را ســپری کرده باشــند، گفت: کمیته ای در 
راســتای اجرای تبدیل وضعیت ها تشــکیل 
شود تا مراحل آن به شکل دقیق انجام بگیرد.

جریمه نوروز کدامخودروهادر
یکمیلیونیمیشوند؟

جانشــین پلیس راهورناجا اظهار کرد: افرادی 
که ۳ دوز واکســن کرونا را تزریق کرده باشند 
برای ســفر در نوروز هیچ محدودیتی ندارند؛ 
حتی اگر شــهرها قرمز باشند.ســردار تیمور 
حسینی افزود: اگر مالک خودرو ۳ دوز واکسن 
را تزریق نکرده باشــد، سفرش غیرمجاز تلقی 
شــده و روزانــه یک میلیــون تومان جریمه 

خواهند شد.

ترددمشموالنغایبوغیرغایب
مقیماوکراینبهکشور

بالمانعاست
ســازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه 
به بروز جنگ و ناامنی در کشــور اوکراین و به 
منظور مساعدت و همدلی با مشموالن غایب 
و غیرغایب ایرانی که در کشور اوکراین اقامت 
دارند تا زمان آرام شــدن شرایط در اوکراین، 
می تواننــد بدون محدودیت به کشــور تردد 
کنند.الزم به ذکر اســت: مســئوالن سازمان 
وظیفــه عمومی آمادگی الزم برای همکاری و 

مساعدت الزم با این عزیزان را دارند.

خبر ویژه

معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی درباره ســاماندهی 
ســهمیه های کنکــور، گفت: در حــال حاضر وضع 
موجود سهمیه های کنکور را در جلسه ستاد راهبری 
نقشه جامع علمی کشور ارائه کردیم.رجبعلی برزویی 
افزود: هنوز هیچ تصمیمی در خصوص سهمیه های 
کنکور گرفته نشده ولی هر هفته بر روی ساماندهی 
ســهمیه های کنکور کار خواهیم کرد.اما پیش بینی 

من این است حدود دو تا سه ماه ساماندهی سهمیه ها 
زمــان به خود اختصاص دهــد.وی افزود: قطعاً این 
ساماندهی به کنکور 14۰1 نخواهد رسید و احتماالً 
تغییر در سهمیه ها به کنکور 14۰2 برسد.بر اساس 
این گزارش، منصور کبگانیان دبیر ســتاد راهبری 
نقشــه جامــع علمی کشــور نیز با تاکیــد بر اینکه 
ســهمیه های کنکور ساماندهی می شوند، نه حذف، 
گفــت: در حال حاضر 2۶ ســهمیه فعال در کنکور 

داریم که اکثراً مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
یا مجلس شــورای اسالمی هستند، بعضاً تعدادی از 
این سهمیه ها با هم متناقض هستند یا بعضاً از حیز 
انتفاع خارج شده و باید بازنگری شوند، بنابراین یک 
بازآرایی در بحث سهمیه ها الزم بود، نکته دیگر اینکه 
عموم مردم چنین خواســته هایی را از ما دارند که 
حقوق عامه رعایت شــود و همه احســاس کنند که 

عدالت در حال اجرا شدن است.

یک مقام مسئول:

کنکور14۰1نمیرسد ساماندهیسهمیههابه

عضو شورای شهر تهران خبر داد؛

پیسرقِتتجهیزاتشهری پایتختدر المانهایپالستیکیدر استفادهاز
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره 
گســترش دزدی از تجهیزات شهری که به گفته 
نیروی انتظامی برخی از آنها توســط پیمانکاران 
شهرداری انجام می شود، اظهار کرد: سرقت ها هر 
شب در شهر  تهران رخ می دهد و براساس برآورد 
هر شــب به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان المان ها و 
تاسیســات شهری مورد دستبرد قرار می گیرند.

ناصــر امانی افزود: در پارک ها و بوســتان ها نیز 
بســیاری از ابزار و تجهیزات را مورد ســرقت قرار 

می دهند، سوال من این است که آیا کمیسیونی 
تشکیل شده است که مشخص شود، سرمنشا این 
کار و علت آن چیســت و ببینند که راهکارهای 
جلوگیری از این قبیل اقدامات چیست؟ وی گفت: 
در پی ســرقِت تجهیزات شــهری، برخی مناطق 
راه های ابتکاری را انجام می دهند و یکســری از 
ایــن المان ها را تبدیل به المان های پالســتیکی 
می کنند که دیگر ارزشی نداشته باشد و اگر سرقت 
هم شــود به راحتی قابل جایگزینی باشد.اما این 

قبیل اقدامات خیلی مناسب کار مدیریت شهری 
نیست و شهرداری تهران باید با همکاری نیروی 
انتظامی و به شــکل مشــترک نخست ریشه این 
اقدامات را در ســطح شــهر تهران بررسی کنند و 
ریشــه آن را خشــک کنند و اگر هم نمی توانند 
برای جلوگیری و پیشگیری یک راهکاری را پیدا 
کنند که شاهد ادامه این روند نباشیم.او با تاکید 
بر اینکه اموال شهر مال مردم است و بنابر قانون 
ما به عنوان اعضای شورای شهر وظیفه صیانت و 

نگهداری از اموال و امکانات شهر را داریم، گفت: 
در شــورا در این زمینه مســئولیت داریم و باید از 
شــهرداری بخواهیم که حتما مانع این سرقت ها 
شود و از این قبیل اقدامات که منجر به هدر رفتن 
دارایی های شهر و مردم می شود، جلوگیری کند 
چرا که این رقم در واقع پول مردم است که سرقت 
می شــود و این یکی از وظایف اصلی ما به عنوان 
شــورای شهر اســت که به شهرداری تذکر دهیم 

که مانع این کار شوند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی:

اجراییمیشود کشور  سراسر ساماندهیموتورسیکلتسواراندر
رییس پلیس ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی درباره اجرای طرح 
ســاماندهی و انضباط بخشــی به تردد موتورسیکلت سواران در دیگر 
شــهرهای کشــور با توجه به تجربه اجرای آن در پایتخت ، اظهار کرد: 
طرح ســاماندهی و انضباط بخشــی به تردد موتورسیکلت سواران در 
کالنشــهرها با تدوین دســتورالعمل ویژه به صورت آزمایشی از تاریخ 
ســی ام بهمن ماه در کالنشــهر تهران اجرا شد.ســرهنگ محمد باقر 
ســلیمی با بیان اینکه عالوه بر پلیس راهنمایی و رانندگی، شــهرداری 
و پلیس هــای آگاهــی، امنیت، پیشــگیری و یگان امداد نیز در اجرای 
این طرح مشارکت دارند، گفت: در اجرای این طرح محل هایی برای 

توقف ســاعتی موتورســیکلت های متخلف در نظر گرفته شده است و 
موتورسیکلت های متخلف از یک تا 12 ساعت در همان محل نگهداری 
می شوند.به گفته سلیمی در همان محل توقیف موتورسیکلت ها نیز 
محل هایی در نظر گرفته شــد تا راننده در محل آموزش داده شــود، 
موتور ســیکلت نیز از یک تا 12 ســاعت در همان محل نگهداری می 
شــود و فرد باید مدارک خود را به ماموران ارائه داده و متعهد شــود 
کــه قوانیــن و مقررات را رعایت می کنــد.وی با بیان اینکه رویکرد در 
اجرای این طرح انتقال موتورســیکلت ها به پارکینگ نیســت، گفت: 
آمارهای چند روز گذشته نشان می دهد که از مجموع ۵2۰۰ دستگاه 

موتور ســیکلت متخلفی که به صورت موقت توقیف شــدند، کمتر از 
یــک درصد آن به پارکینگ منتقل شــده کــه این موتورها نیز عموما 
دارای دســتورات یا پرونده قضایی بوده یا اینکه فاقد پالک و مدارک 
و اصالت بوده اند. رییس پلیس ترافیک شــهری راهنمایی و رانندگی 
درباره اجرای این طرح در ســرار کشــور نیز گفت: دستور العمل های 
اجرای این طرح نوشته و برای فرمانده کل انتظامی کشور ارسال شده 
است. در روزهای آینده و به احتمال زیاد از اوایل سال 14۰1 این طرح 
با دســتور فرمانده کل انتظامی کشــور در سراسر کشور و به خصوص 

کالنشهرها اجرا خواهد شد.
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نمهیلخلخال
روستایمیوههایبهشتی

نمهیل روستایی است که در استان اردبیل، شهرستان 
خلخال، قسمت خورش رستم، دهستان خورش رستم 
جنوبی قرار دارد.این روســتا به لحاظ دارا بودن باغات 
فراوان میوه ازجمله توت، زردآلو و انجیر بزرگترین تولید 
کننده این میوه ها درسطح شهرستان خلخال است و 
این میوه ها اکثرا در بازارهای خلخال و اردبیل عرضه می 
گردد. مزارع روستا از رودخانه روستای دمدل که آن هم 
از چشمه های آق داغ سرچشمه می گیرد آبیاری خواهد 
شد.صنایع دستی روستای نمهیل بیشتر تولید جاجیم 
است که در این عرصه از شهرت بین المللی برخوردار 
می باشد. در سال های گذشته به دلیل نبود راه ارتباطی 
مناسب و صعب العبور بودن مسیر، گردشگران زیادی 
نمی توانستند ازاین روستا دیدن کنند اما با آسفالت 
شدن مسیر هشتجین به نمهیل که حدود 1۵ کیلومتر 
است از این به بعد گردشگران زیادی می توانند از این 
روستای خوش آب و هوا و جذاب دیدن کنند.این روستا 
از چهار طرف به کوه ختم خواهد شــدو نزدیک ترین 
روستاها به روستای نمهیل روستای منامن و روستای 
نساز و طویستان است. اضافه می نماید که کلیه راههای 
منتهی به این روستا آسفالت و کلیه کوچه ها سنگفرش 
و از امکانات برق –آب-تلفن و پست بانک روستایی نیز 

برخوردار است.
توتنمهیل

روستای نمهیل در فصل بهار خواستگاه میوه بهاری 
ازجمله توت است. فصل بهار در قسمت خورش رستم  
و روستاهای آن همیشه خواستگاه میوه های بهاری از 
جمله توت وا نجیر است. نخستین محصول گرمسیری 
توت در شمالغرب کشــور در جنوب استان اردبیل در 
روستای نمهیل در خورش رستم شهرستان خلخال 
در کنار سواحل زیبای قزل اوزن برداشت خواهد شد. 
ارتفاع زیر 1۰۰۰ تا 8۰۰ متر در روســتاهای قسمت 
خورش رستم باعث شده که  میوه های سردرختی و 
نوبرانه مانند توت و زرد آلو و انجیر و انگور و انار به وفور در 

منطقه یافت شود.
در اواخر اردیبهشت خانواده های نمهیلی کار برداشت 
توت را از سر می گیرند و ساالنه بیش از 2۶۰ تن توت از 
باغات نمهیل خورش رستم برداشت خواهد شد که این 
روستا را به عنوان قطب کشاورزی جنوب استان اردبیل 

تبدیل نموده است.
برداشت توت در روستای نمهیل خورش رستم از توابع 
شهرستان خلخال تا دهم خرداد ماه ادامه خواهد داشت 
که کشــاورزان بعد از آن میوه انجیر و زردآلو را نیز به 
بازارهای مصرف خواهند رساند و در اوایل تیرماه نیز انار 

شیرین نمهیل به بازار خواهد آمد.
میوه توت در شهرستان خلخال فقط در روستای نمهیل 
و چند روستای خورش رســتم یافت خواهد شد که  
انحصار برداشت عمده این محصول در روستای نمهیل 
هشجین است و در سایر مناطق خلخال این محصول 

رویشی ندارد.
آدابنوروزی

در عید نوروز مردم روســتاهای ایــران  بخصوص در 
روستای نمهیل در هنگام تحویل سال نوروز دور هم 
جمع  شده و بزرگ خانواده دعای تحویل سال را میخواند 
و بقیه تکرار می کنند و بعــد دید و بازدیدها انجام می 
گیرد. شب عید مردم در خانه ها حلوا درست می کنند 
و در مزار رفتگان پخش می کنند. در روز عید طایفه ای 
به دیدن یکدیگر می روند و غذای معروف در این روز 
در همه خانه ها شیربرنج است. همچنین آشتی دادن 
فامیالن و دوستان در این روزها صورت میگیرد. الزم 
به توضیح است نوید ماه نوروز با خواندن نوروزنامه ها 
در اولین شب اول اسفند ماه داده می شود و بچه ها به 
صورت دسته جمعی شعرها و سرودهایی تحت عنوان 

بهار بهارآمد خوش آمد سر میدهند.
آتشافروزی

از مراسم همگانی دیگری که در تمامی مناطق ایرانی 
نشین برگزار می شود رســم آتش افروزی است. از 
علتهای افروختن آتش نخســت  احترامی است که 
ایرانیان باستان برای آتش قائل بودند و آتش را مقدس 
می دانستند و در نگهداری آن کوشا بودند. دوم اینکه 
آتش می افروختند تا پلیدی های زمســتان زدوده 
شود. در روستای نمهیل نیز مانند سراسر ایران آتش 
افروزی در شب چهارشنبه ســوری انجام می شود. 
مردم همه ســاله دم غروب آفتاب بر پشت بام ها و 
مکان هایی بلند میروند و آتش می افروزند و از روی 
آتش می پرند و شادی می کنند همچنین بچه ها روز 
سه شنبه به تک تک خانه های فامیالنشان می روند 
و هدیه چهارشنبه سوری را که اغلب تخم مرغ رنگ 
شده است می گیرند. در زمان های قدیم )معموال سی 
یا چهل سال پیش( اســتفاده از دستمال رایج بوده 
است که چند دستمال به یکدیگر گره می زدند و از 
شکاف در و یا شکاف بام ها می انداختند و هدیه ها را 

به دستمال می بستند.

گوشتبنیادیباطعمالکتروشوک!
به  قلم وحید حاج سعیدی

این روزها اوضاع دامپروری و دامداری در همه جای 
دنیا کشمشــی اســت و تلف شدن دام ها از بی علفی 
و بی تدبیری مســئوالن در توزیع نهاده های دامی 
مختص اســتان گلســتان نیست! چرا که گروهی از 
دانشمندان در هلند که مهد گاو و پرورش گاو است، 
درصدند با کمک گرفتن از ســلول های بنیادی گاو 
، در آزمایشــگاه ، گوشــت خوراکی تولید کنند و در 
این مسیر به موفقیت هایی نیز دست پیدا کرده اند. 
البته دو مشــکل اساســی در این مسیر وجود دارد، 
یکی اندازه قطعات تولید شــده اســت که معادل 8 
در 2 در ۰/4 میلــی متــر اســت و آنها مجبورند این 
تکه های کوچک را مرتباً با الکترو شــوک تحریک 
کننــد تــا بتوانند قطعات بزرگتر تولید کنند و دیگر 
این که این گوشت ها بی رنگ ، بی مزه و فاقد بافت 

می باشند! ) روزنامه جام جم (
احســنت... مرحبا... سلول های بنیادی تو بخورم... 
حقیقتاً دســت مریزاد. اینجاســت که اختالف بین 
دانشمند عملی ) منظور معتاد نیست ( با دانشمند 
محض مشــخص می شــود. این که دانشمند پشت 
کامپیوتر و میکروســکوپ بنشــیند و فِرت و فِرت ، 
نظریه و فرضیه و تئوری صادر کند یا ُصغری کُبری 
بچیند برای مردم نون و آب نمی شود. دانشمند باید 
چیزی تولید کند که به درد مردم بخورد. دست این 
دانشــمندان گوشت پرور درد نکند. حقوقی که می 
گیرید ، حاللتان باشد. 1۵ درصد اضافه حقوق و سبد 
کاال و یارانه معیشتی امسالتان از شیر مادر حالل تر!
در ضمن اصاًل نگران ابعاد گوشت ها نباشید. اوالً از 
قدیم گفته اند » هر چه ســر بزرگتر ، درد بزرگتر« 
این گوشــت ها اول تا آخر باید در معده خرد شــوند 
، حاال دو ســانت کوچکتر بزرگتر توفیری ندارد. در 
ثانی شما این گوشت ها را صادر بفرمائید ، اینجا ما 
قصاب و فروشــنده داریم در حد تیم ملی! با الکترو 
شــوک گوشــت برات تولید می کنند این هوا ! اصاًل 
شما همان قطعات کوچک را صادر کنید ، هم هزینه 
ترانشیپ ) حمل با کشتی (  و دموراژ ) هزینه معطلی 
کشــتی در بندر(کمتر می شــود و هم هزینه بیمه و 

ثبت سفارش ؛ گوشت از شما ، شوک از ما!
در مــورد بــی رنگ بودن گوشــت ها هم هیچ غصه 
نخوریــد. مــا اینجا همــه چیز را رنگ می کنیم و به 
جای جنس اصلی به خلق اهلل قالب می کنیم گوشت 
که جای خود دارد! از فولکس واگن و هندوانه گرفته 

آجیل و لبو و چمن زمین فوتبال!
از نظر مزه و طعم هم جای هیچ نگرانی نیست. چاره 
مشــکل یک بوته پیاز و یک پیاله دنبه اســت. شما 
تشریف ببرید رستوران های بین شهری و جاده ای و 
یک پرس چلوکباب کوبیده سفارش بدهید. در آنجا 
متوجه خواهید شد ، کباب کوبیده هایی بر پایه پیاز 
تولید می شوند که برای انسجام کباب و نیفتادن پیاز 
از روی سیخ به داخل منقل ، کمی هم گوشت چرخ 
کرده به آنها اضافه می کنند. حاال اگر گوشت بنیادی 
یا غیر بنیادی باشد ، چندان مهم نیست. فقط باید 

پیاز را بغل کند تا داخل منقل نیفتد! 

 آجیل شب 
 عید مردم 
جور شد!

آمارهای رسمی نشان 
می دهد که به دنبال افزایش 
قیمت در گروه آجیل، قیمت 

پسته و فندق تا مرز 4۰۰ 
هزار تومان پیش رفته است. 

مهدی عزیزی با انتشار 
کارتونی در خبرآنالین به 

این موضوع پرداخت.

نتایج تحقیق جدید نشــان می دهد که محافظت در برابر 
ویروس کرونا با 2 دوز واکسن کووید 19 فایزر در کودکان 

پنج تا 11 ساله به سرعت از بین می رود.
 نتایج تحقیق اولیه در مورد میزان محافظت واکسن فایزر 
کودکان نشان داد محافظت در برابر عفونت و بستری شدن 
در بیمارستان توسط واکسن کووید 19 فایزر در کودکان 
پنج تا 11 ساله نسبتا سریع کاهش می یابد.محققان موارد 
ابتال به کووید 19 و بســتری شــدن در بیمارستان را بین 
۳۶۵ هزار و ۵۰2 کودک بین پنج تا 11 سال و 8۵2 هزار 

و ۳84 فــرد بیــن 12 تا 1۷ ســال که همگی در نیویورک 
زندگی و واکســینه شــده بودند را تجزیه و تحلیل کردند.

آنان داده ها را از 1۳ دسامبر 2۰21 تا ۳۰ ژانویه 2۰22 در 
طول موجی از عفونت های سویه امیکرون بررسی کردند.

این گروه دریافت که برای کودکان بزرگتر محافظت واکسن 
فایزر در برابر بستری شدن در بیمارستان از 8۵ درصد در 
اواســط دسامبر به ۷۳ درصد در پایان ژانویه کاهش یافته 
اما این کاهش برای کودکان پنج تا 11 ساله شدیدتر بوده 
و محافظت در برابر بستری شدن در بیمارستان از 1۰۰ به 

48 درصد کاهش یافته است.برای محافظت در برابر عفونت 
اثربخشی در گروه سنی 12 تا 1۷ سال از ۶۶ به ۵1 درصد و 
در گروه سنی جوان تر نیز از ۶8 به 12 درصد کاهش یافته 
 ،)Icahn(اســت.فلوریان کرامر، از دانشکده پزشکی آیکان
اظهار کرد: تفاوت بین 2 گروه سنی قابل توجه است. افرادی 
که در گروه سنی جوان تر هستند، دوز 1۰ میکروگرمی و 
افراد 12 تا 1۷ ساله  دوز ۳۰ میکروگرمی دریافت می کنند 
که می تواند برخی از اختالفات در اثربخشی واکسن را در 

طول زمان توضیح دهد.

نگاهی به فیلم عنکبوت

فیلمنامه ای که مخاطب را جا می گذارد
سال هاست که شاهد ورود پرونده های قضایی به 
عنوان ایده در سینما هستیم و فیلم »عنکبوت« 
هم در دسته این فیلم ها قرار می گیرد، اما آفت 
پرداخت به این حوادث واقعی سرعت در روایت 
و خالی گذاشــتن نقاط پیوندی در فیلمنامه 

است.
صفحــه حــوادث مطبوعات بــه طور معمول 
سوژه های ســینمایی خوبی را به فیلمسازان 
معرفی می کند و سال هاســت که شاهد ورود 
پرونده های قضایی به عنوان ایده در ســینما 
هستیم. ابراهیم ایرج زاد در دومین ساخته خود، 
تحت عنوان »عنکبوت« به سراغ یکی از همین 
پرونده های قضایی در شهر خود، مشهد، رفته 
است. »تابســتان داغ« نخستین ساخته بلند 
ایرج زاد به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی بود 
که این بار هم در »عنکبوت« با این تهیه کننده 
همکاری مجددی داشــته است. »عنکبوت« 
در بخش مســابقه ســی و هشتمین جشنواره 
ملــی فیلم فجر راه پیدا نکرد؛ اما این روزها در 
سینماهای سراسر کشور روی پرده رفته است.

ســعید حنایی، نام آشــنایی که در اوایل دهه 
هشــتاد، در مطبوعات و رسانه با عنوان »قاتل 
عنکبوتی« بســیار خبرساز بوده است. حنایی 
قاتل زنجیره ای اســت که طی یک سال، جان 
1۶ زن را گرفت. او معتقد بود این زنان خیابانی 
بودند و آن را با روســری همســرش و در خانه 
خود، خفه می کرد و تالش داشــت تا شــهر را 
پاک کند و امنیت خانواده ها بیشــتر شــود. 
ســعید حنایی حتی در زمان دســتگیری اش 
ابراز ندامت و پیشمانی نکرد و به زعم خودش، 
کار درســتی را انجام داده بود. ســرانجام، او در 
سحرگاه 28 فروردین سال 1۳81، در محوطه 

زندان مرکزی مشهد، اعدام شد.
ایــن ماجــرای کلی از قتل هــای زنجیره ای 
ســعید حنایی است که بازگو کردن آن حتی 

در همیــن چند خط هم می تواند برخی ها را 
کنجکاو کند و می توان گفت ابراهیم ایرج زاد 
و اکتای براهنی )نویسنده فیلم( سوژه خوبی 
را برای نوشتن فیلمنامه و به تصویر کشیدن 
این داســتان واقعی در مدیوم سینما انتخاب 
کرده انــد. برای ســاخت فیلم هایــی در ژانر 
جنایــی انواع روایت های متعددی را می توان 
برای پیشبرد داستان استفاده کرد و در فیلم 
ســینمایی »عنکبوت« مشاهده می کنیم که 
کارگردان از فضای خانوادگی ســعید حنایی 
استفاده می کند تا مخاطب را به دل این ماجرا 
ببرد. در ســکانس ابتدایی متوجه می شــویم 
که شــغل ســعید، بنایی است و کم کم وارد 
خانه او می شــویم که همراه مادر، همســر و 
دو فرزنــدش زندگــی می کنــد. مخاطب با 
همان چند ســکانس اول، به راحتی متوجه 
می شــود که با خانواده ای مذهبی و از لحاظ 
مالی، متوسط رو به پایین ساکن شهر مشهد 

مواجه است.

در فیلم، محسن تنابنده را به عنوان نقش اصلی 
می بینیم که گریمی نزدیک به ســعید حنایی 
هم دارد. او توانسته جزییات نقش را به خوبی 
مقابــل دوربین ایفــا کند و در روند فیلم، ما را 
متوجه مشکالت روانی سعید حنایی می کند. 
ســعید حنایی، یک کاراکتر معمولی نیســت 
و تنابنــده هم ایــن موضوع را خوب می داند و 
در همیــن جهــت، تالش هایی کرده تا دنیای 
بی رحمانه این مرد را برای ما به تصویر بکشد. از 
دیگر بازی های چشم گیر »عنکبوت« می توان 
به نقش آفرینی شیرین یزدان بخش اشاره کرد. 
او نقش مادر ســعید حنایی را با همان روش 
تربیــت متعصبانه به رخ مخاطب می کشــد و 
می توان گفت کامال مناســب این نقش است. 
البته همسر سعید حنایی )با بازی ساره بیات( 
نیز در فیلم نقش اساسی و مهمی در پیشبرد 
داســتان دارد و اتفاقی که برای او در فیلم رخ 

می دهد، یکی از نقاط طالیی فیلم است.
ســعید حنایی فرد متعصبی اســت و این را از 

تذکر دادن های پی در پی به همســرش برای 
این که سوار ماشین های شخصی نشود و حتی 
تعقیب و گریزهایش متوجه می شویم. این شک 
و بدبینی ها زمانی به اوج خودش می رســد که 
جلــوی در ورودی خانه، دیواری را بنا می کند 
تا از خانه شان روزنه ای به بیرون وجود نداشته 
باشد. همین نشانه ها، مخاطب را کم کم آماده 
می کنــد و زمانی که می بینیم ســعید حنایی 
نخســتین زِن به اصطالح خیابانی را در خانه 
خفــه می کنــد، چندان هم از رفتار او متعجب 
نمی شویم. در واقع، یک سوم ابتدایی فیلم، به 
شخصیت پردازی این قاتل می پردازد و پس از 

آن وارد فاز قتل های زنجیره ای او می شویم.
طراحــی صحنــه و لبــاس فیلم ســینمایی 
»عنکبوت« را شاید بتوان از دیگر ویژگی های 
خوب فیلم دانست که فضای سال های 1۳۷9 و 
1۳8۰ را به گونه ای ترسیم می کند که مخاطب 
با آن بیگانه نیست و به راحتی همذات پنداری 
می کند. از طراحی صحنه و لباس که بگذریم، 

موســیقی فیلم جای بحث دارد. »عنکبوت« 
ژانری جنایی و اجتماعی دارد و درنتیجه نیاز 
دارد تا موسیقی اش نیز در همین حال و فضایی 
دلهره آور باشد. حامد ثابت، آهنگسازی که در 
این ســال های اخیر خودش را ثابت کرده و در 
این فیلم هم توانســته موســیقی متن درخور 

توجهی را به گوش تماشاگر برساند.
با تمام این اوصاف، یکی از مشکالت اصلی فیلم، 
فیلمنامه ای است نقص های بسیاری دارد. زیرا 
ابراهیم ایرج زاد تالش کرده تا دو سال از زندگی 
سعید حنایی را در 9۶ دقیقه به تصویر بکشد و 
همین امر موجب می شود روند قصه گویی فیلم 
سریع باشد و مخاطب هرزگاهی از اتفاقات جا 
بمانــد و برخی مســائل نیز برایش جای ابهام 

داشته باشد.
مخاطب قصه دوســت دارد، حال اگر آن قصه 
سراســر بر اســاس واقعیت باشــد و کمی هم 
چاشنی جنایی بگیرد، شاید مخاطب بیشتری 
هم جذب کند؛ چرا که رمز موفقیت در جذب 
مخاطــب در ژانرهــای جنایــی و معمایی را 
می تــوان در تعلیق هــای زیــاد، گره افکنی و 
گره گشــایی تا انتهای فیلم دانست. همان طور 
کــه در چهلمین دوره از جشــنواره فیلم فجر 
شــاهد بودیم فیلم های »علف زار« و »مالقات 
خصوصی« الهام گرفته از چند پرونده قضایی 
بود و میزان اســتقبال از آن ها نیز نشان دهنده 
اهمیــت فیلم هایی از این قبیل در ســینمای 
ایران اســت. »عنکبــوت« فیلم دغدغه مند و 
قابل دفاعی اســت هرچند که کاســتی هایی 
دارد. روند فیلمســازی ابراهیم ایرج زاد نشان 
می دهد که او فیلمسازی است که قصد تجربه 
کــردن ژانرهای مختلف را دارد. در این روزها 
که فیلم »عنکبوت« روی پرده سینماست، باید 
دید که این کارگردان چه میزان مخاطب را از 

سالن سینما راضی بدرقه می کند.

»سگبند«راهیسینماهامیشود
فیلم سینمایی »سگ بند« دومین ساخته مهران 
احمدی در مقام کارگردان به تازگی پروانه نمایش 
خود را دریافت کرده و به احتمال فراوان به زودی 

راهی چرخه اکران خواهد شد.
 فیلم ســینمایی »ســگ بند« دومین ساخته 
مهــران احمدی در مقــام کارگردان به تازگی 
پروانه نمایش خود را دریافت کرده و به احتمال 
فراوان به زودی راهی چرخه اکران خواهد شد. 
نام این فیلم هنوز در میان آثار اکران نوروز دیده 
نمی شــود اما با توجه به عدم تبلیغات اکثریت 
آثار اکران نوروزی شاید این فیلم جایگزین یکی 
از آن هفت فیلم شود. شیوع موج تازه بیماری 
کرونا باعث شد تا با وجود اعالم نام هفت فیلم 
برای اکران نوروزی که قرار اســت از بیســت و 
هشــتم اســفند ماه یعنی کمتر از ده روز دیگر 
اکران شــوند، همچنان هیچ خبری از تبلیغات 
گسترده مجازی یا شهری برای اکران این آثار 
نباشد. این سکوت خبری در قبال اکران هفت 
اثر نوروز ســال آتی این شــائبه را به وجود می 
آورد که شاید صاحبان برخی از این آثار از اکران 
نوروزی همزمان با موج تازه کرونا پشیمان شده 
اند، البته شاید برخی از این آثار هم در دریافت 
پروانه نمایش برای اکران عمومی دچار مشکل 
شوند و طبیعتا این عاملی خواهد بود که بتوان 

به گزینه های جایگزین فکر کرد.
ســگ بند، برگرفته از نام یکی از فنون کشتی 
پهلوانی است. این فیلم دومین ساخته مهران 
احمــدی بعــد از مصادره بوده و برای ســی و 
هشــتمین دوره جشــنواره فیلــم فجر آماده 
گردید اما در نهایت به این جشنواره نرسید تا 
اکرانش نیز با شــیوع بیماری کرونا بیش از دو 
سال به تعویق بیفتد. از نکات جالب توجه فیلم 
ســینمایی »سگ بند« باید به حضور زنده یاد 
ســیروس گرجستانی در این فیلم اشاره کرد، 
این آخرین تجربه بازی گرجستانی در عرصه 
بازیگری سینما محسوب می شود. در خالصه 
داستان فیلم سینمایی »سگ بند« آمده است: 
هیچ وقت گول اسم و ظاهر آدم ها رو نخورید؛ 
لشکر هیتلر با اون عظمت، اسمش نازی بود.

این واکسن در کودکان ایمنی ایجاد نمی کند

دریچه علم

طنز
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گردشگری


