
مردم منتظر خبرهای خوش باشند

طرح دولت برای ارائه بسته معیشتی عید

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

   وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از طراحــی بســته معیشــتی عیــد خبــر داد و گفــت: 
ح کرده ایم و مردم منتظر خبرهای  موضوع این بسته را با معاون اول رییس جمهور مطر
خوش باشند. »حجت اهلل عبدالملکی« در حاشیه آیین رونمایی از ۱۰ پروژه خودکفایی 

و محصــول جدیــد صنایــع شــیر ایــران )پــگاه( در جمــع خبرنــگاران، اظهــار داشــت: 
جمع بنــدی نهایــی تهیــه ایــن بســته معیشــتی صــورت گرفته اســت و مــردم باید منتظر 

  || صفحه  صفحه 33  خبرهای آن از سوی مقامات ذی ربط باشند...

آجیل ها فخر می فروشند

فرار مغزها از سبد فرار مغزها از سبد 
خانواده های ایرانی خانواده های ایرانی 

صفحه 3 
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سخنگوی شرکت ملی گاز:

گاز تغییر کرد قبوض 

     ســخنگوی شــرکت ملــی گاز از صــدور 
قبــوض جدیــد گاز خبــر داد و گفــت: قبــض 
گاز ۴ درصد مشترکان پرمصرف چهار برابر 

شده است...

رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

 مسافرت 
 با رعایت اصول بهداشتی 

بدون اشکال است 
     رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه ایــام 
حضــور  کــرد:  اظهــار  پیــش رو  اعیــاد  و 
گردهمایی هــا و جشــن ها، رفتــن بــه  در 
مسافرت و حضور در کاروان های راهیان 
نور با رعایت اصول بهداشــتی بالاشــکال 

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

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

معلمان و پزشکان از 
مالیات معاف شدند

3

قیمت مسکن با ریزش 
شدید روبرو خواهد شد

4

 وارداتی ها 
ارزان می شوند

3

 سرنوشت مبهم 
یک جنگ

2

تنش زایی به جای تنش زدایی؛ 
مسئله این است!

   حنیف غفاری
کارشناس مسائل بین الملل

امانوئل مکرون رئیس جمهور 
فرانســه و بوریس جانسون 
نخست وزیر انگلیس هر یک 
به دالیلی مشخص، کمترین 
عالقــه ای نســبت به پایان یافتــن جنگ اوکراین 
ندارنــد. به عبارت بهتر، لندن و پاریس وقوع جنگ 
در اوکراین را فرصتی برای بازیابی دولت های ناتوان 
خــود قلمداد می کنند. این نــگاه ابزاری، منجر به 
مزمن و طوالنی شدن بحران اوکراین خواهد شد.

اصرار لندن و پاریس، دو بازیگر غربی عضو ناتو مبنی 
بر تشدید تنش ها میان مسکو و کی یف و اصرار آنها 
بر گســترش ناتو به شــرق، مصاق بارز تنش زایی به 
جای تنش زدایی در میانه جنگ اوکراین محســوب 
می شــود. واقعیت امر این اســت که امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر 
انگلیس هر یک به دالیلی مشخص، کمترین عالقه ای 
نسبت به پایان یافتن جنگ اوکراین ندارند. به عبارت 
بهتر، لندن و پاریس وقوع جنگ در اوکراین را فرصتی 
برای بازیابی دولت های ناتوان خود قلمداد می کنند. 
ایــن نــگاه ابزاری، منجر به مزمن و طوالنی شــدن 
بحران اوکراین خواهد شــد. بوریس جانســون در 
لندن، با بحران عدم محبوبیت عمومی دست وپنجه 
نرم می کند. نشــریه دیلی میل دریکی از تازه ترین 
نظرســنجی های خود، به کاهش محبوبیت شدید 
نخســت وزیر انگلیس و حــزب محافظه کار )پس از 
پارتی گیت و ناکامی های دیگر دولت( اشــاره کرده 
اســت. در این میان، محبوبیت جانســون به زیر 30 
درصــد تنزل پیدا کرده و اگر همین امروز انتخابات 

سراسری در انگلیس برگزار شود... 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق  استان گلستان 

 نوبت اول

ح ذیل خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه عمومی یک مرحله ای  گلستان در نظر دارد اجرای پروژه های بشر  شرکت توزیع نیروی برق استان 
گذار نماید.  کشور را دارد وا کل  که دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه  کیفی به پیمانكارانی  با ارزیابی 

ح مناقصهردیف شماره شــــر
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت 
مبلغ برآوردی)ریال(درمناقصه)ریال(

تجدید مرحله دوم اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یك مدیریت توزیع نیروی برق 1
201157,000,0001.569.372.440-1400/2شهرستان غرب گرگان

تجدید مرحله دوم اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه دو مدیریت توزیع نیروی برق 2
202176,000,0001.758.686.947-1400/2شهرستان غرب گرگان

تجدید مرحله دوم اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یك مدیریت توزیع نیروی برق 3
205212,000,0002.118.958.002-1400/2شهرستان شرق گرگان

تجدید مرحله دوم اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه چهار مدیریت توزیع نیروی برق 4
208147,000,0001.466.854.690-1400/2شهرستان شرق گرگان

ح بهارستان در محدوده ناحیه یك  مدیریت توزیع نیروی 5 تجدید مرحله دوم اجرای پروژه دستمزدی بهسازی روستایی طر
214415,000,0004.148.412.742-1400/2برق شهرستان شرق گرگان 

نصب ، راه اندازی و تست کابلهای فیبر نوری ADSS بروی پایه های شبکه توزیع و روشنایی معابر در مسیر پستهای توزیع 6
، کردکوی، ترکمن، مینودشت، گنبد و شرق گرگان 2401,775,000,00037,500,000,000-1400/2نیروی برق شهرستان های رامیان، آزادشهر

2411,086,000,00015,201,146,233-1400/2اجرای پروژه سیم به کابل شهری )بصورت کلید در دست( در محدوده ناحیه یک مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان رامیان7

2421,760,000,00036,978,330,836-1400/2اجرای پروژه سیم به کابل شهری )بصورت کلید در دست( در محدوده ناحیه سه مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان شرق گرگان8

243512,000,0005,117,416,272-1400/2اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری ناحیه یک مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان9

244524,000,0005,234,856,323-1400/2اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری ناحیه دو مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان10

245530,000,0005,290,738,633-1400/2اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری ناحیه سه مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان11

246528,000,0005,273,030,672-1400/2اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری ناحیه چهار مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان غرب گرگان12

1- فروش اسناد مناقصه:
ــر 3136038140  متقاضیــان می تواننــد در صــورت تمایــل نســبت بــه واریــز وجــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مبلــغ 300.000 ریــال بابــت هــر مناقصــه بحســاب فراگی
نــزد بانــك تجــارت بــا شناســه واریــزی 38140100   شــعبه ولیعصــر گــرگان بنــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان ، جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 1400/12/18 لغایــت 

1400/12/25 بــه ســایت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مراجعــه نماینــد.
گشایی پیشنهادات: کت الف مهلت و زمان باز 2- نحوه برگزاری و محل تحویل پا

آدرس بــه  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  درگاه  طریــق  از  هــا  پاکــت  بازگشــایی  و  گــران  مناقصــه  پیشــنهاد  ارائــه  تــا  اســناد  دریافــت  از  مناقصــه   برگــزاری  مراحــل  کلیــه    
 www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و تحویــل پاکــت الــف مهــر و مــوم شــده بــه آدرس گــرگان، خیابــان ولی عصــر عدالــت 23 طبقــه اول دبیرخانــه شــرکت توزیــع گلســتان و مهلــت آن 
تــا ســاعت 11روز ســه شــنبه مــورخ 1401/01/16 و زمــان بازگشــایی پــاکات شــرکتهایی کــه حداقــل امتیــاز ارزیابــی کیفــی را کســب نمــوده انــد ، در ســاعت 10 روز چهارشــنبه مــورخ 1401/01/24 

در دفتــر امورتــدارکات و قراردادهــا واقــع در ســاختمان شــماره 2 شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان می باشــد.
2-1- اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوط به آن از طریق سامانه ارسال گردد.  

2- 2-  ارائه اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه ) الف ، ب و ج ( در یک لفاف کلی به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابی کیفی تلقی خواهد شد.
3- مبلــغ ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه بــه میــزان منــدرج در جــدول فــوق، بــه نفــع کارفرمــا مطابــق فــرم ارائــه شــده در اســناد مناقصــه کــه بــه مــدت ســه مــاه از تاریــخ افتتــاح پــاکات 

معتبــر بــوده و قابــل تمدیــد تــا بــه مــدت ســه مــاه دیگــر باشــد بایــد بــه یکــی از صورتهــای زیــر ، همــرا ه بــا  اســناد مناقصــه در پاکــت ) الــف ( بــه دســتگاه مناقصــه گــزار تســلیم شــود : 
الف– ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادرشده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.

ب-  اصل رسید واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 222148886007  نزد بانك ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان. 
پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران 

ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی  امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه 
ث- چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه

4- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور یك نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات )الف،ب،ج( با معرفی نامه کتبی معتبر آزاد است
5- شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

6- به پیشنهادهای فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود،مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد.
7- تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطالعاتی مربوط به ارزیابی صالحیت پیمانکاران پیوست اسناد ارزیابی کیفی الزامی است.

8- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
 9- ارســال پیشــنهادات از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی www.setadiran.ir مــی باشــند و پرداخــت هرگونــه کارمــزد ســامانه فــوق بــه عهــده برنــده مناقصــه

می باشد.
10- ضمنــًا ایــن آگهــی از طریــق شــبکه اطــالع رســانی معامــالت توانیــر بــه نشــانی www.Tavanir.org.ir و پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه نشــانی http://iets.mporg.ir  قابــل 

دسترســی می باشــد و جهــت اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 32684412-017 تمــاس و بــه شــماره تلفــن 32627430-017 فاکــس نمائیــد.
11- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.                            
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روزنامه اقتصادی صبح ایران

3 شعبان 1443   6 مارس 2022 یکشنبه 15 اسفند 1400  شماره پیاپی 2059

سیاست 2
یادداشت

بیش از 35 کشته و دهها زخمی 
در حمله تروریستی داعش به 

مسجد شیعیان در شهر پیشاور 
فرار مردم شهر کی یف پاکستان/ آسوشیتدپرس

اوکراین با قطار به مناطق 
غربی اوکراین/ رویترز

گزارش تصویری

که برای پایان درگیری در اوکراین وجود دارد؛  5 سناریوی احتمالی 

سرنوشت مبهم یک جنگ
هــزاران غیرنظامی می میرنــد. با وجود 
مقاومت، کی یف ظرف چند روز ســقوط 
می کند. دولت با یک رژیم دســت نشانده 

طرفدار مسکو جایگزین می شود.
در میــان فضای مه آلود جنگ، دیدن راه 
پیش رو دشوار است. اخبار میدان جنگ، 
ســروصداهای دیپلماتیک، احساســات 
ســوگواران و آوارگان، همه اینها می تواند 
طاقت فرســا باشد. پس بیایید لحظه ای 
عقــب بایســتیم و ببینیــم درگیری در 
اوکرایــن چگونه ممکن اســت به پایان 

برسد.
بــه نوشــته جیمــز لندیــل خبرنگار 
ســناریوهای  بی بی ســی،  دیپلماتیک 
احتمالی که سیاستمداران و برنامه ریزان 
نظامی در دســت بررسی  دارند کدام اند؟ 
کم انــد آن هــا که می تواننــد آینده را با 
اطمینــان پیش بینی کنند، اما بعضی از 
نتایج احتمالی به قرار زیرند و بیشترشان 

چشم انداز امیدبخشی ندارند.
بنــا بــر این ســناریو، روســیه عملیات 
نظامی خود را تشــدید می کند. حمالت 
توپخانه ای و موشکی به سراسر اوکراین، 
شــامل اهداف نظامی و غیرنظامی، انجام 

می شود.
نیروی هوایی روسیه - که تا کنون نقشی 
جزئی ایفا کرده اســت - حمالت هوایی 

ویرانگری انجام می دهد.
حمالت سایبری گسترده سراسر اوکراین 
را در بر می گیرد و زیرســاخت های ملی 
کلیدی را هدف قرار می دهد. منابع انرژی 

و شبکه ای ارتباطی قطع می شوند.
هــزاران غیرنظامی می میرنــد. با وجود 
مقاومــت دلیرانه، کی یف ظرف چند روز 
ســقوط می کند. دولت با یک رژیم دست 
نشانده طرفدار مسکو جایگزین می شود.
رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی 
یا ترور می شود یا به غرب اوکراین یا حتی 
خارج از کشــور فرار می کند تا دولتی در 
تبعیــد ایجاد کند. والدیمیر پوتین اعالم 
پیروزی می کند و برخی از نیروها را خارج 
می کنــد و به اندازه کافی نیرو برای حفظ 

تسلطش باقی می گذارد.
هــزاران پناهجو همچنــان به غرب فرار 
می کننــد. اوکراین مانند بالروس "دولت 

متکی" به مسکو می شود. 
این نتیجه به هیچ وجه غیرممکن نیست، 
اما به تغییر عوامل مختلفی بستگی دارد: 
نیروهای روســی عملکرد بهتری داشته 
باشــند، تعــداد بیشــتری از این نیروها 
مســتقر شوند، و روحیه جنگندگی فوق 

العاده اوکراین از میان برود.
 پوتین ممکن اســت بــه تغییر رژیم در 
کی یــف دســت یابد و به ادغــام و الحاق 
اوکرایــن با غرب پایان دهد. اما هر دولت 
طرفدار روسیه، نامشروع و در برابر شورش 
آســیب پذیر خواهد بود. چنین نتیجه ای 
ناپایــدار باقی می مانــد و احتمال وقوع 

مجدد درگیری زیاد خواهد بود.

جنگ طوالنی
 شاید احتمال تبدیل شدن این درگیری 
به جنگی طوالنی بیشــتر باشــد. چه بسا 
نیروهای روســی به دلیل روحیه ضعیف، 
تدارکات ناکافی و رهبری نامناسب دچار 

مشکل شوند.
شاید تسلط نیروهای روسی بر شهرهایی 
ماننــد کی یف که مدافعان آن خیابان به 
خیابــان می جنگند، بیشــتر زمان ببرد. 
محاصــره ای طوالنی در پــی بیاید. این 
جنگ شــباهت هایی به کشــاکش های 
طوالنــی و بی رحمانــه روســیه در دهه 
۱۹۹0 برای تصرف و تخریب گســترده 

گروزنی، پایتخت چچن دارد. 
و حتــی اگر نیروهای روســی تا حدودی 
در شــهرهای اوکراین حضور پیدا کنند، 
چه بســا برای حفظ تسلطشان با مشکل 

مواجه شوند.
شــاید روسیه نتواند نیروهای کافی برای 
پوشش چنین کشور پهناوری فراهم کند. 
نیروهــای دفاعی اوکراین ممکن اســت 
خیزشــی اثرگذار إیجــاد کنند با انگیزه  
فراوان و حمایت مردم محلی. غرب به ارایه 
سالح و مهمات ادامه دهد. و سپس، شاید 
پس از ســال ها، با شاید رهبری جدید در 
مسکو، نیروهای روسی سرانجام اوکراین 
را ترک کنند، ســر افکنــده و خون آلود، 
درست همانطور که پیشینیانشان در سال 
۱۹۸۹ پس از یک دهه جنگ افغانســتان 

را ترک کردند.

جنگ اروپایی
آیا ممکن اســت این جنــگ به خارج از 

مرزهای اوکراین سرایت کند؟
پوتیــن می توانــد بــا اعــزام نیــرو به 
جمهوری هــای شــوروی ســابق مانند 
مولداوی و گرجســتان که بخشی از ناتو 
نیستند، به دنبال بازپس گیری بخش های 
بیشــتری از امپراتوری ســابق باشــد. یا 
ممکن اســت فقط اشــتباه محاسباتی و 

تشدید درگیری رخ دهد.

آقــای پوتیــن می تواند اعــالم کند که 
تدارکات تسلیحات غربی برای نیروهای 
اوکراینی یک اقدام تجاوزکارانه است که 
باید تالفی شود. او ممکن است تهدید کند 
که نیروهایی را به کشورهای بالتیک - که 
اعضای ناتو هستند - مانند لیتوانی اعزام 
می کند تا داالنی زمینی با منطقه ساحلی 

کالینینگراد روسیه ایجاد کند. 
این اقدام فوق العاده خطرناکی خواهد بود 
و خطــر جنگ بــا ناتو را به همراه خواهد 
داشــت. بر اســاس ماده ۵ منشور اتحاد 
نظامی، حمله به یک عضو حمله به همه 
است. اما اگر آقای پوتین احساس کند این 
تنها راه نجات رهبری اوست، ممکن است 

چنین خطری را به جان بخرد.
شــاید اگــر در اوکراین رو به شکســت 
باشد، وسوسه شود که به درگیری شدت 
ببخشد. اکنون می دانیم که رهبر روسیه 
مایل است هنجارهای دیرینه بین المللی 
را زیر پا بگذارد. همین منطق را می توان 
در مورد اســتفاده از سالح های هسته ای 
نیــز به کار برد. این هفتــه، آقای پوتین 
نیروهــای هســته ای خود را در ســطح 

باالتری از آمادگی قرار داد.
اکثر تحلیلگران تردید دارند که معنایش 
استفاده محتمل یا قریب الوقوع از سالح 
هسته ای باشــد. اما این یادآوری بود که 
دکترین روسیه اجازه استفاده احتمالی از 
سالح های هسته ای تاکتیکی را در میدان 

نبرد می دهد.

راه حل دیپلماتیک
 آیا به رغم تمام همه این ها ممکن اســت 
هنوز یک راه حل دیپلماتیک وجود داشته 

باشد؟
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل، 
گفت: "اآلن تفنگ ها سخن می گویند، اما 

مسیر گفت وگو باید همیشه باز بماند."
قطعا گفتگو ادامه دارد.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانســه 
بــا پوتین تلفنــی گفتگو کرده اســت. 

دیپلمات ها می گویند که شــاخک های 
سنجش وضعیت تا خود مسکو گسترش 
یافته انــد. و در کمــال تعجــب، مقامات 
روســیه و اوکراین برای گفتگو در مرز با 
بالروس با یکدیگر دیدار کرده اند. شــاید 
پیشرفت چندانی نکرده باشند. اما به نظر 
می رســد پوتین، با موافقت با مذاکرات، 
حداقــل امکان آتش بس از طریق مذاکره 

را پذیرفته است.
ســوال کلیدی این اســت کــه آیا غرب 
می توانــد آنچه را کــه دیپلمات ها از آن 
بــه عنوان "راه فرعــی" یاد می کنند، که 
اصطــالح آمریکایی بــرای خروج از یک 
بزرگراه اصلی است، ارائه دهد. دیپلمات ها 
می گویند مهم است که رهبر روسیه بداند 
برای لغو تحریم های غرب چه چیزی الزم 
اســت تا حداقل یک توافــق آبرومندانه 

ممکن باشد.

حمالت به شهرهای اوکراینی ادامه 
یابد

این سناریو را در نظر بگیرید. جنگ به زیان 
روسیه پیش برود. تحریم ها باعث ناآرامی 
در مسکو شود. با بازگشت اجساد کشتگان 

به کشور، مخالفت ها افزایش  یابد.
آقــای پوتیــن به فکر فــرو رود که مبادا 
لقمه ای بزرگ تر از دهانش برداشته است. 
و به نتیجه برسد که ادامه جنگ در مقایسه 
بــا حس تحقیر پایان دادن به آن، تهدید 

بزرگتری برای رهبری اش باشد.
چین مداخله  کند و مسکو را برای سازش 
تحت فشــار  بگذارد و تهدید  کند که نفت 
و گاز روســیه را نخواهد خرید مگر اینکه 
تنش ها کاهش یابد. بنابراین آقای پوتین 
شــروع به جســتجوی راهی برای خروج 
می کند. در همین حال، مقامات اوکراین 
ویرانی مداوم کشور خود را می بینند و به 
این نتیجه می رســند که سازش سیاسی 
ممکــن اســت بهتــر از چنیــن تلفات 
فاجعه باری باشــد. بنابراین دیپلمات ها 
درگیر گفتگو می شوند و معامله ای انجام 

می شود.
مثاًل اوکراین، حاکمیت روسیه بر کریمه و 
بخش هایی از دونباس را می پذیرد. پوتین 
نیز به نوبه خود اســتقالل اوکراین و حق 
آن کشــور برای تعمیــق روابط با اروپا را 
می پذیرد. این ممکن است محتمل به نظر 
نرسد. اما پدید آمدن چنین سناریویی از 
دل ویرانه هــای نزاعی خونین ناموجه به 

نظر نمی رسد.

سرنگونی پوتین
 و خــود والدیمیر پوتین چطور؟ هنگامی 
که تهاجم خود را آغاز کرد، اعالم کرد: "ما 

برای هر نتیجه ای آماده هستیم."
اما اگر این نتیجه از دســت دادن قدرتش 
باشــد چه؟ ممکن اســت غیر قابل تصور 
بــه نظر برســد. ولی جهــان در روزهای 
اخیر تغییر کرده است و اکنون به چنین 

چیزهایی فکر می شود.
پروفسور الرنس فریدمن، استاد بازنشسته 
مطالعات جنگ در کالج کینگز لندن، این 
هفته نوشــت: "اکنون بــه اندازه کی یف 
احتمال تغییر رژیم در مسکو وجود دارد." 
چــرا ممکن اســت این حــرف را بزند؟ 
خب، شــاید آقای پوتیــن دنبال جنگی 
فاجعه بار باشــد. هزاران ســرباز روسی 
کشته می شــوند. تحریم های اقتصادی 
گزندشــان را می رســانند. آقای پوتین 
حمایت مردمی را از دســت می دهد. چه 
بســا خطر انقالبی مردمی پیش بیاید. او 
از نیروهای امنیتی داخلی روســیه برای 
ســرکوب این مخالفت استفاده می کند. 
اما سرکوب ناکام می ماند و باعث ضدیت 
شماری کافی از نخبگان نظامی، سیاسی 
و اقتصادی روســیه با او می شود. غرب به 
صراحت می گوید که اگر پوتین برود و یک 
رهبر میانه روتر جایگزین او شود، روسیه 
شاهد لغو برخی تحریم ها و احیای روابط 
عادی دیپلماتیــک خواهد بود. کودتای 
خونینــی اتفاق می افتــد و پوتین بیرون 
انداخته می شود. باز هم، این ممکن است 
در حال حاضر محتمل به نظر نرســد. اما 
ناموجه نیســت که افرادی که از حکومت 
پوتین منفعت برده اند دیگر باور نداشــته 
باشند که او بتواند از منافع شان دفاع کند.

نتیجه
 این سناریوها با هم غیر قابل جمع نیستند 
- برخــی از آن هــا می توانند با هم تلفیق 
شــده و نتایج متفاوتی به وجود بیاورند. 
امــا نتیجه این نبرد هرچه باشــد، جهان 
تغییر کرده اســت. بــه وضعیت موجود 
قبلی باز نمی گردد. رابطه روسیه با جهان 
خــارج، متفاوت خواهد بود. برخورد اروپا 
با مســئله امنیت دگرگون خواهد شد. و 
نظم بین المللی لیبرال مبتنی بر مقررات 
ممکــن اســت تــازه از نو کشــف کرده 
 باشــد که علــت وجودی اش از اســاس 

چه بوده است.

خبر ویژه

رئیس جمهوری با اشــاره به ایام و اعیاد پیش رو اظهار کرد: »حضور در گردهمایی ها و جشــن ها، رفتن به 
مسافرت و حضور در کاروان های راهیان نور با رعایت اصول بهداشتی بالاشکال است.«

 آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی صبــح امــروز شــنبه ۱۴ اســفند ۱۴00 در یکصــد و نهمیــن 
جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا بــا تبریک اعیاد شــعبانیه گفت: »به روال هر ســال در ایــام و اعیاد 
پیــش  رو اجتماعــات و گردهمایی هایــی داریــم کــه با توجــه به وضعیت شــیوع بیماری کرونا، ســتاد 
 ملــی کرونــا بــا برگــزاری ایــن مراســم با رعایت اصــول و فاصلــه بهداشــتی و زدن ماســک مخالفتی 

ندارد.« 

رئیس جمهوری با بیان اینکه اولویت برای مســافرت و نیز حضور افراد در کاروان های راهیان نور نیز تزریق 
سه ُدز واکسن است، افزود: »البته برابر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، اگر کسی ُدز سوم واکسن را تزریق 
نکرد نیز می تواند با ارائه نتیجه منفی آزمایش کرونا از خدمات اجتماعی استفاده کرده و یا در گردهمایی ها 

حضور یابد و به سفر برود.« 
دکتر رئیســی با تاکید بر اینکه سیاســت اعالمی ســتاد ملی مقابله با کرونا اقناع عمومی برای تزریق ســه ُدز 
واکســن کرونا اســت، خاطرنشــان کرد: »با روش های مختلف تبلیغی به مردم توضیح دهید که تزریق سه ُدز 

واکسن تا چه اندازه برای سالمتی خودشان و صیانت از سالمتی دیگران موثر است.«

رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

مسافرت با رعایت اصول بهداشتی بدون اشکال است 

بن سلمان: 

 مهم نیست
 بایدن مرا بفهمد یا نه

ولیعهد عربســتان تاکید کرد که برایش مهم نیســت 
رئیس جمهور آمریکا برخی مسائل مربوط به او را درک 

می کند یا خیر.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در مصاحبه با مجله 
آتالنتیک که بخش هایی از آن روز پنج شنبه منتشر شد 
در جواب این سوال که آیا جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
برخی مسائل مربوط به او را درست درک نکرده است، 

گفت که این مسئله برایش مهم نیست.
وی تاکید کرد: این مســئله به عهده بایدن اســت که به 
منافع آمریکا فکر کند. دو کشــور نباید در امور داخلی 

یکدیگر مداخله کنند.
دولت بایدن پیشــتر گزارش سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا "سیا" را منتشر کرد که در آن ولیعهد عربستان 
به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد ســعودی در کنسولگری عربستان در استانبول 

متهم شده بود.
محمد بن سلمان به مجله آتالنتیک گفت که احساس 
می کند با متهم شدنش به قتل وحشیانه و مثله کردن 

جسد خاشقجی حقوقش نقض شده است.
وی گفت: "من احساس می کنم که قانون حقوق بشر 
درباره من اجرا نشده است. بند ۱۱ از بیانیه جهانی حقوق 
بشــر مبتنی بر این مســئله است که متهم تا زمانی که 

اتهامش ثابت نشده، بی گناه است."
وی در جواب این ســوال که آیا قدرت در عربســتان 
به پادشــاهی مشــروطه تغییر می کند، گفت: خیر در 

عربستان تنها نظام پادشاهی محض حاکم است.
ولیعهــد عربســتان گفت: هدف ریــاض حفظ روابط 
قدرتمند و تاریخی خود با آمریکا و تقویت آن اســت. 
سرمایه گذاری های عربستان در آمریکا به ۸00 میلیارد 

دالر می رسد.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد

 عبرت های جنگ 
روسیه و اوکراین ...

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی، 
گفت: تحریم های ورزشــی علیه روســیه ثابت کرد که 

غیرسیاسی بودن ورزش یک دروغ بزرگ است.
هادی بیگی نژاد نماینده مردم مالیر در مجلس شورای 

اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
 »عبرت های جنگ روسیه و اوکراین بسیار است.

از یک ســو تحریم های ورزشــی ثابت کرد غیر سیاسی 
بودن ورزش یک  دروغ بزرگ است.

و از سوی دیگر خلع سالح و باور وعده دشمن، نتیجه ای 
جز جنگ نخواهد داشت. بیچاره کشوری که وعده های  

دروغ دشمن را باور می کند.«

ترامپ: 

پوتین در زمان من حمله نكرد چون 
تهدید به حمله به مسکو کردم

رئیس جمهوری ســابق آمریکا ادعا کرد که ســابقا به 
والدیمیر پوتین و شــی جینپینگ، رهبران روســیه و 
چین در زمان ریاســت جمهوری اش گفته بوده که به 
آنها در صورت دســت زدن به حمله، با سالح هسته ای 
حمله خواهد کرد. او همچنین جو بایدن رئیس جمهوری 
فعلی آمریکا را به خاطر »ترس« داشتن از رهبر روسیه 
مورد حمله قرار داد. به نقل از دیلی میل، دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری سابق آمریکا روز جمعه به جان دالی، 
از چهره هــای ورزش گلف آمریکا گفت که با والدیمیر 
پوتین »به خوبی کنار می آمده« و روســیه زیر نظر او 
به ســبب آنکه مســکو را تهدید به بمباران کرده بود، به 

اوکراین حمله نمی کرد.
ترامپ در مکالمه تلفنی با دالی که ضبط شــده، گفت: 
همه آنها می گویند او یک قدرت هسته ای است، انگار از 
او می ترسند. می دانی، او دوست من بود، من با او خوب 
کنار می آمدم. می گویم، والدیمیر، اگر این کار را انجام 
دهی، ما به مسکو حمله می کنیم. ما قصد داریم به مسکو 
حمله کنیم. و او به نوعی حرف من را انگار که پنج درصد 
و ۱0 درصــدش هــم کفایت کرده، باور کرد - این تمام 

چیزی است که شما نیاز دارید.
ترامــپ بــه جان دالی گفت: جان! او هرگز این کار را در 
زمان من انجام نداد، جان، می دانید. همه آنها در موردش 
صحبت می کردند و می گفتند »چرا او این کار را در چهار 
سال گذشته انجام نداد؟« زیرا می دانست که نمی تواند.

رئیس جمهوری ســابق آمریکا مدعی شــد که شــی 
جینپینــگ، رئیس جمهوری چین نیز به همین دلیل 

سر به سر او نگذاشته است.

طالبان:

ک افغانستان در برابر هیچ کشوری   از خا
استفاده نمی شود

وزیــر کشــور حکومــت موقــت طالبان در مراســم 
دانش آموختگی دانشــجویان پلیس تاکید کرد که از 
خاک افعانستان هیچ تهدیدی متوجه کشوری نخواهد 

بود و تالش می کنیم امنیت در کشور برقرار شود.
»سراج الدین حقانی«، وزیر کشور حکومت موقت طالبان 
در نخستین حضورش مقابل رسانه ها در کابل گفت که 
پس از بیست سال اشغال افغانستان توسط آمریکا، اکنون 
یک امنیت سراسری و صلح در این کشور به وجود آمده 
است. وی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان پلیس 
افزود: بار دیگر به جامعه جهانی اطمینان می دهیم که 
از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد 
شد و حکومت موقت طالبان امنیت در افعانستان را تامین 
کــرده و تــالش ما این بود که از طریق گفتگو های صلح 

قدرت به شکل مسالمت آمیز منتقل شود .

تنش زایی به جای تنش زدایی؛ 
مسئله این است!

ادامه از صفحه اول:
حزب کارگر به راحتی خانه شماره ۱0 داونینگ 
استریت را تسخیر خواهد کرد. در چنین شرایطی 
جانســون نیاز به تصویرسازی جدیدی دارد که 
آن را در مقابل افکارعمومی کشورش قرار دهد! 
این تصویر، همان جنگ اوکراین می باشــد. اگر 
جنگ در اوکراین و تنش ها میان مسکو و کی یف 
پایان پیدا کند، در این صورت حیات سیاســی 
جانسون نیز به انتها خواهد رسید. بی دلیل نیست 
که انگلیس به عنوان یکی از اعضای ناتو و شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد، این گونه در طبل 

جنگ وناامنی می دمد.
امانوئل مکرون نیز پایان یافتن جنگ اوکراین را 
خط قرمز سیاسی خود در پاریس تلقی می کند! 
ماجرا به برگزاری انتخابات سراسری در فرانسه 

باز می گردد.
وقــوع جنــگ اوکرایــن، منجر بــه محبوبیت 
مکــرون نســبت به دیگر نامزدهــای انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه شده است. در آخرین 
نظرســنجی انجــام گرفتــه در بــارۀ اعتماد به 
نامزدهای ریاســت جمهوری برای هدایت امور 
در رویاروئی با نتایج جنگ روسیه در اوکراین ۵۸ 
درصد پرسش شدگان امانوئل مکرون را در صدر 
قرار داده اند زیرا ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم 
ســه نامزد دیگر یعنی مارین لوپن، اریک زمور و 
ژان مالنشون با روسیه منجر به کاهش محبوبیت 
آنها شــده اســت. به عبارت بهتر، مکرون جنگ 
اوکراین را به مثابه فرصتی می داند که می  تواند 
با دمیدن در آن، آرای سلبی شهروندان فرانسوی 
بــه دو جریان ملی گرایان افراطی و چپگرایان را 

به خود اختصاص دهد.
در چنین شــرایطی محرز اســت که حتی اگر 
زلنســکی و دیگــر سیاســتمداران اوکراینی 
خواســتار گفت وگــوی موثــر و نتیجه بخش با 
روسیه باشند، لندن و پاریس در این مسیر اخالل 
ایجاد خواهند کرد. مقامات فرانسوی و انگلیسی، 
شــهروندان اوکراینی را به ابزارهای اســتمرار 
حضور خود در مســند قــدرت تبدیل کرده اند! 
در چنین شــرایطی رمزگشایی از لحن تندوتیز 
مقامات انگلیسی و فرانسوی در تقابل با روسیه و 
 حمایت ظاهری از اوکراین، چندان سخت به نظر 

نمی رسد.
منبع: راهبرد معاصر

گروسی پس از دیدار با اسالمی؛

گفتگوهای مثمرثمری داشتم
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
گفتگوهای مثمرثمری را با اسالمی داشته است.
 »رافائل گروســی« مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پس از دیدار با محمد اسالمی رئیس 
سازمان انرژی اتمی کشورمان ظهر دیروز )شنبه( 
در نشســت خبری مشترکی گفت: از زمانی که 
آقای اسالمی در این سمت آمدند، مالقات های 
مســتمری داشتیم و ســعی کردیم موضوعات 

مختلف را حل و فصل کنیم.
وی افــزود: چند موضوع خــاص باقی مانده که 
مدت ها ســت این مســائل حل نشده بود و باید 
شــفاف ســازی می شد که تا پیش از این در این 
خصــوص موفقیتی نداشــتیم، به همین خاطر 
تــالش کردیم رویکرد عملگرایانه ای را داشــته 

باشیم.
مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح 
کرد: این امر از چند جهت مهم اســت امروز به 
دو مورد اشــاره می کنم. نخســت آنکه بر کسی 
پوشــیده نیســت در حالی که در تهران در حال 
مذاکــره هســتیم، مذاکرات ویــن در جریان 
اســت. با توجه به اینکــه این روند موازی با این 
 مذاکرات در جریان است، بسیار به هم متصل و 

وابسته هستند.
گروسی تاکید کرد: در صورتی که ایران و آژانس 
بین المللی درباره مســائل باقیمانده و مســائل 
پادمانی تعامل نداشته باشند، تصور و باور اینکه 
یک توافق جامع مثل »برجام« به نتیجه برسد، 

بسیار دشوار است.
وی با بیان اینکه بســیار مهم اســت که به درک 
متقابلی برای همکاری ها برســیم، اظهار داشت: 
انرژی هسته ای برای توسعه کشورها و از جمله 

ایران بسیار مهم است.
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
برای حرکت ســریعتر به سمت آینده و پیشبرد 
همکاری های ایران و آژانس متعهد هســتیم به 
جلو حرکت کنیم تال مردم ایران نیز به ســمت 

رفاه بروند.
گروســی در پاســخ به این سوال که تا چه زمانی 
تهدیدها و پرونده سازی رژیم صهیونیستی علیه 
ایــران ادامــه دارد ؟ گفــت: کار ما تحت تأثیر و 

کنترل هیچ کشوری قرار نمی گیرد.
وی تاکید کرد: تمرکز آژانس بر همکاری با ایران 
اســت و آژانس با حرفه ای گری کار خود را انجام 

می دهد.

اخبار کوتاه

خبر روز
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 مجلس به واردات خودروی سواری 
رای مثبت داد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دولت مجوز 
واردات ۷0 هزار خودروی ســواری دوگانه ســوز، 

هیبریدی و برقی را برای سال ۱۴0۱ دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
صبــح دیــروز مجلس و در جریان بررســی موارد 
ارجاعی از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی الیح 
بودجه ۱۴0۱، بند الحاقی ۱ تبصره ۷ را بررسی کرده 
و آن را به تصویب رســاندند.بر اساس بند الحاقی ۱ 
تبصره ۷ الیحه، به دولت اجازه داده می شود در سال 
۱۴0۱ و با رعایت سیاســت های کلی نظام نســبت 
به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش 
خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه 
ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد اقدام 
و درآمد ناشــی از آن را به حســاب درآمدی ردیف 
جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور 

واریز نماید. اقالم وارداتی عبارت است از:
۱. تعداد ۵0000 دستگاه خودرو سواری و ۲0000 
هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز، هیبریدی 

و برقی
۲. ۱0000 دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال 

دار و کشنده
3. تعداد ۱0000 دســتگاه اتوبوس برون شهری و 

درون شهری
۴. تعداد ۱000 دستگاه واگن و واگن یخچال دار

۵. تعداد ۵000 دستگاه ماشین االت سنگین معادن 
و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت

 معلمان و پزشکان 
از مالیات معاف شدند

نمایندگان مجلس دیروز در جریان بررســی بخش 
درآمدی الیحه بودجه ســال ۱۴0۱ کل کشــور، با 
اصــالح جزء الحاقی۱ تبصــره ۱۲ ماده واحده این 
الیحه موافقت کردند.پزشکان عمومی و متخصص 
و فرهنگیان شاغل در مناطق محروم کشور با درآمد 
ســالیانه تا ســقف ۲۴0 میلیون تومان از پرداخت 
مالیالت معاف شــدند.نمایندگان در جریان بررسی 
بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴0۱ کل کشور 
بازگشتی از کمیسیون تلفیق الیحه بودجه؛ با اصالح 
جــزء الحاقی۱ تبصره ۱۲ مــاده واحده این الیحه 
موافقت کردند.براســاس جزء الحاقی ۱ تبصره ۱۲ 

ماده واحده الیحه بودجه ۱۴0۱ کل کشور؛
– پزشــکان عمومــی، متخصــص و فوق تخصص، 
فرهنگیــان، معلمان،دبیران، مشــاوران و مربیان 
تربیتــی شــاغل در مناطق کمترتوســعه یافته و 
محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از 
پرداخت مالیات ساالنه تا سقف  دومیلیارد و چهارصد 
میلیون)۲٫۴00٫000٫000( ریال معاف می باشند.

مردم منتظر خبرهای خوش باشند

ح دولت   طر
برای ارائه بسته معیشتی عید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی بسته 
معیشتی عید خبر داد و گفت: موضوع این بسته 
را با معاون اول رییس جمهور مطرح کرده ایم و 
مردم منتظر خبرهای خوش باشــند. »حجت 
اهلل عبدالملکی« در حاشیه آیین رونمایی از ۱0 
پروژه خودکفایی و محصول جدید صنایع شیر 
ایران )پگاه( در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 
جمع بندی نهایی تهیه این بســته معیشــتی 
صورت گرفته است و مردم باید منتظر خبرهای 
آن از سوی مقامات ذی ربط باشند.وی افزود: 
ما در وزارت کار تصمیم گیر هســتیم و پولی 
نداریم، سازمان برنامه بودجه باید بودجه این 
طرح را اختصاص دهد که امیدواریم عملیاتی 
شــود.وزیر تعاون، کاررو رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه در دولت سیزدهم به دنبال رفع فقر مطلق 
هســتیم، گفت: این رفع فقر در حوزه صنایع 
غذایی نیز اســت.عبدالملکی بیان داشت: در 
ســتاد اقتصاد دولت موضــوع رفع فقر مطرح 
شــده که برای رســیدن مردم به رفاه نیازمند 
به افزایش شــفافیت و رشــد تولید هســتیم.

عبدالملکی اضافه کرد: افزایش ســودآوری از 
طریــق افزایش تولید حاصل می شــود و این 
وزارتخانه بیش از ۶00 شــرکت زیرمجموعه 
دارد که می توان از ظرفیت این شــرکت ها در 

جهت افزایش تولید بهره برد.

علت افزایش قیمت موز چیست؟
قیمــت موز در هفته های اخیر به بیش از 3۵ هزار 
تومان رســیده، افزایش قیمتی که رئیس اتحادیه 
بارفروشان تهران علت آن را افزایش قیمت جهانی 
موز می داند.مصطفی دارایی نژاد در پاســخ به این 
ســوال که چرا موز گران شده است؟ گفت: قیمت 
جهانی موز باال رفته و مصرف آن در دنیا بیشــتر 
شده است. با این حال اما قیمت ها را آنالیز و کنترل 
کردیم و از تجار و فروشــندگان درخواست کردیم 
که حداقل سود قانونی صنف خود را اعمال کنند.

وی ادامــه داد: موز از هند، اکوادور و فیلیپین وارد 
می شــود و مدت زمان زیادی طول می کشــد تا به 
کشــور ما برســد. قیمت تمام شده آن برای تجار 
کیلویــی 30 هــزار تومان اســت.رئیس اتحادیه 
بارفروشــان اضافه کرد: موز وارد شــده باید رنگ 
آوری شود و هزینه های جانبی مانند هزینه گمرک 

و ... دارد.

گزارش

در بعضی استان ها

کلنگ زمین رایگان 
زده شده است

از هفته ها قبل در بعضی اســتان ها عملیات 
آماده سازی زمین شامل تسطیح و تملک به 
منظور واگذاری رایگان به خانوارهای دارای 
سه فرزند آغاز شده و امکان ثبت نام برای این 

خانواده ها به زودی فراهم می شود.
 وزارت راه و شهرســازی دولت سیزدهم در 
راســتای اجرای »قانون حمایت از خانواده 
و جوانــی جمعیــت« مصــوب ۱۹ آبان ماه 
۱۴00 از ماههــا قبــل تمهیداتی همچون 
تملک، عملیات اجرایی شــامل تســطیح و 
جدول گــذاری زمینهایی که قرار اســت به 
صورت رایگان در اختیار خانواده های دارای 

سه فرزند قرار گیرد آغاز کرده است.
مطابــق »قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت« خانوارهای دارای ســه فرزند که 
فرزند سوم و بیشتر آنها از ۱۹ آبان امسال به 
بعد متولد می شود می توانند از زمین رایگان 

دولتی استفاده کنند.
آنطور که مجتبی بخشی پورـ  نماینده مردم 
اســالم آباد غربـ  گفتــه، آیین کلنگ زنی 
واگــذاری زمین رایــگان با حضور وزیر راه و 
شهرســازی و معاونانش که ۲۴ بهمن ماه به 
اســتان کرمانشــاه انجام شد، صورت گرفته 

است.
روز جمعه ۱3 اســفندماه ۱۴00 نیز رســتم 
قاســمیـ  وزیر راه و شهرســازیـ  در ســفر 
به اســتان گلســتان با بیان اینکه در طرح 
نهضت ملی مســکن زمین به صورت رایگان 
در اختیار مردم قرار می گیرد و فرصت بسیار 
مناسبی است که در اختیار مردم قرار گرفته 
اســت، اظهار کرد: می توانیم دولت سیزدهم 
را دولت صادق العهد بدانیم و باید همواره به 
تعهــدات خود عمل کنیم. همچنین با توجه 
به والدت امام حسین)ع( که پیش رو است، 
می توانیم با رمز "یا حسین)ع("، این نهضت 
بزرگی که در اســتان شــروع شده را سرعت 
 بخشــیم و شاهد بارگذاری بخش باقیمانده 

استان باشیم.
بنابــر اخبــار واصله، امکان ثبــت نام برای 
متقاضیــان واجــد شــرایط دریافت زمین 
رایگان دولتی به زودی از ســوی وزارت راه 
و شهرســازی فراهم می شــود. آنطور که در 
قانــون آمــده، قرمز بودن فــرم »ج« مانعی 
بــرای دریافت این زمین ها نیســت؛ چرا که 
هر خانواده می تواند دو بار از امکانات دولتی 
در بخش زمین و مسکن استفاده کند. زمین 
به شرط ساخت به متقاضیان واگذار می شود 

و امکان فروش آن وجود ندارد.
زمین هــا حداکثــر ۲00 متــر خواهد بود و 
البتــه کامال رایگان نیســت، اما قیمت آنها 
بســیار ناچیز اســت و در اقساط هشت ساله 
دریافت می شود؛ متقاضیان صرفا هزینه های 
آماده سازی از قبیل تسطیح، جدول گذاری، 
هزینه های تملک توسط دولت و دیگر موارد 
را پرداخــت می کنند که رقم چندان باالیی 
نیســت. دو سال اول اختصاص زمین شامل 
تنفــس خواهد بود و نیازی به پرداخت مبلغ 
نیســت؛ از ســال ســوم متقاضیان به مدت 
هشت ســال اقساط آماده سازی این زمینها 

را پرداخت خواهند کرد.
از طرف دیگر واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله 
در قالب گروههای ســاخت در طرح نهضت 
ملی مسکن به خانوارهایی که فرم »ج« آنها 
سبز است انجام می شود که از گذشته وجود 

داشته است.
همچنیــن در بخــش خودمالکــی، بجــز 
انبوه ســازان و پیمانــکاران کــه می توانند 
از تســهیالت مصوب نهضت ملی مســکن 
بهره مند شــوند، کسانی که زمین در اختیار 
دارند و به طور شخصی و خودمالکی اقدام به 
ســاخت و ساز می کنند نیز مشمول دریافت 
این وام هستند. این طرح شامل تمام کسانی 
اســت که قصد ســاخت و ساز دارند و صرفا 
مربوط به خانوارهای دارای سه فرزند نیست. 
حتی اگر فرم »ج« آنها قرمز باشــد مشمول 

دریافت این وام خواهند بود.
تســهیالت خودمالکی طــرح نهضت ملی 
مســکن که ســقف آن ۴۵0 میلیون تومان 
اســت و اخیرا پرداخت آن شــروع شده در 
چهار مرحله به متقاضیان پرداخت می شود 
که ۱0 درصد در مرحله پی کنی، ۴0 درصد 
در مرحله اســکلت و ســقف، ۲۵ درصد در 
مرحله ســفت کاری و ۲۵ درصد در مرحله 

نازک کاری خواهد بود.

آجیلهافخرمیفروشند

فرار مغزها از سبد خانواده های ایرانی 
 گرانی های لجام گسیخته و رسیدن قیمت 
خشکبار مرغوب به کیلویی ۵00 هزار تومان 
موجب فرار مغزها از ســبد خرید و مصرف 
بســیاری از مردم معمولی در آستانه سال 

نو شده است.
صنف آجیل فروشــان از سال ۹۷ تا کنون 
روی خوشی از بازار ندیده است اما به نظر می 
رسد امسال در آستانه عید نوروز تحرکات 
بیشــتری در این صنف وجود دارد ولی با 
این حــال گرانی محصوالت و خشــکبار 
اجازه رونق بخشیدن به این صنف را مانند 

سال های گذشته نمی دهد.
صنف آجیل فروش از سال ۱3۹۷ به دلیل 
تهییج نابخردانــه افرادی برای عدم خرید 
آجیــل از ســوی مردم بــا تحریم داخلی 
اســفباری روبه رو شد. در آن زمان با گران 
شدن پسته و افزایش قیمت آن به ۲۴0 هزار 
تومان در کیلو، بعضی راه برون رفت را عدم 
خرید آجیل دانســتند و مغازه دار بی گناه 
در این میان زیان دید در حالی که منشــا 

گرانی جای دیگری بود.
هنوز آجیل فروشــان از زیر بار این تحریم 
داخلی و مردم کمر راست نکرده بودند که 
با پیدا شــدن ســر و کله بیماری کرونا در 
طی دو سال گذشته محصوالت خریداری 
شــده اکثر آجیل فروشــان در انبار ها بوی 

کهنگــی گرفت و ضرر بیشــتری را به این 
صنف تحمیل کرد.

اگرچه امســال بازار شــب عید با تحرک و 
گرمی بیشتری نسبت به دو سال گذشته در 
جریان است اما متاسفانه گرانی محصوالت 
و کاالهــای مورد نیاز مــردم اجازه خرید 
بــه میــزان کافی را نداده و لــذا بازار رونق 

همیشگی را ندارد.

 در حــال حاضــر آجیل مغــز را می توان از 
عمده فروشــان مصلی با درجه معمولی از 
کیلویی ۱۴۵ هزار تومان تا 300 هزار تومان 
خریــداری کرد اما همین آجیل با کیفیت 
درجه یک در برخی از آجیل فروشــی های 
صاحــب نام هر کیلــو ۴۵0 هزار تومان در 

ویترین مغازه ها خودنمایی م یکند.
به منظور بررسی وضعیت بازار شب عید در 

آســتانه فرا رسیدن نوروز ۱۴0۱ با علیرضا 
ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه فروشندگان 
آجیل و خشــکبار مشــهد بــه گفت و گو 

نشستیم.
 وضعیت فروش آجیل در آستانه شب 

عید چگونه است؟
خوشــبختانه بازار در مقایســه با شب عید 
سال گذشته وضعیت خوبی دارد. و فروش 

نسبت به پارسال خیلی بیشتر شده است.
ســال ۱3۹۹ متاســفانه به شدت آسیب 
دیدیم و نســبت به سال ۱3۹۸ نزدیک به 
۶0 درصد کاهش فروش داشــتیم و البته 
امســال هم این کاهش فروش ادامه داشت 

و ضررهای ما جبران نشد.
امسال مقداری از آسیب کرونا رها شدیم اما 
به دلیل خشکسالی تولید خشکبار به میزانی 
نبود که قیمت ها را در بازار متعادل کند لذا 
وقتی امسال قیمت ها افزایش یافت، خریدار 

کم شد و فروش بسیار پایین آمد.
آیا کمبودی برای تهیه آجیل شــب 

عیددر بازار وجود دارد؟
هر چند با توجه به این که امسال با مشکالت 
زیادی به لحاظ خشکســالی مواجه بودیم 
ولی خوشبختانه هیچ کم و کسری و کمبود 

در این بازار نداریم.
گران ترین آجیل و یا پســته چقدر 
قیمــت دارد و دلیل ایــن گرانی ها 

چیست؟
امروز قیمت پســته در بازار از ۱۹0هزار تا 
۴۵0هزار تومان است. ما در ایران ما صاحب 
تنوع زیادی در بحث پســته هستیم و هیچ 
کشوری تنوع ایران را ندارد و به همین دلیل 
تفاوت قیمتی باالیی دارد و قیمت بستگی 

به ریز و درشتی محصول دارد.

سیگنال مهم برای بازار خودرو

وارداتیهاارزانمیشوند
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی 
صبح دیروز مجلس و در جریان بررسی موارد ارجاعی 
از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی الیحه بودجه 
۱۴0۱، بند الحاقی ۱ تبصره ۷ را بررسی کرده و آن را 

به تصویب رساندند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، گفت: 
اگر واردات خودرو در الیحه بودجه به تصویب برســد 
احتمال اینکه این واردات صورت بگیرد باال است اما اگر 
در الیحه بودجه به تصویب نرسد و مجددا حذف شود 
احتمال اینکه این اتفاق رخ دهد خیلی پایین خواهد بود 
و بنده گمان نمی کنم که واردات خودرو صورت گیرد.

وی در ادامه در پاســخ به این پرســش که از سرگیری 
واردات چه تاثیری بر قیمت ها در بازار خودرو خواهد 
گذاشــت؛ گفــت: به طور قطع اگــر واردات خودرو از 
ســرگرفته شــود قیمت خودروهای وارداتی در بازار 
کاهــش پیــدا خواهد کرد اما فکر نکنیم که قیمت ها 

نصف خواهد شد.
دادفــر در ادامــه افزود: خودرو بــا ارز ۲3 هزار تومانی 
وارد خواهد شد و تعرفه واردات نیز ۸۶ درصدی است 
و مالیات بر عملکرد نیز اضافه شده است و اگر عوارض 
و مالیات بر ارزش افزوده را نیز در نظر بگیریم در نتیجه 
کاهش قیمت خودروهای وارداتی به گونه ای نخواهد 
بود که مردم از آن لذت ببرند و یا منجر به تنظیم شدید 
بازار شود اما اثر گذار خواهد بود و حدود ۲0 تا 30 درصد 
قیمت خودروهای وارداتی در بازار را کاهش خواهد داد.
وی در ادامه افزود: از سرگیری واردات خودرو عالوه بر 
اینکه منجر به تعدیل شدن قیمت خودروهای وارداتی 
در بازار می شــود منجربه کاهش قیمت خودروهای 
چینی و خودروهای تولید شده در داخل نیز خواهد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه در پاسخ به 
این پرسش که موانع واردات خودرو چه بوده است افزود: 

نکته اصلی این است که همه مسئولین در حال حاضر 
بــه اهمیــت واردات به عنوان یک بخش و بازو تنظیم 
گــر بازار پی برده اند اما اینکه چگونه می خواهند این 
اهمیت را اجرا کنند مهم است. در حال حاضر عده ای 
دشمن قسم خورده واردات بوده اند و هستند و خواهند 
بــود و تمایــل ندارند واردات خودرو صورت گیرد. این 
افراد در جایگاه های مختلفی حضور دارند، در مجلس 
هستند، در مجمع هستند و در صنایع خودروسازی 

نیز حضور دارند.
دادفر در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه کسانی 
از واردات خودرو بیشترین سود را بردند؛ گفت: دالالن 
بیشترین منفعت را از قفل بودن واردات خودرو بردند 
چراکــه خودروهای خارجی ما با دالر ۶0 هزار تومان 
به بازار عرضه می شود و پس از آنها بازار این چنینی 
برای چینی سازها خیلی بازار مناسبی است چراکه بازار 
انحصاری و بی رقیب است و سوم صنایع تولیدی داخلی 

با کمبود عرضه و تقاضای بســیار باال بازار مهندســی 
شده ای را در اختیار دارند و اینطور می توانند به خواسته 
خود که افزایش مستمر قیمت ها است ادامه دهند در 
حالــی که بارها گفته  اند که ما مخالف واردات خودرو 

نیستیم اما عملیات چیز دیگری را نشان می دهند.
مهدی دادفر در ادامه در پاســخ به این پرســش که 
خودروهای خارجی موجود در بازار به چه شــکل با 
دالر ۶0 هزار تومانی قیمت گذاری می شوند؛ گفت: با 
یک بررسی ساده و تقسیم قیمت خودروهای خارجی 
موجود در بازار بر قیمت ارزی آنها در خارج از کشــور 
می توان به این موضوع پی برد. در حال حاضر خودرو 
سانتافه ۲ میلیارد و 300 میلیون تومان در بازار تهران 
قیمت خورده است و اگر قیمت این خودرو را تقسیم 
بــر قیمــت ارزی مدل ۲0۲۲ آن در خارج از کشــور 
کنید متوجه خواهید شد که با دالر چند هزار تومانی 

خودروی مدل پایین را به مردم می فروشند.

روز های پس از قطعنامه 598 پس از برجام نیز تکرار می شود

قیمتمسکنباریزششدیدروبروخواهدشد
پس از احیای برجام چه سرنوشتی در انتظار دربازار مسکن خواهد بود؟ برخی 
از کارشناسان بر این باورند که مهم ترین مولفه تاثیرگذار در بازار مسکن عرضه و 
تقاضا است. به گفته آن ها در صورت تحقق برجام و توسعه اقتصاد، بازار مسکن با 
افزایش تقاضا مواجه خواهد شد و به همین دلیل ما رکود تورمی در بازار مسکن را 
خواهیم داشت و قیمت ها در این بخش باال می رود. اما برخی دیگر از فعاالن بازار 
مسکن معتقدند پس از احیای برجام قیمت مسکن با ریزش سقوط همراه خواهد 
بود. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک در گفت وگویی درباره 
وضعیت بازار مسکن پس از توافق وین تاکید کرده است: »ما باید بدانیم که با 
تالش مسئوالن، احتمال این که افزایش قیمتی در حوزه مسکن داشته باشیم، 
وجود ندارد. تازه اگر واقعا دولت یک برنامه مطلوب تری برسد و از طرف دیگر، 
دستور ریاست جمهوری در خصوص فروش مازاد امالک عملیاتی شود، به طور 
مسلم کاهش قیمت خانه را شاهد خواهیم بود. خدا کند که ملک مفت و مجانی 
شــود. باید حرکتی انجام شــود و خانه های خالی به بازار بیاید و امالک مازاد به 
فروش رود. ما منجم نیستیم که بگوییم خانه ۶0، ۷0 درصد پایین می آید، ولی 
افت قیمت خواهیم داشت. ما راضی به زیان هیچ کسی نیستیم، ولی اگر حرکتی 
صورت گیرد، مثل قطعه قطعنامه ۵۹۸، قطعه ای هم در بهشــت زهرا خواهیم 
داشت. افرادی طماع پول و دالر را بلوکه کردند و ملک خریدند و احتکار کردند. 

به طور مسلم ما راضی به زیان نیستیم، ولی احتمال سقوط قیمت هست.«

بازار مسکن در انتظار یک تحول
احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن به بررسی وضعیت بازار پس از احیای 
برجام پرداخت و در این باره به اقتصاد ۲۴ گفت: قطعا اگر محدودیت هایی که 
بر سر راه اقتصاد ایران وجود دارد رفع شود، اقتصاد شکوفا خواهد شد و در آن 
شرایط قیمت دالر به سرعت پایین خواهد آمد، ذخایر بلوکه شده ایران آزاد شده 
و به کشور باز می گردد و تمام این عوامل سبب می شود تا قیمت ها در بازار های 

مختلف از جمله بازار مسکن با کاهش روبه رو باشند.
وی ادامه داد: اکنون ســیگنال های مخابره شــده از وین و تحلیل کارشناســان 
امیدواری هایی را در اقتصاد به وجود آورده است؛ بنابراین پس از امضای برجام 
ما به سرعت ریزش قیمت ها را خواهیم داشت، اما ادامه دار بودن و کنترل ریزش 

قیمت ها بستگی به کیفیت احیای برجام دارد.
ســرحدی افزود: البته ممکن اســت ریزش قیمت ها در میان مدت کمتر شود 
و یا ممکن اســت قیمت ها شــاهد ثبات باشند، اما یک حالت سومی هم وجود 
دارد که ممکن اســت پس از مدتی قیمت ها میل به افزایش پیدا کنند، اما با 
این حال با قطعیت می توان گفت پس از احیای برجام ما یک ریزش شدیدی 
در ابتدای کار خواهیم داشت. این روند می تواند شبیه به شرایط بعد از امضای 

قطعنامه ۵۹۸ باشد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: طی سال های اخیر کشور با محدودیت های 

بسیاری روبه رو بوده است و همین محدودیت ها و فشار اقتصادی سبب شده است 
تا سرمایه ها و توجه به سمت برخی از بخش ها حرکت کند؛ بنابراین ما شاهد 
بودیم که بخش ساخت و ساز به عنوان تنها فعالیت اقتصادی که می توانسته 
ســودآور باشــد مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین اگر فشار و توجه ای که بر 
ساخت وساز مسکن متمرکز شده برداشته شود و به سمت بخش های مختلف 
اقتصادی حرکت کند دیگر درآمد منحصر به بخش ساخت و ساز نمی شود و در 
این شرایط مسکن از حالت کاالی سرمایه به عنوان یک کاالی مصرفی شناخته 

خواهد شد. این مسئله جلوی بساز و بفروش را خواهد گرفت.
وی ادامه داد: اقتصاد ما یک اقتصاد بسازبفروشی است و اگر توجه به این مسئله 
کمتر شود، دیگر بخش های صنعت و فعالیت های اقتصادی رونق پیدا خواهد 
کرد و فشــار ســوداگری از روی بخش مســکن برداشته می شود در آن شرایط 
قیمت ها متعادل و متناســب با بازار خواهد شــد. از ســوی دیگر در آن شاید ما 
دیگر شاهد یک بازار انحصاری نخواهیم بود و سوداگران دیگر سرمایه خود را 
در این بخش متمرکز نکرده و سود های نجومی را به جیب نمی زنند؛ بنابراین 
سرمایه ها باید در بخش های مختلف اقتصاد پخش شود و بازار مسکن و از این 

حالت انحصاری خارج شود.
وی در پایان گفت: امیدوارم خبر های خوبی از احیای برجام بگیریم و شاهد یک 

گشایش اقتصادی و معیشتی در آینده نه چندان دور باشیم.

خبر ویژه

رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت: امروز ۱۵ اسفند همزمان با میالد امام 
حسین )ع( حق تقدم سهام دو تیم استقالل و پرسپولیس به هواداران و مردم 
واگذار می شود. حسین قربانزاده اظهار داشت: سالیان سال است که مردم منتظر 
این اقدام هســتند که با مشــارکت مردم و مدیریت حرفه ای این دو باشــگاه به 
جایگاه شایسته برسد، این دو باشگاه میراث ورزشی کشور هستند که میلیون ها 
هوادار دارند وظیفه مسئوالن در وزارت امور اقتصادی و وزارت ورزش و هواداری 
میلیون ها هوادار سنگین تر می شود.وی ضمن تقدیر و تشکر از تالش های گذشته 
صورت گرفته تصریح کرد: در ســه ماه اخیر ســتاد هماهنگی برای واگذاری 

سرخابی ها تشکیل شد که با حضور مدیران عامل دو باشگاه و عوامل مجموعه 
وزارت اقتصاد و وزارت ورزش و مدیرعامل فرابورس بود تشکیل شد که وظیفه 
اصلی آن رفع مشکالت، اصالح ساختار، تعیین تکلیف بدهی، مطرح کسب و کار 
و درآمدزایی مسائل مربوط به دارایی ها امالک و اموال غیرمنقول است.رئیس 
سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه سرخابی ها حائز حضور در فرابورس 
شدند، گفت: امیدواریم سال آینده نتیجه در میدان ورزش و اقتصاد مشخص 
شود.رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: مهمترین دستاورد های اقدامات 
صورت گرفته شفافیت بود که صورت های مالی حسابرسی شده و اسنادی که این 

دو باشگاه در کدال بارگذاری کردن را می توانید مالحظه کنید، تا دیر وقت شب 
گذشته هر باشگاه چهل سند در سایت کدال بارگذاری کرده است. قربانزاده در 
مورد تفاوت ارزش گذاری انجام شده دو باشگاه اظهار داشت: برای ارزش گذاری 
قوانیــن و مقرراتی طبق آیین نامه ای قیمت گذاری وجود دارد، شــرکت هایی 
که طی ســه ســال گذشته ســودده نیستند ارزش روز خالص دارایی های آن ها 
توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص می شود، براساس اسناد و مدارک 
درآمدزایی معطوف به برند اســت، پس از آن ارزش گذاری به هیئت واگذاری 

ارائه می شود و مبانی آن بررسی خواهد شد.

بارگذاری اسناد سرخابی ها در کدال

عرضهحقتقدمسهامازامروز
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نفت و انرژی 4

آبفای تهران  خبر داد؛ مدیرعامل 

احتمال افزایش پلکانی تعرفه آب 

کوتاه از انرژی

بین الملل

ایالن ماسک: 

 به تولید نفت بیشتری 
نیاز داریم

ایــالن ماســک، مدیرعامل شــرکت 
ســازنده خودروی برقی تســال اعالم 
کرد تولید ســوخت فسیلی بیشتر در 
حــال حاضر ضروری اســت حتی اگر 
برای شرکت وی بد باشد.این میلیاردر 
برجسته در توییتی نوشت: متنفرم که 
ایــن را بگویم اما مــا به افزایش فوری 
تولیــد نفت و گاز نیاز داریم. جنگ در 
اوکراین عرضه سوخت را محدود کرده 
و قیمتهــای بنزین را باال برده اســت.
ماسک گفت: استفاده از مدلهای برقی و 
روی آوردن به سوی انرژی تجدیدپذیر 
نمی تواند به سرعت کافی انجام بگیرد 
تا مصرف کنندگان را از قیمتهای باالتر 
سوخت در کوتاه مدت در امان نگه دارد. 
روشن است که این امر روی تسال تاثیر 
منفــی می گذارد اما راهکارهای انرژی 
پایــدار نمی توانند به ســرعت واکنش 
نشــان دهند تا جایگزین صادرات نفت 
و گاز روســیه شوند.توییتهای ماسک 
در حالی منتشر شد که به گفته منابع 
آگاه، دولت بایدن پس از مخالفت اولیه 
با ایده ممنوعیت واردات نفت روسیه به 
آمریکا، سرگرم بررسی چنین گزینه ای 
اســت. مدیران صنعت نفت آمریکا هم 
خواســتار حمایت برای افزایش تولید 

شده اند.

روسیه برای شرکت های 
خارجی خط و نشان کشید

آندری بلوســوف، معاون نخست وزیر 
روسیه اعالم کرد شرکت های خارجی 
از جملــه شــرکت های انــرژی که از 
فعالیتهایشــان در این کشور خارج می 
شــوند، زیرمجموعه های روسی خود 
را به ورشکســتگی عمدی ســوق می 
دهند که تحت قوانین روسیه مجازات 
کیفــری بــرای مدیران ارشــد دارد.
تحت قوانین روســیه، ورشکســتگی 
عمــدی که به خســارت بیش از ۱.۵ 
میلیــون روبل )۱3 هــزار و 300 دالر 
 تا چهارم مارس( بالغ شــود، مسئولیت 

کیفری دارد.
شــرکت هایی که روســیه را ترک می 
کنند، تحت حمایت از ورشکستگی قرار 
می گیرد یا تا زمان بازگشت به روسیه، 
ســهم خود را به مدیران بومی منتقل 
می کنند.بســیاری از شرکت های بین 
المللی از جمله غولهای نفتی در روزهای 
اخیر در واکنش به حمله نظامی روسیه 
به اوکراین اعالم کرده اند به فعالیتشان 
در پروژه های روســیه و حضورشان در 
شــرکت های روسی خاتمه می دهند.
بریتیش پترولیوم نخســتین شرکتی 
بود که اعالم کرد از روســیه خارج می 
شــود. ظرف مدت چند روز، بســیاری 
دیگر از غولهای نفتی اقدام مشــابه را 
اعالم کردند. این شرکت یکشنبه هفته 
گذشته اعالم کرد ۲0 درصد سهم خود 
در غــول نفتی روس نفت را واگذار می 
کنــد. برنارد لونی، مدیرعامل بریتیش 
پترولیــوم از هیــات مدیره  روس نفت 
استعفا کرد.سایر مدیران روس نفت که 
توسط بریتیش پترولیوم انتخاب شده 
بودنــد از جمله باب دادلی، مدیرعامل 
ســابق بریتیش پترولیوم هم از هیات 
مدیــره بزرگتریــن تولیدکننده نفت 
روســیه اســتعفا کردند.یک روز بعد از 
بریتیش پترولیوم، شــرکت شل اعالم 
کرد از شــراکت ســهام با زیرمجموعه 
هــای گازپروم از جمله پروژه خط لوله 
گازی نــورد اســتریم ۲ و ۲۷.۵ درصد 
ســهم در تاسیسات LNG ساخاالین، 
۵0 درصد ســهم در توسعه نفت سالیم 
و پــروژه نفتی گیدان کنار می کشــد. 
شرکت اکوئینور نروژ هم تصمیم گرفت 
ســرمایه گذاریهای جدید در روسیه را 
متوقف کند و پروســه خروج از سرمایه 
گذاریهای مشــترک در روسیه را آغاز 
کرد. شــرکت آمریکایی اکسون موبیل 
بــا تقبیــح اقدامات نظامی روســیه، 
فعالیتهایــش در ســاخالین ۱ را قطع 
کرد و دیگر ســرمایه گذاری جدیدی 
در روســیه نخواهد داشت.گلنکور در 
حال بازبینی فعالیتهایش در روســیه 
 +En شامل ســهمش در شرکت های
و  روس نفــت اســت و اعالم کرد هیچ 
فعالیتی در این کشــور نخواهد داشت.
بر اساس گزارش اویل پرایس، شرکت 
ترافیگورا فورا سرمایه گذاری در روسیه 

را متوقف کرد .

سخنگوی شرکت ملی گاز:

قبوض گاز تغییر کرد
ســخنگوی شرکت ملی گاز از صدور قبوض 
جدیــد گاز خبــر داد و گفــت: قبض گاز ۴ 
درصد مشــترکان پرمصرف چهار برابر شده 
اســت.محمد عسگری با بیان اینکه هیئت 
وزیران در نشســتی به پیشــنهاد مشترک 
وزارتخانه های نفت و نیرو و به اســتناد بند 
)ی( تبصــره ۸ ماده واحــده قانون بودجه 
۱۴00 کل کشــور، آیین نامــه اجرایی بند 
یادشده در بخش گاز را تصویب کرد، گفت: 
طبق این آیین نامه مشــترکان گاز طبیعی 
بخــش خانگــی که مصرف گاز آنها در دوره 
زمانی۱۶ آبان ماه تا ۱۵ اسفندماه هر سال، 
نسبت به دوره مشابه سال پیش کاهش یابد، 
به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول 
تخفیف )پاداش صرفه جویی( معادل ســه 
واحد درصد و تا سقف ۴۵ درصد در گازبهای 
صورتحســاب دوره خواهند شد.وی افزود: 
۲۵ درصد مشــترکان صنعت گاز پرمصرف 
هســتند و تعرفه آنها افزایش یافته اســت.

ســخنگوی شــرکت ملی گاز با بیان اینکه 
ایــن طرح بــه منظور مدیریــت مصرف از 
مــاه جاری اجرایی خواهد شــد و برای آن 
نیز دســتورالعمل هایی تعریف شده است، 
ادامــه داد: قیمت گاز به صورت پلکانی و در 
۱۲ پله برای مشــترکان محاسبه می شود، 
مشــترکانی که در ســه پله نخست هستند 
همان قیمت گاز پارســال محاسبه می شود 
و هیچ افزایش قیمتی داده نخواهد شد، اما 
مشترکان پر مصرف و خارج از الگوی مصرف 
بــه صــورت پلکانی شــامل افزایش تعرفه 
می شوند.عســگری با بیان اینکه بیشترین 
یارانه انرژی را مشــترکان پرمصرف دریافت 
می کننــد، گفت: با این حال مبنای افزایش 
تعرفه گاز مشــترکان پرمصرف، قیمت گاز 
صادراتی نیست و خیلی پایین تر از آن است 
و به صوت پلکانی محاســبه می شود.وی با 
اشــاره به آخرین وضعیــت مصرف گاز در 
کشــور تاکید کرد: میانگین مصرف خانگی، 
تجاری در بهمن ماه ۵۸۷ میلیون مترمکعب 
در روز بوده است که نسبت به سال گذشته 
حدود ۶0 میلیون متر مکعب در روز افزایش 

داشته است.

بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال 
1401؛

دولت مکلف به فروش منابع 
خ سامانه معامالت  نفتی به نر

الکترونیکی شد
 نمایندگان در نشست علنی دیروز  مجلس 
شــورای اســالمی در جریان بررسی بخش 
درآمــدی الیحه بودجه ســال ۱۴0۱ کل 
کشــور بازگشتی از کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه؛ با اصالح جزء ۲ بند الحاقی ۱ تبصره 
۱ مــاده واحده این الیحــه موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ ماده 
واحده الیحه بودجه ۱۴0۱ کل کشــور؛۲- 
دولــت و دســتگاههای اجرائــی موضوع 
ماده)۵( قانون مدیریت خدمات کشــوری 
مصــوب ۱3۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی، 
مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله 
منابــع ارزی حاصل از صــادرات نفت، گاز، 
میعانــات گازی، فرآورده های نفتی و گازی 
و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معامالت 
الکترونیکی)ای. تی. اس( نیستند.به منظور 
پایش)کنتــرل( بازار ارز، بانک مرکزی مجاز 
اســت نســبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر 
دودرصد)۲%( کمتر از نرخ سامانه معامالت 

الکترونیکی)ای. تی. اس( اقدام نماید.

در جلسه هیأت دولت؛

وزیر نفت از عملکرد شرکت 
ملی نفتکش تقدیر کرد

 وزیر نفت در جلسه هیأت دولت از اقدامات و 
عملکرد مدیریت جدید شرکت ملی نفتکش 
ایران در پشتیبانی و کمک به تداوم صادرات 
نفت و فراورده های نفتی کشور تقدیر کرد.این 
روزها صادرات نفت ایران افزایش یافته و در این 
بین نقش شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان 
بازوی صادرات نفت کشور، پررنگ تر از گذشته 
شده است.عملکرد شرکت ملی نفتکش ایران و 
تالش بی وقفه و شبانه روزی دریانوردان ناوگان 
این شرکت در حمل نفت و فراورده های نفتی 
صادراتی این روزها در مرکز توجه دولتمردان 
کشور قرار گرفته است تا جایی که جواد اوجی 
وزیر نفت در جلســه روز چهارشــنبه هیأت 
دولت از اقدامات جهادی مدیریت جدید این 
شــرکت تقدیر و قدردانی کرد. موضوعی که 
مورد اســتقبال دیگر اعضای هیأت دولت نیز 
قرار گرفت.چندی پیش نیز وزیر تعاون کار و 
رفاه اجتماعی با اشاره به دستاوردهای شرکت 
ملی نفتکش ایران از مدیریت این شرکت در 
بســیج ناوگان و تأمین کشتی های مورد نیاز 
صنعت نفت کشور تقدیر کرد آنهم در شرایطی 
که صادرات نفت و فراورده های نفتی کشــور 
افرایــش یافتــه و از طرف دیگر تحریم ها نیز 

کماکان به قوت خود باقی است.

مصرف آب تهران به 3 میلیون و ۱00 هزار مترمکعب 
رســید. آنگونه که محمدرضا بختیاری مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب تهران به بــازار می گوید: 
میزان مصرف نسبت به مدت مشابه قبل از پاندمی 
کرونا بین ۲00 الی 300 هزار مترمکعب بیشــتر 
شــده است. این میزان رشــد مصرف در شرایطی 
اتفاق افتاده که بارندگی ها نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته کمتر بوده و سدهای تهران شرایط 
مناسبی ندارند با این وجود پایتخت نشین ها روزانه 
معــادل یک دریاچه چیتگر آب مصرف می کنند. 
به گفته او، قبل از پاندمی کرونا تهرانی ها معموال 
در ماه پایانی سال ۲ میلیون و ۸00 الی ۲ میلیون 
۹00 هزار مترمکعب آب مصرف می کردند. او که 
نگران وضعیت مصرف در روزهای گرم سال است، 
از قطع آب مشترکین در سال ۱۴0۱ خبر می دهد. 
بختیاری با بیان اینکه بحران آب در تهران شوخی 
بردار نیســت، افزود: چنانچه مشترکین پر مصرف 
بــه هشــدار ها بی اعتنایی کــرده و مصرف خود را 
مدیریــت نکنند، ناچار به قطــع آب آنها خواهیم 
شد. هرچند که به گفته این مقام مسئول ۵ درصد 
مشترکین جامعه پر مصرف هستند اما همین تعداد 
اندک ۱۵ درصد از کل مصرف آب تهران را به خود 
اختصــاص داده انــد.    میزان مصرف آب تهرانی ها 
قبل از پاندمی کرونا در اســفند معموال ۲ میلیون 
و ۸00 الــی ۲ میلیــون ۹00 هــزار مترمکعب آب 
بوده، اما حاال مصرف آب به 3 میلیون و ۱00 هزار 

مترمکعب رسیده است

 تامین آب 1.5 میلیون نفر 
با صرفه جویی 10 درصدی

تهران با وجود اینکه دومین استان فقیر کشور از نظر 
ذخایر آبی است، مصرفی باالتر از نرم کشوری دارند. 
به گفته مدیرعامل آبفای تهران، سرانه مصرف آب 
در تهران این روزها به حدود ۲۴0 لیتر در شــبانه 

روز رسیده که 30 لیتر از سرانه کشوری باالتر است. 
البته شــرایط مصرف در مقایســه با سایر کشورها 
بســیار نگران کننده تر است. چرا متوسط مصرف 
آب در کشــورهای اروپایی حدود ۱۴0 لیتر است.

او با بیان اینکه مصرف آب تهران برابر با ۱۸ درصد 
کل مصرف کشــور اســت، ادامه داد: خواسته ما از 
شهروندان تهرانی این است که مصرف خود را ۱0 
درصــد مدیریــت کنند. این میزان کاهش مصرف 
مشــکل و اخاللی در کیفیــت زندگی مردم ایجاد 
نمی کند. جالب است که بدانید ۱0 درصد کاهش 
مصرف آب در تهران معادل 300 هزار متر مکعب 
اســت که می توان با اســتفاده از آن آب مورد نیاز 
۱.۵ میلیون نفر را تامین کرد.بختیاری با اشاره به 
اینکه این میزان برابر با مصرف دو اســتان اســت، 
توضیــح می دهد: آب تهران یکی از با کیفیت ترین 
آب های جهان است، نباید آن را برای مصارفی مانند 
شستن خودرو و حیاط و پر کردن استخر استفاده 
کــرد.    ســرانه مصــرف آب در تهران این روزها به 
حدود ۲۴0 لیتر در شبانه روز رسیده که 30 لیتر 

از سرانه کشوری باالتر است.در حال حاضر بطری 
های نیم لیتری آب معدنی دســت کم به قیمت 3 
هزار تومان فروخته می شود. در واقع اگر متوسط 
سرانه مصرف را ۲۴0 لیتر در نظر بگیریم می توان 
گفت که یک تهرانی یک میلیون و ۴۴0 هزار تومان 
پول پرداخت کند. البته فعالین صنعت آب معدنی 
مدعــی اند که نصــف هزینه آب معدنی مربوط به 
بسته بندی آن است. با این اوصاف می توان گفت که 
هزینــه آب مصرفی تهرانی ها به قیمت آزادچیزی 

حدود ۷۲0 هزار تومان می شود.

 احتمال افزایش پلکانی تعرفه آب 
در سال آینده

۶۵ درصــد تهرانی ها زیر الگو یا در حد الگو رعایت 
می کنند و تنها 3۵ درصد پرمصرف هســتند. این 
بخشــی از گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
تهران اســت که معتقد اســت آب در ایران تقریبا 
به صورت مجانی توزیع می شــود. او با بیان اینکه 
قیمــت پاییــن آب یکی از عوامل اصلی مصرف باال 

در کشــور اســت، ادامه داد: قیمت آب در کشوری 
همچون کانادا که اتفاقا کشــور پر آبی هم هســت، 
بر مبنای دالر 3 هزار تومانی ۷0 برابر بیش از ایران 
است.    آب در ایران تقریبا به قیمت مجانی عرضه 
می شــود و یکی از دالیل مصرف باالی آن قیمت 
پایین آن است. به همین دلیل دنبال افزایش پلکانی 
قیمت ها هستیممدیرعامل آبفای تهران ادامه داد: 
سیاست حکمرانی کشور توزیع آب با قیمت ارزان یا 
تقریبا مجانی است اما دلیلی ندارد که مشترکین پر 
مصرف از چنین یارانه ای عظیمی برخوردار شوند. 
به همین دلیل دنبال این هستیم که تعرفه آب در 
ســال آینده به صورت پلکانی افزایش یابد. بدین 
صورت که تعرفه آب مشترکین کم مصرف حدود ۷ 
درصد بیشتر شود. اما به صورت پلکانی مشترکین 
که مصرف بیشتری دارند، پول بیشتر هم پرداخت 
کنند.به گفته او، در حال حاضر بیشترین قبض آب 
صادر شــده در تهران برای مصرف ۵0 مترمکعب) 
۵0 هزار لیتر( حدود ۷00 هزار تومان بوده اســت. 
یعنی مشــترکی که اســتخر خود را با آب شــرب 
پــر کرده و از آب آشــامیدنی بــرای آبیاری فضای 
ســبز خود اســتفاده کرده تنها ۷00 هزار تومان 
پول آب پرداخت کرده اســت.بختیاری در بخش 
دیگری از ســخنان خود اظهار داشــت: ۵ درصد 
مشترکین تهرانی مشمول آب امید بوده و آب بهای 
مصرفی آنها رایگان است.    در حال حاضر بیشترین 
قبــض آب صادر شــده در تهران برای مصرف ۵0 
مترمکعب) ۵0 هزار لیتر( حدود ۷00 هزار تومان 
بوده اســتمدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران 
در حال حاضر ورودی و خروجی ســدها در حال 
کنترل است تا ذخایر سدها به مرز بحرانی نرسد. در 
سال های نرمال برای تأمین آب شرب تهران نسبت 
۷0 درصد آب سطحی و 30 درصد آب زیرزمینی 
رعایت می شــود. اما اکنون 3۵ درصد از آب شرب 

تهران از طریق چاه ها تأمین می شود. 

سخنگوی صنعت برق:

یک چهارم مشترکان، نیمی از برق خانگی را مصرف می کنند
سخنگوی صنعت برق جزئیات اجرای طرح حذف تدریجی یارانه برق مشترکان پُر مصرف را تشریح 
کرد. مصطفی رجبی مشهدی درباره آغاز اجرای طرح افزایش پلکانی قبض برق مشترکان پرمصرف 
اظهار کرد: این طرح از ابتدای بهمن ماه آغاز شده و تاکنون پیامک هایی به مشترکان مبنی بر اینکه 
مصرف آنها کمتر یا بیشــتر از الگوی مصرف برق اســت ارســال شــده است تا بتوانند برای رسیدن به 

الگوی مصرف برق اقدام کنند.
وی افزود: کسانی که این پیامک را دریافت نکردند می توانند به سامانه برق من مراجعه کرده و در آن 
رعایت الگوی برق را مشاهده کنند.وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی افراد بسیار باالتر از الگو برق 
مصرف می کنند، یادآور شد: در حال حاضر الگوی مصرف برق به پنج منطقه جغرافیایی در کشور به 
لحاظ گرمایی و رطوبت تقســیم شــده که ۸۲ درصد مشــترکان در مناطق عادی قرار دارند و بقیه در 
مناطق گرمســیری درجه یک، دو، ســه و چهار قرار دارند. ســاکنان استان های جنوبی کسانی هستند 

که از الگوی گرمســیری تبعیت می کنند.ســخنگوی صنع برق یادآور شد: متوسط الگوی مصرف برق 
در ایام گرم ســال در مناطق گرمســیری زیر ســه هزار وات ســاعت و مناطق عادی زیر 300 کیلووات 
ســاعت اســت. این الگو در ایام ســرد ســال کمتر از ۲00 کیلو وات ســاعت در نظر گرفته شده است.
رجبی مشهدی اظهار کرد: انتظار داریم به تدریج مشترکان پرمصرف به زیر الگوی مصر برگردند در 
غیر این صورت مازاد بر الگوی مصرف ســبب رشــد پلکانی قبض برق آنها خواهد شــد.وی تعرفه فعلی 
هر کیلو وات ســاعت را ۸00 تومان و در صورت عدم اجرای الگوی مصرف ۲,300 تومان در هر کیلو 
وات ساعت دانست و گفت: به تدریج یارانه مشترکان پرمصرف برق حذف خواهد شد.وی با تاکید بر 
اینکه هدف از این طرح افزایش درآمد دولت نیســت بلکه مردم در الگوی مصرف، برق مصرف کنند 
تا زمینه داشــتن برق بادوام فراهم شــود، یادآور شــد: تعرفه برق مصرف دستگاه های پرمصرف خانگی 

مانند آسانسور و پمپ آب باید جدا محاسبه شود .

توافــق بــرای احیای برجام به رفع تحریمها علیه فروش نفت ایران 
منتهی می شــود اما تحلیلگران غربی می گویند ممکن اســت چند 
ماه زمان ببرد تا نفت بیشــتری از ســوی ایران صادر شــود.قیمت 
نفت هفته گذشــته تحت تاثیر تحریمهای غربی علیه روســیه بر 
سر اوکراین، برای نخستین بار در یک دهه گذشته به حدود ۱۲0 
دالر در هر بشــکه رســید و تنها خبر نزدیک شــدن به توافق هسته 
ای ایران بود که باعث شــد قیمتها اندکی عقب نشــینی کنند. به 
نظر می رسد مذاکرات به پایان نزدیک شده و از دیدار قریب الوقوع 
وزیران صحبت می شــود.به گفته تحلیلگران، اما حتی اگر توافقی 

منعقد شود، چند ماه زمان می برد تا پایبندی ایران به توافق تایید 
شده و تحریمها رفع شوند. این به معنای آن است که بعید است تا 
ماه مه یا ژوئن نفت بیشتری از ایران به بازار عرضه شود. به عنوان 
مثال هنگامی که نخســتین توافق میان ایران و قدرتهای غربی در 
سال ۲0۱۵ امضا شد، تحریمها شش ماه بعد پس از این که تدابیر 
هســته ای ایران مورد بررســی دیده بان ســازمان ملل قرار گرفت، 
رفع شــدند.تحلیلگران می گویند اکثر پاالیشگاههای نفت جهان 
سالهاســت به دلیل تحریمها نتوانســته اند نفت ایران را خریداری 
کنند و به دو تا سه ماه زمان برای انجام تغییرات فنی و فراهم کردن 

امکان ازسرگیری واردات نفت ایران نیاز دارند.انتظار می رود ایران 
پــس از توافــق تولید نفت را افزایش دهد اما تحلیلگران می گویند 
ممکن اســت ســه تا شــش مان زمان ببرد تا صادرات نفت ایران به 
میزان یک تا ۱.3 میلیون بشــکه در روز رشــد کند و افزایش بیشتر 
تولید سالها زمان می برد و به سرمایه گذاری بزرگ در زیرساخت 
نفتی فرسوده بستگی دارد. ذخایر شناور ایران می توانند به سرعت 
وارد بازار شوند .همایون فلک شاهی، تحلیلگر فت: ما شاهد افزایش 
میزان نفت ایران در ذخایر شــناور در آبهای چین از ۷.۸ میلیون 
بشکه در اوایل ژانویه به ۱۴ میلیون بشکه در حال حاضر هستیم. 

تحلیلگران بررسی کردند

گشت نفت ایران را سریع تر می کند؟ بحران اوکراین باز

خبر  ویژه

 نماینده مجلس:

گذاشت گاز و برق با موفقیت پشت سر  آزمونش را در تامین  دولت، 
 جعفر قادری نماینده مجلس گفت: دولت آزمون خودش را در فصل 
ســرد ســال هم در زمینه برق و هم در زمینه گاز با موفقیت پشــت سر 
گذاشــت. ما در زمســتان نه خاموشی برق و نه قطعی گاز داشتیم این 
در حالی اســت که در ســال گذشــته شاهد قطعی گاز و خاموشی برق 
بودیم.جعفر قادری ضمن اشاره به کارنامه قابل قبول دولت در زمینه 
گاز و برق در فصل سرد سال به خبرنگار ایرنا گفت: به عقیده من وزارت 
نفت چند کار خوب انجام داد که باعث شد در زمستانی که پشت سر 
گذاشتیم قطعی گاز نداشته باشیم. اول بحث سوآپ گاز از کشورهای 
دیگر همچون ارمنستان و آذربایجان بود که اقدام به جایی بود. دوم، 

ذخیــره گاز در مخــازن بود که در مدیریت مباحث مربوط به گاز تأثیر 
داشــت. تالش برای ذخیره گاز در فصول کم مصرف و اســتفاده از آنها 
در فصول پرمصرف اقدام شایسته ای بود که انجام شد. بنابراین، عرضه 
انرژی در فصول مختلف مدیریت شد و در نهایت شاهد عدم خاموشی 
برق و قطعی گاز در زمستان گذشته بودیم. وی تصریح کرد: من فکر 
می کنــم بحــث مدیریت مصرف نیز با سیاســت هایی همچون تعرفه 
گذاری پلکانی مدنظر قرار گرفت که توانســت تأثیرگذار باشــد. در این 
روش تالش شد که مصرف کنندگان عمده گاز با افزایش قیمت وادار 
شــوند که مصرف شــان را کم کنند. در این رابطه الزم بود چند کار 

انجام شــود. اول اینکه قیمت ها باید به صورت تصاعدی باال می رفت 
تا پرمصرف ها با هزینه های باالتری مواجه شــوند و در رفتار مصرفی 
خودشــان تجدیدنظر کنند.قادری درباره راه حل دوم گفت: قیمت ها 
باید تابعی از شــرایط منطقه ای و در فصول مختلف نیز کاماًل متفاوت 
باشد. به گفته این نماینده مجلس، به طور کلی، تعرفه گذاری پلکانی 
تأثیرگذاری زیادی دارد. شاید افزایش قیمت گاز برای دهک های باالی 
جامعه رقم زیادی نباشد، اما درآمد زیادی را نصیب شرکت گاز می کند 
که می تواند از محل آنها طرح هایی را به اجرا بگذارد یا برنامه های نیمه 

کاره اش را تمام کند. 
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55بانک و بیمه
پاسارگاد، تنها بانک ایرانی در 

فهرست 500 برند بانكی برتر 2022

بانک پاســارگاد که در آذرماه ســال جاری از 
ســوی مؤسســه بنکر عنوان بانک سال ایران را 
کســب کرد، در موفقیتی دیگر برای هفتمین 
ســال به عنوان تنها بانک ایرانی در فهرســت 
۵00 بانــک ارزنــده جهان قــرار گرفت. طبق 
این ارزیابی که توســط مؤسســه برندفاینانس 
)Brandfinance( انجــام و توســط نشــریه 
بنکر )The Banker( منتشــر می شــود، بانک 
پاســارگاد در ســال ۲0۲۲ میالدی، با 33 پله 
رشــد در جایــگاه ۲۵۷ باارزش ترین برندهای 

بانکی جهان ایستاد.
به گفته راحله شــهرابی مدیــر روابط عمومی 
بانک پاســارگاد، این بانک در طول هفت سال 
گذشته، در فهرستی که هر ساله توسط مؤسسه 
بین المللی برندفاینانس تهیه و به واسطه نشریه 
 )Financial Times بنکر )از زیرمجموعه های
اعــالم می شــود حضــور داشــته و به عنوان 
باارزش تریــن برند بانکی ایرانــی مطرح بوده 
اســت. طی سال های اخیر بانک پاسارگاد تنها 
نماینــده ایران در این لیســت بــوده و همواره 
جایگاه شایسته ای را نیز در این رتبه بندی کسب 
کرده است. در آخرین ارزیابی سال ۲0۲۲ بانک 
پاســارگاد موفق شد با ارزِش برنِد ۶۱3میلیون 
دالری و 33 رتبه صعود نسبت به سال گذشته، 
جایگاه ۲۵۷ جهانی را به خود اختصاص دهد و 
در رتبه بهتری نســبت به بسیاری از بانک های 
مطرح منطقه خاورمیانه و حتی جهان بایستد. 
اهمیــت این موضوع از آن جهت مطرح اســت 
کــه به دلیل اعمال تحریم هــای مالی و بانکی 
ظالمانه بر اقتصاد ایران و دشــواری همکاری ها 
میان بانک های داخل کشــور با مؤسسات مالی 
خارجــی، بانک پاســارگاد در رقابتی نابرابر با 
بانک های کشــورهایی ماننــد امارات متحده 
عربی، ترکیه و عربســتان ســعودی، از ســایر 
بانک های داخلی و بسیاری از بانک های منطقه 

پیشی گرفته است.
در رتبه بنــدی اخیر، مانند دوره های گذشــته 
بانک هــای چینی و ایــاالت متحده هر کدام با 
پنج برند، ده رتبه اول را در اختیار داشتند. چهار 
جایگاه برتر جهانی به ترتیب به بانک های چینی 
ICBC، بانک ساخت وساز چین، بانک کشاورزی 
 Bank( چین و بانِک چین رسید و بنک آو آمریکا
of America( در جایگاه پنجم جهان ایســتاد. 
بانک   پاسارگاد در سال ۲0۱۵ و در اولین سال 
حضور خود در این رتبه  بندی، موفق به کســب 
رتبه 3۲۸ بین ۵00 برند برتر بانکی دنیا شد و 
در ادامه در سال ۲0۱۷ عالوه بر رسیدن به رتبه 
۱۷۵ بیــن ۵00 برند برتر بانکی دنیا، به  عنوان 
تنهــا بانــک ایرانی در میان ۱0 برند برتر بانکی 
خاورمیانه قرار گرفت. در سال ۲0۲۱ نیز بانک 
پاســارگاد با رشــد ۵3درصدی در ارزش برند، 
نهمین بانک پیشــروی جهان و از نظر رشــد 
رتبــه با ۸۹ رتبــه صعود، هفتمین بانک جهان 

شناخته شد.
بانک پاســارگاد در سایر رتبه بندی های جهانی 
نیز در میان بانک های جهان بسیار موفق عمل 
کرده اســت. بر این اســاس، طبق ارزیابی های 
»مؤسســه بنکر«، بانک پاسارگاد در سال های 
 ۲0۱۶ ،۲0۱۵ ،۲0۱۴ ،۲0۱3 ،۲0۱۲ ،۲0۱0
و ۲0۲۱ میالدی موفق شــد عنوان بانک سال 
)Bank of the Year( جمهوری اســامی ایــران را 
کســب نماید و هم چنین توســط این مؤسسه 
در ســال های ۲0۱3، ۲0۱۴، ۲0۱۵ ،۲0۱۶، 
۲0۱۷ و ۲0۲۱ میــالدی، به عنــوان بانک برتر 
اســامی )Islamic Bank of the Year( ایــران 

انتخاب شود.
شــایان ذکر اســت که مؤسســۀ برندفاینانس 
از رویکــرد حق امتیــاز یــا Royalty Relief بــرای 
ارزش گذاری برندهای بانکی اســتفاده می کند 
کــه ارزش نــام تجــاری را در قیاس با نرخ حق 
امتیــازی کــه در صورت مالکیت آن توســط 
شــخص ثالث قابل پرداخت است، می سنجد. 
نرخ حق امتیاز به درآمد آتی اعمال می شــود تا 
جریان درآمدی را که به نام تجاری نسبت داده 
می شود، تعیین کند و سپس جریان سود برند 
به ارزش فعلی خالص تنزیل می شــود. استفاده 
از این رویکرد به دو دلیل در ارزش  گذاری برند 
رایج است؛ اول اینکه نظام مالیاتی در بسیاری 
از کشورها معموالً از آن در تعیین ارزش برندها 
اســتفاده می کنند، و دوم اینکه می توان آن را 
بر اســاس صورت های مالی در دسترس عموم 

انجام داد.
مؤسســه برندفاینانــس در ســال ۲0۲۲ از 
روش جریــان نقدی تنزیل شــده برای تنزیل 
درآمدهای تخمینی آتی از محل حق امتیاز در 
شــرایط فرضی اســتفاده کرده اســت . در این 
روش فرض بر این است که امتیاز برند با نرخی 
مناســب به شخصی ثالث واگذار می شود. این 
درآمدهای تنزیل شده ناشی از برند برابر با ارزش 
فعلــی خالص عالمت تجاری و مالکیت معنوی 
بانک و در حقیقت ارزش برند آن فرض می شود. 

اخبار

پیام مدیرعامل صندوق 
 قرض الحسنه شاهد 
 به مناسبت سالروز 

تاسیس صندوق

دکتر اسالم کریمی طی پیامی ۱۱ اسفند 
سالروز تاســیس صندوق قرض الحسنه 

شاهد را تبریک گفت.
دکتر اســالم کریمــی مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیــره صنــدوق طــی پیامی 
فرارســیدن ۱۱ اســفند مــاه مصادف با 
سالروز تاســیس صندوق قرض الحسنه 

شاهد را تبریک گفت.
متن پیام دکتر کریمی به شرح ذیل است.
َمــْن َذالَّــذی یُقــِرُض اهلل َقْرضاً َحَســناً 

َفُیضاِعَفُه لَُه اَْضعافاً َکثیَرًه
کیســت که خدا را وام )قرض الحســنه( 
دهــد و خدا بر او به چندین برابر بیفزاید.

)سوره بقره آیه ۲۴۵(
۱۱ اســفند ماه سال ۱3۷۵ روز تاسیس 
صندوق قرض الحســنه شــاهد اســت، 
روزی کــه یک نهــاد خدمتگذار در بطن 
نهاد مقدس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
بنا نهاده شد تا ضمن حفظ کرامت و عزت 
نفس جامعه هدف، خدمات اثر بخشی به 

جامعه ایثارگری ارائه نماید.
صندوق قرض الحســنه شــاهد افتخار 
دارد با حمایت های دلسوزانه و بی دریغ 
مدیران بنیاد شــهید و امور ایثارگران و 
بانــک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
با تالش و کوشــش خالصانه و خاضعانه 
کارکنــان خود در سراســر کشــور در 
راســتای ترویــج فرهنــگ الهی قرض 
الحســنه، با حفظ عــزت نفس و کرامت 
انســانی خانواده بزرگ شــاهد و ایثارگر 
عضــو، مطلوب ترین تســهیالت مالی را 
در کوتاه ترین زمان برای توانمند سازی 
 و ارتقاء ســطح کیفی زندگی این عزیزان 

اعطاء نماید.
فرهنگ الهی قرض الحســنه در اقتصاد 
اســالمی دارای جایگاه ویژه ای اســت، 
از این رو صندوق قرض الحســنه شــاهد 
ارائه تســهیالت بــه خانواده های معظم 
شــهدا و ایثارگــران معزز بــا کمترین 
کارمــزد بــرای خود و بیشــترین انتفاع 
 بــرای اعضاء را ســرلوحه اهدافش قرار 

داده است.
کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد در 
راستای اصول اعتقادی خود و ارج نهادن 
به انسان ها و تکریم جامعه ایثارگری ضمن 
ارزش آفرینــی برای خانواده های معظم 
شــهداء و ایثارگران، رفتارهای شغلی را 
در چهارچــوب قانون و منشــور اخالقی 
 سرلوحه قرار داده و در هر شرایطی متعهد 

به اجرای آن هستند.
در پایــان ضمن عرض تبریک ســالروز 
تاســیس صندوق قرض الحســنه شاهد 
بــه خانواده های معظم و معزز شــاهد و 
ایثارگــر عضو، از تمام همکاران شــاغل 
اعــم از کارکنان دفتــر مرکزی، مناطق، 
بانکــداران اجرایی و همچنین مدیران و 
کارکنان ســتادی و استانی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران که با تالش ها و پشتیبانی 
خود راه خدمت به جامعه عزیز شــاهد و 
ایثارگــر را هموار کردند تقدیر و تشــکر 

می نمایم.

اسالم کریمی
مدیرعامل

 مدیرعامل بانک سپه:

بانک سپه به ۲ میلیون نفر تسهیالت ارزان قیمت پرداخت كرد
مدیرعامل بانک ســپه گفت: این بانک 
از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، 
حدود ۲ میلیون فقره تســهیالت خرد و 
ارزان قیمــت معــادل ۸۹۸ هزار و ۵00 
میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط 

پرداخت کرده است. 
دکتــر آیت اله ابراهیمی ضمن اعالم این 
خبر اظهار داشــت: تســهیالت اعطایی 
خرد و ارزان قیمت بانک ســپه طی ۱۱ 
ماه اخیر در مقایســه با سال گذشته ۵0 

درصد رشد نشان می دهد.
وی افزود: تســهیالت ارزان قیمت بانک 
ســپه در این مدت به اشــخاص حقیقی 
و حقوقــی، صاحبان کســب و کارهای 
آســیب دیده ناشــی از کرونا و اشخاص 
آسیب پذیر جامعه پرداخت شده است.

جــوان  زوج هــای  داد:  ادامــه  وی 
تــازه ازدواج کــرده، یارانــه بگیــران و 
مستأجران آســیب دیده ناشی از کرونا 
از جملــه دریافت کنندگان تســهیالت 
قرض الحســنه بــا کارمــزد ۴ درصد از 

بانک سپه طی ۱۱ ماه اخیر بوده اند.
مدیرعامــل بانک ســپه یادآور شــد: 
قالــب  در  ارزان قیمــت  تســهیالت 
قرض الحســنه بــا کارمــزد ۴ درصد و 
تســهیالت یارانــه دار بــه متقاضیان 

پرداخت می شود.
به 64 هزار نفر تسهیالت بدون 

ضامن پرداخت کردیم
دکتــر ابراهیمــی بانک هــا را بــازوی 
قدرتمنــد اقتصاد کشــور دانســت و 
گفــت: بالفاصله پس از دســتور رئیس 

محترم جمهور مبنی بر تسهیل شرایط 
پرداخت تســهیالت خرد؛ بانک ســپه 
در پی بخشــنامه وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی به عنوان اولیــن بانک زمینه 
پرداخت تســهیالت خرد بدون ضامن 

را فراهم کرد.
وی افــزود: بانــک ســپه همســو بــا 
سیاســت های اقتصادی دولت محترم، 
بــرای کمک بــه افزایش قدرت خرید و 
رفــع نیازهای مالی ضروری آحاد مردم، 
پرداخت تســهیالت خرد آسان و سریع 
به ویــژه بــه افراد واجدشــرایط را جزو 

برنامه های اولویت دار خود قرار داد.
مدیرعامــل بانک ســپه ضمن اشــاره 

بــه اصالح فرآیند پرداخت تســهیالت 
خــرد کمتر از یــک میلیارد ریال بدون 
ضامــن، تصریح کرد: این بانک علی رغم 
محدودیــت منابــع در روزهای پایانی 
ســال، از ابتدای بهمن ماه ســال جاری 
تاکنون ۶۴ هزار فقره تسهیالت به مبلغ 
حدود ۱۷ هــزار میلیارد ریال پرداخت 

کرده است.
پشتیبان کسب و کارهای آسیب دیده 

از کرونا هستیم
مدیرعامل بانک ســپه ضمن اشــاره به 
اهمیــت پرداخت تســهیالت در ایجاد 
ارزش افزوده و رشــد اقتصادی، تصریح 
کــرد: بانک ســپه از طریق تأمین مالی 

ارزان قیمــت و آســان بخش های مولد 
اقتصادی کشــور از محل منابع داخلی 
خود ضمن کمک به اجرای سیاست های 
دولــت در رونق تولید و اشــتغال زایی 

نقش آفرینی می کند.
وی رقم تســهیالت اعطایی ارزان قیمت 
بانک سپه به کسب وکارهای آسیب دیده 
از کرونا در ۱۱ ماه ســال جاری را هفت 
هــزار و 3۱0 میلیــارد ریال اعالم کرد و 
گفت: این رقم در مقایسه با سال گذشته 

۲۶ درصد رشد داشته است.
رشد 40 درصدی تسهیالت اعطایی 

به اقشار آسیب پذیر
مدیرعامل بانک ســپه با تشــریح تأثیر 

پرداخت تســهیالت تکلیفی بانک سپه 
در رونق تولید و گره گشایی از مشکالت 
اقشار مختلف جامعه به ویژه خانواده های 
آســیب پذیر اظهار داشت: این بانک بر 
اســاس بودجــه ســنواتی و همســو با 
سیاســت های اقتصــادی دولت بخش 
قابل توجهــی از منابــع خود را در قالب 
تســهیالت ارزان قیمــت به بخش های 

مختلف اقتصادی اختصاص می دهد.
وی تصریــح کــرد: بانک ســپه در این 
مدت ۱۱0 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
ارزان قیمت به آســیب دیدگان ناشــی 
از حوادث قهری و نوســازی و بهســازی 
مسکن روســتایی اشخاص آسیب پذیر 
و … پرداخت کرده اســت که نسبت به 
سال گذشته رشد ۴0 درصدی را نشان 

می دهد.
در حمایت از محرومان جزو 

بانک های برتر هستیم
دکتــر ابراهیمی افزود: بانک ســپه در 
زمینه پرداخت تســهیالت بر اســاس 
ســهمیه، نرخ مصــوب و دریافت وثیقه 
طبــق ضوابط و مقررات اعالم شــده در 
بودجه ســنواتی همواره جزو سه بانک 

برتر است.
وی اظهار داشــت: بانک سپه هفت هزار 
میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه 
خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، ســازمان بهزیستی و 
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی )ره( از ابتدای ســال جاری 

تا پایان بهمن ماه پرداخت کرده است.

همکاری موفق بانک تجارت و ایران خودرو در تامین مالی زنجیره تولید
مدیــران عامل بانک تجــارت و گروه صنعتی ایران خودرو بر ضرورت 
تقویت همکاری ها به ویژه از طریق تامین مالی زنجیره تولید با هدف 

کاهش هزینه های ذینفعان مجموعه ایران خودرو تاکید کردند.
دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت صبح دوشــنبه 
نهم اسفندماه با حضور در شرکت خودروسازی ایران خودرو و در دیدار 
با دکتر خطیبی مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو بر ضرورت 

تحکیم و گسترش همکاری دو طرف تاکید کرد.
مدیرعامل بانک تجارت در این دیدار ضمن تشــریح جزئیات ســامانه 
زنجیره تامین بانک تجارت، ویژه پشتیبانی و تامین مالی زنجیره تولید 
گروه صنعتی ایران خودرو گفت: فرآیند تولید محصول نهایی شرکت 
بزرگی همچون ایران خودرو از شرکت های فوالدی کشور گرفته تا قطعه 
سازان و خود شرکت ایران خودرو می تواند با به کارگیری این سامانه به 
انجام رسد تا به این ترتیب مسائلی همچون ذینغ واحد و فرایندهای 
زمان بــر تامیــن مالی به صورت خودکار و با ســرعت بیشــتر و هزینه 
کمتر میســر شــود. دکتر اخالقی با ابراز خرســندی از اینکه نخستین 
فرآینــد تامیــن مالی زنجیــره تولید SCF در همکاری بانک تجارت و 
گروه صنعتی ایران خودرو به شکل کامال واقعی و عملیاتی کار خود را 
آغاز کرده است افزود: این روش تامین مالی در چارچوب پشتیبانی و 

مانع زدایی از مسیر تولید، مورد تاکید دستگاه های حاکمیتی به ویژه 
وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت اســت و تاکید داریم که روش 
تامیــن مالــی زنجیره تولید چه از نظر طول و چه از نظر عرض زنجیره 
باید گسترش و تعمیم یابد. مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سابقه 
همکاری این بانک با گروه صنعتی ایران خودرو بر آمادگی بانک تجارت 
برای افزایش همکاری به ویژه با شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو 

و سایر ذیفعان این شرکت خودروسازی تاکید کرد.

خطیبی: روش تامین مالی زنجیره تولید »ایمنی« و »شفافیت« را 
به همراه دارد

دکتــر خطیبــی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز با بیان اینکه 
بانک تجارت بانک اول ایران خودرو اســت و روابط متقابل با ســابقه و 
خوبی بین دو مجموعه وجود دارد گفت: تامین مالی همواره مهمترین 
دغدغه شرکت های تولیدی به شمار می رود و روش تامین مالی زنجیره 
تولید ایران خودرو ارائه شــده از ســوی بانک تجارت می تواند به عنوان 
مدلی موفق ویژگی های مهمی همچون ایمنی، شــفافیت، روان بودن 
و کاهــش هزینه هــا را در مــراودات مالی گروه صنعتی ایران خودرو و 

زنجیره شرکت های همکار با این مجموعه فراهم آورد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن اســتقبال از گســترش و 
تعمیق همکاری دوطرف در قالب تامین مالی زنجیره تولید افزود: قرار 
اســت بانک تجارت بیش از گذشــته در امور مالی ایران خودرو نقش 
آفرینی کند و این تعامل می تواند در تقویت تولید محصوالت ساخت 

ایران کمک شایانی کند.
در این دیدار نیکفر قائم مقام مالی و اقتصادی ایران خودرو، پیرمحمدی 
مدیرعامل ساپکو و شریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت در راهبری 

بازار و توسعه کسب و کار نیز حضور داشتند.

خبر ویژه

تاریــخ اعتبار کارت های بانک رفاه کارگران که زمان 
انقضای آنها فرا رســیده اســت، بدون نیاز به مراجعه 
حضوری مشتریان به شعب، تا پایان خرداد ماه سال 
۱۴0۱ تمدید  شــد. در راســتای مدیریت، کنترل و 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به منظور تسهیل 
استفاده مشتریان از درگاه های غیرحضوری و کاهش 

مراجعات مردم به شــعب و دستگاه های خودپرداز، 
تاریــخ اعتبار کارت های بانک رفاه کارگران که زمان 
انقضای آنها فرا رســیده اســت، تا پایان خرداد ماه 
ســال ۱۴0۱ تمدیــد و نیــاز بــه مراجعه حضوری 
 مشــتریان به شــعب برای تمدید اعتبار نیســت.

بر اســاس این گزارش، مشــتریان به منظور انجام 

تراکنش هــای غیرحضــوری باید از همــان تاریخ 
 انقضای درج شده بر روی فیزیک کارت استفاده کنند.

ایــن گــزارش می افزاید، در ابتــدای هر ماه پیامک 
اطالع رســانی به مشــتریانی که تاریخ اعتبار کارت 
آنها به اتمام می رســد و در ســامانه کارت پرداخت 

دارای شماره موبایل هستند، ارسال می شود.

کارگران بدون مراجعه حضوری  کارت های بانک رفاه  تاریخ اعتبار 
مشتریان به شعب تمدید  شد

اخبار

مفقودی 
ال  جــی  تیــپ  پــژو  سبزســواری  بــرگ 
ایکــس 405 مــدل 1378 بــه رنــگ نــوک 
شــهربانی  شــماره  بــه  مدادی-متالیــک 
ایــران36-573 ج 77 بــه شــماره موتــور  
شاســی  شــماره  و   22527805177
کوهســتانی  امیــن  بــه    78307048
راک بــه کــد ملــی 0945510659مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط میباشــد.

بــرگ سبزســواری پرایــد هــاچ بــک تیــپ 
111مدل 1390به رنگ نقره ای- متالیک به 
شماره شهربانی ایران 12-685ص73به 
شــماره  و    4221614 موتــور  شــماره 
نــام  شاســیS5430090063533به 
اینجانــب نویــد الــه روحانــی بــا کــد ملــی 
از  و  گردیــده  0941547337مفقــود 

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 ارائه خدمات چک های صیادی در خودپردازها 
و کیوسک های بانک رفاه کارگران

با هدف بهبود کیفیت خدمت رسانی به مشتریان و تکمیل 
سبد خدماتی کارت، ارائه پنج خدمت از خدمات پرکاربرد 
در فرآیند مدیریت چک بر روی خودپردازها و کیوسک های 
بانک رفاه کارگران عملیاتی شد. خدمات “ثبت چک توسط 
صادرکننده چک”، “تأیید و یا رد چک توســط گیرنده ”، 
“انتقال چک توسط دارنده چک”، “استعالم چک توسط 
دریافت کننده” و “استعالم چک توسط صادرکننده”، خدمات پرکاربرد در فرایند مدیریت چک هستند 
 که ارائه آنها بر روی تمامی پایانه های خودپرداز و کیوسک های بانک رفاه کارگران عملیاتی شده است.
براساس این گزارش، در حال حاضر به دلیل عدم ارسال کد ملی مربوط به کارت های شتابی به خودپرداز 
یا کیوسک های بانک رفاه از شبکه شتاب، امکان ارائه این خدمت به دارندگان کارت های شتابی بر روی 
 خودپردازهای بانک رفاه میسر نبوده و تنها دارندگان کارت بانک رفاه کارگران قادر به استفاده از آن هستند.

الزم به ذکر اســت، مشــتریان )دارندگان کارت بانک رفاه( می توانند با مراجعه به خودپردازهای 
این بانک از طریق منوی “سایر خدمات / خدمات چک” از خدمات سامانه مذکور بهره مند شوند.
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شهردار شاهد شهر خبر داد؛

افتتاح پروژه های عمرانی، فرهنگی و ورزشی در شاهد شهر 
تهران / گروه استان ها: پروژه های عمرانی شاهد 
شــهربا حضور جمعی از مســئوالن شهرستان 
شــهریار افتتاح وبه بهره داری رسید.مهندس 
بهمن خانی شــهردار شاهد شهردر حاشیه این 
مراســم ضمن ابراز خرسندی از افتتاح بوستان 
الله که به منظور گسترش فضاي سبز شهري و 
افزایش سرانه فضاي سبز در دستور کار مجموعه 
مدیریت شــهری شاهد شهر قرار گرفت گفت: 
ایــن مجموعه فرهنگی،ورزشــی،تفریحی در 
زمینی به مســاحت ۱۵ هزار مترمربع با هزینه 

ای بالــغ بر۲۵ میلیارد ریال با امکاناتی از قبیل 
کتابخانــه به مســاحت۲۵0مترمربع ،ســالن 
ورزشــی بعنوان خانه کشتی و یک زمین چمن 
روباز در راســتای رفاه حال شهر وندان و ایجاد 
فضایی زیبا و دلنشــین برای گذراندن اوقاغت 
فراغــت آنهــا افتتاح و به بهره برداری رســید. 
خانــی در ادامــه با تأکید بر اینکه جلب رضایت 
شــهروندان مهم ترین اولویت شورای اسالمی 
شــهر وشــهرداری  اســت، افزود:یکی دیگر از 
پــروژه های مورد افتتاح دراین مراســم که به 

منظور دسترسی هر چه آسان تر، بهتر و بیشتر 
شــهروندان عزیز به میادین و بازارهای میوه و 
تره بار، پروژه بازار روز شــاهد شهراســت که در 
زمینی به مساحت ۴00مترمربع با۱۲ باب غرفه 
وصرف هزینه ای بالغ بر۱0 میلیارد ریال تقدیم 
شــهروندان فهیم این شهرشد.شهردارشــاهد 
شــهر درادامه ســخنان خود با اشــاره به لزوم 
توزیع متوازن خدمات درسطح شهرخاطرنشان 
کــرد: از جملــه دیگر پروژه های افتتاح شــده 
پارک مهر به مساحت ۲000مترمربع با هزینه 

ای بالــغ بــر۵ میلیارد ریــال ، چند باب واحد 
تجاری درخیابان دکترحســابی به مســاحت 
300مترمربع در۶باب مغازه ۵0متری با هزینه 
ای بالــغ بر ۱۵ میلیاردریال می باشــد که هم 
اکنون آماده واگذاری به شــهروندان می باشد. 
وی در پایــان اظهار داشــت مجموعه مدیریت 
شــهری شاهد شــهر در تالش است تا اقدامات 
خود را درمسیر مطالبات برحق شهروندان قرار 
دهــد وتمــام توان و تالش خود را به کار خواهد 
گرفت تا رضایتمندی شهروندان حاصل شود.

نماینده روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران در اصفهان:

قرض الحسنه، زیربنایی برای بهبود اقتصاد و معیشت جامعه است
اصفهان / گروه اســتان ها: جرموز با اشاره 
به اینکه حســابهای قرض الحسنه اساسا 
با هدف فراهم آوردن شــرایطی برای رفع 
مشکالت مالی افراد نیازمند بر اساس عقود 
اسالمی بدون تعیین سود و یا بهره از پیش 
تعیین شــده است، افزود: به همین خاطر 
در سیســتم بانکی کشور به اتکای اصول 
بانکداری اسالمی همواره تالش می گردد 
مازاد درآمد مردم تحت عنوان حسابهای 
قرض الحســنه جذب گردد تا نظام بانکی 
بتوانــد مــازاد درآمد مورد نیاز مردم را به 
عنــوان وام قرض الحســنه به دیگر افراد 

واگذار نماید. 
لذا در راهبردهای توســعه از کانال توزیع 
مجــدد خصوصا راهبــرد تامین نیازهای 
اساســی، نهاد قرض الحسنه می تواند به 
عنــوان ابزار مفیــد و کارا عمل کند. وی 
تصریح کرد: نظام اقتصادی اســالم، قرض 
الحســنه را به عنوان یکی از شــیوه ها و 
ابزارهای مؤثر برای کاهش نابرابری توزیع 
درآمد در نظر گرفته اســت که با برقراری 
جریان پول از طبقات ثروتمند به ســمت 
طبقــات کم درآمــد و ایجاد زمینه تغییر 
الگــوی تولید، افزایش اشــتغال و تأمین 
نیازهای ضروری طبقات مذکور می تواند 
در جهت تثبیت درآمدها بین نیازمندان و 

عدم تمرکز ثروت نقش فعالی داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه امروزه تورم ناشــی 
از خلق پول از مشــکالتی اســت که دامن 
گیر جامعه شده است و به معیشت مردم 
و ساختارهای اقتصادی کشور به ویژه در 
عرصه تولید ضربه زده است.  گفت:قرض 
الحسنه اما در این زمینه نیز می تواند گره 
گشا باشد؛ چرا که مجموع پول های تبدیل 

شده به سپرده که اکنون تبدیل به یک پول 
قوی شده اند اگر به صورت قرض الحسنه 
در اختیار تولید کننده قرار بگیرند هم نیاز 
به خلق پول در ســاختارهای بانکی دولت 
و بخــش خصوصی برای اعطای ســود به 
سپرده ها و همچنین تخصیص تسهیالت 
را برطرف خواهند کرد. هم دیگر خلق پول 
تورم را به دنبال نخواهد داشت. همچنین 

چرخــه تولید، مصرف و توزیع را متعادل 
سازی خواهند کرد و عدم همسانی قدرت 
خرید در جامعه به دلیل خروج نقدینگی از 
اختیار بخشی از جامعه که همواره ثروت 
و قــدرت خرید بهتری دارند و حرکت آن 
به ســمت گردش مالی تولید کنندگان و 
همچنیــن مصــرف کنندگانی که قدرت 
خرید کمتری دارند، یک متعادل سازی در 

نظام توزیع محسوب می شود. این موضوع 
کاهــش فاصلــه طبقاتی، بهبود ســطح 
زندگــی جامعــه و رونق تولید را به دنبال 
دارد. در شــرایط قرض الحسنه صاحبان 
سرمایه ترجیح می دهند وارد عرصه تولید 
و صنعــت بشــوند و از طرفی چون بانک 
مجبور به پرداخت سود به صاحبان سپرده 
ها نیســت، طبیعی است که دیگر نیازی 
بــه دریافت بهره در وام های پرداختی هم 
ندارد و همین مسأله یک حمایت ویژه از 
تولید را شــکل خواهد داد و موجب رونق 
تولید خواهد شــد. ترویج فرهنگ قرض 
الحســنه در کشور و ایجاد شرایطی برای 
عبور نظام بانکداری از ســاختار ربوی به 
ســمت بانکداری اسالمی واقعی و اعطای 
تســهیالت قرض الحســنه بــه ویژه به 
عرصــه صنعت و تولید و همچنین ایجاد 
ســازوکارهایی بــرای اختصاص وام های 
قرض الحسنه به اقشار کم درآمد و ضعیف 
جامعه می تواند اثرگذاری جدی بر شرایط 
معیشــتی مردم و بهبود اوضاع کســب و 
کار، اشــتغال و رونق تولید داشــته باشد 
و گامی در راســتای تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی به شمار برود که این مهم 
نیازمند همیاری مردم، دولت و بانک ها در 

این زمینه است.

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

4 هزار واحد مسکن جوانان 
و فرهنگیان استان گلستان 

کلنگ زنی می شود

گلســتان / گروه اســتان ها: مهندس حســینی 
گفت:  با حضور وزیر راه و شهرســازی ســاخت 
۴ هزار واحد مســکونی روستایی ویژه جوانان و 
فرهنگیان اســتان گلســتان به صورت متمرکز 
در روســتای نصرآبــاد گرگان آغاز می شــود.

مهندس ســیدمحمد حسینی در این باره اظهار 
کرد: طبق برنامه ریزی انجام شــده وزیر محترم 
راه و شهرســازی بازدید میدانی از اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن در سایت زیتون گرگان دارد 
و پس از آن عملیات اجرایی ســاخت ۴۸۸ واحد 
مسکونی در شهرک آرامش شهر گرگان آغاز می 
شود.مدیرکل بنیادمسکن گلستان گفت: شروع 
عملیات اجرایی آماده سازی سایت ۴۸ هکتاری 
برای طرح نهضت ملی مسکن در گرگان نیز یکی 
دیگر از پروژه های امروز است که استعداد ساخت 
۸ هزار و ۲00 واحد مســکونی در آن طی مدت 
۴ ســال وجود دارد.وی ادامه داد: یکی دیگر از 
پروژه های مهم امروز آغاز عملیات ساخت ۴ هزار 
واحد مسکونی روستایی ویژه جوانان و فرهنگیان 
است که به صورت متمرکز در روستای نصرآباد 
و با حضور وزیر محترم راه و شهرســازی برگزار 
می شــود. ضمن اینکه بــرای این پروژه یکهزار 
و ۲00 میلیــارد تومان اعتبار پیش بینی شــده 
اســت.مهندس حسینی یادآور شد: پیش از این 
نیز ســاخت ۵ هزار واحد مسکونی در بافت های 
فرســوده روستایی اســتان در ایام اهلل دهه فجر 
امسال آغاز شده بود. به عبارت دیگر با کلنگ زنی 
پروژه های امروز، ساخت ۹ هزار واحد مسکونی 
روستایی در استان آغاز شده است.وی گفت: هم 
چنین در ماه های آینده نیز ساخت ۲ هزار واحد 
مسکن ویژه محرومان نیز در استان گلستان آغاز 
می شــود.مدیرکل بنیادمسکن گلستان با بیان 
اینکه تعهد و برنامه ابالغی به اســتان در ســال 
نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ساخت 
۷ هزار واحد مسکونی است، اظهار کرد: در استان 
ما برای ســاخت ۱۱ هزار واحد مســکونی برنامه 
ریــزی کردیم که ۶0 درصد بیشــتر از تعهدات 

امسال ما است.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه:

دستاوردهای فوالد مبارکه تبلوری 
از عزت و افتخار ملی است

اصفهان / گروه استان ها: محمدجواد براتی مدیر 
روابــط عمومــی  فوالد مبارکه   بــا بیان این که 
دســتاوردهای فوالد مبارکه تبلــوری از عزت و 
افتخار ملی است، گفت: اصحاب رسانه کشور نقش 
به ســزایی در انعکاس دســتاوردهای اقتصادی و 
صنعتی کشور دارند و با این کار می توانند علی رغم 
امیدآفرینــی و تزریق آن به جامعه، حس غرور را 
در وجود هر ایرانی متجلی کنند.وی افزود: فوالد 
مبارکه به عنوان مولود انقالب اســالمی، همواره 
از ابتدای راه اندازی روند رو به رشــدی داشــته و 
پیشــرفت های چشم گیری را حاصل کرده که در 
این راســتا نقش بی بدیلی در پیشران بودن رشد 
اقتصادی کشور ایفا کرده است.مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه با اشاره به تأثیر دستاوردهای 
فوالد مبارکه در پیشــبرد اهداف اقتصادی ایران 
اسالمی خاطرنشــان کرد: اگر دستاوردهای این 
مجموعه به درســتی روایت شوند، مطمئناً آحاد 
مختلــف جامعه درک صحیح تــری از چگونگی 
فعالیــت فوالد مبارکــه پیدا کرده و به آن افتخار 
می کنند.وی اذعان داشــت: در راســتای معرفی 
هرچه بیشــتر توانمندی ها و ظرفیت های فوالد 
مبارکه، طی برنامه ریزی های صورت گرفته، زمینه 
بازدیــد گروه هــای مختلف مردم اعم از نخبگان، 
اســاتید و فرهیختگان دانشگاهی، دانشجویان، 
علما و روحانیون و…. فراهم شده تا همه بتوانند 
با فعالیت های این مجموعه از نزدیک آشنا شوند.
براتی تصریح کرد: خرسندیم که با هماهنگی های 
شــرایط بازدید جمعی از اصحاب رسانه کشور از 
تصفیه خانه های پســاب و خطــوط تولید فوالد 
مبارکه فراهم شــد و آنان توانستند فرصتی پیدا 
کنند تا در جلسه پرسش وپاسخ با حضور ۲ تن از 
معاونین این شرکت، ابهامات خود از روند فعالیت 
این بنگاه بزرگ اقتصادی کشور را برطرف کنند.

دیدار مدیر کل اداره کل منابع 
 طبیعی گلستان با نماینده 

ولی فقیه در استان 
گلستان / گروه استان ها: مدیرکل و معاونین 
و روسای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان  با آیت ا... نورمفیدی نماینده 
ولی فقیه در استان گلستان دیدار کردند.آیت 
ا... نورمفیــدی  در دیــدار بــا کارکنان منابع 
طبیعی اســتان گلستان اظهار داشت: انفال 
در مباحــث فقهــی جایــگاه مهمی دارد که 
منابــع طبیعی از جمله مهمترین انفال بوده 
و وظیفــه حکومــت ها حفظ و حراســت آن 
اســت.وی با بیان اینکه گلستان بهره وافری 
از مناظــر و منابع طبیعــی دارد، افزود: باید 
به مســائل عمیق و ریشــه ای نگاه کنید در 
غیــر این صورت این منابع الهی به ســرعت 
نابود میشــود.نماینده ولی فقیه در گلستان 
جنگلبانی را به عنوان شغل  مقدس نام برد و 
افزود: اگرچه در جامعه  مشاغل مهمی وجود 
دارد که در جای خود قابل احترام است ولی از 
آنجا که کار در منابع طبیعی و شغل مقدس 
جنگلبانی  مواجهه مســتقیم با امانت الهی را 
دارد، از جایگاه برجســته ای برخوردار است.
وی خطــاب به کارکنان منابع طبیعی گفت: 
مباحثــی همچون آبخیزداری و آبخوانداری، 
زراعــت چــوب و به ویژه حفاظت از جنگلها و 
مراتع از موضوعات مهم منابع طبیعی ســت 
که باید به شــکل تخصصی مورد بررســی و 

پیگیری واقع شود.

نماینده مردم تهران در مجلس:

نارضایتی مردم موجب بازدید 
رئیس جمهور از ایران خودرو شد

تهران / گروه اســتان ها: نماینده مردم تهران 
در مجلس با انتقاد از انحصار در مجموعه های 
خودرو سازی کشــور گفت:نارضایتی مردم 
موجــب بازدید شــخص رئیــس جمهور از 
ایران خودرو شــد.اقبال شــاکری با اشاره به 
بازدید سرزده رئیس جمهور از شرکت ایران 
خــودرو و صدور دســتوراتی در جریان این 
بازدیــد گفت: اقدام رئیس جمهور در بازدید 
از شرکت ایران خودرو و صدور دستوراتی برای 
حل مشــکالت در این صنعت اقدامی مفید و 
قابل تقدیر و حمایت اســت.عضو کمیسیون 
عمران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
نارضایتی مردم موجب بازدید شخص رئیس 
جمهــور از ایران خودرو شــد ، افزود: یکی از 
نکاتــی که آقای رئیس جمهور به آن اشــاره 
داشــت ایــن بود که باید مشــکل مدیریتی 
در حوزه صنعت خودروســازی رفع شــود، 
واقعیت این اســت که اگر این مشــکل حل 
شود، مشکالت دیگر در ادامه کار حل خواهد 
شــد و ما شــاهد بهبود وضعیت تولید خودرو 
در کشور خواهیم بود.نماینده مردم تهران در 
مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: رئیس 
جمهــور در جریان این بازدید بر رفع انحصار 
در حوزه تولید خودرو تاکید داشــت. انحصار 
موجب شــده، امروز شاهد تولید خودروهای 
بــی کیفیــت و با قیمت باال باشــیم که این 
وضعیت موجب اعتراض مردم شده است.پ

با هدف بهبود ایمنی انجام شد؛

اجرای عملیات بهینه سازی 
 شبکه و تاسیسات توزیع برق 

شهرستان شاهرود
ســمنان / گروه استان ها: عملیات تعمیرات 
و بهینه ســازی شــبکه و تاسیســات توزیع 
برق برخی نقاط در شهرســتان شــاهرود، به 
منظور بهبود ایمنی تجهیزات و خطوط برق 
رســانی انجام شد.مدیر توزیع برق شهرستان 
شاهرود با بیان این موضوع اظهار کرد: با هدف 
شناسایی و رفع نقاط خطر شبکه توزیع برق، 
در قالب هشت اکیپ عملیاتی شامل سیمبان 
ها و نیروهای تعمیرات شبکه به استعداد ۲۸ 
نفر و حجم کار ۱۲0 نفر ســاعت، برنامه های 
پیش بینی شــده برای ارتقای ضریب ایمنی 
تاسیسات توزیع برق عملیاتی شد.جمال فرخ 
زاده گفت: اصالح پنج مورد حریم شبکه، جا به 
جایی هفت اصله پایه های برق قرار گرفته در 
سطح معابر پس از تعریض و تغییرات مبلمان 
شهری، مقاوم سازی و تعویض چهار اصله پایه 
هــای معیوب و آســیب دیده، ترمیم دریچه 
پایه های روشنایی معابر، اصالح درب تابلوها، 
پســت های زمینی و شــالترها و قفل نمودن 
آنها به تعداد 3۹۶ مورد، با بســیج نیروهای 
عملیاتــی و تجمیــع امکانات به اجرا درآمده 
اســت.وی با اشاره به این که افزایش قابلیت 
اطمینان شــبکه، رفع حریم شبکه، بهسازی 
پایه های فرسوده، کاهش خاموشی های گذرا 
و بهبود ایمنی، از جمله اهداف این رزمایش به 
شــمار می رود یادآور شد: کلیه اقدامات ذکر 
شــده ظرف پنج ساعت انجام شده و چنانچه 
مجموعه فعالیت های موردنظر به روال عادی 
صورت گیرد، شش روز کاری زمان نیاز داشته 
 و بــا این اقدام جهادی - ضربتی، بیشــترین 

بهره وری حاصل شده است.

استانها 6

استاندار اردبیل در جلسه تنظیم بازار استان خبر داد؛

ح نظارتی ویژه نوروز در استان اردبیل اجرای طر
اردبیل / گروه استان ها: سید حامد عاملی استاندار اردبیل در جلسه تنظیم بازار استان گفت: طرح نظارتی 
ویژه نوروز با همراهی دستگاههای ذیربط و در کنار تعزیرات حکومتی با تعیین اکیپ های مشخص انجام 
گیرد تا بر اقالم مورد نیاز مردم نظارت جدی صورت گیرد. دکتر عاملی افزود: باتوجه به اینکه ماه مبارک 
رمضان هم در پیش است لذا تمهیدات الزم برای تامین اقالم اساسی و مورد نیاز استان اندیشیده شود. 

ح نظارتی ویژه نوروز بر کاالهای اساسی نظارت جدی صورت گیرد در طر
ســید حامد عاملی اســتاندار اردبیل در جلســه تنظیم بازار استان گفت: طرح نظارتی ویژه نوروز با همراهی 
دستگاههای ذیربط و در کنار تعزیرات حکومتی با تعیین اکیپ های مشخص انجام گیرد تا بر اقالم مورد 
نیاز مردم نظارت جدی صورت گیرد.دکتر عاملی افزود: باتوجه به اینکه ماه مبارک رمضان هم در پیش است 

لذا تمهیدات الزم برای تامین اقالم اساسی و مورد نیاز استان اندیشیده شود.رامین صادقی رییس سازمان 
صنعت معدن و تجارت اســتان اردبیل در جلســه تنظیم بازار اســتان گفت : طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۴0۱ 
از ۱۵ اســفند آغاز و به مدت یک ماه، تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.دکتر صادقی افزود: در راســتای جلوگیری 
از موازی کاری این طرح نظارتی با همکاری سایر دستگاه ها ذیربط از جمله جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، 
سازمان صمت و... اجرا خواهد شد.رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد : هدف از 
اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز جلوگیری از تخلفات صنفی مانند کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و عرضه 
خارج از شــبکه اســت .صادقی با تاکید بر اینکه کلیه واحد های تولیدی باید قیمت تولیدی را بر روی کاال 
درج کنند یادآور شــد : در این طرح نظارتی تمرکز نظارت ها بر مراکز عرضه کاال و خدمات، فروشــگاه های 
پوشاک و کیف و کفش، قنادی ها و کاالهایی که از جانب مردم تقاضا برای خرید آن بیشتر است می باشد.

مشهد / سیده زهرا حیدری رحمتی
مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه 
در افتتاحیه طرح ملی  قرار دوازدهم  در آســتان مقدس امام زاده 
غیاث الدین محمد)ع( مشهد گفت: طرح ملی  قرار دوازدهم  با نام 
و یاد امام زمان)عج( دوازدهم هر ماه در ۵۴0 بقعه متبرکه کشــور 
اجرا می شود و در مرحله اول در اسفند ماه سال جاری بالغ بر ۵0  
هزار بسته معیشتی از عواید موقوفات و کمک خیرین تهیه و میان 

اقشار آسیب پذیر توزیع می شود.
رضا معممی مقدم در مراسم افتتاحیه طرح ملی قرار دوازدهم که 
همزمان در بقاع متبرکه سراســر کشــور در امام زاده غیاث الدین 
محمد)ع( مشــهد برگزار شــد؛ بیان کرد: اوقاف خراســان رضوی 
اقدامات ارزشــمندی انجام  می دهد که الگویی برای ادارات اوقاف 
در ســایر اســتان ها است و طرح قرار دوازدهم برگ زرینی از حوزه 
خدمات اجتماعی در کارنامه ســازمان اوقاف اســت.مدیر کل امور 
اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص 
چرایی، چیســتی و چگونگی طرح قرار دوازهم گفت: مقام معظم 
رهبری در سال جاری در سخنرانی خود فرمودند: خدمات اجتماعی 
امروز جهاد تلقی می شود، زمانی جهاد حضور در جنگ بود اما امروز 
جهاد، جهاد مواســات و شــما جهاد گر هستید؛ همچنین چیستی 

قرار دوازدهم اســتمرار مواســات به صورت منسجم است یعنی در 
طــول مــاه مهدی یاور جذب کنیم و اینها با کمک خیرین اقدام به 
تهیه بســته می کنند تا در یک روز مشــخص به دســت نیازمندان 
برســد و این انسجام بســیار مهم است.مععمی مقدم با بیان اینکه 
این طرح به گونه ای طراحی شده که در تهیه بسته های معیشتی 
از مشــارکت مردم بهره مند شــویم؛ افزود: ما می خواهیم متکی به 

مهدی یاوران باشیم تا مشارکت های مردمی جذب و تبدیل به بسته 
شــود و به دســت نیازمندان برسد.وی تصریح کرد: بر اساس هدف 
گذاری انجام شــده در ۱۹۷ بقعه شــاخص سطح یک باید حداقل 
۱۱0 مهدی یاور را شناســایی ، ســازماندهی و جذب کنند و 3۴۷ 
بقعه ســطح دو حداقل باید۷0 مهدی یاور شناســایی، جذب و بکار 
گیری شــوند و در مجموع هدف گذاری حداقلی ما به این صورت 
است که در ۵۴0 بقعه در سال ۵۴0 هزار بسته معیشتی را تهیه و 
بین نیازمندان توزیع می کنیم.مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت 
های سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر هوشمندی در شناسایی 
افــراد نیازمند؛ گفت: برخی از ذاکرین، مداحان، رانندگان و کارگر 
مهمان ســراها و ... به دلیل شــرایط کرونا بیکار شدند و در وضعیت 
اقتصادی خوبی نیســتند اما زبان تکدی گری ندارند لذا باید این 
افراد و جامعه هدف هوشمندانه شناسایی شوند. وی ترویج و تبلیغ 
مهدویت در زمان خاصی چون شعبانیه را ظلم به حضرت دانست 
و افزود: طرح قرار دوازدهم تمرینی برای ظهور است، امام زمان در 
دولت خود قطعا عدالت اجتماعی را محقق خواهند کرد و یا همان 
بیانیه گام دوم انقالب اســت.مععمی مقدم بیان کرد: امروز بالغ بر 
۵0 هزار بســته در ایران توزیع می شــود و افتتاحیه این طرح ملی 

در مشهد رقم خورد.

با حضور مدیر کل مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه:

ح ملی  قرار دوازدهم  با توزیع 50 هزار بسته معیشتی در مشهد آغاز شد طر

خبر  ویژه
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کوتاه از جامعه

کرونایی در استان تهران؛ آمارهای  سیر نزولی 

تعطیالت نوروز به  تهدید  تبدیل نشود
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، با فروکش 
کردن نسبی موج ششم کرونا با اُمیکرون، 
تعداد شــهرهای بــا وضعیت قرمز از ۱۸۴ 
شهر در هفته گذشته به ۱۴۸ شهر کاهش 
یافت.بر اســاس آخرین وضعیت رنگبندی 
شهرســتان ها، در حال حاضر  ۱۴۸ شــهر 
در وضعیت قرمز، ۱۹۶ شــهر در وضعیت 
نارنجی، ۱0۱ شــهر در وضعیت زرد و سه 
شهر در وضعیت آبی قرار دارند. اما کماکان 
تاکیــد اصلی بر تکمیل واکسیناســیون 
)ســه نوبــت در افــراد باالی ۱۸ ســال(، 
واکسیناسیون در کودکان و مادران باردار 
و نیز رعایت شیوه نامه های بهداشتی است.

کسن  استان تهران به لحاظ تزریق وا
جزو استان های نخست کشور

محسن منصوری، استاندار تهران در جلسه 
ســتاد مقابله با کرونا استان تهران، تاکید 
کرد: به لطف خداوند و زحمات دوســتان 
همه شــاخص های آماری ما در هفته دوم 
اســفند ماه نسبت به هفته اول سیر نزولی 
داشته کما اینکه نسبت به هفته آخر بهمن 
ماه نیز همین سیر نزولی را شاهد هستیم. 
به این ترتیب مراجعات بیمارســتانی 3۱ 
درصد کاهــش، مراجعه به مراکز درمانی 
3۶ درصــد کاهش، بســتری های عادی 
۲۹ درصــد کاهش، بســتری هــای ویژه 
۱۴ درصــد کاهش و فوتی های قطعی نیز 
کاهش ۱۹ درصدی را تجربه کرده اســت. 
به این ترتیب از پیک ششم عبور کرده ایم، 
اما هر گونه ســهل انگاری و ســاده انگاری 
باعث بروز آســیب دوباره خواهد شد. باید 
مراقبــت ها و کنترل ها را به صورت جدی 
در دســتور کار قرار دهیم. هر بار که سهل 
انــگاری صورت گرفته به فاصله چند هفته 
آســیب ها و نتایج آن را مشــاهده کردیم. 
بایــد کنترل ها با شــدت، دقت و جدیت 
دنبال شود.استاندار تهران با تاکید بر اینکه 
اســتان تهران به لحاظ تزریق واکسن جزو 
استان های نخست کشور است، افزود: در 
جلســه ستاد مدیریت کرونا نیز اعالم شده 

که تزریق دز نخست ۹۴ درصد، تزریق دز 
دوم ۸۶ درصد و تزریق دز سوم حدود ۴0 

درصد در استان تهران انجام شده است.

باید تزریق دز سوم شهروندان به 
حدود 80 درصد برسد

وی ادامــه داد: باید برای تزریق دز ســوم 
شــهروندان همت کنیــم. ۴0 درصد باید 
افزایش پیدا کند و در فاصله مناســبی به 
حدود ۸0 درصد برســد تا به هدف گذاری 
نســبی برسیم. در این مسیر باید تاکید بر 
تزریق دز سوم با کمک رسانه ها و به وسیله 
فرهنگ سازی و تشویق مردم محقق شود.

تشدید کنترل ها در اجتماعات اعیاد 
شعبان و نیمه شعبان

منصــوری در بخــش دیگــری از صحبت 
های خــود به موضوع اجتماعات در اعیاد 
شــعبان و نیمه شعبان اشاره کرد و افزود: 
مراسمات مختلفی در مساجد، حسینه ها 
و تکایا در این ایام برگزار می شود. دستگاه 
های مرتبط در این حوزه همچون سازمان 
تبلیغات اســالمی و مســاجد باید تشدید 

کنترل ها، رعایت فاصله گذاری، اســتفاده 
از ماســک و شــیوه نامه های بهداشتی را 
بطــور دقیق در دســتور کار قرار دهند تا 

دچار مشکل نشویم.

سفرهای نوروزی و کاروان های راهیان 
نور با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

برقرارند
وی تاکید کرد: برای ســفرهای نوروزی و 
همچنین کاروان های راهیان نور بر اساس 
تدابیر و مصوبه ســتاد ملی کرونا امســال 
محدودیتی وجود ندارد و سفرهای نوروزی 
و کاروان های راهیان نور با رعایت شیوه نامه 
های بهداشــتی برقرار خواهند بود. بانیان 
کاروان هــای راهیان نور باید در خصوص 
رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین 
تزریق واکســن به عنوان پیش فرض این 
ســفرها نهایت دقت و کنترل را داشــته 
باشــند تا آسیبی در این حوزه نبینیم.وی 
به موضوع اصناف نیز اشــاره کرد و افزود: 
اصناف نیز باید در خصوص رعایت پروتکل 
های بهداشــتی و تزریق واکسن اقدامات 
الزم را انجــام دهند. همچنین مصوبات و 

تصمیمات ســتاد مقابله با کرونای استان 
تهــران نیز بایــد به صورت دقیق به اطالع 
اصناف برســد و روی اجــرای آنها کنترل 
و نظــارت دقیقی اعمال شــود. نباید هیچ 
غفلتــی در این حوزه صــورت بگیرد. چرا 
که آســیب هــای آن را بعدها مشــاهده 
خواهیم کرد. جلسات ستاد مقابله با کرونا 
شهرســتانی نیز باید برگزار شــود تا روند 
بیماری و کنترل و نظارت ها پیگیری شود.

شهرستان فیروزکوه در وضعیت قرمز 
قرار دارد

منصوری تاکید کرد: متوســط اســتان در 
شــرایط نارنجــی قرار گرفته اســت. باید 
مراقبــت کنیم تعطیــالت نوروز تبدیل به 
تهدید نشــود. ســال گذشته تجربه خوبی 
در این حوزه نداشــتیم و مهمانی ها و دید 
و بازدید ها باعث بروز آســیب شد. لذا باید 
مراقبت جدی را در دستور کار قرار دهیم. 
در حوزه کمک های مومنانه نیز با توجه به 
ایام پایانی سال و شب عید باید این کمک 
ها را به اقشار ضعیف داشته باشیم و خدمت 

رسانی خوبی در این ایام انجام دهیم.

برای سفرهای نوروزی به ثبت نام در 
هیچ سامانه ای نیاز نیست

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره 
نحوه فعالیت سامانه »ایران من« در زمینه 
کنترل ترددها و سفرهای نوروزی توضیح 

داد.
دکتر عباس شیراوژن درباره نحوه فعالیت 
ســامانه »ایران من« برای رصد سفرهای 
نــوروزی، گفت: اصال اینطور نیســت که 
قرار باشــد مردم برای ســفر، در سامانه یا 
ســایتی ثبت نام کنند و نیازی به ثبت نام 
مــردم وجود ندارد.وی در عین حال تاکید 
کرد: مردم واکسیناسیون شان را سر موعد 
و زمان تعیین شــده انجام دهند. در مورد 
ســفرها نیز به طور سیســتمی کد ملی که 
بــه پالک خودرو متصل اســت، از طریق 
دوربین هــا اســتعالم می شــود. اگر افراد 
واکسیناسیون شــان را انجام  داده باشند، 
هیچ مشــکلی برای تــردد ندارند. به این 
صورت که افراد یا دز سوم شــان را تزریق 
کرده باشــند یا از تزریق دز دوم شان بیش 
از سه ماه یا ۱00 روز نگذشته باشد و فاصله 
تزریــق دز دوم کمتــر از ۱00 روز با زمان 
انجام تردد و سفر باشد.شیراوژن ادامه داد: 
در عین حال امروز امکان دیگری هم فراهم 
شد که البته باید قطعی و ابالغ شود، مبنی 
بر اینکه اگر افراد تســت منفی PCR هم 
طی ۷۲ ساعت قبل از انجام سفر داشتند، 
 مشــکلی برای تردد نداشته باشند.وی بار 
دیگر تاکید کرد: اصال نیاز نیست که مردم 
در سامانه یا سایتی ثبت نام کنند.شیراوژن 
گفت: بنابراین افراد یا باید ســه دز واکسن 
تزریق کرده باشــند یا اینکه فاصله زمانی 
تزریق دز دوم شان با زمان مسافرت، کمتر 
از ســه ماه یا ۱00 روز باشد.گفتنی است؛ 
پیــش از این دکتر علیرضا زالی - فرمانده 
عملیاتی ســتاد مقابله با کرونا در اســتان 
تهران »از الزام ثبت پالک مسافران نوروزی 
در سامانه ایران من« خبر داده بود که این 
خبر از ســوی سخنگوی ستاد ملی مقابله 

با کرونا رد شد.

7جامعه
گیر  رئیس مرکز مدیریت بیماری های وا

وزارت بهداشت:

کسن جعلی را   وجود کارت وا
نه تایید می کنم نه تكذیب

رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا صدور کارت واکسن های جعلی برای 
کســانی که واکســن نمی زنند را تأیید 
می کنید یا خیر، اظهار کرد: من تا آنجایی 
که در جریان هســتم، این موضوع را نه 
تأییــد می کنم نه تکذیب. محمدمهدی 
گویــا در ادامــه بیان کرد: این موضوعی 
اســت که مقامات انتظامــی و امنیتی 
دنبال می کننــد. رئیس مرکز مدیریت 
بیماری هــای واگیر وزارت بهداشــت 
ضمن هشدار به کسانی که با جان مردم 
بــازی می کننــد، اظهار  کرد: باید با این 
قبیل افراد به شدت برخورد شود.رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، با اشاره به پیک ششم بیماری 
کرونا، افزود: آنچه مسلم است، در سویه 
اومیکرون ســنین پایین تر بیشتر مبتال 
شــده اند و نباید جان بچه های خودمان 

را به خطر بیاندازیم.

ج  مشموالن غایب مقیم خار
 چطور حق تردد 
در ایران دارند؟

مشــموالن غایبی که در خارج از کشور 
زندگی می کنند برای ورود و خروجشان 
از کشــور ضوابط خاصی دارند.این افراد 
بــه منظور دریافت مجــوز تردد باید به 
نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران 
در کشــور محل اقامــت مراجعه کنند.
سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه 
عمومی در خصوص ضوابط ورود و خروج 
مشموالن غایبی که خارج از ایران زندگی 
می کنند اظهار کرد: برابر ابالغیه ســتاد 
کل نیروهای مســلح تمامی مشموالن 
غایب ایرانی مقیم خارج از کشــور که از 
تاریخ ورود به غیبت سربازی، بیش از سه 
سال در خارج از کشور اقامت داشته اند، 
تا پایان ســال ۱۴0۵ می توانند حداکثر 
دو بــار در ســال و در مجمــوع به مدت 
ســه ماه به کشور تردد کنند.وی گفت: 
مشموالن مقیم خارج از کشور به منظور 
دریافت مجوز تــردد باید به نمایندگی 
دولت جمهوری اسالمی ایران در کشور 
محل اقامت مراجعه و گذرنامه آنان پس 
از احراز شــرایط، ممهور به مهر تردد با 
عنــوان »اجازه تردد مشــموالن ایرانی 
مقیم خارج از کشــور« شود. همچنین 
الزم است در متن اجازه تردد، به شماره 
و تاریخ ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح 
نیز استناد شود. این مقام انتظامی بیان 
داشت: مشــموالن و خانواده های آنان 
برای کســب اطالعات بیشتر می توانند 
از طریق پایگاه اطالع رســانی ســازمان 
 ، www.vazifeh.police.ir به نشــانی
سامانه تلفن گویا به شماره 0۹۶۴۸0 و 
یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به 
نشانی khabaresarbazi@ از آخرین 

اخبار مربوطه مطلع شوند.

ابالغ دستورالعمل 
آزمون های ورودی مدارس 

استعدادهای درخشان
بــا توجه به اساســنامه ســازمان ملی 
پرورش اســتعدادهای درخشان مصوب 
جلســه شــورای عالی انقالب فرهنگی 
و در اجــرای بند۲ مــاده ۴ کلیات نظام 
تربیت اســتعدادهای برتر در آموزش و 
پرورش، مصوب شــورای عالی آموزش 
و پرورش،»دســتورالعمل آزمون های 
ورودی دبیرســتان هــای دوره اول و 
دوم مدارس اســتعدادهای درخشــان 
سال تحصیلی ۱۴0۲-۱۴0۱« از سوی 
ســازمان ملــی پرورش اســتعدادهای 
درخشــان، بــه ادارات کل آمــوزش و 
پرورش اســتان ها ابالغ شــد.بر اساس 
این دســتورالعمل، تمام فرآیندها، اعم 
از ثبــت نــام اینترنتی داوطلبان، صدور 
اقالم پیش از آزمون، چاپ، بسته بندی 
و ارسال دفترچه های سواالت بر اساس 
حوزه بندی، تصحیح پاسخ برگ ها، اعالم 
نتایج و پاســخگویی به درخواست های 
تجدید نظر، به صورت ستادی و متمرکز 
صورت می گیرد.در این دســتورالعمل 
آمده اســت، مسئولیت برگزاری دقیق و 
مطلوب این آزمون ها در استان بر عهده 

مدیرکل آموزش و پرورش است.

کاری« که  مادران »فدا
« بار  نوجوان را »اهمال کار

می آورند
  دکتر مژگان احمدپور ، روانشناس

بعضا دیده می شود والدین به ویژه مادران به 
اصطالح »فداکار« وظایف و مسئولیت های 
نوجوان را خودشــان انجام داده و اینگونه 
به نوجوان می آموزند که همواره دیگرانی 
هســتند تا کارهایشــان را انجام دهند، از 
ایــن رو نوجوان الزامــی به انجام وظایف 
خود حس نمی کند و به اهمال کاری ادامه 
می دهد.اهمــال کاری در انجــام وظایف 
نوجــوان می توانــد دارای عوامل درونی، 
روانی و عوامل بیرونی، محیطی باشــد، به 
عبارتی فرزنــدان، اهمال کاری در انجام 
وظایف و مسئولیت ها را هم از والدین خود 
و هم از عوامل متعدد دیگر می آموزند اما به 
طور کلی ریشه عمده این مساله به تربیت 
دوران کودکــی به ویژه از دورن نوزادی تا 
هفت ســالگی باز می گردد.نوجوانانی که 
اکنون حس مسئولیت پذیری ندارند و در 
انجــام وظایف خود اهمال کاری می کند، 
در دوران کودکی مســئولیت پذیری را از 
والدین نیاموخته اند، در این زمینه تربیت 
والدین بسیار مهم است. بعضا خود والدین 
اهمال کار هستند و نوجوانان نیز از والدین 
خود الگو می گیرند. برای مثال وقتی فرزند 
می بیند والدینش شلخته هستند او نیز به 
نظم اهمیتی نمی دهد. در برخی موارد نیز 
والدین اهمال کار نیســتند اما مسئولیت 
پذیــری را به نوجــوان یاد نداده اند.کمال 
گرایــی والدیــن نیــز در افزایش اهمال 
کاری نوجــوان موثر اســت، به طوری که 
والدیــن کمال گرا حتی کوچکترین انجام 
وظیفــه نوجوان را نادیده گرفته و نوجوان 
انگیزه ای برای انجام کارهای بزرگتر پیدا 
نمی کنــد.در گام نخســت باید والدین و 
نوجوانان اهمال کاری در انجام وظایف را 
بشناسند و سپس با درک این موضوع که 
اهمــال کاری و تعویق انجام کارها منجر 
به افزایش اســترس و اضطراب می شود، 
بــرای جلوگیری از این امر تصمیم گرفته 
و برنامه ریــزی کنند.همچنین تاخیر در 
انجام کارها، وظایف و مسئولیت ها اهمال 
کاری است و از جمله اثراتش بر روان افراد، 
اثرات به تعویق انداختن امور و اهمال کاری 
ســرزنش خود اســت. اهمال کاری امری 
مســری است و به سرعت تبدیل به عادت 
می شــود.  همچنین احساس ترس درونی 
و دلهره، تعلل در کارها، احساس خود کم 
بینی، داشتن افق دید کوچک، پایین بودن 
ســطح تحمل، کمال گرایی وسواس گونه، 
لذت جویی آنی، شرمساری منجر به عقب 
افتــادن کارها، اضطــراب  و ترس از عدم 
موفقیت در آینده نیز از جمله مشــکالتی 
اســت که افراد اهمال کار با آن دســت و 
پنجه نرم می کنند.تهدید، تحقیر و توهین 
به نوجوان با هدف رفع اهمال کاری درست 
نیســت . والدین نبایــد فراموش کنند که 
نوجوان لجباز اســت و اگر والدین در برابر 
اهمــال کاری نوجــوان پرخاش و توهین 
کننــد نتیجــه عکس گرفتــه و لجبازی 

نوجوان بیشتر می شود. 

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور 
اعالم کرد؛

کز  افزایش ساعت کار مرا
شماره گذاری در اسفند

رئیــس مرکــز شــماره گــذاری پلیس 
راهور اظهار داشــت: بــا توجه به افزایش 
مراجعات مردمی در اســفند ماه به مراکز 
شماره گذاری و تعویض پالک و همچنین 
دفاتر خدمات خودرویی سراسر کشور، در 
راستای تســهیل در ارائه خدمات شماره 
گذاری به متقاضیان و جلوگیری از ایجاد 
ازدحــام و تراکم کاری در روزهای پایانی 
ســال، ســاعت کار در واحدهای شماره 
گــذاری، مراکز تعویض پالک اســتان ها، 
واحد شماره گذاری مستقر در کارخانجات 
و دفاتر خدمات خودرویی سراســر کشور 
در مرحلــه اول از تاریــخ ۱۴/۱۲/۱۴00 
الی ۱۸/۱۲/۱۴00 تا ســاعت ۱۶ افزایش 
یافــت. ســرهنگ علی محمــدی افزود: 
مرحلــه دوم افزایــش ســاعت کاری از 
تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴00 الی ۲۸/۱۲/۱۴00 
تا ســاعت ۱۷ اســت. رئیس مرکز شماره 
گــذاری پلیس راهور در ادامه اظهار کرد: 
درب مراکز در مرحله اول ساعت ۱۶ و در 
مرحله دوم ســاعت ۱۷ بسته خواهد شد. 
لذا پس از بسته شدن در مراکز تا آخرین 
نفر مراجعه کننده ارائه خدمات می دهند. 
وی افزود: افزایش ساعت کار صرفاً از روز 
شنبه الی چهارشنبه و روزهای پنجشنبه 
مشــمول افزایش ساعت کار نخواهد بود. 
لیکن روزهای پنجشنبه پس از بسته شدن 
درب ها در ساعت ۱۲ به تمامی مراجعین 
در مراکز شــماره گــذاری خدمات ارائه 

می شود.

خبر ویژه

سخنگوی مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران 
خانــواده قوه قضائیه گفت: آزمون وکالت فوق العاده 
مرکز وکال، بیست و سوم اردیبهشت ماه سال آینده 
به صورت سراســری برگزار خواهد شــد. اسماعیل 
حســینی ایجــی تصریح کرد: با توجــه به دغدغه 
داوطلبان کنکور وکالت و مراجعات و مکاتبات ایشان 
با مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
قــوه قضائیه، با پیگیری هــای مجدانه عبدلیان پور، 

رئیــس مرکز این آزمون فوق العاده و خارج از برنامه 
برگــزار خواهد شــد.وی گفــت: فارغ التحصیالن 
حقوق سرمایه های کشور هستند که با توجه به لغو 
شــدن آزمون وکالت کانون وکال در نتیجه عملکرد 
غیرقانونی نهاد غیرقانونی اســکودا، دچار مخاطرات 
روحی و شغلی شده بودند. حمایت از این سرمایه ها 
و صــدور پروانه وکالت بــرای افراد واجد صالحیت 
در کنار حفظ شــان صنفی وکال وظیفه مرکز وکال 

اســت؛ به همین منظور و به رغم ســختی های جابه 
جایی برنامه آزمون ها، مرکز وکال آزمون فوق العاده 
را تدارک دید تا بخشی از دغدغه های جامعه حقوقی 
برطرف شــده و مطالعات شــان برای آزمون از پیش 
اعالم شده اما لغو شده کانون بی ثمر نماند.  حسینی 
ایجــی در پایــان گفت: زمان ثبت نــام و بارگذاری 
مدارک داوطلبان برای آزمون اردیبهشــت ماه مرکز 

متعاقبا اعالم خواهد شد.

سخنگوی مرکز وکال،:

آزمون وکالت مرکز وکال 23 اردیبهشت برگزار می شود

کشور ورود سامانه بارشی جدید به 
رئیــس مرکز ملی پیش بینــی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی کشــور، 
اظهار کرد: بر اســاس تحلیل آخرین نقشــه های 
پیش یابی هواشناســی، اوایل وقت امروز یکشنبه 
)۱۵ اســفندماه( در استان خراسان رضوی بارش 
پراکنده پیش بینی می شود و از بعد از ظهر امروز 
ســامانه بارشی جدیدی وارد کشور خواهد شد و 
در نواحی غرب، شــمال غرب، ارتفاعات زاگرس 
مرکــزی و ارتفاعــات و دامنه هــای جنوبی البرز 
غربی، بارش باران و برف و وزش باد شــدید وقت 

پیش بینی می شود.صادق ضیاییان افزود: دوشنبه 
)۱۶ اســفندماه( گســتره فعالیت سامانه بارشی 
عالوه بر نواحی ذکر شــده، ارتفاعات و دامنه های 
جنوبی البرز در استان های قزوین، البرز، تهران و 
سمنان، سواحل دریای خزر و بخش هایی از مرکز 
و شمال شرق کشور را در برمی گیرد.وی ادامه داد: 
ســه شنبه )۱۷ اسفندماه( در نواحی شمال شرق 
و ارتفاعــات البــرز ابرناکی و بارش پراکنده انتظار 
می رود. از بعد از ظهر چهارشنبه  )۱۸ اسفندماه( 
مجدد با ورود سامانه بارشی در نواحی شمال غرب 

بارش آغاز خواهد شــد و به تدریج نواحی غرب و 
ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات غربی البرز را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد.به گفته ضیاییان امروز 
)۱۵ اســفندماه( در نواحی جنوب شــرق، شرق و 
دامنه های جنوبی البرز وزش باد شدید و در مناطق 
مستعد خیزش گرد وخاک پیش بینی می شود.وی 
افزود: رخداد این شــرایط طی روزهای دوشنبه و 
ســه شــنبه )۱۶ و ۱۷ اسفندماه( در نیمه جنوبی 
کشــور دور از انتظار نیســت و از امروز تا دوشنبه 
)۱۶ اســفندماه( برای ســواحل دریای خزر روند 

کاهش ۸ تا ۱0 درجه ای دما و طی روزهای ســه 
شــنبه و چهارشنبه)۱۷ و ۱۸ اسفندماه( افزایش 
۶ تــا ۸ درجــه ای دما برای این مناطق انتظار می 
رود.ضیاییان افزود: دوشــنبه )۱۶ اسفندماه( در 
نواحی شــمال غرب کشور کاهش ۴ تا۶ درجه ای 
دما پیش بینی می شــود.وی درباره وضعیت جوی 
تهــران طی امروز نیز اظهار کرد: آســمان تهران 
امروز )۱۵ اســفندماه( نیمه ابری و وزش باد و در 
بعضی ساعت ها وزش باد شدید با حداقل دمای ۷ 

و حداکثر دمای ۱۴ پیش بینی می شود.

معاون وزارت علوم خبر داد؛

جزئیات جذب دانشجوی ارشد و دکتری در پژوهشگاه ها
معاون پژوهشــی وزارت علوم در خصوص جذب دانشــجویان ارشد و 
دکتری در پژوهشگاه ها با بیان اینکه در گذشته در همین ارتباط اتفاق 
خوبی افتاده اســت، گفت: اینکه دانشــجویان دکترای پژوهش محور 
به پژوهشــگاه ها داده شــد، ثمرات خوبی به همراه داشت. پژوهشگاه 
قراردادی را با سازمانی بیرون از خود داشت و برای انجام این قرارداد 
افرادی آمدند آموزش دیدند و تمرین داده شده و دکتری گرفته اند. در 
این طرح نظر و هدف این بود که این افراد بروند و روی همین پروژه هایی 
که اشــاره کردم کار کنند و نهایتاً در همان ســازمان های بیرونی طرف 
قرارداد با پژوهشــگاه ها مشــغول به کار شوند. اما پژوهشگاه های ما در 

برخی تحقیقاتشان مشکل دارند؛ یعنی تحقیقاتشان گستره بیشتری 
داشته و نیاز به نیروهایی دارند که لزوماً نباید دانشجوی دکتری باشد.

پس توجه به نیاز پژوهشگاه ها برای اینکه بتوانند تا حدی از دانشجویان 
ارشــد و دکتری اســتفاده کنند، مهم اســت. پیمان صالحی افزود: به 
عقیده من پژوهشگاه ها برای اجرای  مامورت هایی که وزارت علوم در 
حوزه های تخصصی برایشــان مشــخص کرده است، نیاز به یک تعداد 
حداقلی دانشجویی دارند که این حداقل را ما با هماهنگی معاون آموزش 
وزارت علوم و شــورای گســترش تعیین خواهیم کرد و در سال ۱۴0۱ 
در پذیرش دانشــجوی آنها منعکس خواهد شــد. صالحی درباره نحوه 

پذیرش این دانشجوها با بیان اینکه تعداد این دانشجویان و سهمیه ها 
مســتقیماً تابعی از تعداد طرح های اعالم شــده از سوی پژوهشگاه ها 
خواهد بود، اظهار داشت: نحوه پذیرش هم مثل گذشته به این شکل 
خواهد بود که تعدادی ســهمیه به آنها تعلق می گیرد. بهترین حالت 
برای پژوهشــگاه ها این است که وقتی دانشجو می خواهد جذب شود، 
از انجا که پژوهشگاه ها حسب نیازشان از قبل با ما مکاتبه و طرح های 
خود را اعالم کرده اند، قطعاً به واســطه همان طرح ها، به آنها دانشــجو 
داده شــود و از ابتدا مشــخص باشــد که این تعداد دانشجو برای کدام 

طرح پژوهشی به پژوهشگاه خواهند رفت.
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مقدمه
، متعــادل کننــده  منابــع طبیعــی بــه عنــوان بســتر حیــات و توســعه پایــدار کشــور
کوسیســتم و پشــتوانه بخــش کشــاورزی، دارای ارزشــهای تجــاری و غیــر تجــاری  ا
فراوانی است و نقش آن در کنترل هرزآبهای سطحی، تغذیه سفره های آب زیر 
کســیژن، تلطیف هوا، پاالیش گازهای  ک نباتی، تولید ا زمینی، حفظ و تولید خا
سمی، تامین غذا و پروتئین، تولید مواد دارویی و صنعتی، پناهگاه حیات وحش، 
تولیــد علوفــه و چــوب و ... بــر کســی پوشــیده نیســت. از آنجایــی کــه بیــش از 80 
درصد از عرصه کشــور تحت پوشــش اراضی ملی و دولتی )منابع طبیعی( اســت 
لذا حفظ، احیا، توســعه و بهره برداری اصولی از این منابع، مدیریتی مســتقل و 

توانمند را می طلبد.
در سال 1400 با توجه به نامگذاری این سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان 
ســال تولید، پشــتیبانی ها ، مانع زدایی ها و نقش مهم منابع طبیعی در این امر 
ح 3در14در1400 توســط رییــس محتــرم ســازمان جنگلهــا ، مراتع و آبخیزداری  طــر
کــه در آن توســعه زراعــت چــوب ، جنــگل، مرتــع ، آبخیــزداری و  ح  کشــور مطــر
آبخوانداری، نهال و بذر ، طبیعت گردی، کاداستر اراضی ملی ، ذخیره گاههای 
جنگلی و مرتعی ،توســعه دولت الکترونیک ، پیشــگیری و اطفای حریق ، آموزش 
و توانمند ســازی و مشــارکت مردمی ، محافظت ، کاداســتر ، مقابله با بیابان زایی 

ح های محوری آن می باشد. طر
با اشاره به مقدمه فوق و به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری گفتگویی 
را بــا مهنــدس جعفــر مــرادی حقیقــی مدیــر کل کوشــای اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان ســمنان و همچنین معاونین ایشــان ترتیب دادیم که ماحصل 

آن را در قالب گزارشی جامع بیان می کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان ســمنان با اشاره به تخصیص اعتبارات 
ملی و اســتانی به حوزه آبخیزاســتان از آن به عنوان یک اتفاق مهم و موثر در حوزه 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان نام برد و گفت: ســهم استان سمنان از اعتبارات 
مصوب ســفر ریاســت جمهوری وهیات دولت در پروژه های بیابان و آبخیزداری 

وآبخوانداری طی دو سال را بالغ بر ۱30میلیارد تومان بوده است.
 وی بــا بیــان اینکه این اعتبارات به ســرعت در اختیــار ادارات کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری  قرارخواهد گرفت: عملیات اجرایی این طرح ها در ۱۹ حوزه وبا مساحتی 
بالغ بر 3۵ هزارهکتار ســطح موثر برنامه ریزی شــده است،که این طرح ها متناسب 
با مطالعات انجام شــده و اولویت ها و نیازهای منطقه ای در چند بخش برنامه ریزی 

و عملیاتی شده است .
وی از اجرای عملیات خاکی با حجم بالغ بر ۵۵ هزار مترمکعب از محل این اعتبارات 
خبر داد و افزود: بالغ بر ۵0 هزارمترمکعب سازه های سنگ و مالت،گابیون و سازه 
بند ســبک پایه بتنی از جمله طرح هایی اســت که در سال جاری در شهرستان های 

مختلف این استان عملیاتی شده است.
جعفــر مــرادی حقیقی همچنین از انجــام کارهای بیولوژیک خبر داد و اضافه کرد 
: عملیات بذرکاری و نهالکاری در قالب پویش مردمی در ســطح  ۱0هزارهکتار از 
اراضی اســتان انجام گردیده و همچنین تاکنون به حدود ۴۴00 هکتار، کپه کاری 
و کشت گیاهان دارویی و  نهالکاری مثمر و غیر مثمر در سالجاری انجام شده است.  
در بخش حفاظت وامور اراضی در اجرای کاداستر اراضی ملی ودولتی  نیز مساحتی 
بالغ بر ۸میلیون ۴00هزار هکتار در ســامانه اداره کل ثبت اســناد و امالک تثبیت 
مالکیت گردیده اســت. ســند تک برگی کاداســتر ۸میلیون و۲00هزار هکتار بنام 
دولت جمهوری اسالمی به نمایندگی از سازمان جنگلها مراتع وآبخیزداری کشور 
صادر شده است  و ۲۷کیلومتر کمر بند حفاظتی از نوع بنچ مارک سیمانی  در دست 
اجرا می باشد همچنین  ، ۱۵0خانوار تامین سوخت  بوسیله آبگرمکن خورشیدی 
و تنور گازی از محل اعتبار ات ملی  نیز برنامه ریزی شده و در حال اجرا می باشد.

مجید افرادی معاون برنامه ریزی، توســعه مدیریت و منابع اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان سمنان گفت: در راستای ایجاد دولت الکترونیک این اداره کل 
۲۹ فرمت قابل ارائه  به مردم خوب والیتمدار اســتان ســمنان را در ســایت اداره کل 
بارگزاری کرده که  با توجه به مباحث ویروس کرونا و سهولت برخورداری  مردم از 
خدمات دولت انتظار است که شهروندان سطح استان به جای مراجعه به اداره کل و 
یا ادارات شهرستان ها از طریق سایت اداره کل به آدرس Semnan.frw.ir  و یا 
از طریق دفاتر پیشخوان دولت ،نسبت به ارسال درخواست های خود اقدام فرمایند.

این اداره کل در راســتانی تبدیل وضعیت ایثارگران شــاغل وفق تبصره  د ماده ۲0 
قانون بودجه سال ۱۴00 اقدامات الزم به عمل آمده که خوشبختانه تا کنون جهت 
عده ای از همکاران احکام کارگزینی صادر و جهت سایر همکاران به محض وصول 

کد استخدامی اقدام خواهد شد.

افــرادی در بخشــی از گفتگــو خــود عنوان کرد: صندوق توســعه منابع طبیعی  و 
آبخیزداری اســتان ســمنان که در سال ۱3۹۶ به عنوان پنجمین صندوق کشوری 
افتتاح و شــروع به کار نموده اســت در حال حاضر به ســرمایه بیست و سه میلیارد و 
ششــصد هزار میلیون ریال رســیده است . وبا عنایت به اینکه استانهای دیگر کمک 
بسیار مطلوبی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب  تبصره 3 ماده 3۱  
به صندوق دریافت نمودند استان سمنان با توجه به کمبود اعتبارات تا کنون اقدامی 
در این خصوص صورت نگرفته ونظر به اینکه این صندوق ها کمک بســیار شــایانی 
تا کنون به بخش منابع طبیعی نموده اســت انتظار می رود که ســازمان  مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان نســبت به تخصیص اعتبار از محل  تبصره 3 ماده 3۱  به این 
صندوق جهت شکوفایی هر چه بیشتر بخش منابع طبیعی کمافی سابق اقدام نماید.   
محمد راستین معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
نیز گفت : با توجه  به اهمیت منابع آب وخاک کشــور و لزوم حفاظت از این منابع 
محدود، هماهنگی درحوزه های آبخیز به منظور ایجاد توسعه پایدار اجتناب ناپذیر 
می باشــد، از طرفی وقوع ســیالب های مخرب باعث بروز خســارات مالی وجانی، 
هدررفتن منابع آب، فرســایش و هدررفتن خاک حاصلخیز کشــاورزی می گردد که 
یکی از مسائل عمده و اساسی که موجب گردیده تا مسئوالن اجرائی و متولیان امر، 

توجه ویژه ای به این آبخیزداری و آبخوان داری بمایند.
اعمال مدیریت جامع در عرصه های آبخیز کشور با برنامه ریزی و مدیریت در سطح 

کالن می تواند راه گشایی حل مشکالت موجود باشد. 
راســتین بیان داشــت : بدیهی اســت که این نگرش می تواند یکی از راه حل های 
رفع مشــکل باشــد. با اعمال این سیاســت، برنامه ریزی در حوزه ها بصورت جامع و 
هماهنگ صورت پذیرفته و تمامی ســازمانها و دســتگاههایی که به طور مستقیم و 
غیر مستقیم در حفظ آب وخاک مسئول می باشند، فعالیت های خود را هماهنگ 
و کلیه مطالعات و عملیات اجرایی را در حوزه های آبخیز جهت داده تا از اقدامات 
موازی پرهیز و اســتفاده بهینه از اعتبارات و زمان برای پیشــبرد اهداف که همانند 

توسعه پایدار می باشد بنمایند.
معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان ســمنان در ادامه 
گفت : از محل اعتبارا ت ملی، اســتانی و ســفر ریاســت جمهوری در ســال ۱۴00 
عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در ۱۹ حوزه اجرا شده که می توان به حوضه های 
)حوضه چنداب شهرســتان گرمســار( )حوضه ده نمک شهرستان آرادان ( )حوضه 
آبگرم شهرســتان ســرخه ( )حوضه آســوران - جاشلوبار، چاشم و هیکو شهرستان 
مهدیشهر (، )حوضه چاشتخوران شهرستان سمنان(، )حوضه اگره ،آستانه، شوراب 

شهرستان دامغان (، ) حوضه شوراب- سورخان، دهمال، ابرسج شهرستان شاهرود( 
)حوضه ارمیان، باغچه و سوداغلن  شهرستان میامی( که مساحت تحت پوشش این 

عرصه ها بالغ بر 3۵ هزار هکتار می باشد. 
در ادامــه ایــن گزارش علــی ترابی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان ســمنان گفت: معاونت فنی یکی از معاونت های اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیــزداری اســت که مجموعه ادارات جنــگل، مرتع، بیابان، بهره برداری گیاهان 

دارویی و کمیته فنی را تحت پوشش دارد. 
وی افزود: با توجه به اینکه استان سمنان3۵۲هزار هکتار جنگل 3۷00 هزار هکتار 
مرتع و ۵۲00 هزار هکتار بیابان در سطح استان وجود دارد که این معاونت مسئولیت 

مدیریت آنها را به عهده دارد.
علی ترابی اظهار داشت: با اشاره به اینکه  در استان سمنان دو مرکز تولید نهال در 
شهرســتان های شــاهرود و سمنان  و دو نهالستان بیابانی در حسن آباد شهرستان 
دامغان و بکران شهرســتان میامی وجود دارد که ســاالنه بیش از ۸00 هزار اصله 
نهال های مختلف را تولید می کند و حدود ۵00 هزار اصله نهال رایگان را در هفته 
منابع طبیعی و آبخیزداری به منظور تبیین فرهنگ منابع طبیعی و افزایش فضای 
سبز توزیع نموده است  و توانسته سهم بسزایی در توسعه فضای سبز استان سمنان 
داشته باشد. وی همچنین افزود:  در سال ۱۴00 معادل ۱۱۴ هکتار جنگلکاری و 
زراعت چوب در استان انجام شده است و ۲ ذخیرگاه بنه به مساحت 3۱00 هکتار 
شناســایی و تعیین حدود گردیده اســت. و همچنین از ابتدا تا کنون به تعداد ۴0 
بوستان روستایی با مشارکت دهیاریهای  مختلف در سطح استان احداث شده است.
علی ترابی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اظهار داشت 
:سطح مراتع استان بیش از 3,۷ میلیون هکتار می باشد. و تا کنون در ۶3۵ سامانه 
عرفی مراتع اســتان  طرح مرتعداری تهیه و در دفترخانه اســناد رسمی به دامداران 
واگذار گردیده اســت و همچنین در ســالجاری بالغ بر ۲3 فقره طرح مرتعداری در 

سطح ۷۵ هزار هکتار تهیه و بازنگری گردیده است. 
 وی بیان داشــت : در بخش مدیریت چرا در مراتع اســتان، تاکنون بیش از ۹۴۲ 
ســامانه عرفی مورد پایش قرار گرفته اســت، که بر این اســاس پروانه چرای بیش 
از ۶۵۲ نفــر از دامــداران به دلیل عدم اســتمرار دامداری )ترک دامداری ( و موارد 
مرتبط با فصل ســوم شــیوه نامه بهره برداری از مراتع کشــور با ۷۴ هزار۴۵۲ واحد 

دامی ابطال گردیده است. 
علــی ترابــی عنوان کرد : به منظــور اقتصادی نمودن طرح های منابع طبیعی و در 
راســتای اقتصاد مقاومتی عالوه بر پروژه های تکلیفی و ســازمانی، طی سالهای ۹۵ 

تا ۱۴00 به مدت ۵ سال سطحی معادل ۱۹۵00 هکتار از مراتع استان در بیش از 
۱۲0 ســامانه عرفی با مشــارکت مرتعداران و با کشــت گونه های با ارزش صنعتی و 
دارویی نظیر باریجه، وشــق، آنغوزه و بادام کوهی احیاء گردیده اســت؛ که به لحاظ 

عملیاتی در نوع خود بی نظیر است. 
وی اســتان ســمنان را بعنوان یک اســتان، با سیمای عمدتا بیابانی)سومین استان 
بیابانی کشــور( نام برد و افزود: این اســتان بشــدت با معضل فرسایش بادی درگیر 
بوده و این پروســه و عوارض ناشــی از آن ، هر ســاله خســارت بســیار زیادی را به 
تاسیسات اقتصادی و منابع زیستی آن وارد میکندکه بر طبق مطالعات انجام شده 
در ســطح اســتان حدود یک میلیون و3۷۱هزارو ۶۷۵ هکتار از اراضی استان تحت 
تاثیر فرســایش بادی قرار دارد و همچنین با در نظر گرفتن شــاخصهای مربوطه 
حدود ۵3۵ هزارو ۱۷3هکتار از اراضی اســتان در 33 منطقه )بصورت شهرســتانی 
3۸ منطقه( بعنوان کانونهای بحرانی فرسایش بادی شناخته شده است ، که ساالنه 
در حدود 330 میلیارد ریال خســارت به تاسیســات صنعتی و مسکونی، جاده های 

مواصالتی،اراضی کشاورزی و... وارد میکند.
علــی ترابــی گفت: در حال حاضر ایــن اداره کل اقدام به متمرکز کردن پروژه های 

مطالعاتی و اجرایی بیابانزدائی خود در کانونهای بحرانی فرسایش بادی نموده است 
که در این راســتا تا کنون بیش از ۱۱3 هزار هکتار جنگلهای بیابانی با گونه عمدتا 
تاغ  ایجاد نموده است و تا حدود زیادی معضل فرسایش بادی را، در اطراف مناطق 

مسکونی ، جاده و راه آهن و ... کنترل نموده است.
شایان ذکر است : در سال ۱۴00 نیز این اداره کل ضمن حفاظت از تاغزارهای سنواتی 
موجود نسبت به نهال کاری در سطح ۷۵0 هکتار، مدیریت روان آب همراه با عملیات 
بیولوژی در ســطح ۲000هکتار، آبیاری و نگهداری از ۲۷۵0 هکتار نهالکاری های 
سالهای قبل  اقدام نموده است. همچنین در جهت مقابله با آفت شپشک و سفیدک 
در تاغزارهای اســتان عملیات حذف فیزیکی درختان آلوده در ســطح ۷۵0 هکتار در 
دست اجرا است بسیاری از اراضی بیابانی دارای فرسایش بادی کشور، بعلل مختلف 
قابلیت تثبیت بیولوژیکی را نداشته، از جمله اراضی رسی نمکی ، اراضی شور و پف 
کــرده و ... کــه بعلت امالح بســیار زیاد موجــود در خاک و یا دور بودن از منابع آبی 
امکان انجام عملیات بیولوژیک )کشت گیاهان مقاوم( در آنها وجود ندارد. همچنین 
استفاده از مالچ های نفتی و یا شیمیایی در تثبیت این عرصه ها بعلت موقتی بودن 
آن ،  هزینه بسیار زیاد و مشکالت زیست محیطی، معقول نمی باشد. لذا  در جهت 
رفع این مشکل با استفاده از نظرات مرحوم پروفسور کردوانی و سایر متخصصان ، 
ایده  اســتفاده از مالچ ســنگریزه ای که خود الهام گرفته  از طبیعت ) رخســاره های 
دشــت ریگی( میباشــد، را برای اولین بار جهت اجرا انتخاب نموده و پس از مطالعه 
و بررسی جنبه های مختلف فنی و اقتصادی آن ، نسبت به اجرای آزمایشی، پروژه 
پژوهشــی مالچ ریگی در ســطح بیش از ۵0 هکتار از کویرهای نمکی گرمساراقدام 
نموده است. که برای برآورد تاثیر آن در درازمدت بر منطقه در حال بررسی میباشد

همچنین طرح پژوهشــی بادشــکن کوتاه برای نخســتین بار در کشور با مشارکت 
دانشــکده منابع طبیعی تهران و ســازمان جنگلها و مراتع وآبخیزداری کشــور در 
محدوده کانون فرســایش بادی شهرســتان گرمسار استان سمنان و با هدف مقابله 

با ریز گرد ها و بیابان زایی در حال اجرا است.
در این طرح بادشکن های کوتاه غیر زنده ، که از سال ۹۹ در استان شروع گردیده 
به صورت قطعات شــطرنجی از جنس پوشــال برنج ، ســاقه های پنبه و نی)به طول 
۷0  کیلومتر و به صورت خطی(  بر روی تپه های ماسه ای و به منظور تثبیت تپه 

های ماسه ای و جلوگیری از حرکت آنها ، ایجاد گردیده.
الزم به ذکر است که حرکت تپه های ماسه ای، با ایجاد گرد و خاک در مناطق بیابانی 
باعث خســارت به تاسیســات جاده ای ، مراتع ، زمین های کشــاورزی و خطوط ریلی 
می شــود. این طرح برای اولین بار در جهان در چین اجرا شــد که موفقیت آمیز 
بود و انتظار می رود در محدوده کانون فرســایش بادی گرمســار اســتان سمنان نیز 
موفقیت آمیز باشد. در ادامه حمیدرضا عبدوس ، معاون حفاظت و امور اراضی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان ســمنان با اشاره به برنامه های هدفمند این 
معاونت در سالجاری با بیان اینکه مطابق سیاست گذاری سازمان جنگلها ،مراتع و 
آبخیزداری کشــور در ســال جاری طرح 3در۱۴در۱۴00 در حال اجرا می باشد که 
از محورهای کاری آن می توان به کاداستر اراضی ملی ، صیانت از جنگلهای کشور 
نــام بــرد، این طرح با هدف کاهش یا حذف عوامل تخریب ،اقدامات خوب و موثری 
با تمرکز بر امور )تامین ســوخت مناســب برای جایگزینی ســوخت فسیلی ، اجرای 
کمــر بنــد حفاظتــی در مناطق بحرانی و جنگلی ، تالش برای اخذ حقوق دولتی در 
طرحهــای مدیریــت منابع طبیعی )ماده 3قانــون حفاظت وبهره برداری(، تثبیت 
مالکیت و کاداســتر در اراضی ملی، موات و مبارزه با آفات و بیماریها ( را شــروع و 

نتایج خوبی نیز از طرحهای اجرایی در سطح استان سمنان بدست آمده است .
وی به انعقاد یک فقره قرارداد کاداستر در سالجاری در اراضی ملی و منابع طبیعی در 
استان از اعتبارات ملی و استانی حدود۴0هزار هکتار کاداستر اشاره نمود  و همچنین 
ســه فقره قرارداد اجرای کاداســتر اراضی ملی ودولتی توســط اداره کل ثبت واسناد 
اســتان در ســطح یک میلیون و دویســت هزار هکتار منعقد گردیده است  و با برنامه 
ریزی صورت گرفته  تاپایان سال ۱۴00 کل اراضی ملی ودولتی در سامانه کاداستر 
تثبت وسند تک برگی کاداستر بنام دولت جهموری اسالمی ایران صادر خواهد شد و 
همچنین اقدامات حفاظتی و حمایتی دیگر برای پیشبرد اهداف سازمانی، مخصوصا 
در بحث مربوط به حفاظت ، تامین سوخت جایگزین  و کمربند حفاظتی از اعتبارات 
مذکورمورد اســتفاده قرار گرفته اســت .  از سطح نه میلیون و سیصد شصت وهشت 
هزار )) ۹میلیون و 3۶۸هزار (( هکتار اراضی ملی استان که مساحتی بالغ بر ۸میلیون 
۴00هزار هکتار در ســامانه اداره کل ثبت اســناد و امالک تثبیت مالکیت گردیده 
اســت. ســند تک برگی کاداســتر ۸میلیون و۲00هزار هکتار بنام دولت جمهوری 
اســالمی به نمایندگی از ســازمان جنگلها مراتع وآبخیزداری کشور صادر گردیده 
اســت.وتا پایان ســال ۱۴00برای کل اراضی ملی و دولتی سندتک برگ کاداستری 

صادر خواهد گردید. 

، ایران قوی، همه با هم، جهاد برای حفظ و احیای منابع طبیعی    ، ایران قوی، همه با هم، جهاد برای حفظ و احیای منابع طبیعی   ایران سر سبز ایران سر سبز

نگاهی به عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در سال 1400

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 

 حفظ منابع طبیعی از قبیل جنگل ها و مراتع یک مسئله تجمالتی نیست، بلکه یک مسئله حیاتی 
و از اولویت های توسعه پایدار است. 

 مردم موثرترین و مهمترین  نقش را در حفاظت از جنگل ها و مراتع برعهده دارند .   
مقام معظم رهبری  

گهی مزایده عمومی - مرحله اول گهی مزایده عمومی - مرحله اولآ آ

بهروز كاویانی - شهردار شهر اندیشه

شــهرداری اندیشــه در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 5/626/د مــورخ 1400/11/03 موضــوع ابــالغ بنــد 9 
صورتجلســه شــماره 30 مــورخ 1400/10/14 شــورای اســالمی شــهر اندیشــه، نســبت بــه واگــذاری امتیــاز بهــره بــرداری 
از مجموعــه ورزشــی جوانمــردان واقــع در فــاز 5 از طریــق مزایــده عمومــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه شــرح 

ذیــل اقــدام نمایــد: 
1- ســپرده شــرکت در مزایــده : مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده 264/000/000 ریــال مــی باشــد کــه میبایســت 
بصــورت واریــز نقــدی یــا ضمانــت نامــه بانکــی بــه حســاب جــاری ســیبا بــه شــماره 0113994456001 نــزد بانــک ملــی 
ایــران شــعبه بلــوار آزادی اندیشــه کــد )2417( شــماره حســاب شــبا IR 150170000000113994456001  تهیــه و برابــر 
دســتورالعمل منــدرج در کاربــرگ مزایــده بــه همــراه پیشــنهاد قیمــت ارائــه گــردد، الزم بذکــر اســت نفــرات اول ، دوم 
و ســوم مزایــده هــرگاه حاضــر بــه عقــد قــرارداد نگردنــد ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع کار فرمــا ضبــط خواهــد شــد .

2- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: 
از تاریــخ انتشــار آگهــی لغایــت پایــان وقــت اداری  ســاعت 14:30 روز یکشــنبه مــورخ 1400/12/15 و محــل دریافــت آن 

صرفــٌا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت www.setadiran.ir  مــی باشــد.
3- مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: 

متقاضیــان مــی بایســت پاکــت هــای پیشــنهاد قیمــت خــود را کــه برابــر شــرایط منــدرج در کاربــرگ مزایــده تنظیــم 
 شــده اســت را حداکثــر تــا ســاعت 14:30 روز شــنبه مــورخ 1400/12/28 در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت

 www.setadiran.ir تسلیم نمایند.
4- مدت زمان اجاره :

ــر اســاس جــدول منــدرج در  بــه مــدت دو ســال شمســی مــی باشــد ، شــایان ذکــر اســت مزایــده گــر مــی بایســت ب
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس: www.setadiran.ir  مبلــغ پیشــنهادی خــود را بارگــزاری نمایــد.

5- مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده : 
متقاضیــان جهــت دریافــت اســناد مزایــده میبایســت از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت www.setadiran.ir اقــدام 

نمایند.
گشایی پیشنهادات :  6- تاریخ و محل باز

دولــت  الکترونیــک  تــدارکات  ســامانه  طریــق  از   1400/12/28 مــورخ  شــنبه  روز   15:30 ســاعت   راس 
www.setadiran.ir می باشد.

7- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده موضوع مزایده است . 
8- شهرداری اندیشه در رد یا قبول تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.

تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/12/08
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/15

نوبت دوم گهی مزایده عمومی -  مرحله اول گهی مزایده عمومی -  مرحله اولآ آ

بهروز كاویانی - شهردار شهر اندیشه

 9 بنــد  ابــالغ  موضــوع   1400/10/28 مــورخ  5/605/د  شــماره  مجــوز  اســتناد  بــه  دارد  نظــر  در  اندیشــه  شــهرداری 
ــاز بهــره بــرداری  صورتجلســه شــماره 29 مــورخ 1400/10/08 شــورای اســالمی شــهر اندیشــه ، نســبت بــه واگــذاری امتی
از غرفــه هــای بــازار روز نگیــن و چمــران بــه صــورت یکجــا از طریــق مزایــده عمومــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه 

شــرح ذیــل اقــدام نمایــد : 
1- ســپرده شــرکت در مزایــده : مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده 168/000/000 ریــال مــی باشــد کــه میبایســت بصــورت 
واریــز نقــدی یــا ضمانــت نامــه بانکــی بــه حســاب جــاری ســیبا بــه شــماره 0113994456001 نــزد بانــک ملــی ایــران شــعبه 
بلــوار آزادی اندیشــه کــد )2417(  شــماره حســاب شــبا IR 150170000000113994456001  تهیــه و برابــر دســتورالعمل 
منــدرج در کاربــرگ مزایــده بــه همــراه پیشــنهاد قیمــت ارائــه گــردد، الزم بذکــر اســت نفــرات اول ، دوم و ســوم مزایــده 

هــرگاه حاضــر بــه عقــد قــرارداد نگردنــد ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع کار فرمــا ضبــط خواهــد شــد .
2 - مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: 

از تاریــخ انتشــار آگهــی لغایــت پایــان وقــت اداری  ســاعت 14:30  روز یکشــنبه مــورخ 1400/12/15 و محــل دریافــت آن 
صرفــٌا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت www.setadiran.ir مــی باشــد.

3- مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: 
تنظیــم  مزایــده  کاربــرگ  در  منــدرج  شــرایط  برابــر  کــه  را  خــود  قیمــت  پیشــنهاد  هــای  پاکــت  بایســت  مــی  متقاضیــان 

دولــت الکترونیــک  تــدارکات  ســامانه  در   1400/12/28 مــورخ  شــنبه  روز   14:30 ســاعت  تــا  حداکثــر  را  اســت   شــده 
 www.setadiran.ir تسلیم نمایند.

4 - مدت زمان اجاره :
بــه مــدت یکســال شمســی مــی باشــد ، شــایان ذکــر اســت مزایــده گــر مــی بایســت بــر اســاس جــدول منــدرج در ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس: www.setadiran.ir  مبلــغ پیشــنهادی خــود را بارگــذاری نمایــد.
5- مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده : 

 www.setadiran.ir ــان جهــت دریافــت اســناد مزایــده میبایســت از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت متقاضی
اقــدام نماینــد.

گشایی پیشنهادات :  6- تاریخ و محل باز
  www.setadiran.ir راس ســاعت 15:30 روز شــنبه مــورخ 1400/12/28 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت

مــی باشــد.
7- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده موضوع مزایده است . 

8- شهرداری اندیشه در رد یا قبول تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/12/08        تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/15

نوبت دوم

 ثبت تعزیه روز عاشورای 
 روستای گرمن شاهرود 

در فهرست میراث معنوی کشور
رئیــس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی شهرستان شاهرود گفت: تعزیه 
روز عاشــورای روســتای گرمن شــاهرود در 

فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسید.
حمیدرضا حســنی گفت: قدمــت تعزیه روز 
عاشورای روستای گرمن که در یک وقف نامه 
مربوط به سال ۱۲0۵ شمسی به آن اشاره شده، 
حدود چند قرن است.او ادامه داد: مراسم تعزیه 
روستا فقط در روز عاشــورا و در میدان بزرگ 
آبادی با حضور جمع زیادی از عــزاداران امام 
حســین )ع( اجرا می شود.حســنی گفت: در 
این تعزیه، بازگویی جریان کربال، حرکت امام 
حسین )ع( از مدینه تا روز عاشورا طی ۵ ساعت 
اجرا می شــود. وی افزود: طبق وقف نامه به جا 
مانده از بزرگان محل، شبیه خوان ها برای صرف 
ناهار در این روز با همــان هیبت و لباس تعزیه 
در منزل یکی از خادمان حضور یافته و پس از 

صرف ناهار ، به اجرای خود ادامه می دهند.

میراث فرهنگی

لبوم موسیقی متاثر از  انتشار یک آ
شرایط اجتماعی

صبــا علیزاده از نســخه  فیزیکــی دومین آلبوم 
موسیقی خود با عنوان »شاید هرگز تو را نبینم« 
رونمایی کرد. در این مراســم که در قالب چهار 
اجرای کوتاه برگزار شد، این آهنگساز قطعاتی از 
تازه ترین آلبوم خود را برای مخاطبانش اجرا کرد. 
»ســکوت های در میــان«، »شــاید هرگز تو را 
نبینم«، »ســایه های مخدوش« و »نوروز ۹۹« 
قطعاتی بودند که در قالب موسیقی الکترونیک 

و الکتروآکوستیک روی صحنه اجرا شدند. 
صبا علیزاده در این مراسم، درباره نحوه ساخت 
قطعات اجرا شــده توضیحاتــی را به مخاطبان 
ارائــه کــرد و گفت: در طول مدتی که در این دو 
ســال مشغول آهنگسازی بوده، موسیقی او نیز 
خواهــی نخواهی تحــت تاثیر محیط پیرامون و 
 شــرایط اجتماعی اش  قرار گرفته اســت.آلبوم 
»شــاید هرگــز تو را نبینــم« در قالب ۹ قطعه با 
نام های »شــاید هرگز تو را نبینم«، »سایه های 
مخدوش«، »سکوت های در میان«، »نوروز ۹۹« 
، »وضو«، »دوگانه«، »تنها امید امواج ســیاه را 
در هم می شــکند«، »تماس« و »آذین« پیش 
روی مخاطبان قرار گرفته اســت. »شاید هرگز 
تو را نبینم« حاصل دو ســال تجربه زیستی صبا 
علیزاده است. این آهنگساز معتقد است شرایط 
این دو سال بر آثارش سایه انداخته است و کارها 

بی تاثیر از محیط پیرامونش نیست. 

»اجرایویژه«درکتابفروشیهاعالئماولیهزوالعقلراضربهفنیکنید
نتایج یک مطالعه در ایاالت متحده نشان می دهد که عالئم 
اولیه زوال عقل را می توان با یک زندگی اجتماعی خوب 
تغییر داد. بررســی ها حاکی از آن اســت که یک زندگی 
اجتماعی بهتر می تواند مشکالت حافظه را در افراد مبتال 
به عالئم اولیه زوال عقل معکوس کند. در این بررسی آمده 
اســت افرادی که وقت خود را با دوســتان و خانواده می 
گذرانند، در کالس ها یا گروه ها یا در مراسم مذهبی شرکت 
می کنند، ممکن است عملکرد مغز خود را به حالت عادی 
برگردانند.متخصصان با تاکید بر اینکه حتی اگر از سال ها 
قبل عالئم اولیه زوال عقل شــروع به وخامت کرده باشــد، 
می توان از پیشرفت آن جلوگیری کرد، اظهار داشتند: این 
خبر خوبی برای افرادی اســت که مهارت های حافظه و 
پردازش آنها در مدت زمان قرنطینه کاهش یافته اســت.

در این بررســی کارشناسان، عملکرد مغز، سبک زندگی 
و زندگی اجتماعی نزدیک به ۲۲00 آمریکایی ۶۲ تا ۹0 
ساله از جمله ۹۷۲ فرد مبتال به اختالل شناختی خفیف 

)MCI( را که اغلب پیش درآمد زوال عقل است، مورد تجزیه 
و تحلیل قرار دادند.آنان پنج سال بعد دریافتند: وضعیت ۲۲ 
درصد از شرکت کنندگان مبتال به MCI به حدی بهبود 
یافته که عملکرد مغز آنها در حال حاضر طبیعی تلقی می 
شود. وضعیت ۱۲ درصد دیگر به مرحله زوال عقل کاهش 
یافتــه بــود و ۶۶ درصد در همان حالت باقی مانده بودند.
به گفته متخصصان، افرادی که سطح باالتری از فعالیت 
اجتماعی را داشتند احتمال بهبودی در آنان بیشتر بوده 
است.کارشناسان اظهار داشتند: اکثر مردم تصور می کنند 
زمانی که از نظر شناختی دچار آسیب شوند، دیگر راهی 
برای بازگشت وجود ندارد. اما متوجه شدیم حتی اگر پنج 
ســال از آغاز آســیب های شناختی گذشته باشد حضور 
فعاالنه در تعامالت اجتماعی و انجام فعالیت هایی مانند 
داوطلب شدن، مالقات با دوستان، معاشرت و شرکت در 
مراســم مذهبی می تواند به عادی شــدن شرایط زندگی 

آنان کمک کند.

 مجموعه نمایشنامه »اجرای ویژه« تازه ترین اثر صادق 
عاشــورپور است که از ســوی انتشارات کتاب نیستان 
منتشــر شده است. این اثر دربرگیرنده پنج نمایشنامه 
تازه از این نمایشنامه نویس است که در هرکدام از آنها 
به لحاظ مضمونی و فرمی می توان دغدغه های قدیمی 
عاشــورپور برای اعتالی وسعت فکری مخاطب ایرانی 

هنر نمایش را جستجو کرد و خواند.
در توضیح این کتاب آمده است: »عاشورپور در »اجرای 
ویــژه« ســعی کرده اســت با تدابیری جــذاب فضای 
نمایشــنامه را به فضایــی کنایی و زمینه ای برای خلق 
جهانی خاص، انتزاعی و در عین حال انتقادی ایجاد کند 
که در این دنیا نویسنده می تواند از زبان انسان هایی که به 
ظاهر غیرعادی و غیرنرمال به شمار می روند، جدی ترین 
انتقاداتش را درباره ذهن و زبان و تفکر جاری و ساری در 
میان مردمان و جامعه بیان کند. نمایش گوشه هایی از 

نابسامانی های اجتماعی و نوع زیست و تفکر انسان در 
بســتر آن، تنها یکی از زیرشاخه های مفهومی است که 
در نمایشنامه های عاشورپور قابل رصد و ردیابی است.
یکی از بخش های این کتاب نگارش نمایشــنامه ای بر 
مبنای هنر نمایش سنتی ایران و جهان به نام »کچلک 
بــازی« اســت. کچلک بازی که از آن بــه عنوان نیای 
نمایشنامه نویسی مدرن ایران یاد می شود، نمایشنامه ای 
عروسکی است بر مبنای قهرمانی عروسکی به نام کچل 
که به نظر می رســد مبنای خلق نمایش و شــخصیت 
نمایشــی عروسکی پهلوان باشد.کچلک قهرمانی است 
که با لودگی ها و طنازی های خود در قالب عروســکی 
کــه با مجموعــه ای از بندها از باال توســط هنرمند به 
حرکت در می آید سعی دارد تا زشتی ها و سیاهی های 
پیرامون خود را به زبان طنز و البته با گزندگی منحصر 

به فردش به زبان بیاورد.«

کتابکدهدریچه علم
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