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ترس در بازار دالر
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کــرات در کانــال ۲۵ هــزار تومان      دالر چنــد روزی اســت تحــت تاثیــر اخبــار مثبــت از مذا
درجا می زند و در آخرین ساعات روز یکشنبه به ۲۵ هزار و ۲۴۰ تومان رسید. در چنین 
ح اســت که این  روز هایــی کــه کاهــش قیمــت دالر ادامــه می یابد، این ســوال اصلی مطر

گــر توافــق شــود، دالر ســقوط آزاد خواهــد داشــت؟یک  ریــزش ادامــه دار خواهــد بــود و ا
کرات، بخشــی از ریزش خود را پیش خور  اقتصــاددان گفــت: دالر تحــت تاثیــر اخبــار مذا

  || صفحه صفحه33کرده است...

مسئوالنکشورهیچتعریفیازفقرمطلقندارند

  غرق شدن  غرق شدن
در گرداب تورمدر گرداب تورم

صفحه 3 

1400 اســفند   17 سه شـــــــنبه     2061 پیاپــی:  30000 ریــالشمــــــــــاره  8 صفحــه تک شــماره:        2022 8 مــارس       1443 5 شــعبان    

شمخانی از تحول مهم خبر داد

کراتپایانیوین مذا
تند رویدور

    دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی از 
در  برجامــی  کــرات  مذا ســرعت  افزایــش 

ایستگاه پایانی خبر داد...

سخنگوی وزارت خارجه: 

نقاطاختالفیدر
انگشتان کراتویناز مذا

است دستهمکمتر
گــر       ســخنگوی وزارت خارجــه گفــت: ا
طــرف مقابــل موضــوع جدیــدی را اضافــه 
در  مانــده  باقــی  اختالفــی  نقــاط  نکنــد، 
کــرات از تعــداد انگشــتان یــک دســت  مذا

هم کمتر است...   || صفحه  صفحه 22    || صفحه  صفحه 22  
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گهی مزایده عمومی گهی مزایده عمومیآ آ
نوبت اول - نوبت دومنوبت اول - نوبت دوم

مرتضی فالحت پیشه - سرپرست شهـرداری کوهسـار

بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند شــهرداری کوهســار قصــد دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای اســامی شــهر بــه شــماره 1400/1020/ش مــورخ 1400/11/09 نســبت بــه واگــذاری و تفکیــک 
پســماندهای خشــک در مبــدأ بــه شــرح جــدول ذیــل اقــدام نمایــد. لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر از شــرایط و همچنیــن دریافــت اســناد مزایــده بــه ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت مراجعــه نماینــد.

مزایدهبهریالقیمتپایهاجارهیکسالبهریالموضوع شمارهمزایدهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتمیزانسپردهشرکتدر

مبدأ گذاریوتفکیکپسماندهایخشکدر 4/870/202/404243/510/1215000005319000004وا

 نوبت اول

ــًا شــرکت  1- متقاضیــان متعهــد بــه تأمیــن حداقــل 9 نفــر نیــروی کارگــری مــی باشــند . ضمن
تفکیــک  و  آوری  جمــع  زمینــه  در  کاری  ســوابق  و  تجربــه  دارای  بایســت  مــی  کننــدگان 
پســماندهای شــهری وشــرکت هایــی کــه موضــوع فعالیــت آنهــا در اساســنامه مربــوط بــه 
خدمــات تنظیفــات ، حمــل و بازیافــت زبالــه ، تامیــن کارگــر مــورد نیــاز شــرکت هــا یــا ادارات 
باشــد و مطابــق مصوبــه شــماره 38326/ت27506 مــورخ 81/9/5 هیــات محتــرم وزیــران 
و دســتور العمــل تاییــد صاحیــت و رتبــه بنــدی شــرکت هــای خدماتــی مــی بایســت از اداره 

کل تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان صاحیــت دریافــت نماینــد.
2- مبلــغ پنــج درصــد ســپرده شــرکت در مزایــده مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه 
بــه شــماره حســاب ســپرده   بــه میــزان مبلــغ مذکــور  یــا فیــش نقــدی واریــزی  بانکــی و 
0106804833000  3- شــهرداری کوهســار نــزد بانــك  ملــی ایــران شــعبه کــردان کد 2599.

4- ســپرده برنــدگان نفــر اول  و دوم و ســوم مزایــده هــر گاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد 
نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.

5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مزایده ماک عقد قرارداد خواهد بود .

1( شــرکت کننــدگان در مزایــده مــی بایســت کلیــه اســناد مزایــده را در ســامانه تــدارکات 

دولــت ثبــت نمــوده، و پاکــت الــف مزایــده )ضمانتنامــه( را در بســته تحویــل واحــد دبیرخانــه 
شــهرداری نماینــد.

2( سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
3( پیشــنهادات فاقــد ســپرده ، مخــدوش ، مبهــم و مشــروط از درجــه اعتبــار ســاقط مــی 

باشــد.
4( هزینه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

5(شرکت کنندگان در سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کرده باشند.
6( متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول آگهــی جهــت اخــذ اســناد مزایــده ، تــا 

تاریــخ 1401/01/06 اقــدام نماینــد. 
7(تاریخ انتشار نوبت اول:1400/12/17

8( مهلت دریافت اسناد فراخوان:   1401/01/06
    9 (تاریخ انتشار نوبت دوم:   1400/12/24

10( مهلت بازدید:از تاریخ 1400/12/17 لغایت 1401/01/06
11 ( مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/01/16

12( زمان بازگشایی پاکتها: 1401/01/17         

روابــط عمـومــی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

نیــروی  تأمیــن  دارد"فعالیــت  درنظــر  هرمــزگان  ای  منطقــه  آب  ســهامی  شــرکت 
انســانی جهــت انجــام امــور خدماتــی و پشــتیبانی"با حــدود بــرآورد هزینــه اجــرای 
کار بــه مبلــغ 63.615.749.932 ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی یــك مرحلــه ای 
بــه پیمانــکار واجــد صاحیــت خدمــات عمومــی و حمــل و نقــل از اداره کل تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی واگــذار نمایــد. مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار 
نقــد. وجــه  واریــز  یــا  و  بانکــی  ضمانت نامــه  نــوع  از  ریــال   3.180.800.000
مهلــت خریــد اســناد از ســامانه ســتاد ایــران )www.setadiran.ir( بــا پرداخــت 
مبلغ6.050.000ریــال از تاریــخ درج ایــن آگهــی و حداکثــر تــا مــورخ 19 /1400/12، 
مــورخ   13 ســاعت  تــا  مربوطــه  اســناد  و  قیمــت  پیشــنهاد  بارگــذاری  مهلــت 
ــاعت10مورخ 1401/01/20  ــنهادات س ــایی پیش ــخ بازگش ــوده و تاری 1401/01/15 ب

مــی باشــد.
شناسه اگهی :1285062                                                                                                                            

گهی فراخوان مناقصه عمومی  گهی فراخوان مناقصه عمومی  آ  آ
 نوبت دومبا ارزیابی کیفی با ارزیابی کیفی 

گهی مناقصه عمومی  گهی مناقصه عمومی آ آ
شماره های شماره های 227227، ، 228228 و  و 229229 سال  سال 14001400  

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

بدینوســیله پیــرو انتشــار آگهــی فراخــوان هــای نوبــت اول و نوبــت دوم مناقصــات ذیــل مهلــت دریافــت اســناد در ســامانه ســتاد ایــران و همچنیــن مهلــت تســلیم پیشــنهادات و روز 
بازگشــایی پــاکات مناقصــات بــه شــرح منــدرج در ذیــل جــدول و صاحیــت الزم پیمانــکاری اصــاح مــی یابــد. 

موضوعمناقصهوشمارهمندرجشمارهفراخوانردیف
سامانهتدارکاتالکترونیکیدولت در

مبلغسپردهتضمینشرکتدر
مبلغبرآورداولیه)ریال(مدتاجرایکارمناقصه)ریال(

منطقه1227 نگهداریوتعمیراتشبکهآبنصبانشعابوقرائتکنتور
5999679121211999358242ورزقانبهشماره2000001403000277

امور2228 نگهداریوتعمیراتشبکهآب،نصبانشعابوقرائتکنتور
بهشماره2000001403000278مورخ1400/12/14 16463200311232926400620آذرشهر

آبو3229 نگهداریشبکهوتوسعهونصبانشعابفاضالبامور
بهشماره2000001403000279مورخ1400/12/14 234583000124691660000فاضالبآذرشهر

 نوبت اول

از محــل اعتبــارات غیــر عمرانــی و از طریــق مناقصــه )عمومــی( در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی بــه 
پیمانــکار دارای واجــد شــرایط و دارای رتبــه آب یــا تاسیســات و تجهیــزات یــا دارای صاحیــت بهــره 
بــرداری از شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور متناســب بــا ظرفیــت کاری و رشــته کاری واگــذار 
www. نمایــد کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

setadiran.ir انجــام خواهــد شــد بدیهــی اســت هزینــه آگهــی از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد. 
داده  اثــر  ترتیــب  مطلقــا  مخــدوش  مشــروط  امضــا  فاقــد  پیشــنهادهای  بــه   الــف( 

نخواهد شد. 
ب( سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است 

ج( پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده تضمیــن هــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ 
ــا  ــز و حســب مفــاد اســناد مناقصــه ضمانــت نامــه ی مذکــور را بــه حســاب بانکــی شــرکت واری

رســید واریــز وجــه را بــه صــورت اصــل در وقــت مقــرر در اســناد بــه کارفرمــا تســلیم نمایــد بــه 
پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ســپرده هــای مخــدوش ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر چــک و 

نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 19 مورخه 1400/12/26

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 1401/1/16
مورخــه  10صبــح  ســاعت  ایــران  ســتاد  ســامانه  در  پیشــنهادات  بازگشــایی  تاریــخ  و  زمــان 

1401/1/16
www.abfaazarbaijan.ir سایت

شناسه آگهی 1288727
تاریخ نوبت اول: 1400/12/17            نوبت دوم: 1400/12/18

احیای تاریخ فراموش شده

ترکیه،روسیهوجنگیکه
دراوکراینبهپاشدهاست

زهرا صدری، کارشناس ارشد قفقاز و آسیای مرکزی 
14 سال قبل جایی میان جدایی طلبان حامی روسیه و دولت 
مرکزی گرجستان جنگی 5 روزه آغاز شد. ارتش روسیه سال 
1921 به گرجستان حمله کرد  و آن را بخشی از خاک خودش 
دانست. اما بعد از فروپاشی شوروی گرجستان اعالم استقالل 
کــرد و در پــی آن اوســتیای جنوبی هم بعد از درگیری های 
خونینی که با دولت مرکزی این کشور داشت استقالل خودش 
را از گرجستان اعالم کرد. )این در حالی است که خود کشور 

گرجستان هم توسط ارتش روسیه از ایران جدا شده بود(. 
بعد از این، منطقه به مدت سه سال دچار درگیری های خونین 
شد. تا این که در نهایت روسیه، اوستیای جنوبی و گرجستان 
توافق آتش بسی را در سال 1992 امضا کردند و با این توافق 
آرامش نسبی بر منطقه حاکم شد. اما باز هم حمالت روسیه 
توانســت تاریخ را برایمان بازگوکند و در 24 فوریه2022 با 
مبنای اینکه مسکو نمی خواهد جمهوری های سابق شوروی 

عضو ناتو باشند وارد عمل می شود. 
ناتو تالش کرده اســت با گســترش به ســمت شرق در حوزۀ 
حیات خلوت روسیه نفوذ کند. حتی بسیاری از کشور های اقمار 
شوروی در طول سه دهه به تدریج عضو این پیمان شده اند که 
از دالیل نگرانی پوتین  و حمله به اوکراین همین می تواند باشد. 

اما نقطه عطف نگرانی روسیه در چه نهفته است؟
به نظر می رسد عالوه بر مطرح شدن دوبارۀ عضویت اوکراین در 
ناتو؛ ارتباطات نظامی اوکراین با برخی کشورهای ناتو باالخص 
ترکیه و خرید های تسلیحاتی کی یف از آنها، سنسورهای پوتین 
را فعال و حساس تر از قبل کرده است. به زعم مسکو با عضویت 
اوکراین در ناتو تنها کشوری که به همراهی با روسیه خواهد 
پرداخت و عضو نخواهد شد بالروس است، این امکان هم وجود 
دارد که این کشور بعد از احاطه شدن در میان کشور های عضو، 
بعد از عضویت اوکراین در فرصتی مناسب به جمع کشور های 
عضو این پیمان بپیوندد. این موضوعات ممکن است بر موقعیت 
روســیه در نظام بین الملل، موقعیت خود پوتین مخصوصا 
انتخابات دو سال آینده ریاست جمهوری روسیه تاثیرات منفی 
بگذارد.  مهم تر اینکه مقاومت اوکراین در صورتی که منجر به 
آتش بس و یا توافق شود ممکن است نقش روسیه و جایگاه 
سیا سی اش در حیات خلوت خود یعنی آسیای مرکزی و قفقاز 

را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

نقشترکیهبهعنوانیکیازاعضایناتو
قبل از شــروع جنگ، ترکیه مخالفت خود را مبنی بر این که 
راه کار نظامی هیچ نتیجه مثبتی را به ارمغان نخواهد آورد اعالم 
کرد؛ روز دوم حملۀ روسیه به اوکراین بود که رئیس جمهوری 
اوکراین از ترکیه خواست تنگه های بسفر و داردانل را به روی 
کشتی های نظامی روسیه ببندد که تاکنون تصمیمی از جانب 

ترکیه گرفته نشده است.
اردوغان تالش می کند دست به عصا حرکت کند و هر دو کشور 
طرف جنگ را در کنار خود داشته باشد و تعادلی بین روسیه 
و اوکراین ایجاد کند حتی صحبت از میانجی گری این کشور 
هم به میان آمده، اما نکته مهم در نقش این کشور و احتمالی 
که وجود دارد، این اســت که ترکیه بیش ترین آســیب را در 
میان کشور های منطقه خواهد  دید؛ چرا که مراودات سیاسی 
و اقتصادی زیادی با روســیه و هم چنین مراودات اقتصادی و 

نظامی بسیاری با اوکراین دارد. 
همین طور ترکیه کشوری است که به دنبال احیای آرمان خود 
یعنی تشکیل ترکستان واحد با پیشنهاد داوود اوغلو است که بر 
این موضوع نیز اثرات مخربی خواهد گذاشت. اما نکته مثبت 
این موضوع این است که بعد از حمله روسیه به اوکراین برای 
کشور های ترک منطقه آسیای مرکزی نسبت به روسیه نوعی 
بدبینی سیاسی ایجاد خواهد شد که از این زاویه به تحقق آرمان 

ترکیه تاحدودی کمک خواهد کرد. 
در نهایت بستن دو تنگۀ بسفر و داردانل احتمال بسیار ضعیفی 
است. چراکه ترکیه خود عضو ناتو است و بستن این دو تنگه 
بــه قول خــود ترک ها Boğaz )بوقاز(؛ به نفع اوکراین و به 
ضرر روســیه، ناخود آگاه ناتو را فعال خواهد کرد که نه تنها 
بر روابط خود ترکیه با روســیه بلکه روابط روســیه را هم با 
 سایر اعضای پیمان آتالنتیک شمالی متالطم تر خواهد کرد.   

منبع: دیپلماسی ایرانی

یادداشت

کمیسیونتلفیقبودجهتوضیحداد سخنگوی

ترجیحی داروازسبدارز
حذفمیشود؟

 ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 1401 گفت: 
براســاس این مصوبه تا زمانی که زیرساخت الزم برای 
جبــران افزایش هزینه های احتمالی ناشــی از تغییر 
سیاســت ارز ترجیحی فراهم نباشد، دارو را از سبد ارز 

ترجیحی حذف نمی شود.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
شــورای اســالمی، در واکنش به برخی اظهارنظرها 
درباره مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی مبنی براین 
که حدود 9 میلیون نفر در کشور از خدمات بیمه استفاده 
نمی کنند و در صورت تغییر سیاست ارزی درباره دارو 
به این جمعیت آسیب وارد می شود، اظهار داشت: در 
مصوبه مجلس تاکید شده که اگر دولت بنای حذف دارو 
از ســبد ارز ترجیحی را دارد باید هزینه آن را از طریق 
بیمــه یــا روش های دیگر جبران کند، بنا براین اوال به 
جز بیمه، از روش های دیگر نیز می شــود برای جبران 

هزینه ها استفاده کرد.
وی افزود: ثانیا اگر زیرساخت الزم برای جبران افزیش 
احتمالی هزینه های ناشی از تغییر سیاست ارزی  فراهم 
نشود، براساس همین مصوبه دارو از سبد ارز ترجیحی 
حذف نمی شود و در این زمینه دولت نیز حساسیت دارد. 
زارع تاکید کرد: در متن مصوبه مجلس تصریح شــده 
است که »چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از سبد ارز 
ترجیحی حذف نماید باید قبال ترتیبات قانونی جبران 
زیان رفاه مصرف کننده برای کاالهای اساسی را از طریق 
کاالبرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه ها 
و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رســانده باشــد به 
طــوری کــه افراد بتوانند ایــن کاال و خدمات را به نرخ 
پایان شــهریور  1400 و در سقف سهمیه تعیین شده 
تهیه کنند« این متن کامال صریح است و اگر با حذف 
کاالیی از سبد ارز ترجیحی دولت قادر به جبران افزایش 
هزینه های احتمالی آن نباشد، این کاال یا خدمات شامل 

حذف نمی شود. 
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان این که امیدوارم این 
مصوبه انگیزه الزم را ایجاد کند که یکی از مشــکالت 
قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن همه مردم، یکبار برای 
همیشه حل شود گفت: در مجلس پیش بینی های الزم 
برای بیمه شدن 9 میلیون نفری که بیمه نیستند انجام 
شــده اســت تا هم همه مردم بتوانند از خدمات بیمه 
اســتفاده کنند و هم دولت بتواند با اطمینان بیشــتر 

وداشتن زیر ساخت الزم دست به جراحی ارزی بزند.

www.roozgarpress.ir
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سیاست 2

سخنگوی وزارت خارجه: 

نقاط اختالفی در مذاکرات وین از انگشتان دست هم کمتر است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: اگر طرف مقابل موضوع جدیدی را اضافه نکند، 
نقاط اختالفی باقی مانده در مذاکرات از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر 
است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی در نشست خبری خود گفت: اگر واشنگتن 

هرچه زودتر پاسخ مناسبی در مذاکرات بدهد این توافق انجام می شود.
به گفته خطیب زاده، »توافقی که در وین انجام می شود توافقی است که مسیر 
بازگشت آمریکا را در ازای پایبندی کامل تعیین می کند و این مسیر یک شبه 

برای آمریکا نخواهد بود و بستر زمانی برای آن تعریف شده است.«
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: مذاکرات لغو تحریم ها در جریان اســت. در 
هفته ای که گذشــت در حوزه پادمانی و موضوعات دیگر پیشــرفت های قابل 
توجهی داشته ایم. خبری ندارم که هیأت ایران بازگردد و در آن جا هستیم 
در چارچوب دستورالعمل هایی که داریم. مذاکرات در وین همچنان ادامه دارد 
و مادامی که موضوعات کلیدی و محدود به سه چهار موضوع باقیمانده حل 

نشود نمی توانیم بگوییم به توافق رسیده ایم.
به گفته خطیب زاده رویکرد روسیه در مذاکرات لغو تحریم ها سازنده بوده است. 
گفت وگو ها در مسیر خود در حال پیگیری است و در میان یک مذاکرات سخت 
و همه جانبه قرار داریم. در روز های مختلف برخورد های مختلفی از کنشگران 

دیدیم. نه شگفت زده می شویم و نه اظهار تعجب می کنیم.
خطیب زاده گفت که »دستور کار وین رفع تحریم های غیر مرتبط با برجام و 
تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران است.طی 11 ماه گذشته تالش کردیم 

این پرونده با پرونده های دیگر بین المللی به صورت جدا و خاص بررسی شود.«
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه اگر واشنگتن هرچه زودتر پاسخ مناسبی 
در مذاکرات بدهد این توافق انجام می شود.موضع چین از همان روز های اول 
ســازنده و موضع حمایتی از درخواســت های ایران بوده است. تا روز آخر هم 
همین موضع را خواهیم داشت.موضع حاکمیت این است که بر اساس رفتار 

آمریکا تصمیم می گیریم و مالک ما توافق خوب است.

آمریکاعقبنشینینکند،زندانیانمبادلهمیشوند گر ا
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه مذاکرات ایران و آمریکا درباره تبادل 
زندانیان پیشرفت هایی داشته و منتظر هستیم جمع بندی شود.اگر آمریکا 
شب اجرای تبادل زندانیان عقب نشینی نکند، می توانیم این پروند را ببندیم.
پیش از این حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه در کنفرانس امنیتی مونیخ 
گفته بود »ما معتقدیم که تبادل زندانیان یک مساله بشردوستانه است و این 
موضوع به توافق هســته ای ارتباط ندارد بنابراین ما می توانیم این کار را فورا 
انجام بدهیم.« 2۳ تیر 94 بود که همزمان با روز اجرای برجام، شــماری از 

زندانیان ایران و آمریکا با هم مبادله شدند.

گفتوگوهاباعربستاندرجریان،امانتایجمحدوداست
خطیب زاده گفت: عربستان یک کشور مهم در منطقه است. گفت وگو ها در 

بغداد میان تهران و ریاض در چارچوب خوبی ادامه داشــته اســت البته نتایج 
کم و محدود بوده است.در دور پنجم گفتگو ها تالش میکنیم که نتیجه حاصل 
کنیم. تاریخ مذاکرات قطعی نیست، اما اراده قطعی برای برگزاری این مذاکرات 
وجود دارد. طی روزهای اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اعالم کرد 
کشورش قصد دارد مذاکره با ایران برای رسیدن به توافق مورد قبول دو کشور 
را ادامه دهد. به گفته بن سلمان ایران همواره همسایه عربستان خواهد بود و 

دو کشور نمی توانند مدام با یکدیگر در اختالف باشند.

جزئیاتصحبتهایوزیرخارجهروسیهراازمجاریدیپلماتیک
پیگیریمیکنیم

خطیب زاده گفت که »اظهارات آقای الوروف را در رسانه ها دیدیم و شنیدیم. 
منتظر هستیم تا از مجاری دیپلماتیک جزئیات اظهارات وزیرخارجه روسیه را 
بشنویم.همکاری های صلح آمیز ایران با دیگر کشور ها مثل چین یا روسیه نباید 
محدود شود یا تحت تاثیر هیچ گونه تحریمی قرار بگیرد.برخالف کشور های 

اروپایی، روسیه یک عضو مسئول در برجام بوده است
اشــاره خطیب زاده به صحبت های دو روز پیش وزیر خارجه روســیه اســت. 
سرگئی الوروف در نشستی خبری خواستار تضمینی کتبی از دولت آمریکا 
در مقابل تحریم های واشــنگتن در موضوع اوکراین برای تجارت و همکاری 

نظامی-فنی آزاد با ایران شده بود.

اخبار كوتاه

تظاهرات ضدجنگ در شهر 
EPA /سن پترز بورگ روسیه

خودروهای نظامی منهدم 
شده روسیه در شهر 
»بورودیانکا«« در استان 
كی یف اوكراین/ رویترز

گزارش تصویری

برجام؛ آمریکادر تضمینخواستناز

روس ها از چه نگران هستند؟
 وزارت امــور خارجــه آمریکا اعالم کرد که 
»تحریم های جدید علیه روسیه ارتباطی به 
توافق هسته ای با ایران نداشته و نباید بر روی 
آن تاثیر بگذارد. روسیه نیز منفعت عمومی در 
تضمیــن این موضوع دارد که ایران هرگز به 

سالح هسته ای دست پیدا نکند«.
 ســرگی الوروف، وزیر امور خارجه روســیه، 
خبر داد که کشورش از آمریکا ضمانت کتبی 
خواسته است که تحریم ها بر سر اوکراین بر 
روابط مســکو با تهران ذیل توافق موسوم به 

برجام اثر منفی نداشته باشد.  
وزیر امور خارجه روسیه گفت: »ما خواستار 
تضمینی کتبی شــده ایم که روند فعلی آغاز 
شده توسط آمریکا به هیچ وجه به حق ما برای 
تجارت، همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری 
و همکاری نظامی-فنی آزاد و کامل با ایران 

آسیبی وارد نکند.«
وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت، طبق 
توافق هسته ای، روسیه و چین مجاز خواهند 
بود طبق مقررات عدم اشــاعه تســلیحات 
هسته ای، به ایران در پیش برد برنامه هسته ای 
غیرنظامی اش کمک کنند و تحریم ها اثری بر 

این پروژه ها نخواهند داشت.
امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل بین الملل 
با اشــاره به اینکه روســیه از آمریکا بابت رفع 
تحریم های برجام تضمین خواســته است، 
اظهارداشــت: اظهارنظــر الوروف وزیر امور 
خارجه روسیه در این مورد بسیار کوتاه بوده 
و نمی شود در این مورد نیت خوانی کرد، اما با 
توجه به اینکه آمریکا در جواب روس ها اعالم 
کرده، تحریم های این کشور ارتباطی با برجام 
ندارد، به نوعی این درخواست روسیه و دولت 

آن را رد کرده است.
وی افــزود: اما می تــوان پیش بینی کرد که 
نگرانــی روس ها در این زمینه از تحریم های 
ثانویه بوده که ممکن است آمریکا آن ها را علیه 
روسیه به کار بگیرد، در این زمینه ما با دو نوع 
تحریم روبرو هستیم، تحریم اولیه به عنوان 
مثال آمریکا ایران را بعد از اشــغال ســفارت 
و بحــران گروگان گیری تحریم اولیه کرد و 
تمامی شرکت های آمریکایی را از تجارت با 
ایران از قبیل خرید نقد و یا صادرات و واردات 

منع کرد.
ابوالفتــح گفت: اروپا نیز به بهانه هایی، چون 
حقوق بشــر ایــران را تحریم کرده، در حال 
حاضر تحریم هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا 
علیه روسیه وضع کرده اند، نیز از همین جنس 

است، اما کشور های دیگر همچون هند و چین 
و یا ایران می توانند با روســیه مبادله کنند، 
بدون اینکه مشمول تحریم های غرب شوند.

این تحلیلگر مســائل بین الملل اضافه کرد: 
امــا در ســال 95 و زمانــی که آمریکا به این 
جمع بندی رسید که تحریم های اولیه ایران 
کارســاز نیست، ایران را تحریم ثانویه کرد و 
تمامی اشخاص، شرکت ها و کشور هایی که 
با ایرانی ها مراوده مالی و تجاری داشته باشند 
را نیز مشمول تحریم خواهد کرد، بنابراین این 
موضوعی است که ریسک تجارت با ایران را 
بسیار باال برده و این موضوع نیز در حال حاضر 

همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: روسیه نیز از این موضوع نگرانی 
دارد که با تحریم های ثانوی از سوی آمریکا 

و اتحادیه اروپا روبرو شــود و اگر برجام احیا 
شــود آن ها نتواننــد از بازار و فرصت های به 
وجود آمده در ایران استفاده کنند، وزیر امور 
خارجــه آمریکا دادن چنین تضمین هایی را 
به روسیه رد کرده، حال باید دید که روس ها 
چه واکنشی به این موضوع نشان می دهند، 
از سویی روز یکشنبه خبری منتشر شد مبنی 
بر اینکه احتمال دارد روسیه از برجام خارج 
شود این موضوع نیز خیلی قابل تایید نیست، 
اما ممکن است با توجه به این اقدام روس ها، 
چینی ها نیز از برجام خارج شوند، بنابراین در 
چنین شرایطی نمی توان خیلی پیش بینی 
دقیق از اتفاقاتی که در آینده رخ خواهد داد، 

ارائه کرد.
ابوالفتح خاطرنشــان کرد: در این زمینه نیز 

ایران تاکنون اظهارنظری انجام نداده و مرندی 
مشاور تیم مذاکره کننده هم تنها به بیان این 
مســئله بسنده کرده که روس ها باید در این 
زمینه توضیحاتی را ارائه دهند، از سوی دیگر 
باید به این نکته اشــاره کرد که اگر روســیه 
تحریم ثانویه شود، ایران باید تصمیم بگیرد 
که در صورت احیای برجام می خواهد با چین 
و روسیه رابطه اقتصادی داشته باشد، اینکه 
در ذیــل برجام فعالیت خواهد کرد، زیرا در 
صورت مراوده با روسیه، مشمول تحریم هایی 
که به خاطر اوکراین وضع شده خواهد شد که 
این مسئله، وضعیت را پیچیده خواهد کرد، 
بنابراین این یک انتخاب سخت است که پیش 

روی مسئوالن ایرانی قرار گرفته است.
این تحلیلگر مســائل بین الملل ادامه داد: از 
سویی باید به این نکته توجه کرد که آمریکا 
در گذشــته بد عهد ی کرده و از برجام خارج 
شده، بنابراین در صورتی که در سه سال آینده 
جمهوری خواهان روی کار بیایند و کاخ سفید 
را در اختیار بگیرند، آن زمان آمریکا از برجام 
خــارج خواهد شــد، دوباره مســئله ای که 
جمهوری خواهان آن را بار ها اعالم کرده اند، 
در چنین شرایطی دوباره کشورمان در شرایط 
سختی قرار می گیرد، حال در این وضعیت اگر 
بخواهیم دوباره با روســیه و چین کار کنیم، 
اگر روســیه تحریم ثانویه شود و بعد مسئله 
اوکراین حل و فصل شــود و تحریم روس ها 
برداشته شود، قدری کار مشکل خواهد شد، 
این موضوع تصمیمات سختی را پیش روی 
کشــورمان قرار می دهد، اگر تحریم روسیه 
ســفت و ســخت شــود و جنگ در اوکراین 

همچنان ادامه باید.

خبر ویژه

رئیس جمهور به وزارت جهاد کشــاورزی مأموریت داد تا برای کاالهای اساســی و اقالم غذایی ارز الزم را در 
نظر بگیرد.

در جلســه یکشــنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« گزارشی 
از بررسی وضعیت بازار و قیمت کاالها و مواد غذایی ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به ثبات نسبی قیمت اقالم خوراکی در هفته های اخیر، لزوم استمرار تالش و همکاری 
منســجم و نظام مند همه دســتگاه های مســئول برای پایداری بیشــتر و جلوگیری از افزایش قیمت ها مورد 
تأکید اعضا قرار گرفت. همچنین در این گزارش به شرایط ناشی از تحوالت اخیر و تأثیر آن بر نرخ کاالها و 

مواد غذایی در بازارهای جهانی اشاره و ابعاد آن بررسی شد.

رئیس جمهور در همین راستا به وزارت جهاد کشاورزی مأموریت داد با همکاری سایر دستگاه های ذیربط، 
موضوع تأمین اقالم غذایی و کاالهای اساسی و اختصاص ارز الزم برای این بخش ها را پیگیری کند.

در این جلســه مقرر شــد تیم اقتصادی دولت ظرفیت ها و فرصت های تعامل بازرگانی و اقتصادی منطقه ای 
و بین المللی را بررسی و موافقت نامه های امضاء شده با مقامات دیگر کشورها را پیگیری و اجرایی کند.

آیت اهلل رئیســی با اشــاره به اهمیت کاهش تنش های موجود در جهان، تالش همگانی برای ایجاد تعامل 
اقتصادی در جهت حفظ منافع ملت ها را ضروری دانست.

همچنین در این جلسه گزارشی از بهبود شاخص ها در بازار بورس ارائه شد و رئیس جمهور تأکید کرد اقدامات 
منسجم تر و جدی تری در جهت حفظ منافع و سرمایه های مردم در بازار بورس انجام شود.

در جلسه ستاد اقتصادی دولت صورت گرفت؛

کاالهایاساسی  برایتخصیصارز رئیسجمهور دستور

شوخیعجیبترامپ
باجنگاوکراین

ترامــپ با انتقــاد از رئیس جمهــوری آمریکا بابت 
عملکردش در قبال روسیه، با لحنی تمسخرآمیز گفت 
کــه ایاالت متحده باید  پرچم چین را روی جت های 
جنگنده اف-22 بگذارد و روســیه را حسابی بمباران 
کنــد. بعــد بگوید چین این کار را انجام داد و ســپس 
آنها شــروع به جنگیدن می کنند و ما عقب نشســته 

و تماشا می کنیم. 
به نقل از پایگاه سی.بی.اس نیوز، رسانه های آمریکا با 
استناد به منابع خبری گزارش دادند که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا در یک سخنرانی خطاب 
بــه اهداکنندگان کمک های مالی کمیته ملی حزب 
جمهوری خواه، انتقاد از ناتو را از ســر گرفت، مجددا 
اشاره ای غیر مستقیم به نامزدی مجددش برای ریاست 
جمهوری آمریکا کرد و گفت نقش  شمارشگر آراء در 

انتخابات اغلب مهم تر از نقش کاندیداست.
این اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا 
شامگاه شنبه و حدود 24 ساعت پس از آن بیان شد 
که مایک پنس، معاونش در دوره ریاســت جمهوری 
ســابقش، در جریان سخنرانی خود خطاب به همان 
جمع اهداکنندگان کمک های مالی که در نیواورلئان 

برگزار شد، چندین بار از ترامپ انتقاد کرد.
پنس در آن ســخنانش که عصر جمعه ایراد شــد، به 
آنهــا گفــت که  این حزب جای افراد بهانه تراش برای 

پوتین نیست .
این در حالی است که چند روز پیش از آن ترامپ در 
اظهاراتی رئیس جمهوری روســیه را به عنوان فردی  
باهــوش  و  زیــرک  توصیف کــرده بود. به گفته یک 
منبع، ترامپ در سخنرانی شنبه شب خود با اشاره به 
این صحبت های پنس، این جمله را گفت که  روز قبل 
ظاهرا یکی من را بهانه تراش برای پوتین خوانده است  

اما به گفته این منبع، او مستقیما از پنس نام نبرد.
از سوی دیگر به گفته یک منبع، در حالی که پنس در 
اظهاراتش از ناتو دفاع کرد، ترامپ در صحبت هایش 
نشان داد که هنوز از نظرش این ائتالف مهم نیست و آن 
را به عنوان یک  ببر کاغذی  )پهلوان پنبه( توصیف کرد.

بنــا به گفته یک منبع، این رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا بیان داشــت:  آیا همه این کشــورها قرار است 
همچنان که حمله ادامه می یابد بایستند و تماشا  کنند 
که تعداد زیادی شــاید میلیون ها نفر قتل عام شوند؟ 
چه زمانی قرار است این کشورها بگویند  نه، ما دیگر 
نمی توانیم این جنایت عظیم علیه بشریت را تحمل 
کنیم؟ ما نمی توانیم اجازه دهیم که این اتفاق بیفتد؟ 
این در حالی است که آمریکا و متحدانش در ناتو اعزام 
نیروهایشان برای کمک به اوکراین با هدف جلوگیری از 
تشدید جنگ را رد کرده اند، اما تجهیزات نظامی، پول، 
کمک های بشردوســتانه و حمایت دیپلماتیک ارائه 
کرده اند. آمریکا و کشــورهای اروپایی نیز تحریم های 
شــدیدی را علیه روســیه به دلیل حمله به این کشور 

وضع کرده اند.
ترامپ در صحبت هایش در مورد این درگیری به حالت 
تمســخر به جمع اهداکنندگان گفت که آمریکا باید  
پرچم چین را بر روی جت های جنگنده اف-22 بگذارد 

و روسیه را حسابی بمباران کند .
به گفته منبع خبری، او در ضمن خنده جمع حاضر در 
سالن گفت:  و بعد ما می گوییم، چین این کار را انجام 
داد. سپس آنها شروع به جنگیدن با یکدیگر می کنند 

و ما عقب نشسته و تماشا می کنیم .
واشنگتن پست ابتدا این اظهارات جنجالی ترامپ در 

مورد روسیه و چین را گزارش کرد.
ترامپ در ادامه بایدن، رئیس جمهوری فعلی آمریکا را 
از بابت عملکردش در قبال روسیه مورد تمسخر قرار داد 
و او را به خاطر صراحتش در مورد اقداماتی که آمریکا 
با هدف مهار حمله پوتین به اوکراین انجام می دهد و 

نمی دهد مورد انتقاد قرار داد.
به گفته یک منبع ترامپ در ادامه این صحبت هایش 
تاکید کرد:  ما باید بایدن را وادار کنیم دست از گفتن 
این حرف بردارد، و این حرف گفته شده تا همه بشنوند، 
اینکه ما هرگز به روسیه حمله نمی کنیم زیرا آنها یک 
قدرت هسته ای هستند، درست است؟ می دانید چه 
کســی این حرف را می زند؟ خوب، چه واقعیت باشد 
چه خیالی، ما به روسیه حمله نمی کنیم. ببینید، آنها 
یک قدرت هسته ای هستند. اوه، ازت ممنونم که این 

را به ما گفتی! 
پنس در سخنرانی روز جمعه خود به اهداکنندگان 
ارشــد کمک به حزب جمهوری خواه هشــدار داد 
کــه پرداختــن بیش از حد بــه انتخابات 2020 به 
چشــم انداز آینده آن حزب آســیب می زند و تاکید 
کــرد که حــزب جمهوری خواه  نمی تواند با درگیر 
ماندن در نبردهای دیروز یا با یادآوری مجدد گذشته 

به پیروزی برسد. 
صحبت های او تضاد شــدیدی با حرف های ترامپی 
داشــت که بــه ندرت اتفاق افتــاده در صحبت های 
علنی اش مجددا ادعاهایی مبنی بر وقوع تقلب در آن 
انتخابات را مطرح نکند. او دوباره شنبه این کار را کرد. 
بــه گفتــه یک منبع، او مدت کوتاهی پس از اینکه به  
دروغ  ادعا کرد که در  دو انتخابات ریاست جمهوری  
پیروز شــده، گفت:  شمارشگر آراء در انتخابات اغلب 
مهمتر از کاندیدا است و جمهوری خواهان باید خیلی 

سرسخت تر شوند. 
ترامپ همچنین مجددا اشاره ای تلویحی به احتمال 
نامزدی دوباره برای ریاســت جمهوری در انتخابات 
ریاست جمهوری 2024 کرد. به گفته یک منبع حاضر 
در سالن ترامپ در این اظهاراتش گفت: خواهید دید 
کــه یک رئیس جمهور جمهوری خواه دوباره آن کاخ 
سفید با شکوه را در سال 2024 پس بگیرد. من به این 
فکر می کنم که آن شخص چه کسی ممکن است باشد.

این اظهارنظر به گفته یک منبع جمعیت حاضر را به 
سر دادن شعار  ترامپ  وا داشت.

شمخانی از تحول مهم خبر داد

کراتپایانیوین مذا
رویدورتند

دبیر شورای عالی امنیت ملی از افزایش سرعت مذاکرات 
برجامی در ایستگاه پایانی خبر داد.

علی شمخانی در حساب توییتر نوشت: کنش های مثبت 
و منفی کشورهای حاضر در  مذاکرات وین با هدف تامین 

منافع انجام می شود و قابل درک است.
تنهــا عامــل موثر بر تعامل ما بــا 1+4 نیز تامین منافع 

مردم  ایران است.
ارزیابــی مولفه هــای جدید موثر بر مذاکــرات و اتخاذ 
ابتکارات مذاکراتی برای سرعت دادن به حصول نتیجه 

را در دستور کار داریم.

اقداممهممجلس
برایتقویتبنیهدفاعی

وکالی  ملــت، دولــت را مکلف بــه پرداخت اولویت دار 
اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی بعد از پرداخت اعتبارات 

حقوق و مزایای کارکنان شاغل بازنشسته کردند.
وکالی ملت در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
و در جریان بررســی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 
1401 کل کشــور، با الحاق یک بند به تبصره )10( به 
پیشــنهاد کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس که توســط ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز 
مطــرح شــد، با 164 رأی موافــق، ۳8 رأی مخالف و 9 
رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلســه 

موافقت کردند.
براســاس بند پیشــنهادی الحاقی به تبصره )10( ماده 
واحده الیحه بودجه 1401 کل کشور؛ دولت مکلف است 
پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل 
بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را 
در اولویــت قــرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد 
تخصیــص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع 
بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل 

80 درصد واگذاری انجام شود.
عزیزی عضو کمیســیون امنیت ملی سیاست خارجی 
مجلس در بیان دالیل توجیهی کمیســیون برای این 
پیشنهاد که بازگشت به قانون بودجه 1400 است، گفت: 
قوای مسلح باید به عنوان مدافع کشور مورد حمایت و 

تقویت باشد.
نماینده مردم شیراز و زرقدر مجلس شورای اسالمی در 
ادامه تأکید کرد: صرف نظر از ظرفیت های معنوی امروز 
نیازمند تجهیز و تقویت بنیه دفاعی هســتیم که خود 
پیام روشــنی به دشــمنان می دهد و بر اساس منویات 

رهبر معظم انقالب است.

ادعایرژیمصهیونیستیدربارهرهگیری
پهپادایرانی

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد نیروی 
هوایی این رژیم در مارس سال گذشته دو پهپاد ایرانی 
را  »با کمک کشورهای همسایه‹‹ رهگیری کرده است.

 به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، سخنگوی  ارتش 
رژیم صهیونیســتی مدعی شد نیروی هوایی ارتش این 
رژیم دو پهپاد ایرانی را که در مارس 2021 بر فراز فلسطین 

اشغالی به پرواز درآمده بودند، رهگیری کرده است.
طبق ادعای او، رهگیری این پهپادها یک ســال پیش، 
»با همکاری کشورهای همسایه« و پیش از آن که این 
دو پهپاد به حریم هوایی اســراییل وارد شوند، رهگیری 

شده اند.
طبــق گزارش کانال 1۳ رژیم صهیونیســتی، مقامات 
این رژیم ارزیابی شــان این اســت که این پهپادها برای 
آزمودن این که آیا می توان با هواپیماهای بدون سرنشین 
تجهیزات نظامی به غزه ارســال کرد، از جنوب ایران به 

پرواز درآمده اند شده اند.
مطرح شدن این ادعا از سوی رژیم صهیونیستی همزمان 
با رونمایی از پایگاه های جدید موشکی و پهپادی نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، به خوبی نشان 
دهنده عمق نگرانی رژیم صهیونیستی از  توان پهپادی 

ایران در تقابل با دشمنان است.

وزارت کشور: 

زیارتی مرزهایزمینیعراقبرایسفر
بستهاست

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: تاکنون لغو 
روادید در مرز های زمینی با عراق برای سفر زیارت عتبات 

عالیات تغییر نکرده و این مرز ها همچنان بسته است.
سید مجید میراحمدی گفت: همچنان سفر زیارتی به 
عتبات عالیات در عراق از مرز های زمینی ناممکن است.
اواسط بهمن اعالم شد با پیگیری مسئوالن، سفر زمینی 
به عتبات بزودی با شیوه جدید برقرار می شود؛ به طوری 
که اسامی زائران به صورت لیستی در اختیار سفارت عراق 
قرار می گیرد و پس از تائید، زائران می توانند بدون ویزا از 

مرز های زمینی به عراق سفر کنند.
به گفته معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور هموطنان 
از مراجعه به مرز های زمینی به قصد عبور برای زیارت، 

خودداری کنند.
همچنین چندی پیش که مسئوالن سازمان حج و زیارت 
در انتظار بازگشایی مرز های زمینی با عراق بودند، برخی 
از افراد با دریافت 40 دالر از مشتاقان سفر زمینی عتبات، 
بــرای آن هــا موافقت نامه گرفتــه و به صورت گروهی و 

انفرادی آن ها را به عراق اعزام می کردند.

سوژه روز



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

سه شنبه 17 اسفند 1400  شماره پیاپی 52061 شعبان 1443   8 مارس 2022

3اقتصاد گفت و گو

قیمت مسکن با برجام کاهش می یابد؟

سیگنالهایاشتباهی
مسکنرا کهوضعیتبازار

کرد بحرانیتر

 بــازار مســکن آنقدر در رکــود عمیق فرو رفته 
اســت که برخی از متولیان این بخش با ارســال 
سیگنال های برجامی قصد خروج از این بحران 
را دارند، اما به نظر می رسد که این روش نه تنها 
بهبودی در شرایط قیمت ها نداشته بلکه کاهش 

تقاضا در بازار و رکورد بی سابقه ای را رقم زد.
به نظر می رسد دو نگاه متفاوت به وضعیت بازار 
در پســا احیای برجام وجود دارد. عده ای روند 
قیمت ها را پس از اجرای برجام کاهشی و برخی 
از صاحبنظران لغو تحریم ها را در بازار مســکن 

بی تأثیر می دانند.
مذاکــرات وین و مســاله رفع تحریم ها موضوع 
مهمی اســت که در اقتصاد کالن کشــور تاثیر 
دارد. امــا بایــد در نظر داشــت برخی بازار ها به 
دلیل وابســتگی کمتر به نــرخ ارز در برابر این 

اتفاق واکنش کمتری نشان دهند.
در همیــن رابطــه خشــایار باقرپورمدیرعامل 
اتحادیــه تعاونی های عمرانی شــهر تهران در 
پاســخ به این سوال که وضعیت بازارمسکن در 
پســا برجام چه در صورت موفقیت یا شکســت 
مذاکرات به چه ســمت وسویی حرکت خواهد 
کرد؟ گفت: هدف از برجام و انتظارات مردم رفع 

یکسری از تحریم ها است.
وی ادامــه داد: صنعت ســاختمان بیش از 90 
درصد نســبت به تحریم ها مصون می باشد. این 
صنعــت در بحــث نهاده های تولید وابســتگی 
زیادی به نرخ ارز ندارد. در واقع با لغو تحریم ها 
اتفاق خاصی در بازار مســکن و بخش ساخت و 

ساز در کشور ایجاد نمی شود.
باقــر پــور گفت: برخی از مســائل اثر گذار تر از 
شــرایط تحریم بر قیمت نهایی مســکن است. 
عمده هزینه تولید مســکن هزینه زمین است، 
که در زمان پســا برجام تغییر خاصی در قیمت 
آن ایجاد و یا روند کاهش قیمت داشــته باشــد. 
این بخش با تورم باال تعیین کننده قیمت نهایی 

مسکن می باشد.
به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی 
شــهر تهران؛ بحث دیگری که می تواند تعیین 
کننده قیمت نهایی مســکن باشد فرآیند های 
صدور مجوز و اثراتی که تورم این دوره طوالنی 
روی قیمت تمام شــده می گذارد و یکســری 
رویه ها در صدور پروانه های ساختمانی که تمام 
این موارد نتیجه ای جزء انحراف در محاســبات 
ندارد و همین موضوع اثر گرانی بر قیمت نهایی 

مسکن را شدت می دهد.
باقر پور گفت: درواقع بروکراســی های پیچیده 
اداری هیــچ ارتباطــی با تحریم هــا ندارد. این 
مشکالت درون کشوری است که تا کنون باعث 
اختالل در نظام تولید مسکن شده و با برداشتن 

تحریم ها نیز همچنان پابرجا خواهد ماند.
وی تصریح داشــت: ســایر پارامتر هایی که از 
کاهــش قیمــت دالر تأثیرپذیر می باشــند به 
دلیــل چســبندگی قیمت ها در بازار مســکن 
 نمی تواننــد کاهشــی در قیمــت مســکن 

ایجاد کنند.
کرد رابحرانیتر سیگنالهاوضعیتبازار

بــه اعتقاد این فعال صنعت ســاختمان؛ طبق 
ســنوات گذشته ســیگنال هایی بدون پشتوانه 
علمی از ســوی برخی مسئولین به بازار مسکن 
فرســتاده می شــود که تنها باعث رکود بیشتر 
این بازار شده است. اعالم ارزانی مسکن در پسا 
تحریم از ســوی برخی مسئولین شرایط بازار را 
بحرانی تر و رکود را عمیق تر کرده است. احتماالً 
بازار در یکی دوماه ابتدای پســا تحریم با شوک 
کاهش یک تا دو درصدی قیمت روبرو می شود. 
در نهایت خیلی ســریع کاهش قیمت به حالت 
قبل باز می گردد و روند تصاعدی با شــیب کم 

قیمت ها در بازار مشاهده خواهد شد.
باقــر پــور ادامــه داد: این در حالی اســت که 
ســیگنال های فرستاده شــده به بازار صحیح 
نبــوده وصرفاً وعده کاهش قیمت بوده و همین 
رونــد وضعیت قیمت ها در بازار را دچار اختالل 
و نوسان می کند. تصمیمات هیجانی در قیمت 
گذاری ها وعرضه زیر قیمت ها به دلیل شــرایط 
اقتصــادی برخی افراد، کاهش موقت قیمت در 

بازار را رقم می زند.
وی تآکید داشت: با برجام مسکن به کشور وارد 
نمی شــود بلکه مسکن باید در داخل کشور و با 
توجه به ظرفیت های داخلی ساخت و ساز شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شــهر 
تهــران گفت: تقاضای مســکن در بازار مصرف 
با توجه به نیاز باید پوشــش پیدا کند و هرچه 
ســریعتر مســکن از کاالی سرمایه ای به کاالی 
مصرفی تبدیل شود و دولت در راستای تنظیم 
بازار و قیمت مســکن باید اقدامات دیگری هم 

اجرایی کند.

گزارش

 در صورت توافق
قیمت دالر چقدر می ریزد؟

دالر بازار ترسدر
 دالر چند روزی اســت تحــت تاثیر اخبار 
مثبت از مذاکرات در کانال 25 هزار تومان 
درجــا می زنــد و در آخرین ســاعات روز 
یکشــنبه به 25 هزار و 240 تومان رســید. 
در چنیــن روز هایی که کاهش قیمت دالر 
ادامه می یابد، این سوال اصلی مطرح است 
کــه این ریزش ادامــه دار خواهد بود و اگر 
توافق شود، دالر سقوط آزاد خواهد داشت؟

خبر برجامی در بازار دالر پیش خور شد
یک اقتصاددان گفت: دالر تحت تاثیر اخبار 
مذاکــرات، بخشــی از ریزش خود را پیش 

خور کرده است.
ســید کمیل طیبی با بیان اینکه در زمان 
جنگ و پذیرفتن قطعنامه 598 هم قیمت 
دالر ریزش کرد و بعد دوباره افزایشی شد، 
ادامــه داد: با توجه به اینکه مدت هاســت 
مذاکــرات در حال انجام اســت و آرام آرام 
خبر های مذاکرات و رسیدن به توافق جدی 
می شود، دالر بخشی از ریزش خود را پیش 

خور کرده است.
سقوط آزاد قیمت دالر؟

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره 
بــه اینکه خبر هــای برجامی نیمی از تاثیر 
خــود را بر بازار ارز گذاشــته، گفت: عادت 
کــردن دالر بــه کانال هــای 25 و 26 هزار 
تومان برمی گردد به اینکه ســیگنال های 

مذاکرات در بازار مثبت بوده است.
طیبــی افزود: بــا توجه به اینکه دالر مدت 
هاســت در کانال هــای حاضر دســت و پا 
می زند، اگر توافق نهایی هم حاصل شــود 

ریزش شدیدی نخواهیم داشت.
موقتیخواهدبود کاهشقیمتدالر

بــه گفتــه این اقتصــاددان، قیمت دالر به 
دالیــل مختلــف در حال حاضــر در نقطه 

تعادلی است.
طیبی دالیل این گفته را این گونه تشــریح 
کرد: نخســت اینکه تورم کشــور باالست و 
ارزش پول کم شــده است. از طرفی، شاهد 
برخی گشــایش های ارزی هستیم و دولت 
موفق شده صادرات نفتی داشته باشد. سوم 
اینکه از شرایط کرونا تقریبا خارج شده ایم؛ 
پس تا حدودی صادرات غیرنفتی نیز تقویت 
شــده است؛ بنابراین مجموعه عوامل نشان 
می دهد که اگر توافق نهایی هم اعالم شود 
تنهــا کاهش موقــت هزار تا دو هزار تومان 

خواهیم داشت.
کاهشارزشریال

باادامهجنگروسیهواوکراین
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره 
به اینکه در صورتی که توافق حاصل شــود 
و دالر بریزد به دلیل تورم، رشــد اقتصادی 
نامناســب و شــرایط اقتصادی دوباره روند 
افزایشــی خواهد گرفت ،گفت: در صورت 
توافق، انتظارات منفی در بازار از بین می رود 
و می توانیــم ارتباط تجــاری مان را با دنیا 
برقــرار کنیم و صــادرات نفتی و غیرنفتی 
داشــته باشــیم؛ بنابراین دالر دیگر شاهد 

جهش قیمتی نخواهد بود.
طیبــی ادامه داد: البته از بحران روســیه و 
اوکراین نباید غافل شــویم، زیرا این جنگ، 
خود یک بحران اقتصادی را ایجاد و منتقل 
می کنــد؛ بنابراین باید انتظار تورم وارداتی 
را نیز داشته باشیم. خود این تورم وارداتی 
یعنی ارزش ریال کاهش پیدا می کند و نرخ 

دالر تقویت می شود.
کفقیمتدالر

ایــن اقتصــاددان با بیان اگر توافق شــود 
و تحریم ها برداشــته شــود ما نرخ دالر را 
در نقطــه تعادلــی 25 تا 26 هــزار تومان 
خواهیم داشــت، گفت: البته سناریوی دوم 
یعنی شکســت مذاکرات و ادامه تحریم ها، 
می توانــد دالر را دوباره در مســیر افزایش 

قرار دهد.
طیبی ادامه داد: کف قیمت دالر در صورت 
توافــق در مذاکرات، کانال 2۳ هزار تومان 
است و اگر در این کانال قرار بگیرد بازه مدتی 
کوتاهــی خواهد بود، زیــرا در قیمت های 
پایین، تقاضایی که برای ارز به وجود می آید 
دوباره آن را در مسیر گرانی قرار می دهد.

تقاضایجدیدارزی
این اســتاد دانشگاه  گفت: با توجه به اینکه 
با کاهش قیمت دالر، تقاضا های جدید مثال 
تقاضــا برای واردات، تقاضا برای تجارت در 
خدمات مثل مســافرت ها، گردشگری و... 
بــه وجود می آید دالر تنها در بازه کوتاهی 
کانال های پایین قیمتی را شاهد خواهد بود.
طیبی ادامه داد: در حال حاضر شاهدیم که 
دالر ماه هاست در کانال های 25 و 26 هزار 
تومان دســت و پا می زند، بنابراین مقاومت 
دالر در این کانال ها نشان می دهد این رنج 
قیمتی، نقطه تعادلی دالر است و ارز به این 

کانال ها عادت کرده است.

مطلقندارند فقر هیچتعریفیاز مسئوالنکشور

 غرق شدن در گرداب تورم 
 ســید ابراهیــم رئیســی، در جدیدترین 
برنامه ها و اقدامات خود برای حل مشکالت 
کشور، دستور داد که »نسبت به ریشه کن 
کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت ها استفاده 
و اجازه ندهید این موضوع به ســال 1401 
برســد.« ســیدابراهیم رئیســی روز 14 
اســفند در مراســم واگذاری 8۷00 واحد 
مســکونی به مددجویان و بهره برداری از 
پنل های خورشــیدی روســتای مالعلی 
کردســتان گفــت: »جــدای از نهاد های 
انقالبی، خیریه های دیگری هم در مســیر 
ریشــه کن کردن فقر در کشــور فعالیت 
دارنــد. جامعه اســالمی را بایــد بر عدل 
اســتوار ساخت، چون نظامات اجتماعی و 
اقتصادی باید مبتنی بر عقل بنا شود. فقر 
پدیده و محصول بی عدالتی های اقتصادی 
و محصول بی عدالتی های اجتماعی است و 
اگر هر چیز در جای خود قرار گیرد و توزیع 
ظرفیت ها عادالنه صورت باشد دیگر شاهد 
فقر در جامعه نخواهیم بود.« رئیسی عنوان 
کرد: »این که باید تصمیمات اقتصادی در 
کشور مبتنی بر نظام عادالنه، تولید و توزیع 
باشــد تردیدی نیست و این کار باید حتما 
انجام شــود. به صورت نســبی وقتی نگاه 
می کنیم می بینیم توازنی در توسعه وجود 
ندارد لذا باید اجرای عدالت در عمل نسبت 
بــه حوزه های مختلف اتفاق بیفتند این ها 
همه کار های زیرســاختی و زیربنایی است 
که بتوانیم در جهت رفع فقر و محرومیت 

تاثیرگذار باشیم.«
»آلبــرت بغزیــان« اقتصاددان و اســتاد 
دانشگاه، اما در رابطه با مساله فقر مطلق و 
دستور تازه رئیس دولت می گوید: »مرحله 
اول برای ریشه کنی یا کم کردن فقر مطلق 
این اســت که اساسا ما فقرمطلق را تعریف 
کنیــم. گاهی وقتی از فقر حرف می زنیم، 
مســاله فقر نسبی است که شهروندان یک 
کشور را در مقایسه با شهروندان کشور های 
دیگر یا کشور های همسایه یا حتی شرایط 
کشور های همانند، مقایسه می کنیم و در 
این مقایســه شهروند فقیرتر را دارای فقر 
نســبی می دانند؛ یــا در رده درآمدی یک 
شــهروند را نســبت به همان رده درآمدی 
مقایســه کرده و نتیجه می گیرند که کدام 

شــهروند فقیرتر اســت. اما در مورد مسله 
فقر مطلق برای خود مجموعه دولت هنوز 
تعریــف ایــن فقر مطلق هنوز مشــخص 

نیست.«
این اســتاد دانشــگاه در ادامــه می گوید: 
»تعریف فقر مطلق در ســاده ترین شــکل 
آن را می توان این دانســت که شهروندانی 
به نیاز های اصلی هم، چون مســکن، غذا، 
پوشــاک، درمان و بهداشت و ... دسترسی 
نداشــته باشــد را در طبقه فقر مطلق قرار 
می دهنــد. در واقــع وضعیت فقر مطلق، 
وضعیتی اســت که در آن شخص درآمدی 
بــه اندازه هزینــه زنده ماندن، توجه کنید 
با زنده بودن متفاوت اســت؛ را کسب کند 
و فقــط بتواند زنده بماند. این شــرایط را 

می توان فقر مطلق تعریف کرد.«
بغزیان با اشــاره به تعریف و مســاله رقم 
درآمد در طبقه بندی فقر مطلق می گوید: 
»متاسفانه اگر در سخنان مسئوالن کشور 
دقت کنید در این زمینه تعریف مشخصی 
در ادبیات مســئوالن وجود ندارد. به نظر 
می رسد خود رئیس دولت نیز بیشتر تحت 
تاثیر مشاورانشان به این موضوع پرداخته 
و توجه می کند و حتی سخنان گفته شده 
درباره موضوع فقر مطلق نیز نشان از ساده 

انگاری در این مساله را نشان می دهد.«
او در ادامه و برای توضیح می گوید که: »برای 

درک بهتر این ســاده انگاری فرض کنید 
رقمی مثــل معادل ایکس تومان، حداقل 
معیشت یا همان خط فقر مطلق باشد )که 
حتــی خود این رقم نیز هنوز به درســتی 
پیدا نشده است( خب با توجه به نوسان در 
قیمت ها، عمال این رقم یافته شده فرضتی 
نیز، حتی ثابت باقی نمی مانند، چرا که رقم 
کف پیدا شده امروز می تواند در یک هفته 
به طور کامل دچار تغییر شود. یعنی مبلغی 
که برای کف معیشت یا مرز خط فقر مطلق 
در اسفند 1400 ثبت می شود، در فرودین 
ســال 1401 می تواند به طور کامل تغییر 
کنــد، چرا که به معنای واقعی کلمه دولت 
قیمت ها را رها کرده و به جای رسیدگی به 
قیمت هــا در پی پرداخت پول یا کاالبرگ 

به شهروندان است.«
ایــن اقتصــاددان در بخــش دیگــری از 
ســخنانش با اشــاره به وضعیت افزایش 
روزافــزون قیمت هــا و به خصوص قیمت 
کاال های اساسی در کشور نیز می گوید که: 
»توجه کنید تا زمانی که یک قســمت از 
بازار یا مســاله کنترل قیمت ها رها شــود، 
همواره این فاصله و شکاف طبقاتی وجود 
خواهد داشــت و این استانداردهاست که 

باید تغییر کند.«
»آلبــرت بغزیــان« در ادامه نیز می گوید: 
»برای تغییر این شــرایط باید چاره جویی 

کرد و با دستور و ستاد بحران حل نخواهد 
شد. یک روش برای کنترل و جلوگیری از 
تشدید فقر نیز این است که دستمزد ها را 
افزایش بدهیم یا به شــهروندان متعلق به 
طبقــه اقتصادی فقر مطلق، از درآمد مازاد 
کمک پرداخت کنیم )روش پرداخت نقدی 
یا کاالبرگ( که خود همین شیوه را نیز بار ها 
امتحان کرده ایم و با این روش نتوانسته ایم 
موفق باشیم چرا که نه تنها گاهی نتوانسته 
ایم به جامعه هدف این کمک را برســانیم 
بلکه که اساســا چه کســانی فقیر مطلق 

هستند نیز خود محل سوال است.«
بغزیان در ادامه نیز با اشاره به مساله نابودی 
و ریشــه کنی فقر مطلق در کشور و آن هم 
در دو هفته پایان سال 1400 می گوید که: 
»ادعای ریشه کنی فقر مطلق در دو هفته 
ادعای بزرگی اســت و امیدوارم کسانی که 
در این مورد به رئیس جمهور مشورت داده 
اند، راهکار آن را نیز ارائه کرده باشند. توجه 
کنید اصال هیچ متخصص حوزه اقتصادی 
انتظار ندارد که ریشه کنی فقر مطلق در دو 
هفته صورت بگیرد بلکه همواره درخواست 
این بوده است که بر اساس برنامه ای مدون، 
فقرزدایــی رخ بدهــد. اما بــا این روند که 
قیمت ها در حال افزایش است، این وضعیت 
به فقیرزدایی منتهی خواهد شد و می توان 
گفت چنان وضعیت اســفبار است که فقرا 

زندگــی را ترک می گویند و به این صورت 
احتماال فقر مطلق نیز ریشــه کن می شود. 
چون این روند افزایش قیمت ها بیشتر منجر 
به از بین رفتن طبقه فقیران مطلق می شود 

و نه از بین رفتن فقر مطلق در کشور.«
این استاد دانشگاه هم چنین تاکید می کند 
که: »تا زمانی که نظارت بر قیمت ها وجود 
نداشــته باشد هر گونه سیاست حمایتی، 
پرداخــت نقدی و کاالبرگی تنها می تواند 
برای این طبقه که مبتال به فقر است، در حد 
چند هفته یا چند ماه مسکنی موقت باشد؛ 
و با این رهاســازی بازار در نهایت قیمت ها 
چنان رشــد می کند که همچون سیلی به 
صورت این طبقه برخورد می کندو بعد باز 
بایــد عدد ها را اصالح کنیم و در پی یافتن 
کف درآمد و معیشت برای فقر مطلق یابی 

باشیم.«
آلبرت بغزیان در ادامه نیز با اشاره به حذف 
ارز 4200 تومانی نیز می گوید که: »به دلیل 
ایــن که مدیریــت توزیع ارز 4200 تومان 
رها شده و عرضه توزیع مناسب این ارز در 
راستای اهدافش وجود نداشته، کل صورت 
مساله پاک شده و به جای هدفمند کردن 
و ایجاد ســازوکار مناســب برای آن روش 
حذفی به کار رفته است و قطعا اکنون زمان 
حذف این ارز نبود.«بغزیان ضمن تاکید بر 
این که باید به سمت ارز تک نرخی برویم، 
امــا در رد حذف این ارز در شــرایط فعلی 
می گوید که: »برای حذف ارز 4200 تومانی 
باید ابتدا روند احیای برجام رصد می شد و 
در نهایت منتظر می ماندیم که مذاکرات به 
کدام سمت و سو خواهد رفت. مساله آزاد 
شــدن درآمد های بلوکه شده کشور و هم 
چنین به جریان افتادن درآمد های مستمر 
نفتــی نیز باید در روند بررســی حذف ارز 
4200 تومانی مورد بررسی قرار می گرفت. 
در صورتی که توافق به نتیجه می رســید و 
تثبیــت درآمد هــای نفتی رخ می داد و در 
آمد های بلوکه شده آزاد می شد، آن گاه با 
کاهــش قیمت ها و افزایش توان اقتصادی 
شــهروندان که با همین حقوق ها بتوانند 
زندگــی خود را اداره کنند، می شــد ارزی 
را که ارتباط مســتقیم با کاال های اساسی 

کشور دارد را نیز دستکاری کرد.«

اقتصاد مصلحت اندیشی را برنمی تابد

گرانی لوازم خانگی، نشانه ناکارآمدی اقتصادی 
 در هفتــه های اخیر در راســتای کنترل گرانی لوازم 
خانگی مباحث زیادی در رســانه ها و جلسات مطرح 
شد که واکنش های مختلفی از سوی فعالین این حوزه 

در پی داشته است.
یکی از مواردی که در اعتراض بسیاری از اقتصاد دانان 
و فعالین حوزه لوازم خانگی شاهد بودیم، مقصر خطاب 
کردن تولید کنندگان لوازم خانگی در زمینه گرانی ها 

و افزایش قیمت ها بود.
برخی انحصار و عدم ورود لوازم خانگی خارجی را دلیل 
این گرانی می دانند، اخیرا در ستاد تنظیم بازار نیز بیان 
شد در صورت عدم کاهش قیمت لوازم خانگی واردات 

این کاال آزاد می شود.
مسئوالننسبتبهاصالحساختارهایمولد

کارآمدیاقدامکنند نا
شراره کامرانی در خصوص تهدید صنعت لوازم خانگی 
به آزادسازی واردات این کاال، اظهار داشت: دلیل اصلی 
و عمده گرانی، تورم است و این تورم و گرانی که در حال 
حاضر با آن روبرو هستیم به دلیل شوک اقتصادی بود 

که مسئوالن ناکارآمد به آن وارد کرده اند.
وی با بیان اینکه رفتارها و گفتارهای فرافکنانه برخی 
مسئوالن و تهدید صنعت لوازم خانگی به آزاد سازی 
واردات، توجیه اخالقی، علمی و مدیریتی ندارد، افزود: 

الزم است مسئوالن نسبت به اصالح ساختارهای مولد 
ناکارآمدی اقدام و شرایط را به مفهوم واقعی مدیریت 
کرده و به طریق اولی در رفتارها و شیوه های مدیریتی 
خود نیز تجدید نظر کرده و دســت از مقصر تراشــی 

بردارند.
این جامعه شناس اقتصاد و توسعه با اشاره به اینکه دولت 
یکی از اصلی ترین دالیل ناکارآمدی در مدیریت اقتصاد 
کشــور اســت، بیان کرد : به رغم محمل های قانونی و 
حتی تاکیدات مقامات ارشــد کشور در ضروت اجرای 
سیاست های اصل 44 و کوچک سازی دولت، اما دولت 
همچنــان در وضعیــت فربهی قرار دارد و از آن جا که 
مدیریت امور در چنین دولت فربهی دشوار و پیچیده 
اســت، عمال ناکارآمدی های متعددی در بخش های 
مختلف به وجود می آیند که خارج از کنترل هستند.
کامرانی با عنوان اینکه به این دلیل است که دولت ناچار 
به تعبیه پاسگاه ها و ایستگاه های کنترلی اقتصاد می 
شــود، گفت: نتیجه آن سوء برداشت، عدم اطمینان و 
افزایش شکاف اعتماد بین دولت و بخش خصوصی و 
انحراف از مصالح جامعه است، چرا که در چنین شرایطی 
مسئوالن به دلیل عدم توان در کنترل و بهبود اوضاع، 
به مه پراکنی در فضاهای مربوط می پردازند و به جای 
تدبیر امور یا ارتقای توان مدیریتی خود، با دور شدن 

از واقعیــت هــا به کنترل و تهدید می پردازند تا عوامل 
اصلی ناکارآمدی به چشم نیایند.

دبیــرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در این 
خصوص اظهار داشــت: تولیدکنندگان داخلی قیمت 
هایشــان را با توجه به قیمت نهاده های تولید، ارز و 
هزینــه های مربوط به تولید، با هماهنگی ســازمان 
حمایت تعیین می کنند.عباس هاشــمی بیان کرد: 
زمانی است که سازمان حمایت بنا به مصلحت میگوید 
تا پایان بهار 1401 افزایش قیمت انجام ندهید، اما این 
مصلحت اندیشی است که با بحث تولید و علم اقتصاد 
قابل بحث نیست.وی خاطرنشان کرد: چنانچه مدارک 
الزم را واحد های تولیدی ارائه دهند و ثابت شــد که 
بیش از میزان مجاز افزایش داشــته اند و اجحاف در 
حق مصرف کننده شده است باید با آنها برخورد شود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: نباید 
بــدون توجــه به افزایش و تورم مولفه های اثر گذار بر 
تولید انتظار داشته باشیم قیمت ها پایین نگهداشته 
شود و ضرر کنن که از طرف مسئولین تهدید به ورود 

کاالی خارجی نشوند.
هاشــمی با بیان اینکه در حــال حاضر فرایند قیمت 
گــذاری 95 درصــد از تولید کننــدگان لوازم خانگی 
مشخص است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری 

از اقالم لوازم خانگی، بجز یکی دو اقالم مانند ماشین 
ظرف شویی و ماکروویو پاسخگوی نیاز داخلی است و 
برای این اقالمی که با کمبود روبرو هستیم نیز توسعه 

خط تولید در حال انجام است.
ریشهافزایشقیمتهابایدمشخصشود

یکی از فعالین حوزه لوازم خانگی با اشاره به اینکه دالیل 
افزایش قیمت را باید ریشه یابی کرد: درصد پایین از 
شــرکت های تولید لوازم خانگی به کاالهای خود را 
بیش از حد مجاز افزایش داده اند اما با نظارت ها باید 

همین تعداد کم نیز شناسایی و با آنها برخورد شود.
ناصر علیانی افزود: ریشه این افزایش سراسری قیمت 
لوازم خانگی قطعا کارخانه های تولیدی نیستند چرا 
کــه تمامی کارخانه هــای فعال نمی توانند به یکباره 

قیمت های خود را افزایش دهند.
وی عنوان کرد: وجود تورم و افزایش قیمت سبب این 

مهم می شود که باید با تدبیر اقتصادی مرتفع شود.
وارداتلوازمخانگیرقابتراافزایشمیدهد

ســینا جاللی زاده ، یکی دیگــر از فعالین حوزه لوازم 
خانگی در واکنش به واردات لوازم خانگی اظهار داشت: 
واردات لوازم خانگی در جای خود اتفاق بدی نیســت 
چــرا که ســبب ایجاد رقابت بیــن کاال های داخلی و 

خارجی می شود.

خبر ویژه

وزیــر صنعــت، معدن و تجارت اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده و 
شفاف ســازی قیمت ها را سبب شــکل گیری رقابت واقعی و به دنبال 

آن، ارتقای کیفیت کاالها دانست.
 سیدرضا فاطمی امین  که در نشست هم اندیشی با شبکه خرده فروشی 
)اصناف کشــور( ســخن می گفت با بیان این مطلب، افزود: با توجه به 
این که حداکثر تخفیف واحدهای تولیدی )کارخانه ها( به شبکه توزیع 
۳ درصد بوده و تخفیف بیش از ۳ درصد مســتلزم دریافت مجوزهای 
الزم اســت، پس تخفیف های اغواکننده فروشگاه ها نیز با اجرای طرح 

درج قیمت تولیدکننده از بین می رود.
تکلیففروشندهبرایدرجقیمتمصرفکننده

رویقفسهکاال
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بر اساس ماده 15 نظام صنفی، 
خرده فروش باید قیمت مصرف کننده را بر روی قفسه کاال در معرض 

دید خریدار قرار دهد که این در واقع استاندارد جهانی نیز هست.
بازرسی هوشمند با درج فاکتورها در سامانه جامع تجارت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به درج فاکتورها در ســامانه 

جامع تجارت نیز تصریح کرد: با این کار بازرســی ها هوشــمند شده و 
رصد و پایش بازار بدون دخالت عامل انسانی انجام می شود، وقتی بار 
نظارتی و بازرســی روی خرده فروشی ها برداشته شود به ثبات قیمتی 

کمک می شود.
اهدافاصلیاجرایطرح ثباتقیمتهااز

 فاطمی امین، ثبات قیمت ها را از اهداف اصلی اجرای این طرح دانست 
و گفت: با اجرای طرح شــفافیت قیمتی و درج قیمت تولیدکننده با 

کمترین چالش می توان بر بازار نظارت داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

طرح درج قیمت تولیدکننده سبب ارتقاء کیفیت کاالها می شود
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نفت و انرژی 4

گازهایمشعل عزمجدیدولتسیزدهمبرایبستنپروندهجمعآوری

جمع آوری گازهای مشعل دغدغه مدیران صنعت نفت

كوتاه از انرژی

بین الملل

بایدنبهعربستانمیرود
اگرچــه هنوز اطمینانی درباره ســفر 
رئیــس جمهور آمریــکا به ریاض، آن 
هــم با هــدف تنظیم بــازار نفت در 
پــی بحران اوکرایــن وجود ندارد، اما 
ظاهــراً این یکــی از گزینه های پیش 
روی بایدن اســت.وبگاه آکسیوس در 
گزارشــی مدعی شده که مشاوران جو 
بایــدن رئیس جمهور آمریکا در حال 
بررســی سفر احتمالی او به عربستان 
ســعودی هستند. این سفر احتماالً در 
فصــل بهار و با هــدف ترمیم روابط با 
عربستان سعودی و تشویق این کشور 
به تولید نفت بیشــتر انجام می شــود.

ایــن گمانه زنی به نوبه خود حاکی از 
شدت بحران در بازار انرژی جهانی در 
پــی اقدام نظامی روســیه در اوکراین 
اســت.این در حالی اســت که تدارک 
این ســفر احتمالی می تواند به معنای 
تاثیر اقدام نظامی روسیه در بازتعریف 
اتحادهای بین المللی تلقی شود تا آنجا 
که دولت واشــنگتن را بر آن داشته تا 
در اولویت هــای خود تجدید نظر کند.
پیشــتر، با ادعای اهمیت قائل شــدن 
برای مســائل حقوق بشری که ریشه 
در جنگ یمن و قتل خاشقجی دارند، 
دولت بایدن در مقایســه با دولت های 
قبلی واشنگتن، رابطه با ریاض را به زعم 
خود بازتعریف کرده بود.همزمان، ادعا 
می شود که قصد مقامات دولت بایدن 
از ســفر به ونزوئال، کاهش تحریم های 
نفتی این کشــور بــرای تنظیم بازار و 
پیدا کردن جایگزینی مناســب برای 
نفت روســیه بوده است.گفته می شود 
که بایدن عالوه بر ســفر به عربســتان 
ســعودی، در تدارک سفر به فلسطین 
اشــغالی، ژاپن، اســپانیا و آلمان هم 
هست.از سوی دیگر، تحریم های نفتی 
روســیه که ممکن است به ممنوعیت 
واردات آن به آمریکا هم منجر شود، به 
افزایــش بهای گاز در بازارهای جهانی 
و نــرخ تــورم در آمریکا منجر خواهد 
شــد.با ایــن حال، ادعا می شــود که 
بررسی امکان سفر بایدن به عربستان 
ســعودی در مراحل اولیه است و هنوز 
نمی توان با اطمینان درباره تحقق آن 

صحبت کرد.

کراتژاپنباآمریکا مذا
واروپادربارهممنوعیت

وارداتنفتروسیه
خبرگــزاری کیودو گزارش کرد ژاپن 
کــه ســرگرم گفت و گو بــا آمریکا و 
کشــورهای اروپایی دربــاره احتمال 
ممنوعیت واردات نفت روســیه است.

این گزارش پس از آن منتشــر شد که 
آنتونی بلینکــن، وزیر خارجه آمریکا 
روز یکشــنبه گفت: آمریکا و متحدان 
اروپایی در حال بررســی چنین گزینه 
ای هســتند. وزیر خارجه آمریکا اعالم 
کرد واشــنگتن و متحدان اروپایی اش 
در حــال بررســی ممنوعیت واردات 
نفت روســیه هســتند و کاخ سفید با 
کمیته هــای اصلی کنگره برای پیش 
بردن ایــن ممنوعیت هماهنگی الزم 
را انجــام داده اســت.یک منبع آگاه 
از مذاکــرات بــه رویترز گفت: اروپا به 
نفت خام و گاز طبیعی روســیه متکی 
است اما در 24 ساعت گذشته پذیرش 
بیشــتری در برابر پیشنهاد ممنوعیت 
محصوالت روســیه پیدا کرده اند.در 
این بین، نانسی پلوسی، رئیس کنگره 
آمریکا در نامه ای به تاریخ روز یکشنبه 
اعــالم کــرد کنگره در حال بررســی 
قانونی بــرای ممنوعیت واردات نفت 
روســیه است و قصد دارد هفته جاری 
10 میلیــارد دالر کمک به اوکراین را 
در واکنش به حمله نظامی روســیه به 
همســایه خود تصویب کند.همچنین 
بلینکن بر اهمیت باثبات نگه داشــتن 
عرضه نفت در سطح جهانی تاکید کرد 
و گفت: ما ســرگرم مذاکرات جدی با 
شرکای اروپایی خود درباره ممنوعیت 
واردات نفت روســیه به کشورهایمان 
و همزمان باثبات نگه داشــتن عرضه 
نفت هســتیم.هیروکازو ماتســونو، 
دبیــر اول کابینه ژاپن درباره احتمال 
تحریــم واردات نفت روســیه حاضر 
نشــد اظهارنظر کند.روسیه پنجمین 
صادرکننده بزرگ نفت به ژاپن اســت 
و نفت روســیه در ۳.6۳ درصد از کل 
واردات ژاپن در ســال 2021 ســهم 

داشت.

بررسیراهکارهایحفاظت
بزرگترینمیراثبشر از

نشستعلمی در
رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب، از آب 
به عنوان میراث بشــریت یاد کرد و گفت: 
ما به دنبال روزی هســتیم که چالش آب 
از طریق برنامه ریزی های منسجم مرتفع 
شــود.دکتر محمدحســین صراف زاده در 
افتتاحیه جشــنواره آب "پنل آب، اقلیم و 
تمدن" گفت: این رویداد یکی از برنامه های 
جشنواره آب است که از روز ملی آب یعنی 
1۳ اسفند ماه آغاز می شود و تا ۳ فروردین 
مــاه ادامه دارد.وی با بیان اینکه در فاصله 
روز ملی آب و روز جهانی آب، جشــنواره 
آب برگزار می شود، خاطر نشان کرد: ما با 
برگــزاری این رویدادها به دنبال روز نویی 
در کشــور هســتیم که مساله آب با برنامه 
ریزی های انجام شــده مرتفع شود.صراف 
زاده آب را یک امانت و میراثی برای نســل 
کنونی دانست که باید برای انتقال به نسل 
آینــده از آن صیانــت کــرد، اظهار کرد: از 
ایــن رو بایــد از این میراث حفاظت کنیم.
دبیر کرسی یونسکو در بازیافت آب با بیان 
اینکــه رویــداد امروز با همکاری کرســی 
یونســکو در مخاطرات ساحلی برگزار می 
شــود، یادآور شــد: آب، یکی از موضوعات 
مهم در یونســکو اســت و این دو کرسی در 
این نشســت درصدد هستند تا جنبه های 
مختلف چالش های آب در کشــور را مورد 
بررســی قرار دهند.به گزارش ایســنا، روز 
جهانی آب مصادف با دوم یا سوم فروردین 
هر سال )22 مارس( از سوی سازمان ملل 
نام گذاری شده است. روز جهانی آب، اولین 
بار در ســال 1992 میالدی، در کنفرانس 
محیط زیســت و توســعه سازمان ملل در 
 شــهر ریودوژانیرو کشــور برزیل رســماً 

مطرح شد. 

بدنهوزارتنفت باتحولدر
شاهدتغییراتمثبت
وسازندهایهستیم

عضو کمیســیون شوراهای مجلس گفت: 
در چنــد ماه اخیــر با تحول صورت گرفته 
در بدنه وزارت نفت شاهد تغییرات مثبت و 
سازنده ای هستیم که ثمره آن را در افزایش 
درآمدهای نفتی کشــور می توان مشاهده 
کرد.ابوالفضــل ابوترابــی گفت: بحث بی 
کفایتی بیژن زنگنه در مدیریت صنعت نفت 
کشــور در طول سالهای ریاست جمهوری 
روحانی بر همگان عیان است و کمتر کسی 
اســت که از عملکرد ایشــان در آن دوره 
طرفــداری کنــد.وی افزود: اینکه وی ادعا 
مــی کند که تحوالت مثبت صورت گرفته 
در چند ماه گذشــته بخاطر زیرساختهای 
فراهم شــده در دوره مدیریتش بر وزارت 
نفت اســت نمی تواند واقعیت داشته باشد 
.عضو کمیســیون شوراهای مجلس افزود: 
یادمان نرفته که بیژن زنگنه بارها در دوره 
مسئولیت خود بر علیه منافع ملی و توانایی 
های داخلی مصاحبه می کردند. وی ادامه 
داد: همین طرز تفکر صنعت نفت کشــور 
را بــه عقب راند و مانع از پیشــرفت هایی 
شــد که میشــد به آنها دست یافت، لیکن 
در چنــد ماه اخیــر با تحول صورت گرفته 
در بدنه وزارت نفت شــاهد تغییرات مثبت 
و ســازنده ای هســتیم که ثمره آن را در 
افزایش درآمدهای نفتی کشــور می توان 

مشاهده کرد.

اولنیروگاه1400مگاواتی فاز
سیریکتاپایاندولتوارد

میشود مدار
معاون وزیر اقتصاد گفت: ۳50 مگاوات از 
فاز اول نیروگاه 1400 مگاواتی سیریک تا 
پایان دولت سیزدهم وارد مدار می شود.

علی فکری در حاشــیه بازدید از نیروگاه 
1400 مگاواتی سیریک که توسط روسیه 
در شهرســتان ســیریک در حال احداث 
اســت، بیان داشــت: یکی از بزرگترین 
طرح هــای نیروگاهی کشــور، نیروگاه 
حرارتی 1400 مگاواتی ســیریک است، 
جز اولین پروژه های در حال اجرا از محل 
وام اعتباری کشور روسیه به ایران است.

فکری افزود: پس از ســفر رئیس جمهور 
کشورمان به روسیه و پس از پیچ و تاب های 
فراوانی که از ســال 1۳95 تاکنون بوده 
است، در نهایت فرایند اجرایی این طرح از 
خرداد 1400 آغاز و مطابق شرایط قرارداد 
اعتبار اســنادی آن فعال شــد.وی اضافه 
کرد: این اتفاق در ســال 2021 میالدی 
مطابق با )28 مهر 1400( رخ داد، که از 
محل ال ســی 6.2 میلیون یورو به عنوان 
بودجه 2021 جذب پروژه شده است که 
در سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه 
نیز اعتبار ســال جاری میالدی )2022( 

توسط روس ها تأیید شد.

بخشی از بزرگ ترین پروژه جمع آوری گازهای همراه نفت هفته گذشته 
با حضور جواد اوجی، وزیر نفت امضا شــد. وزیر نفت در آیین امضای 
هشت قرارداد جمع آوری گازهای شرق کارون تأکید کرد که تا پایان 
دولت سیزدهم تالش می کنیم تکلیف دیگر پروژه های موجود در این 
زمینه را مشخص کنیم.عزم دولت سیزدهم برای تحقق هدف یادشده 
تا حدی جدی است که وزیر نفت از آمادگی وزارت نفت برای واگذاری 
توسعه میدان های نفت و گاز کشور به صورت صفر تا صد به پتروشیمی ها 
سخن به میان آورده و معتقد است این معامله وزارت نفت و پتروشیمی 
معامله ای برد – برد برای دو طرف است، زیرا پتروشیمی ها می توانند با 
توسعه میدان های نفتی در کمتر از سه سال حداقل تا ۳0 سال تأمین 

خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای خود را تضمین کنند.

پروژههای هماهنگیبابانکهایایرانیبرایمشارکتفعالدر
نفتوگاز

دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن به دنبال تأمین مالی پروژه های 
جمــع آوری گازهــای همراه نفت از روش های گوناگون بوده اســت و 
هیچ گاه توســعه صنعت عظیم نفت کشــور را منتظر نتایج مذاکرات 
نگذاشته است، مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران هم به تازگی طی 
نشســتی با فعاالن بازار پول و ســرمایه در مرکز همایش های تخصصی 
شرکت ملی نفت ایران )باشگاه کوشک( ضمن همفکری و تبادل نظر، 
راه های چگونگی اســتفاده بیشــتر از توان مالی این نهادها را بررســی 
کردند.هدایت منابع بانک ها به ســمت صنعت پیشــران اقتصاد کشور 
بی شک به ساماندهی و نقش آفرینی مثبت بانک ها در نظام اقتصادی 
کشور و منحرف نشدن آنها از منطق بانکی منجر می شود.دی ماه امسال 
نیز وزارت نفت از ایجاد کنسرسیومی متشکل از بانک های داخلی برای 
سرمایه گذاری در صنعت نفت خبر داد. این کنسرسیوم بانکی قرار است 
در نخستین گام 4 میلیارد دالر در صنعت نفت سرمایه گذاری کند و این 

رقم در مراحل بعدی با اضافه شدن بانک ها و افزایش سهم بانک های 
فعال در کنسرسیوم، بیشتر شود که این اتفاقی خوب برای صنعت نفت، 
نظام بانکی و به طور کل اقتصاد ملی به شمار می آید.همکاری و سینرژی 
نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که دهه های متمادی است 
مورد غفلت واقع شده و این مسئله خود یکی از عوامل توسعه نیافتگی 
اقتصادی کشور به شمار می آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام 
بانکی در صنعت نفت، افزون بر پر کردن خأل کمبود منابع مالی برای 
اجرای طرح های توســعه ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری 
پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشــور می شــود؛ نظام بانکی  که در این 
ســال ها به شــدت به دلیل نقش آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشــور 
و گرایش بانک ها به حضور در بازار داللی، واســطه گری و ســوداگری 
ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز مورد انتقاد است؛سال هاست صنعت 
نفت زیر ســایه تحریم های ظالمانه و یک جانبه غربی ها نتوانســته از 
ســرمایه گذاری مستقیم بانک ها و شرکت های خارجی در بخش های 
باالدســت و پایین دســت به طور جدی بهره ببرد، اما اکنون با تغییر 
رویکرد دولت سیزدهم و دستور کار قرار دادن شعار »اقتصاد کشور را 
منتظر برجام نمی گذاریم«، وزارت نفت و مدیران صنعت برای کمک 

به چرخش چرخ توسعه صنعت نفت به تالش ها برای پیشبرد اهداف 
توسعه ای با تکیه بر سرمایه و منابع شرکت ها و بانک های ایرانی ادامه 
می دهنــد. در ایــن میان یکی از پروژه های مهم صنعت نفت که آرزوی 
تحقق آن از سال 1۳49 هم زمان با تأسیس شرکت ملی گاز ایران در 
دل مردان صنعت نفت بوده و هســت، جمع آوری گازهای همراه نفت 
و مشعل در صنعت نفت است. پیش از انقالب به سبب به بهره برداری 
نرسیدن میدان های مستقل گازی، بخش اندکی از گازهای همراه پس 
از جمع آوری و فرآورش به خط لوله یکم سراسری به منظور گازرسانی 
شهری و نیروگاهی تزریق و بخش عمده ای از آن نیز به اتحاد جماهیر 
شوروی سابق صادر می شد.وزارت نفت دولت سیزدهم با ایجاد تغییر 
سیاســت های کاری در بخش تأمین مالی تصمیم به اســتفاده هرچه 
بیشتر از روش هایی نو همچون بهره مندی از توان هلدینگ های صنعتی 
برای ســرمایه گذاری در بخش های باالدســتی همچون جمع آوری و 
فرآورش گازهای همراه نفت با هدف جلوگیری از خام سوزی گرفته اند؛ 
تصمیمی که به دلیل پایداری در تأمین خوراک استقبال پتروشیمی ها 
را به همراه داشته است، به گونه ای که چندی پیش قرارداد 500 میلیون 
دالری جمع آوری گازهای شرق کارون امضا شد و به زودی هم قرارداد 
جمع آوری گازهای مشــعل غرب کارون نیز با شــرکت هلدینگ خلیج 
فارس امضا می شود.بر اساس آمار ارائه شده از سوی واحد برنامه ریزی 
تلفیقی شــرکت ملی نفت ایران در ســال 1۳95 مقدار بالقوه گازهای 
همراه برای جمع آوری در شرکت های عملیاتی نفت روزانه نزدیک به 
4۳ میلیون مترمکعب )بیش از 110 میلیون بشــکه معادل نفت خام 
در ســال( بوده است.طرح های جلوگیری از سوزندان گازهای ارسالی 
به مشعل و جمع آوری گازهای همراه نفت همواره به عنوان دغدغه ای 
از ســوی مســئوالن و کارشناسان صنعت نفت مطرح شده و اکنون بار 
دیگر وزارت نفت دولت سیزدهم برای تعیین تکلیف توسعه این طرح ها 

گام هایی جدی را آغاز کرده است.

خبر ویژه

وزیر نفت با انتشــار مطلبی در حســاب کاربری خود در توئیتر از امضای بیش 
از 45 قرارداد و تفاهم نامه به ارزش 15.6 میلیارد دالر در 6 ماه نخســت دولت 
سیزدهم خبر داده است.جواد اوجی در تازه ترین مطلب خود در توئیتر نوشت:به 
لطف پروردگار متعال، در 6 ماه نخســت  دولت مردمی،  وزارت نفت بالغ بر 45 
قرارداد و تفاهم نامه با سرمایه گذاری 15.6 میلیارد دالر در زمینه توسعه میادین 
نفت و گاز، جمع آوری گازهای مشعل، احداث خطوط لوله انتقال فرآورده های 
نفتی، بهســازی پاالیشــگاه ها و ذخیره سازی زیرزمینی گاز منعقد نموده است.
وی ادامه داد: وزارت نفت در 6 ماه گذشته معطل توافق وین نمانده و  توسعه و 

 سرمایه گذاری در اولویت اقدامات این وزارتخانه قرار دارد.به گزارش ایرنا، پیش 
از ایــن نیــز وزیــر نفت اعالم کرده بود کــه وزارت نفت معطل توافق وین نمانده 
و بــا تــوان منابــع داخلی پروژه های مهم نفــت و گاز را انجام خواهیم داد.اوجی 
تاکید کرد: طی مدت 6 ماهه 4.5 میلیارد دالر قرارداد در توسعه میادین گازی 
و نفتی عقد قرارداد شــده که با شــرکت های داخلی و خارجی بوده اســت. وی 
در پاســخ به ایرنا در خصوص اســتفاده از ظرفیت بانک ها برای توســعه میادین 
مشــترک، گفت: در آینده با کنسرســیوم بانک ها قرارداد توسعه یکی از میادین 

بزرگ همراه با پایین دست منعقد خواهد شد.

وزیر نفت خبر داد؛

دولتسیزدهم قراردادوتفاهمنامهنفتیدر امضای15.6میلیارددالر

بلومبرگ بررسی کرد؛

دستاوردتوافقهستهایایرانبراینفتوتجارت
به نتیجه رســیدن مذاکرات هســته ای میان تهران و قدرتهای غربی به 
بازگشــت میلیون ها بشــکه نفت ایران به بازارهای جهانی ظرف مدت 
چند ماه منجر خواهد شد. بلومبرگ در گزارشی به بررسی تاثیر توافق 
هسته ای ایران بر نفت و تجارت پرداخته است.تحت این توافق، آمریکا 
معافیت از تحریمها برای خرید نفت ایران را صادر خواهد کرد. ترامپ 
در ســال 2019 همه معافیتها را لغو کرد و همه کشــورهایی که تالش 
کردند نفت ایران را وارد کنند را تهدید به تحریم کرد. مانند توافق اولیه، 
توافق احیا شده ممنوعیت تاریخی واردات نفت ایران به آمریکا را لغو 
نخواهد کرد اما به معنای آن است که کشورهای دیگر قادر خواهند بود 

بدون نگرانی از تحریمهای ثانویه، نفت ایران را خریداری کنند. ممکن 
است پس از توافق، دو ماه زمان ببرد تا ایران فروش نفت به بازارهای 
بین المللی را آغاز کند.پیش از ممنوعیت ترامپ، مشتریان اصلی ایران، 
چیــن، هنــد، کره جنوبی، ژاپن، ترکیــه، تایوان، ایتالیا و یونان بودند. 
این کشورهای آسیایی ممکن است در میان نخستین خریداران نفت 
ایران باشند. ایران ده ها میلیون بشکه نفت در نفتکش ها ذخیره کرده 
است که می تواند به سرعت به مشتریانش برساند. در این بین، تولید 
میادین نفتی را افزایش خواهد داد.به گفته معامله گران و تحلیلگران، 
ایران که سابق بر این دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است، می 

تواند در مدت چند ماه پس از توافق، تولیدش را به میزان حدود یک 
میلیون بشکه در روز احیا کند. تولید ایران تا سال میالدی آینده می 
تواند به ظرفیت حدود ۳.۷ میلیون بشــکه در روز برســد.تحریمهای 
دولت ترامپ علیه سیستم بانکی ایران فراتر از تدابیری بود که پیش از 
توافق سال 2015 وجود داشتند. اکثر بانکهای دولتی و خصوصی ایران 
هدف تحریمهای بیشتری قرار گرفتند. آمریکا همچنین تحریمهایی را 
علیــه بانــک مرکزی ایران اعمال کرد. این محدودیتها، خرید کاالهای 
بشردوستانه که معموال معاف از تحریمها هستند را بسیار دشوار کرد 

و انتقال میلیاردها دالر پول فروش نفت به داخل کشور دشوار شد.

سال آینده صورت می گیرد ؛ 

برگزاریاجالسوزراینیرووانرژی
کشورهایاتحادیهاقتصادیاوراسیا

مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی ساخت و تهیه 
کاالی آب و برق )ساتکاب( درباره توسعه مبادالت 
تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا، گفت: 
اجالس وزرای نیرو و انرژی کشــورهای اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا در کشــور طی ســال آینده 
برگزارخواهــد شــد.مجتبی اکبری در جلســه 
هماهنگی با ســازمان منطقــه آزاد انزلی که در 
محل وزارت نیرو برگزار شــد، توســعه مبادالت 
تجــاری ایــران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا و 
معرفــی ظرفیت های منطقــه آزاد تجاری انزلی 
را  بحــث و بررســی کردنــد.وی، ضمن تاکید بر 
نتیجه گرایی و اثربخشــی اجالس، تشــکیل دو 
کمیته )امور نمایشــگاهی و تشریفات گمرکی( 
برای برگزاری مطلوب رویداد اجالس وزرای انرژی 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با فعاالن 
بخش خصوصی صنعت آب و برق پیشنهاد کرد.

مدیرعامل شرکت ســاتکاب، خواستار برقراری 
مناســِب ســایر تعامالت با منطقه آزاد انزلی و 
برگزاری سلسله جلسه ها برای برنامه ریزی های 
مطلوب در این زمینه شد.وحید طالب پور معاون 
اقتصادی و ســرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
انزلی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری 

ایــن رویداد، گفــت: چنانچه متولیان اصلی این 
رویداد ) شرکت مادر تخصصی ساتکاب و منطقه 
آزاد انزلی( وظایف خود را که شامل هماهنگی های 
الزم با »شــرکت های تجــاری و فعال صادراتی 
صنعــت آب و برق«، »انرژی های تجدیدپذیر در 
 ،B۲  ایران«، »ایجاد فضای برگزاری و نشست ها
B۲C « و »هماهنگی های تشــریفات در منطقه 
آزاد« به خوبی انجام دهند، این نشست به بهترین 
نحو اجرا خواهد شد.وی، استفاده از ظرفیت های 
ایجاد شده برای توسعه تبادالت تجاری در کشور 
سوریه را نیز به عنوان یکی دیگر از همکاری های 
مهم پیش روی منطقه آزاد انزلی و ساتکاب دانست 
و بر اجرای آن تاکید کرد.بر این اساس، از جمله 
دیگــر موارد مورد بحث طرفین در این جلســه، 
»بررسی فرصت ها و مزیت های منطقه آزاد انزلی 
در حوزه گسترش تعامالت بین المللی با اعضای 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا«، »زیرســاخت های 
لجســتیکی«، »بندری - ریلــی و ترانزیت بین 
المللــی« و »امکانات و بســته های حمایتی این 
ســازمان به منظور هم افزایــی با توانمندی های 
موجود« بود.بر اساس پیشنهاد ، این رویداد قرار 

است دوم مهرماه سال 1401 برگزار شود.

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو پیش بینی کرد:

بارشهاتاانتهایاردیبهشتماهسال
متوسطبلندمدت از کمتر آینده

براساس یافته های  موسسه تحقیقات آب وزارت 
نیرو وضعیت پیش بینی شــده برای دوره ســه 
ماه ابتدای اســفند1400 تا انتهای اردیبهشت 
ماه1401دربیشــترحوضه های آبریزکشور)به 
جــز موارد مربوط بــه حوضه آبریزدریای خزر( 
کمتــراز متوســط بلندمدت باشــد.وضعیت 
بارش های کشــور در پاییز چندان مطلوب نبود 
و میزان بارش ها در این فصل بیانگر آن اســت 
که پاییز سال جاری آن چنان که پیش تر سازمان 
هواشناسی اعالم کرده بود یکی از خشک ترین 
فصل هــای نیم قرن اخیر بــود، اما وضعیت در 
زمستان امسال کمی بهتر شده است و بارش های 
به نســبت خوبی در کشور شاهد بودیم.چندی 
پیــش هم علی اکبر محرابیان وزیر نیرو درباره 
وضعیت بارش ها گفت: میزان بارش ها در برخی 
از نقاط زیاد بوده است.وی ادامه داد: میزان زیاد 
بارش به طور عمده در نقاط جنوبی کشور و در 
استان های کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، بخشی از بوشهر و جنوب فارس بوده 
است.وزیر نیرو گفت: اما در بخشی از حوضه ها 
هم بارش کمتر از نرمال بوده و در اســفند ماه 
پیش بینی بارش ها در حد نرمال است.اکنون تازه 

ترین گزارش موسسه تحقیقات آب حاکی از آن 
است که برای دوره سه ماه ابتدای اسفند1400 
تا انتهای اردیبهشت ماه1401دربیشترحوضه 
های آبریزکشــور)به جز موارد مربوط به حوضه 
آبریزدریــای خزر( کمتراز متوســط بلندمدت 
باشد.میزان بارش پیش بینی شده برای حوضه 
آبریز دریای خزر از ابتدای اسفندامسال تا انتهای 
اردیبهشــت ماه سال آینده 149 میلیمتر است 
که در مقایسه با  دوره متوسط بلندمدت که 145 
میلیمتر بارش داشــته ۳ درصد اختالف بارش 
مثبت خواهد داشــت.بر اســاس پیش بینی ها 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز از ابتدای اسفند 
ماه امســال تا آخر اردیبهشت سال آینده، 149 
میلیمتر بارش دریافت خواهد کرد که در مقایسه 
بــا دوره بلندمدت که 150 میلیمتر بارش ثبت 
شــده دارد با رشــد منفی یک درصدی همراه 
است.میزان بارش پیش بینی شده برای حوضه 
آبریز فالت مرکزی از ابتدای اســفندماه امسال 
تا انتهای اردیبهشــت سال آینده 52 میلیمتر 
است و این درحالی است که میزان بارش دوره 
بلندمــدت ایــن حوضــه 84 میلیمتر بوده که 

کاهش ۳8 درصدی  خواهد داشت.
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55بانک و بیمه
بیمهتجارتنوحامیورزشکاران

ایران وورزشتکواندودر
و  ورزش  از  حمایــت   
توســط  ورزشــکاران 
بنگاه هــای اقتصادی در 
دنیا مرســوم است. و حتی 
یکی از دالیل رشــد و ارتقا 

سطح ورزشی کشورهاست.
در ایران نیز شــرکت های زیادی تالش می کند 
تــا بــه حمایت از ورزشــکاران بپردازند، اما این 
شــرکت ها بعضاً به ســراغ گروه های درجه یک 
یــا ورزش هــای پرطرفدار می رونــد و کمتر در 
ایــن حوزه به صورت حرفه ای برخورد می کنند، 
چراکه هدف آن ها حمایت از ورزش نیست بلکه 

تبلیغ صرف است.
به همین دلیل اغلب این حمایت ها بی ثمر بوده 
و ورزشــکاران یا ورزش رشــدی نمی کند، اما 
شــرکت هایی هم هستند که به صورت حرفه ای 
و به دوراز حاشــیه، به دنبال حمایت از ورزش و 

ورزشکاران می پردازند.
شرکت بیمه تجارت نو در سال های اخیر توانسته 
در عرصه حمایت از ورزش و ورزشکاران، عملکرد 
خوبی را به نمایش گذاشته و از تیم ها و ورزشکاران 
و حتی رشته های ورزشی مختلفی حمایت کند.
به عنوان نمونه، در سال 98 شرکت حامی مالی 
شــرکت فوالد مبارکه سپاهان شد. درحالی که 
همه شرکت ها به تیم مقابل و مشهور و پرطرفدار 
روی آورده بودنــد، اما بیمــه تجارت نو به  دوراز 
حواشی موجود از این تیم حمایت کرد. همچنین 
در ســال 99 شــرکت در مازندران به حمایت از 
ورزش اســتانی پرداخت و از ورزشــکاران این 

استان حمایت مالی شد.
در همیــن رابطــه، نیما نوراللهــی مدیرعامل 
شــرکت، اخیراً طی مصاحبــه ای اعالم کرد که 
در نظر دارد که حمایت بیشتری از ورزش انجام 
داده و رشته های مختلف و ورزشکاران مختلفی 

را پشتیبانی بیمه گری و حتی مالی کند.
عــالوه بــر این و در آخرین اقدام، بیمه تجارت نو 
با فدراســیون تکواندوی ایران همکاری را آغاز 

کرده است.
رشــته تکواندو به دلیل ذات این رشته ورزشی، 
دارای ریسک هایی است که نیاز به پوشش بیمه 
قــوی دارد و به همین دلیل شــرکت های کمی 
بــه حمایت از این رشــته می پردازند و ورود هر 
شرکتی به این رشته عالوه بر منافع دیگر، شاید 
بتوان در زمره مسئولیت اجتماعی نیز قرارداد.

در همیــن رابطه بیمه تجارت نو گفت وگوهایی 
را با رئیس فدراســیون تکواندوی کشور داشته  
تا بتواند از این رشــته ورزشــی و فدراســیون 
تکوانــدو حمایــت کند. هادی ســاعی رئیس 
فدراســیون تکواندوی کشــور، باهدف توسعه 
همکاری بیمه ای، بــا نیما نوراللهی مدیرعامل 
بیمــه تجارت نــو، دیدار و گفتگــو کرد. در این 
دیــدار، هادی ســاعی بابیان اینکــه توجه به 
بیمه ورزشــکاران از اولویت های این فدراسیون 
است، اعالم داشت که داشتن بیمه نامه، یکی از 
دغدغه های اهالی ورزش بوده که بر این اساس 
فدراســیون تکواندو نیز بــه این امر مهم توجه 
جدی دارد. رئیس فدراســیون تکواندوی ایران 
در ادامــه افزود: حضور شــرکت های خصوصی 
برای ورزش بســیار مفید و مؤثر اســت. نتیجه 
همکاری شــرکت های خصوصــی با گروه های 
ورزشی، ورزشکاران، یک اقدام برد-برد است. 

اخبار

از سوی بانک توسعه تعاون البرز انجام شد

10هزارمیلیارد پرداختبیشاز
ریالتسهیالتنوسازیناوگان

حملونقلباریکشور
 تــا پایان بهمن ماه ســال 
جــاری بیــش از 10٫۳۳0 
میلیارد ریال تسهیالت در 
قالــب 24۳6 فقره پرونده 
جهت نوسازی ناوگان حمل 
و نقل باری کشور توسط بانک توسعه تعاون استان 
البرز به متقاضیان حقیقی و حقوقی پرداخت شده 

است.
علی غیاثی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان 
البــرز ضمن بیان این مطلب افزود: طی ســالیان 
متمادی بانک توســعه تعــاون با حضور در حوزه 
ساخت خودروهای کشنده های باری و مشارکت 
در زمینــه تامیــن مالی و اعتباری پروژه های فوق 
موفــق به پرداخت بیش از 10٫۳۳0 میلیارد ریال 
تســهیالت نوســازی ناوگان حمل و نقل باری در 
قالب 24۳6 فقره شــده و این مهم طی ســالهای 
اخیر که کشور با شدیدترین تحریم های ظالمانه 
غرب مواجه بوده میســر شده که حاکی از اهتمام 
ویژه بانک توسعه تعاون در حمایت از حوزه حمل 

و نقل باری کشور است.
وی نوســازی نــاوگان حمل و نقل باری کشــور 
خصوصــا ناوگان ترانزیت بین الملل برای رقابت با 
ســایر کشورهای همسایه و رقبای منطقه ای را از 
مهم ترین دستاوردهای این طرح برشمرد و اظهار 
کرد: به دلیل تحریم های ظالمانه غرب و تورم ایجاد 
شده در کشور قیمت تمام شده کشنده های باری 
افزایش چشمگیری داشته که سبب شد رانندگان 
زحمتکش توان تعویض کشــنده فرسوده خود با 
مــدل های بــه روز جهانی و عماًل امکان انطباق با 
معیارها و استانداردهای جهانی چه در حوزه داخلی 
و چه در حوزه ترانزیت بین الملل را نداشته باشند و 
عالوه بر افزایش آلودگی، خطرات زیست محیطی و 
جانی شاهد کاهش کیفیت و کمیت سطح ترانزیت 
کاال در داخل و خارج کشور باشیم که این موضوع 
ســبب حضور بانک توسعه تعاون در زمینه تامین 
مالی و اعتباری پروژه های نوسازی ناوگان حمل و 
نقل باری کشور گردیده و بحمداهلل شاهد ثمرات 
مطلوب این حمایت در این زمینه و رفاه رانندگان 

محترم این صنف زحمتکش هستیم .
مدیر شــعب اســتان البرز همچنین با اشــاره به 
استقبال بسیار زیاد رانندگان ناوگان حمل و نقل 
باری کشور از طرح های اعتباری فوق افزود: چنانچه 
از حمایت بیشــتر دولت برخوردار و تامین اعتبار 
شود بیش از پیش در این زمینه پیشرفت خواهیم 
نمود و طیف وســیع تری از رانندگان این صنف را 
تحت پوشش تسهیالت فوق قرار خواهیم داد و به 
نوعی در وهله اول کمک شــایانی به ارتقاء کیفی 
و کمــی مقوله ترانزیت داخلی وبین المللی کرده 
ایم و در وهله دوم با نوســازی ناوگان حمل و نقل 
باری کشور شاهد افزایش سطح رفاه رانندگان این 
صنف، کاهش آلودگی ،به حداقل رسیدن تصادفات 
و حوادث جاده ای وبین شــهری،کاهش مصرف 
ســوخت، افزایش توان رقابت پذیری منطقه ای 

و … خواهیم بود.

طرح انتخاب بانک ایران زمین تسهیالتی به انتخاب تو 
بانک ایران زمین در راستای بانکداری باز و مشتری مداری، از چندی 
پیش، طرح تسهیالتی انتخاب را با هدف دادن حق انتخاب به مشتریان 
برای تعیین نوع و شکل تسهیالت، در دستورکار خود قرار داده است.

اوایل دی ماه ســال جاری بانک ایران زمین برای رفاه حال بیشــتر 
مشتریان خود و همچنین در راستای مشتری مداری، اعطای تسهیالت 

در قالب طرح »انتخاب« را آغاز کرد.
در همان ابتدا اعالم شــد که انتخاب نوع و شــکل دریافت تســهیالت 
توســط خود مشــتریان با توجه به نیازشان صورت می گیرد. این طرح 
تســهیالتی به صورت آزمایشــی از ابتدای دی ماه سال جاری به اجرا 
درآمد و تا دی ماه سال 1401 ادامه خواهد داشت. احتماال در صورت 
استقبال مشتریان اجرای این طرح تمدید شده یا متناسب با شرایط، 

تغییر پیدا می کند.
در طرح تســهیالتی انتخاب بانک ایران زمین، متقاضیان اســتفاده از 
تسهیالت باید در بانک ایران زمین سپرده قرض الحسنه داشته باشند. 
در صورتی که متقاضیان این سپرده را ندارند، باید آن را افتتاح کرده 
و حداقــل مبلــغ 5 میلیــون تومان هم در آن واریز کنند. ضمنا افرادی 
امکان درخواســت این وام را دارند که حداقل ســه ماه از مدت زمان 
ایجاد میانگین حساب آن ها گذشته باشد. یعنی فرد باید سه ماه پس 
از افتتاح حساب سپرده مذکور، برای ارائه درخواست این وام به بانک 

ایران زمین مراجعه کند.
از دیگر ســو، ســود این تسهیالت برحســب دوره بازپرداخت و مدت 

خواب سپرده بین 10 تا 18 درصد اعالم شده است. 

حداکثر مبلغ این وام هم 100 میلیون تومان اســت که البته با توجه 
به مبلغ ســپرده فرد تعیین می شــود. در این طرح سپرده فرد مسدود 
نخواهد شــد و وی امکان اســتفاده از آن را طی مدت زمان پرداخت 

اقساط خواهد داشت.

همچنین در صورتی که فردی واجد شــرایط شــناخته شود و حداکثر 
مبلغ وام یعنی 100 میلیون تومان را با سود 18 درصد دریافت کند و 
مدت زمان بازپرداخت هم برای وی 24 ماه تعیین شود، مبلغ اقساط 
برای وی تقریبا 4 میلیون و 99۳ هزار تومان خواهد بود. اما کل سود 
این مبلغ وام با شرایط ذکر شده 19 میلیون و 81۷ هزار و 845 تومان 
اســت. برای ســایر مبالغ تســهیالت هم افراد می توانند از محاسبه گر 

اقساط تسهیالت بانک ایران زمین استفاده کنند.
برای کسب اطالعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محاســبه گر تســهیالت صرفا برای دسترسی مشتریان بهت مشاهده 
و برآورد میزان تســهیالت دریافتی در قبال میانگین ایجاد شــده طی 
مدت زمان مشخص است. محاسبه گر براساس انتخاب مشتری بوده . 
در زمان پرداخت تسهیالت مجددا می باید میزان تسهیالت پرداختی 
توســط محاســبه گر نهایی که در اختیار شعب بانک ایران زمیبن است 

به مشتری اعالم شود.
شــایان ذکر اســت، اجرای این طرح نوین توسط بانک ایران زمین گام 
مهمی در تغییر شیوه پرداخت تسهیالت در شبکه بانکی کشور است 
که انتظار می رود سرآغاز مسیری از تحول در نظام اعتباردهی باشد.

گفتنی اســت، مشــتریان بانک ایران زمین می توانند جهت دریافت 
اطالعات بیشــتر به ســایت این بانک به نشانی www.izbank.ir و یا 
یکی از شــعب بانک مراجعه و همچنین در صورت نیاز به توضیحات 
 بیشــتر با شــماره 02124809 مرکز ارتباط با مشــتری بانک تماس 

حاصل کنند.

دیجیتالیشدنقابلقیاسبانظامبانکینیست سرعتشرکتهایبیمهایدر
مدیرعامل شــرکت بیمه آرمان، با اشــاره به جای خالی بانک بیمه در 
ایران، گفت: بسیاری از بیمه ها در دنیا با تاسیس بانک از داده های آنها 

استفاده می کنند اما درایران کمتر از این امر داده استفاده می شود.
مجیــد قلــی پــور” افزود:درصنعت بیمه از داده، هــوش مصنوعی و 
سیســتم های پیشــنهادگر به کمترین نحو ممکن استفاده می شود و 
صنعــت بیمــه از بانک داده به عنوان بزرگترین مرکز ذخیره اطالعات 

استفاده نمی کند.
وی،گفت: بیماری کرونا نوع فعالیت در بازار بیمه را متحول کرد وکرونا 

به تکامل دیجیتال سرعت بخشید.
قلی پورافزود: کســانی دردنیای کســب و کار امروز باقی می مانند که 
بتوانند خودرا به بهترین شکل با تحوالت عصر دیجیتال منطبق کنند.

مدیر عامل شرکت بیمه آرمان، تصریح کرد: براساس یک بررسی برروی 
لیست فورچون به عنوان 500 شرکت برتر دنیا که دوسوم GDP آمریکا 
را هم همین شــرکت ها تشــکیل می دهند، انجام شد،دردهه گذشته 

یکسری از این شرکت ها از لیست خارج شدند.
قلی پور،ادامه داد: یکی از مهم  ترین دالیل حذف شرکت ها ازاین لیست 
و حتی ورشکســتگی شــرکت ها عدم توجه آنها به مفهوم دیجیتال و 

اقتضائات عصر دیجیتال بوده است.
وی، بــا بیــان جملــه ای از بیانگذار مجمع جهانــی اقتصاد، که گفته 

“درگذشته ماهی های بزرگ ماهی های کوچک را می خوردند اما دنیای 
امروز دنیایی است که ماهی سریع ماهی کند را می خورد”، افزود: اگر 
شــرکت های بیمه ای نتوانند براســاس اقتضائات زمان، خود را تغییر 
بدهنــد درآینــده نزدیک محکوم به شکســت هســتند و یکی از این 

اقتضائات به دلیل وجود کرونا دردنیا همین تحول دیجیتال است.
مدیرعامل شــرکت بیمه آرمان، خاطرنشــان کرد که تحول دیجیتال 
در دهــه آینــده این قابلیــت را دارد که 100 تریلیون دالر ارزش برای 

جامعه جهانی به وجود بیاورد.

قلــی پور، مدعی شــد کــه درصنعت بیمه ایران برخی از شــرکت ها 
اســیر رقابت هــای کاذب شــدند و ســعی می کننــد کــه بــا نرخ 
شــکنی در بازار، کار بدســت بیاورند و افزود که برخی ازشــرکت ها 
رفتــن بــه ســمت فضاهای جدیــد را رهــا کرده انــد و در این بین 
 بــا پذیــرش ضــرر فعالیــت می کننــد و به دنبــال اقیانــوس آبی 

خود نمی گردند.
وی، اظهارکرد: اگرهمه شرکت های بیمه بخواهند به بقای خود ادامه 
دهند ناچار هســتند که به ســمت طرح ها و فضاهای جدید بروند که 
یکی از این طرح های جدید طراحی بیمه مبتنی بر بیمه کرونا است.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان، با پذیرش این موضوع که سرعت رو به 
رشد شرکت های بیمه ای در زمینه دیجیتالی شدن اصال قابل مقایسه 
با نظام بانکی نیست، افزود: صنعت بیمه در زمینه فین تک به نسبت 
نظام بانکی ضعیف اســت و همه شــرکت های بیمه ای تا حدود زیادی 

در این حوزه ضعف دارند.
بنابر این گزارش، قلی پور،تصریح کرد: باید ازهرشــرکتی به نســبت 
اســتطاعت آن شــرکت انتظار داشــت اما درکناراین مسائل، قوانین 
رگوالتوری هم وجود دارد شــاید اگر قوانین نظارتی مقداری تعدیل 
شــود و شــرکت ها در ارائه طرح راحت تر باشــند به شرکت ها کمک 

می شود که بتوانند کارهای جدید داشته باشند

اخبار

مفقودی
مالکیــت  شناســنامه  و  ســندکمپانی 
رنــگ  بــه   1386 مــدل  پرایــد  ســواری 
شــماره  بــه  متالیــک  مــدادی  نــوک 
پــاک 134 ن 86-ایــران46 بــه شــماره 
شاســی  شــماره  بــه   1891686 موتــور 
محمــد  بــه  متعلــق   S1412286310814
مفقــود  گیاوندانــی  حقــی  مهــدی 

باشــد. مــی  ســاقط  اعتبــار  وازدرجــه 

مفقودی
تیــپ  ســمند  سبزســواری  بــرگ 
رنــگ  بــه   1396 مــدل   LXEF7CNG
رنــگ ســفید-روغنی به شــماره شــهربانی 
شــماره  بــه  د21  ایــران567-36 
شــماره  و   147H0272854 موتــور 
بــه    NAACJ1JE1HF272178 شاســی  
زنــد  فر دیماجانــی  شــریفی  محمدرضــا 
شــریف علــی مفقــود گردیــده و از درجــه 

میباشــد. ســاقط  اعتبــار 

مفقودی
موتــور  کمپانــی  ســند  ســبزو  بــرگ 
125cc-CDI تیــپ  هیرمــن   ســیکلت 
مــدل 1395 بــه رنــگ خاکســتری  شــماره 
شــماره  بــه   46567-776 ایــران  پــاک 
شــماره  بــه   0125N2P217157 موتــور 
نــام  بــه   125C9550139***N2P تنــه 
ملــی  شــماره  بــه  نــو   کاتــه  محبــی  زهــره 
0941036391 مفقــود گردیــده و از درجــه 

میباشــد. ســاقط  اعتبــار 

مفقودی
پــژو  ســواری  مالکیــت  شناســنامه 
مــدل  روغنــی  ســفید  رنــگ  بــه   206
د   754 پــاک  شــماره  بــه   1387
موتــور  شــماره  بــه  34-ایــران46 
شاســی  شــماره  بــه   14187003343
متعلــق   NAAP03ED48J003348
زنــد  فر کدخدایــی  محمدحســین  بــه 
شــکراله مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط 

باشــد. مــی 

مفقودی
اینجانــب ابوالفضــل ولــی پــور مالــک خودرو پــژو تیپ 
آردی 1600 بــه شــماره شاســی 83143777 شــماره 
اســناد  فقــدان  11783043279بعلــت  موتــور 
فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را 
نمــوده اســت.لذا چنانچــه هرکــس ادعایــی در مــورد 
خــودروی مذکــور دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر 
خــودرو  ایــران  شــرکت  فــروش  ســازمان  حقوقــی 
مراجعــه  ســمند  ســاختمان  شــهر  پیــکان  در  واقــع 
نمایند.بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور 

ر اقــدام خواهــد شــد.  طبــق ضوابــط مقــر

مفقودی
بــک  هــاچ  جــک  سبزســواری  بــرگ 
رنــگ  بــه   1398 مــدل   AT-S5 تیــپ 
شــهربانی  شــماره  بــه  ســفید-روغنی 
ایــران74-442 ه 58 بــه شــماره موتــور 
شــماره  و   HFC4GA31DK0006315
  NAKSH7326KB173952 شاســی 
بــه  ســید امیــر حســین موســوی قرقــی به 
کــد ملــی 0925132268 مفقــود گردیــده 

میباشــد. ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و 

مفقودی
بــرگ سبزســواری پــژو تیــپ آر.دی 1600 
مــدل 1383 بــه رنــگ یشــمی - روغنــی 
به شــماره شــهربانی ایران74 -384 ب 
75 بــه شــماره موتــور11783043279 
بــه    83143777 شاســی  شــماره  و 
ملــی  کــد  بــه  پــور  ولــی  ابوالفضــل 
0941698130مفقــود گردیــده و از درجه 

میباشــد. اعتبــار ســاقط 

بــرگ ســبز خــودروی ســواری دنــا EF7 بــا شــماره پاک 
 147H0183393 72ایران 297ق37 و شــماره موتور
NAAW01HE0GE400968بنــام  شاســی  شــماره  و 
انســیه موســی نــژاد گلچائــی مفقــود گشــته و از درجــه 

اعتبــار ســاقط اســت .

بــه   1387 مــدل  آی   141 ســایپا  تیــپ  پرایــد  ســبز  بــرگ 
ایــران59 -426  پــاک  بــه شــماره  رنــگ نقــره ای-متالیــک 
شاســی  شــماره  بــا   2402750 موتــور  شــماره  بــه   99 د 
S1482287253118 بــه نــام ســید باقــر بابــادی بــه شــماره 
ــار ســاقط میباشــد. ملــی 2122520191 مفقــود و از درجــه اعتب

بانک گردشــگری در راســتای تکمیل ســبد خدمات و محصوالت خود و با تمرکز بر 
تجهیز منابع از طریق جذب مشتریان سپرده گذار، طرح ” دو سرسود ” را اجرایی کرد.

طرح ” دو سر سود ” شامل دو انتخاب برای مشتریان بانک خواهد بود. در طرح اول، 
مشــتری می تواند با بازگشــایی یک سپرده مدت دار یک ساله نزد بانک، 100 درصد 

سود سپرده خود را در ابتدای دوره در قالب تسهیالت دریافت کند.
به عبارت دیگر به ازای مجموع سودهای ماهانه سپرده مشتری، یک فقره تسهیالت 

به ضمانت اصل سپرده به وی اعطا شده و اقساط تسهیالت با سود دریافتی از سپرده مشتری باید پوشش 
داده شــود. تســهیالت مذکور در قالب عقد مرابحه اعطا شــده و مدت بازپرداخت تسهیالت نیز متناسب با 

مدت سپرده گذاری مشتری است.

در طرح دوم، مشــتریان می توانند با ســپرده گذاری دوســاله نزد بانک گردشــگری، 
۳0 درصد موجودی ســپرده خود را تســهیالت ارزان قیمت دریافت کنند. تسهیالت 
موضوع طرح با ضمانت اصل ســپرده پرداخت می گردد. همچنین مدت تســهیالت 
متناســب با مدت ســپرده گذاری بوده و تســهیالت موضوع این طرح در قالب عقد 

مرابحه اعطا می شود.
مزایای طرح ” دو ســر ســود ” بانک گردشــگری برای مشــتریان شامل دریافت سود 
سپرده پیش از موعد و در ابتدای دوره، دریافت تسهیالت ارزان قیمت، نیاز نداشتن به ارائه ضامن و دریافت 
تسهیالت با وثیقه نمودن سپرده و همچنین پرداخت اقساط به صورت خودکار از سود سپرده و عدم نیاز 

به مدیریت مشتری در پرداخت اقساط است.

سود”بانکگردشگری طرحجذاب”دوسر



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

روزنامه اقتصادی صبح ایران

5 شعبان 1443   8 مارس 2022 سه شنبه 17 اسفند 1400  شماره پیاپی 2061

توسط سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان انجام شد؛

کارخانهذوبآهناصفهان ازخطوطتولیدوپروژههای بازدیدمستمر
اصفهان / گروه استان ها: مهندس ایرج رخصتی 
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان از 
پروژه های توسعه بخش فوالدسازی و همچنین 
بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی بازدید کرد 
و با تالشگران این بخش ها دیدار و گفتگو نمود .
وی همت تالشــگران این شــرکت را ستودنی 
دانســت و گفت : بزرگترین سرمایه ذوب آهن ، 
تالش و جهاد فوالدمردانش است که با شایستگی 
مفهوم غیرت و همت مردانه را جلوه گر ساخته 
اند.سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در بازدید 

از پروژه های توســعه بخش فوالدسازی گفت :  
ساخت LF۳ تا نیمه اول سال آینده و بازسازی 
LF۱ تا اواخر ســال 1401 به پایان می رســد و  
این پروژه ها در رفع گلوگاه های تولید در بخش 
فوالدسازی و همچنین خط تولید شرکت نقش 
مهی دارد .وی با اشاره به اهمیت زیاد این پروژه 
ها برای شرکت خواستار تسریع در اجرای آنها و 
نصب تجهیزات مربوطه شد و از تالشگران حوزه 
توسعه ، عوامل اجرایی و مسئولین شرکت فوالد 
تکنیک به جهت تالش و همت در پیشبرد این 

پــروژه قدردانی کرد.گفتنی اســت کار اجرایی 
پروژه های مذکور از اوایل امسال آغاز شده است 
و پروژه ساخت LF۳ در بخش ساختمان و تامین 
اسکلت 90 درصد پیشرفت داشته است . هزینه 
اجرای این پروژه ها بالغ بر 50 میلیارد تومان و 
8 میلیون و 200 هزار یورو می باشد .سرپرست 
مدیریــت عامل ذوب آهــن در بازدید از بخش 
تولیدات کک و مواد شــیمیایی نیز با تالشگران 
ایــن بخش گفتگو کــرد .مهندس رخصتی ، با 
اشاره به کیفیت متفاوت زغال در معادن مختلف 

کشــور ، ضرورت بهره گیری از ترکیب مناسب 
ایــن مــواد اولیه را یادآور شــد و گفت : افزایش 
دقت و به روزرســانی تجهیزات در آزمایشــگاه 
شــرکت می تواند منجر به ترکیب مناســب تر 
زغال شــده و در مجموع شــاهد افزایش بهره 
وری و کاهش مصرف کک باشــیم.وی انضباط 
کارگاهــی در بخش کک ســازی را قابل تقدیر 
دانســت و گفت: با همت تالشــگران ذوب آهن 
اصفهــان ، آینده ای روشــن در پیش روی این 

مجتمع عظیم صنعتی قرار دارد.

: جانشینفرماندهسپاهناحیهامامتتبریز

توجه به اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل برای نجات اقتصادی کشور است
آذربایجان شرقی / گروه استان ها: جانشین 
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز گفت: در 
شــرایط کنونی و با توجه به تحریم های 
ظالمانه علیه جمهوری اسالمی ایران، توجه 
بــه اقتصــاد مقاومتی و تکیه بر توانمندی 
های داخلــی، بهترین گزینه برای نجات 
اقتصادی کشــور است.ســرهنگ پاسدار 
تقی پور در جلسه مجمع عالی بسیج سپاه 
ناحیه امامت تبریز که با محوریت اقتصاد 
مقاومتی برگزار شــد، با بیان مشــکالت و 
موانع تولید در کشور، اظهار داشت: تمامی 
موانع و مشــکالت تولید در کشور، توسط 
کارشناســان امر شناسایی شده است اما 
آنچه که ضروری اســت اینکه ما باید برای 
این موانع و مشــکالت، راهکار ارائه دهیم 
چرا که صرف تکرار این موارد، مشــکلی را 
حل نخواهد کرد.وی با بیان اینکه حمایت 
از کارگاهها و بنگاههای کوچک اقتصادی 
توســط بسیج ســازندگی سپاه انجام می 
شــود، گفت: مجموعه سپاه همواره سعی 
کرده است که از لحاظ مالی، معنوی و حتی 
نیروی انســانی، به رونق تولید و اشــتغال 
کمک کند.وی گفت: اعطای تسهیالت کم 
بهره و مدت دار در حوزه اشتغال، حمایت 
از مشاغل خانگی، برگزاری کالسها و دوره 
های آموزشی در حوزه های مختلف، حل 
مشکالت و موانع اداری  و ... از جمله مواردی 

اســت که بسیج سازندگی سپاه، در جهت 
حمایــت از تولیــد و اشــتغال، انجام می 
دهد.جانشین فرمانده سپاه ناحیه امامت 
تبریز افزود: ســعی کنیم که در جلسات و 
نشست ها، به ارائه راهکار و پیشنهادها در 
راســتای بهبود وضعیت موجود، بپردازیم 
تا خروجی جلســات مثبت و منجر به حل 
مشکالت شود و گرنه صرف برگزاری یک 
جلسه بدون خروجی مثبت، اتالف کردن 
زمــان و منابع مالی است.مســئول فضای 
مجازی و ســایبری سپاه ناحیه امامت هم 

در ادامه این جلســه با اشــاره به ظرفیت 
های رســانه و فضای مجازی در گسترش 
فرهنگ اقتصاد مقاومتی گفت: متأسفانه 
در سالهای اخیر، بنا به دالیلی، از ظرفیت 
حوزه رسانه، فضای مجازی و تبلیغات در 
گســترش و ترویج اهداف و عملکردهای 
مثبــت انقالب، غافل شــده ایم.هادی نیا 
افزود: با اســتفاده از بســتر فضای مجازی 
مــی توان بدون محدودیت و بدون صرف 
هزینه های کالن، در حوزه آموزش مشاغل 
قدم های مهمی برداشــت و از این طریق، 

افراد متخصص و آگاه در مشــاغل مختلف 
را تربیــت کرد.وی ایجاد فروشــگاههای 
مجازی و اپلیکیشــن های مخصوص ارائه 
محصوالت تولیدی کارآفرینان و مشــاغل 
خرد را از دیگر مزیت های فضای مجازی 
در حوزه اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: 
با ایجاد چنین بستری، می توان در تبلیغ 
و فــروش محصوالت کارآفرینان که اتفاقا 
در ایــن بخش هم اکثرا با مشــکل مواجه 
هستند، کمک شایانی کرد.هادی نیا گفت: 
بسیجیان و فعالین حوزه فضای مجازی و 
ســایبری سپاه ناحیه امامت، این آمادگی 
و توان را دارند که با ایجاد بســتر فروش، 
تبلیغات و آموزش مجازی، در حوزه اقتصاد 
مقاومتی قدم بردارند.مشاور رسانه و فضای 
مجازی فرماندهی سپاه ناحیه امامت تبریز 
هــم در این جلســه با انتقــاد از نوع ارائه 
تســهیالت به کارآفرینان و مشاغل ُخرد 
گفت: متأســفانه این تســهیالت با درصد 
بــاال و بدون تنفس به متقاضیان ارائه می 
شــود که در اغلب موارد ، کارآفرینان را با 
مشــکل مواجه می کند.روح ا... عبدالعلی 
زاده افــزود: وقتی تولید کننده یا کســی 
که تسهیالت اشــتغالزایی دریافت کرده 
اســت، بالفاصله و بدون اینکه کســب و 
کارش رونق بگیرد، شــروع به بازپرداخت 
اقســاط تسهیالت بکند، معقوالنه نیست.

این فعال رســانه ای و ســایبری، در ادامه 
بــا بیان اینکــه حمایتها و توجه خاصی از 
حوزه رسانه، انجام نمی شود گفت: رسانه 
می تواند به عنوان موتور محرک و به عنوان 
مطالبه گر خواســته ها، موانع و مشکالت 
کارآفرینان باشــد که متأســفانه، بخش 
خصوصی از این ظرفیت غافل شده است.

وی گفــت، وقتی هیچ ارتباط و همفکری 
بین رســانه ها و تولید کننده گان نباشد، 
رســانه ها هم مجبور می شــوند علی رغم 
میل باطنی،  مسئول محور و سازمان محور 
باشند.در ادامه، حاضرین در جلسه مسائل 
و مشکالت حوزه اقتصاد مقاومتی را بیان 
کردنــد که وجود بروکراســی های زیاد و 
بــی مورد اداری، عــدم حمایت معنوی از 
تولیــد کننده گان و کارآفرینان در عمل، 
مشکل بیمه قالی بافان و مشاغل خانگی، 
تخصیص نا مناسب و نا عادالنه تسهیالت 
اشــتغالزایی، عدم وجود برنامه های کالن 
و دقیق در حوزه اشتغال، غفلت از ظرفیت 
آمــوزش و پرورش در حوزه ترویج اقتصاد 
مقاومتــی، توجه جدی به نقش بانوان در 
حوزه اشــتغال، جلوگیری از خام فروشی 
محصوالت و ایجــاد کارگاههای تبدیلی 
برای اشــتغالزایی بیشتر و ...از جمله مهم 
ترین مســائل و مشــکالتی بود که در این 

جلسه مطرح شد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

با هدف تامین کمبود آب شرب و حذف 
آبرسانی سیار صورت گرفت؛

3مخزنجدید نصبوتجهیز
3روستایاردستان آبدر

اصفهان / گروه اســتان ها: مدیر امور آبفای 
اردستان از نصب و تجهیز ۳ باب مخزن جدید 
آب به منظور آبرســانی پایدار به روستاهای 
ســفیده، مزدآباد و میشاب با ظرفیت 500 
متــر مکعب خبر داد.رضا دهقانی به کمبود 
آبدهی چاه های روســتاهای ســفیده، مزد 
آباد و میشــاب به ویژه در فصول گرم ســال 
اشــاره و بیان کرد: به منظور رفع مشــکل 
کمبود آب و حذف آبرســانی سیار، دو باب 
مخزن پیش ســاخته 200 متر مکعبی در 
روستاهای ســفیده و مزدآباد و یک مخزن 
پیش ســاخته 100 متر مکعبی در روستای 
میشاب نصب و تجهیز شد.وی هزینه خرید 
و نصب این ســه مخزن پلــی اتیلنی را 12 
میلیــارد ریــال اعالم کرد و گفت: این مبلغ 
از ســوی کمیته برنامه ریزی، فرمانداری و 
خیران شهرســتان اردســتان تامین شده 
اســت.مدیر آبفای اردستان افزود: جمعیت 
شهرســتان اردســتان 4۳ هزار نفر اســت 
کــه 28 هزار نفر در شــهرها و 15 هزار نفر 
در روســتاها ســکونت دارند. این در حالی 
اســت که جمعیت شهرستان اردستان در 
ایام تعطیل با ورود گردشــگران به 60 هزار 
نفر نیز می رســد.دهقانی خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر ســه شــهر اردستان، مهاباد 
و زواره  و152 روستا تحت پوشش خدمات 
آبفای اردســتان هســتند که آب مورد نیاز 
ســاکنان10۷ روستا به صورت پایدار و 45 

روستا به صورت سیار تامین می شود.

همزمان با سراسر کشور صورت گرفت؛ 

برقبرای گیر اقدامفرا
بهینهسازیشبکههایتوزیع

برق
استانگلستان

گلستان / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان گفت : در اقدامی 
فراگیر، در ســطح استان همزمان با سراسر 
کشــور ،شناسایی و رفع کانون های خطر در 
شبکه های توزیع استان اجرا شد. علی اکبر 
نصیــری گفت : شــرکت توزیع نیروی برق 
استان در اقدامی فراگیر شناسایی و رفع کانون 
های خطر در شبکه های توزیع برق رابا حضور 
بیــش از2۷1 نفــر از نیروهای عملیاتی آغاز 
گردیــد.وی افزود: دراین اقدام فراگیر که  به 
صورت همزمان در سطح کل کشور آغاز شد، 
محورهای کنترل و اصالح حریم شبکه، جابه 
جایی و اصالح پایه های قرار گرفته در معابر 
پس از تعریض و تغییرات مبلمان شــهری، 
مقاوم ســازی و تعویض پایه های معیوب در 
دســتورکار سراسری اکیپ های عملیاتی و 
فنــی قرار می گیرد.همچنین ترمیم دریچه 
های معیوب پایه های روشنایی معابر، جمع 
آوری اشیاء اضافه و تابلوهای تبلیغاتی مجاور 
پایه های شــبکه برق و قفل و بســت و ترمیم 
درب معیوب پســت های زمینی، تابلوهای 
زیرترانس، شالترها و جعبه های مستقیم از 
دیگر محورهای این اقدام فراگیر خواهد بود.

نصیری افزود :، اصالح کابل ســرویس های 
بهــم تنیده مشــترکان روی پایه ها و جعبه 
های تقسیم نیز محور دیگری است که در این 
اقدام فراگیر نسبت  به انجام آن اقدام خواهد 
شــد.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
گلســتان افزود: هموطنان گرامی در صورت 
مشاهده مشکالت در شبکه های توزیع برق، 
خرابی شبکه، خرابی درب تابلوهای برق و....  
را در اپلکیشین برق من  ثبت و در این اقدام 
فراگیر همکاری نمایند.شایان ذکر است  که 
در این اقدام 121 اکیپ در قالب 1209 نفر 

ساعت مشغول خدمات بوده اند.

شهردار سمنان خبر داد؛

تکمیل75درصدازشبکهفاضالب
شهریسمنان

ســمنان / گروه اســتان ها: شهردار سمنان گفت : 
با لوله گذاری های جدید و بروز رســانی مجموعه 
تصفیــه خانه فاضالب شــهری جنوب ســمنان 
توســط شــهرداری ، ۷5 درصد از شبکه فاضالب 
شــهری ســمنان تکمیل شده و تا پایان 1402 به 
بهره برداری کامل می رســد . ســید علی مرتضی 
نژاد شهردار سمنان در حاشیه بازدید از روند لوله 
گذاری شبکه فاضالب شهری سمنان گفت :  از سال 
گذشــته شهرداری سمنان طی قرارداد با شرکت 
آب و فاضــالب ، متعهــد گردید که 80 کیلومتر از 
خط لوله باقیمانده شبکه فاضالب شهری را کامل 
کنــد کــه تا به حال 10 کیلومتــر از این خط لوله 
انجام شــده و پیش بینی می شــود تا پایان ســال 
1402 کل شــبکه فاضالب شهری سمنان کامل 
شود. مرتضی نژاد با اشاره به نصب بیش از 1000 
انشعاب فاضالب نصب شده برای شهروندان ، اظهار 
داشــت : طی قرارداد مذکور ، شــهرداری سمنان 
در ازای 80 کیلومتر و ۳۷500 انشــعابی که نصب 
می کند 22 ســال از آب پســاب  فاضالب شهری 
بهره مندی دارد .وی تکمیل ۷5 درصد از شــبکه 
فاضالب شهری سمنان را یادآور شد و افزود : بروز 
رسانی مجموعه تصفیه خانه فاضالب شهری جنوب 
سمنان توسط شهرداری انجام شده و با انتقال پساب 
ها به تصفیه خانه جنوب شهر و تصفیه آن، می توان 
از آب خروجی آن برای فضای سبز )برای درختانی 
که غیر مثمر هستند( و صنعت بهره گرفت  . شهردار 
سمنان با تشکر از شهروندان بابت صبوری در اجرای 
این طرح ، اظهار امیدواری کرد تا پایان سال 1402 
و با تکمیل مجموعه شبکه فاضالب شهر و با بهره 
گیری از آب های تصفیه شده ، به یکی از بزرگترین 
دغدغه های مدیریت شــهری و به همان سطح در 
تمامی مناطق شهری، که همانا خدمت رسانی به 
شــهروندان و رفع مشکالت اساسی و زیرساختی 

است پاسخ داده شود .
 

مدیر عامل آبفای استان خوزستان:

آبرسانیبهیکهزارروستایاستان
خوزستاندرحالانجاماست

خوزستان / گروه استان ها: مدیر عامل آبفا خوزستان 
در خصــوص وضعیــت تنش آبی در روســتاهای 
خوزســتان در تابستان سال آینده گفت: در طول 
پنج شــش ماه گذشته مساله آب یک هزار و 101 
روســتا حل شــد و کار یک هزار روستای دیگر در 
حال پیگیری است تا در تابستان سال آینده مساله 
آب این روســتاها حل شود.محمد رضا کرمی نژاد 
در خصــوص روند اجرای طرح های شــبکه آب و 
فاضالب اســتان اظهار کرد: کار به سرعت در حال 
انجام است و همه عوامل در اهواز فعال هستند.وی 
افزود: در حال حاضر 1۷8 جبهه کاری در اهواز فعال 
هســتند که 84 جبهه از این تعداد توسط قرارگاه 
خاتم االنبیاء )ص( مدیریت می شود و در 94 جبهه 
پیمانکاران در حال اجرای خطوط ریزشی هستند.
مدیر عامل آبفا خوزستان گفت: تاکنون مشکالت 
5۳5 خیابان رفع و فاضالب از زیر پای مردم جمع 
شــده و کار در بیش از 600 خیابان در حال انجام 
است.کرمی نژاد در خصوص وضعیت تنش آبی در 
روستاهای خوزستان در تابستان سال آینده بیان 
کرد: در طول پنج شش ماه گذشته مساله آب یک 
هزار و 101 روستا حل شد و کار آبرسانی یک هزار 
روستای دیگر در حال پیگیری است تا در تابستان 
سال آینده مساله آب این روستاها حل شود.وی در 
این برنامه تلویزیونی صحبت افزود: همچنین طرح 
محرومیت زدایی در قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( 
را داریم که با اعتبارات خوب در حال کمک هستند 

تا مساله آب روستاها حل شود.

چالشهایروزهایواپسین
گاندای کراتوینوپروپا مذا

رسانهایچیست؟
تهران / حدیث براتی

مذاکرات وین در روزهای اخیر با انجام دیدارهایی 
فشرده و مفصل میان تیم مذاکره کننده کشورمان 
و قدرت های جهانی پیگیری شده است، دیدارها و 
جلساتی که به پیشرفت های خوبی در موضوعات 
حائز اهمیت منجر شده و البته همچنان موضوعاتی 
باقی مانده اســت که نیاز بــه تصمیم گیری دارد.
خبرهایی که در مورد مذاکرات وین در رسانه های 
دنیا منتشر می شود، از خوشبینی و احتیاط حکایت 
می کند، رسانه ها از احتمال باالی دستیابی به توافق 
ســخن می گویند اما دیپلمات ها همچنان مواضع 
محتاطانه تری دارند. سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امور خارجه در توییتی در مورد روند مذاکرات 
وین نوشــت: اخبار خوب زودرس جایگزین توافق 
خوب نمی شود. هیچ کس نمی تواند بگوید که توافق 
انجام شــده اســت، تا زمانی که همه مسائل مهم 
باقی مانده حل و فصل شــود. تالش مضاعفی الزم 
است. اکنون همه بر گام های کلیدی نهایی متمرکز 
شده اند.برخی از رسانه های غربی در روزهای اخیر 
ادعا کردند که مذاکرات به توافق منتهی شده است، 
در حالی که به گفته دیپلمات های کشورمان هنوز 
موضوعات مهم باقی مانده است که حل آن نیازمند 
تصمیم گیری طرف های مقابل به ویژه آمریکاست و 
تا زمانی که در مورد این دو اختالف تصمیم گیری 
نشود، نمی توان از دستیابی به توافق سخن گفت.

استانها 6

استاندار خراسان رضوی:

اسالمنابمحمدی)ص(است وشهادتبرگرفتهاز فرهنگایثار
مشهد / سیده زهرا حیدری 

اســتاندار خراســان رضوی گفت: فرهنگ ایثار و شهادت برگرفته 
از اســالم ناب محمدی )ص( اســت و باید فعالیت های فرهنگی 
منسجمی توسط دستگاه های خراسان رضوی انجام شود.یعقوبعلی 
نظری در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان گفت: 
فرهنگ عملی ایثار و شــهادت باید گســترش یابد و شهدا الگوهای 

عملی برای نسل جوان هستند.
استاندار خراسان رضوی تبیین دفاع مقدس را تبیین فرهنگ ایثار 
و شهادت دانست و افزود: باید فرهنگ شهید و شهادت برای نسل 
جوان تبیین مبنایی شــود تا مورد پذیرش آنها قرارگیرد.نظری با 
اشاره به اهداف تشکیل شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار 
داشــت: باید تصمیم های این شــورا عملیاتی و  برنامه هایی که در 
راســتای این تصمیات اجرایی می شــود همراه با روش های جدید 
و نوآوری باشــد و خانواده های شــهدا از محورهای مهم در این امر 
هســتند.نماینده عالی دولت تاکید کرد: جلسه شورای مشورتی با 

حضور مدیران و با هدف انسجام برنامه های فرهنگی در طول سال 
برگزار شود و همه مسئوالن در این امر مهم اهتمام ورزند.استاندار 
خراسان رضوی گفت: فرهنگ ایثار و شهادت برگرفته از اسالم ناب 
محمدی )ص( است و باید فعالیت های فرهنگی منسجمی توسط 

دســتگاه های خراسان رضوی انجام شود.همچنین طی حکمی که 
از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خطاب به اســتاندار خراســان رضوی صادر شد، در این نشست به 
یعقوبعلــی نظــری به عنوان رئیس شــورای ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت استان اعطا شد.
در این جلســه که مدیرکل بنیاد خراســان رضوی و تنی چند از 
مدیران دســتگاه های اجرایی حضور داشــتند برنامه های فرهنگی 
هفته ایثار و شــهادت تشــریح شد.جلسه شــورای ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت خراسان رضوی با هدف تبین سیاست گذاری های 
کالن در راستای خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران و بزرگداشت 
روز شــهدا و روز جانباز در ســالن شــهید باهنر استانداری برگزار 
شــد.گفتنی اســت؛ ســند هویت انقالبی مردم خراسان رضوی، 
پرونده 1۷ هزار و ۳21 شــهید، 50 هزار و  ۳95 جانباز و ســه هزار 
 و ۳92 آزاده اســت که به نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 

عزت بخشیدند.

گلســتان / گروه اســتان ها: مراســم کاشت نهال  روز درختکاری با 
عنوان "یک نهال ، یک زندگی" با حضور مهندس سبطی، شهردار 
گرگان و دکتر گل فیروزی،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان به 
منظور یادبود و قدردانی از خانواده های جانبخش)اهداکننده عضو( 
توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان برگزار 
شد.پویش ملی »یک نهال یک زندگی« به پاس نکوداشت و یادبود 
خاطره اهداکنندگان عضو پیوندی در 15 اسفند ماه، روز درختکاری 
در پارک پارتیان گرگان برگزار شد.مهندس سبطی،شهردار گرگان 
در این مراسم گفت: اقدام ارزشمند اهدای عضو در حقیقت نوعی 
ایثار و زندگی و حیات بخشیدن در جامعه است که باقیات صالحاتی 
برای جانبخشان عزیز می باشد.مهندس سبطی عنوان کرد: تالش 

و اهتمام در مســیر اقدام خداپســندانه و خیرخواهانه اهدای عضو 
بــه بیمــاران به معنای حیات بخشــیدن و جانی دوباره به بیماران 
نیازمند پیوند محســوب می شــود که این عمل ایثارگرانه از نگاه 
خداوند متعال دور نخواهد ماند .شــهردار گرگان خاطر نشان کرد: 
با توجه به ضرورت نهادینه ســازی فرهنگ  اهدای عضو در ســطح 
جامعه، شــهرداری گرگان در همین مراسم،پارک پارتیان گرگان 
را به عنوان "بوســتان نفس " نامگذاری کرد.گفتنی اســت، در آئین 
روز درختکاری، نهالی به عنوان یادبود 10 جانبخش اهداء کننده 
اعضای پیوندی به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
گرگان و همراهی دانشــگاه علوم پزشــکی استان و انجمن اهدای 

عضو کاشته شد.

با حضور جمعی از مسئوالن؛

گرگانبرگزارشد  درختکاریباپویشملی»یکنهالیکزندگی«در مراسمروز

خبر  ویژه

شــریفی  محمدرضــا  اینجانــب 
دیماجانــی مالــک خــودرو ســمند تیــپ 
شاســی  شــماره  بــه   LXEF7CNG
شــماره  NAACJ1JE1HF272178و 
بعلــت    147H0272854 موتــور 
تقاضــای  فــروش  اســناد  فقــدان 
را  مذکــور  اســناد  المثنــی  رونوشــت 
هرکــس  چنانچــه  اســت.لذا  نمــوده 
ادعایــی در مــورد خودروی مذکور دارد 
ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی 
ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو 
واقــع در پیــکان شــهر ســاختمان ســمند 
مراجعــه نمایند.بدیهــی اســت پــس از 
ضوابــط  طبــق  بــور  مز مهلــت  انقضــای 

شــد.  خواهــد  اقــدام  ر  مقــر
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یادداشت

شد؛ آغاز  فصلسفر آغاز شمارشمعکوسبرای

چوب حوادث؛ الی چرخ مسافرت های نوروزی
شور و حال بهار و فرار از خستگی، تعطیالت 
نوروز را به یکی از داغ ترین فصل های سفر در 
ایران تبدیل کرده است. از نوروز 1۳99 که تنها 
یک ماه از اعالم رســمی ورود ویروس کووید 
19 به کشور می گذشت، اجرای قرنطینه های 
جدی برای کاهش انتشار ویروس، سفرهای 
نوروزی را تعطیل کرد تا ســال گذشــته که 
برنامه مشــخصی برای کنترل عبور و مرور 
در جاده ها اعالم نشد، بازار سفرهای نوروزی 
از تب و تاب همیشــگی افتاد؛ اما امسال قرار 
اســت سفرهای نوروزی بدون محدودیت در 
تردد انجام شود و تنها شرط سفر در ایام نوروز 
تزریق دوز سوم واکسن کرونا است.پیش بینی 
می شود هم زمانی مناسبت های ماه شعبان 
و عید نوروز، تقاضای سفر داخلی و خارجی 
را افزایــش دهــد. رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی ناجا از پیش بینی افزایش 50 تا 5۷ 
درصدی تردد در ایام نوروز خبر داده و وزارت 
میراث فرهنگی هم پیش بینی کرده اســت 
که طی نوروز امسال، میزان سفرها به شدت 
افزایــش یابد تاجایی کــه عزت ا... ضرغامی، 
وزیر میراث فرهنگی از این ســفرها با عنوان 

»سونامی« سفر یاد کرده است.

پایانهسوتوکورمسافربری
چیــزی به آغاز تعطیالت نورزی و شــروع 
داغ ترین فصل ســفر نمانده اســت؛ اما در 
پایانــه مســافربری کاوه اصفهان خبری از 
جنب وجوش آخر ســال مســافران نیست. 
در یکی از ســکوهای پایانه راننده ای که در 
حال ســوار کردن مسافران اســت، درباره 
پیش بینی سفرهای نوروزی، می گوید: با این 
نرخ بلیت ها، کار در طول ســال هم به صرفه 
نبود چه برسد عید امسال که قرار شده همان 
چند درصدی که هر سال به قیمت بلیت اضافه 
می شد هم اضافه نشود. ما سرویس های خود 
را انجام می دهیم اما راننده ها از این شــرایط 
ناراضی هستند؛ زیرا وقتی درآمد سرمایه گذار 
کم شــود، حقوق راننده را کمتر می دهد؛ از 
طرفی تعمیــرات اتوبوس را نمی توان انجام 
نداد که همه این ها فشــار مالی بیشــتری به 

راننده و اتوبوس دار وارد می کند.

لزومکاهشتصادفاتبامهندسیراه،
خودرووفرهنگسازی

ســرهنگ اصغــر زارع؛ رئیــس پلیس راه 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان درباره 
ایمنی ســفرهای نوروزی می گوید: در دنیا 
ســه روش برای مدیریــت ایمنی ترافیک 
و حمل ونقــل انجام می شــود، یک روش 
همیــن اعمال مقررات و اقدامات بازدارنده 
ماننــد جریمــه و کارهای قانونی اســت 
کــه در دســتور کار قــرار دارد، بخش دوم 
مهندســی راه و خودرو و ســومین راهکار 
نیز اطالع رســانی و فرهنگ ســازی است.

وی با اشاره به پیش بینی افزایش سفرهای 
نــوروز 1401، ادامه می دهد: همان طورکه 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز 
اعالم کرد، پیش بینی شده است که امسال 
ســال پرترددی در پیش باشــد که ترددها 
شــامل داخل اســتانی و عبوری می شود. 
ایــن موضــوع را از دو ماه قبل پیش بینی و 
برای آن برنامه ریزی کردیم.وی اســتفاده از 
ظرفیت فضای مجازی و رســانه ها را برای 

کاهش تصادفات جاده ای ضروری می داند.
ســرهنگ زارع دربــاره پیش بینی کاهش 
تصادفات در نوروز امســال، ادامه می دهد: 
بنــای مــا بر کاهش آمار تصادفات اســت. 
این حوادث به دو دســته تقســیم می شود؛ 
دســته اول تصادفاتی که قابل پیشــگیری 
هستند و دسته دوم حوادث ناگهانی مانند 
حواس پرتی راننده است که منجربه واژگونی 
خودرو و مرگ سرنشــینان خودرو می شود 
کــه برای پیشــگیری از این گونه موارد کار 
زیادی نمی توان انجام داد.رئیس پلیس راه 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به 
ایمنی بیشتر وسایل نقلیه عمومی برای سفر، 
می گوید: درست است که گاهی برای وسایل 
نقلیه عمومی نیز حوادثی رخ می دهد و این 
حوادث دسته جمعی سروصدای بیشتری 
می کنند اما در واقعیت امر، اول وسایل نقلیه 
ریلــی و هوایــی و بعد زمینی ایمنی خوبی 
دارند و توصیه می شــود که مسافران از این 
وسایل نقلیه استفاده کنند. البته استفاده از 
وســایل نقلیه شخصی هم منعی ندارد و به 
شرط آنکه قوانین و مقررات رانندگی رعایت 
شود، مشکلی برای افراد ایجاد نخواهد کرد.

کترینکارروزانههرفرد،رانندگی خطرنا
است

وی رانندگــی را خطرناک تریــن کار روزانه 
هــر فرد می داند و ادامه می دهد: هیچ یک از 
کارهایی که در طول شبانه روز انجام می دهیم 
به اندازه رانندگی پرخطر نیست و اگر مردم از 
این موضوع آگاه باشند که رانندگی پرخطر 
است، قوانین و مقررات را رعایت می کنند و 
قطعاً تعطیــالت بدون حادثه ای را در پیش 
خواهیــم داشت.ســرهنگ زارع با اشــاره 
بــه یکنواختی برخی محورهــا ، می گوید: 
بخــش زیادی از تصادفات رانندگی به دلیل 
خواب آلودگی راننده اتفاق می افتد بنابراین 
باید رانندگان به این موضوع توجه داشــته 
باشــند و با حالت خواب آلودگی و خستگی 

رانندگی نکنند.

بادورانپیشازکرونافاصلهداریم
احمد اثنی عشر؛ رئیس اتحادیه صنف رانندگان 
برون شــهری اصفهــان نیز دربــاره افزایش 
سفرهای نوروزی، می گوید: سفرهای امسال 
نسبت به قبل از کرونا مسلماً کمتر خواهد بود 
اما نسبت به دو سال گذشته، احتماالً با افزایش 

ســفر روبه رو خواهیم بود که بخشــی از این 
تقاضای سفر نیز با ناوگان حمل ونقل عمومی 
پاســخ داده می شــود.رئیس اتحادیه صنف 
رانندگان برون شهری بخش مسافر اصفهان 
درباره تمایل بیشــتر افراد به سفر با خودروی 
شخصی، می افزاید: ناوگان عمومی مطمئن تر 
از شخصی است اما مسئله این است که یک 
خانــواده چهار نفری اگر بخواهد با اتوبوس به 
مقصدی مانند مشــهد سفر کند، باید نفری 
220 هزار تومان هزینه کنند؛ به همین دلیل 
ترجیح می دهند برای صرفه جویی در قیمت ها 
با خودروی شخصی سفر کنند.وی جلوگیری 
از افزایــش نرخ بلیت ناوگان عمومی در نوروز 
امســال را به زیان شــرکت های حمل ونقل و 
رانندگان می داند و اظهار می کند: در اواخر سال 
گذشته قیمت بلیت تا 20 درصد افزایش داشت 
اما امسال مقرر شده است که هیچ گونه افزایش 
قیمت نداشته باشیم؛ درحالی که هزینه لوازم 
یدکی، الستیک و روغن اتوبوس ها سرسام آور 
شده است و با اینکه کار در این شرایط، اصاًل 
مقرون به صرفه نیســت ولی ناوگان فعالً به 
کار ادامه می دهد.اثنی عشــر، سفر با ناوگان 
عمومــی را موجب آســایش و رفاه بیشــتر 
مســافران معرفی و اظهار می کند: مسافر در 
ناوگان عمومی می تواند به راحتی و تا رسیدن 
به مقصد بخوابد درحالی که در سواری شخصی 
نه برای راننده امکان اســتراحت وجود دارد و 
نه سرنشــینان خودرو با این حال، اکثر مردم 
این مســائل را در نظــر نمی گیرند و ترجیح 
می دهند در هزینه بلیت ســفر صرفه جویی 
کنند.وی با اشــاره به تفاوت های رانندگی در 
شهر با جاده، می گوید: برخی رانندگان تجربه 
خوبی از سفرهای درون شهری با خودرو دارند 
اما شــرایط رانندگی در جاده بسیار متفاوت 
اســت. امکان دارد کســی که ۳0 سال تجربه 
رانندگی در شــهر را دارد، در جاده به مشکل 
بربخورد چون محدودیت های سرعت در شهر 
وجود ندارد و و ممکن است اتفاقات زیادی برای 
سواری شخصی رخ بدهد؛ بنابراین شهروندان 
قبل از برنامه ریزی برای سفر به ایمنی توجه 

جدی داشته باشند.

7جامعه
نوجوان»تنبل«را چطور

بهانجام وادار
وظایفکنیم

  دکتر مژگان احمدپور ، روانشناس
نوجــوان تنبل و اهمــال کار از ترس 
مواجه شــدن با وظایــف و انجام امور 
اصلــی، خــود را با انجــام کارهای بی 
اهمیت دیگر ســرگرم کرده و اینگونه 
لذت های بلند مدت را فدای لذت های 
آنی زندگی می کند. بر اساس احساس 
لذت قسمتی از مغز عمل کرده و کنترل 
فرد را در دست می گیرد، برای رسیدن 
به اهداف بلند مدت الزم است فرد لذت 
آنــی را به تاخیر بیاندازد. این در حالی 
اســت که نوجوان تنبل انجام وظایف 
خود را بــه تاخیر انداخته و لذت های 
طوالنــی مدت را فدای لذت های آنی 
می کند و پس از آن نیز ذهنش درگیر 
احســاس شرم و گناه حاصل از اهمال 
کاری می شــود. صفات شــخصیتی 
نوجــوان نیــز از جمله عوامل موثر در 
تشــدید تنبلی و روی آوردن به اهمال 
کاری محســوب می شود، برای نمونه 
نوجوانــی کــه اهل ریســک و تجربه 
جدید نیســت، از ترس مواجهه با اصل 
موضــوع، روان خود را با انجام اموری 
کم اهمیت تر راضی کرده و به ســراغ 
انجــام وظایف اصلی نمی رود. در اینجا  
تربیت درست والدین در کاهش تنبلی 
نوجوان، بســیار پر اهمیت است، برای 
مثال فرزندی که از کودکی همواره یاد 
گرفته برای انجام امور پاداش دریافت 
کند، اکنون در ســن نوجوانی تنها در 
صورتی وظایف و مسئولیت های خود 
را انجــام می دهد که در قبال این امور 
پاداشی دریافت کند و در واقع اینگونه 
برای خود حاشــیه امنی ساخته است 
که از آن خارج نمی شــود. دقت شــود 
که توجه بــه لذت های آنی و اجتناب 
از اصــل موضوع، کمــال گرایی بیش 
از حــد، تــرس از انجــام امور به دلیل 
برخــوردار نبودن از اســتاندارد باال و 
مورد تمســخر دیگران قرار گرفتن از 
جمله عوامــل موثر در تنبلی نوجوان 
اســت. در مــورد راهکارهای دوری از 
تنبلی هم باید گفت که در ابتدا نوجوان 
بایــد کارها را به بخش های کوچک تر 
تقسیم کرده و خود را موظف به انجام 
آن کارهای کوچک تر بداند. همچنین 
محیط پیرامون خود را تغییر و عوامل 
بــه اصطــالح مزاحم و حــواس پرت 
کــن را رفع کنــد. همچنین تهیه یک 
جــدول زمانی کوچک و مجاب کردن 
خود برای پایبند ماندن به آن  می تواند 
از شدت تنبلی و اهمال کاری نوجوان 
بکاهد. نوجــوان باید تعلل های کوتاه 
و بلنــد مــدت در حین انجــام امور را 
کنار بگذارد، چک لیستی از امور تهیه 
کرده و دقیقا بداند موظف به انجام چه 
کارهایی اســت. همچنین معاشرت با 
دوســتان با انگیزه و بازبینی در اهداف 
می توانــد کمک کننده باشــد. برای 
دوری از تنبلــی نباید کارها را بیش از 
حد پیچیده کرده و انتظار داشت امور 
بــه طور صد درصــد عالی پیش روند، 
اولویت بنــدی در کارها، تعیین اهداف 
کوتــاه و بلنــد مدت  و توجه به فوریت 
در انجــام کارهــا از جمله راهکارهای 
جلوگیری از اهمال کاری است. از سوی 
دیگرباید به این نکته توجه داشــت که 
برنامه ریــزی نوجوان برای انجام امور 
باید واقع بینانه و دقیق باشد و وقت و 
انــرژی کافی برای انجام کارها بگذارد. 
بنابرایــن به نوجوانان توصیه می کنم 
که کاری که از نظرتان بســیار سخت 
است را در همان ابتدا انجام دهید و از 

آن دوری نکنید. 
با اعتماد به نفس کارهایی که برایتان 
دشوار است را انجام دهید و لذت بلند 
مــدت انجام امــور را فدای لذت های 
آنــی نکنید. بــه نتیجه اهمال کاری و 
تنبلی خود فکر کنید و با ایجاد عادات 
رفتاری درســت مثل تهیه لیســتی از 
 کارهــا، خــود را موظــف بــه انجام 

مسئولیت ها بدانید.

با تصویب مجلس؛

متاهلیندارایدوفرزندکارت
معافیتسربازی
دریافتمیکنند

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
علنی دیروز )دوشنبه( و در جریان بررسی بخش 
هزینــه ای الیحه بودجه 1401،  بندالحاقی ۳ 
تبصره 10 را تصویب کردند.طبق این مصوبه، با 
رعایت اصل یکصد و دهم)110( قانون اساسی 
و در راســتای توجه به امر مقدس اســتحکام 
خانواده و تشــویق به فرزندآوری، مشــمولین 
غایــب و غیــر غایب متأهــل دارای دو فرزند و 
بیشــتر که باالی سی سال سن دارند، از انجام 
خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف 
می شوند.نمایندگان مجلس در جریان بررسی 
بخش درآمدی این بند، اختیار خرید سربازی 
برای مشموالن غایب خارج از کشور را به ستاد 

کل نیروهای مسلح دادند.

سازمان نوسازی، تجهیز و بازسازی مدارس 
کشور اعالم کرد؛

بازسازیوبهسازیمدارس
تسریعمیشود

ســازمان نوســازی، تجهیز و بازسازی مدارس 
کشــور اعالم کرد: با مصوبه نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی و تخصیص اعتبارات مرتبط 
بازســازی و بهســازی مدارس نیازمند توجه، 
تســریع خواهد شــد.بر اساس این گزارش،در 
بیست و پنجمین نشست علنی مجلس شورای 
اســالمی با دستور ادامه بررسی الیحه بودجه 
1401 کل کشــور وارد بخش هزینه ای ســند 
مالــی دولــت برای ســال آینده شــد.  در این 
نشســت که با حضــور 20۷ نفر از نمایندگان 
مردم در مجلس شــورای اسالمی برگزار شد، 
مصوبه ای در راستای حمایت از مدرسه سازی و 
فرهنگیان به تصویب رسید.نمایندگان مجلس 
در بخش هزینه ای با هدف حمایت از فرهنگیان 
و دانش آمــوزان مناطق محروم مصوب کردند؛ 
»در اجرای ماده یک قانون تنظیم بخشــی از 
مقررات مالی وزارت اموزش و پرورش، شرکت 
های دولتی مکلف هســتند ضمن هماهنگی با 
وزارت آمــوزش و پــرورش معادل یک درصد 
از درآمد شــرکت ها و ســود خالص بانک ها 
و موسســات انتفاعی را صرف احداث مدرســه 
در روســتاهای فاقد مدرســه و توسعه عدالت 
امرزشی، پرداخت سرانه و مطالبات فرهنگیان 
کنند«.با این مصوبه و تخصیص اعتبارات پیش 
بینی شده از درآمد شرکت های دولتی، شاهد 
احداث، بهسازی و بازسازی فضاهای آموزشی 
نیازمند توجه در روســتاها خواهیم بود.گفتنی 
است؛ تالش سازمان نوسازی، توسعه و تحهیز 
مدارس کشــور در چند ســال اخیر توجه به 
گســترش عدالت آموزشی در اقصا نقاط کشور 
بوده است. به طوری که حذف مدارس خشت و 
گلی و استاندارد سازی سیستم های گرمایشی 

تا دورترین روستاها به انجام رسید.

در بررسی الیحه بودجه 1401 تصویب شد؛
مجلسبهوزارتآموزش مجوز

وپرورشبرایتعویقبازنشستگی
معلمان

در جلسه علنی دیروز )دوشنبه( مجلس، و در 
جریان بررســی بخش هزینه ای الیحه بودجه 
1401،  بندهــای )ی( و الحاقی 1 تبصره 9 در 
بخش هزینه ای به شرح زیر توسط نمایندگان 

مجلس تصویب شد.
ی- وزارت آمــوزش و پــرورش مجاز اســت 
بازنشســتگی معلمان دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی و باالتر را در صورت رضایت معلمان 

تا سن 65 سالگی به تعویق بیندازد.
الحاقــی 1- وزارت آمــوزش و پرورش موظف 
اســت منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول 
مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز 
به حســاب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل 
کشــور، صرف توســعه و تکمیــل مدارس در 
مناطق محروم با اولویت مدارس خیرســاز در 

همان استان و شهرستان کند.

در بررسی الیحه بودجه 1401؛

کخودروو تعویضپال
موتورسیکلتآنالینمیشود

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
علنی دیروز )دوشــنبه( و در جریان بررســی 
بخــش هزینــه ای الیحه بودجــه 1401، در 
مصوبه ای فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران را مکلف کردند از ابتدای ســال 
1401 ســامانه تعویض پــالک انواع خودرو و 
موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمامی 
مراحــل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط 
انجام و مراجعه حضوری اشــخاص صرفاً برای 
احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب 
پــالک باشــد.همچنین نماینــدگان مجلس 
شــورای اســالمی در جریان بررســی بخش 
هزینــه ای الیحه بودجه 1401، در مصوبه ای 
محــل هزینه کرد افزایــش 5 درصدی تعرفه 

جریمه های رانندگی را مشخص کردند.

خبر ویژه

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه برخی از عزیزان تصور 
می کنند که روادید تردد زمینی بین دو کشــور ایران و عراق لغو شــده 
است، اظهار کرد: مرزهای زمینی عراق برای سفر زیارتی بسته است. سید 
مجیــد میراحمــدی در این باره افزود: برابر گزارش های واصله به وزارت 
کشــور،تعدادی از هموطنان عزیز و مشــتاقان زیارت حضرت اباعبدا... 
الحســین)ع( به مناســبت اعیاد شــعبانیه ، به مرزهای زمینی مراجعه 
کرده اند. این مقام مســئول در ادامه با بیان اینکه »تصور این عزیزان بر 

این است که روادید تردد زمینی بین دو کشور لغو شده است«، ادامه داد: 
تاکنون چنین اتفاقی صورت نگرفته و همچنان ســفر زیارتی به عتبات 
عالیات در عراق از مرزهای زمینی ناممکن است. معاون امنیتی و انتظامی 
وزیر کشور در ادامه اضافه کرد: در هر زمان و مقطعی که چنین اتفاقی 
روی دهد، به اســتحضار ملت شــریف ایران خواهیم رساند. میر احمدی 
در پایان خاطر نشان کرد: استدعا داریم هموطنان از مراجعه به مرزهای 

زمینی به قصد عبور برای زیارت، خودداری کنند.

معاون وزیر کشور: 

زیارتیبستهاست مرزهایزمینیعراقبرایسفر

دبیرستادملی  سیاست گذاری و هماهنگی  مدیریت  مقابله با پدیده گرد و غبار:

خارجیبودهاست کشور  گردوغبارهایاخیر منشاء
دبیر ســتاد ملی  سیاســت گذاری و هماهنگی 
 مدیریــت  مقابلــه با پدیده گــرد و غبار اظهار 
داشت: گرد و غبارهایی که به  تازگی کشور ما را 
تحت تأثیر قرار داده اســت ناشی از شکل گیری 
جبهه ای از گرد و غبار بین ۳ کشور اردن، سوریه 
و عــراق بوده، این جبهه ابتدا بخش های زیادی 
از عراق را در برگرفته و بعد وارد کشــور ما شــده 
است. علی  محمد طهماسبی بیرگانی به دو علت 
عمده برای بروز این گرد و غبارها اشــاره کرد و 

گفت: علت اول بحث جریانات جوی است که در 
اثر تغییر اقلیم به وجود آمده اند و دومین دلیل 
هم مربوط به خشکیدگی مناطق غربی عراق به  
ویژه استان االنبار و رهاشدگی اراضی کشاورزی 
و کمبود آب در این کشــور اســت. طهماسبی 
تصریح کرد: در حال حاضر جریانات جوی قوی 
در آن منطقه شــکل  گرفته است که قبال جهت 
متفاوتی داشــتند، مطالعات نشان می دهد که 
بحــث تغییر اقلیم موجب تشــدید و نیز تغییر 

جهت این جریانات شده است. وی با بیان اینکه 
این جبهه گرد و غبار تمام مناطق غربی و جنوب 
غربی کشــور ما را تحت تأثیر قرار داده اســت، 
تصریــح کرد: این گرد و غبار ابتدا اســتان های 
کرمانشاه، ایالم و خوزستان را در برگرفت سپس 
دامنه آن به لرستان و بخش هایی از استان های 
آذربایجان رسید اما غلظت آن رفته  رفته کمتر 
شد. وی افزود: به  طور کلی وقتی در کشور ما و 
کشــورهای همسایه تغییر فصول اتفاق می افتد 

کــه اصطالحــاً به آن اعتدالین گفته می شــود 
همواره شــاهد جریانات کم  فشــار و پرفشاری 
هســتیم که باد ایجاد می کند و منشــاء گرد و 
غبار می شــوند. طهماســبی با اشاره به وسعت 
مناطق گرد و غبار خیز پیرامون کشور گفت: بر 
اســاس مطالعات صورت گرفته، وسعتی معادل 
2۷0 میلیون هکتار مناطق غبار خیز پیرامونی 
شناســایی  شده است که از جهات مختلف گرد 

و غبار را به سمت کشور ما گسیل می کنند.  

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:

آیندهنزولیمیشود کروناییتادوهفته مرگهای
دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا گفت: در اکثر کشــورهای دنیا، 
اومیکرون تبدیل به ســویه غالب شــده و دلتا خیلی کمتر مشــاهده 
شــده اســت. در اکثر کشورها سیر بســتری و مرگ و میر، کاهشی 
اســت و در کشــور ما نیز میزان مرگ و میر روزانه بیماران کرونا در 
روند ثابت است و انتظار می رود که تا یکی دو هفته آینده به سمت 
نزول میزان بســتری و مرگ و میر بر اثر ســویه اومیکرون حرکت 
کنیــم. حمیــد رضا جماعتــی در ادامه گفت: توصیه ما به مردم این 
اســت که با توجه به در پیش بودن ایام نوروز، تمامی پروتکل های 
بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و تهویه مناسب هوا رعایت شده 

و از مسافرت های غیرضروری، پرهیز شود. افرادی که در تعطیالت 
نوروزی قصد سفر به کشورهای همسایه را دارند توجه داشته باشند 
که با توجه به وضعیت بیماری در آن کشورها و تجمع باالی افراد در 
برخی مکان های خاص، می توانند در معرض خطر باشند البته رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و تکمیل واکسیناسیون به ویژه در کودکان، 
ضروری است. خوشبختانه گرفتاری کودکان با اُمیکرون، بستری در 
بیمارســتان ها و بخش های مراقبت های ویژه رو به کاهش اســت و 
امیدواریم این سیر نزولی ادامه دار باشد. وی ادامه داد: در کشورهای 
دیگر موج جدید بیماری کرونا شــکل نگرفته و در اکثر کشــورها 

ســویه غالب، اومیکرون اســت و از نظر تعداد مبتالیان، بستری ها و 
موارد مرگ و میر، ســیر کاهشــی را دارد و شــاید در آینده به شرایط 
نســبتاً خوبی برسیم اما حتماً باید پروتکل های بهداشتی و اقدامات 
پیشــگیرانه همچنان مورد توجه باشــد چراکه در غیر این صورت 
شــاهد ســویه های جدید کرونا خواهیم بود اگرچه اکثر متخصصان 
آمار و اپیدمیولوژی باتوجه به ســیر بیماری در کشــورهای مختلف، 
پیش بینی می کنند که شــاید در آینده شــاهد پاندمی کرونا نباشیم 
و ویروس کرونا به شــکل اندمیک و به شــکل ویروس آنفلوانزا باشد 

که نیاز به تزریق ساالنه واکسن وجود داشته باشد.



گوناگون
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 5 شعبان 1443   8 مارس 2022سه شنبه 17 اسفند 1400  شماره پیاپی 2061

                2061 پیاپــی:  شــماره  جعفــری                        آناهیتــا  سیاســت:  ملــک                             وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
یوســفی            بهــاره  گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                       شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                    مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
آرا : داود احمــدی                                   جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                                  نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد  صفحــه 
آدرس: تهــران میــدان انقــاب اســامی خیابــان جمالــزاده شــمالی تقاطــع نصــرت  پــاک 275 واحــد 17                                      کدپســتی: 1418844678

                                                     66791365  -  66 گل آذیــن  چــاپ:  و  لیتوگرافــی                             02166126139 دورنــگار:                       66915268  -  66917312 تلفــن: 

گهی  تجدید مناقصه عمومی گهی  تجدید مناقصه عمومیآ آ

 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر

 نوبت دوم

بــا توجــه بــه اینکــه شــهرداری بنــدر بوشــهر در نظــر دارد پــروژه خریــد و نصــب و راه انــدازی بخشــی از فــاز 2 پایــش تصویــری - دوربینهــای نظارتــی    را  بــه پیمانــکاران واجــد 
صاحیــت و دارای شــرایط مربوطــه از ســازمان هــای ذیربــط را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(  واگــذار نمایــد، لــذا از کلیــه پیمانــکاران واجــد صاحیــت  
کــه دارای گواهینامــه صاحیــت در رشــته مربوطــه هســتند دعــوت مــی گــردد مطابــق جــدول زمانبنــدی ذیــل بــه ســامانه مذکــور بــه آدرس www.setadiran.ir   مراجعــه و 
نســبت بــه دریافــت اســناد و مــدارک  اقــدام نمائیــد.الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

مبلغبرآورداولیهشمارهفراخوانموضوعردیف
)بهریال(

مدت
قرارداد

آخرین
مهلت
خرید
اسناد

آخرین
مهلت
تحویل
کات پا

تاریخ
گشایی باز

کتها پا
حداقلرتبهموردنیاز

مبلغتضمین
شرکتدر
مناقصه

1

خریدونصبوراه
اندازیبخشیاز

2پایشتصویری فاز
-دوربینهاینظارتی

61400/12/181401/01/061401/01/07ماه200000570100009214/434/000/000

صالحیتشورایعالی
انفورماتیکیامعاونت
برنامهریزیبههمراه

افتا مجوز

800/000/000

توضیحات:
ر بــه شــرح جــدول فــوق  در ســامانه الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بارگــذاری گــردد . ضمنــًا اصــل  1- محــل وآخریــن مهلــت تحویــل اســناد: کلیــه پــاکات مــی بایســت در مهلــت مقــر

ر بــه اداره امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــزی تحویــل و رســید دریافــت نماییــد  .  پاکــت الــف ) تضمیــن شــرکت در مناقصــه  ( در مهلــت مقــر
2- پاکتهای  مناقصه در ساعت 10/ده  مورخ درج شده در جدول گشوده می شود.

3- تضمیــن شــرکت در  مناقصــه مــی بایســت بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا ضمانــت نامــه صــادر شــده از مؤسســات غیــر بانکــی تحــت نظــارت بانــك مرکــزی جمهــوری 
اســامی یــا اوراق مشــارکت یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب  ســپرده شــماره 4073011407850545 تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده شــهرداری نــزد بانــك مرکــزی ارائــه گــردد. 

4- ضمنًا متن آگهی در شبکه اطاع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس: www.Bushehr.ir درج گردیده است.
5- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.

6- مدت اعتبار پیشنهادها سه/سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.
7- شهرداری در رد یك یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

8-  سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
9- محــل دریافــت و تحویــل اســناد ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت ) ســتاد( و محــل گشــایش پیشــنهاد هــا ســالن جلســات واقــع در طبقــه چهــارم ســاختمان مرکــزی 

ــدر بوشــهر مــی باشــد .  شــهرداری بن
10- اطاعــات دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت الــف: آدرس : بوشــهر - میــدان شــهرداری - شــهرداری مرکــزی 

- طبقــه دوم - اداره امــور پیمــان تلفــن: 07733340571
11- اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768                  

گهی مناقصه عمومی گهی مناقصه عمومیآ آ

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق  استان گلستان 

 نوبت دوم

دارداجرایپروژههایبشرحذیلخودراازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتمناقصهعمومییکمرحلهای نظر گلستاندر شرکتتوزیعنیرویبرقاستان
نماید. گذار راداردوا کشور کل سازمانبرنامهوبودجه کهدارایرتبهاز کیفیبهپیمانکارانی باارزیابی

شمارهشــــرحمناقصهردیف
مناقصه

مبلغتضمینشرکت
مبلغبرآوردی)ریال(درمناقصه)ریال(

محدودهناحیهیكمدیریتتوزیعنیرویبرق1 تجدیدمرحلهدوماجرایپروژهکلیددردستتوسعهواحداثشهریدر
201157,000,0001.569.372.440-1400/2شهرستانغربگرگان

محدودهناحیهدومدیریتتوزیعنیرویبرق2 تجدیدمرحلهدوماجرایپروژهکلیددردستتوسعهواحداثشهریدر
202176,000,0001.758.686.947-1400/2شهرستانغربگرگان

محدودهناحیهیكمدیریتتوزیعنیرویبرق3 تجدیدمرحلهدوماجرایپروژهکلیددردستتوسعهواحداثشهریدر
205212,000,0002.118.958.002-1400/2شهرستانشرقگرگان

مدیریتتوزیعنیرویبرق4 محدودهناحیهچهار تجدیدمرحلهدوماجرایپروژهکلیددردستتوسعهواحداثشهریدر
208147,000,0001.466.854.690-1400/2شهرستانشرقگرگان

محدودهناحیهیكمدیریتتوزیعنیروی5 تجدیدمرحلهدوماجرایپروژهدستمزدیبهسازیروستاییطرحبهارستاندر
214415,000,0004.148.412.742-1400/2برقشهرستانشرقگرگان

پستهایتوزیع6 مسیر در نوریADSSبرویپایههایشبکهتوزیعوروشناییمعابر نصب،راهاندازیوتستکابلهایفیبر
،کردکوی،ترکمن،مینودشت،گنبدوشرقگرگان 2401,775,000,00037,500,000,000-1400/2نیرویبرقشهرستانهایرامیان،آزادشهر

محدودهناحیهیکمدیریتتوزیعنیرویبرقشهرستانرامیان7 2411,086,000,00015,201,146,233-1400/2اجرایپروژهسیمبهکابلشهری)بصورتکلیددردست(در

2421,760,000,00036,978,330,836-1400/2اجرایپروژهسیمبهکابلشهری)بصورتکلیددردست(درمحدودهناحیهسهمدیریتتوزیعنیرویبرقشهرستانشرقگرگان8

243512,000,0005,117,416,272-1400/2اجرایپروژهکلیددردستتوسعهواحداثشهریناحیهیکمدیریتتوزیعنیرویبرقشهرستانغربگرگان9

244524,000,0005,234,856,323-1400/2اجرایپروژهکلیددردستتوسعهواحداثشهریناحیهدومدیریتتوزیعنیرویبرقشهرستانغربگرگان10

245530,000,0005,290,738,633-1400/2اجرایپروژهکلیددردستتوسعهواحداثشهریناحیهسهمدیریتتوزیعنیرویبرقشهرستانغربگرگان11

مدیریتتوزیعنیرویبرقشهرستانغربگرگان12 246528,000,0005,273,030,672-1400/2اجرایپروژهکلیددردستتوسعهواحداثشهریناحیهچهار

1-فروشاسنادمناقصه:
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.
گشاییپیشنهادات: کتالفمهلتوزمانباز 2-نحوهبرگزاریومحلتحویلپا

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 اسامی 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 اطاعاتی مربوط به ارزیابی صاحیت 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 اطــاع رســانی معامــات توانیــر بــه نشــانی www.Tavanir.org.ir و پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه نشــانی http://iets.mporg.ir  قابــل 

دسترســی می باشــد و جهــت اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 32684412-017 تمــاس و بــه شــماره تلفــن 32627430-017 فاکــس نمائیــد.
11- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.                            

قلعهایعجیبکهدر
گرسآرمیده زا زیباترینشهر

است!

شوشتر را باید یکی از زیباترین شهرهای 
رشــته  کوه های زاگرس بدانیم. این شهر 
با توجه به شــرایط اقلیمی در فصل بهار 
بســیار هوا مطبوعی داشــته و به عنوان 
یکی از بهترین مقاصد گردشگری داخلی 
محسوب می گردد. شوشتر عالوه بر جاذبه  
مهم و جهانی خود یعنی ســازه های آبی، 
جاذبه های تاریخی دیگــری نیز دارد  که 
یکی از مهم ترین آنها می توان قلعه تاریخی 

سالسل را نام برد. 
قلعه سالسل شوشــتر در شمال غرب این 
شــهر در کنار رودخانه شطیط واقع شده 
است. قلعه در مرتفع ترین قسمت شهر قرار 
دارد و شکل کلی آن به صورت یک بیضی 
نامنظم است. قلعه از سمت شمال و غرب 
به رودخانه شطیط و از جنوب و شرق نیز 
توســط خندقی احاطه شده بود. این قلعه 
که امروزه از آن بقایایی بیش باقی نمانده، 
به هخامنشیان نسبت می دهند ولی برخی 
باستان شناســان قلعه را متعلــق به دوره 

ساسانیان می دانند.
در هر صورت قلعه سالســل شوشتر دژی 
نظامی بوده که در گذشته از قسمت های 
مختلــف از جملــه ســربازخانه، طویله، 
حمام، شبســتان، برج، باغچه، قورخانه، 
 نقارخانه و آشــپزخانه تشــکیل می شده 

است.

گردشگری

یکقطعهمحلی انتشار
براینوروز

گروه موســیقی »روناک« قطعه ای محلی را به 
مــردم ایران عیدی داد. »روناک« به رهبری و 
سرپرســتی کیوان علی محمدی از گروه های 
جوان ایرانی اســت و در ایــن قطعه نیز مانند 
دیگر آثار خود، ســعی در شناساندن موسیقی 
نواحــی ایرانی به اقــوام مختلف دارد.»نوروز« 
قطعه ای محلی است که کیوان علی محمدی و 
اعضای گروه روناک برای سال نو آماده کرده اند 
تا سهمی کوچک در شادی بهاری مردم داشته 
باشند و همچنین نقبی دیگر بر شعار این گروه 
با مضمون »با هر لهجه و گویش و زبان و در هر 
لباسی که باشیم، ایرانی هستیم« زده باشند.

گروه موسیقی »روناک« درسال 95 آلبومی با 
نام »حاجی فیروز« منتشــر کرده بود و قطعه 
»نوروز« از قطعات منتشــر شده در این آلبوم 

است.

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی:  

«نهتوقیفاستونه »المینور
کراندارد مشکلیبرایا

 معاون نظارت و ارزشــیابی سازمان سینمایی 
در راســتای حواشی ایجاد شــده برای اکران 
نــوروزی اعالم کرد: فیلــم المینور نه توقیف 
اســت و نــه مانعی برای اکــران آن در آینده 
وجــود دارد. حبیب ایل بیگی معاون نظارت و 
ارزشیابی سازمان سینمایی گفت: برای اکران 
نــوروزی 21 فیلــم متقاضی بودند که از میان 
آنها می بایست ۷ فیلم انتخاب می شد، شورای 
صنفی نمایش و ســازمان ســینمایی در این 
انتخاب هــا جوانب مختلفی از جمله حضور در 
جشنواره فیلم فجر، تنوع ژانر و مخاطب مدنظر 
قــرار می دهند، »المینور« هم مانند 14 فیلم 
دیگری که در بســته اکرانی نوروز قرار نگرفته 
اســت، امکان اکران در مقاطع زمانی دیگر را 
دارد.ایل بیگی افزود: آقای مهرجویی از بزرگان 
و پیشکسوتان سینماست و برای همه ما قابل 
احترام است. در خصوص فیلم »المینور« هم 
بارهــا به تهیه کننده فیلــم گفته ایم که فیلم 
مشکلی برای پروانه نمایش ندارد و مسیر اکران 
آن باز اســت؛ دلیل این هیاهو و حواشــی را 
نمی فهمیــم. فیلم فقط در جدول اکران نوروز 

نیست.

ببینیدباپولسمند
چهماشینهایخارجی

میشهخرید!
دبیر انجمن واردكنندگان خودرو 

درباره خودروهایی كه با پول 
خرید سمند می توان وارد كرد، 

گفت: امکان واردات خودروهای 
كاركرده و دست دوم از ۱۰ 

برند برتر جهان نظیر بنز، بی. 
ام. دابلیو، فورد، تویوتا و غیره 
با قیمت كمتر از ۱۰ هزار دالر 

وجود دارد. موضوعی كه سوژه 
انتشار كارتونی از مهدی عزیزی 

در خبرآنالین شد.

چه افرادی دوز چهارم واکسن کرونا بزنند؟
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه  علوم پزشکی شهید 
بهشتی، درباره ضرورت تزریق دوز چهارم واکسن کرونا، گفت: استفاده 
از دوز چهــارم بــرای تقویت مجــدد و ایجاد محافظت برای عموم مردم 

ضرورتی ندارد.
 در پاسخ به این سوال که آیا تزریق دوز چهارم واکسن کووید 19 ضرورت 
دارد یــا خیر، اظهار کرد: واکســن های کوویــد 19 حتی زمانی که دوز 
یادآور هم تزریق شود نمی توانند صددرصد از عفونت های ویروس کرونا 
پیشگیری کرده و یا محافظت طوالنی مدت در برابر بیماری فراهم کنند.
وی با اشــاره به اینکه پس از تزریق دوز ســوم، آنتی بادی ها در بدن به 
سرعت باال می رود، افزود: پس از حدود یک ماه رفته رفته آنتی بادی در 

بدن کاهش پیدا می کند.
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی تاکید کرد: محافظت در برابر عفونت سه ماه بعد از تزریق واکسن 

کرونا، به حدود 50 درصد می رسد.
ناجی درباره ضرورت تزریق دوز چهارم واکســن های کرونا، خاطرنشان 
کرد: اســتفاده از نوبت چهارم واکســن علیه کرونا برای تقویت مجدد و 

ایجاد محافظت برای عموم مردم ضرورتی ندارد.
وی ادامــه داد: دوز چهــارم خطــر عفونت را تنها حدود 10 تا ۳0 درصد 
کاهش می دهد.ناجی خاطرنشان کرد: در طول مطالعه ۳0 روزه حدود 
20 درصد از افرادی که واکســن اضافی دریافت کرده اند، در مقایســه 

با حدود 25 درصد از افرادی که تنها ســه واکســن دریافت کرده اند، به 
واریانت اومیکرون ویروس کرونا مبتال شدند.وی ادامه داد: واکسن هایی 
که اکنون تجویز می شوند برای مبارزه به سویه اولیه طراحی شده اند که 

بسیار متفاوت از اومیکرون است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی، با بیان اینکه 
موارد عنوان شده اصاًل به این معنا نیست که دوز اضافی واکسن در هر 
شرایطی بی تأثیر است گفت: برای افراد مسن یا آن هایی که در معرض 
خطر هستند ممکن است نیاز به دوز اضافی برای کمک به حفظ محافظت 
در برابر بیماری شدید داشته باشند به این شکل که دوز چهارم احتماالً 

نقشی در برابر بیماری زایی شدید در این گروه ها داشته باشد.

دریچه علم

كارتون 

شاهرخ فروتنیان:
وبازیگریاست ستایشبازیگر »شهرک«؛فیلمیدر

بازیگر فیلم سینمایی »شهرک« گفت: از نظر من فیلم 
شهرک اثری در ستایش بازیگر و بازیگری است، البته 
کارگــردان فیلم را اثــری درباره تقدیر می داند، اما من 
نظر خودم درباره اثر دادم، شخصا منتقد سینما نیستم 
و اگــر نظــری را در مــورد یک اثر می دهم نظری کامال 
شخصی است.شاهرخ فروتنیان ، پیرامون حضور در فیلم 
سینمایی »شهرک« گفت: در ابتدا که فیلمنامه شهرک 
را خواندم با فیلمی بسیار جمع و جور و مختصر و مفید 
بــود، امــا در فیلم اجرایی از فیلمنامه صورت گرفته بود 
که من بسیار دوست داشتم.وی در همین رابطه ادامه 

داد: پیش از اکران فیلم سینمایی شهرک در جشنواره 
فیلم فجر من از عوامل مدت زمان فیلم را پرسیدم و با 
توجه مدت طوالنی آن لحظه ای تردید داشتم که نکند 
فیلم برای مخاطبان خســته کننده شود، خوشبختانه 
این اتفاق برای من نیفتاد و هر لحظه همراه با اثر بودم.

بازیگر فیلم سینمایی »شهرک« درباره کیفیت این فیلم 
اظهــار کــرد: من در حال حاضر به عنوان یک مخاطب 
با اثر روبرو می شــوم، دقیقــا به عنوان یک مخاطب به 
نظرم شــهرک فیلم خوب و قابل دفاعی اســت، فیلمی 
که تا آخرین لحظه برای مخاطب جذابیت های فراوانی 

بــه همــراه دارد.وی درباره مضمون فیلم ســینمایی 
»شهرک« تاکید کرد: از نظر من فیلم شهرک اثری در 
ســتایش بازیگر و بازیگری است، البته کارگردان فیلم 
را اثری درباره تقدیر می داند، اما من نظر خودم درباره 
اثر دادم، شــخصا منتقد ســینما نیستم و اگر نظری را 
در مورد یک اثر می دهم نظری کامال شــخصی اســت.

فروتنیان در همین رابطه ادامه داد: من در ابتدا در یک 
پروژه و بعد از آن مخاطب اثر هســتم، شــخصا از حضور 
در فیلم سینمایی شهرک راضی هستم و به نظرم فیلم 

بسیار خوبی شده است.

چهره ها 

فرهنگ و هنر


