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کند؟  ایران چگونه می تواند از فرصت درخشان نفت ۱۳۰ دالری استفاده 

گره در هم تنیده برجام و فروش نفت
ترین ارقام خود در ســال های اخیر رســید و در هر      قیمت هر بشــکه نفت به یکی از باال
بشکه ۱۱۸ دالر معامله شد. مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه عالمه در 
رابطه با پیوند بین مساله قیمت نفت و بودجه در ایران گفت: »در الیحه سال ۱۴۰۰ دولت 

روحانی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان وابستگی در بودجه برای نفت قایل شده بود، اما توجه 
کنیــد مجلــس انقالبــی در الیحــه ۱۴۰۱ ایــن رقــم را ۳۴۹ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 

  || صفحه  صفحه 44  سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرد...

صفحه 3 

پیش بینی وزیر کار از رقم حقوق کارگران

فرمول تعیین دستمزد کارگران اعالم شدفرمول تعیین دستمزد کارگران اعالم شد
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وزیر آموزش و پرورش:

تأثیر معدل ۳ سال آخر 
دبیرستان در کنکور 

افزایش می یابد
تشــویق  راســتای  در  گفــت:  نــوری       
دانش آموزان و افزایش تمرکز آن ها در طول 
دوره های تحصیلی، تأثیر معدل ســه ســال 

آخر در کنکور افزایش می یابد...

وزیر نفت:

 وصول درآمدها
۲.۵ برابر شد

     اوجــی گفــت: الحمــداهلل در ســال ۱۴۰۰، 
میعانــات،  و  نفــت  درآمدهــای  وصــول 
فرآورده هــای نفتی، محصوالت پتروشــیمی 
و خالــص گاز صادراتــی ۲.۵ برابــر شــده و در 
موضوع گاز این رقم به ۳.۵ تا ۴ برابر رسیده 

  || صفحه  صفحه 44    || صفحه  صفحه 77  است...

 گرانی شیرینی 
در آستانه شب عید

3

نفت ۲۰۰ دالری در راه است
4

کره کننده بازگشت مذا
ارشد ایران به وین

2

طرح آزمایشی باز توزیع 
یارانه بنزین در کیش مثبت 

ارزیابی شد
4

دالرزدایی پوتین به سلطه 
اقتصادی آمریکا پایان می دهد؟

2

 تسهیل صدور مجوزها؛
 رمز اصلی رونق تولید و تحقق 

همه سیاست ها
   اسماعیل محمدی، کارشناس اقتصادی

ایــران با یــک درصد جمعیت جهان، ۷ تا ۸ 
درصــد منابــع تولید ثروت دنیا را در اقتصاد 
فضا، روی زمین و زیر زمین دارد که با پیروزی 
انقالب اسالمی همه این منابع به معنی واقعی 

کلمه؛ »ملی« شد.
این منابع که ملی شده است باید »ملتی« هم 
بشود یعنی همه ملت وارد همه محدوده های 
تصمیم سازی و تولید ثروت شوند و محدوده 
یا محدوده های ممنوعه نیز حذف شــود.  اما 
اقتصاد سیاسی ایران در دهه های اخیر به ویژه 
از برنامه دوم توسعه )با شعار تعدیل اقتصادی 
و به توصیه بانک جهانی( تاکنون اسیر دام های 
متعددی شده است و تاکنون نیز ادامه دارد.

یکی از این دام های ســخت هم در شــرایط 
سخت صدور مجوز های کسب و کار و انحصار 
ضــد اقتصادی در این فرایند ها قابل ردیابی 

است.
 نامگذاری اقتصاد ســال ها الگوی حرکت و 
نقشــه راه را نشــان داده، اما مانع تراشی در 
صدور مجوز ها هرگز اجازه نداده است، همه 
مردم وارد جریان های تحقق اهداف اقتصادی 
سال شوند و انحصار آشکار و پنهان در بیشتر 
نهاد ها و تشکل های غیردولتی نیز هرگز اجازه 
نداده است مردم به راحتی وارد محدوده های 
تولید ثروت شوند و معموال با »محدوده های 

ممنوعه تولید ثروت« مواجه اند.
 این روند متاسفانه هزینه ورود به محدوده های 
تولید ثروت را به شدت افزایش داده و گاهی 
هم مانع شــده اســت البته در مقابل برای 
متصدیان امور، رانت های نجومی هم فراهم 
کرده است و مقاومت ها در قانون تسهیل صور 
مجوز های کســب و کار همین عده تشکیل 
می دهنــد. همه مردم انتظار دارند دولت ۱۳ 
در امتداد طرح های سختی که اجرا کرده است 
کار های طرح های تسهیل صدور مجوز کسب 
و کار را بــه طــور کامــل و تام اجرایی کند تا 
هزینه های کارآفرینی کاهش یابد و به حداقل 

یا صفر هم برسد و حتی تشویق هم بشود.
در آن صــورت می توان به تحقق قابل توجه 
اهــداف برنامه های توســعه و قانون بودجه 
ساالنه و سیاست های کلی و اسناد باالدستی 
و پایین دستی هم امیدوار بود و رونق اقتصادی 
دســتاورد حداقلی آن اســت و بستر را برای 
پیگیری همــه سیاســت های اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی مانند ساماندهی نرخ ارز 
ترجیحــی فراهم خواهد کرد، چون به رونق 

تولید ملی کمک می کند.
با تسهیل فرایند های صدور مجوز های کسب 
و کار و کارافرینــی، فعالیت هــای اقتصادی 
شــدت و رشــد فزاینده می یابد و مصرف و 
تولید با خوش بینی انجام می شــود و رشــد 
و توسعه را با هم پوشش می دهد که به معنی 
رونق تولید ملی است. دوره های رونق معموال 
با افزایش تولید، سطح سرمایه گذاری به ویژه 
در زمینه ایجــاد ظرفیت های تولید جدید، 
بسط اعتبارات، افزایش قیمت ها متناسب با 
تقاضاها، کاهش نرخ بیکاری و اشتغال مطلوب 
و فراوانی تشکیل بنگاه های اقتصادی ارزیابی 
می شود. در این روند باید همه عوامل تولید 

فعال باشند و ...
ادامه در صفحه 2

یادداشت

نماینده مجلس: 

 مشغول جمع آوری امضا 
 برای استیضاح 

وزیر ارتباطات هستیم

ذبیــح اهلل اعظمی نماینــده جیرفت و 
عنبرآبــاد در مجلس درباره علت کندی 
ســرعت اینترنت، اظهار کرد: »هم زیر 
ســاخت ها خوب نیســت و هم وزیر به 
وعده های برنامه خود عمل نکرده است. 
نمی دانم ایشان در کندی سرعت اینترنت 
نقــش دارنــد یا خیر، ولی دالیل ما برای 
اســتیضاح ایشان این است که در استان 
کرمان که حتی وزیر سابق هم اعتراض 
کردند که زیرســاخت های مخابراتی در 
این اســتان بسیار مشــکل دارد، آقای 

زارع پور هیچ قدمی برنداشته اند.«
ذبیح اهلل اعظمی  در پاســخ به پرسشی 
مبنــی براینکه آیــا مجلس تصمیم به 
اســتیضاح وزیر ارتباطات دارد یا خیر، 
گفــت: »در حــال حاضر مشــغول به 
جمع آوری امضا برای اســتیضاح ایشان 
هســتم و تاکنون بیش از ۲۰ امضا جمع 

شده است.«
اعظمــی در پایــان تاکید کــرد: »وزیر 
ارتباطــات علیرغم اینکــه قول دادند و 
مــا هــم به صورت کتبی و هم به صورت 
شفاهی به ایشان تذکر دادیم، اما در این 

راستا هیچ عملی را انجام نداده اند.«

خبر ویژه گسترده روغن تقلبی خبر تکان  دهنده از قاچاق 
خبر تکان دهنده است. در برخی بطری های 
کشف شده قاچاق، به جای روغن خوراکی، 

ضایعات مواد شیمیایی پر می شود.
 کار از قاچاق صرف روغن گذشــته اســت. 
شبکه سازمان یافته قاچاق فقط روغن های 
تولید شده یارانه ای را قاچاق نمی کنند آنها 
در اقدام اخیرشان دست به تقلبی فاجعه بار 
زده اند و به جای محصول استحصال شده 
از دانه های روغنی، ضایعاتی بی شباهت به 
روغن اما با نام روغن نباتی را قاچاق می کنند.

 محموله های روغن های تقلبی که در استان 
مرزی سیستان و بلوچستان کشف شده، به 
گفتــه مقامات مطلع، بعضا در بازار داخلی 
نیز عرضه می شود. بنابراین نه تنها وجهه 
ایــران در بازارهای صادراتی منطقه با این 
محموله های تقلبی تخریب می شود بلکه 
مصرف کنندگان داخلی نیز در معرض خطر 

استفاده از ضایعات قرار دارند.
 محمد محبی دبیر کمیسیون برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز سیســتان و بلوچســتان خبر تقلبی 
بودن روغن های کشف شده را اعالم کرده 
و می گوید: هفته گذشته چندین انبار روغن 
خوراکــی قاچاق با همکاری پلیس امنیت 
اقتصادی کشف شد که میزان محموله های 

این کشــفیات حدود ۱۰۰ تن برآورد شده 
است.  او توضیح می دهد: از ۱۰۰ تن روغن 
کشف شده، حدود ۴۰ تن بدون هیچ عالمت 
استانداردی است و عمدتا در مراکز غیرمجاز 
پر شده است. چنانکه با انجام آزمایش های 
صورت گرفته روی محموله های کشف شده 
قاچاق مشخص شد که این محموله ها روغن 
خوراکی نیست و ضایعاتی از مواد شیمیایی 
است که شباهتی به روغن نباتی ندارد. این 
آزمایش از ســوی سازمان استاندارد انجام 
شده و در پاسخ آزمایشگاه سازمان استاندارد 
قید شده است که نمونه آزمایش شده، روغن 

خوراکی نیست.
 محبی می افزاید: این محموله ها در مراکز 
غیرمجاز تهیه شــده و با سوءاســتفاده از 
برندهای معروف کشــور قاچاق می شود و 
ممکن اســت بخشی از آن نیز در بازارهای 

داخل نیز عرضه شود.

 اعزام به مرز مستقیم 
از کارخانه و کارگاه های غیرمجاز

به گفتــه دبیر کمیســیون برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز سیســتان و بلوچســتان تاریخ تولید 
محموله های کشــف شده مربوط به ۲ روز 

یا سه روز پیش از کشف بوده است. این به 
مفهوم آن است که روغن ها از همان درب 
کارگاه مستقیم به مرز هدایت شده و اصال 
با انگیزه قاچاق تولید می شوند. در این رابطه 
مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق ورود کرده و 
کارخانه های تولیدکننده را تحت رصد قرار 
داده است.  کارگاه های غیرمجاز روغن در ۲ 
سال گذشته مثل قارچ از زمین سر برآوردند. 
در ایــن کارگاه هــا گالن های بزرگ روغن 
پر شــده و نام برخی برندهای معتبر به آن 
الصاق می شود. اما مشخص نیست موادی 
که به نام روغن در این گالن ها ریخته می 
شود چیست و چه زیان هایی برای سالمت 

مصرف کننده دارد.
 در کشــف یکــی از کارگاه های غیرمجاز 
روغــن توســط پلیس امنیــت اقتصادی 
چندیــن کارگر اتباع بیگانه کار می کردند 
که اطالعی از محتویات ظروف نداشتند. آنها 
اعتراف می کردند که این کار را به خواست 
صاحــب کارگاه به طور مخفیانه انجام می 
دادند اما نمی دانســتند چه ماده ای را در 

بطری ها و گالن ها پر می کنند.
شکایت به مراجع قضائی و اعاده حیثیت

امیرهوشنگ بی رشک دبیر انجمن روغن 
نباتــی در گفت و گو با خبرآنالین از وجود 

روغن های تقلبی قاچاق اظهار بی اطالعی 
می کند و می افزاید: در صورتی که مشخص 
شــود با نام برندهای معتبر، قاچاق صورت 
مــی گیرد به طور حتم واحدهای حقوقی 
صنایــع از طریق مراجع قضائی موضوع را 
 پیگیــری کرده و اعــاده حیثیت خواهند

 کرد.
 او با تاکید بر اینکه درخواست ما از مسئوالن 
دستگیری هرچه سریعتر این مجرمان است 
متذکر می شــود: پیدا کردن سرشبکه ها 
نیز کار پیچیده ای نیســت. در صورتی که 
راننده های متخلف را دستگیر کنند محل 
بارگیری محموله ها و نهایتا کارگاه فروشنده 

آن مشخص می شود.
او با بیان اینکه تا کنون با مواردی از روغن 
های غیراستاندارد در صنعت مواجه نشده 
اند می گوید: بازی با سالمت مردم گناهی 
نابخشــودنی است و متخلفان باید به اشد 
مجازات محکوم شــوند. او تاکید می کند 
که کارخانجــات به دنبال قاچاق نبوده اند 
و تخلفــی در صنایــع در حــوزه قاچاق تا 
کنون مشاهده نشده است. قاچاق روغن از 
ســوی سودجویانی انجام می شود که جزو 
تولیدکنندگان نبوده و ســالمت مردم نیز 

برای آنها مهم نیست.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگیسرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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سیاست 22
از سوی قالیباف؛

قانون »رتبه بندی معلمان« 
به دولت ابالغ شد

رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
بــه رئیس جمهــور، قانــون رتبه بندی 
معلمان را ابالغ کرد. محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شــورای اســالمی، طی 
نامه ای به ســید ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهور کشورمان، قانون نظام رتبه بندی 
معلمان را ابالغ کرد.  گفتنی است الیحه 
رتبه بنــدی معلمان پــس از تصویب در 
مجلس شورای اسالمی، توسط شورای 
نگهبان مورد بررســی قرار گرفت و برای 
رفع ایراداتی، مجدداً به مجلس بازگشت. 
ایــرادات نهایی این الیحه برطرف و بعد 
از تصویب نمایندگان، توســط شورای 

نگهبان نیز تأیید شد.

هشدار روسیه به کشور های 
کمک کننده به اوکراین

دولــت روســیه می گویــد از طریــق 
سفارتخانه های خود به کشور هایی که با 
ارسال سالح و داوطلب به اوکراین کمک 
نظامی می کنند، پیام هایی ارسال کرده و 
نسبت به عواقب اینگونه اقدامات هشدار 
داده اســت. به نقل از اســپوتنیک، ماریا 
زاخارووا، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
روســیه تصریح کرد که مسکو این پیام 
را از طریق سفرای خود به وزارتخانه های 
کشــور های میزبان اعالم کرده و هشدار 
داده کــه مســئولیت هرگونه تالش در 
زمینــه تامین نیرو و تســلیحات برای 
اوکراین بر عهده این کشور ها خواهد بود.

 اردوغان تروریست ها را 
به اوکراین اعزام کرد

حــدود ۴۵۰ نفــر از تروریســت های 
خارجی وابســته به تشکیالت موسوم به 
»الترکستانی«، »حراس الدین« و »انصار 
التوحید« از طریق مرزهای ترکیه راهی 
اوکراین شدند. خبرگزاری اسپوتنیک  به 
نقــل از منابع آگاه گزارش داد: این افراد 
از استان ادلب برای کمک به اوکراین در 
مواجهــه با نیروهای روســی، راهی این 
کشور شدند و ظرف سه روز پس از ترک 
کشور سوریه، از طریق ترکیه  خود را به  

نیروهای اوکراینی رساندند.
نزدیکان این افراد به اسپوتنیک گزارش 
دادند که ســرکرده هــای گروه »هیات 
تحریر الشــام« )جبهه النصره ســابق(، 
اوایل هفته گذشــته نشســت هایی با 
رهبران تشــکیالت موســوم به »حزب 
اســالمی ترکســتانی«  و سرکرده های 
گروههای تروریســتی موسوم به »انصار 
التوحید« و »حراس الدین« داشته و در 
این نشســت ها تصمیم گرفته شده که 
به گروههای محدودی از عناصر مســلح 
وابسته به این تشکیالت اجازه عزیمت به 

اوکراین از طریق ترکیه داده شود.

کره کننده  گشت مذا باز
ارشد ایران به وین

علی باقری کنی، معاون وزیر امورخارجه 
ایران پس از یک سفر کوتاه به تهران به وین 
بازگشت.علی باقری، رییس هیات مذاکره 
کننده ایران در مذاکرات برجامی وین که 
به منظور مشــورت با مقامات ارشد این 
کشور در سفری کوتاه به تهران بازگشته 
بود، روز چهارشنبه برای ادامه مذاکرات 
به وین بازگشت. گفته می شود، مذاکرات 
احیــای برجام به مرحله نهایی رســیده 
است و دو طرف باید درباره چند موضوع 

باقی مانده تصمیم سیاسی بگیرند.

جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار و تصمیمات مهمی 
برای کاهش قیمت برخی اقالم و کاالها اتخاذ شد. محمد مخبر در این جلسه با اشاره به 
نزدیک شــدن شــب عید و ماه مبارک رمضان گفت: هیچگونه افزایش قیمت برای اقالم 
مورد نیاز خانوار در این ایام پذیرفته شده نیست. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه 
تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که در ایام پایانی سال قیمت کاالها افزایش پیدا می 
کند تصریح کرد: رویکرد جدی دولت سیزدهم این است که در ایام پایانی سال که مصرف 

و نیاز مردم بیشتر می شود،  نباید قیمت کاالها افزایش پیدا کند.
در ادامه این نشست تصمیماتی در راستای کاهش قیمت برخی کاالها و جلوگیری از گران 

فروشی اتخاذ و ستاد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات سیب زمینی تا 
سقف ۱۰۰ هزار تن مجوز داد و همچنین مقرر شد از محل ذخیره میوه شب عید، از روز 
شنبه به صورت گسترده توزیع میوه در کشور آغاز شود. واردات ۱۰ هزار تن گوشت گرم 
گوسفندی و واردات ۱۷۰ هزار تن روغن برای تنظیم بازار این دو محصول از دیگر تصمیمات 
اتخاذ شــده در این جلســه بود.   در این جلســه همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی 
فهرست کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای واردات روغن ارز با نرخ ترجیحی دریافت 
کرده اند اما روغن در بازار توزیع نکرده اند را به ســازمان تعزیرات حکومتی اعالم تا مورد 

بررسی و در صورت احراز تخلف، مورد برخورد قرار گیرند.

در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس جمهور:

مجوز واردات روغن، گوشت گوسفندی و سیب زمینی صادر شد

خبر ویژه یادداشت

هزاران اوکراینی 
در هوای سرد و 
برفی ایرپین از 

روی یک پل چوبی 
که جایگزین پل 

تخریب شده 
گردیده به مناطق 

امن می روند

عکس های منتشر شده توسط کاخ 
الیزه، حال و روز امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه را پس از گفتگو 
با همتای روسی اش نشان می دهد 
که در آن نشانه هایی از غم و اندوه و 
ناامیدی در چهره او دیده می شود

گزارش تصویری

  تسهیل صدور مجوزها؛
 رمز اصلی رونق تولید و 
تحقق همه سیاست ها

ادامه از صفحه اول: 
همه مردم نیــز وارد فرایند های تصمیم 
ســازی و تولید ثــروت در هر مکان و هر 
زمان بشــوند. » مزیت هــای اقتصادی و 
تولیدی« اگر بموقع شناسایی و در زمان 
و مکان درست و دقیق بهره برداری نشوند با 
گذر زمان ارزش اقتصادی خود را به تدریج 
از دســت می دهند و مزیت تولید ثروت 
که امروز وجود دارد، دیگر برای سه سال 
دیگر ثابت و پایدار نخواهد ماند و نمی توان 
با مجوز ســه یا ده سال دیگر؛ امروز از این 
مزیــت حرف زد؛ بنابراین باید مجوز های 
کسب و کار و تولید با خلق مزیت همزمان 
شود به ویژه در عصر اقتصاد دانش محور 

و دانش بنیان.
از طرف دیگر اگر رونق تولید شکل بگیرد و 
طرف های عرضه اقتصاد ملی تقویت شود 
اجرای سیاســت های ملی مانند نرخ ارز 
ترجیحی هم کمترین هزینه های جانبی 
را خواهد داشت و اگر تولید رونق پیدا نکند 
هر گونه دست کاری در نرخ ارز ترجیحی 
شاید هزینه های زیاد داشته باشد؛ بنابراین 
همه چیز از رونق تولید آغاز می شــود و 
کلید آن هم آســان ســازی و کم هزینه 
کردن صدور مجوز های کسب و کار است 
و مدیریت اقتصاد سیاسی ایران در دولت 

سیزدهم باید این مناع را بشکند.
امید می رود دولت ۱۳ این بار نیز با موفقیت 

این مسیر را طی کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما

ترامپ پس از افزایش قیمت سوخت؛

هنوز دلتان برایم تنگ نشده؟
دونالد ترامپ در واکنش به افزایش شدید 
قیمت ســوخت در آمریــکا در بیانیه ای 
کوتــاه گفت: »هنوز دلتــان برایم تنگ 
نشــده اســت؟!« بیانیه ترامپ هم زمان 
با تصمیم جــو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریــکا مبنی بر ممنوعیت واردات نفت 
و گاز روســیه منتشر شد؛ اقدامی که در 
پی حمالت روســیه به اوکراین صورت 
گرفــت و با »بحران قیمت سرســام آور 
نفــت« مواجه شــد. دونالــد ترامپ در 
واکنــش بــه افزایــش شــدید قیمت 
ســوخت در آمریکا، جــو بایدن را به باد 
انتقــاد گرفت و در بیانیه ای کوتاه عنوان 
 داشــت: »هنوز دلتان برایم تنگ نشده

 است؟!«
بــه گزارش ایندیپندنــت، بیانیه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا هم 
زمان با تصمیم جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا مبنی بر ممنوعیت واردات نفت و 
گاز روسیه منتشر شد؛ اقدامی که در پی 
حمالت روسیه به اوکراین صورت گرفت 
و بــا »بحران قیمت سرســام آور نفت« 

مواجه شد.
پس از آن، ترامپ، جو بایدن را به خاطر این 
واقعیت که اروپا نفت روسیه را مانند آمریکا 
تحریم نمی کند، به باد انتقاد گرفت. رئیس 
جمهوری سابق آمریکا در بیانیه ای عنوان 
داشــت: همانطور که تایید شــده است، 
بیشتر اروپا، آمریکا را درخصوص تحریم 
نفت و گاز روسیه همراهی نخواهند کرد. 
طبــق معمول آمریکا در آنجا تنها خواهد 
ماند و اروپا از آن سوءاستفاده خواهد کرد، 
آن هم درســت زمانی که ما از آن ها دفاع 

می کنیم.

ح مشترک مسکو و پکن؛ احساس خطر واشنگتن از طر

دالرزدایی پوتین به سلطه اقتصادی آمریکا پایان می دهد؟
تحریم های ســخت گیرانه اضافی 
علیه روسیه می تواند در کوتاه مدت 
بــه اوکراین کمــک کند، اما خطر 
تســریع یک جنبش گســترده تر 
دالرزدایــی را دارد که می تواند در 
بلندمدت اساســاً رهبری جهانی 

ایاالت متحده را تضعیف کند.
زانگویان زو لیو عضو اقتصاد سیاسی 
بین الملل در شورای روابط خارجی 
و میحائیل پاپا اســتادیار توســعه 
پایدار و حکومت جهانی در مدرسه 
فلچر، دانشــگاه تافتس در مقاله ای 
مشترک با عنوان " محور ضددالر"  
در نشریه فارن افرز به بررسی طرح 
مشترک چین و روسیه برای مقابله 
ســلطه واحــد پولــی دالر آمریکا 
پرداختنــد. در مشــروح این مقاله 

آمده است:
نیروهای روســیه اکنــون در حال 
تصــرف ســرزمین های سراســر 
اوکراین هســتند، اهداف نظامی و 
غیرنظامــی را گلوله باران می کنند 
و بــه تصرف کیف، پایتخت نزدیک 
تر می شــوند. واکنش بین المللی 
بــه حملــه والدیمیــر پوتیــن، 
رئیس جمهور روسیه آتشین بوده 
است و متحدان ایاالت متحده علیه 
این تهاجم متحد شده اند. جو بایدن، 
رئیس جمهور ایاالت متحده، جامعه 
بین المللی را در اعمال تحریم های 
تنبیهی بر نخبگان و شــرکت های 
روســی به قصد فلج کردن اقتصاد 
روسیه و تغییر مسیر، رهبری کرده 
اســت. اما تاکنون، ایــن اقدامات 
نتوانسته روسیه را مجبور به پذیرش 

آتش بس یا عقب نشینی کند.
 باید دید که پوتین چه خواهد کرد 
و چــه زمانی تحریــم ها نارضایتی 
عمومی بیشــتری را در روســیه بر 
خواهــد انگیخت؛ البته اگر چنین 
کند. امــا این تحریم های تنبیهی 
ممکن است از راه دیگری نیز نتیجه 
معکوس داشته باشد. قدرت نمایی 
اقتصادی آمریکا توسط بایدن تنها 

روسیه و سایر رقبای ایاالت متحده، 
به ویژه چین را جســور می کند تا 
ایاالت متحده را از قدرتی که تحریم 
ها را بسیار ویرانگر می کند، محروم 
کنند. روسیه و چین ابتکارات خود 
را برای »دالرزدایی« از اقتصاد خود 
تســریع خواهند کرد و موسسات 
و ســاختارهای مالی جایگزینی را 
ایجــاد خواهند کرد که هم از خود 
در برابر تحریم ها محافظت کنند و 
هم موقعیت دالر آمریکا را به عنوان 
ارز غالب جهان تهدید کنند. بدون 
اقــدام هماهنگ، ایــاالت متحده 
بــرای معکوس کردن این جنبش و 
تضعیف جایگاه جهانی خود مبارزه 

خواهد کرد.
برتــری دالر آمریکا در سیســتم 
مالی جهانی، با حمایت بازارهای پر 
جنب و جوش ایاالت متحده و قدرت 
نظامی بی بدیل ایاالت متحده، هر 
گونه تحریمی را که توسط واشنگتن 
اعمال می شود، وحشتناک می کند. 
هیچ ارز دیگری، از جمله یورو و یوان، 
نتوانســته دالر را از جایــگاه اصلی 
خــود در اقتصاد جهانی و بازارهای 
مالــی بین الملل تنــزل دهد. دالر 
پرمصرف ترین ارز ذخیره شــده در 
جهان اســت. این ارز، فاکتور اصلی 
در تجارت بین المللی و ارز پیشــرو 
در بیــن مؤسســات مالی جهانی 

اســت. بر بازارهای ســهام جهانی، 
بازارهای کاال، امور مالی توســعه، 
ســپرده های بانکی و اســتقراض 
شــرکت های جهانی تسلط دارد. 
در مواقع بحران، مردم در سراســر 
جهان به دالر به عنوان اولین انتخاب 
خود بــرای ارز امن روی می آورند. 
تحریم های ایــاالت متحده عماًل 
قدرت مالی یک متجاوز خارجی را 
قطع می کند و از افزایش سرمایه در 
بازارهــای جهانی برای تأمین مالی 

فعالیت هایش جلوگیری می کند.
روســیه ممکن است صریح الهجه 
تریــن قهرمــان دور انداختن یوغ 
دالر باشد، اما دستور کار آن در بین 
قــدرت های بزرگ جذابیت زیادی 
دارد. تعهد چین به تنوع بخشیدن به 
ذخایر ارزی خود، تشویق تراکنش 
های بیشــتر به یوآن و اصالح نظام 
ارزی جهانــی از طریق تغییرات در 
صندوق بین المللی پول، استراتژی 
روســیه را بیشتر تقویت می کند. 
بدتر شــدن روابط ایاالت متحده و 
چین، پکن را تشــویق می کند تا با 
مســکو در ایجاد یک سیستم مالی 
معتبــر جهانی که ایاالت متحده را 
مستثنی می کند، بپیوندد. چنین 
سیستمی کشورهای تحت تحریم 
ایاالت متحده را جذب خواهد کرد. 
حتی بــرای متحدان اصلی ایاالت 

متحــده که امیدوارند ارزهای خود 
را بــه ضرر دالر تبلیغ کنند، جذاب 
است. هنگام اعمال تحریم ها، دولت 
بایدن نه تنها باید در نظر بگیرد که 
ایــن اقدامــات چگونــه جنگ در 
اوکراین را شکل می دهد، بلکه باید 
به نحوه تغییر سیستم مالی جهانی 

نیز توجه کند.

یک ائتالف رو به رشد
ابتکارات یکجانبه روسیه برای فرار 
از کنترل دالر ممکن است ماهیت 
دفاعی داشــته باشد، اما این کشور 
همچنین با ســایر کشورها برای از 
بیــن بردن ســلطه دالر همکاری 
کرده است. این ائتالف ها تهدیدی 
بلندمدت برای نقش برجسته دالر 
در تجــارت بین المللی و در نتیجه 
چالشی برای رهبری جهانی ایاالت 
متحده است. تمایل مشترک برای 
کاهش وابســتگی بــه دالر، روابط 
روســیه و چیــن را تقویــت کرده 
است. ســوآپ دوجانبه ارز بین دو 
بانک مرکزی به روســیه کمک کرد 
تــا تحریم های ایاالت متحده را در 
ســال ۲۰۱۴ دور بزنــد و تجارت و 
سرمایه گذاری دوجانبه را تسهیل 
کنــد. در ســال ۲۰۱۶، دیمیتری 
مدودف، نخســت وزیر، خواســتار 
هماهنگی سیســتم های پرداخت 

ملــی دو کشــور شــد و در مــورد 
چشــم انداز راه اندازی یک سیستم 
پرداخت مرزی جدید روسیه و چین 
برای تسویه حساب های مستقیم 
به یوان و روبل بحث کرد. در ســال 
۲۰۱۸، پوتیــن اظهار داشــت که 
روســیه و چیــن "عالقه خود را در 
اســتفاده فعال تر از ارزهای ملی در 
پرداخت های متقابل تایید کردند."

در سال ۲۰۱۹، چین روابط خود با 
روسیه را به "مشارکت استراتژیک 
جامــع هماهنگی بــرای یک دوره 
جدیــد" ارتقــا داد، کــه باالترین 
ســطح روابط دوجانبه چین است. 
پــس از آن، بانک مرکزی روســیه 
۴۴ میلیارد دالر در یوان ســرمایه 
گذاری کرد و سهم خود را در ذخایر 
ارزی روســیه از پنج به ۱۵ درصد 
در اوایل ســال ۲۰۱۹ افزایش داد. 
ذخایر یوان روســیه حدود ده برابر 
میانگین جهانی است و تقریباً یک 
چهارم ذخایر جهانی یوان را تشکیل 
می دهد. در ســال ۲۰۱۹، چین و 
روســیه معاهده ای امضا کردند که 
اســتفاده از پول ملی مربوطه را در 
تجــارت فرامرزی بــه ۵۰ درصد 
افزایش می دهد. در ســال ۲۰۲۱، 
ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه از چین خواست تا با روسیه 
برای کاهش وابستگی خود به دالر 
آمریکا و سیســتم هــای پرداخت 
غربی همکاری کند. دولت روســیه 
به صندوق ســرمایه گذاری روسیه 
اجــازه داد تا در ذخایر یوان و اوراق 
قرضه دولتی چین سرمایه گذاری 
کند. سیاستگذاران چینی امیدوارند 
که مشــارکت با روسیه به گسترش 
زیرساخت های مالی مبتنی بر یوان، 
از جمله رقیب چینی ســوئیفت و 
سیستم پرداخت کارت بانکی رقیب 
کمک کند، در نتیجه وضعیت یوان 
به عنوان یک ارز ذخیره و استقالل 

مالی چین را تقویت کند.

کوتاه از سیاست

بین الملل
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3اقتصاد
پیش بینی یک کارشناس از 

قیمت ارز در سال ۱۴۰۱ 
یک استاد دانشگاه گفت: در حالی 
که دولت ســال ها پس از پرداخت 
یارانه ها قادر نیســت نســبت به 
حــذف یارانه بگیــران برخوردار 
اقدام کند، چطور می تواند زمینه 
را برای برخورداری جمعیت هدف 
از یارانــه ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی 

فراهم کند .
مرتضــی عزتــی در خصــوص 
پیش بینی وضعیت ارزی کشــور 
در ســال اینــده گفت: اگر برجام 
احیا بشــود، امکان کاهش قیمت 
ارز وجود دارد اما سیاســت دولت 
بر این استوار است که امکانی برای 
کاهش بیشتر قیمت ارز را فراهم 

نکند. 
 وی گفت: وقتی در بودجه ســال 
آینده قیمت دالر ۲۳ هزار تومان 
پیش بینی شــده است، طبیعی 
است که نرخ دالر در هر شرایطی 
پاییــن تر از این رقم نیاید اما یک 
نکته مهــم وجود دارد ، اینکه آیا 
دولت قصــد دارد مازاد صادرات 
نفت را دوباره صرف هزینه جاری 

کند یا خیر . 
 وی در توضیــح این مطلب افزود: 
نکته بسیار با اهمیت این است که 
فرصتی اســتثنائی در اختیارمان 
اســت و اگر از ایــن فرصت بهره 
نبریم، ممکن اســت دیگر قادر به 
بازسازی اقتصاد نباشیم . اگر قرار 
است نرخ دالر در همین محدوده 
بماند، بهتر اســت مازاد صادرات 
نفت نســبت به شرایط فعلی نیز 
صرف ســرمایه گــذاری و تولید 
شــود اما گویا برخی عالقمند به 
پول پاشــی و توزیع پول به عنوان 
یارانه هســتند نه ایجاد شــغل و 

سرمایه گذاری . 

 مضرات سیستم کاالبرگی 
 وی اضافــه کرد: جمعیت محدود 
واردکننده چنین فساد گسترده 
ای را رقم زدند، حال ســئوال من 
این اســت که در غیاب سیســتم 
درســت شناســایی چطور قرار 
اســت یارانه نقــدی بدهند و اگر 
بنــا بر پرداخت کاالبرگ اســت، 
بگویند که چه کســی  قرار است 
کاالهــای یارانه ای را تامین کند 
و چه کســانی بهره مند می شوند 
و در عین حال نحوه توزیع کارت 
کاالبرگ چیست؟ این ها عملیاتی 
به مراتب گســترده تر از عملیات 
پرداخت یارنه ارزی را می طلبد . 
وی به تجربه توزیع سراسری کوپن 
در کشور اشاره کرد و گفت: وقتی 
مدیران ما بسیار اخالقی تر از امروز 
بودند و شــفافیت نیز بسیار باالتر 
از حــاال بود و آمار تخلف مدیران 
بســیار اندک، توزیع کاالبرگ ان 
قدر دردسر آفرید که عطای آن را 
به لقایش بخشــیدند و این ماجرا 
جمع شــد حاال امــا در این فضا 
چطور قرار اســت دوباره رجعتی 
به تجربه شکســت خورده داشته 

باشیم ؟

گفت و گو

 عضو اتاق بازرگانی تهران 
ح کرد مطر

 پایان قاچاق دارو 
با حذف ارز ترجیحی

عضــو هیئــت رییســه اتــاق 
بازرگانــی تهــران می گوید با 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می توان 
انتظار داشت که راه قاچاق دارو 
به خارج از کشور مسدود شود.

ناصــر ریاحــی اظهــار کــرد: 
برآوردهای ما از بازار دارو نشان 
می دهد که بخشــی از داروهای 
تخصیصــی در داخل کشــور 
مصــرف نمی شــود و با توجه به 
اینکــه با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه 
یــا تولید شــده اند، برای برخی 
این صرفه وجود داشــت که این 
داروها را به خارج از کشور قاچاق 
کنند. بررســی ها نشان می دهد 
که در سال های گذشته نزدیک 
بــه ۲۰ درصد از داروهای ایران 
به خارج از کشور از قاچاق شده 

است.
وی بــا بیــان این کــه با حذف 
ارز ترجیحــی راه بــرای قاچاق 
گســترده دارو بســته می شود، 
بیــان کــرد: اگر به جــای این 
ارز، ارز نیمایــی ماننــد ســایر 
واردکنندگان بــه صنعت دارو 
نیــز اختصاص یابــد، می توان 
انتظار داشــت که با قیمت های 
واقعی جلــو قاچاق دارو گرفته 
شود و به این ترتیب این سیاست 
نه تنها باعث کاهش دسترسی به 
دارو یا افزایش قیمت نمی شود 
که حتی به عرضه بیشــتر دارو 

در بازار نیز کمک خواهد کرد.
رییس اتحادیه واردکنندگان 
دارو بــه محدودیت هایی که 
در تامیــن ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در ســال های گذشته وجود 
داشــته نیز پرداخت و افزود: 
برخــی از کمبودهــا در بازار 
دارو تحت تاثیر همین اتفاق 
بوده اســت. چه در دولت قبل 
و چــه در ماه های گذشــته با 
توجه به محدودیت منابع در 
تخصیــص ارز دولتی، بارها 
اتفــاق افتاده کــه ارز دارو به 
موقــع تامین نشــده یا تمام 
تقاضــای واردکننــدگان را 
پوشش نداده و همین موضوع 
بعضا به کمبود برخی داروها 

در بازار منجر شده است.
ریاحی دربــاره افزایش قیمت 
برخــی داروهــا در ماه هــای 
گذشته نیز توضیح داد: با توجه 
بــه محدودیــت منابــع ارزی، 
نهادهای تصمیــم گیر مجبور 
شــدند ارز برخی از داروها را به 
نیمایــی تغییر دهند. با توجه به 
همین اتفاق، در ماه های گذشته 
یک افزایش قیمتی به وجود آمد 
و قیمــت برخی داروها افزایش 

یافت.

دبیر انجمــن صنفی صنایع 
و  شــیرینی  بیســکوئیت، 
شکالت ایران با اظهار نگرانی 
نســبت به دشواری تهیه مواد 
اولیه گفت: قیمت شــیرینی 
از دو مــاه گذشــته تغییری 
نداشــته، ولی به دلیل گرانی 
مــواد اولیــه به ویژه شــکر و 
کمبود روغن نســبت به سال 
گذشــته چندین نوبت گران 

شده است.
اندک اندک شیرینی و شکالت 
شــب عید بــه دلیل گرانی به 
کاالی لوکــس تبدیل شــده 
اســت. این در حالی است که 
جمشید مغازه ای، دبیر انجمن 
صنفی صنایع بیســکوئیت، 
شیرینی و شــکالت ایران از 
دشــواری تامین مــواد اولیه 
تهیه شیرینی سخن می گوید 
و از کمبود روغن و گرانی شکر 

گالیه مند است.
کاهش تقاضا برای شیرینی 

شب عید
دبیر انجمــن صنفی صنایع 
و  شــیرینی  بیســکوئیت، 
شــکالت ایرانفــت: در حال 
حاضر تولید شیرینی صنعتی 
نســبت به سال گذشته بسیار 

کاهش یافته است.
جمشــید مغــازه ای در مورد 
دالیل کاهش تولید شیرینی 
شب عید ۱۴۰۱ نسبت به شب 
عید سال گذشته گفت: تولید 
شــیرینی صنعتــی به دلیل 
مشــکالتی که در تهیه مواد 

اولیه داشتیم، نسبت به سال 
گذشــته کمتر شــده؛ ضمن 
اینکه تقاضا هم ازسوی مردم 

کمتر است.
شیرینی دیگر در اولویت 

خرید مردم نیست
دبیر انجمــن صنفی صنایع 
و  شــیرینی  بیســکوئیت، 
شکالت ایران با بیان اینکه در 
حال حاضر شیرینی و شکالت 
به کاالی لوکس تبدیل شــده 
است، گفت: طبیعتا شیرینی 
و شکالت با توجه به نقدینگی 
و کاهــش قدرت خرید مردم، 
در ســبد مصرفی مردم جایی 
نــدارد و در اولویت ســوم یا 

چهارم خرید آنهاست.
مغــازه ای ادامــه داد: قیمت 
شــیرینی و شکالت صنعتی 
در شــب عید امسال نسبت به 
دو ماه گذشته تغییری نداشته 
و بــا همان قیمت های دو ماه 
پیش؛ یعنی قیمت شــیرینی 

شب چله عرضه می شود.

کاهش ۴۰ درصدی خرید 
شیرینی

دبیر انجمــن صنفی صنایع 
و  شــیرینی  بیســکوئیت، 
شــکالت ایران بــا تاکید بر 
اینکه افزایش قیمت شیرینی 
و شــکالت با توجه به کسادی 
بازار در وضعیت فعلی اصال به 
نفع تولیدکنندگان نیســت، 
در گفتگــو با اقتصاد ۲۴ ادامه 
داد: آنجایی که کاالی ما جزو 
ســبد مصرفی مردم نیست و 
مــردم تنها به خرید کاال های 
اساسی و ضروری می پردازند، 
شــیرینی بــه کاالی لوکس 
و تفننــی تبدیل شــده؛ در 
ایــن وضعیت اگر قیمت ها را 
افزایش بدهیم همین ســهم 
بازار را هم از دست می دهیم. ما 
با حداقل سود ممکنه تولیدات 

مان را به فروش می رسانیم.
تــو  محصــول  قیمــت 
اسنپ مارکت رو حدس بزن، 

کلی جایزه ببر!

تــو  محصــول  قیمــت 
اسنپ مارکت رو حدس بزن، 

کلی جایزه ببر!
مغــازه ای ادامه داد: بازار ما در 
مجموع ۴۰ درصد کوچک تر 
شده، به عبارت دیگر تقاضای 
شــیرینی ۴۰ درصد کاهش 
داشته است.افزایش قیمت سه 
برابری روغن و شکر، شیرینی 

را گران کرد
دبیر انجمــن صنفی صنایع 
و  شــیرینی  بیســکوئیت، 
شــکالت ایــران با اشــاره به 
اینکــه آخرین افزایش قیمت 
شــیرینی صنعتی مربوط به 
دو ماه پیش بوده است، گفت: 
قیمت شــیرینی صنعتی بعد 
از شــب چله افزایشی نداشته 

است.
مغــازه ای در مــورد علــت 
گرانــی چند باره شــیرینی 
در طــول ســال جاری گفت: 
شــیرینی  تولیدکننــدگان 
شــب عید ســال گذشته، هر 

کیلــو شــکر را ۴ هزار و ۱۰۰ 
تومــان می خریدنــد. این در 
حالی اســت که هر کیلو شکر 
در حال حاضر ۱۶ هزار تومان 
خریداری می شود. همچنین 
هــر کیلو روغن ۶ هزار تومان 
بود که در حال حاضر به بیش 
از ۲۰ هزار تومان گران شــده 

است.
دشواری واردات مواد اولیه 

تولید شیرینی
دبیر انجمــن صنفی صنایع 
بیسکوئیت، شیرینی و شکالت 
ایــران گفت: قیمت تمام مواد 
اولیه تولید شیرینی و شکالت 
افزایش یافته، به همان نسبت 
هم قیمت محصوالت افزایش 
یافته؛ درنتیجه تقاضا کم شده 

است.
مغازه ای مهم ترین مشــکل 
حال حاضــر تولیدکنندگان 
شــیرینی را کمبــود روغن 
و دشــواری واردات اقــالم 
وارداتــی تولیــد شــیرینی 
دانســت و گفت: تامین مواد 
تولیدکنندگان  بــرای  اولیه 
شیرینی و شکالت به سختی 
انجام می شــود. روغن در بازار 
کم اســت، شکر بسیار گران و 
محــدود و همچنین واردات 
دچار مشــکل است. ده ها قلم 
مــواد اولیه تولید شــیرینی 
هماننــد کاکائو، اســید های 
خوراکی و... وارداتی است که 
در حال حاضر به دشواری وارد 

می شود.

کمبود روغن قنادان را زمین گیر کرد

گرانی شیرینی در آستانه شب عید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که موضوع 
تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ در شورای عالی 
کار در حال بررســی است، پیش بینی کرد که میزان 
افزایش نرخ دستمزد در سال آینده به نرخ تورم امسال 
نزدیک باشد.حجت اله عبدالملکی در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر این که میانگین نرخ تورم در سال جاری باالی 
۳۰ درصد اســت و قانون کار نیز بر تناســب میان نرخ 
تورم و افزایش حداقل دســتمزد تاکید می کند و آیا 

بر همین اســاس شــاهد افزایش بیش از ۳۰ درصدی 
حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود؟ تاکید کرد:  
بالطبع شورای عالی کار باید این تصمیم را بگیرد که 
بنده یکی از اعضای آن هستم، ما سه نفر نمایندگان 
کارگری و ســه نفر نمایندگان کارفرمایی و چهار نفر 
نماینــده دولــت را در این شــورا داریم و ما در بخش 
دولتــی تــالش می کنیم که زمینه را فراهم کنیم  که 
این دو گروه اقتصادی در کشــور به توافق برسند.وی 

افزود: البته بر اساس قانون کار هم نرخ تورم و هم سبد 
معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد موثر است، 
گفت وگوهای زیادی صورت گرفته و چندین جلسه 
برگزار شده است، همکاران مرکز آمار و بانک مرکزی 
و مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی حضور 
داشتند و با اطالع رسانی شان به نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی کمک کردند که تصویر درســت تری از 

وضعیت معیشتی کارگران و نرخ تورم داشته باشند.

پیش بینی وزیر کار از رقم حقوق کارگران

فرمول تعیین دستمزد کارگران اعالم شد

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به دلیل صدور 
مجوز پروازهای فوق العاده، در صنعت هوانوردی موضوعی به اســم پیش فروش 
بلیت پروازهای نوروزی نداریم.حسن خوشخو  در خصوص قیمت بلیت پروازهای 
نوروزی گفت: عمده مسافرت هوایی در ایام نوروز رخ می دهد و ما بیشترین حجم 
سفرهای هوایی داخلی و خارجی را در بازه ۲۰ روزه پروازهای نوروزی از ۲۵ اسفند 
تا ۱۵ فروردین را شاهد هستیم.وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری خود را آماده 
کرده است تا در پروازهای نوروزی نظارت داشته باشد. همچنین عدم افزایش قیمت 

بلیت پروازهای داخلی به دستور وزیر راه و شهرسازی به شرکت های هواپیمایی ابالغ 
شده است.معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: 
در نشستی که وزیر راه و شهرسازی با فعاالن صنعت هوانوردی داشت، تاکید وزیر 
راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشور بر این بود که قیمت بلیت به هیچ 
عنوان افزایش نیابد و بلیت ها بر اساس نرخ نامه مصوب دی ماه امسال عرضه شود.

خوشــخو گفت: اگر تخلفی مشــاهده کنیم که ایرالین ها گرانفروشی می کنند با 
آن برخورد می کنیم.

یک مقام مسئول:

موضوعی به اسم پیش فروش بلیت پروازهای نوروزی نداریم

خبر ویژه

تحلیل اقتصادی
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کوتاه از انرژی

بین الملل

رییس اندیشکده نفت و انرژی 
ح کرد؛ مطر

 سهم ۵۰ درصدی 
 صنعت نفت 

در نظام اقتصادی ایران
رییس اندیشــکده نفت و انرژی 
دانشــگاه امــام صــادق گفت: 
صنعت نفت سهمی ۵۰ درصدی 
در نظام اقتصادی کشــور دارد و 
ایــن صنعت می تواند شــرایط 
اقتصادی را متحول کند.  مهدی 
صادقی شــاهدانی ادامه داد: در 
این اندیشــکده در تالشــیم تا 
برگ دیگــری را در حیطه نفت 
و گاز و پتروشــیمی و انرژی رقم 
بزنیم.صادقــی تاکید کرد: یکی 
از چالش هــای صنعت نفت این 
اســت که نظام اقتصادی با این 
صنعت هماهنگ نیســت.وی با 
اشــاره به اینکه نظام پولی کشور 
تســهیالتی که به نفت می دهد 
در ظاهر ۱۹ درصد است، اما در 
باطن ۲۷ درصد را شامل می شود، 
گفت: این موضوع اجازه رشــد و 
توسعه صنعت نفت را نمی دهد.
رییس اندیشــکده نفت و انرژی 
دانشگاه امام صادق، افزود: نظام 
اقتصــادی بایــد در یک تعامل 
ســازنده با مجموعه نفت باشد، 
زیرا صنعت نفت می تواند شرایط 
اقتصــادی را متحــول کند.وی 
ادامه داد: ریشه کنی فقر، منابع 
مالــی می خواهد و بخش انرژی 
می تواند در این زمینه راهگشــا 
باشــد.صادقی با تاکید بر اینکه 
دانشــگاه و صنعت ارتباط موثر 
داشته باشند، گفت: با این اقدام 
در توسعه انرژی کشور تاثیرگذار 

خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران: 

ح آزمایشی باز توزیع  طر
یارانه بنزین در کیش 

مثبت ارزیابی شد
مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران گفت: 
نتایــج اولیــه طرح آزمایشــی 
بازتوزیــع یارانه بنزین در کیش 
مثبت ارزیابی می شــود.کرامت 
ویــس کرمــی گفــت: طــرح 
آزمایشــی بازتوزیع یارانه بنزین، 
طــرح مثبتی بــوده و با موفقیت 
در ســه جایــگاه جزیره کیش به 
صورت آزمایشــی اجرا شــده و 
اســتمرار دارد. در حــال انجام 
ســوخت گیری با روشی متفاوت 
از ســامانه هوشــمند ســوخت 
هســتیم که ســهمیه را به جای 
خودروها به اشــخاص اختصاص 
می دهیم.مدیرعامل شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی ایران 
می گوید، از ایجاد زیر ساخت الزم 
در جایگاه هــا و بخش های فنی و 
عملیاتــی این طرح آزمایشــی 
و ایــن که مورد اســتقبال مردم 
قرار گرفته، مشخص می شود که 
طرح مثبتی بوده اســت. ضمن 
آن کــه هدف اصلــی و اولیه این 
طرح؛ یعنی تخصیص ســوخت 
به جای خودرو ها به اشــخاص در 
حال آزمایش اســت و ابعاد دیگر 
آن از جمله تاثیرگذاری بر میزان 
مصرف سوخت نیز مورد بررسی 

قرار می گیرد.

 نفت ۲۰۰ دالری 
در راه است

گلدمن ســاکس پیش بینی 
قیمت نفــت برنت را به دلیل 
بحــران اوکرایــن بــاال برد و 
بارکلیز هشدار داد در بدترین 
ســناریو قیمــت نفت ممکن 
اســت بــه ۲۰۰ دالر در هــر 
بشــکه صعود کند.این بانک 
ســرمایه گذاری آمریکایی در 
یادداشــتی اعالم کرد: بیش 
از نیمی از نفت روســیه برای 
بارگیری در مــارس هنوز به 
فروش نرفته اســت و اگر این 
وضعیت ادامه پیدا کند، ســه 
میلیون بشکه در روز صادرات 
نفــت و فرآورده هــای نفتی 
دریابرد روســیه کاهش پیدا 
مــی کند که پنجمین اختالل 
بــزرگ صادرات در یک ماه از 
زمان جنگ جهانی دوم خواهد 
بود.آمریکا ممنوعیت واردات 
نفــت و فرآورده هــای نفتی 
روســیه را اعالم کرد اما پیش 
از آن بســیاری از خریداران به 
دلیل نگرانــی از تحریمهای 
غیرمســتقیم، از خریــد نفت 
روســیه اجتناب می کردند. 
روسیه با صادرات حدود هفت 
میلیون بشــکه در روز نفت و 
فرآورده های نفتی، بزرگترین 
صادرکننده نفت جهان است.

گلدمن ســاکس اعالم کرد در 
کوتــاه مدت تحمــل چنین 
شوکی مستلزم کمک گرفتن 
از ذخایر اســتراتژیک جهانی، 
اعضــای بزرگ اوپک، ایران و 
قیمتهــای باالتر برای کاهش 

مصرف است.

 عذرخواهی شل 
 برای خرید 
نفت روسیه

 شــرکت شل برای خرید نفت 
روســیه در هفته گذشته، پس 
از ایــن که اعــالم کرده بود از 
فعالیتهــای روســی از جمله 
تاسیســات LNG ساخالین ۲ 
خارج می شــود، عذرخواهی 
کــرد. این شــرکت در پروژه 
مذکــور که توســط شــرکت 
گازپــروم اداره مــی شــود، 
۲۷.۵ درصد سهم دارد.بن ون 
بورن، مدیرعامل شــل گفت: 
ما همه مطلــع بودیم تصمیم 
هفته گذشــته برای خرید یک 
محموله نفت روســی درست 
نبــود و بابــت آن متاســف 
هســتیم.معامله گــران اعالم 
کردند شــل یک محموله نفت 
روســی را از شرکت بازرگانی 
سوئیســی ترافیگورا ۲۸ دالر و 
۵۰ ســنت در هر بشکه ارزانتر 
از قیمــت نفت برنت خریداری 
کرده است.شــرکت بریتیش 
پترولیــوم ماه گذشــته اعالم 
کرد از ســهم ۱۹.۷۵ درصدی 
خــود در شــرکت روس نفت 
خارج می شود و این اقدام ۲۵ 
میلیــارد دالر به این شــرکت 

ضرر می زند.

وزیر نفت:

وصول درآمدها ۲.۵ برابر شد
 نشســت فصلی، گزارش گیری طرح های احداث 
پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشــگاه های دارای مجوز 
قانونــی حمایت از توســعه صنایع پایین دســتی 
نفت خام و میعانات  گازی با استفاده از سرمایه گذاری 
مردمی با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، هوشنگ 
فالحتیــان، معــاون برنامه ریزی وزیر نفت، جلیل 
ســاالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتــی و مدیــران طرح ها در محل 

ساختمان مرکزی وزارت نفت برگزار شد.
اوجــی در ایــن نشســت ضمن بررســی مورد به 
مورد پیشــرفت پروژه های بهینه سازی پاالیشی و 

پتروپاالیشــی راهکارهایی برای حل مسائل ارائه 
کــرد.وی از اعالم خبرهای خوب برای تســهیل 
اجــرای طرح های پاالیشــی و پتروپاالیشــی در 
آینــده نزدیک خبــر داد و افزود: در همین زمینه 
با رایزنی هایی که با هیئت دولت داشــتیم، امکان 
ارائه تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی فراهم 

شده است.
وزیــر نفــت به تأکید مقام معظــم رهبری درباره 
ظرفیت پاالیشــی کشــور، همچنین پافشاری و 
پیگیــری دولت، مجلس و صندوق توســعه ملی 
برای تســهیل ســرمایه گذاری در این حوزه اشاره 

و تصریح کرد: برای پیشــبرد طرح های پاالیشــی 
و پتروپاالشــی وزارت نفــت از هیچ کمکی دریغ 
نمی کند.اوجی به افزایش چشــمگیر درآمدهای 
کشور از بخش نفت اشاره کرد و  افزود: الحمداهلل 
در سال ۱۴۰۰، وصول درآمدهای نفت و میعانات، 
فرآورده هــای نفتــی، محصوالت پتروشــیمی و 
خالص گاز صادراتی ۲.۵ برابر شــده و در موضوع 
گاز این رقم به ۳.۵ تا ۴ برابر رســیده اســت.وی 
این توفیق ها را مایه پیشــرفت در مواضع سیاسی 
کشور خواند و اظهار کرد: افزایش وصول درآمدها 
دست مذاکره کنندگان را در وین باز گذاشته است.

نفت و انرژی 4

مدیر عامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: برای تولید ۵۰ میلیون متر مکعب 
گاز ۶ میلیارد دالر ســرمایه الزم اســت. با توجه به قیمت گاز، بازگشت سرمایه 
اتفاق نمی افتد. بنابراین باید راهکاری پیدا کرد زیرا شدت مصرف گاز در کشور 

نگران کننده است. 
محسن خجسته مهردر مراسم افتتاحیه »اندیشکده نفت و انرژی، چالش های 
صنعــت نفــت و بخش انرژی؛ راهبردها و رهیافت ها«، افزود: صنعت نفت در ۴ 
دهه گذشــته به همت اندیشــه ها و نظرهای متخصصان با وجود فراز و فرودها، 
فرایند تکاملی خود را طی کرده است.وی ادامه داد: در تاریخ هر کجا که منشا 
نفت بوده، منشــا غارت و چپاول هم بوده اســت. ما نفت صادر کردیم، اما ســهم 

ایران از رســوب تکنولوژی تا پیش از انقالب صفر بوده اســت .وی تاکید کرد: 
راه اقتصادی کردن نفت و تولید ثروت از این مســیر، اســتفاده از فناوری است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت افزود: در بخش کالن صنعت نفت نتوانستیم فناوری 
را رســوب دهیم.وی ادامه داد: در میدان گازی پارس جنوبی ۸۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری کردیم، اما در این سرمایه گذاری سهم فناوری و انتقال فناوری 
چقدر است و تا چه حد توانستیم فناوری را در صنعت نفت جذب کنیم.معاون 
وزیر نفت با اشــاره به اینکه  ۸۰۰ چاه نفتی در کشــور وجود دارد که کم بازده 
هســتند، گفت: باید با بهره گیری از شــرکت های توانمند و دانش محور داخلی 

در یک بستر اجرایی و عملیاتی، در این زمینه ورود کنیم. 

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران:

کم بازده داریم ۸۰۰ چاه نفتی 

کند؟  ایران چگونه می تواند از فرصت درخشان نفت ۱۳۰ دالری استفاده 

گره در هم تنیده برجام و فروش نفت

 قیمت هر بشکه نفت به یکی از باالترین 
ارقام خود در سال های اخیر رسید و در 
هر بشــکه ۱۱۸ دالر معامله شد. مهدی 
پازوکــی اقتصاددان و اســتاد اقتصاد 
دانشــگاه عالمــه در رابطه با پیوند بین 
مساله قیمت نفت و بودجه در ایران گفت: 
»در الیحه ســال ۱۴۰۰ دولت روحانی 
۱۸۰ هزار میلیارد تومان وابســتگی در 
بودجه برای نفت قایل شده بود، اما توجه 
کنیــد مجلس انقالبی در الیحه ۱۴۰۱ 
ایــن رقم را ۳۴۹ هزار میلیارد تومان در 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ پیش بینی 
کــرد. ایــن یعنی رقمــی نزدیک به دو 
برابر رقمی که دولت روحانی در ســال 
۱۴۰۰ پیــش بینی کرده بود. در الیجه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم 

ایــن عدد را دولت به ۳۸۱ هزار میلیارد 
تومان افزایش داد و کمیســیون تلفیق 
۱۰۳ هــزار میلیارد باز به این رقم اضافه 
کــرد، یعنی رقمی در حدود ۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان بــرآورد درآمد نفتی در 
بودجه ســال ۱۴۰۱ است.«پازوکی در 
ادامه نیز با توجه به برداشــت دولت ها 
از صندوق توســعه ملــی که هم چنان 
وابســته به نفت اســت نیز می گوید که: 
»توجه کنید که رقم ۱۳۷ هزار میلیارد 
تومان نیز قرار است که دولت سیزدهم 
در بودجه سال ۱۴۰۱ از صندوق توسعه 
ملی برداشــت کند و در واقع رقمی بالغ 
بــر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان با این روند 
قرار است از محل فروش نفت در بودجه 
تامین شــود.مهدی پازوکی در پاسخ به 

این پرسش که با این وابستگی به فروش 
نفــت و تحریم ها آیا بدون رســیدن به 
توافق احیای برجام و ایســتگاه فروش 
نفــت ۱۱۵ دالری، می تــوان به نتیجه 
مــورد نظــر و پیش بینی بودجه ۱۴۰۱ 
رســید نیز می گویــد: »توجه کنید که 
همه این موارد وابسته به مساله امضای 
قرارداد احیای برجام و رسیدن به نقطه 
توافق اســت و اگر توافقی صورت نگیرد 
که طبعا باید گفت شرایط به ضرر اقتصاد 
ایران پیش خواهد رفت. در حقیقت اگر 
توافقــی صورت نگیرد و تحریم ها ادامه 
پیدا کند این شرایط فقط به نفع دالالن 
و واســطه گــران و کالهبرداران و رانت 
خــواران در اقتصاد ایــران خواهد بود. 
پذیــرش و امضــای توافق برجام به نفع 

اقتصاد و جامعه ایران اســت و برای آن 
دالیــل عدیده وجود دارد. ین اســتاد 
دانشــگاه در پاسخ به این سوال که آیا با 
این مدل از نوشتن بودجه می توان پیش 
بینی کرد که گوشه چشمی به بازگشت 
بــه برجام و احیای آن برای فروش نفت 
داشته اند نیز به »اقتصاد ۲۴« می گوید 
کــه: »قطعــا و قطعا با این بودجه ای که 
برای ســال ۱۴۰۱ پیش بینی کرده اند 
بــه دنبال امضای قرارداد احیای برجام 
بــوده اند. زمانی که چه در طرح مجلس 
و چه در طرح دولت درامد های نفتی تا 
این رقم نســبت به بودجه سال گذشته 
افزایش پیدا می کند و حتی برداشت از 
صندوق توسعه ملی نیز که باز همان پول 
نفت است، نیز افزایش پیدا می کند این 
یعنی که افزایش ســهم نفت در بودجه 
دولت ایران به دنبال توافق اســت.«این 
اقتصــاددان با اشــاره به روند مذاکرات 
احیــای برجــام نیز تصریــح کرد که: 
»توافق امروز به نفع ما اســت. اگر امروز 
دولت ایران موفق شود ما بهبود اقتصاد 
را شــاهد خواهیم بــود. توجه کنید که 
مســاله منافع ملی است و دولت رئیسی 
قــرارداد ببندد یا دولت روحانی تفاوتی 
ندارد چرا که مســاله منافع ملی است و 
اگر امروز دولت آقای رئیسی موفق شود 
شــرکت های آمریکایی را برای سرمایه 
گذاری در اقتصاد ایران وارد بازار کشور 
کنــد و به خصوص در صنعت نفت، این 
مســاله به نفع ماســت نه به نفع آمریکا. 
توجه کنید ورود این شــرکت ها به نفع 
ایران اســت نه به نفع اروپا و کشور های 

حاشیه جنوبی خلیج فارس. 
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5بانک و بیمه
اخبار

رکوردی دیگر در فروش بیمه های زندگی : 

 بیمه البرز دو بیمه نامه
۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی 

صادر کرد
 بــا فروش دو بیمه 
نامه با حق بیمه هر 
یک چهار میلیارد و 
۶۰۰ میلیون ریال، 
رکورد تاریخی فروش بیمه نامه زندگی 
در شــرکت بیمه البرز بار دیگر شکسته 
شد. با صدور این دو بیمه نامه زندگی در 
شعبه بندر انزلی این شرکت انقالبی در 
صدور بیمه نامه های زندگی شرکت بیمه 
البرز به ثبت رســید. این گزارش حاکی 
اســت، پیش از این، بیمه نامه ای با حق 
بیمه دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به 
عنوان ارزشــمنترین بیمه نامه زندگی 
بیمه البرز صادر شده بود که با صدور دو 
بیمه نامه جدید با حق بیمه هر یک چهار 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال رکورد بیمه 
نامه قبلی شکسته شد. این گزارش حاکی 
است، در پی اعالم سیاست های شرکت 
بیمه البرز از ســوی محسن پورکیانی، 
مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره این 
شرکت مبنی بر توسعه فروش بیمه های 
عمر و زندگی، انقالبی تاریخی در صدور 
بیمه نامه های زندگی بیمه البرز رخ داده 
و پورتفوی این شــرکت در رشــته بیمه 
های عمر و زندگی در ده ماه سال جاری 
نســبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷۲ 

درصد رشد کرده است.

تقدیر از مدیران بیمه ایران 
در آیین سالروز تاسیس 

سندیکای بیمه گران ایران
ســالروز  آییــن   
تاسیس سندیکای 
بیمه گران ایران، با 
حضور سیدمحمد 
دبیرکل  کریمــی 
ســندیکای بیمه گران، اعضای شورای 
عمومــی، اعضای هیات رئیس کارگروه 
های تخصصی و شورای هماهنگی استان 
ها به صورت آنالین در ســالن جلسات 
سندیکا برگزار شد. در این مراسم از تالش 
ها وخدمات ارزنده شعله نوری مدیر کل 
بیمــه های اتکایی بعنوان دبیر برگزیده 
کارگــروه های تخصصــی ، حجت اله 
فلکیــان مدیر کل اســتان گیالن، علی 
قطبی راوندی مدیرکل استان مرکزی و 
مجتبی آخوندی مدیرکل استان اصفهان 
بعنوان اعضای برتر هیات رئیسه شورای 
هماهنگی اســتان ها تقدیر و تشــکر به 
عمل آمده و لوح تقدیر به آنها اعطا شد.

مدیر روابط عمومی 
شرکت بیمه دی بعنوان 

دبیر کارگروه روابط عمومی 
سندیکا انتخاب شد

 ســید فریـــــد 
میرموســوی مدیر 
روابــط عمومــی 
شرکت بیمه دی، به 
عنــوان دبیــر کارگــروه روابط عمومی 
سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد. 
مطابــق آیین نامه فعالیت کارگروه های 
تخصصــی ســندیکا، انتخابات تعیین 
دبیرکارگروه روابط عمومی با حضور ۲۵ 
نفر به صورت حضوری و آنالین برگزار شد 
که طی آن و با نظر تمامی اعضاء، ســید 
فرید میرموسوی مدیر روابط عمومی بیمه 
دی به عنوان دبیر کارگروه روابط عمومی 

سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

در بازدید مدیرعامل بیمه آسیا از 
ح  ساختمان بیمه های اتومبیل مطر

شد:

 برنامه های خود را در سال 
۱۴۰۱ مبتنی بر توسعه بازار 

و افزایش کیفیت خدمات 
ادامه می دهیم

مدیرعامــل بیمه آســیا در بازدید از 
بخش های مختلــف مدیریت های 
اتومبیل، استراتژی عملیاتی شرکت 

در سال آینده را اعالم کرد.
مســعود بادین نایــب رییس هیأت 
مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا و هیئت 
همراه از بخش های مختلف مدیریت 
های شخص ثالث و بدنه اتومبیل در 
ســاختمان شماره شش این شرکت 

بازدید کردند.
براســاس این گزارش، مسعود بادین 
در دیــدار صمیمانــه با کارکنان این 
مدیریــت هــا، با آنها بــه گفت و گو 
پرداخــت و از نزدیک در جریان روند 
فعالیت ها و مسائل موجود قرار گرفت.
وی با اشــاره به اهمیت رسیدگی به 
خســارت های اتومبیل در روزهای 
پایانــی ســال، بر ارزیابــی به موقع 
پرونده ها و پرداخت خســارت ها به 
ویژه خسارت های جانی در اسرع وقت 
به مردم تاکید کرد و از کلیه واحد های 
مربوطه در سراســر کشــور خواست 
جهت حفظ حقوق مشتریان، به این 

امر اهتمام ویژه داشته باشند.
مدیرعامل بیمه آســیا در این دیدار 
همچنین ضمن ارزیابی موفقیت آمیز 
عملکرد بیمه آســیا در سال ۱۴۰۰ و 
پیشتازی افتخار آفرین این شرکت در 
صنعت بیمه، این موفقیت های ارزنده 
را ناشــی از تالش و همدلی تحسین 
برانگیز کارکنان و شبکه فروش و کلیه 

ارکان شرکت توصیف کرد.
وی افزود: ما برای سال ۱۴۰۱ برنامه 
دقیقی جهت تحقق اهداف شــرکت 
مبتنی بر توسعه بازار و افزایش کیفیت 
خدمــات در حوزه فروش و پرداخت 
خسارت، پیش بینی کرده ایم لذا در 
ســال جدید باید آماده باشــیم و گام 
های بلند تری برای رســیدن به این 

اهداف برداریم.

کارت هدیه مجازی ایران زمین از آن نوع خدمات بانکی 
و کار راه انداز اســت که به درد این روزهای ما می خورد. 
روزهایی که درگیر و گرفتار کرونا هســتیم و دســت و 
بال همه مان برای رد و بدل شــدن پول و کارت یا حتی 

مراجعه های حضوری بسته است.
بانک ایران زمین هم در ادامه توسعه خدمات بانکداری 
دیجیتــال و از آن مهم تــر، بــا هدف ارائــه خدمات غیر 

حضوری و مقابله با شــیوع بیشــتر ویروس کرونا، کارت هدیه مجازی ایران 
زمین را عرضه کرده است.

هدیه کارت محصولی اســت که در هشــتمین همایش بانکداری الکترونیک از 
طرف بانک ایران زمین رونمایی شــد و مشــتریان این امکان را داشــتند که این 

کارت را از شعب بانک ایران زمین تهیه و خود اقدام به شارژ آن کنند.
بانک ایران زمین در همین راســتا امکان تهیه این کارت بصورت اینترنتی را 
نیز برای مشــتریان خود فراهم کرده اســت. مشــتریان می توانند با مراجعه به 
سایت giftcard.izbank.ir کارت هدیه خود را سفارش و در محل مورد نظر 

تحویل بگیرند و سپس خود اقدام به شارژ آن کنند.
از قابلیت های دیگر این کارت ها تنوع، شارژ به مبلغ دلخواه در هر زمان و مکان، 

طرح های متنوع و پشتیبانی ۲۴ ساعت است.
انواع روشهای سفارش هدیه کارت

خرید از شعب بانک ایران زمین:
شما می توانید با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک ایران 
زمیــن مراجعــه کرده و با انتخاب طرح مورد نظر خود از 
روی استند موجود هدیه کارت خود را سفارش دهید.

خرید از طریق اینترنت:
همچنین شما می توانید با مراجعه به وبسایت هدیه کارت 
در هر ساعت از شبانه روز از بین طرح های موجودطرح 
روی کارت را که شامل طراحی های پیشفرض درباره ازدواج، نوروز، تولد نوزاد 
و… همینطور طرح های خوشرنگ ولی بی مناسبت ویژه است، انتخاب کنید. 
روی آن متن دلخواهتان را بنویسید پس از تایید هویت توسط وارد کردن کد 

ارسالی به گوشی همراه، مبلغ آن را بصورت اینترنتی پرداخت کنید.
گیرنده )که حتما از دریافت چنین هدیه مجازی و با ســلیقه و خالقانه ای به 
وجد آمده و کلی ســورپرایز شــده!( متنی دریافت می کند که با کلیک بر روی 
آن می تواند از امکانات و خدمات این کارت هدیه مجازی درســت مثل نمونه 
حقیقــی اســتفاده کند. خرید دیجیتال و حتی امــکان کارت به کارت در این 

کارت هدیه مجازی دیده شده است.
خرید از مراکز فروش:

بزودی با راه اندازی مراکز فروش هدیه کارت قادر خواهید بود با مراجعه به هر 
یک از آن ها نسبت به خرید هدیه کارت اقدام کنید.

کارت هدیه ایران زمین را هدیه بده  بدون مراجعه به شعبه؛ 

خبر ویژه

اخبار

با حضور معاون وزیر اقتصاد:

آیین رونمایی از سامانه دریافت غیرحضوری پست بانک ایران برگزار شد
آیین رونمایی از سامانه دریافت غیرحضوری و الکترونیک 
قرارداد تسهیالت و افتتاح ۲۵ باجه بانکی روستایی پست 
بانــک ایران با حضور دکتر حســینی معاون امور بانکی، 
بیمه و شــرکت های وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر 
بهزاد شیری مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین و 
مدیران امور این بانک و برقراری ارتباط ویدئو کنفرانسی با 
مدیریت شعب استان ها و مناطق تهران، هفدهم اسفندماه 

برگزار شد.
در ابتدای این مراســم، که در حاشــیه جلســه بررســی 
شــاخص های عملکردی، برنامه های آتی و پیشنهادهای 
بانک برگزار شــد، آیین رونمایی از ســامانه دریافت غیر 
حضوری و الکترونیک قرارداد تسهیالت با برقراری ارتباط 
آنالین با شعبه شهید فالحی تهران به صورت عملیاتی با 
حضور یک مشتری جهت بهره مندی از امکان فوق بر بستر 

تلفن همراه انجام شد.
در ادامه مراسم، دکتر بهزاد شیری مدیر عامل و مهندس 
فرهــاد بهمنــی عضو اجرایی هیات مدیــره بانک به ارائه 
گــزارش عملکرد، مدیریت چالــش ها و برنامه های آتی 
بانــک پرداختند و دکتر حســینی ضمن اســتماع این 

گزارشــات، رهنمودهای الزم را ارائه نمود و ضمن تقدیر 
از عملکرد پســت بانک ایران در توسعه خدمات بانکی در 
مناطق محروم و غیر برخوردار و تشریح ۵ فرمان ریاست 
جمهوری در خصوص بهبود عملکرد و اصالح نظام بانکی 
، بر پیاده سازی و تبعیت از دستور مورد اشاره تاکید کرد.

بنا بر این گزارش: در این مراسم ، افتتاح همزمان ۲۵ باجه 
بانکی روستایی پست بانک ایران در سطح کشور، با برقراری 
ارتباط آنالین با محمود کریم پور مدیر شعب استان خراسان 
شمالی در محل باجه بانکی روستای تازه یاب شهرستان 
مانه و سملقان و محمدابراهیم محمدی مدیر شعب استان 
سیستان و بلوچستان در محل باجه بانکی روستای هیزآباد 

باال شهرستان مهرستان به صورت نمادین افتتاح و مورد 
بهره برداری قرار گرفت. گفتنی است: باجه های بانکی پارک 
فناوری پردیس، مرانک و احمدآبادوسط مدیریت شعب 
شــرق اســتان تهران، هیزآباد باال، شهرک جهاد، شهرک 
کارگاهی و فرخنده کرد اســتان سیســتان و بلوچستان، 
مهجان، عرب خیمه، اشگرد، شهرک صنعتی شهید قاسم 
ســلیمانی، بسارجان و جرســقان استان فارس، شهرک 
صنعتی شهرکرد و مرادون استان چهارمحال و بختیای، 
شهرک صنعتی کرمانشاه استان کرمانشاه، صفی آباد استان 
یزد، کوله جاز استان خوزستان، دوگردان خونسرخ استان 
هرمزگان، کوله استان کردستان، کالصفا استان مازندران، 
باغ یعقوب استان آذربایجان شرقی، پلت کله استان گیالن، 
تازه یاب استان خراسان شمالی در این مراسم افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفتند.
شــایان ذکر اســت: برای راه اندازی باجه های مورد اشاره، 
اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد ریال با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی صرف شــده و بیش از ۵۰ هزار نفر از جمعیت 
روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته کشور تحت پوشش 

خدمات بانکی پست بانک ایران قرار   گرفتند.

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و  گهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  "
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140060318021001130 مــورخ 1400/11/06 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن 
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي خانــم مریــم یگانــه دوســت توکلــی 
فرزنــد غالمحســن  بــه شــماره شناســنامه 235 صــادره از مشــهد بــه شــماره ملــی  2593752874 
در 1.25 دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 591/90 مترمربــع پــالك 
فرعــي 1619 مفــروز و مجــزي شــده از پــالك 220 باقيمانــده فرعــي از 7 اصلــي واقــع در جوبيجــارکل 
ز  بخــش 10 گيــالن خریــداري از مالــك رســمي مــع الواســطه ابراهيــم کاظمــی پــور جوبيجارکلــی محــر
ــي  ــي م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس گردی
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضائــي تقدیــم نماینــد بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــت  ــت اول :1400/12/09 ونوب ــار نوب ــد.تاریخ انتش ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق طب

دوم:1400/12/24
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای-رئیس ثبت اسناد وامالك 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و  گهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  "
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140060318021001131 مــورخ 1400/11/06 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن 
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای حســن یگانــه دوســت توکلــی 
فرزنــد غالمحســن  بــه شــماره شناســنامه 3950 صــادره ازرشــت بــه شــماره ملــی  2595705350 
در 1.5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 591/90 مترمربــع پــالك 
فرعــي 1619 مفــروز و مجــزي شــده از پــالك 220 باقيمانــده فرعــي از 7 اصلــي واقــع در جوبيجــارکل 
ز  بخــش 10 گيــالن خریــداري از مالــك رســمي مــع الواســطه ابراهيــم کاظمــی پــور جوبيجارکلــی محــر
ــي  ــي م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس گردی
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضائــي تقدیــم نماینــد بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــت  ــت اول :1400/12/09 ونوب ــار نوب ــد.تاریخ انتش ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق طب

دوم:1400/12/24
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای-رئیس ثبت اسناد وامالك 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و  گهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  "
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140060318021001154 مــورخ 1400/11/11 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن 
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای اســماعيل طالبــی ویشــكاء فرزنــد 
محمــد  بــه شــماره شناســنامه 2710092166 صــادره از الهيجــان بــه شــماره ملــی  2710092166 
ــروز  ــي 51 مف ــالك فرع ــع پ ــاحت 380.58 مترمرب ــه مس ــه ب ــه ومحوط ــاب خان ــك ب ــدانگ ی در شش
و مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی  از 36 اصلــی واقــع در مبــارک آبــاد بخــش 10 گيــالن خریــداري از 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس ز گردی ــر ــی مح ــيدی چلك ــا س ــطه غالمرض ــع الواس ــمي م ــك رس مال
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن اگهــي 
بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت یــك مــاه 
از تاریــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بديهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد 

شــد.تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/12/09 ونوبــت دوم:1400/12/24
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای-رئیس ثبت اسناد وامالك 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و  گهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  "
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140060318021001132 مــورخ 1400/11/06 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن 
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
آقــای اميــر یگانــه دوســت توکلــی  ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي 
زنــد غالمحســن  بــه شــماره شناســنامه 7 صــادره ازرشــت بــه شــماره ملــی  2595642987  فر
در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 591/90 مترمربــع پــالك 
فرعــي 1619 مفــروز و مجــزي شــده از پــالك 220 باقيمانــده فرعــي از 7 اصلــي واقــع در جوبيجــارکل 
ز  بخــش 10 گيــالن خریــداري از مالــك رســمي مــع الواســطه ابراهيــم کاظمــی پــور جوبيجارکلــی محــر
ــي  ــي م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس گردی
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضائــي تقدیــم نماینــد بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــت  ــت اول :1400/12/09 ونوب ــار نوب ــد.تاریخ انتش ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق طب

دوم:1400/12/24
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای-رئیس ثبت اسناد وامالك 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و  گهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  "
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

برابــر راي شــماره 140060318021001162 مــورخ 1400/11/12 هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن 
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي خانــم طيبــه یگانــه دوســت توکلــی 
فرزنــد غالمحســن  بــه شــماره شناســنامه 216 صــادره ازرشــت بــه شــماره ملــی  2593752874 در 
1.25 دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــك بــاب خانــه ومحوطــه بــه مســاحت 591/90 مترمربــع پــالك 
فرعــي 1619 مفــروز و مجــزي شــده از پــالك 220 باقيمانــده فرعــي از 7 اصلــي واقــع در جوبيجــارکل 
ز  بخــش 10 گيــالن خریــداري از مالــك رســمي مــع الواســطه ابراهيــم کاظمــی پــور جوبيجارکلــی محــر
ــي  ــي م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس گردی
شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن اگهــي بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضائــي تقدیــم نماینــد بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــت  ــت اول :1400/12/09 ونوب ــار نوب ــد.تاریخ انتش ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق طب

دوم:1400/12/24
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای-رئیس ثبت اسناد وامالك 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و  گهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳  آ  "
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي"

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــات اول موض ــورخ 1400/12/17 هي ــماره 140060318021001175 م ــر راي ش براب
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ملــك کوچصفهــان تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي آقــای عســگر رضايــی ســاداتی فرزنــد 
رضــا  بــه شــماره شناســنامه 4309 صــادره از آســتانه اشــرفيه بــه شــماره ملــی  2738331041 
در ششــدانگ یــك بــاب خانــه  مشــتمل  برمغــازه ومحوطــه بــه مســاحت 288/18 مترمربــع پــالك 
فرعــي 403 از15 اصلــي واقــع در اللــه دشــت بخــش 10 گيــالن خریــداري از مالــك رســمي نســق مــع 
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. .ل ــده اس ز گردی ــر ــی زاده مح ــين علينق ــطه حس الواس
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن اگهــي بــه مــدت دومــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســليم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــي تقدیــم نماینــد بديهــي اســت در صــورت انقضــاي 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.تاریخ 

انتشــار نوبــت اول :1400/12/09 ونوبــت دوم:1400/12/24
کوچصفهان نرجس خلیلی نیای-رئیس ثبت اسناد وامالك 
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اخبار استان

اخبار استان

مدیر کل استاندارد استان 
اردبیل خبر داد؛

ح ویژه  اجرای طر
 عیدانه 

در استان اردبیل

اردبیل / گروه استان ها: مدیرکل 
اســتاندارد استان اردبیل گفت: 
طــرح ویــژه عیدانــه اداره کل 
اســتاندارد ویــژه ایــام نوروز از 
تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال جاری 
تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱در استان 
اردبیــل اجرا می شود.هاشــم 
عالیــی با اشــاره به لزوم نظارت 
ویــژه بر بــازار  وخدمات در ایام 
نوروز اظهار داشــت: در راستای 
صیانــت از حقوق شــهروندان، 
طرح نظارتــی ویژه ایام نوروز با 
اولویت مراکز عرضه مواد غذایی، 
بهداشتی، شــوینده ها، قطعات 
خودرو، ترازوهای مورد استفاده 
در میادین میوه و تره بار،نازلهای 
ســوخت مایــع در جایگاه های 
عرضــه ، تجهیزات شــهر بازی 
وزمیــن های بازی و اسانســور 
هــا و پله برقی ها ...  در اســتان 
اردبیل اجرا می شــود.وی افزود:  
با نزدیک شدن به ایام پایانی سال 
و باتوجه به عرضه کاال و خدمات 
در ســطح وســیع و امکان سوء 
استفاده برخی تولیدکنندگان و 
عرضــه کنندگان کاال وخدمات، 
ایــن طــرح از اهمیــت خاصی 
برخورداراســت.عالیی در ادامه  
عنــوان کرد: ایــن طرح نظارتی 
ویژه عیدانه از پانزدهم اســفند 
مــاه  تــا ۱۵ فروردین توســط 
کارشناسان اداره کل استاندارد 
و شــرکت های بازرســی تائید 
صالحیــت شــده در تعامــل با 
ستاد نوروزی استان وبا همکاری 
دســتگاه های اجرایی مرتبط در 
راستای اطمینان بخشی کیفیت 
کاال وخدمــات اجــراء خواهد 
شد.عالیی یادآورشد: به منظور 
ارائــه خدمــات مطلوب وکیفی 
به عموم شــهروندان و مسافران 
نوروزی، بر کاالها ، خدمات ، هتل 
هــا ، مراکــز تفریحی و خدماتی 
نظــارت دقیق و مســتمر انجام 
می شــود.و چنانچــه کاالهای 
عرضه شده و خدماتی ارائه شده 
در ســطح عرضه اســتان مغایر 
بــا اســتاندارد باشــد، اقدامات 
حقوقــی الزم با تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان خدمات انجام 
می شــود.مدیرکل اســتاندارد 
اســتان اردبیل افــزود: تولید، 
تمرکز،  توزیع و فروش کاالهای 
و ارائه خدمات مشــمول اجرای 
اجبــاری اســتاندارد با کیفیت 
پائین تــر از اســتاندارد یا بدون 
عالمــت اســتاندارد ایران جرم 
محســوب شده و مطابق قوانین 
و مقررات سازمان ملی استاندارد 
ایران با متخلفان برخورد خواهد 

شد.

 مدیر کل بیمه سالمت 
استان گلستان:

۹۹.۹ درصد نسخ استان 
گلستان به صورت 

الکترونیکی صادر می شود
گلستان / گروه استان ها: مدیرکل 
بیمه سالمت گلستان گفت که ۹۹.۹ 
درصد نسخ بیمه سالمت گلستان 
بــه صــورت الکترونیکــی صادر 
می شود.ســید محمد حسینی،در 
نشســت خبری با اصحاب رســانه 
گلســتان اظهار کرد: طرح شهید 
عباسی در ۴۰ منطقه کم برخوردار 
گلستان برای پوشش رایگان بیمه 
ســالمت ابالغ شده است.مدیرکل 
بیمه ســالمت گلستان افزود: این 
طرح با همکاری دفاتر تسهیل گری 
اجــرا شــده و از گرگان و در محله 
افســران و انجیراب آغاز شــد و به 
منطقه اوزینه رســید و آمار مناطق 
از اســتانداری گلستان اخذ خواهد 
شد.وی بیان کرد: ۱۰ هزار و ۵۱۸ 
نفر در این طرح تاکنون بیمه شده 
کــه از این تعداد ســه هزار و ۵۱۴ 
بیمه سالمت همگانی و هفت هزار 
و چهار نفر هم تحت پوشــش بیمه 
روستایی قرار گرفتند.حسینی در 
خصوص نســخه الکترونیکی هم 
گفت: ۹۹.۹ درصد نسخ گلستان به 
صورت الکترونیکی صادر می شود.

طبق گفته مدیرکل بیمه ســالمت 
گلســتان یک میلیون و ۱۸۵ هزار 
نفر در گلستان تحت پوشش بیمه 
ســالمت هســتند و دفترچه های 
آنها تا خرداد ۱۴۰۱ تمدید شــده 
اســت.وی گفت: بیماران اوتیسم، 
خدمــات توانبخشــی و خدمات 
نابــاروری تحــت پوشــش بیمه 
ســالمت قرار گرفته اســت.حس 
ینی ادامــه داد: هزار و ۱۰۰ مرکز 
طرف قرارداد بیمه ســالمت برای 

نسخ الکترونیکی وجود دارد

ح اهدای اقالم  اجرای طر
 مازاد شهروندان 

به نیازمندان در اصفهان 
اصفهــان / گروه اســتان ها: مدیر 
مرکــز مددکاری کوثــر از اجرای 
پویــش بزرگ "از این خونه به اون 
خونه" ویژه اهدای اقالم و کاالهای 
مازاد بــه نیازمندان اصفهانی خبر 
داد.احمد عظیمی نژاد در نشســت 
خبری با اصحاب رســانه گفت: در 
ایــن طــرح خیران و مــردم نیک 
اندیش با اهدای انواع کاالهای مازاد 
خود نوروز بهتری را برای نیازمندان 
و محرومان رقم خواهند زد.او خاطر 
نشــان کرد: این طرح به خیران و 
مردم نوع دوست فرصت مشارکت 
و همیاری می دهد تا با اهدای اقالم 
و کاالهای مازاد و بدون اســتفاده 
خــود اعــم از   : لوازم برقی خانگی / 
پوشاک / اسباب جهیزیه/مبلمان و 
فرش/ نوشت افزار/و اقالم اموزشی 
بــه رفع  نیازهای محرومان واقعی 
در جامعــه کمک موثــری کنند. 
مدیر مرکز مددکاری کوثر تصریح 
کرد:اجرای این طرح از ســال قبل 
بــا دریافت اقــالم اهدایی مردم  به 
ارزش حــدود ۶۰میلیون تومان در 
هر  ماه اجرا شــده و تاکنون  بین 
۱۲۰۰خانواده نیازمند توزیع شده 
کــه به هر خانواده در چهار مرحله 

کمک شده است.

استانها 6

ج:  عضو شورای شهر کر

ج است کر آتش نشانان از دغدغه های شورای ششم  استانداردسازی حقوق 
البرز / گروه استان ها: نایب رئیس کمیسیون تلفیق 
شــورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه شهرداری 
خود را متعهد به تامین مطالبات و حل دغدغه های 
ذهنی آتش نشانان کند، گفت: برای مسکن، معیشت 
و اصالح ارتقای اداری کارکنان آتش نشــانی برنامه 
ویژه ای در نظر گرفته شود.مریم قهرمانی صارم در 
نطق پیش از دســتور چهل و یکمین جلسه رسمی 
شورای شهر کرج که با حضور نمایندگانی از سازمان 
آتش نشانان شهرداری برگزار شد، اظهار داشت: به 
نمایندگی از تمام اعضای شــورای اسالمی شهر که 
در این جلســه حضور دارند باید بگویم در خصوص 
مطالبات آتش نشانان، در کمیسیون تلفیق شورای 
شــهر رســیدگی به مطالبات این قشر انجام شده و 
در راستای نزدیک کردن به استانداردهای سازمان 
آتــش نشــانی نیــز اقداماتی برای ســال آینده در 
دستور کار قرار گرفته است.عضو شورای شهر کرج 
تصریــح کــرد: از جمله مواردی که با جدیت در این 

زمینه پیگیری شــده، مربوط به تجهیزات پرسنلی 
و تجهیزات و امکانات ماشــین آالت آتش نشــانی 
است که بودجه خوبی در کمیسیون تلفیق تصویب 
شد.وی تاکید کرد: درخصوص معیشت آتش نشانان 
عالوه بر اینکه اجرای قوانین کشوری باید برای آنها 
انجام شــود باید مدیریت شــهری تعامالت زیادی 
با ســازمان شــهرداریها داشته باشد و وزارت کشور 
یک سری مصوبات و اجازه اجرای برخی   قوانین را 

بگیرد که در مسکن و معیشت آنها بتوان ورود پیدا 
کرد.قهرمانی صارم با اشــاره به اینکه در بررســی ها 
تفاوتی بین فیش حقوقی پرسنل آتش نشانی کرج 
و آتش نشــانی تهران وجــود دارد، افزود: در بحث 
بیمــه تکمیلــی کارکنان آتش نشــانی کرج نیز در 
بودجه ســال آینده دیده شــده که البته این عزیزان 
در جریان امداد رســانی دچار آســیب های جسمی 
می شــوند که باید مــورد حمایت قرار گیرند.نایب 
رئیس کمیســیون تلفیق شورای شهر کرج گفت:با 
توجه به شرایط دشوار اقتصادی، ارتقای انگیزه کاری 
آتش  نشانان به عنوان رکن اصلی سرمایه  های این 
سازمان، مستلزم توجه جدی است. بیمه و حمایت 
ها از این عزیزان باید به گونه ای باشد تا آتش نشانان 
با انگیزه باالتری در عملیات ها حضور یابند. به گفته 
این عضوشــورای شهر کرج؛ آتش نشانی از مشاغل 
ســخت و پرمشــغله می باشد و دراین زمینه باید به 

آن توجه ویژه داشت.

گلســتان / گروه اســتان ها: شمار بیماران بستری مبتال 
بــه کرونــا در مراکــز درمانــی گلســتان  ۱۷نفر کمتر 
شد.سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی گلستان اعالم 
کــرد: اکنون ۳۳۴بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی 
گلستان تحت درمان قرار دارند که ۱۷نفر کمتر از دیروز 
است.ســعید گل فیروزی افزود: از این تعداد ۹۳نفر در 
بخش مراقبت های ویژه هستند و ۴۳نفر از آنان با دستگاه 

تنفس مصنوعی به حیات خود ادامه می دهند.او گفت: بر اســاس آخرین رنگ 
بندی رسمی وزارت بهداشت در گلستان شهرستان های بندرگز، بندرترکمن، 

گمیشــان، مینودشــت، کالله و گالیکش در وضع قرمز 
ابتــال بــه کرونا قرار دارند و گرگان، آزادشــهر، آق قال، 
علــی آبادکتــول، کردکوی، مراوه تپه و رامیان نارنجی و 
گنبدکاووس زرد هستند.سعید گل فیروزی با بیان اینکه 
به نظر می رسد در حال عبور از پیک ششم کرونا هستیم 
افزود: رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی مانند استفاده 
از ماســک، رعایت فاصله اجتماعی، پرهیز از حضور در 
مکان های بسته و شلوغ و هم چنین دریافت هر سه ُدز واکسن سبب می شود 

سویه اُمیکرون سریع تر سرکوب شود.

میکرون در سراشیبی سقوط؛
ُ
ا

کاهش یافت گلستان  کرونا در استان  شمار مبتالیان 

خبر ویژه

با شماره ملی ۱۴۶۰؛
سامانه ملی پذیرش زائرسرا و زائرشهر رضوی آغاز به کار کرد

مشهد / سیده زهرا حیدری
بــه همت بنیاد کرامــت رضوی، طرح 
توســعه زائرســرای رضــوی افتتاح و 
مجموع تخت های این زائرسرا از ۱۵۰۰ 
بــه ۲۰۰۰ تخــت افزایش یافت.در این 
مراســم که همزمان با اعیاد شعبانیه، با 
حضور قائم مقام تولیت آستان قدس و 
مدیرعامــل بنیاد کرامت رضوی برگزار 
شــد، ۴ بلوک جدید زائرسرای رضوی 
بــا صــرف ۲۸۰ میلیارد ریــال اعتبار 
بــه بهره بــرداری رســید و ۵۰۰ تخت 
بــه ظرفیت این زائرســرا افزوده شــد. 
زائرســرای رضوی کــه در بلوار چمن 
و در نزدیکــی حــرم مطهر رضوی واقع 
شده است، دارای ظرفیت مناسبی برای 
اسکان ارزان است و گروه هایی همچون 
زائران کم برخوردار نیز به صورت رایگان 
از خدمــات این مرکــز رفاهی بهره مند 
می شــوند. همچنین در این مراســم 
ســامانه ملی پذیرش زائرسرا و زائرشهر 
رضوی با شماره ملی ۱۴۶۰،به عنوان راه 
ارتباطی تمامی مشتاقان زیارت از نقاط 
مختلف کشور با این دومجموعه رونمایی 
شد تا امکان پیگیری و دریافت خدمات 
برای عموم فراهم باشد. مدیرعامل بنیاد 
کرامت رضوی در مراسم بهره برداری از 
فاز دوم زائرســرای رضوی اظهار کرد: 
تاکنون ۱۲ بلوک زائرســرای رضوی با 

ظرفیت پذیرایی ۱۵۰۰ تخت در اختیار 
زائران قرار داشــت که از امروز با افتتاح 
۴ بلــوک جدیــد، در مجموع با دو هزار 
تخت در خدمت زائران حضرت رضا)ع( 
خواهیم بود. محمدحســین اســتادآقا 
افزود: ۴ بلوک جدید زائر سرای رضوی 
بــا اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال احداث و با 
بودجه ۳۰ میلیارد ریالی تجهیز شــده 

و با بهره برداری از آن، ظرفیت میزبانی 
از زائران افزایش یافته است.اســتادآقا 
ادامــه داد: در نــوروز ۱۴۰۱ و پــس از 
پشــت سر گذاشــتن دو سال کرونایی 
آســتان قدس رضــوی آمادگی خود را 
بــرای حضور گســترده زائران حضرت 
رضا)ع( افزایش داده اســت و به همین 
منظــور، بنیاد کرامت رضوی نیز عالوه 

بر توسعه زائرسرای رضوی، در زائر شهر 
رضوی با ۳۵۰۰ تخت نیز میزبان زائران 
خواهــد بود و همــه زائران می توانند از 
طریق تماس با سامانه ملی۱۴۶۰ بدون 
پیش شماره از ظرفیت این دو مجموعه 
اســتفاده نمایند.وی افزود: با توجه به 
اقدامات انجام شــده، هم اکنون این دو 
مجموعــه در خدمت زائران کم بضاعت 
و همه زائرانی است که از سراسر کشور 
قصد ســفر به مشــهد مقدس و زیارت 
بارگاه نورانی حضرت رضا)ع( را داشــته 
باشــند.  فاز دوم زائرســرای رضوی در 
قالب احداث ۴ بلوک ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ 
به بهره برداری رســیده است و زیربنای 
هر بلوک ۱۴۰۰ متر مربع و شــامل ۲۵ 
سوئیت است. در مجموع این فاز زائرسرا 
بالغ بر ۵۶۰۰ متر مربع مساحت داشته 
و شامل ۱۰۰ سوئیت و ۵۰۰ تخت است. 
در ســاخت این بلوک ها از مصالح به روز 
ساختمانی نظیر پنجره های دوجداره، 
نمــای تلفیقی از اســالمی و کتبیه ای، 
درب هــای ورودی برقــی و همچنین 
امکانــات و تجهیــزات اعــالم و اطفاء 
حریق است. همچنین این سوئیت ها به 
تمامی امکانات رفاهی و اقامتی از جمله 
تلویزیون، یخچال، ســرویس بهداشتی 
ایرانی و فرنگی، سیستم های سرمایشی 

و گرمایشی مجهز است.
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صندوق بازنشستگی کشوری 
اعالم کرد؛

ارائه مشاوره به بازنشستگان 
 کاندیدای جراحی 

»آب مروارید« 
مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعی 
صندوق بازنشســتگی کشوری از 
آغاز آزمایشــی طرح نظام مراقبت 
 Managed( شــده  مدیریــت 
Care( ارائــه خدمات مشــاوره 
بــرای آن دســته از مشــترکین 
این صندوق کــه کاندیدای عمل 
جراحی آب مروارید هستند، خبر 
داد.محمــود مرتضایی فرد گفت: 
بــا هــدف جلوگیــری از تحمیل 
هزینه های نامتعارف ناشی از عمل 
جراحی کاتاراکت )آب مروارید( و 
همچنیــن کمک به انتخاب مرکز 
درمانی و پزشــک معالج با هزینه 
کمتر و بــا کیفیت باالتر، صندوق 
در نظــر دارد در اســتان تهران به 
صورت آزمایشــی نسبت به انجام 
مشــاوره و هدایت افرادی که عمل 
جراحی آب مروارید چشــم به آنها 
پیشنهاد شده و خودشان هم تمایل 
به بررســی و مشاوره بیشتر در این 

خصوص دارند، اقدام کند.
وی افــزود: این خدمات به صورت 
پیشنهاد و مشــاوره به مشترکان 
صندوق بوده و گزینه های بیشتری 
برای انتخاب به افراد ارائه می کند 
کــه در صورت تمایل می توانند از 
مشــاوره تلفنی یا حضوری چشم 
پزشکان همکار این طرح استفاده 
کننــد.از مزایای این طرح می توان 
بــه فراهم شــدن زمینه بررســی 
و تشــخیص رایــگان و هدایــت 
متقاضیــان به مراکز طرف قرارداد 
با صرف وقت و هزینه منطقی تر و 
کاهش سهم پرداخت بیمار اشاره 
کــرد.وی با تاکید بــر اینکه »این 
مشــاوره ها به صورت کامال رایگان 
به بازنشســتگان و وظیفه بگیران 
تحــت پوشــش بیمه خســارت 
درمــان صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری ارائه می شــود«، اعالم 
کــرد: این افراد جهت اســتفاده از 
این خدمات مشــاوره، می توانند از 
طریق شــماره تمــاس ۷۵۰۱۳ با 
پزشک مستقر در مرکز پاسخگویی 
شرکت آتیه ســازان حافظ ارتباط 

برقرار کنند.

 افزایش ساعت کاری 
مترو تهران

بنابــر اعالم مدیریــت ارتباطات 
و امــور بیــن الملل شــرکت بهره 
بــرداری متروی تهران و حومه، از 
روز چهارشــنبه )۱۸ اسفند ماه(، 
اعزام آخرین قطار از ایســتگاه های 
مبــدأ ســاعت ۲۳ خواهــد بود.

افزایش ســاعت خدمات رســانی 
متــروی تهران تنهــا در خطوط 
یک، دو، ســه، چهار، شش و هفت 
انجام می شــود و خط تهران کرج، 
هشــتگرد و فرودگاه امام خمینی 
)ره( تغییــری نخواهــد داشــت.
همچنیــن ایــن تغییرات مختص 
ایام پایانی ســال اســت و با توجه  
بــه کاهــش تعداد مســافران در 
تعطیــالت نوروزی، برنامه حرکت 
قطارها در این ایام با توجه  به حجم 
تقاضا بهینه سازی شده و همچنین 
 از ۱۴ فروردیــن به حالت قبلی باز 

خواهد گشت.

 غربالگری بیش از
 ۲۲ میلیون کودک 

ح پیشگیری از   در طر
تنبلی چشم

معاون پیشگیری از معلولیت های 
ســازمان بهزیســتی کشــور از 
غربالگــری ۲۲ میلیــون و ۶۰۰ 
هزار کودک در طرح پیشــگیری 
از تنبلی چشم از سال ۷۵ تاکنون 
خبر داد و گفت: غربالگری تنبلی 
چشــم برای کودکان ۳ تا ۶ سال 
انجام می شود.افروز صفاری فرد 
افزود: ســاالنه بــه طور میانگین 
ســه هزار کــودک دارای تنبلی 
چشم تشــخیص داده می شوند 
کــه بــا مداخــالت از معلولیت 
بینایی آنها پیشــگیری می شود.

وی افــزود: برای جراحی های در 
ایــن زمینه، بهزیســتی به افراد 
کــم بضاعــت کمــک می کند. 
اجرای غربالگری تنبلی چشــم 
در ســال گذشته به خاطر کرونا 
با محدودیت هایی مواجه شد اما 
اکنون این برنامه مانند قبل انجام 
می شود.وی به غربالگری شنوایی 
در نوزادان اشاره کرد و گفت: ۶۳۰ 
واحد غربالگری شنوایی داریم و 
نوزادان را در بدو تولد و در نهایت 
یــک ماهگی، مــورد غربال قرار 
می دهیــم و از مداخالت طبی و 
توانبخشی استفاده می کنیم.وی 
در زمینه مراکز مشــاوره ژنتیک 
نیــز گفــت: بهزیســتی کمک 
هزینــه آزمایش ژنتیــک را نیز 
انجام می دهد زیرا آزمایش های 
ژنتیــک هزینه های باالیی دارد و 
بهزیســتی به افراد کم بضاعت، 
کمک هزینــه پرداخت می کند. 
اکنون ۲۶۰ مرکز مشاوره ژنتیک 
در سطح کشور فعالیت دارند که 

غیردولتی هستند.

رئیس پلیس فتای ناجا:

سرشماره پیامک 
دستگاه های مختلف 

باید نام سازمان ها باشد
رئیس پلیــس فتای فرماندهی 
انتظامی کل کشور درباره برنامه 
پلیس فتا برای کسب و کارهای 
اینترنتــی، اظهار کــرد: برخی 
مشاغل در پلتفرم های خارجی 
فعالیت می کنند و برخی دیگر از 
مشاغل مجوزهای الزم را دارند و 
فعالیت می کنند. قطعا مشاغلی 
که مجــوز دارند قوانینی را باید 
رعایت کنند.سردار مجید گفت: 
جدیدا پیامک هایی حاوی لینک 
هایی برای افراد ارســال می شد 
و افــراد بر روی لینک ها کلیک 
می کردند مجرم به گوشی افراد 
دسترســی پیدا مــی کرد.وی 
افــزود: به ســازمان های اعالم 
کردیــم که پیامک های خود را 
به هموطنان با سرشــماری عدد 
ارســال نکنند و با نام ســازمان 
مربوطه باشــد، درخواســت راه 
انــدازی ســامانه جامع اطالع 
رسانی خدمات دولت را داریم و 
دســتگاه های مربوطه باید پای 

کار آیند. 
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رئیس اورژانس کشــور درباره برگــزاری امداد نوروزی 
۱۴۰۱، اظهار کرد: نوروز امســال یک نوروز بســیار ویژه 
ای اســت چرا که ســه سالی است که مردم نتواستند به 
سفر بروند و سال آینده نیز در ابتدای سال با ماه مبارک 
رمضــان مواجه می شــویم.جعفر میعادفر با بیان اینکه 
مردم ما مذهبی هســتند و ســفرها درایام ماه مبارک به 
حداقل می رســد بنابراین به نظر می رســد نوروز امسال 

زمان طالیی مسافرت است، افزود: حتما امسال مسافرت های پرحجمی خواهیم 
داشــت و اســتان های مهمان پذیر تراکم باالیی خواهند داشت. میعادفر گفت: 

اورژانس کشــور آمادگی نوروز را دارد و هماهنگی بین 
بخشــی و درون بخشــی خود را از یک ماه گذشــته آغاز 
کرده است همچنین جلسات مختلفی برگزار شده است 
و دســتور العمل هایی را به دســتگاه ها و دانشــگاه های 
علوم پزشکی ابالغ کردیم چرا که اورژانس کشور مسئول 
کمیته بهداشت درمان ستاد امداد نوروزی است. رئیس 
اورژانس کشور افزود: طبق هماهنگی هایی که با پلیس، 
وزارت راه و هالل احمر صورت گرفته اســت برنامه امداد نوروزی از ۲۵ اســفند 

ماه ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ اجرایی می شود.

رئیس اورژانس کشور خبر داد؛

ح امداد نوروزی از ۲۵ اسفند ماه آغاز طر

خبر ویژه

وزیر آموزش و پرورش:

کنکور افزایش می یابد آخر دبیرستان در  تأثیر معدل ۳ سال 
وزیــر آمــوزش و پرورش با تأکید بر اهمیت »خالقیت 
 محور بودن دانش آموزان«، اظهار کرد: روش های حافظه 
 محور نه تنها تأثیری بر رشــد و خالقیت دانش آموزان 
ندارد بلکه پس از مدتی مطالب به فراموشــی ســپرده 
می شود. اما روش های »خالقیت  محور« عالوه بر ایجاد 
پویایی در بین دانش آموزان زمینه بروز اســتعدادها و 
خالقیت آن ها را نیز فراهم می کند. یوســف نوری در 
ادامه با اشاره به تالش دانش آموزان صرفا برای جلسه 
کنکور، تصریح کرد: در راستای تشویق دانش آموزان و 
افزایش تمرکز آن ها در طول دوره های تحصیلی، تأثیر 

معدل ســه ســال آخر در کنکور افزایش می یابد. نوری 
در ادامه با اشاره به ضرورت تغییر برخی از برنامه های 
درسی، اظهار کرد: باید چیستی و چرایی درس خواندن 
به دانش آموزان آموزش داده شود تا با علم به اهمیت 
آموزش، وارد مدرسه شوند که در این صورت دانش آموز 
موفقی تربیت کرده ایم. وزیر آموزش و پرورش در ادامه 
با بیان اینکه محتوای آموزشی نیز صرفا کتاب نیست، 
بیــان کــرد: محیط مدارس باید به گونه ای باشــد که 
زمینه و عرصه های تربیت و آموزش را بر اساس اصول 

علمی فراهم کند.

کرونا له می شود؛  وقتی روان زنان و مردان زیر فشار 

استرس کرونایی
در دو سال اخیر با سایه افکندن بیماری 
کرونا بر زندگی معمول افراد، سالمت روان 
آنها دستخوش مخاطرات بسیاری شده و 
اهمیت حفظ سالمت روان افزایش یافته 
اســت.دکتر فریبرز درتاج، رئیس انجمن 
روانشناســی تربیتی ایران با بیان اینکه 
ســالمت روحی زنــان در دوران بحران 
پاندمــی کوویــد ۱۹ موجــب تحریک  
پذیری، اضطراب، افســردگی، مشکالت 
خواب و خوراک، اســترس پس از سانحه 
و ناتوانــی در انجــام وظایف روزمره زنان 
شده است، اظهار کرد: نتایج تحقیق جدید 
موسسه غیر انتفاعی جهانی فعال در امور 
 care« انسان  دوســتانه یعنی موسسه
international« نشــان می دهــد که 
ویروس کرونا موجی از بحران ســالمت 
روحــی را بــرای زنان در سراســر جهان 
ایجاد کرده اســت. به گونه ای که میزان 
عــوارض جدی روحی روانی این بیماری 
نظیر اضطراب، بی اشــتهایی، بی خوابی و 
اختالل در توان انجام کارهای روزمره در 

زنان سه برابر مردان است.

افت سالمت روان زنان ۱۶ تا ۲۴ ساله
ایــن عضو هیات علمی دانشــگاه عالمه 
طباطبایی، با بیان اینکه محققان موسسه 
یاد شده با نظر سنجی درباره تبعات این 
بحران سالمت عمومی از ۱۰ هزار نفر در 
۴۰ کشور دریافته اند که در بحران کووید 
۱۹ زنان جوان متوجه آســیب بیشتری 
شــده اند، ادامه داد: در حالی  این آسیب 
در میان زنانی که ســن و ســال باالتری 
دارند کمتر اســت که سالمت روان زنان 
۱۶ تا ۲۴ ســاله، ۱۱ درصد بدتر از زمانی 
است که جامعه دچار این بحران سالمت 
عمومی نشده بود. این روانشناس با اشاره 
به نتایج مطالعه دیگر همین مؤسســه بر 
روی ۱۰ هزار و ۴۰۰ زن و مرد از کشورهای 
مختلف شــامل ایاالت متحده، آمریکای 
التیــن و خاورمیانــه، افــزود: نتایج این 
مطالعه نشــان داد بخشی از عوامل ایجاد 
کننده اختالالت روانشناختی به خصوص 

اضطراب و افسردگی، به مسائل اقتصادی 
باز می گردد و این عوامل زنان را بیشــتر 

تحت تأثیر قرار داده است.

مسئولیت انجام امور خانه و کاهش 
سالمت روان زنان

به گفته وی از جمله عوامل افزایش فشار 
روانی بر زنان »مسئولیت خانه« است، به 
طوری که زنان حتی اگر شــاغل باشــند 
بار اصلی مســئولیت خانه و امور فرزندان 
را بــه عهده دارنــد و همین امر بار روانی 
بیشتری را به آنها تحمیل می  کند.درتاج 
بــا یادآوری آمــوزش آنالین فرزندان در 
منزل پس از پاندمی کووید ۱۹ و افتادن 
بــار اصلی مراقبت و نظارت بر فرزندان به 
دوش مادران، تصریح کرد: در کشورهای 
در حال توســعه این شــرایط برای زنان 
سخت  تر نیز شده است. حدود ۹۵ درصد 
از کودکان در این مناطق به علت وضعیت 
اضطراری عمومی به مدرســه نمی روند و 
محققان معتقدند افزایش مسئولیت های 
بدون درآمد زنان به شــکلی نامتناســب 
بــر آنهــا اثر می گذارد چرا که براســاس 
هنجارهای فرهنگی، رســیدگی به امور 
کودکان مسئولیتی برای زنان و نه مردان 
تلقی می شود.این روانشناس معتقد است 
که زنان بیش از مردان بار عواقب اجتماعی 

و اقتصادی ناشی از کووید ۱۹ را به دوش  
می  کشــند.رئیس انجمن روانشناســی 
تربیتی ایران همچنین با استناد به مطالعه 
دیگر موسسه Care این را هم گفت که 
زنان بیشــتر از مردان درباره موضوعاتی 
چون درآمد، تالش برای یافتن خوراک و 
دسترسی به بهداشت و درمان ابراز نگرانی 
کرده انــد و ایــن موارد را به عنوان عوامل 
وخیم شدن سالمت روان معرفی کرده اند.

اثر شکاف درآمد بین زنان و مردان در 
سالمت روان

درتــاج با بیان اینکه محققان دریافته اند 
۵۵ درصد از زنان و ۳۴ درصد از مردان، 
از کاهــش درآمــد بــه عنــوان یکی از 
بزرگ تریــن اثرات فوری کووید ۱۹ یاد 
کرده انــد، تصریح کرد: حدود ۴۱ درصد 
از زنــان گفته اند که بــر اثر همه گیری 
کوویــد۱۹، خوراک کافی نداشــته اند 
و ۳۰ درصــد از مــردان نیز از نداشــتن 
دسترســی به غذا یاد صحبت کرده اند. 
سهم بیشتری از مشاغل ناپایدار مربوط 
به زنان اســت و بالطبع زنان از حمایت
 های شــغلی کمتری نیــز برخوردارند. 
بــه طوری کــه آســیب های روانی در 
خانواده  های طالق و زن سرپرســت که 
زنان سرپرســتی فرزند را به  عهده دارند، 

بیشتر اســت. مجموع این عوامل باعث 
می  شود که زنان بیش از مردان از شوک 
اقتصــادی کووید۱۹ صدمه ببینند و در 
نتیجه آثار روانشناختی بیشتری را تجربه 
کنند و شکاف درآمد بین دو جنس عامل 
دیگری اســت که ســالمت روان زنان را 
تحت تاثیر قرار داده اســت.به گفته وی، 
در همــه  گیری کووید۱۹، ترس، نگرانی 
و اضطراب پاسخ  های طبیعی محسوب 
می شــوند کــه هر فرد بــه تهدیدهای 
احساس شده و یا در مقابله با ناشناخته
 ها و بالتکلیفی  ها از خود نشان می  دهد و 
زنان در این مورد آسیب  پذیرتر هستند، 
چراکه محدودیت در حرکت و جابجایی، 
کار در خانه، انتقال آموزش در مدرســه 
بــه خانه با آموزش آنالین، بیکاری  های 
موقت و از دســت دادن تماس فیزیکی 
با اعضای خانواده، دوســتان و همکاران 
می  توانــد بر ســالمت   روان زنان جامعه 
تاثیــر بگذارد.وی بــا بیان اینکه زنان به 
صورت سنتی افرادی حمایتگر هستند، 
اظهار کرد: نگرانی زنان نسبت به مردان 
در صــورت ابتال یکی از افراد خانواده به 
کووید ۱۹ بیشتر است. ضمن اینکه نگران 
از دســت دادن شــغل به دلیل کم شدن 
ساعات کاری خود نیز از دیگر نگرانی های 
زنان اســت.در این میان زنان مسئولیت 
خانه  داری، اقدامات پیشگیرانه و مراقبت 
از بیماران مبتــال در خانواده، اداره امور 
فرزنــدان در شــرایط تعطیلی مدارس 
و مشــکالت ناشــی از مرگ و بیماری 
همسران را نیز به عهده دارند و در نتیجه 
زمان کمتری برای اســتراحت و آسایش 
خود خواهند داشــت.درتاج تاکید کرد: 
تمام موارد باعث شــده است که سالمت 
روان زنــان جامعه ما رو به افول باشــد. 
بنابراین برای کمک به افزایش ســالمت  
روان زنان الزم است فعالیت  های حمایت  
جویانه با ســازمانها و نهادهای حمایتگر 
دولتی و خصوصی از سر گرفته شود چرا 
که زنان، مدیران سالمت خانواده در این 

بحران هستند.
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بلیت سینما بازهم گران شد
بعــد از حرف و حدیث های زیادی 
کــه طــی یکی ۲ هفته گذشــته 
درباره قیمت بلیت ســینماها در 
شورای صنفی نمایش مطرح شد 
ســرانجام بر اساس ابالغیه جدید 
سازمان سینمایی قیمت بلیت ها 
به این شرح اعالم شد:سینماهای 
با درجه مــدرن در روزهای تمام 
بهــا ۴۵ هزار تومان و در روزهای 
نیــم بها ۲۲ هــزار و ۵۰۰ تومان.

ســینماهای با درجــه ممتاز در 
روزهــای تمام بها ۳۵ هزار تومان 
و در روزهــای نیــم بها ۱۷ هزار و 
۵۰۰ تومان.ســینماهای با درجه 
یــک و دو در روزهای تمام بها ۲۵ 
هزار تومان و در روزهای نیم بها ۱۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان.این قیمت ها با 
احتســاب مالیات بر ارزش افزوده 
است.بر اســاس آخرین اعالم در 
ســامانه ســمفا ظرفیت های ۷۵ 
درصدی برای ســالن های سینما 
در نظر گرفته شــده اســت اما در 
جلسه آخر شورای صنفی نمایش 
ظرفیت ۱۰۰ درصدی ســینماها 

پیشنهاد شده است.

 حرف های تازه 
 فریبرز عرب نیا 

گشت به سینما درمورد باز
فریبــرز عرب نیــا در تازه تریــن 
اظهارتش از بازگشتش به سینما 
و بازیگــری خبــر داد. این بازیگر 
کــه از ســال ۹۴ و بعد از بازی در 
»آخرین بار کی ســحر را دیدی« 
جلوی دوربین فیلم تازه ایی نرفته، 
پنج سال قبل گفته بود تا مسئوالن 
فعلی وزارت ارشــاد حضور دارند 
در ســینمای ایران کار نمی کند.
عرب نیــا در صحبت های اخیرش 
دربــاره بازگشــتش به ســینما 
گفت:» شــرایطم جوری شده که 
جانیار پســرم می تواند مســتقل 
زندگــی کند و فرصت بیشــتری 
دارم که روی برنامه های شخصی ام 
متمرکز بشوم و برگردم به مسیر و 
فعالیت های سینمایی ام را دوباره 
شــروع کنم. شاید این تابستان به 
ایران بیایــم هرچند هیچکدام از 
فیلمنا  مه هایی که در این مدت بهم 
پیشــنهاد شده را دوست نداشتم. 
بجز یک مورد که آن هم با شرایط 
فعلی به سرانجام نمی رسد. رشته 
گرافیــک را رها کردم و با توجه به 
اینکه دوره کرونا رو به اتمام است به 
عشق اول و آخرم سینما بر میگردم 
و فعالیتم را از سر می گیرم« »برای 
سریال »ســلمان فارسی« اوایل 
فیلم برداری آقــای میرباقری به 
من لطف کردند و پیشــنهاد بازی 
دادند. اما بازی در این ســریال را 
رد کــردم. با مهــر  و احترام برای 
کســانی که این پروژه را دوســت 
دارنــد و برایش تالش می کنند اما 
بازی در این پروژه به شکل صد در 
صد جزو معیارهای من و خواسته 

هایم نیست و نخواهد بود.«

فرهنگ و هنر

؛   خانه امین التجار
عمارت باشکوه و تاریخی 

بازمانده قاجار 

خانه امین التجار یکی از عمارت 
های باشکوه و تاریخی اصفهان 
اســت. این خانه در خیابان عبد 
الرزاق و در محله پشت بارو قرار 
دارد. قدمت خانه امین التجار به 
دوره قاجــار اختصاص دارد و به 
وسیله یک تاجر اصفهانی به نام 
محمد علی امین التجار ساخته 

شده است. 
قدمت تاریخی خانه امین التجار 
به دوره قاجار باز می گردد. این 
خانه تاریخی در ادوار گذشــته 
متعلق بــه یک تاجر مشــهور 
اصفهانی به نام محمد علی امین 
التجار بوده اســت. اصل و نسب 
امین التجار به ســادات خاتون 

آبادی اختصاص دارد. 
خانــه امیــن التجــار از منظر 
معمــاری از زیبایی های بصری 
بی نظیــری برخوردار اســت. 
معماری خانه بر عهده سید رضا 

خان بوده است. 
عمارت امین التجار در دو طبقه 

مجزا تشکیل شده است. 
در طبقــه اول خانه یک حوض 
زیبا به همراه سه فواره چشم نواز 
تعبیه شده است. طبقه دوم نیر 
دارای تاالر پذیرایی از میهمانان 
اســت. عالوه بر این، خانه امین 
التجار دارای ۱۴ اتاق یکســره 
است که به وســیله گچ بری و 

آیینه کاری تزئین شده است. 
متاسفانه در سال های متمادی 
به موجب احداث خیابان بخشی 
گسترده ای از حیاط خانه امین 
التجار تخریب شده است و ایوان 
خانه به وسیله میله های آهنی 

دربر گرفته شده است. 
در ایوان خانه امین التجار شش 
ســتون مرتفع وجــود دارد که 
ارتفاع هر ســتون حدود ۶ متر 
برآورد شده اســت. بهتر است 
بدانید نمــای ایوان به وســیله 
نقاشــی و گچ بری مزین گشته 
است و سر ســتون ها مقرنس 

کاری شده است. 
عمارت امین التجــار به درب و 
پنجره های دارای منبت کاری و 
خاتم کاری با شیشه های رنگی 

و ارسی مجهز است. 
در خانــه امیــن التجــار برای 
نخستین بار یک تاجر اصفهانی 
مسلمان از مبل تاشو بهره گرفته 
اســت. مبلمان تاشــو در تاالر 

مرکزی تعبیه شده بوده است.

گردشگری

 محققــان معتقدنــد گروهی از افــراد در برابر بیماری کرونا ایمنی فوق العاده به  
دست می آورند.

کسانی که به  طور کامل واکسینه و به عفونت جدید کووید مبتال شده اند، با ایمنی 
فوق العاده مواجه می شوند.به گفته محققان دانشگاه اورگن ایاالت متحده کسانی 
که واکســینه شــده و به عفونت کروناویروس مبتال شده اند، بیشترین محافظت 
را در برابر این بیماری دارند.برای این مطالعه گروهی از افراد واکسینه شده که 
یک عفونت پیشــرفت کننده داشــتند، با گروه دیگری از افراد واکسینه شده که 

هرگز به کووید مبتال نبودند، مقایسه شدند.
آنان دریافتند آنتی بادی های افرادی که مبتال به عفونت های پیشــرفت  کننده 

بودند در مقایسه با گروه دیگر ۲۰۰۰ درصد افزایش داشتند.

دکتر فیکادو تافس، یکی از محققان این تحقیق، گفت: افزایش قابل  توجهی تا 
۱۰۰۰ و گاهی اوقات تا ۲۰۰۰ درصد مشاهده شد؛ بنابراین ایمنی واقعا باالست.

این تقریبا ایمنی فوق العاده است؛ با این حال محققان هشدار می دهند افراد نباید 
سعی کنند به ویروس کرونا مبتال شوند زیرا خطر ابتال به بیماری شدید وجود دارد.

پروفســور مونیکا گاندی، متخصص بیماری های عفونی، اظهار کرد: این یکی 
از اولین مواردی اســت که نشــان می دهد یک عفونت پیشــرفت کننده پس از 
واکسیناسیون ایمنی قوی تری نسبت به عفونت قبلی یا واکسیناسیون به تنهایی 

ایجاد می کند.
نتایج چندین مطالعه نشــان داده کســانی که مبتال به کووید بوده و یک دوز 

واکسن کووید را دریافت کرده اند، از عفونت مجدد بسیار محافظت می شوند.

این افراد در برابر ویروس کرونا ایمنی ۲۰۰۰ درصدی دارند

دریچه علم

پرده نقره ای 

کارتون 

 وضعیت اسفبار 
! اینترنت در کشور

رئیس شورای عالی 
داروخانه های انجمن 

داروسازان ایران با بیان 
اینکه دولت بدون فراهم 

کردن زیرساخت های الزم 
به سراغ نسخه نویسی 

الکترونیکی رفته، از 
سرگردانی بیماران به دلیل 
کندی سرعت اینترنت خبر 
داد. مهدی عزیزی با انتشار 

کارتونی در خبرآنالین به 
این موضوع پرداخت.

محمد کارت، کارگردان برجسته در 
زمینه مستند سازی این بار هم با اثری 
متمایز همچون دیگر آثارش در چشم 
مخاطبین نــاآگاه از وضعیت و نحوه 
زندگی ِدگر مردمان در این سرزمین 
خوش درخشید و نشان داد که دغدغه 
او در راه هنر، نمایاندن دردهای درهم 
تنیده روح و جان هموطنانی است که 
بدون امید و آرزویــی در پیله تنهایی 
روزگار می گذراننــد و حیات و ممات 
دیگر توفیــری برای آنــان نخواهد 

داشت.
تمام مســتندهای محمــد کارت از 
خون مردگی گرفته تــا آوانتاژ، عالوه 
بر باز کردن چشم مردمان عام، تالشی 
ویژه در جهت معطوف ســاختن نظر 
مســئولین به معضــالت اجتماعی 
است که شــاید ماه ها و حتی سال ها 
در میان دیگر مشکالت روزمره چون 
مســائل اقتصادی و سیاسی به چشم 
نیایــد و هیچکس هــم نداند چنین 

واقعیت هایی عینیت داشته و کسانی 
اینچنین مرگ را برای حذف خود از 

زمین مشتاق اند.
آوانتاژ مســتندی پیرامــون برخی 
افراد کارتن خواب  اســت که از اعتیاد 
و زندگی در مکان هایــی که به قول 
خودشان جای حیوان هم نیست چه 
برسد به انسان، به مرکزی به نام سرای 
امید پناه آورده تا شاید در کنار کسانی 
شــبیه خود توانند دوباره به زندگی 

عادی برگشته و خود را از نو بسازند.

 )avantage( آوانتاژ به  فرانسوی
در قانون فوتبال ماده ای اســت که به 
داور این اختیار را می دهد تا به بازی 
اجازه دنبــال شــدن در زمانی مثل 
ارتکاب خطا را بدهد، در شرایطی که 
اگر بازی به دلیل خطا متوقف شود، به 
ضرر تیمی که در حال حمله است و 

خطا بر روی آن انجام شده باشد.
در فرهنگ معین امــا، آوانتاژ نادیده 
گرفتن خطاهای کوچــک در برخی 
از بازی های گروهی معنا شده است 

که بســیار به مفهوم اصلی کلیت این 
مستند نزدیک است.

در ایــن مســتند جامع تــر از دیگر 
مستندهای پیرامون افراد کارتن خواب 
و در واقع از شروع نام نویسی فرد تا طی 
کردن دوره جان فرســای پاکسازی 
روحــی و جســمی در ایــن مکان، 
فیلمســاز به دنبال تک تک کنش و 
واکنش های واقعی افراد کارتن خواب 
بوده و به صراحت تمام لحظات زجر و 
خوش حالی در هر روز پاک بودن را به 

بیننده منتقل می کند.
شخصیت های مســتند محمدکارت 
انسان های معمولی قطع شده از دنیا 
و زندگی اند کــه برخــی از آنان نیز 
برای خانواده مرده یا طرد شده تلقی 
می شوند اما همین در کنار آدم های 
شبیه خود بودن و تالش به رسیدن به 
هدفی مشابه یعنی، دوباره جوانه زدن 
و زندگی را نوعی دیگر زیستن، آن ها 

را طوری با یکدیگر اخت کرده است.

مستند آوانتاژ؛

 سندی بصری بر درد افراد کارتن خواب


