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کــرات ویــن گفتگو هــا برای مطمئن شــدن از     ســخنگوی وزارت خارجــه گفــت: در مذا
گشــت قطعــی و متعهدانــه و عملــی آمریکاســت و ایــران و ۱+۴ گفتگــو می کردنــد.  باز
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: گفتگو های ما در وین قبل از نوامبر نهایی می شــود. 

ما و پکن رایزنی های خیلی نزدیکی با هم داریم و در بروکســل تاریخ قطعی و نهایی 
نشــد، چون ایران می خواســت با همه طرف ها و از جمله پکن رایزنی کند و تاریخ در 

 | صفحه 2 این هفته نهایی می شــود...

وزیر اقتصاد خبر داد:

اجماع3وزارتخانه
برایاحیایبورس

صفحه 3 

1400 آبــان   11 سه شـــــــــنبه      1956 پیاپــی:  بیــع االول 1443     2 نوامبــر 2021      8 صفحــه تک شــماره: 30000 ریــالشمــــــــــاره    26 ر

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد 
کید قرار گرفت؛ تا

 توجه به معیشت 
 و سفره مردم

اولویت اصلی دولت
     رئیســی گفــت: توجــه بــه معیشــت و 
ســفره مردم، اولویت اصلی دولت اســت. 
خدمت به مردم، گره گشایی از مشکالت 
و توجه به معیشت و سفره مردم، اولویت 

اصلی دولت است...

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

 آینده بورس 
 درخشان خواهد شد

مردم صبور باشند
رئیــس جمهــور  اقتصــادی       معــاون 
اظهــار کرد: رشــد بــورس نیازمند اقدامات 
زیر ســاختی اســت و ما پیشــنهاد می کنیم 
کــه مــردم صبــر کننــد، چــرا که آینــده بورس 

درخشان است...  | صفحه 3  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

جریمهشدید
پرمصرفها انتظار در
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روشندل انتصابدکترطاهر
بهریاستدانشکدهمدیریت

دانشگاهتهران
7

روز سفرهکارگرانهر
دیروز از کوچکتر
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گودبرداریهای
غیراصولی

بمبخاموششهرها
7

گهیمناقصهعمومی آ
)یکمرحلهای(

روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقاستاناردبیل

 نوبت اول

گزار : شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 1- نام دستگاه مناقصه 
: اردبیل – شهرک اداری بعثت ) کارشناسان (، شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل  –  تلفن های 9- 33741601 – 045   گزار 2- آدرس مناقصه 

3- موضوع مناقصه : 
ــه  ــدار کلی ــن وپای ــرق مطمئ ــن ب ــور تامی ــه منظ ــزات ب ــبکه وتجهی ــی ش ــداری الکترومکانیک ــت پای ــوادث 121 جه ــت ح ــبکه، و ثب ــداری ش ــات ،نگه ــه اتفاق ــوط ب ــای مرب ــذاری فعالیته ــف( واگ ال

مشــترکین در حــوزه فعالیــت امــور بــرق نیــر )تامیــن نیــرو(
ب( واگــذاری فعالیتهــای مربــوط بــه اتفاقــات ،نگهــداری شــبکه و ثبــت حــوادث 121 جهــت پایــداری الکترومکانیکــی شــبکه وتجهیــزات بــه منظــور تامیــن بــرق مطمئــن وپایــدار کلیــه مشــترکین 

در حــوزه فعالیــت امــور بــرق نمیــن  )تامیــن نیــرو(
 ، را طبــق شــرایط و شــرح خدمــات مربوطــه بــه پبمانــکاران واجــد شــرایط )دارای صالحیــت، تاییدیــه از اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بمــدت 4 ســال، حداقــل 4 ســال ســابقه کار
دارای صالحیــت ایمنــی از ســازمانهای ذیربــط، توانمنــدی مالــی )پنجــاه برابــر مالیــات متوســط ســاالنه )دو ســال متوالــی( و یــا 70 برابــر بیمــه تأمیــن اجتماعــی قطعــی یــا علــی الحســاب دو ســال 

گذشــته حداقــل معــادل 10,000,000,000 ریــال(
4-سپرده شرکت در مناقصه 

الف( سپرده شرکت در مناقصه اتفاقات امور برق نمین به مبلغ 320،000،000 ریال
ب( سپرده شرکت در مناقصه اتفاقات امور برق نیربه مبلغ 260،000،000 ریال

5- محل خرید اسناد مناقصه :
ww. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد ایران(  بــه آدرس

setadiran.ir انجــام خواهد شــد.
6- واجدیــن شــرایط میتواننــد از روز ســه شــنبه مورخــه 1400/8/11  لغایــت روز ســه شــنبه مورخه 1400/8/18 نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه از طریــق ســامانه فــوق الذکــر اقــدام 

نماینــد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

7- مدارک الزم جهت دریافت اسناد:
فیش واریزی بمبلغ 500000 ریال به حساب  سیبای شماره 0103815822001  دستگاه مناقصه گزار نزد بانک ملی ایران شعبه کارشناسان اردبیل

8- تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه :
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 9 صبح روز یک شنبه  مورخه 1400/8/30  اسناد مربوطه را به هر دو روش زیر :

 الف( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
ب( و همچنیــن پاکتهــای الــف وب وج را بعــد از بارگــذاری در ســامانه بصــورت دربســته و الک و مهــر شــده بصــورت فیزیکــی تــا یــک ســاعت قبــل از شــروع جلســه مناقصــه طبــق توضیحــات 

شــرایط مناقصــه بــه دبیرخانــه شــرکت )اردبیل – شــهرک اداری بعثــت - کارشناســان( شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــه کدپستی  5613643355  ارســال نماینــد .
پاکتهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید.

پیشنهاد دهندگان ملزم به ارسال اسناد بصورت الکترونیکی می باشند.
9- محل برگزاری جلسه مناقصه : اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت میباشد .

10- زمــان برگــزاری جلســه مناقصــه : ســاعت 10 صبــح روزیکشــنبه مورخــه 1400/8/30 میباشــد. )آخریــن مهلــت ارائــه پاکــت الــف وب وج  بصــورت فیزیکــی و بارگــذاری اســناد و پیشــنهادات 
بصــورت الکترونیکــی :یــک ســاعت قبــل از جلســه مناقصه مــی باشــد.(

11- حضور پیشنهاد  دهندگان یا نماینده آنها در جلسه مناقصه آزاد میباشد .
12- مناقصه در یک مر حله برگزار میگردد.

14- دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد .
ر در فراخــوان واصــل میشــود، مطلقــًا ترتیــب اثــر داده  15- بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــرو ط، مخــدوش ) الک گرفتــه یــا قلــم خــورد (، و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضاءمــدت مقــر

نخواهــد شــد .
16- پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده ، تضمینهــای معتبــر تســلیم یــا مبلــغ مذکــور را بحســاب بانکــی شــرکت واریــز  و حســب مــورد ضمانتنامــه یــا رســید واریــز وجــه را بــه 
ر ، چــک شــخصی و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد . شــرکت تســلیم نمایــد بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ، ســپرده هــای مخــدوش یــا مشــروط ، ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــر

17- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص ) بصورت اعداد و حروف توأمان( تعیین و ارائه گردد.
 18- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

آدرس : سایت شرکت توانیر  www.tavanir.org.ir و شبکه اطالع رسانی مناقصات کشور  http/iets.mporg.ir  مراجعه فرمائید.    گهی به  آ 19-  جهت بازبینی 

خبر روز

 حذف ارز ترجیحی 
و راه کارهایی برای حمایت از 

دهک های کم درآمد
   محمد کهندل

اقتصاددان و استاد دانشگاه 
کــه  دولتــی  ارز  حــذف 
درســال های اخیر منجر به 
افزایــش فســاد اقتصادی و 
ارزی و توزیــع رانت هــای 
کالنــی در اقتصاد ایران شــد، یکــی از موضوعات 
چالــش برانگیــزی اســت که در طی ســال های 
گذشته کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید داشته و 
کارشناسانی که موافق تخصیص چنین ارزی بودند 
بــر قوی بودن نظارت های دولــت بر اعطای ارز به 

شدت اصرار داشتند.
در ایــن موضوع شــکی وجود نــدارد که ارز دولتی 
باید حذف شود. به این معنا که از بین بردن زمینه 
هر گونه رانت و فسادی در اقتصاد برای کشور یک 
ضرورت انکار ناپذیر اســت و حتما باید در اقتصاد 

ایران زمانی محقق شود.
تمرکــز، تاکیــد و همراهی دولــت و مجلس برای 
حــذف ارز 4200 تومانــی موضوع خوب و امیدوار 
کننده ای برای جلوگیری از توزیع رانت و بهره مند 
شــدن عده قلیلی از افراد جامعه اســت که به رانت 
دسترســی دارند. هر چند مبــارزه با توزیع رانت و 
گســترش فســاد در اقتصاد یک امر واجب است اما 
هم راســتای حذف ارز ترجیحی دولت می بایســت 
موضــوع حمایت های مقطعی از نیازمندان جامعه 
را برای کاهش آســیب های احتمالی به شــدت در 

دستور کار خود قرار دهد.
دولــت ســیزدهم به اشــکال مختلفــی می تواند 
زمینه هــای نگرانی دهک هــای پایین درآمدی را 
در اقتصــاد کاهــش دهد. به گونــه ای که دولت در 
خصــوص اعطای کارت های معیشــتی و حمایتی 
مختص تامین کاالهای اساسی که با ارز دولتی وارد 
و بر سر سفره مردم قرار می گرفت، باید دهک های 
پایین درآمدی را مورد حمایت های جدی قرار دهد.

به هر حال می توان گفت توزیع یارانه نقدی به مردم 
می توانــد موجب تامین بخــش عمده ای از کاالهای 
اساســی مورد نیاز خانوارها شود. اما آنچه در این بین 
حائز اهمیت است این است که دولت در خصوص برخی 
کاالهــا مثــل لبنیات، نان، برنج و پروتیئن تا مقطعی 
حمایت هــای خــود را به صورت های مختلف از مردم 
انجام دهد تا خانوارها در تامین اقالم اساسی یاد شده 

در سبد معیشتی خود با مشکالتی رو به رو نشوند.
آنچه در بخش تولید با حذف ارز دولتی باید مورد توجه 
دولــت قرار بگیرد، عدم دخال  های گاه وبیگاه دولت 
در کار بخــش خصوصی و تولید محصوالت مختلف 
است. هر گونه دخالت دولت در بخش تولیدی منجر 
به اصطکاک و چالش هایی بین دولت و تولید کننده 
می شود. اصطکاکی که نتیجه آن توقف تولید، کاهش 
تولید، افزایش قیمت و عدم تامین کاالهای اساسی 

برای پر کردن سبد معیشتی می شود.
عدم دخالت دولت در کار بخش تولید و بنگاه های 
اقتصــادی همانگونه که یک ضرورت مهم اســت، 
نظــارت دولت بر عملکرد واحدهای اقتصادی مثل 
قیمت تمام شده و قیمتی که به دست مشتری نهایی 
می رســد نیز  بسیار حائز اهمیت است. موضوع اگر 
از این منظر مورد بررســی قرار بگیرد دولت نه تنها 
در امــر قیمت گذاری درســت نباید دخالت کند، 
بلکه واحدهای تولیدی می بایست کاالی خود را با 
قیمت تمام شده واقعی به بازار عرضه کنند. درچنین 
وضعیتی، دولت باید حمایت  های مختلفی را ازبخش 
مصرف با اعطای یارانه برای تامین نیازهای اساسی 
و ســبد معیشــتی در دستور کار خود قرار دهد. این 
موضــوع تا زمانــی که واحدهای تولیدی به صورت 
رقابتی در فضای باز اقتصادی فعالیت داشته باشند و 
تا زمانی که سیاست های کاهش نرخ تورم دولت به 
بار بنشیند به صورت حمایت های مقطعی دولت از 
دهک های کم درآمد جامعه باید تداوم داشته باشد.

یادداشت

رئیس قوه قضاییه: 

 مسایل استان خوزستان 
باید به طور ویژه دیده شود

 مسائل استان خوزستان باید به طور ویژه دیده 
شــود و با اقدامات متعارف و مرسوم نمی توان 
مشــکالت آب، مســائل زیســت محیطی و 
فرهنگــی و اقتصادی مردم این منطقه را حل 
کرد و تالش ما این اســت با یک نســخه خاص 

به طور فوق العاده به این مسائل توجه کنیم.
غالمحســین  حجت االسالم والمســلمین 
محســنی اژه ای در جلسه شــورای عالی قوه 
قضاییه با اشــاره به ســالروز شهادت بسیجی 
شهید حسین فهمیده افزود: شهید فهمیده با 
اقدامی ایثارگرانه، مخلصانه و به موقع دل های 
بســیاری از جوانــان را بــه حقیقت و فرهنگ 
ایثار و شــهادت متوجه کرد و نه تنها خودش 
در تاریــخ مانــدگار گردید بلکه راه او در دفاع 
از اســالم و وطن و ارزش ها برای همه به ویژه 

جوانان الگو شد.
رئیس دســتگاه قضا با اشاره به سالروز تسخیر 
النه جاسوســی به دست دانشجویان مسلمان 
خــط امــام در ۱۳ آبان ۵۸ کــه به عنوان روز 
ملــی مبارزه با اســتکبار جهانــی نام گذاری 
شده، اظهار داشت: در روز ۱۳ آبان تعدادی از 
دانشجویان آگاه با الهام گرفتن از ذات انقالب 
اســالمی و نوری که حضرت امام)ره( از اسالم 
و قــرآن و حضرت صاحــب االمر )عج( گرفته 
بودنــد، بــه طور خودجوش انقالب دوم را رقم 

زدند.
محســنی اژه ای با اشــاره به تقارن روز دانش 
آموز با سالروز تبعید حضرت امام گفت: دشمن 
تالش می کرد تا نور الهی را که در امام خمینی 
)ره( تجلــی یافته بــود خاموش کند و امام را 
بازداشــت، تبعید و محدود کردند، اما این نور 
نه تنها خاموش نشد بلکه در تقارنی معنادار و 
در همان روز ابهت دروغین استکبار فروریخت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نامگذاری ۱4 آبان 
به عنوان »روز فرهنگ عمومی« اظهار داشت: 

اصل انقالب اسالمی یک انقالب فرهنگی بود و 
زیرساخت قدرت، اقتدار و استقالل هم مسائل 

فرهنگی است.
محسنی اژه ای افزود: بسیاری از بزرگان مسئله 
فرهنــگ را از جملــه مولفه ها و الزامات قدرِت 
نظــام و ملــت می دانند، ولــی می توان گفت 
فرهنگ زیرســاخت همــه مولفه ها از جمله 

اقتصاد، امنیت و علم و تکنولوژی است.
وی با بیان اینکه اگر فرهنگ اسالمی و دینی ما 
ارتقاء یابد علم و معرفت ما هم افزون می شود 
و امنیــت بهبــود می یابد، خاطرنشــان کرد: 
تعالــی فرهنگ عمومی تنها با الزامات قانونی 
و مقررات حکومتی به وجود نمی آید و نیازمند 
فرهنگ ســازی و همیاری رسانه ها، صاحبان 

قلم و خطابه است.
محســنی اژه ای افزود: اگــر فرهنگ صحیح 
عمومی اســالمی داشــته باشــیم بسیاری از 
مسائل اقتصادی هم خود به خود بهتر می شود 
و بســیاری از مشــکالت و مفاســد با ارتقای 
فرهنگ عمومی حل و ریشه کن خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با اشــاره به ســفر کاری ۱۸ 
ســاعته خود و همکارانش به استان خوزستان 
در هفته گذشــته و بررسی میدانی مشکالت 
این اســتان اظهار داشــت: استان خوزستان 
دارای مواهــب غنی الهی اســت، اما به خاطر 
برخی ضعف ها مردم گرفتار مشــکالتی شدند 
که حقیقتاً مســتحق آن نیستند و دشمن هم 

به دنبال سوءاستفاده از این ضعف هاست.
محســنی اژه ای تأکید کرد: مســائل اســتان 
خوزســتان باید به طور ویژه دیده شــود و با 
اقدامات متعارف و مرسوم نمی توان مشکالت 
آب، مســائل زیســت محیطــی و فرهنگی و 
اقتصادی مردم این منطقه را حل کرد و تالش 
ما این اســت با یک نســخه خاص به طور فوق 

العاده به این مسائل توجه کنیم.

 تجمع تعدادی از سهامداران 
مقابل سازمان بورس

درپی ریزش دو روز گذشــته بازار ســرمایه، تعداد 
اندکی از ســهامداران مقابل سازمان بورس تجمع 
کردنــد. دیروز دوشــنبه ۱0 آبان، حدود ۱۵ تن از 
هموطنان با تجمع مقابل سازمان بورس در خیابان 
مالصدرا به ریزش های روز گذشــته بازار ســرمایه 
اعتــراض کردنــد و خواهان توجه بیشــتر به حفظ 

سرمایه های مردم در بورس شدند.
تجمع کنندگان با بیان اینکه به دعوت رئیس جمهور 
و مسئوالن سابق کشور به بازار سرمایه وارد شدند، 
اعالم کردند ادامه این روند به اعتماد ملی و اجتماعی 

آسیب می زند.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 
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کید قرار گرفت؛ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد تا
توجه به معیشت و سفره مردم، اولویت اصلی دولت

رئیسی گفت: توجه به معیشت و سفره مردم، اولویت اصلی دولت است.
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور، شامگاه یکشــنبه در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت گفت: خدمت به مردم، گره گشــایی از مشــکالت و توجه به معیشــت و سفره مردم، 

اولویت اصلی دولت است و به هیچ عنوان نباید در این زمینه غفلت و سهل انگاری شود.
در این جلســه بر ضرورت» ایجاد انســجام و پیوســتگی بین شــبکه تامین و توزیع مواد غذایی 
و کاالهــای اساســی« و »بســیج همــه امکانــات و ظرفیت هــا از جمله اتحادیه هــا و اصناف برای 
اعمــال نظــارت ســازمانی بــر این شــبکه« تاکید شــد.همچنین گزارش برخی از سیاســت ها و 
 برنامه های تنظیم بازار و راهکارهای شناســایی مودیان مالیاتی جدید مورد بحث و بررســی قرار 

گرفت.
همچنین با هدف تحقق عدالت مالیاتی پیشــنهاد اعمال اصالحاتی در قانون مالیات های مســتقیم 

مطرح و موضوع برای طی فرآیندهای قانونی به تصویب اعضا رسید.

قالیباف:
فرایند تدوین و تخصیص بودجه سامانه محور شود

رئیس مجلس با انتقاد از فرایند کنونی بودجه ریزی کشور که براساس قانون برنامه و بودجه ۵0 ساله انجام می 
شود، بر لزوم اصالح سریع این فرایند تاکید کرد و گفت: فرایند تدوین و تخصیص بودجه باید سامانه محور شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست شورای هماهنگی مجلس با حضور رؤسای 
کمیسیون ها، با تاکید بر این که بررسی و اصالح احکام مهم الیحه بودجه باید در دستورکار تمامی کمیسیون ها 
قرار بگیرد، گفت: با هماهنگی دیوان محاســبات مهم ترین احکام بودجه در حوزه های مختلف اســتخراج 
شوند. تعداد این احکام مهم به 20 مورد نمی رسد که باید ظرف هفته جاری احصاء و به کمیسیون های 
تخصصی ارجاع داده شوند. قالیباف تصریح کرد: باید در مدت کوتاهی  احکام مهم بودجه احصاء و وظایف 
کمیسیون های تخصصی مشخص شود تا در حوزه نظارت  متمرکز شویم. رئیس قوه مقننه با بیان این که 
طرح اصالح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس که بخشی از آن به نحوه تهیه و بررسی الیحه بودجه 
اشاره دارد را مطالعه کرده ام گفت: اولین موضوع سامانه محور شدن بودجه است تا دخالت افراد به حداقل 

برسد و مثال این طور نباشد که در یک بخش مانند مالیات، به جای سامانه محوری، ممیزمحور باشیم .

اخبار كوتاه

رهبران گروه بیست در مقابل 
فواره »تروی« در شهر روم 

ایتالیا مراسم سنتی پرتاب سکه 
 به داخل آب را انجام

 می دهند./ آسوشیتدپرس

 شیخ هبت اهلل آخندزاده 
رهبر طالبان در جمعی 
در شهر قندهار، برای 
اولین بار ظاهر شده و 
 دقایقی صحبت 
كرده است.

گزارش تصویری

کالف سردرگم برجام از ُرم تا ُرم!
ُرم پایتخت ایتالیا به تازگی میزبان نشســت 
رهبران 20 اقتصاد برتر دنیا بوده اســت. این 
نشست که جز اولین و مهمترین نشست ها پس 
از کاهــش یافتن ابعاد بحران پاندمی ویروس 
کرونا محســوب می شود، توجهات زیادی را 
در ابعاد مختلف سیاسی و بین المللی به خود 
جذب کرده است. در این میان، مساله هسته ای 
ایران و گمانه زنی های مختلف درمورد آینده 
معادله برجام و نوِع رویکرد های آتی کشور های 
غربی به این مســاله نیز از جمله مســائل و 
موضوعــات مهمی بوده کــه در چهارچوب 

نشست ُرم به آن توجه زیادی شده است.
در این راستا، سران چهار کشور آمریکا، آلمان، 
فرانسه و انگلستان، در بیانیه مشترکی، بار دیگر 
با بی توجهی به خروج یکجانبه دولت ترامپ 
از توافق برجام و بدعهدی گســترده از سوی 
طرف های آمریکایی و اروپایی )در قالب معادله 
برجام(، ادعا کرده اند که این دسته از کشور ها 
به تالش های خود جهت آنچه عدم دستیابی 
ایران به سالح اتمی می خوانند، ادامه خواهند 
داد. این بیانیه به طور خاص در مورد اقدامات 
جبرانی هســته ای ایران )که در پاســخ به بد 
عهدی های طرف های غربی اتخاذ شــده اند( 
ابراز نگرانی کرده و خواســتار توقف این روند 
از ســوی تهران شده است. بیانیه کشور های 
مذکور همچنین از ایران خواسته تا بار دیگر 

با حسن نیت به مذاکرات برجامی بازگردد.
در ایــن چهارچوب، تحلیل های مختلفی در 
مورد نــوِع موضع گیری تروئیکای اروپایی و 
همچنین آمریکا در جریان نشســت ُرم علیه 
کشــورمان مطرح شده است. عده ای به طور 
خاص این مســاله را نمودی از اجماع ســازی 
دولــت آمریکا علیه ایــران می دانند و بر این 
باورند که از نشســت رم بایستی به مثابه یک 

نقطه عطف در روند معادله برجام یاد کرد.
در این راستا، مهدی مطهرنیا استاد دانشگاه و 
کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با فرارو، 
به تحلیل دقیق ابعاد و جنبه های مختلف این 
نشست و نسبِت آن با معادله هسته ای ایران و 
روند های احتمالی آتی که مرتبط با این پرونده 

هستند، پرداخته است.
نشست ُرم همان تداوم دستورکار دولت ترامپ 

علیه ایران در چهارچوبی جدید است
»جهت تحلیل و بررســی آنچــه در جریان 
نشســت جاری جــی 20 در ُرم ایتالیا اتفاق 
افتاده، بایستی اندکی به عقب رفت و به حضور 
ترامپ در نشست سران گروه »جی ۷« در رم 
ایتالیا در نخستین سال ریاست جمهوری اش 
اشــاره کرد. ترامپ در جریان نشست مذکور، 
در باب ایران و اعمال فشار بیشتر بر این کشور 
در چهارچوب دکتریِن »فشار حداکثری«، در 
سایه دکترین فراتری با عنوان »محدود کردن 
همکاری های بین المللی با ایران و تنگ کردِن 
محاصــره منطقه ای علیه تهران«که در زمان 

اوباما آغاز شده بود، اعالم موضع کرد.
در ایــن زمان، ایاالت متحــده آمریکا نگران 
پیوســتن اروپا و رقبای دیگر آمریکا در پرتو 
برجام به ایران بود. پس از پذیرش برجام، سیِل 
ارتباطات گوناگون با تهران در جهت گسترش 
روابط اقتصادی بویژه از سوی اروپایی ها آغاز 
شــد و بالطبــع اروپا و چین بــه مثابه رقبای 
اســتراتژیک آمریکا در سطح بین المللی در 
این باره رویکردی فعال را در پیش گرفته بودند.

ترامپ جهت گیرِی معنا دارِ دکترین محدود 
کــردن همکاری های بیــن المللی با ایران و 
تنــگ کردن محاصره منطقه ای این کشــور 
را در چهارچوب دکترین سیاســی و امنیتی 
دوران ریاســت جمهوری خود یعنی »بازیگر 
دیوانه« به ســمت و ســوی ایجاد فضایی برد 

کــه آمریــکا بتواند در قالب آن از برجام خارج 
شود )امری که در کارزار انتخاباتی ترامپ نیز 
شدیدا مورد اشاره وی قرار داشت(. امری که 
دریچه ای را باز می کرد تا واشــنگتن از طریق 
آن بر دامنه فشــار های خود بر تهران تا جای 
ممکن بیفزاید. دولت ترامپ به طور خاص این 
دستورکار را عملیاتی کرد. در این دوران شاهد 
بودیم که سطح فشار های آمریکا علیه ایران به 
نحو بی سابقه ای افزایش پیدا کرد و واشنگتن 
در عیــن حــال، به ائتالفی بین المللی جهت 
محاصــره ایران نیز اگرچه با برخی چالش ها 

همراه شد، شکل داد.
این دستور کار در نوع خود ادامه دستورکار های 
دولت اوباما علیه ایران بود. در دوران اوباما به 
طور خاص جهت مهار و تحدید نفوذ و محاصره 
ایران، ایده »ناتوی عربی« علیه تهران مطرح 
شــد. در واقع، این پازل در دوره ترامپ عمال 
تکمیل شــد. در کنار ایــن ها، قضیه »صلح 
ابراهیــم« و تالش دولت ترامپ جهت عادی 
ســازی روابط اعراب و اســرائیل که در نهایت 
موجِب عادی شــدن روابط برخی دول عرب 
منطقه با تل آویو شد، به نوعی دستورکار دولت 
ترامپ در محاصره ایران را بیش از پیش شدت 

بخشید.
در ســال 20۱۸، آمریــکا از دکترین محدود 
کــردن همکاری هــای بین المللــی ایران و 
همچنین تشــکیل ائتــالف منطقه ای علیه 

آن، به سمت دکترین تبدیل چالش ایران به 
معرفی این کشور به مثابه تهدید کننده نظم 
منطقه ای و جهانی حرکت کرد. آمریکایی ها 
در این سال ها به این سمت حرکت کردند که 
بتوانند گروه ها و کشور های مختلف را جذِب 
اعمال فشــار بیشتر علیه ایران کنند. در این 
راستا حتی واشنگتن به جذب روسیه نیز در 

این دستورکار خود توجه ویژه ای داشت.
در این رابطه من به طور خاص در سال 20۱۸ 
گفته ام که رویکرد آمریکا از محدودســازی 
همکاری هــای بین المللــی ایران و محاصره 
منطقه ای تهران به سمت دکترین تصویرسازی 
از تهران به مثابه تهدید و دشمنی برجسته در 
عرصه معادالت بین المللی تغییر کرده است. 
ترامپ در چهارچوب دکترین »بازیگر دیوانه« 
تا می توانست فشــار ها علیه ایران را افزایش 
داد. متعاقبــا روی کار آمدن بایدن و پیروزی 
وی بــر ترامــپ تا حدودی برای کســانی که 
صحنه سیاســت را تقلیل گرایانه و غیرواقعی 
می نگرند، زمینه هایی را فراهم کرد که برخی 
به این باور برســند که مساله تمام شده است 
و آمریکا ضعیف شــده و بالطبع بایدن تالش 
خواهد کرد تا تحریم ها علیه تهران را برداشته 
و زمینه را برای احیای برجام و بازگشت ایران 
به توافق مذکور فراهم کند. با این حال، همان 
زمــان عرض کردم که ایــن امر امکان ندارد. 
بایدن تحریم ها را نگاه خواهد داشــت و حتی 

بر آن ها خواهد افزود با این حال، زباِن مذاکره 
و همــکاری را حتــی با رقبای آمریکا در مورد 
موضوعات مختلف و مخصوصا مساله برجام، 

بار دیگر باز خواهد گشود.
اگــر ترامپ بــا رویکرد هایی نظیر مرد دیوانه 
و ایجــاد آشــوب و تنــش و همچنین ابهام و 
پیچیدگی به مسائل بین المللی می نگریست، 
بایدن بیش از همه بر قدرت هوشمند آمریکا 
تاکیــد داشــت. دکتریــن وی »بازیگر بالغ 
آمریکایی« است. از طرفی، سیاست کالن وی 
همراهــی با متحــدان و همکاری با رقبا برای 
رســیدن به اهداف ملی آمریکا اســت. از این 
رو، راهبرد اصلی وی همکاری در پرتو مذاکره 
مثبــت با رقبا و همراهی فزاینده با متحدین 
اســت. از این منظر، تاکتیک او اســتفاده از 
دیپلماســی و عمق استراتژیک بخشیدن به 
طرح هــای مربوط به ایران و دیگر کشــور ها 
در چهارچــوب نوعی نو رئالیســم تدافعی در 

منطقه است.
از این رو، باید بگویم که نشست ُرم که ترامپ در 
سال اول ریاست جمهوری خود در آن شرکت 
کرد )در قالب نشســت جی ۷( تا نشســت رم 
که اخیرا بایدن در آن شرکت کرده )در قالب 
گروه جی 20(، عمال مکمل یگدیگر هستند 
)در رابطه با رویکرد ها نسبت به مساله ایران( 
و تــالش دارند تا حلقــه محاصره علیه ایران 
را به ســمتی پیش برند کــه ایران را از درون 
تضعیف و با همراهی متحدان وهمکاری با رقبا، 
زمینه های فشــار بیشتر بر ایران را به گونه ای 
فراهم کنند که ایران یا پای میز مذاکره حاضر 
شود و یا راه ایستادگی را در پیش گیرد و هدِف 
طراحی های مختلف خصمانه کشــور های 

غربی قرار گیرد.
در مــورد اول، آمریکا خود به طور مســتقیم 
آنچه را که در مورد ایران در ذهن دارد، دنبال 
خواهــد کرد و در صورت دوم، این اســرائیل 
است که مدیریت حرکت های منطقه ای علیه 
ایــران را در قالب دکتریــن »مرگ با هزاران 
خنجــر« دنبال می کند. ایــن رویکرد ها در 
مجموع، تا حد زیادی معادله هسته ای ایران 
 را پیچیــده و، امــا و اگر هــا در مورد آینده آن 

را افزایش داده اند«.

خبر ویژه

سخنگوی وزارت خارجه گفت: در مذاکرات وین گفتگو ها برای مطمئن شدن از بازگشت قطعی و متعهدانه و عملی 
آمریکاست و ایران و ۱+4 گفتگو می کردند. سخنگوی وزارت خارجه گفت: گفتگو های ما در وین قبل از نوامبر نهایی 
می شود. ما و پکن رایزنی های خیلی نزدیکی با هم داریم و در بروکسل تاریخ قطعی و نهایی نشد، چون ایران می خواست 
با همه طرف ها و از جمله پکن رایزنی کند و تاریخ در این هفته نهایی می شود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به 
پرسشی درباره این که آمریکایی ها پیشنهاد دادند مذاکرات دوجانبه و محرمانه ای در کشور ثالث مثل عراق داشته باشند، 
اظهار داشت: بین ایران و آمریکا مدت هاست گفت وگویی نبوده و بعد از خروج آمریکا از برجام هم به عنوان کشوری 
که آن زمان عضو کمیسیون مشترک برجام بود، ولی بعد از آن دیگر تماس و یا مالقات مستقیم یا غیرمستقیم نبوده 
است. خطیب زاده ادامه داد: آمریکا به عنوان ناقض قطعنامه 22۳۱ و غیرقانونی از برجام خارج و تمام تالش را کرده 

برجام را از بین ببرد و تحریم های فرامنطقه ای و ظالمانه را بر ضد مردم ایران اعمال کرده و تمام تالش را کرده مانع 
روابط عادی ایران در حوزه های تجاری و اقتصادی با دیگر کشور ها شود و آن چنان زیاده روی کرده که کشور هایی که 
با ایران همکاری می کردند مورد فشار قرار داده بلکه متحدان خود را تنبیه کرده است. ایران تا موقعی که این واقعیت ها 
بر روی زمین تغییر نیابد تصور نمی شود کرد در هیچ شکل و فرمتی تماسی بین تهران و واشنگتن برقرار شود. این 
دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد: در مذاکرات وین گفتگو ها برای مطمئن شدن از بازگشت قطعی و متعهدانه 
و عملی آمریکاست و ایران و ۱+4 گفتگو می کردند. وی گفت: این شرایط هنوز تغییر نکرده است. امیدوارم آنچه از 
قول سالیوان گفتید درست باشد. اقدامات و برنامه های پیگیری شده توسط بایدن مخالف اعالم نیت سالیوان است. 

به اندازه کافی حرف شنیدیم و منتظر عمل هستیم که ماه هاست به تعویق افتاده است.

کرات خبر مهم خطیب زاده درباره زمان آغاز مذا

گفتوگوهادروینقبلازنوامبرنهاییمیشود

طالبان نگران محیط زیست شد
طالبان حمایت خود را از تالش های زیســت محیطی 
نشان داده و خواستار کمک های بین المللی برای کمک 
به تکمیل پروژه های زیست محیطی در افغانستان شده 

است.
به گزارش دیلی میل، سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، 
با اشــاره به نیاز به حفاظت از »اقلیم شــکننده« کشور 
گفت که برای کمک به سبزتر شدن افغانستان به »کار 

عظیم« نیاز است.
شاهین گفت که پروژه های زیست محیطی که با هزینه 
سازمان ملل در دولت سابق افغانستان تصویب شده اند، 

باید به طور کامل از سر گرفته شوند.
او تاکیــد کرد کــه طالبان متعهد به تامبن امنیت آنها 

هستند.
شــاهین گفت: افغانســتان دارای آب و هوای شکننده 
اســت. نیاز به کار فوق العاده اســت. برخی از پروژه های 
تغییر اقلیم که قباًل تصویب شده اند باید به طور کامل 

کار خود را از سر بگیرند.
آژانس های امدادی هشــدار داده اند که خشکسالی در 
افغانستان که به گفته دانشمندان سازمان ملل به دلیل 
تغییرات آب و هوایی بدتر شده است، می تواند 22 میلیون 

نفر را به »ناامنی غذایی حاد« بکشاند. 
شاهین تأکید کرد که طالبان می توانند امنیت تیم هایی 
که در این پروژه ها کار می کنند، تضمین کنند. وی در 
توییتر خود نوشــت: امارت اسالمی افغانستان متعهد 
به تامین امنیت و محیط امن برای کار ســازمان های 

غیردولتی و سازمان های خیریه است.

بایدن:

کرات برنگردد    ایران به مذا
بهای اقتصادی می دهد

رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری به سواالتی 
درباره از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای در 
وین، آمادگی ایران برای بازگشت به این مذاکرات پاسخ 

داد.
به گزارش پایگاه اینترنتی کاخ سفید، جو بایدن رئیس 
 G20 جمهور آمریکا که اخیرا برای شــرکت در نشست
به ایتالیا سفر کرده بود و در حاشیه این دیدار با رهبران 
کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس دیدار داشته است، در 
یک کنفرانس خبری گفت: روز گذشته همراه با نخست 
وزیر جانســون، مرکل و رئیس جمهور مکرون این باور 
مشترکمان را تصریح کردیم که دیپلماسی بهترین راه 
ممانعت از دســت یابی ایران به یک سالح اتمی است و 
درباره بهترین راه ترغیب ایران به از سرگیری مذاکراتی 

جدی و با حسن نیت صحبت کردیم.
بایدن در ادامه این کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که از نظر او ایران چقدر در اظهارات اخیرش 
درباره آمادگی برای بازگشت به مذاکرات جدی است و 
در پاسخ به این سوال که آمریکا چه واکنشی به آن چه 
حمالت پهپادی اخیر به مواضع آمریکایی خوانده شده 
است، نشان خواهد داد، بیان کرد: در واقع این دو مسئله 
باهم فرق دارند. یکی این است که آیا ما به برجام]توافق 
هســته ای[ باز می گردیم یا نه. بســتگی دارد، به همین 
دلیل اینجا در رم با همکارانم دیدار داشته ام که جزوی 
از آن گروه شــش کشــور بودند و گرد هم آمده بودند تا 
بگویند ما باید برای تغییر مذاکره کنیم و من فکر می کنم 
ما هنوز گرفتار قضاوت های بد رئیس جمهور ترامپ در 

زمینه خروج از برجام هستیم.
رئیــس جمهور آمریــکا ادامه داد: بنابراین این خودش 
یک مسئله جداست و چگونگی حل وفصل آن و این که 
آیا اصال حل خواهد شد یا نه به عملکرد آن ها]ایران[ و 
آمادگی دوستان ما، اعضای توافق اصلی، بستگی دارد 
تــا بــا ما همراهی کنند و اطمینــان یابند اگر آن ها ]به 
توافق[ بازنگردند، باید بهایی اقتصادی را متحمل شوند.

او در ادامــه گفــت: درباره مســئله این که ما چگونه به 
اقدامات آن ها علیه منافع و مواضع آمریکا پاسخ خواهیم 
داد، چه حمله ای پهپادی باشند و چه از نوعی دیگر، ما 

پاسخ خواهیم داد.

بحرین حکم صادر شده علیه 
بانک های ایران را تأیید کرد

دادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادر شده علیه 
بانک های ایرانی را تائید کرد.

به گزارش پایگاه خبری میدل ایســت24، دادگاه عالی 
تجدید نظر بحرین حکم صادر شده علیه بانک مرکزی 
ایران، بانک المســتقبل و شــش تن از کارکنان آنها و 
همچنین چند بانک ایرانی دیگر به ادعای پولشویی را 

مورد تائید قرار داد.
وائل بوعالوی معاون دادستان کل بحرین ضمن اعالم 
این خبر گفت که پنج نفر از کارکنان بانک المستقبل، 
در مجموع به ۱0 سال حبس و نفر ششم آنها نیز به پنج 
ســال زندان محکوم شده اند. همچنین هرکدام از آنها 
به پرداخت یک میلیون دینار بحرینی جریمه شده اند.

ایــن مقــام بحرینی افزود: بانــک مرکزی ایران و دیگر 
بانک هــای ایرانی نیز هر کدام به پرداخت یک میلیون 
دینار بحرین محکوم شده اند. همچنین حواله هایی به 
ارزش ۱4۸ میلیــون دالر، ۹۶۷.۹ میلیــون دالر، ۵۳.۳ 
میلیون درهم امارات و 2۳۵ میلیارد ریال ایران نیز ضبط 
شده است. بانک المستقبل با سرمایه گذاری مشترک 
دو بانک ملی و صادرات ایران و همچنین بانک االهلی 
یونایتد بحرین تأسیس شد و سپس دفتر مرکزی خود 
را در منامه افتتاح کرد. دادســتانی کل بحرین مدعی 
است که فعالیت های این بانک خالف قوانین بوده است 
و بانک مرکزی ایران از طریق آن برای انجام »معامالت 
مالی مشکوک« استفاده کرده است. بوعالوی همچنین 
گفت که تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و انتظار 
می رود که افراد بیشتری در ارتباط با پولشویی و انجام 

تراکنش های غیرقانونی متهم شوند.

 ورود کمیسیون بهداشت 
به موضوع گم شدن 2500 کیلو 

پانسمان بیماران پروانه ای
یک عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی از ورود این کمیسیون به موضوع گم شدن 2۵00 
کیلو پانســمان بیماران پروانه ای خبر داد و گفت که به 

زودی گزارشی در این رابطه تهیه می شود.
ســلمان اســحاقی  در واکنش بــه صحبت های اخیر 
هاشــمی گلپایگانی مدیرعامل و موسس خانه »ای بی« 
درباره مفقود شــدن 2۵00 کیلو پانســمان از بیماران 
پروانه ای اظهار کرد: بیماران خاص در کشور با مشکالت 
عدیده ای مواجهند بخشــی از مشکالت آنها به موضوع 
تحریم ها برمی گردد که تامین اقالم بهداشتی و درمانی 
را با مشــکل مواجه کرده اســت، بخشی از مشکالت هم 

ناشی از سوء مدیریت است.
وی ادامــه داد: چند ماه قبل آقای هاشــمی گلپایگانی 
موضوع فروخته شــدن پانسمان های بیماران»ای بی« 
در بازار آزاد را در کمیسیون بهداشت مطرح کرد، در آن 
جلســه رئیس کمیسیون، بنده و آقای محسنی بندپی 
را مامور به انجام تحقیق و تفحص و ورود به این مساله 
کرد. برهمین اساس ما یک ماه پیش در خانه »ای بی« 
حاضر شده و از نزدیک از تمام فعالیت های این موسسه 
بازدید کردیم. مجموعه ای بسیار منظم و دقیق که تمامی 
اطالعات آن قابلیت دسترسی دارد که ما از اقای هاشمی 

بسیار سپاسگزاریم.
اســحاقی اضافه کرد: در آن دیدار آقای شادنوش رئیس 
مدیریت پیوند و بیماری های بهداشت هم حضور داشت 
در آنجا آقای هاشــمی گفت که پانســمان های بیماران 
پروانه ای در بســته بندی خاص وارد کشور می شود پس 
چرا باید کارتن های آن باز شــده و یا تعدادشان مغایرت 
داشــته باشــد؟ در صورتی که تعداد بیماران پروانه ای و 

پانسمان های وارداتی هم مشخص است.
این عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اسالمی گفت: از طرفی ما نزدیک به ۸00 تا 
۱۱00 نفر در کل کشور افراد درگیر بیماری پروانه ای 
داریم، یعنی تعداد و پراکندگی آنها آنقدر زیاد نیست 
که حل مشکالت شــان چالش ایجاد کند. با توجه 
به این شــرایط مقرر شــد که بنده و آقای محسنی 
بندپی ضمن انجام تحقیق و تفحصی گزارشی تهیه 
کنیم مبنی بر این که تکلیف این پانسمان ها چه شده 
اســت؟، این گزارش ظرف چند هفته آینده تهیه و 
به کمیسیون بهداشت ارائه می شود و همچنین در 
اختیار رسانه ها قرار داده می شود. قابل قبول نیست 
که تمامی مشکالت را به تحریم ها گره بزنیم چون 
می توان پانســمان های مــورد نیاز را از هالل احمر 

وارد کرد.
اسحاقی در پایان اظهار کرد: قرار است کمیته بیماری های 
خاص نیز در کمیسیون بهداشت تشکیل شود تا مشکالت 
بیماران خاص به طور ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد، هنوز 

اعضا و رئیس این کمیته مشخص نشده اند.

تعیین تکلیف الیحه اصالح 
ارز ۴۲۰۰ تومانی از زبان 
عضو هیأت رئیسه مجلس

عضو هیأت رئیســه مجلس از ارســال الیحه اصالح ارز 
4200 تومانی کاالهای اساسی در هفته جاری از سوی 
دولت به مجلس خبر داد و گفت این الیحه در راستای 

اصالح ساختار بودجه است.
حســینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس 
شورای اسالمی درباره احتمال حذف ارز 4200 تومانی 
از کاالهای اساسی اظهار داشت: در هفته جاری یا حداکثر 
هفته آینده الیحه دولت برای اصالح وضعیت اختصاص 
ارز و قیمت ارز کاالهای اساسی به مجلس ارائه خواهد شد.
وی افــزود: بر همین اســاس قــوه مجریه و قوه مقننه با 
کمک یکدیگر بنا دارند تخصیص ارز 4200 تومانی برای 
کاالهای اساســی را اصالح کنند و این کار در راســتای 
اصالح ســاختار اساسی کشور است که دولت در همین 

راستا الیحه را به مجلس ارائه خواهد کرد.
عضو هیأت رئیســه مجلس تصریح کرد: الیحه اصالح 
قیمت ارز کاالهای اساسی قرار است به صورت دو فوریتی 

به مجلس ارائه شود.

 جمهوری آذربایجان
  از اسرائیل 

موشک هوا به هوا خرید
 Python-۵ موشک های هوا به هوای برد متوسط با نام
از نوع »شلیک کن و فراموش کن« بوده و سرعت آن 4 

برابر سرعت صوت است.
جمهوری آذربایجان از اسرائیل موشک هوا به هوا خرید
رویداد24 جمهوری آذربایجان از رژیم صهیونیســتی 
I-Der-موشک های هوا به هوای برد متوسط از خانواده 
by ER با نام Python-۵ خریداری کرده اســت که بر 

روی جنگنده های میگ 2۹ سوار می شود.
به گزارش تســنیم به نقل از رســانه های آمریکایی، این 
 RAFAEL Advanced« موشک ها از شرکت اسرائیلی
Defense Systems Ltd« خریداری شده که ارزش 

هر تیر موشک ۳00 هزار دالر است.
این موشــک از نوع »شــلیک کن و فراموش کن« بوده و 

سرعت آن 4 برابر سرعت صوت است.
در این گزارش به تعداد موشــک های خریداری شــده 

اشاره ای نشده است.

بین الملل
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3اقتصاد

 قیمت هــا هــر روز افزایــش می یابد در 
حالی کــه حقوق و دســتمزد کارگران 
و کارمندان تغییراتی نداشــته اســت، 
قیمت حبوبات، برنج، گوشت و … هر روز 
افزایش می یابد ولی دستمزد کارگر تکان 
نمی خورد و این واقعیتی اســت که امروز 
ســفره کارگران را کوچک و کوچک تر و 
قدرت خریدشان را کم و کمتر کرده است.

کشور  این روزها پر است از کارگرانی که 
یک روز گوشــت را از ســفره خود حذف 
می کنند و یک روز میوه و پنیر را، چراکه 
دیگر قدرت خریدشان را ندارند و از این رو 
نیاز است اصالحاتی اساسی در خصوص 
حقوق و دســتمزد کارگران انجام شود و 
در این میان، مســئوالن شهری و استانی 

می توانند نقش مهمی ایفا کنند.
خ ها   حقوق ها ثابت و نر

هر روز ساعت می زنند
ســری به بازار زدیم تــا برخی قیمت ها 
و عکس العمل هــا را در برابــر درآمدها 
بســنجیم، میوه فروشــی های چهارراه 
ورزش پــر اســت از آدم هایی که هر روز 
برای تهیه میوه و ســبزی روزانه خود به 

آنجا مراجعه می کنند.
مرد جوانی در حال قیمت گرفتن میوه ها 
بود که فروشنده را عصبانی کرد و گفت: آقا 
تصمیمــت را بگیر از هر کدام می خواهی 
بگــو تــا نرخش را بگویم، مــرد جوان با 
صدایی آرام گفت: دارم قیمت را می پرسم 

ببینم کدام میوه را می توانم بخرم.
فروشــنده که انگار دلش ســوخته بود او 
را به ســمت میوه هایــی هدایت کرد که 
برخی زدگی داشــتند و به قول خودش 
دو ســه شــبی مانده بودند و قیمتش را 
مناســب تر می داد؛ از خریدار پرســیدم 
شــغلتان چیست، پاسخ داد: کارگر یکی 
از کارخانجات مواد غذایی کنســروی در 
مشــهد هســتم؛ یک ماهی هست که به 
بچه هایم قول میوه داده ام اما نتوانسته ام 

با وجود قســط و قرض هــا و اجاره خانه 
برایشان میوه تهیه کنم.

خجالــت این کارگر جوان مشــهدی در 
میوه فروشــی شــاید هر روز بارها و بارها 
تکرار می شــود آن هم برای همه کسانی 
که حقوق بگیر با دستمزد ثابت هستند و 
حقوقشان به تناسب تورم روزانه و ماهانه 
تغییری ندارد بلکه تنها در ابتدای ســال 

افزایش دارد و تمام!
حقوق ها ثابت اســت امــا نرخ ها هر روز 
ســاعت می زنند و این همان مشــکلی 

است که کارگران با آن مواجه هستند.
شکاف طبقاتی در نتیجه 
دستمزدهای ناچیز کارگری

وارد یک مرغ فروشــی در بلوار استقالل 
مشــهد شــدم، خانم جوانــی به همراه 
فرزندش قیمت مرغ و گوشــت را پرسید 
و خارج شــد، در چند دقیقه ای که آنجا 
بودم، بودند کســانی که می آمدند داخل، 
چرخی می زدند، سؤالی می پرسیدند و با 

دست خالی خارج می شدند.
از فروشــنده پرســیدم این اتفاق تازگی 
دارد یا قبل تر هم وجود داشت، پاسخ داد: 
روزی چند نفر می آیند، قیمت می گیرند 

و بــا صورتی آویزان می روند، انگار خرید 
همین مرغ هم برای مردم ســخت شده 
هر چند برخی هم خوب خرید می کنند؛ 
فکر می کنم آنها یا کاســب بازار هستند 
یا خودشان کارفرما هستند که قیمت ها 

برایشان مهم نیست.
صحبت های این فروشــنده هم واقعیتی 
انکار ناپذیر را به رخ می کشد و آن این که 
در پــس گرانی هــا و قیمت های ســر به 
فلک کشیده، در کنار سفره های کوچک 
و کوچک تر شــده مردم، شکاف طبقاتی 

هم عایدمان شده است.
 برای بررســی بیشــتر وضعیت حقوق و 
دســتمزد کارگری و سفره های کوچک 
شــده، به سراغ »احسان سهرابی« فعال 
کارگری و نماینده کارگران در شــورای 

عالی حفاظت وزارت کار رفتیم.
ایــن فعال کارگری با تأکید بر کوچک تر 
شدن ســفره کارگران گفت: در گزارش 
رئیــس کمیتــه مزد شــورای عالی کار 
)کانــون عالی شــوراهای اســالمی کار 
کشور( یک خانواده ۳ نفره کارگری باید 
حداقل مبلــغ ۱۱ میلیون تومان هزینه 

کند تا امور آن بگذرد.

وی ادامه داد: شاهدیم نرخ برنج به بیش از 
۵0 هزار تومان افزایش یافته، قیمت یک 
شانه تخم مرغ هم بیش از ۵0 هزار تومان 
شــده و گروه لبنیات نیز از این افزایش 
نرخ مستثنی نبوده است، از طرفی چای 
تنها وســیله پذیرایی خانواده های ایرانی 
هــم با کیلویــی 2۵0 هزار تومان رکورد 
زده و متأسفانه با این نرخ ها، حتی دیگر 
نمی شود صله ارحام بجا آورد. اجاره بها و 
هزینه های گزاف دارو و مباحث آموزشی 

هم که جای خود دارد.
! درآمد کارگری تنها برای 12 روز

وی عنوان کرد: برای زنده ماندن ماهیانه 
حــدود یک میلیون و یکصد هزار تومان 
باید برای هر فرد در مشــهد هزینه شود 
و این مبلغ فارغ از گروه غیر خوراکی ها، 
بهداشــت و درمان، مســکن، پوشاک و 
کفش، حمل و نقل، آموزش و … است.

این فعال کارگری با ابراز تأسف از این که 
امروز کارگران در این شرایط دیگر حتی 
تــوان خرید میــوه را ندارند در حالی که 
نمی شــود به فرزندان و سرمایه های آتی 
کشــور نه بگویند، گفت: در حال حاضر 
شکاف طبقاتی بیداد کرده است، میانگین 

درآمد ســاالنه سال ۱۳۹۹ اقشار شهری 
۷4 میلیــون و میانگین درآمد ســاالنه 

روستاییان 42 میلیون تومان است.
شکاف 35 درصدی میان دهک ها

وی افــزود: اگــر از منظر دیگر بررســی 
کنیم، میانگین درآمد گروه ثروتمند ۱۷ 
میلیون تومان در ماه اســت در حالی که 
افــراد فقیر شــهری ۱.۵ میلیون تومان، 
خانواده روســتایی ثروتمند ۹.۵ میلیون 
تومان و خانواده فقیر روستایی ۵00 هزار 

تومان در ماه درآمد دارند.
سهرابی بیان کرد: عمده درآمد کارگران 
از محل دستمزد است در حالی که اقشار 
ثروتمند از طریق عدم انضباط اقتصادی 
بــرای خود درآمدهای متفرقه دیگری از 
محل خرید و فروش ارز، طال و دیگر راه ها 
نیــز ایجاد می کنند و این باعث شــکاف 
طبقاتــی ۳۵ درصــدی بین دهک یک و 

ده شده است.
وی در خصــوص جبــران این وضعیت و 
سر و سامان دادن به دستمزدهای پایین 
کارگــری در این شــرایط گفت: بهترین 
پیشنهاد، تشکیل »کارگروه قیمت تمام 
شده« در کشور و استان ها است تا با جبران 
عقب ماندگی مزدی و کنترل بازار، بتوانیم 
قــدرت خرید دهک های پایین جامعه را 
حفظ و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری 
کنیم؛ با این گونه ریل گذاری ها، نوسانات 
بازار ســرآمدی چون دو قطبی شــدن 

جامعه را به ارمغان نخواهد آورد.
این فعال کارگری با بیان این که بسته های 
حمایتــی »ان جی اوها« و دولتمردان نیز 
خیلی خوب اســت ولی مســکن است و 
پایدار نیســت، خاطرنشان کرد: این گونه 
تفکــر و اجرا مغایر بــا عدالت اجتماعی 
اســت و بایــد فکری اساســی همچون 
ریل گذاری هــای اصولــی در جبــران 
دســتمزدها و مطابق ســازی درآمدها 

انجام داد.

کفاف 12 روز را می دهد! کارگری تنها  درآمد 

ازدیروز روزکوچکتر سفرهکارگرانهر

رئیس سازمان بورس:

قرمزی از بازار سرمایه رخت می بندد
رییس ســازمان بورس گفت:به مرور زمان ســرخی از بازار رخت 
می بندد و این وضعیت ســرخ حاصل اتفاقات یک شــبه نبوده که 
انتظار رفع یک شــبه داشــته باشیم؛ اما از همین امروز این قرمزی 
کاهش پیدا می کند. مجید عشــقی گفت: به مرور زمان ســرخی از 
بازار رخت می بندد و این وضعیت ســرخ حاصل اتفاقات یک شــبه 
نبوده که انتظار رفع آن را به صورت یک شــبه داشــته باشیم؛ اما از 

همین امروز این قرمزی کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: قیمت های کنونی ســهام در بازار ســرمایه، قیمت های 
جذابی هســتند و ســازمان بورس با تمام قوای خود در تالش است 
تا ابهامات بازار را کاهش دهد. این موضوع مهمترین محور سازمان 

بورس و دولت است.
وی همچنین ذات بازار ســرمایه را همراه با نوســان دانست و گفت: 
متأسفانه به دلیل اتفاقاتی که به خصوص در نیمه دوم سال گذشته 
افتاد، شاهد ریزش عجیبی در این بازار بودیم، اتفاقی که به موجب 

آن سهامداران دچار هراس شدند. در این شرایط مطابق با علم مالی 
رفتاری و با بیش واکنشی که در مقابل اخبار منفی اتفاق می افتد، 

شاهد افت قیمت سهام نسبت به ارزش ذاتی آن بودیم.
عشــقی با اشــاره به برنامه های خود در راستای ایجاد ثبات در بازار 
سرمایه گفت: نخستین برنامه ای که در نظر داریم، افزایش شفافیت 
در اطالعات و صورت های مالی شــرکت ها اســت تا سرمایه گذاران 

اطالعات دقیقی از سودآوری شرکت ها داشته باشند.
وی افزود: در ۶ ماه نخســت ســال جاری اطالعات بســیار مطلوبی 
در این خصوص به دســت آمده اســت؛ با این حال به دلیل برخی 
ابهاماتی که در بازار وجود داشته و همانطور که اشاره شد واکنش 
شــدیدی که ســرمایه گذاران به دلیل ترس از بازار نشــان دادند، 
ســبب ادامه دار شــدن ریزش ها شده است.رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار تصریح کرد: حضور قوی تر صندوق های بازارگردانی و 
صندوق های سرمایه گذاری برای خرید سهام از دیگر برنامه هایی 

است که سازمان بورس و اوراق بهادار در دست اقدام دارد. در نظر 
داشــته باشــید از ابتدای سال تاکنون 2۵ هزار میلیارد تومان تنها 
توسط صندوق های بازارگردانی، توسعه بازار و سرمایه گذاری سهام 
از بازارسرمایه خریداری شده است، به طوریکه شرکت های بزرگ و 
هلدینگ های سرمایه گذاری راغب هستند که این خریدها را ادامه 
دهند.عشــقی با بیان این که اعتمادســازی فرایند زمانبری است، 
گفــت: محدودیت هــای موجود در برخی از صنایع مانند خودرو به 
افت قیمت های آنها منجر شــده اســت که به نظر من اگر دولت هر 
چه ســریع تر تصمیمات مناســبی برای این صنایع بگیرد، بورس به 
شــرایط قبل باز می گردد و شــرایط ریزشی به پایان خواهد رسید. 
این تصمیمات در چند روز آینده اعالم خواهد شــد.وی بیان کرد: 
طی 20 ســال گذشــته با حدود 4 دوره افت شــدید رو به رو بودیم 
که البته این نوســانات پس از طی مراحل به ثبات و شــرایط قبل 

خود رسیده است.

دولت عزم خود برای ســاماندهی وضعیت بازار ســرمایه را جزم کرده و در 
این راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: برای اعتمادآفرینی در 
حال اجماع سازی با وزارتخانه های نفت، صنعت و بانک مرکزی هستیم.

 صبح دیروز جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی 
و مدیران حدود ۳0 هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در ساختمان 
بــاب همایــون وزرات اقتصــاد و دارایی گردهم آمدند تا وضعیت بورس و 

راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند.
در این نشست بر لزوم فراهم کردن بسترها برای فعالیت شفاف بازار سرمایه 
تاکید شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت: شواهد قطعی 
نشان می دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با 
بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه ای و بلندمدت است. 

سید احسان خاندوزی افزود: با نگاه به اطالعات سودآوری شرکت ها نشان 
می دهد چشــم انداز، روشــن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی 
نیســت.وی اضافه کرد: »وظیفه وزارت اقتصاد و ســازمان بورس، توسعه 
ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است و بازار 
بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن.«رئیس شورای عالی بورس در 
این جلســه گفت: خالص تامین مالی دولت از اوراق در دوماه اخیر بســیار 
اندک و ناچیز و در  40 روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی 
پر از اطالعات غیردقیق است. از این به بعد هم دولت بیشتر به دنبال جبران 
کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.وی 
اظهار داشت: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت گذاری 
های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی زود خبر تغییر نظام 

قیمت گذاری خودرو توســط وزارت صمت منتشر خواهد شد.خاندوزی 
اظهار داشت: به دنبال پیش بینی پذیرکردن نرخ های کلیدی اقتصاد و 
بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. وزیر امور اقتصادی 
و دارایی خاطرنشان کرد: در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و 
نرخ تسعیر ارز بانک ها و قواعد پاالیشی ها و فراخوان عموم به سهامداری 
مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با همکاری وزارت های 
نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات 

و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. 
وی گفت: برای اعتمادآفرینی در حال اجماع سازی با وزارت های نفت و 
صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد 

منتقل کنیم.

وزیر اقتصاد خبر داد:

اجماع 3 وزارتخانه  برای احیای بورس

خبر
معاون اقتصادی رئیس جمهور:

 آینده بورس درخشان خواهد شد
مردم صبور باشند

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار کرد: رشد 
بورس نیازمند اقدامات زیر ســاختی است و ما 
پیشنهاد می کنیم که مردم صبر کنند، چرا که 

آینده بورس درخشان است.
 محسن  رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور 
در جمــع خبرنــگاران با بیان اینکه به شــدت 
نیازمند آن هســتیم که در تولید کشور جهش 
تولیــد به وجود بیاوریم، گفت: در این زمینه از 
مــردم و اصنــاف کمک می خواهیم تا در رابطه 
با موج گرانی هایی که در کشــور ایجاد شــده 

همکاری های الزم را انجام دهند.
او بــا بیان اینکه موج گرانی هایی که در حال 
حاضر در کشور وجود دارد در ادامه گرانی های 
گذشته است و ما تصمیم مهمی در این زمینه 
گرفته ایم، افزود: ابتدا آنکه  یک ستاد تنظیم 
بازار از تهران تا سراســر کشور شکل گرفته و 
گروهی  هم در وزارت صمت مسئول شده اند 
کــه اقدامــات الزم را در این خصوص انجام 

دهند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه این 
اقــدام بدون دخالت دولت و قیمت گذاری های 
دســتوری و همچنین بازار ســازی باید صورت 
گیرد،  ادامه داد: در نهایت بانک مرکزی مسئول 
شده که به نحوی بر نقدینگی کنترل و مدیریت 
کند  تا مســئله تورم یک بار برای همیشــه از 

اقتصاد ایران بیرون رود.
رضایــی بیان کرد: بنابراین ســه کارگروه باید 
اقدامــات الزم را در بــازه زمانــی کوتاه مدت، 
میان مدت و درازمدت در دستور کار خود قرار 
دهد و  برنامه ریزی الزم برای از بین رفتن تورم 

انجام می شود.
او در پاســخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه 
آیا شــیوه تنظیــم بازار متفاوت شده اســت؟ 
گفــت: در رابطــه با تنظیم بــازار به دلیل آنکه 
چند وزارت خانه به صورت مســتقل از یکدیگر 
فعالیــت می کننــد، اما تصمیــم گرفتیم یک 
ســتاد تنظیم بازار مرکزی تحت نظارت معاون 
اول رییس جمهــور ایجاد کنیــم تا با یکدیگر 
هماهنگ شــوند و از تصمیمــات  جداگانه در 
رابطه با چگونگی تنظیم بازار و اقدامات الزم را 
انجــام دهند، هم چنین اقدامات بانک مرکزی 
هم در رابطه با موضوع نقدینگی اســت که در 

حال اجرا است.
معــاون اقتصادی رئیــس جمهور در رابطه 
بــا وضعیت بورس و آینده ای  آن هم گفت: 
هفته گذشــته چندین شایعه ایجاد شد که 
بــازار بــورس را تحت تاثیر خــود قرار داد 
به طوری که در ابتدا شــایعه شــد که دولت 
تصمیم گرفته تا قیمت فوالد را دســتوری 
کند و  نرخ سود بانکی هم به ۳0 درصد برسد 
همچنین اعالم شد که مواد اولیه سوخت در 
پاالیشگاه  توسط شرکت پتروشیمی و نفت  
ایران تامین شود،  بنابراین هجمه تبلیغاتی 
علیه بــورس صورت گرفت که باعث ایجاد 

این مشکالت شد.
رضایی اظهار کرد : رشد بورس نیازمند اقدامات 
زیر ســاختی اســت  و ما پیشنهاد می کنیم که 
مردم صبر و حوصله کنند چرا که آینده بورس 
درخشــان اســت، بورس  مهم تریــن کانال و 
مهم ترین ابزار ســرمایه گذاری در کشور است 

که تقویت خواهد شد.
معــاون اقتصادی رئیس جمهور  در پاســخ به 
سوالی در رابطه با کسری  بودجه گفت: در کل 
درآمدهای کشــور اصالح شــده و قرار شده از 
هر نوع هزینه تراشــی جدید جلوگیری شــود 

و صرفه جویی ها بیشتر شود.
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد:  بسیاری 
از درآمد های دولت مولد نیستند که باید آن ها 
منطبق با شــرایط و ساختار و بودجه ای اصالح 
شــوند و  در ســاختار جدیدی که به مجلس 
ارســال خواهد شــد، شاهد آن خواهیم بود که 
کســری بودجه ای در ســازمان برنامه و بودجه 

نداشته باشیم.
معاون امــور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: 
شــهرک های صنعتی خط مقدم اقتصاد کشور 
هستند، هرچه توسعه و سرمایه گذاری بیشتر 
در این شهرک ها انجام شود، حرکت کشور رو به 
جلو خواهد بود. عمده مشکالت این صنعتگران 
در خصــوص مقررات انتقال واحد های صنعتی 
از شــهر های کــرج و تهــران به ایــن منطقه و 
دغدغه هایــی در حــوزه بانک ها بــود؛ عده ای 
هم مقــررات در حوزه اخذ مجوز دغدغه هایی 

داشتند.
او ادامــه داد: صنعتگران با مشــکالت زیادی 
دســت و پنجه نرم می کنند که اصال مربوط 
به تحریم های خارجی نیســت و تحریم های 
داخلی بیش از تحریم های خارجی برای آن ها 
مشکل ساز شده است.رضایی گفت: دشمن با 
همه قدرت بر علیه نظام و اقتصاد کشور توطئه 
می کند و باید زمینه ساز رفع مشکالت داخلی 
شــویم. از مردم و اصناف کمک می خواهیم تا 

موج جهش تولید را در کشور ایجاد کنیم.

گزارش

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور :

 اولویت اول کشور
 رشد اقتصادی است

معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه 
و بودجه کشور گفت: هر زمان دولت بر کاری 
تمرکز کند آن را به سرانجام می رساند و این 
بار عزم دولت برای تحقق رشد باالی اقتصادی 

جزم است.
 مسعود میرکاظمی در جلسه ای که با برخی 
وزرای اقتصادی دولت که به منظور هماهنگی 
الیحه بودجه ۱40۱ تشــکیل شده بود افزود: 
بالفاصله بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم 
بر روی حل مشکل تامین واکسن تمرکز و همه 

دیدند این کار به خوبی انجام شد.
وی ادامه داد: دولت در هر کار متمرکز شــود 
کارها به خوبی جلو می رود و حاال اولویت اول 
کشور رشد اقتصادی است؛  منابع باید به سمت 
طرح هایی در کشــور برود که رشد اقتصادی 

ایجاد می کند.
دکتــر میرکاظمی با اشــاره به درخواســت 
مقامــات اســتانی برای تامیــن منابع طرح 
های زیرســاختی؛ تصریح کرد: در ســفرهای 
اســتانی دولت مقامات دولتی به دنبال منابع 
برای هزینه هســتند؛ اما این رویکرد باید به 
 حرکــت در جهت ایجاد درآمد در اســتان ها 

تغییر کند.
رییس ســازمان برنامــه و بودجه؛تاکید کرد: 
وزارت خانــه هــای مختلف بایــد طرح های 
اولیت داری که در رشــد اقتصادی موثر است 
را معرفــی کنند و البته بعد ار تخصیص منابع 
این طرح ها دائم رصد می شوند تا کار به نتیجه 

برسد و رشد اقتصادی محقق شود.

وزیر اقتصاد:

الیحه مالیات بر مجموع درآمد 
به زودی به دولت می رود

وزیر اقتصاد گفت: در تالشیم به زودی الیحه 
مالیات بر مجموع درآمد را به دولت ببریم.

، ســید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و 
دارایی در جلســه ای که در ســازمان برنامه و 
بودجه و با برخی وزرای اقتصادی دولت که به 
منظور هماهنگی الیحه بودجه ۱40۱ تشکیل 
شده بود بیان کرد: رشد اقتصادی برونداد یک 
نظام اقتصادی است و اگر به دنبال آن هستیم 

باید الزامات آن فراهم شود.
وی بــا حمایت از رویکرد اصالح بودجه افزود: 
وقتــی بتوانیم متغیرهای اصلی را برای بخش 
خصوصــی حداقل در میان مدت پیش بینی 
کنیم، ســرمایه ها به سمت فعالیت های مولد 

هدایت می شود.
وزیــر اقتصاد با حمایــت از افزایش پایه های 
مالیاتی گفت: در تالشــیم بــه زودی الیحه 

مالیات بر مجموع درآمد را به دولت ببریم.

وزیر راه و شهرسازی:

اعطای تسهیالت نهضت ملی 
مســکن از امروز آغاز می شود

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: طی توافقی 
کــه دیروز با رئیس بانک مرکزی داشــتیم، 
قانــون اعطای تســهیالت ذیل جهش تولید 
مســکن امروز به همه بانک ها ابالغ و از امروز 
اعطای آن آغاز می شــود. رســتم قاسمی  در 
چهارمین همایش ملی پدافند شــهری اظهار 
کرد: در آخرین جلســه ای که دیروز با رئیس 
بانک مرکزی داشــتیم قرار شد امروز به همه 
بانک های کشور تسهیالت نهضت ملی مسکن 
ابالغ شــود.وی افزود: همه بانک ها مکلف به 
تخصیص 20 درصد ســهم تسهیالت کشور 
معادل ۳۶0 هزار میلیارد تومان در ســال به 
بخش مســکن شده اند.وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: این موضوع قانون اســت و چنانچه 
بانکــی این تکلیف را اجــرا نکرد، 20 درصد 
جریمــه مالیاتی می شــود؛ بانک ها موظفند 
این تخصیص ســهم را اجرا کنند.وی یادآور 
شــد: سهم هر استان و همچنین سقف تعداد 
واحدها در هر شهرســتان مشــخص شــده 
اســت؛ این تسهیالت ابالغ شده و سازندگان 
می تواننــد از امروز صبح کــه کار عملیاتی-
اجرایــی را آغاز می کننــد، اولین بخش این 
تســهیالت را درخواست کنند. این تسهیالت 
در چنــد مرحله پرداخت می شود.قاســمی 
تصریح کرد: این تســهیالت یارانه ای بوده و 
جزو تعهدات ماســت؛ زمین ها هم به صورت 
۹۹ ســاله در اختیــار متقاضی قرار می گیرد 
که به نوعی رایگان اســت که از ســوی وزارت 
راه و شهرســازی برای ۹00 شــهر شناسایی 
زمین صورت گرفته اســت.به گفته وزیر راه 
و شهرســازی، اراضی در نظر گرفته شــده یا 
درون شــهر اســت که تغییر کاربری خواهد 
داشــت یا کنار شــهر است که الحاق به شهر 
پیــدا خواهد کرد. طبق قانون باید زمین های 
دولتی دیگری هم که در شــهرها هستند، به 
این قانون ملحق شود؛ چنانچه اختصاص داده 
نشود، اداره ثبت بر اساس قانون جهش تولید 
مسکن، ظرف یک ماه برای انتقال مالکیت به 
وزارت راه و شهرســازی به صورت یک طرفه 

اقدام خواهد کرد.

قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا می کند؟
براساس آنچه که وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده بود در صورت حذف محدودیت 
پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا خواهد 
کرد و با توجه به ابالغ پروتکل های بهداشتی جدید که از اول آذرماه اجرا می شود 
باید دید این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.  رستم قاسمی در حاشیه مراسم تودیع و 
معارفه مدیرعامل شرکت راه آهن در پاسخ به سوال مبنی بر این که چرا تاکنون 
تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص نشده و ایرالین ها بدون داشتن مصوبه و 
اختیار قانونی اقدام به افزایش نرخ پروازهای داخلی کرده اند، اظهار کرد: قیمت 

بلیت هواپیما به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه محدودیت پذیرش 
۶0 درصدی مسافر در پروازهای داخلی افزایش یافته بود که امیدواریم با بهبود 
شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا و برداشته شدن این محدودیت بتوانیم 
قیمــت بلیــت هواپیما را تعدیل کنیم. وی اضافه کرد: محدودیت ۶0 درصدی 
پذیرش مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی براساس مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا اتفاق افتاده که هم اکنون در جلسات این ستاد در حال بحث و بررسی 
برای اعمال تغییرات است. این اظهارات وزیر در حالی مطرح شده است که در 

پروتکل اخیر ابالغ شده آمده است که از ابتدای آذرماه محدودیت پذیرش ۶0 
درصدی مسافر در پروازهای داخلی از ابتدای آذر ماه برداشته می شود و ایرالین ها 
می توانند برای ۱00 درصد ظرفیت خود در پروازها بلیت فروشــی کنند. حاال 
باید دید که قیمت بلیت هواپیما در ابتدای تیرماه بدون مصوبه قانونی و تایید 
شورای عالی هواپیمایی افزایش یافته بود به نرخ مصوب قانونی خود )نرخ نامه 
آبان ماه سال گذشته( برمی گردد یا آنکه شرکت های هواپیمایی بهانه دیگری 

برای گران فروشی و افزایش قیمت بلیت هواپیما می تراشند؟

اخبار اقتصادی
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نفت و انرژی 4

تیم تخصصی برای مقابله با فرونشست در صنعت برق تشکیل شد

خسارت شدید فرونشست ها به دکل های برق 
مدیر تحقیق و توســعه یک شــرکت دانش بنیان گفت: باتوجه به اینکه 
میزان فرونشست زمین در ایران عدد باالیی دارد، الزم است تجهیزات 
و دکل های صنعت برق مقاوم ســازی شــوند که در این راســتا یک تیم 
تخصصی نیز تشکیل شده است.هاجر شرع اصفهانی در حاشیه بیست و 
یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در جمع خبرنگاران، با اشاره به 
وضعیت فرونشست زمین در کشور و لزوم مقاوم سازی تجهیزات صنعت 
برق، اظهار کرد: باتوجه به وضعیت برداشت های شدید از آبخوان ها، میزان 
فرونشست در ایران چندین برابر میزان مجاز جهانی است و نتیجه این 
مساله این است که ما آثار فرونشست را روی سطح زمین مشاهده می 

کنیم.وی با بیان اینکه این مساله دالیل متعددی دارد اما مهم ترین آن 
بحث برداشت از آب های زیرزمینی است، گفت: در حال حاضر باتوجه 
بــه اینکه شــرایط تامین آب برای آبخوان هــا وجود ندارد و راهکارهای 
جهانی نیز برای ما چاره ساز نیست، قطعا باید به سمت روش های مقاوم 
سازی سازه ها همچون سازه های صنعت برق پیش برویم.مدیر تحقیق 
و توســعه یک شــرکت دانش بنیان با تاکید بر اینکه اگر یکی از پست ها 
و دکل ها دچار آســیب شــوند، باعث خسارت شدید شبکه انتقال نیرو 
می شــود، گفت: در این زمینه مهم ترین کاری که می توان انجام داد، 
مانیتور کردن و شناخت وضعیت موجود است، همه جا گفته می شود که 

فرونشست اتفاق می افتد اما اینکه به صورت کمی در هر منطقه ارزیابی 
صورت بگیرد وجود ندارد، لذا باید ابتدا این مطالعات در مناطق مختلف 
انجام شود.شرع اصفهانی ادامه داد: در حال حاضر تنها امکان دسترسی 
از وضعیت مناطق اطلس های نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور 
بوده که از طریق ســنجش های از راه دور انجام شــده است.وی در ادامه 
با بیان اینکه باید وضعیت خاک منطقه شناسایی و راهکارهای الزم به 
کار گرفته شــود، اظهار کرد: یکی از مهم ترین چالش های صنعت برق 
بحث فرونشست بوده با مذاکراتی که با مدیران برق منطقه ای بخش های 

مختلف داشتیم، این مساله مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت توانیر خبر داد؛

پرمصرفها انتظار جریمهشدیددر

كوتاه از انرژی

بین الملل

معاون برق حرارتی وزارت نیرو:

 مازوت تنها در نیروگاه های مجاز 
محیط  زیستی مصرف خواهد شد

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی ایران گفت: سوخت مازوت 
در هماهنگی با ســازمان محیط زیست تنها در 
نیروگاه هایی که مجاز باشند مورد استفاده قرار 
خواهــد گرفت.ناصر اســکندری  افزود: تالش 
بر اســتفاده از ســوخت گاز و سوخت جایگزین 
اســت اما درصورت اضطرار اســتفاده از سوخت 
مــازوت در نیروگاه هایی انجام خواهد شــد که 
مشــکلی برای محیط زیســت ایجاد نکنند.وی 
نیــروگاه را موجودی زنده دانســت که همواره 
باید موردرســیدگی و توجه قرار گیرد و گفت: 
کشورمان دارای نیروگاه های متعددی است که 
ســوخت دریافت کرده و برق تحویل می دهند.
معــاون راهبری تولید بــرق حرارتی ادامه داد: 
اکنون یک همگرایی و همکاری بسیار خوبی در 
زمینه تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها در فصل 
زمستان شکل گرفته و همه تالش بر این است 
که نیروگاه ها با مشکل روبرو نشوند.اسکندری 
افزود: مبنای بهره برداری نیروگاه ها استفاده از 
سوخت گاز است که ایده آل ترین سوخت برای 
آنها اســت.وی گفت: در زمستان این سوخت به 

دلیل افزایش مصرف آن در زمستان برای صنایع 
و نیروگاه ها با محدودیت روبرو می شود اگر مردم 
فقــط ۱0 درصــد در مصارف خود صرفه جویی 
کنند هیچ مشــکلی در تامین ســوخت نیروگاه 
ها ایجاد نخواهد شــد.معاون راهبری تولید برق 
حرارتــی ادامه داد: از ۱2۳ نیروگاه کشــور ۱۶ 
نیروگاه امکان استفاده از مازوت را دارند که مخزن 
سوخت 4 نیروگاه پلمپ است و فقط ۱2 نیروگاه 
امکان استفاده از مازوت را دارند.اسکندری گفت: 
امسال برنامه تعمیرات درحال انجام است که بر 
این اســاس ۱04 هزار مگاوات نیروگاه درحال 
تعمیرات بوده به این معنا هر روز ۱0 هزار مگاوات 
نیروگاه برای تعمیرات از مدار خارج می شــوند.
وی به تالش برای کاهش مصرف آب در نیروگاه 
ها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تالش جدی 
بر این اســت که اســتفاده از پساب در نیروگاه ها 
جایگزین مصرف آب شود.معاون راهبری تولید 
بــرق حرارتی ادامه داد: احداث تصفیه خانه در 
برخی نیروگاه های شهرســتان ها اجرایی شده 
که کرمان، آذربایجان، تهران و نیروگاه مفتح از 

جمله آنها است.

یک مقام مسئول:

آبی  رویکرد دستگاهی به مدیریت منابع 
باید بازنگری شود

رئیــس حوضه های آبریز جنوبی با بیان اینکه 
الگوی کشــت یک بســته چند وجهی از جنبه 
فنــی، مدیریتــی، اقتصادی و حتی سیاســی 
گفــت: بــرای بازبینی الگوی کشــت نیازمند 
نظرات کارشناسان فنی، اجتماعی و اقتصادی 
هستیم. مهرزاد احسانی با اشاره به اینکه امنیت 
آبی و غذایی از اساســی ترین دغدغه های کلیه 
کشــورهای جهان از گذشــته تا به حال بوده 
اســت، گفت: زمانی کمبود آب، فقط مشــکل 
مناطقی در دنیا بود، ولی امروزه بیش از نیمی 
از مــردم جهــان به نوعی با مشــکالت کمبود 
آب و غذا مواجه هستند. در این میان، منطقه 
خاورمیانه باشــرایط بحرانی تری مواجه است.

احســانی افزود: عدم تناســب مکانی و زمانی 
نــزوالت جوی در ایران چالش اصلی کشــور 
در بخــش آب نیســت بلکه چالش اصلی عدم 
ســازگاری با شــرایط فعلی است. در واقع کم 
آبی، یک پدیده غیر مترقبه برای ایران محسوب 
نمی شود ولی باید توجه داشت ما هزاران سال 
اســت که در چنین شرایطی زندگی می کنیم 
ولی چالش ما عدم تطابق کامل و ســازگاری با 

این اقلیم بعد از ســالیان متمادی اســت. عدم 
ســازگاری در برنامه ریزی ها، ساخت و سازها 
و بهره بــرداری از منابــع آب با اقلیم کم بارش 
کشــور یکی از مشکالت اصلی کشور محسوب 
می شــود. ما قادر به تغییر اقلیم ایران نیستیم، 
ولی با بکارگیری سازوکارهای علمی و منطقی 
قادر به همزیســتی با چنین شرایطی هستیم. 
رئیــس حوضه های آبریز جنوبی با اشــاره به 
اینکه نگاهی به شرایط اقلیمی کشور وضعیت 
را بهتر روشن می نماید، گفت: از کل مساحت 
کشور حدود ۱۳ درصد کمتر از ۱00 میلی متر 
بارندگــی، ۶۱ درصــد بین ۱00 تا 2۵0 میلی 
متر، ۱۷ درصد بین 2۵0 تا ۵00 میلی متر، و 
فقــط ۸ درصد بین ۵00 تا ۱000 میلی متر و 
یــک درصد بیش از ۱000 میلی متر بارندگی 
دارد. بنابراین، قسمت اعظم کشور )معادل ۷4 
درصد یعنی ســه چهارم مساحت ایران دارای 
آب و هوایی خشــک و نیمه خشک با بارندگی 
کمتر از 2۵0 میلیمتر است. این شرایط باعث 
شــده اســت که حدود ۹0 درصــد تولیدات 

کشاورزی بر آبیاری مستقیم استوار گردد.

کرات عراق و عربستان  مذا
برای ده ها میلیارد دالر 

قراردادهای انرژی
روزنامــه دولتی الصبــاح گزارش کرد 
دولــت عراق قصــد دارد قراردادهای 
انــرژی بــه ارزش ده هــا میلیارد دالر 
با عربســتان ســعودی امضا کند. این 
نشــریه با اشــاره به اظهارات احسان 
عبدالجبــار، وزیر نفت عراق نوشــت: 
بغداد در حال مذاکره برای شــراکت با 
آرامکوی ســعودی به منظور اکتشاف و 
توسعه میادین گاز طبیعی در صحرای 
غربی عراق است.دولت عراق همچنین 
 Acwa Power سرگرم مذاکره با شرکت
برای ساخت کارخانه های نمک زدایی 
از آب و نیروگاه های انرژی خورشیدی 
در این کشــور است.بر اساس گزارش 
رویترز، دو کشــور همچنین ســرگرم 
مذاکــره در خصــوص پروژه هــای 

پتروشیمی مشترک هستند.

بایدن از توضیح درباره 
پاسخ آمریکا علیه اوپک 

پالس طفره رفت
بایــدن در  یــک کنفرانس مطبوعاتی 
در رم پس از نشســت ســران گروه جی 
20 گفــت: تصــور می کنم که این ایده 
که روســیه و عربســتان سعودی نفت 
بیشــتری تولید نمی کنند تا به عنوان 
مثــال افراد بتوانند برای رفت و آمد به 
محل کار بنزین داشــته باشند، درست 
نیســت.وی درباره این که اگر دولتهای 
اوپــک اقدامی نکنند چه اقدامی انجام 
خواهــد داد، گفــت: آنچه که ما در نظر 
داریم انجام دهیم تمایلی ندارم که پیش 
از این که ناچار شــوم اقدام کنم، درباره 
آن صحبت کنم.یک مقام ارشــد دولت 
بایدن روز شــنبه گفت: مقامات دولت 
آمریــکا از دیدارهایی که در حاشــیه 
نشســت ســران گروه جی 20 برگزار 
می شــود به عنوان فرصتی برای گفت 
و گو با کشورهای مصرف کننده بزرگ 
انرژی درباره این که چگونه اوپک پالس 
را برای افزایش تولید تحت فشــار قرار 
دهند، اســتفاده می کنند.دولت آمریکا 
همچنین با ســران کشورها درباره این 
کــه در صــورت عدم اقدام اوپک پالس 
چه واکنشی نشان دهند، صحبت کرده 
اســت.این مقام آمریکایی خاطرنشان 
کرد که آمریکا امیدوار بود شاهد تولید 
باالتر در کوتاه مدت باشــد اما بر موضع 
خود برای هدف بلندمدت گذار به منابع 
انــرژی تجدیدپذیر مطمئن تر پا بر جا 
مانده است.دیپلمات های متعدد و منابع 
صنعتی آگاه به بلومبرگ اظهار کرده اند 
کمپین گســترده ای برای مجاب کردن 
اوپک پالس برای ســرعت بخشیدن به 
افزایش تولید بر پا شــده اســت. دولت 
بایدن نسبت به افزایش قیمت بنزین که 
به باالترین رکورد هفت سال اخیر صعود 
کرده است، هشدار داده و هفته هاست از 
اوپک پالس می خواهد نفت بیشــتری 
تولیــد کند. ژاپن که چهارمین مصرف 
کننده بزرگ نفت جهان است، در اقدام 
بی ســابقه ای به کشورهایی پیوسته که 
خواســتار افزایش بیشــتر تولید نفت 
هستند. هند که سومین مصرف کننده 
بزرگ نفت جهان است، برای عرضه نفت 
بیشــتر درخواست کرده است. به گفته 
دیپلماتها، چین در ظاهر سکوت اختیار 
کرده اما در خفا خواســتار تولید بیشتر 
نفت اســت. مقامات آمریکایی، ژاپنی 
و هنــدی در میان خودشــان محرمانه 
صحبت کرده اند و با ســایر کشورهای 
تولیدکننده و مصرف کننده بزرگ نفت 
تماس گرفته اند. این تماسها سه هفته 
پیش شــروع شــد اما در روزهای اخیر 
پس از عبور قیمت نفت از مرز ۸۵ دالر، 

تشدید شد.
تاکنون عربســتان ســعودی و ســایر 
تولیدکننــدگان اوپک پــالس حاضر 
به افزایش ســریع تر تولید نشــده اند و 
اســتدالل می کنند افزایش ماهانه 400 
هزار بشکه در روز برای تامین تقاضا برای 
نفت کافی اســت زیرا اقتصاد جهانی از 
آســیبهای ناشی از پاندمی کووید هنوز 
بهبود پیدا نکرده اســت.ملک سلمان، 
پادشاه عربستان سعودی گفت: به دنبال 
متوازن کردن بازارهای انرژی است. این 
کشور به نقش پیشرو در احیای اقتصادی 
و ســالمتی از بحرانهای جهانی و یافتن 
توازن برای دستیابی به امنیت و ثبات در 

بازارهای انرژی ادامه می دهد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران:

قانون قیر رایگان زمینه ساز 
فساد مالی است

رئیس کمیســیون انــرژی اتاق ایران گفت: 
قانــون تخصیص قیــر رایگان، برای صورت 
حســاب کشــور گران رقم می خورد.آرش 
نجفــی ، درباره قانون قیر رایگان یا تهاتری 
گفــت: تمــام مکانیزم ها در کشــور برنامه  
خــاص خودشــان را دارند، اگر قرار باشــد 
قیــری توزیــع شــود، باید مــدل مالی آن 
مشخص باشــد. وقتی قیر رایگان می شود، 
در جایی فســاد مالی خود را نشــان خواهد 
داد.او در ادامــه اظهــار کرد: مدل های مالی 
باید درســت باشد زیرا اگر این اتفاق بیفتد، 
دیگر قیر رایگان در کشور معنی ندارد. امکان 
ندارد قیر رایگان باشد زیرا نمی شود کاالیی 
رایگان شــود.رئیس کمیسیون انرژی اتاق 
ایران تاکید کرد: اگر چیزی رایگان شــود، 
مطمئنا برای صورت حســاب کشور گران تر 
رقــم می خورد. در نتیجــه باید برای پروژه 
ها، صورت حســاب های مالی تعریف شود. 
ایــن کار منطقی تر اســت  تــا این که قیر را 

رایگان کنیم.

توسط محققان دانش بنیان انجام شد ؛ 

 بومی سازی تجهیزات 
کاهش فشار خطوط لوله 

تجهیــزات کاهش تخلیه در خطوط انتقال 
نفت و گار محصولی است که دانش فنی آن 
در اختیار چند کشــور غربی بوده، ولی یکی 
از شرکت های دانش بنیان با بومی سازی آن، 
این محصول را در صنایع کشــور کاربردی 
کرده اســت. ایمان علیزاده، مدیرعامل این 
شرکت دانش بنیان شیر تخلیه فشار خطوط 
انتقال را محصولی با تکنولوژی باال دانست و 
گفت: از این ابزار برای حفظ کارایی تجهیزات 
انتقــال نفت و گاز به ویژه مخزن های تحت 
فشــار استفاده می شــود، ضمن آنکه جزو 
تجهیزات گران  قیمت به شــمار می رود.وی 
با بیان اینکه دانش فنی ساخت این محصول 
در اختیار چند کشور غربی است، اظهار کرد: 
زمانی که فشار مخازن تحت فشار و یا خطوط 
لوله باالتر از فشار کاری می رود، احتیاج است 
که به ســرعت سیال موجود از مسیر فرآیند 
تخلیه شود و فشار درون تجهیزات و خطوط 
کاهش یابد و این شــیر در چنین موقعیتی 
کارآمد اســت.به نقل از مرکز اطالع رسانی 
معاونت علمی ریاســت جمهوری، علیزاده 
از کاربردی شــدن این فناوری در سیســتم 
هیدرولیکــی بخش تغلیــظ کارخانه مس 
سرچشــمه رفسنجان خبر داد و یادآور شد: 
از جمله ویژگی های این محصول می توان به 
طراحی استاندارد و انجام موفق تست های 
آزمایشــگاهی و عملیاتی و امکان سرویس 
دهی آســان و کاهــش هزینه های تعمیر و 

نگهداری اشاره کرد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی وزارت نفت :

یکسان سازی پرداخت حقوق و 
تسهیالت کارکنان در دستور کار است 
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انســانی وزارت نفت بر یکسان ســازی نظام 
پرداخــت حقــوق و تســهیالت در صنعت 
نفت به عنوان یکی از اولویت های کاری این 
وزارتخانــه تأکید کرد.مهــدی علی مددی 
در نشســتی که به منظور بررسی مشکالت 
ســاماندهی نیــروی انســانی مجموعــه 
شــرکت های گازی با حضور ولی اهلل دینی، 
مدیر منابع انســانی شــرکت ملی گاز ایران 
در محل شــرکت گاز اســتان خوزســتان 
برگزار شــد، گفت: چالش های بسیاری در 
حوزه ســاماندهی نیروهای قراردادی داریم 
کــه در ایــن باره تالش کرده ایم با حضور در 
مناطق مختلف، شــرایط نیروها را از نزدیک 
بررســی کنیم، اما شرکت های زیرمجموعه 
وزارت نفــت مطمئن باشــند که نگاه ما به 
این مشــکالت با رویکرد حل مسئله است.
وی با اشاره به وضع کنونی نیروهای قرارداد 
موقــت، با بیان اینکه ما در مجموعه صنعت 
نفت به دنبال تکثر قراردادها نیســتیم، زیرا 
ایــن موضوع آســیب های زیــادی را برای 
منابع انســانی در پی داشته است، بر تدوین 
نظــام جبران خدمات مدون برای کارکنان 
تاکیــد کرد و افزود: روزآمد کردن اطالعات 
تحصیلی نیروهای قراردادی و یکسان سازی 
نظام پرداخت حقوق و تسهیالت در اولویت 

اقدام های وزارت نفت است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انســانی وزارت نفت درباره حل مشــکالت 
نیروهــای قــرارداد موقــت، تأکیــد کرد: 
به دنبــال راهکارهای اجرایی و الگویی مؤثر 
برای ساماندهی نیروهای قراردادی هستیم 
که به نفع آنها باشد.علی مددی گفت: با توجه 
به اینکه اکنون بخش زیادی از مشاغل فنی 
و تخصصــی را نیروهــای ارکان ثالث انجام 
می دهند، طرح طبقه بندی مشــاغل به طور 

کامل اجرا می شود.

مدیرعامل شــرکت توانیر، گفت: طی پنج ســال 
گذشــته میزان مصرف برق وزیر نیرو همواره در 
حد الگوی مصرف بوده، بطوریکه از ۱۷0 کیلووات 
ســاعت تا 2۳0 کیلووات ســاعت در ماه مصرف 
داشــتند و بطور میانگین زیر ۳0 هزار تومان هر 

ماه قبض برق پرداخت کرده اند. 
محمدحسن متولی زاده در حاشیه بیست و یکمین 
نمایشــگاه بین المللی برق در جمع خبرنگاران با 
بیــان اینکــه الگوی مصرف بــرق در تهران ۳00 
کیلووات ســاعت اســت، اظهار کرد: اکثر قریب به 
اتفاق مســئوالن صنعت برق در حد الگو مصرف 
بــرق دارند.بــه گفتــه وی از اول فروردین تا ۳۱ 
شــهریور ماه ۸۵ درصد مشــترکان خانگی در حد 
الگو مصرف داشــتند. به عبارت دیگر 2۵ میلیون 
مشــترک ماهانــه زیر ۳0 هــزار تومان قبض برق 
پرداخــت کرده اند.وی با بیــان اینکه ۱۳ درصد 
مشــترکان تا دو برابر الگو مصرف برق داشــته اند، 
گفت: تعداد محدودی از مشــترکان که حدود دو 
درصد هســتند، بیش از دو برابر الگو مصرف می 
کنند که معادل ۸۵0 هزار مشترک است و اعتقاد 
داریم که این گروه به راحتی می توانند مصرف خود 
را کاهش دهند. ادامه داد: اگر تنها این ۱۵ درصد 
مانند بقیه مردم مصرف می کردند، امســال هیچ 
خاموشی در کشور اتفاق نمی افتاد و باید گفت که 
انرژی مصرفی این دســته از مشترکان معادل کل 
انرژی ۸۵ درصد مشــترکانی است که در حد الگو 
مصرف می کنند.متولی زاده با اشاره به برنامه های 

دولت در راســتای تشــویق و تنبیه مشترکان پر 
مصرف گفت: ابزارهایی را در نظر گرفته ایم که به 
محــض تصویب دولت آنهــا را اعالم خواهیم کرد 
و بر اســاس آن برای مشــترکان پر مصرف، جرایم 
ســنگینی را لحاظ می کنیم که تا تابستان امسال 
به شرط تصویب دولت اجرایی می شود.او با بیان 
اینکــه در حوزه مقابله با پرمصرف ها باید به بحث 
فرهنگسازی توجه کنیم، گفت: باید شرایطی ایجاد 
شود تا سیاست های مقابله ای در دستور کار قرار 
گیــرد و برای این کار نیازمند حمایت عموم مردم 
هستیم. البته راه های تشویقی را نیز برای کسانی 
که مصرف خود را کاهش می دهند نیز لحاظ کرده 

ایم.وی با بیان اینکه ارزش انرژی مصرفی در ایران 
بیش از ۵0 میلیارد دالر است که می تواند تبدیل 
بــه رفــاه و آرامش و یا تبدیل به حرارت و آلودگی 
شود، گفت: تا این لحظه سیاست هایی که دنبال 
می شود، به دلیل اینکه نرخ انرژی پایین بوده هیچ 
اثر خاصی را نداشته است و اگر شاهد کاهش مصرف 
بوده ایم به دلیل مدیریت مصرف خود مشــترکان 
بوده اســت. اما اکنون دولت به این نتیجه رســیده 
که می تواند از این فرصت استفاده کند.وی ادامه 
داد: طرح هایی در این راستا مطرح شده اما هنوز به 
نتیجه قطعی نرسیده است و ما به عنوان وزارت نیرو 
و بخش برق به دنبال این مسئله هستیم.مدیر عامل 

توانیر گفت: قطعا کسانی که در حد الگوی تعیین 
شده مصرف می کنند، مورد حمایت ما هستند و 
هدف دولت این است که این افراد از یارانه انرژی 
اســتفاده کنند و یارانه کسانی که پر مصرف تلقی 
می شوند کاهش یابد و در شرایط لزوم این یارانه 
حذف شــود. البته باید گفت که مشترکان خانگی 
به راحتی می توانند میزان مصرف خود را کاهش 
دهند و ما نیز به دنبال ایجاد ابزارهای تشــویقی 
برای کاهش مصرف برق مشترکان هستیم.متولی 
زاده با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در صنعت 
برق برای مقابله با اتفاقی که در حوزه بنزین اخیرا 
اتفــاق افتاد، گفت: یکی از نقاط قوت صنعت برق 
وجود نیروهای متخصص است که آمادگی ویژه ای 
را در بخش های مختلف صنعت برق برای مقابله با 
حوادث طبیعی و یا حوادث تحمیلی ایجاد کرده اند. 
همچنین باید گفت با توجه به پراکندگی نیروگاه ها 
و تجهیزات صنعت برق ایمنی الزم در این صنعت 
وجود دارد.وی با اشاره به وضعیت تامین سوخت 
نیروگاه ها در زمســتان، گفت: میزان مصرف گاز 
در بخــش خانگی در فصل زمســتان افزایش می 
یابــد، بطوریکــه از ۸۵0 میلیــون مترمکعب گاز 
توزیعی در کشــور ۶۳0 میلیون مترمکعب مربوط 
به بخش خانگی است و همین مسئله موجب ایجاد 
محدودیت برای تامین گاز نیروگاه ها می شــود.به 
گفته مدیرعامل توانیر، هماهنگی بسیار خوبی در 
وزارت نفــت و نیرو بــرای تامین گاز نیروگاه ها به 

وجود آمده است.

خبر ویژه

 معــاون امــورآب و آبفای وزیر نیرو اعالم کرد:  میزان بارش در کشــور از ابتدای 
سال آبی جدید )مهر۱400 تا آخر شهریور ۱40۱( نسبت به متوسط دوره ۵۳ 
ساله اخیر حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است.قاسم تقی زاده خامسی در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: فقط استان های گیالن ۳4 درصد و گلستان ۶۹ درصد 
در همین مدت )ابتدای سال آبی جدید تاکنون( افزایش بارش داشته اند و بقیه 
اســتان ها کاهش بارش دارند.وی ادامه داد: طبق اطالعات تازه دفتر مطالعات 
پایه منابع آب کشــور حجم آب موجود در ســدهای ایران نســبت به پارســال 
2۷ درصد کاهش یافته اســت.مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شــرکت آب 

منطقه ای تهران نیز می گوید: در نخســتین ســامانه بارشی فراگیر استان تهران 
فقط ۶ میلی متر باران بارید.

محمدرضا خانیکی افزود: ســامانه بارشــی از ۸ آبان ماه با ورود از غرب اســتان 
تهران موجی از برف و باران را در ارتفاعات و نواحی دشــت های اســتان بر جای 
گذاشــت که باعث ایجاد جریان های ســیالبی در رودخانه های کرج با آوردی 
بیش از ۵ متر مکعب بر ثانیه، رودخانه شــاهرود ورودی ســد طالقان در محل 
ایســتگاه شــهرک با آوردی بیش از 4.۵ متر مکعب بر ثانیه و ایســتگاه تقی آباد 

در جنوب شهر تهران شد.

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو اعالم کرد:

کاهش 36 درصدی بارش ها نسبت به دوره بلندمدت 53 ساله
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55بانک و بیمه
 عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون 

در سفر به استان بوشهر خبر داد؛ 

پرداخت 10 هزار میلیارد تومان 
 تسهیالت توسط 

بانک توسعه تعاون

عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون کشوردر 
ســفر یک روزه به اســتان بوشهر اظهار داشت : 
این بانک در نیمه نخســت ســال جاری ۱0 هزار 
میلیارد تومان تســهیالت به طرح های تولیدی و 

کارآفرینی کشور پرداخت کرده است.
محمد جعفر ایرانی در گفت و گو با رســانه ها و 
خبرگزاری های اســتان بوشــهر افزود: براساس 
برنامه ریزی انجام شده قرار است تا پایان سال این 
تسهیالت به 2۵هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
وی اضافه کرد: ســال گذشــته 2۱ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت در کشور پرداخت شده است 
که این تســهیالت شــامل ۹4 تا ۹۵ درصد کل 

منابع بانک را شامل می شود.
ایرانی ادامه داد: در فاز چهارم طرح اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری در کشور مبلغ 2هزار و ۶00 
میلیــارد تومان تاکنون پرداخت شــده و میزان 
تعهد بانک توســعه تعاون نیز چهار هزار میلیارد 

تومان است.
عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون افزود : در 
اســتان بوشــهر ۱2 شعبه بانکی فعال داریم و در 
ســال گذشته 2۷0 میلیارد تومان تسهیالت در 
بخشــهای مختلف اقتصادی به تعاونگران استان 

پرداخت شده است.
ایرانی تســهیالت پرداختی بانک از محل طرح 
اشــتغال پایدار روســتایی و عشایری در استان 
بوشــهر را از ابتدای اجرای طرح تا پایان ســال 
۱۳۹۹ بالغ بر ۷۳۱ میلیارد ریال با اشــتغالزایی 
۱000شــغل جدید عنوان نمــودو اظهار کرد: 
پرداخت تسهیالت اشتغال زا از مهمترین تکالیف 
بانک توسعه تعاون است و در این راستا این بانک 
به صورت میانگین ساالنه ۳0 تا ۳۵هزار اشتغال 
مستقیم ایجاد و زمینه اشتغال ۱00 هزار نفر به 

صورت مستقیم را فراهم می کند.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بیان کرد: 
مطالبات معوق بانک توسعه تعاون سرجمع ۶.۵ 
تا هفت درصد اســت که این رقم در نظام بانکی 
بســیار بیش از این اســت که بیانگر این است که 
پــول در حال چرخش می باشــد و جایی بلوکه 
نشــده اســت. ایرانی با بیان اینکه بانک توسعه 
تعاون تنها بانک تامین کننده منابع مالی بخش 
اقتصادی تعاون اســت، گفــت: باید حداقل 2۵ 
درصد اقتصاد کشــور بــه بخش تعاون و اقتصاد 
تعاونــی تعلق بگیرد که بــه دالیلی تاکنون این 
ســهم کمتــر از 2۵ درصد اســت. ایرانی اضافه 
کــرد: تعاونی هــا تنها در یک قالب اقتصادی کار 
نمی کننــد بلکه درهمه حوزه ها از جمله صنعت، 
معدن، کشــاورزی، خدمات و بازرگانی فعالیت و 
کســب و کار دارند. وی اظهار کرد: بانک توســعه 
تعاون در پی ارائه خدمات مناسب سریع و ارزان 

قیمت به جامعه هدف هستند.
ایرانی ادامه داد: دولت ســیزدهم نگاه جامع تری 
به مســائل خدمات رســانی سریع تر و سهل تربه 
قشرهای مختلف به خصوص قشرها و دهک های 
پائین دارد و بانک توسعه تعاون نیز بعنوان اولین 
بانکی است که در این مسیر ورود کرده و خدمات 

مناسبی به جامعه هدف پرداخت می کند.
وی بــا بیــان اینکه بانک توســعه تعاون بانکی 
پویا، فعال و پیشــرو در حوزه فناوری اطالعات 
اســت گفت: این بانک سریع ترین، سالم ترین و 
نظام مندتریــن فضای فناوری اطالعات بانکی را 
دارد. ایرانی اضافه کرد: بانک توسعه تعاون مکلف 
اســت ۳0 درصد منابع خود را به خارج از بخش 
و ۷0 درصد را به بخش تعاون اختصاص دهد به 
این معنی که قریب به اتفاق ســرمایه، تسهیالت 

و خدمات بانک متعلق به بخش تعاون است.
عضــو هیات مدیره بانک توســعه تعاون یادآور 
شــد: بعــد از مطالبات معــوق بانکی که بانک ها 
را دچار خســران کرده کمبود نقدینگی از جمله 
دیگر معضالت بانک ها به شمار می رود که سطح 
آن بســیار کاهش یافته اســت. وی ادامه داد: اگر 
بتوانیم در نظام بانکداری سرعت تراکنش و رفت 
و آمد پول را افزایش دهیم می توانیم مشــکالت 
اقتصادی در حوزه تامین منابع را برطرف کنیم .

ایرانــی با بیان اینکــه در صنعت بانکداری دچار 
برخی قواعد شــده ایم که بایســتی برطرف شود 
اظهار کرد: تعاون از اصول اساسی و بنیاد فکری 
اقتصاد اسالمی است اما برخی فرهنگ ها و خرده 

فرهنگ هایی مانع پیشرفت آن شده است.
وی با اشاره به اینکه تعاونی به معنی ارائه بدترین 
جنس ها نیســت گفت: ممکن است جنس های 
ارائه شــده در تعاونی ها ارزان قیمت باشــند اما 
الزاما تعاونی مکانی برای ارائه کاالهای بی کیفیت 
نیست به عبارتی بخش تعاون در شرایط تحریمی 
کشــور میتواند کارســاز باشــد و کشور را از این 
فضای بن بست خارج و چرخه جدیدی که منجر 
بــه برطــرف کردن تحریم و کاهش تورم شــود 

ایجاد کند.

اخبار

اخبار

پرداخت خسارت هشتاد میلیارد ریالی 
توسط بیمه ملت

در پی حادثه ای که بر اثر آتش سوزی در شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر رخ داد، مبلغ هشتاد 
میلیارد ریال خسارت از سوی بیمه ملت به این 

شرکت پرداخت شد.
پس از اعالم خســارت توســط شرکت گل گهر 
ســیرجان، طی انجام جلسه شورای فنی موارد 
مربوط به پرداخت خســارت هشــتاد میلیارد 
ریال، تایید و با توجه به رضایت کامل بیمه گزار، 

این خسارت به فوریت پرداخت شد.

ک مازاد   مزایده امال
بانک سامان

بانــک ســامان امــالک مــازاد خــود را از 
 طریــق مزایــده عمومــی و بــا شــرایط ویژه 

به فروش می رساند.
بانک ســامان قصد دارد تا امالک مازاد خود 
را در شهرهای اردبیل، اصفهان، البرز، اهواز، 
آبادان، بندرعباس، تبریز، تهران، خرمشــهر، 
رشــت، قزوین، قشــم، قم، کرمان و مشهد از 
طریــق مزایده عمومی و با شــرایط ویژه به 

فروش برساند.
متقاضیــان شــرکت در مزایده می توانند برای 
دریافت مدارک و اوراق شــرکت در این مزایده 
تا پایان وقت اداری روز شنبه 22 آبان به آدرس 
تهران، خیابان شــریعتی، نرسیده به پل همت، 
روبروی پارک شــریعتی، برج ســامان، طبقه 
پنجــم مراجعــه و یا با شــماره ۶40۵4۶۱۷ 

تماس بگیرند.
گفتنی است، عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بیشتر در خصوص امالک و دریافت فرم شرایط 
مزایــده می توانند به ســایت بهنادبنا مراجعه 

کنند.

 عملکرد بیمه تعاون 
در پایان سال 1399 چه می گوید؟

نشــریه بیمه داری نوین، بر اســاس داده های 
موجود در کدال عملکرد تفکیکی شرکت بیمه 
تعاون در سال ۹۹ و تغییرات آنها نسبت به سال 

۹۸ را بررسی کرده است.
 بر اســاس آمارهای منتشرشــده در ســامانه 
کدال، بررســی کارنامه عملکــرد بیمه تعاون 
نشان می دهد در بخش عملکرد بیمه ای، رشد 
حق بیمه دریافتی با رشد حدود ۶۶ درصدی و 
خســارت های پرداختی با افزایش ۶۱ درصدی 

همراه شده است. 
ایــن موضوعات باعث شــده تا ســود عملیات 
بیمه ای شــرکت در سال ۹۹ حدود 20 درصد 
افزایــش یابــد. در بخش ســرمایه گذاری ها 
ســود شــرکت حدود ســه برابر رشد کرده که 
ایــن امــر موجبات جهش بیــش از ۵ برابری 
 در ســود خالص شــرکت را در سال ۹۹ فراهم 

کرده است.

 انتصاب مدیر 
امور پشتیبانی بیمه آرمان

محمد شــیدا به عنوان مدیر امور پشــتیبانی 
بیمه آرمان منصوب شــد تا با عنایت به تعهد 
و تجارب ارزشــمند در جهت پیشــبرد اهداف 
شــرکت بیمه آرمان، انجام وظیفه نماید.روابط 
عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک، برای ایشان 

آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون را دارد.

یکمیلیاردجایزهبرایبرگزیدگانمرحلهسوم»همراهی٢«
صاپبانکصادراتایران

برگزیدگان مرحله ســوم طرح »همراهی 2« برای 
دعوت به استفاده از خدمات بانکداری غیرحضوری 
و اپلیکیشن پرداخت صاپ بانک صادرات ایران یک 

میلیارد ریال جایزه گرفتند.
۶۹ برگزیده مرحله ســوم طرح »همراهی 2« این 
بانک در فصل تابســتان مشــخص شد و جایزه برتر 
200 میلیون ریالی این دوره به نســیما خاکســار از 
مدیریت شــعب استان مازندران تعلق گرفت.طرح 
توســعه و ترویج اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات 
ایــران )صاپ( با عنوان طرح »همراهی2« صاپ در 
چهار دوره ســه ماهه با مجموع چهار میلیارد ریال 
جایزه نقدی از ابتدای زمســتان ســال ۹۹ تا پایان 
پاییز سال ۱400 عملیاتی شده است و در هر دوره 
به ۶۹ نفر برتر یک میلیارد ریال جوایز ارزنده تعلق 

می گیرد.
بر اســاس این طرح که با هدف ارائه بیش از پیش 
قابلیت های اپلیکیشــن »صاپ« و سهولت استفاده 
کاربــران از خدمــات بانکــداری غیرحضوری این 
اپلیکیشن اجرایی شده، تمامی هموطنان و مشتریان 
بانک صادرات ایران و ســایر بانک های عضو شــبکه 
شــتاب می توانند ضمن معرفی و دعوت به عضویت 
دوســتان و ســایر کاربران برای نصب اپلیکیشــن 
»صاپ«، امتیاز کســب کرده و با تداوم این دعوت 
در طول دوره های سه  ماهه، بدون قرعه کشی از پنج 
میلیــون ریال تا 200 میلیون ریال جوایز این طرح 
برخوردار شوند.با پایان یافتن مرحله سوم این طرح 
)اول تیر ماه تا پایان شهریورماه سال ۱400(، اسامی 

۶۹ دارنده بیشترین امتیازات این طرح مشخص شد 
که بر این اساس، جایزه برتر این دوره به ارزش 200 
میلیون ریال به نســیما خاکســار از مدیریت شعب 

استان مازندران تعلق گرفت.

مجتبی بیکی جوزم نفر دوم این طرح از استان یزد 
برنــده ۱۵0 میلیون ریال، مریم رئیســان طزرجی 
نفر ســوم از اســتان یزد برنــده ۸0 میلیون ریال، 
ســجاد صالحی نفر چهارم از مدیریت شعب استان 

خراســان رضوی برنــده ۵0 میلیون ریال، مصطفی 
خراســانی جالل آبادی از مدیریت شــعب اســتان 
کرمان و حبیب جهانی پور فتیده از مدیریت شعب 
استان گیالن هر یک برنده ۳0 میلیون ریال شدند.

همچنیــن نفــرات ۷ تا ۱0 ایــن دوره هر کدام ۱۵ 
میلیــون ریــال و رتبه های ۱۱ تــا ۳۱ هر کدام ۱0 
میلیــون ریــال و رتبه های ۳2 تا ۶۹ نیز هر یک پنج 

میلیون ریال جایزه نقدی دریافت کردند.
کاربــران می توانند برای مشــارکت در این طرح از 
طریق نصب مســتقیم اپلیکیشن صاپ و واردکردن 
کد معرف کاربر معرفی کننده )مروج(، ارســال پیام 
با محتوای لینک نصب اپلیکیشــن صاپ، ارســال 
لینک اختصاصی کاربر معرفی کننده )مروج( برای 
نصب اپلیکیشن یا تکمیل اطالعات پروفایل توسط 
کاربــران اقدام کرده و امتیاز کســب کنند.در این 
طرح، نصب اپلیکیشــن و تکمیل پروفایل کاربری 
۱0 امتیاز و هر معرفی و ترویج طرح از طریق نصب 
و عضویت در نرم افزار صاپ توســط کاربران جدید 
به شرط ورود کد معرف نیز ۱0 امتیاز برای کاربران 

به همراه خواهد داشت.
پاییــز ۱400 یک دوره ســه ماهــه باقی مانده این 
طــرح همچنــان برای اجرا و اعطای جوایز ارزنده به 
مشــارکت کنندگان برتر طرح »همراهی 2« بانک 
صادرات ایران در نظر گرفته شده است.انتخاب ۶۹ 
کاربر برتر این طرح به مناســبت شــصت  و نهمین 
ســال فعالیت بانک صادرات ایــران )در زمان آغاز 

طرح( صورت گرفته است.

رئیس کل بیمه مرکزی در بازدید از شعبه بیمه کارآفرین استان آذربایجان غربی: 

تکمیل زیرساخت های الکترونیکی صنعت بیمه ضرورت دارد
کسب رضایتمندی بیمه گذاران یکی از مهمترین سرمایه های صنعت 
بیمه به شــمار می رود که در افزایش ضریب نفوذ اطمینان و آرامش 

در جامعه، تاثیر ویژه ای دارد.
دکتر غالمرضا ســلیمانی در بازدید از شــعبه بیمه کارآفرین اســتان 
آذربایجان غربی با اعالم این مطلب افزود: حذف بیمه نامه های کاغذی و 
در دسترس بودن محصوالت و خدمات بیمه ای آنالین می تواند عالوه 
بر تســهیل عملیات بیمه گری به توســعه فرهنگ بیمه ای و استقبال 

مردم از محصوالت بیمه ای نیز منتهی شود.
رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشــان کرد: اعتمادســازی در گرو بهبود 
فرایند بیمه گری است و می توان با تکمیل زیرساخت های الکترونیک 

دو عنصر دقت و سرعت را به نحو چشمگیری افزایش داد.
وی نکوداشــت بیمه گذاران برتر را یک ابتکار ارزشــمند توصیف کرد 
و اظهار داشــت: قدردانی همزمان از بیمه گران و بیمه گذاران،نشــانه 
آشــکار پیوند صنعت بیمه و آحاد جامعه و همچنین رشــد اعتماد و 

افزایش ضریب اطمینان در کشور است.
رئیس شورای عالی بیمه ضمن قدردانی از نگاه آینده نگر شرکت بیمه 
کارآفرین، پرتفوی هفتاد درصدی شــعبه این شــرکت در آذربایجان 
غربی را نشــانه رشــد فرهنگی مردم اســتان ارزیابی کرد و افزود: در 
ایــران حــدود پانزده و نیم درصد از پرتفوی صنعت بیمه به انواع بیمه 

نامه های زندگی اختصاص دارد حال آنکه این آمار در برخی کشورها 
به 4۶ درصد می رسد.

دکتر ســلیمانی از ظرفیت عرضه بیش از دویســت میلیون بیمه نامه 
زندگی در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر ایرانی 
می تواند ســه فقره بیمه نامه زندگی خریداری کند دورنمای صدور 

دویست میلیون بیمه نامه چندان دور از دسترس نیست.
رئیس کل بیمه مرکزی، ســرمایه گذاری در بخش بیمه های زندگی 
را نوعی سرمایه گذاری غیر مستقیم مردم در بورس و سایر نهادهای 

پولی و مالی دانست و تصریح کرد: در کنار کمک به چرخه اقتصادی 
کشــور مــی توان از بیمه های زندگی به عنــوان بهترین روش تامین 

مالی خانوارها و حفظ کرامت آنان نام برد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود از اختصاص یکی از پنل های 
تخصصــی همایــش روز ملی بیمه با محوریت بیمــه گذاران بزرگ، 
رونمایــی کرد و اظهار داشــت: همراهــی صمیمانه نمایندگان بیمه و 
بیمه گذاران در طول زمان تعهد بیمه ای یک رفتار حرفه ای اســت 

که باید با جدیت دنبال شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تالش فرهنگســازان صنعت بیمه 
و آگاهــی بخشــی صحیح به مردم در زمینــه ظرفیت های باالی این 
بیمــه نامــه در آینده نزدیک بیمه اختیاری زندگی جای بیمه اجباری 

بازنشستگی را بگیرد.
بر اساس این گزارش درخواست های متقاضیان دریافت مجوز شرکت 
های بیمه با محوریت تخصصی بیمه های زندگی در ســال های اخیر 

به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
شــایان ذکر اســت که مدیرعامل بیمه کارآفرین، دبیرکل سندیکای 
بیمه گران و جمعی از مسئوالن استانی، رئیس کل بیمه مرکزی را در 
جریــان ایــن بازدید همراهی می کردند که در پایان این آیین از بیمه 

گران و بیمه گذاران برتر استان تقدیر به عمل آمد.

خبر ویژه

مدیرعامــل بانک قرض الحســنه رســالت از پرداخت ۱2۳ هــزار میلیارد ریال 
تسهیالت در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.

محمدحسین حسین زاده گفت: نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵0 
درصد افزایش پرداختی تسهیالت قرض الحسنه داشته ایم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه حدود 400هزار فقره 
تسهیالت با میانگین ۳۱۹ میلیون ریال به مشتریان پرداخت شده است، افزود: 

در این مدت بیش از دوهزار و چهارصد میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج نیز به متقاضیان پرداخت شده است.

حسین زاده با تاکید بر اینکه درخواست تسهیالت بدون حضور در شعب بانکی 
صورت می گیرد، یادآور شــد: به عنوان اولین بانک بدون شــعبه کشور و با ارائه 
خدمات به صورت غیرحضوری و دیجیتال سعی در آسان و ارزان کردن خدمات 

برای مشتریان داریم.

پرداخت 123 هزار میلیارد ریال تسهیالت در بانک قرض الحسنه رسالت

نیســان  خــودروی  ســبز  بــرگ 
72ایــران  پــالک  شــماره  بــه 
شاســـــی  شــماره  و  516ق43 
و   NAZPL140TBN255679
شــماره موتــور 549798 بنـــــام 
بــا  حســـــینی  اســــماعیل   ســــــید 
کــد ملی  2180607938 مفقــــود 
گشــته و از درجــه اعتبــار ســاقط 

اســت.

گهی حصر وراثت  آ
آقــای رامیــن گنجعلــی دارای شناســنامه شــماره 1693 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
0001000 ش 5/ح از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان کامــل گنجعلــی بــه شناســنامه 18075 در تاریــخ 1400/6/29 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بدرودزندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم / مرحومــه منحصــر اســت بــه 2 پســر یــک 

دختــر و زوجــه 
1- رامین گنجعلی فرزند کامل به ش ش 2860184651 پسر متوفی 

2- امین گنجعلی فرزند کامل به ش ش 2860544240 پسر متوفی 
3- کالرا گنجعلی فرزند کامل به ش ش 1693 دختر متوفی 

4- روناک دباغچی کری فرزند محمد رئوف به ش ش 18327 زوجه متوفی 
بــور بــه اســتناد مــاده 362 قانــون امــور  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مز
حســبی را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد 

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید

www.instagram.com/rozegarnews
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طی مراسمی صورت گرفت؛

تکریم بانوان شاغل در شهرداری هشتگرد 
البرز / گروه استان ها: طی مراسمی با حضور مهندس جلیل امینی 
سرپرســت شــهرداری هشتگرد و سرکار خانم صالحی عضو شورای 
اسالمی شهر از زحمات بانوان شاغل در شهرداری تقدیر شد .نقش 
گسترده بانوان در عرصه های مختلف انقالب اسالمی , جنگ تحمیلی 
و سازندگی کشور از جمله موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته 
شــده و حضور زنان فداکار و انقالبی در تمامی زمینه های فرهنگی 
و اجتماعی قابل تقدیر اســت .اســتفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت 
کالن کشــور و به ویژه مدیریت شــهری یکی از راهکارها برای توجه 
بیشتر به این قشر از جامعه و بهره گیری بهینه از این پتانسیل هاست 
.حضور خانم نرگس صالحی به عنوان یکی از اعضای ششمین دوره 
شــورای اســالمی شهر در پارلمان شهری موجب گردیده تا اقدامات 
فرهنگــی , ورزشــی و غیره در بخش بانــوان به صورت ویژه مد نظر 
قرار گیرد و اولین اقدام در این زمینه برگزاری نشست هم اندیشی و 

تکریم از بانوان شاغل در شهرداری بوده است .مهندس جلیل امینی 
سرپرست شهرداری هشتگرد در این نشست با اشاره به زحمات فراوان 
بانوان در محیط اداری , اشــتغال زنان را یکی از شــاخص های رشد و 
توسعه کشورها دانست و گفت : حضور بانوان در عرصه های مختلف 
اجتماعی , اقتصادی و ورزشی در کنار نقش مادری و همسری وظیفه 
ای سنگین است که خوشبختانه این حضور در کشور ما پررنگ بوده و 
زنان این سرزمین نقش بسزایی در اعتالی ایران اسالمی داشته اند.

امینی افزود : از جمله مزایای حضور زنان در سازمان ها می توان به 
تعهد سازمانی , دقت فراوان , نکته سنجی و توجه به جزئیات اشاره 
کرد به طوری که به تجربه ثابت شده است واگذاری برخی ازامور به 
بانوان نتایج موثرتری برجای گذارده و نیاز اســت تا از این پتانســیل 
اســتفاده بیشتری گردد .سرپرست شهرداری نقش زنان در خانواده 
و تربیــت فرزنــدان را به عنوان اصلی ترین وظیفه بانوان برشــمرد و 

کاهش ساعات کاری و توجه به امور ورزشی و ... را از جمله تشویقاتی 
دانست که می تواند در ایفای این نقش اساسی موثر باشد.سرکار خانم 
صالحی عضو شورای اسالمی شهر نیز به بیان بخشی از مشکالت و 
خواســته های بانوان شــاغل پرداخت و گفت : حضور مداوم در محل 
کار و پس از آن نیز رسیدگی به وظایف فراوان در محیط خانه سبب 
فرسودگی بانوان شاغل می گردد لذا نیاز است تا از امکانات موجود به 
نحو مقتضی برای رفع این مشکل بهره گیری شود .صالحی خواستار 
پیگیری جهت اجرای غربالگری سالمت بانوان شاغل در شهرداری 
شد و اختصاص محلی مناسب برای ورزش بانوان را از جمله خواسته 
های آنها دانست.وی به ظرفیت بوستان بانوان اشاره کرد و خواستار 
برنامه ریزی برای مدیریت بهتر بوســتان بانوان برای استفاده بانوان 
شاغل از آن شد و در پایان این نشست با اهدای گل و هدیه فرهنگی 

از زحمات بانوان شاغل در شهرداری هشتگرد تقدیر گردیدِ 

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

جذبهدفمندنیرویانسانیبرایصنعتنفتحیاتیاست
خوزســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل 
شــرکت ملــی مناطق نفتخیــز جنوب بر 
ضــروری و حیاتی بــودن جذب هدفمند 
نیــروی انســانی در صنعــت نفت با هدف 
بازسازی کمی و کیفی سرمایه انسانی این 
صنعت تاکید کرد. مهندس علیرضا دانشی 
روز یکشبنه )۹ آبان ماه ۱400( در نشستی 
با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت 
و ســرمایه انسانی وزارت نفت اظهار داشت: 
سرمایه انسانی اساسی ترین دارایی صنعت 
نفت به ویژه در مناطق عملیاتی است و بدون 
توجه به مدیریت اصولی منابع انسانی، اهداف 
فنی و عملیاتی  محقق نمی شود.وی گفت: 
سالهاســت منابع انسانی به بوته فراموشی 
سپرده شده و بی تدبیری هایی در این حوزه 
صورت گرفته است که امیدواریم با جدیت و 
عقالنیت، بارقه ی امیدی برای برطرف شدن 
آن ایجاد شــود.مهندس دانشی با اشاره به 
کاهش تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت:  در بخش 
جذب نیروی انسانی از لحاظ کمی و کیفی 
دچار مشــکل هستیم و اجرای یک برنامه 
جذب هدفمند، برای ترسیم آینده بهتر این 
صنعت، ضروری  و حیاتی است.وی با بیان 
اینکه خروجی های ســازمان چه به صورت 
بازنشســتگی و چه به صــورت مهاجرت، 
رشــد فزاینده ای داشته، تصریح کرد: باید 
برای انگیزشی شــدن محیط کار در مناطق 

عملیاتــی چاره ای اندیشــید و به جذاب تر 
شــدن این مناطق کمک کرد تا نیروهای 
توانمنــد بتوانند بــدون دغدغه در بخش 
عملیات ماندگار باشند.مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفتخیــز جنوب افزود: برخی 
تصمیمات سال های گذشته موجب کاهش 
فاصله حقوقی کارکنان شــاغل در جنوب و 
شمال بوده که این امر منجر به بی انگیزگی 
کارکنان شاغل در جنوب شده است و باید در 
این تصمیمات تجدید نظر صورت گیرد.وی 

در ادامه، تسریع در اصالح ساختار سازمانی 
را خواستار شد و اظهار داشت: قویاً درخواست 
دارم ساختار سازمانی در کل شرکت اصالح 
شود و به ویژه بتوانیم سمت های عملیاتی در 
شرکت های تابعه را غنی تر کنیم.مهندس 
دانشی یکی از عوامل کاهش انگیزه نیروهای 
عملیاتی را کمبود امکانات درمانی و رفاهی 
عنــوان کرد و گفــت: در حوزه درمان جای 
بســی تاسف است که برخی از مناطق مثل 
آغاجاری، مسجدســلیمان، گچســاران و 

هفتگل از امکانات مطلوب بهداشت و درمان 
برخوردار نیستند و وضعیت رفاهی نابسامانی 
نیز دارند.وی همچنین افزود: متاســفانه در 
حال حاضر حتی بیمارســتان بزرگ نفت 
اهــواز نیز بــه لحاظ درمانی و پزشــکی و 
تعرفه های درمان شــرایط مطلوبی ندارد.
مهندس دانشــی موضوع مسکن را یکی از 
دغدغه های کارکنان این شرکت عنوان کرد 
و اظهار داشت: باید فکر عاجل و اساسی در 
مورد ودیعه مسکن و وام مسکن بشود چراکه 

با هزینه های سرســام آور کنونی، کارکنان 
مشــکالت زیادی پیدا کرده اند.وی اضافه 
کرد: در این سال ها در بخش مسکن سازی 
به صورت نظام یافته عمل نکردیم و حداقل 
تولید مسکن ســازمانی انجام شد و االن هم 
وارث منازل بســیار مستهلک و فرسوده ای 
هستیم که بودجه  الزم برای بازسازی آن ها 
را نداریم و لذا ورود به این مقوله هم بســیار 
مهم و ضروری اســت.مهندس دانشــی در 
ادامه ســاماندهی جبران خدمات کارکنان 
نیروی مدت موقت را خواستار شد و گفت: 
برخورداری از یک نظام یکپارچه انضباطی 
در حوزه کارکنان غیررســمی و ساماندهی 
دستمزد و بیمه این عزیزان نیز یکی دیگر از 
هدف های ماست.وی همچنین هماهنگی 
ویژه بین ســتاد وزات نفت، شــرکت ملی 
نفت ایران و مناطق عملیاتی را خواســتار 
شــد و گفت: هرچقدر در تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری هــا، هماهنگی بیشــتری 
داشته باشــیم، در رفع مشکالت کارکنان 
و بقا و بالندگی ســازمان موفق تر خواهیم 
بود.مهندس دانشی در پایان به سابقه انجام 
پروژه مطالعاتی نصر توسط اساتید برتر کشور 
در حوزه مدیریت منابع انســانی اشاره کرد 
و گفت: این مطالعه، دستاوردها و نتایج بسیار 
خوبی داشــت که می تــوان آن را در جهت 
استفاده منابع حداکثری، روزآمد کرد و مورد 

استفاده قرار داد.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 با هدف دیدار چهره به چهره مدیریت شهری 
هشتگرد با شهروندان انجام شد؛

برپایی میز پاسخگویی شهردار 
و اعضای شورای شهر در مصلی 

نماز جمعه 
البــرز / گروه اســتان ها: دیــدار چهره به چهره 
مدیریــت شــهری شهرجدیدهشــتگرد بــا 
شهروندان در مصلی نماز جمعه تحت عنوان میز 
خدمت با هدف بررســی مشکالت و پاسخگویی 
مســئوالن به نیازهای مردم، ســرعت بخشی و 
ارتقا کمی و کیفی ســطح خدمات برگزار شــد. 
در این دیدار محســن آســوبار شهردار همراه با 
معاونین و مدیران شــهرداری و اعضای شورای 
اســالمی پاسخگوی سواالت و شنونده انتقادات 
و پیشــنهادات شــهروندان بودند.امــام جمعه 
شهرجدیدهشتگرد؛ با تقدیر از مدیران دستگاه 
های اجرایی با اشــاره به اهمیت میز خدمت در 
حل مشــکالت مردم و ایجــاد رضایتمندی در 
جامعه گفت: با تالش مسئولین برای چندین بار 
است که میزخدمت در مصالی این شهر برپا می 
شود و مردم و نمازگزاران می توانند ضمن دیدار با 
مسؤالن مشکالت خود را مطرح و پیگیری کنند.

حجت االســالم والمسلمین صفدری با اشاره به 
اهمیت وحدت و همدلی مردم و مسئوالن بر رفع 
مشــکالت و پاسخگویی به خواسته ها و مطالبه 
های مردم تاکید و مدیران دستگاه های اجرایی 
را به تکریم ارباب رجوع دعوت کردند.وی خدمت 
به مردم را افتخاری بزرگ دانست و اضافه کرد: 
توقع مردم از مســئوالن این هســت که با برنامه  
ریــزی و درایــت به  خصــوص روحیه انقالبی و 
مدیریت جهادی به فکر چاره اندیشــی در حل 
مســائل و رفع مشکل معیشتی آنها باشند.امام 
جمعه گفت به دعوت از شــهردار با اعالم قبلی، 
زمینه پاســخگویی و دسترسی راحت مردم به 
مســئوالن را ایجاد کردیم و در هفته های آتی 
ادارات دیگــری را برای حضور در میز خدمت و 
پاسخگویی به مردم دعوت خواهیم کرد.شهردار 
بــا بیــان این مطلب کــه امیدواریم با این اقدام 
بتوانیــم هر چه بیشــتر رضایت شــهروندان را 
جلب نماییم و پس از بیان مطالبات و مشکالت 
شهروندان، در راستای مرتفع کردن آن گام های 
موثــری برداریم و به طور ویژه و جهادی به حل 
مشکالت بپردازیم، ادامه داد: این اقدام با هدف 
تکریم شــهروندان و پاسخگویی به پرسش های 
آنها در مورد مسائل مختلف مرتبط با این منطقه 
انجام شد و بسیاری مسائل و مشکالت شهروندان 
حل و فصل و برخی از موارد پس از بررســی و 
کارشناسی پاسخ داده خواهد شد.دکتر محسن 
آسوبار که همراه با معاومین و مدیران شهرداری 
به جهت پاســخگویی به سواالت شهروندان در 
جمــع مردم حضور یافته بود گفت:شــهرداری 
نهادی خدماتی اجتماعی است، این نهاد وظایف 
و رســالت های زیادی دارد و بر بســیاری از امور 
زندگی شــهروندان تأثیرگذار اســت در همین 
راستا درقالب میز خدمت در جمع مردم حضور 
پیدا می کند تا رضایت عمومی شهروندان با رفع 
مشکالت آنها جلب شود.گفتنی است نماز جمعه 
به امامت حضرت حجت االســالم و المسلمین 
صفــدری امــام جمعه شهرجدیدهشــتگرد با 

استقبال شهروندان،اقامه گردید.

شهردار مشهد:

توسعه حمل و نقل ریلی اولویت دوره 
ششم مدیریت شهری مشهد است

مشهد / گروه اســتان ها: شهردارمشهدالرضا)ع( 
گفت: با تمهیداتی که اندیشــیده شــده اســت، 
پروژه های احداث خطوط قطار شــهری مشــهد 
رونق خواهد گرفت.سید عبدا... ارجائی در بازدید 
از روند احداث فاز اول خط ســه قطار شــهری که 
با حضور معاون حمل ونقل و ترافیک، مدیرعامل 
شــرکت قطار شهری شهرداری مشهد و مدیران 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( انجام شــد، 
افزود: با توجه به مشکالتی که طی دو تا سه سال 
گذشته در احداث قطار شهری شاهد آن بودیم از 
روند اجرایی خط ســه بازدید و با کارگران زحمت 
کش و مدیران مجموعه این حوزه دیدار و گفت وگو 
کردیم.وی اضافه کرد: در این دیدار در محضر مردم 
قرارگذاشــتیم تا رونق به پروژه های قطارشهری 
بازگشــته و سازندگی در شــریان حیاتی عبور و 
مرور شــهرجاری شود.شهردارمشــهدالرضا)ع( 
تصریح کرد: با توجه به مشــکالت مالی، متاسفانه 
برخی از کارگران زحمتکش فعال در حوزه احداث 
خطوط قطار شهری بیش از ۱0 ماه حقوق دریافت 
نکرده بودند که مقررشد با پیگیری های معاونت 
مربوطه و پیمانکار، هم حقوق ها پرداخت شود و هم 
محکم تر از گذشته کار ادامه پیدا کند.ارجائی ادامه 
داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده و جلساتی 
که با پیمانکار اصلی خط ســه برگزارشــده است، 
برســرعت بخشــیدن به اجرای خط سه به عنوان 
اولویت مدیریت شهری تاکید کرده ایم .وی افزود: 
همچنین از پیمانکارخواســته ایم که محدودیت 
های مالی را کنار گذاشته و پروژه قطارشهری را با 
قدرت اجرا کنند و مطمئن باشند حمل ونقل ریلی 

اولویت دوره ششم مدیریت شهری خواهد بود.

ج: رئیس سازمان سیما و منظر شهری شهرداری کر

ج   زیباسازی پل حامی کر
با تکنیک کاشی شکسته آغاز شد

البرز / گروه اســتان ها: رئیس ســازمان ســیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، گفت: 
جداره های بتنی پل حامی کرج با تکنیک کاشی 
شکسته زیباسازی می شود.پیمان بضاعتی پور از 
ادامه عملیات زیباســازی پایه های پل حامی در 
ورودی شــهر کرج  خبر داد و گفت: با تالش اداره 
هنرهای شــهری این سازمان عملیات زیباسازی 
جداره های این پل با نصب کاشــی های شکســته 
مونتاژ شــده به متراژ حــدود ۱000 مترمربع در 
حال انجام است.وی با اشاره به زیباسازی و بهسازی 
محیط های شــهری با اســتفاده از انواع هنرهای 
تجســمی، آثار حجمی، نقاشــی دیواری، نصب 
المان هــای جدید، نورپردازی میدان ها و آب نماها 
و استقرار مبلمان شهری، گفت: معاونت زیباسازی 
تالش دارد فرآیند آفرینش هنری را با استفاده از 
مؤلفه های فرهنگی در معرض دید عموم قرار دهد 
و زمینه حّظ بصری و بهبود منظر شــهروندان را 
فراهم کند.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شــهری شهرداری کرج با تأکید بر تأمین آرامش 
روحی عموم شهروندان به عنوان یکی از مهم ترین 
اهداف و رسالت های این سازمان، افزود: پل حامی 
به عنوان یک محور مواصالتی مهم از پرترددترین 
پل های این کالن شــهر محســوب می شــود که 
زیباســازی آن بارنگ و طــرح می تواند در بهبود 
آرامش بصری شــهروندان نقش مؤثری ایفا کند.

بضاعتی پور با اشاره به اینکه  بهره گیری از رنگ های 
شاد در طراحی این پروژه مدنظر قرار داشته است، 
اضافه کرد: رنگ یکی از عناصر مهم و هویت بخش 
عرصه های شهری به شمار می رود که وجودش روح 
و جان تازه ای به شــهر می بخشــد و منظر شهر را 
به طور کل تغییر می دهد. تغییری که شاید چشم 
خسته شهروندان را اندکی از ساختمان های بلند، 
ترافیک و آلودگی ها دور کند و برای شــهروندان 

محیط هایی شاد و آرام به ارمغان آورد.

بازدیدهای صبحگاهی شهردار گرگان 
از پروژه های عمرانی سطح شهر

گلستان / گروه استان ها:  محمدرضا سبطی پیش 
از آغاز رسمی ساعت اداری، به همراه برخی مدیران 
شهرداری به محل ساخت و اجرای پروژه های عمرانی 
رفت و از نزدیک در جریان روند احداث آن قرار گرفت.
محل احداث استقرار کارگران فصلی و ساختمانی 
)ایستکار(، آرامستان جدید در جاده آق قال، زیرگذر 
افسران - انجیراب و مشکالت کوچه صیاد شیرازی 
۳۸، مــکان هایی بودند که مهندس ســبطی برای 
بازدید امروز خود انتخاب کرد.بازدیدهای صبحگاهی 
جزو برنامه های روزانه شهردار جدید گرگان است 
و رفع مشکالت و موانع موجود در کوتاه ترین زمان 
ممکن جزو سیاســت ها و استراتژی های مهم این 

دوره مدیریت شهری خواهد بود.

 معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای 
استان اصفهان خبر داد؛

اجرای مرحله نخست هوشمندسازی 
سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ

اصفهان / گروه اســتان ها: مرحله نخســت طرح 
هوشمندسازی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ،با 
اتکا به ظرفیت داخلی و با استفاده از سامانه یکپارچه 
تله متری شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ، عملیاتی 
شد.معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان 
اصفهان گفت:با اجرای این طرح، تخصیص آب از 
سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ بهشهرهای تحت 
پوشــش به صورت هوشمند و عادالنه صورت می 
گیرد.ناصر اکبری در خصوص چگونگی اجرای این 
طرح افزود: براساس داده های هواشناسی، وضعیت 
تقویمی،میزان جمعیت، سرانه مصرف، وضعیت 
هیدرولیکــی شــبکه آب و توپوگرافــی منطقه، 
تخصیص آب از سامانه اصفهان بزرگ به شهرهای 
تحت پوشش به صورت عادالنه و هوشمند انجام 
می شود. وی ادامه داد:  در این طرح پس از در نظر 
گرفتــن  پارامترهای اقلیمی، تقویمی و جمعیتی 
میــزان تقاضــای آب در هر پهنه تخمین زدهمی 
شود،ســپس متناســب با منابع آب در دسترس و 
با استفاده از حداکثر ظرفیت هیدرولیکی شبکه، 
تخصیص آب به هر انشعاب از خطوط انتقال صورت 
می گیرد.وی به زیر ساخت های الزم برای اجرای 
این پروژه اشــاره و تصریح کرد: این ســامانه در 
محاســبات و تحلیل های خود از تمام منابع داده 
ای برخط و غیر برخط موجود در شــرکت، اعم از 
اطالعات امور مشــترکین، سامانه سپتا، اطالعات 
ســامانه ۱22، ســامانه تله متری، سامانه پایش 
فشــار و شبکه ایستگاه های هواشناسی برخط و 
ماهواره ای استفاده می کند. اکبری با بیان این که 
بهره مندی تاسیســات آبرسانی اصفهان بزرگ از 
سیستم تله متری در اجرای این طرح از اهمیت به 
سزایی برخوردار بوده است، گفت: هم اکنون بهره 
مندی تاسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ از سامانه 
تله متری در سطح مناسبی از پایداری و اطمینان 
پذیری است که در اجرای موفق این طرح موثر بوده 
است. معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان 
اصفهان اعالم کرد: آبفای استان اصفهان  تکمیل 
مراحل طراحی و توسعه بسته نرم افزاری هوشمند 
را به تدریج  برای تمام انشــعابات خطوط انتقال 
سامانه آبرسانی اصفهان بزرگبا رعایت الزامات فنی 

و امنیتی در دستور کار قرار داده است.

استانها 6
خبر ویژه

البرز / گروه اســتان ها: شــهردار کرج با اشــاره به اینکه همدلی 
میان همه دســتگاه ها می تواند بســیاری از مشــکالت را حل کند، 
گفت: مدیریت بحران همکاری همه دســتگاه های خدمت رســان 
را می طلبد.مصطفی ســعیدی ســیرائی در جلسه مدیریت بحران، 
ضمن گرامیداشــت ســالروز شهادت حسین فهمیده و تبریک روز 
نوجوان، بســیج دانش آمــوزی و روز پدافند غیرعامل، به فرمایش 
مقام معظم رهبری که فرمودند، شــهرها باید به یاد و نام شــهیدان 
مزین شــوند، اشــاره کرد و گفت: بحران با تفکر جهادی و انقالبی 
حل می شود.وی بابیان اینکه اتحاد میان دستگاه های خدمت رسان 
الزمه کار جهادی اســت، عنوان کرد: شــهرداری را به خاطر پول، 
رئیس بحران ندانیم، مدیریت بحران با اقدامی جهادی و همکاری 
همه دستگاه های خدمت رسان امکان پذیر خواهد بود.شهردار کرج 
اضافه کرد: شــهرداری برای خدمت رســانی آمادگی کامل را دارد 
اما در مدیریت بحران دیگر دستگاه ها هم کنار شهرداری باشند تا 
همه باهم بتوانیم مشکل را در حد توان و وظیفه خود انجام دهیم.

حضور مردم در مدیریت بحران نقش پررنگی دارد
سعیدی سیرائی همچنین به نقش پررنگ حضور مردم در مدیریت 
بحران اشــاره کرد و افزود: در همه کشــورهای توســعه یافته نیز با 
وجود اینکه زیرساخت ها برای مقابله با بحران، فراهم است، اما این 
موضوع مشهود است که اگر مردم در صحنه حضور نداشته باشند و 
کمک نکنند کاری صورت نمی پذیرد.وی با تأکید بر اینکه بسیج، 
گروه هــای جهادی و ســمن ها برای مدیریــت بحران باید آموزش 
ببینید، گفت: تجهیزات مدیریت بحران در کنار حضور مردم مؤثر 
خواهد بود.شهردار کرج با اشاره به اینکه برخی از دستگاه های دولتی 
شــهرداری را صرفاً مانند پول می بینند، گفت: دستگاه های دولتی 
مســتقر در اســتان باید شهرداری را یاری کنند.سعیدی سیرائی با 
اشاره به سیستم درآمد هزینه در شهرداری ها، گفت: عوارضی که 
از مردم دریافت می شــود برای خود مردم هزینه و مالیاتی گرفته 
نمی شود، این شرایط ایجاب می کند در مواقع بحرانی دستگاه های 

دولتی در کنار شهرداری باشند.

ج: شهردار کر

مدیریت بحران نیازمند همکاری همه دستگاه های خدمت رسان است

خبر ویژه

گروه های جهادی برگزاری اولین نشست پویش مردمی نهالکاری منابع طبیعی استان خراسان رضوی با 
مشــهد / گروه اســتان ها:  اولین نشست پویش مردمی نهالکاری منابع 
طبیعی خراســان رضوی با گروههای جهــادی و نمایندگان ادارات در 
سطح استان برگزار شد.در این جلسه فنودی مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خراســان رضوی ، ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان ؛ به 
اهمیت نگه داری ، توسعه ایجاد فضای سبز و نهالکاری و ارتقاء فرهنگ 
منابع طبیعی پرداخت و اعالم آمادگی نمود با همکاری با ســایر ارگان 
های دولتی و نیروهای جهادی در افزایش پوشــش گیاهی و حفاظت 
از عرصه ها ، مراتع و جنگلها همراه با مردم اقدامات بایسته ای را انجام 
دهند.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 
درادامه این نشست گفت: به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ درختکاری، 
حفاظت، مراقبت نگهداری و بهره برداری  باید با جلب مشارکت مردم 
به این مهم نائل آئیم.علی شــکاری خاطر نشــان کرد باید ایجاد  فضای 
ســبز بهینه را با جنگلداری شــهری و با کاشت درختان سازگار با اقلیم 

هر منطقه نهادینه نماییم و در خصوص کاشت نهال مثمر با بخش های 
خصوصی تعامالتی انجام داده ایم که این مهم را برای سنوات آینده امکان 

پذیر می نماید.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
رضوی، در پایان خاطر نشان ساخت برای فرهنگ سازی شهرداری ها می 
توانند با نام گذاری خیابان و میادین بنام جنگلبان  در سراسر استان اعم 
از شهرستان ها و مراکز بخش ها، و نیز منوط کردن اخذ مجوز احداث 
ســاختمان به کاشــت درخت و نگهداری از آن، به فرهنگ سازی منابع 
طبیعی کمک شایانی کنند.وی از روابط عمومی های ادارات کل استان 
دعوت بعمل آورد تا در راستای ترویج فرهنگ منابع طبیعی در نشست 
های بعدی حضور یابند.شکاری در پایان تأکید کرد در سال جاری هر 
اقدامی در راســتای کاشــت درخت )غرس نهال( باید در قالب پویش 
نهالــکاری صورت گیرد.در ادامه نمایندگان و کارشناســان ادارات کل 
استان در اهمیت کاشت ، داشت و برداشت درخت و مسائل و مشکالتی 
از قبیل آبیاری )با توجه به خشکسالی( ، هرس به موقع و سم پاشی در 

صورت ضرورت نقطه نظرات خود را بیان کردند.
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کجاست؟  گودبرداری ها  سرنخ 

اصولی،بمبخاموششهرها گودبرداریهایغیر
یکی از حادثه ها به خیر گذشــت و دیگری 
باعث کشته شدن چهار کودک در روستایی 
محروم شد.روز یکشنبه دوم آبان ماه بود که 
هفت کودک روســتایی برای بازی به کنار 
محل گودبرداری شــده در روستای اسحاق 
بازار چابهار رفته بودند، اما به یک باره بخشی 
از دیوار گودبرداری شــده فروریخت و روی 
بچه ها آوار شــد.اهالی به ســرعت خود را به 
محل حادثه رساندند و بچه ها را از زیر خاک 
خارج و به بیمارستانی در چابهار بردند، اما 
متاسفانه چهار کودک جان خود را از دست 
دادند. بعد از آن اهالی از نبود محل بازی گله 
داشتند و کسی به فکر گودبرداری رها شده 
نبود.شش روز بعد دومین حادثه این بار در 
شــمال کشــور رخ داد و بر اثر گودبرداری 
غیر اصولی در علی آباد کتول، یک دبستان 
دخترانــه که در کنار محل گودبرداری بود 
دچار حادثه شد و دیوار کناری مدرسه ریزش 
کرده و دانش آموزان و معلمان را با خود به 
زیر آوار برد.در دقایق اول همه شوکه بودند و 
فکر می کردند فاجعه ای بزرگ رخ داده است، 
اما معجزه در زیر آوار رخ داد. معلمان و مردم 
خیلی ســریع به کمک دانش آموزان دختر 
آمدند و آنها را از زیر آوار خارج کردند و حتی 
سه نفر از مجروحان را خودرو های عبوری به 
بیمارستان بردند.با حضور تیم های امدادی 
هفت دانش آموز و ســه معلم از یک قدمی 
مرگ نجات پیدا کردند.حوادث گودبرداری 
همیشــه به خوشی تمام نمی شوند و گاهی 
مرگ های بسیاری را رقم می زنند که بسیار 
دلخراش اســت. در حادثه گودبرداری ابوذر 
دو برادر که نگهبان ســاختمان بودند، جان 
خود را از دست دادند. در حادثه ای دیگر در 
خیابان انقــالب کارگر جوانی زیر خروار ها 
خــاک گودبــرداری غیر اصولــی مدفون 
شــد و جان خود را از دســت داد. همیشــه 
گودبرداری ها جان را نمی گیرد و گاهی خانه 
و زندگی را می گیرد.زن جوانی که خانه اش 
در گودبرداری محله مولوی تخریب شــده 
اســت، می گوید: چند سال قبل در خیابان 

مولــوی زندگــی می کردیم که دو خانه آن 
طرف تر گودبرداری انجام شــده بود، بعد از 
20 روز ترک هایی روی خانه ما افتاد، هرچه 
اعتــراض کردیم مالــک و مهندس گوش 
نمی دادند تا اینکه به آتش نشــانی گفتیم و 
آنها با دیدن خانه ما توصیه کردند خانه را به 
دلیل ناامنی ترک کنیم. دو روز بعد هم که 
بــه دلیل گودبرداری، ریزش کرد و کلی به 
وسایل و خانه ما خسارت وارد آمد. بعد هم 
با کلی شکایت و دوندگی توانستیم بخشی 
از خسارت را بگیریم و دو ماه آواره بودیم تا 

خانه مان بازسازی شود.

خ ندهد آتش نشانی   تا حادثه ر
ورود نمی کند

جالل ملکی، ســخنگوی ســازمان آتش 
نشــانی در مــورد اینکه آتش نشــانی چه 
مســئولیتی در حوزه پیشگیری از حوادث 
گودبرداری دارد، گفت: بر اســاس قانون ما 
هیچ مســئولیتی در مورد گودبرداری های 
غیــر اصولی نداریــم و تا زمانی که حوادث 
گودبرداری رخ ندهد، ورود پیدا نمی کنیم. 

مســئولیت در مورد خطــرات احتمالی با 
شهرداری و نظام مهندسی است.وی ادامه 
داد: نهایت وظیفه قانونی ما این است که اگر 
شهروندی تماس گرفت و مدعی شد خانه 
اش در مجاورت محل گودبرداری اســت و 
ایمن نیســت، ما برای بازدید به آنجا رفته 
و هشــدار دهیم کــه خانه را به علت ایمن 
نبــودن و خطــرات ترک کنند یا خیر؛ این 
اقدام هم جزو قانون نیست.به گفته ملکی، 
تنها شــهرداری و نظام مهندسی می توانند 
جلــوی ادامــه کار گودبرداری را به صورت 
قانونی بگیرند. ما حتی مسئولیتی در قانون 
از نظــر بازدید از محل های گودبرداری رها 
شده هم نداریم و اگر حادثه ای رخ دهد، ما 

برای عملیات به آنجا می رویم.

شهرداری و نظام مهندسی مقصر هستند
مهندس ناظر و 4۷ ســاله اســت.او با قبول 
اینکــه گاهی برخی مهندســان ناظر فقط 
پول می گیرند که مهرشــان را بفروشــند، 
می گوید: در قدیم مهندس ناظر فقط یک 
روز اول گودبــرداری می آمــد و می گفت 

کارگــران چگونه کار حفر و تخلیه نخاله را 
انجام دهند و چند روز بعد برای زدن شمع 
و زدن تیــر به منظــور جلوگیری از ریزش 
ســاختمان می آیند و بــاز می روند تا روز 
آخــر و فقط هر جا الزم اســت مالک، مهر 
او را پــای برگه هــا می کوبید.این مهندس 
ناظر می گوید: مشــکل از شهرداری و نظام 
مهندسی است که هیچ کدام نظارت کافی 
را روی محــل گودبرداری و مهندس ناظر 
ندارند و فقط به فکر سود خود هستند. این 
دو دســتگاه فقط بعد از اینکه ســاختمانی 
ریخت یادشان می افتد ورود کنند و قبلش 
گوشی برای شنیدن نکات ایمنی یا چشمی 
بــرای دیدن تخلفــات ندارند.وی در مورد 
اینکه پــس چطور خودتان در پروژه دچار 
مشکل شدید؟ می گوید: ما تمام محاسبات 
را کردیم حتی کلی بتن ریزی انجام دادیم، 
اما باران بارید و خاک واکنش بدی نشــان 
داد و ساختمان کناری ریخت.به گفته این 
مهندس ناظر، وقتی افراد در کنار ســاخت 
و ساز، کار های دیگری هم انجام می دهند 
مشخص است که این اتفاقات رخ می دهد و 

فرد هر ساعت باالی سر کار نیست تا ایرادات 
و نواقص را رفع کند و بعد هم چنین اتفاقاتی 

رخ می دهد.

استفاده از کارگران غیرماهر و نبود 
نظارت، مشکل آفرین است

حمید شاوردیان، کارشناس مسایل شهری 
نیز در مورد اینکه چه کسی در وقوع حوادث 
گودبرداری مقصر است، گفت: موضوع مهم 
این اســت که مهندسان ناظر هیچ نظارتی 
روی پیمانکاران بــرای گودبرداری ندارند 
و خود پیمانکاران هم از افرادی اســتفاده 
می کننــد که تخصصی ایــن کار را انجام 
نمی دهنــد و بعضا برای اینکه کمتر هزینه 
کنند، از کارگر غیر ماهر استفاده می کنند.
وی با اشاره به اینکه وقتی مهندس ناظر تا 
انتها روی پروژه نظارت ندارند، معلوم است 
کــه در حوزه ایمنــی و البته کار تخصصی 
مشــکالتی به وجود می آید، مدعی شــد: 
شــهرداری هم همانند مهندس ناظر فقط 
پروانه ساخت می دهد و تا وقتی اتفاقی رخ 
ندهد یا شکایتی نشود، هیچ بازدیدی انجام 

نمی دهد.

280 گود در تهران وجود دارد
یکی از خطرات بســیار مهم در کالنشــهر 
تهران، گود های رها شــده در ســطح شهر 
اســت، بمب های خاموشــی که هر لحظه 
امــکان ریزش آنها وجــود دارد و می تواند 
فاجعــه ای ماننــد حوادث گذشــته را به 
وجود بیاورد.گلپایگانی، معاون شهرسازی 
تهــران در مورد گود های غیر اصولی تهران 
می گوید: در حال حاضر 2۸0 گود در سطح 
شــهر وجود دارد که ۱2۸ گود آن پرخطر 
شناسایی شده است.به نظر می رسد تا وقتی 
شهرداری و نظام مهندسی به وظایف خود 
توجه نداشته و آنها را انجام ندهند، باز هم 
باید منتظر اینگونه حوادث باشیم، حوادثی 
که ســرانجام سهل انگاری عده ای مسئول، 

مرگ قربانیان بیگناه است.

7جامعه
 چگونه از گاز گرفتگی 

جان سالم به در ببریم؟
هر ســال با سردتر شــدن هوا استفاده 
از وســایل گازســوز افزایش یافته و در 
روز های نخســتین روز های ســرد سال 
به علت غفلت هموطنان در اســتفاده از 
وسایل گازسوز شاهد مرگ های ناشی از 

گاز گرفتگی هستیم.
جالل ملکی، ســخنگوی سازمان آتش 
نشــانی با بیــان اینکه یک لحظه غفلت 
در ایمنی اســتفاده از وســایل گرایشی 
می تواند به قیمت از دســت دادن جان 
تمام شــود، گفت: در مورد بخاری های 
گازی حتمــا باید بخاری دارای تاییدیه 
اســتاندارد باشــد. عالوه بر استفاده از 
بخاری ایمن، باید در هنگام نصب به محل 
اتصــاالت دقت کــرد. به هیچ وجه نباید 
شــیلنگ گاز را با سیم مفتول بست چرا 
که بســیار خطرناک است. باید همیشه 
از بســت ایمن استفاده کرد و اطمینان 
داشــت شــیلنگ تا انتها در داخل شیر 
گاز قرار دارد.وی ادامه داد: اســتفاده از 
دودکش فلزی مورد تایید آتش نشــانی 
است و بهتر است فقط از این دودکش ها 

استفاده شود. 
موضوع مهمی دیگری که سال های اخیر 
بســیار رایج شــده این است که افراد از 
لوله های آکاردئونی اســتفاده می کنند؛ 
این لوله ها به هیچ وجه ایمن نیســت و 
به علت باز و بسته شدن ممکن است در 
آن ســوراخ هایی ایجاد و باعث نشت گاز 
شــود. هنگام استفاده از وسایل گازسوز 
باید اکسیژن در جریان باشد برای همین 
بهتر اســت الی پنجره یا در باز باشــد. 
در پاییز و زمســتان زیــر در و پنجره را 
نباید مســدود کــرد بلکه باید اجازه داد 
هــوا در خانــه در جریان باشــد.وی با 
بیــان اینکه لولــه بخاری حتما باید یک 
متــر از محل خــروج باالتر بوده و حتما 
کالهک اچ مانند اســتفاده شود، تاکید 
کرد: هیچ وقت دودکش لوازم گازســوز 
را به بهانه اینکه آب تصفیه کننده است 
در داخل ســطل آب قرار ندهید که در 
 این صــورت باید منتظر اتفاق غیر قابل 

جبران بود. 
به هیچ وجه از سطل آب برای قرار دادن 
لوله بخاری اســتفاده نکنید که بی شک 
جان خود را از دســت خواهید داد.ملکی 
بــه رانندگان توصیه کــرد به هیچ وجه 
از پیــک نیک و ذغــال در خودرو برای 
گرم کردن خود اســتفاده نکنند زیرا گاز 
منوکسید کربن موجود در فضا جان آنها 
را خواهد گرفت و پیک نیک به هیچ وجه 
وســیله مناسبی برای گرم کردن خودرو 
نیســت.در حالی که امســال در فصول 
گرم میزان تلفــات گازگرفتگی کاهش 
داشــته است، بر اســاس اعالم عبدوی 
معاون پیشــگیری سازمان آتش نشانی 
در ســال گذشــته ۹۶2 نفر در کشور به 
علت گاز گرفتگی جان خود را از دســت 
دادند که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۱۸ 
درصدی را نشــان می دهد.یحیی صالح 
طبــری، رئیس اورژانــس تهران نیز در 
مورد نحوه مســمومیت با گاز منوکسید 
کربن و امدادرســانی به افرادی که دچار 
گازگرفتگی می شوند، گفت: گازگرفتگی 
معموال به وسیله بخاری، پکیج، آبگرمکن 
و حتی ذغال رخ می دهد. به دلیل اینکه 
این گاز بی بو و بی رنگ است افراد متوجه 
آن نمی شوند و به همین دلیل خیلی زود 
فرد را دچار مســمومیت می کند.وی در 
مورد عالئم گاز گرفتگی، گفت: بیشترین 
شــباهت گاز گرفتگی به سرماخوردگی 
است و افراد سعی در خوابیدن می کنند. 
اگــر همــه اعضای یک خانــواده که از 
وســایل گازسوزی مثل بخاری استفاده 
می کننــد به یکباره احســاس آنفلوآنزا 
کردنــد می توانــد از عالئم گاز گرفتگی 
باشــد.به گفته وی، در دقایق اولیه گاز 
گرفتگی افراد دچار ضعف، ســردرد، بی 
حالی، تنگی نفس و خســتگی و خواب 
آلودگی همراه با حالت تهوع می شــوند. 
بعد از گذشت دقایقی نوک انگشتان و لب 
افراد کبود شــده و بعد افراد دچار تنگی 
نفس و بعد بیهوشی می شوند.طبری در 
مورد اینکه بــرای نجات از گازگرفتگی 
چــه کنیــم، گفت: اگر متوجه شــدید 
فــردی دچار گاز گرفتگی شــده یا خود 
حس کردید دچار گاز گرفتگی شده اید 
ابتــدا از آن محیط خارج و در محیط باز 
قرار بگیرید. یکی از اصول مهم در مورد 
گازگرفتگی اکســیژن درمانی هست به 
همین خاطر باید برای دریافت اکسیژن 
و جلوگیری از آسیب های قلبی و مغزی 
افراد سریعا به بیمارستان منتقل شوند. 
در همان دقایق ابتدایی اگر فرد بیهوش 
شده است، او را به فضای باز منتقل کرده 
و بعد به پهلو باید خوابانده شود و هرچه 

سریعتر اکسیژن درمانی شود.

خبر ویژه

فرمانده ناجا درباره اقدامات پلیس در خصوص ماجرای هک شدن جایگاه های 
ســوخت، اظهار کرد: در این مورد همکاران من در معاونت فاوا )مرکز فناوری و 
ارتباطات( و پلیس فتا وارد عمل شــده و در کنار دیگر دســتگاه ها کمک کردند 
و در حال کمک هســتند. ســردار حســین اشتری درباره اینکه آیا افرادی هم در 
این خصوص دســتگیر شــده اند، گفت: جزئیات این موضوع اعالم خواهد شد اما 
اقدامات خوب و موثری از ســوی پلیس انجام شــده و همکاران من کمک های 
خوبی کرده اند. فرمانده ناجا در ادامه اقدامات پلیس راهور را اقداماتی رو به جلو 

توصیف کرد و گفت: هوشمندسازی و تحول سیستمی، افزایش کیفیت و سرعت 
ارائه خدمات به مردم، استفاده از تجهیزات به روز و ... در مجموعه پلیس راهور 
وجود داشته و ما امیدواریم که بتوانیم این مسیر را با سرعت بیشتری نیز ادامه 
دهیم. وی درباره اســقاط خودروها هم گفت:  در حوزه اســقاط خودروها نیز در 
جلسات مختلف این موارد را اعالم کرده و قطعا با دستگاه هایی که قصور داشته 
باشند برخورد می شود. سردار اشتری در پاسخ به پرسشی پیرامون اجرای طرح 

زیست شبانه نیز تاکید کرد:  ما در این موارد مطابق قانون عمل خواهیم کرد.

فرمانده ناجا خبر داد؛

ورود پلیس به ماجرای هک شدن پمپ بنزین ها 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

تامیــن مالی مهمترین مانع 
اجرای کامل بیمه زنان 

خانه دار است
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس 
در رابطه با موضوع بیمه زنان خانه دار با 
توجه به اینکه ســال ها از مطرح شــدن 
آن می گــذرد، گفت: موضوع بیمه زنان 
خانه دار در اوایل دهه ۸0 مطرح شــد و 
از همان زمان مســیر پرفراز و نشیبی را 
بــه لحاظ قانونــی و بودجه ای طی کرد. 
در عرصه سیاســت گذاری در موضوعات 
مختلــف، عدم طرح درســت مســاله، 
شناســایی ابعاد دقیق آن، کارشناســی 
صحیــح و موثر، ایجاد اجماع نخبگانی و 
اقناع جامعه هدف و در نهایت بی توجهی 
به الزامات بودجه ای و نهادی می تواند در 
فرآیند اجرای قانون مشــکالتی را ایجاد 

کند.
در خصــوص بیمــه زنان خانــه دار نیز 
چنیــن اتفاقی رخ داده و موجب شــده 
در طــی این ســال ها همــواره مجریان 
قانــون نتوانند ریل گــذاری صحیحی 
برای اجرای آن تعریف کنند.ضمن آنکه 
برنامه ریزان بودجه ای هم نتوانســته اند 
بودجــه آن را به خوبــی تأمین کنند. از 
ســویی بیمه زنان خانه دار مطالبه بخش 
مهمی از جامعه زنان اســت و الزم است 
به نحوی سیاســت گذاران و برنامه ریزان 
به این مطالبه پاســخ دهند.فاطمه قاسم 
پور افزود: عمده مســأله، به تأمین مالی 
مربوط می شود، نه استنکاف دستگاهی. 
اگر هم تاکنون دستگاه ها نتوانسته اند به 
این تکلیف خود به درستی پاسخ دهند، 
بیشــتر مربوط به عدم تأمین مالی بوده، 
نه بی توجهی یا عدم اراده به انجام. عضو 
کمیســیون اجتماعی مجلس افزود: در 
برهه ای مقرر شــد بیمه در گام نخســت 
برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته 
شود و تعداد اولیه ای نیز برای آن مدنظر 
قرار گرفت که انجام شد. در حال حاضر 
هم بیمه زنان سرپرست خانوار در جریان 
اســت، اما به علت بار مالی، نتوانســتیم 
جامعه هدف را توسعه دهیم و شاهد پشت 
 نوبتی های فراوان هستیم. در واقع بیمه 
زنان خانه دار نیازمند به کارگیری اصول 
تأمین اجتماعی مانند مشارکت، پایداری 
منابع، اثربخشی، همبستگی اجتماعی، 
بین نسلی بودن و اصل ضرورت عمل مؤثر 
اجتماعی و همچنین مالحظه شــرایط 
اجتماعــی و اقتصادی مانند وابســتگی 
بیــش از حــد ســازمان های بیمه گر به 
بودجه عمومی اســت.وی افزود: تصمیم 
گرفته شــد که نسبت به این مورد ورود 
داشــته باشیم. نخســت آنکه بیمه زنان 
خانــه دار از منظر حفظ تعادل خانواده، 
حمایت از خانه داری زنان و اســتقالل و 
رفاه اعضای خانواده واجد اهمیت است.
وی افزود: مساله دوم آنکه پس از گذشت 
این ســال ها، بیمه زنان خانه دار مطالبه 
بخش زیادی از جامعه زنان شــده و الزم 
اســت که به آن پاسخ دهیم. این شرایط 
موجب شــد در گام نخســت در تعامل با 
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و 
طی جلسات متعدد، سناریوهایی جهت 
تحقــق بهینه بیمه زنان خانه دار طراحی 

شود. 

سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
خبر داد؛

سهیم شدن فرهنگیان 
در ارزش افزوده دارایی 

صندوق ذخیره فرهنگیان
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش 
درباره ســهیم شــدن اعضای صندوق 
ذخیــره فرهنگیــان در ارزش افــزوده 
دارایــی های این صنــدوق، اظهار کرد: 
توزیــع ارزش افزوده امالک و دارایی ها، 
جــزو برنامه های اصلی صندوق ذخیره 
فرهنگیان اســت.علیرضا کاظمی افزود: 
تالش ها و اقداماتی در حال انجام است 
که صندوق ذخیره فرهنگیان کامل وارد 
بورس شود. وقتی وارد بورس شود، ارزش 
افزوده امالک فرهنگیان در قالب ســهام 
دیده می شود و ممکن است دارایی های 
یک همکار عضو  صندوق یک مرتبه چند 
برابر شــود. سرپرســت وزارت آموزش و 
پــرورش در ادامه تاکیــد کرد: عالوه بر 
این، سهام مذکور قابل فروش و واگذاری 
اســت و اعضاء می توانند به راحتی آن را 
داد و ســتد کنند. کار ارزشمندی است 
که فرایندش در حال طی شــدن است و 

امید که امسال عملیاتی بشود.

با صدور حکمی از سوی دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه 
تهران، دکتر طاهر روشــن دل اربطانی به ریاســت دانشــکده 

مدیریت دانشگاه تهران منصوب شد.
انتصاب دکتر طاهر روشــن دل به ریاســت دانشــکده مدیریت 

دانشگاه تهران
با صدور حکمی از سوی دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه 
تهران، دکتر طاهر روشــن دل اربطانی به ریاســت دانشــکده 

مدیریت دانشگاه تهران منصوب شد.
دکتــر طاهــر روشــن دل اربطانی متولد ســال ۱۳۵۷ و اولین 
فارغ التحصیل دکترای مدیریت رسانه در کشور است و انتصاب 
این اســتاد جوان و نخبه به ســمت ریاســت دانشکده مدیریت 
دانشــگاه تهران نشــان از تحقق منویات مقام معظم رهبری در 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در این دانشگاه دارد و هماهنگ 
با مشی دولت سیزدهم در جوان گرایی و شایسته ساالری صورت 

می گیرد.
طی چند ســال اخیر رهبر معظــم انقالب بارها بر جوان گرایی 
سیستم مدیریت کشور و لزوم استفاده از ظرفیت جوانان تأکید 
کرده انــد. به طوری کــه صدور بیانیه گام دوم انقالب با محوریت 
جوانــان مهــر تأییدی بر این امر اســت.  بیانیــه ای که محور و 
مخاطب اصلی آن نیز جوانان هستند و محتوای آن نیز جهادی 
بزرگ برای ســاختن ایران اســالمی بزرگ به دســت جوانان و 

آینده سازان کشور است.
دکتر طاهر روشــن دل اربطانی در ســال ۱۳۵۷ در مرند به دنیا 
آمده اســت. ایشــان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را 
در دانشــگاه تهران و در رشــته مدیریت دولتی به پایان رساندند 

و در سال ۱۳۸۶ رساله خود را ارائه نمودند.
دکتر روشــن دل عضو هیئت علمی دانشــکدۀ مدیریت دانشگاه 
تهران و اولین فارغ التحصیل دکتری رشــتۀ مدیریت رســانه در 
کشور است که سه کتاب اول مدیریت رسانه در کشور به همت او 
ترجمه و منتشرشده اند. این کتاب ها را می توان نسل اول ادبیات 

مدیریت رســانه به زبان فارسی دانست که نقش برجسته ای در 
تثبیت جایگاه رشته و تبیین چیستی آن داشته اند.

تألیف کتاب هایی با محوریت مدیریت رســانه و سیاست گذاری 
رســانه ای و ترجمه کتاب های مرجع مهم علم مدیریت رســانه 
و همچنین انتشــار دهها مقاله علمی و تحقیق و پژوهشــی در 
نشریات معتبر داخلی و خارجی ازجمله فعالیت های این استاد 
جوان دانشگاه است. ازجمله سوابق دکتر طاهر روشن دل اربطانی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران )۱۳۷۹(
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران )۱۳۸۱(

دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران )۱۳۸۶(
سوابق علمی:

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )۱۳۸۶ – ۱۳۹0(
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )۱۳۹۱ – ۱۳۹۵(

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )از سال ۱۳۹۵(
انتشار ۱0 عنوان کتاب ) تألیف و ترجمه( و بیش از ۱۵0 مقاله 

در نشریات معتبر داخلی و خارجی
راهنمایی بیش از 40 عنوان رساله دکتری و بیش از ۱00 عنوان 

پایان نامه کارشناسی ارشد
ســردبیر نشریات علمی – پژوهشــی ))مطالعات میان رشته ای 
ارتباطات و رســانه (( و )) بررســی های مدیریت رسانه (( و عضو 

هیئت تحریریه چندین نشریه معتبر داخلی و خارجی
سوابق اجرایی:

معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان کشور )۱۳۹۶ – ۱400(
دبیر هیئت اجرایی جذب دانشــگاه فرهنگیان کشــور )۱۳۹۷ 

)۱۳۹۹ –
معاون آموزشــی کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری 

دانشگاه تهران )۱۳۹۵ – ۱۳۹۷(
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه 

تهران )۱۳۹۵ – ۱۳۹۶(
معاون اجرایی و دانشــجویی دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران 

)۱۳۹۳ – ۱۳۹0(
معاون اداری – مالی دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران )۱۳۸۸ 

)۱۳۹0 –
مدیر بخش مدیریت رســانه دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران 

)۱۳۹۵ – ۱۳۹۳(
در حکم انتصاب دکتر طاهر روشــن دل اربطانی آمده اســت:  
احتراماً نظر به مراتب تعهد ، دانش و تجارب ارزشمند جنابعالی، 
به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی و اجرایی 
به مدت ســه ســال به عنوان رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه 

تهران منصوب می شوید.
انتظار می رود ضمن تعامل ســازنده با کلیه ذینفعان دانشــکده 
و هم چنیــن بهره مندی از تــوان مدیران، اعضای هیئت علمی، 
کارکنان و دانشجویان بر محور جهاد علمی برای تحقق دانشگاه 
کارآفرین با رویکرد مســئولیت پذیری اجتماعی، انجام وظایف 
و مســئولیت های خطیر محوله برای اعتالی نماد آموزش عالی 
کشــور را بــا مشــی فرهنگی و خردمندانه ای کــه دارید، مورد 

اهتمام قرار دهید.

انتصاب دکتر طاهر روشن دل به ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
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باغ فتح آباد کرمان؛
 بازمانده دوره قاجار

پررنگ، درشت و با خط نستعلیق روی سردر آبی اش 
نوشته شده بود )باغ فتح آباد(، اما بیگلربیگی اش را 
فراموش کرده بودند. سردری که برای تماشای آن، 
اول باید از کنار حوض مستعطیلی باغ عبور کنید. 
همین که روی سنگ فرش های حیاط قدم می زنید، 
نگاهتان صاف می خورد به ساختمان سفیدرنگ و 
بزرگی که نمی دانم چرا حس و حال دیگر بناهای 
تاریخی استان کرمان را ندارد؛ از سبک معماری و 

گچ کاری سفیدرنگش می گویم.
انگار قنات های کرمان کاری ندارند جز بخشــیدن 
زندگی. آن از باغ شــاهزاده ماهان که زندگی اش را 
مدیون کوه پایه های تیگران است و این هم از باغ فتح 
آباد که خودش را جزئی از قنات رستم آباد می بیند. 
قناتی که آبش از جوی کنار خیابان به ســمت باغ 
هدایت می شــد و عالوه بر تر کردن گیاهانش، دم 
بازدیدکنندگان را تازه می کرد. باغ را بعد از مرمت 
و بازســازی دیده اید؟ از این رو به آن رو شــده است. 
از مجله گردشــگری علی بابا ببینید و بخوانید این 

همه شگفتی و زیبای را.
قصه باغ فتح آباد

نامــش را از فضــل علی خان قــره باغی ملقب به 
بیگلربیگی، یکی دیگر از حاکمان کرمان برداشتند. 
او پی ریــزی باغ فتح آباد کرمان را بین ســال های 
۱2۱۶ تا ۱2۱۸ شروع کرد. اما فرزند حسین علی 
خان بود که در دوران پادشاهی محمدشاه قاجار و 
راهش را ادامه داد. پنج سالی طول کشید تا خشت 
روی خشت بگذارد و تمامش کند. خود فضل علی 
خان هم فقط ســه مرتبه در طول هفته دلش قنج 

می رفت برای دیدن باغ فتح آبادش.
طوری مشــتاق تماشــای باغ می شد که حاکمان 
بعدی کرمان هم بدشان نمی آمد باغ بیگلربیگی را 
صاحب شوند. بین خودمان باشد؛ حتی باغ شاهزاده 
ماهان را هم از همین باغ الگوبرداری کردند – حاال 
راست و دروغش گردن همان هایی که گفتند – اما 
بــه نظرم بــد بیراه هم نمی گویند. از این جا که من 
می بینیم، انگار همه باغ های مجلل و باشکوه را فقط 
حاکمان کرمان می توانســتند بنا کنند تا بیایند و 

خوشگذرانی اعیانی داشته باشند.
باغ فتح آباد کرمان آن قدر تعریفی و جذاب بود که 
چشم همه حاکمان را خیره نگه می داشت. این ماجرا 
تا حدی پیش می رود که یکی از عبدالحسین میرزا، 
حاکمــان کرمــان می رود، دلش را به دریا می زند و 
پیشــنهاد خرید باغ را به صاحبش می دهد، اما نه 
می شنود. درکش می کنم اگر برود و باغی بنا کند 

و فخرش را بفروشد.
با اینکه برای ســال ها هیچ کس دلش نمی آمد باغ 
فتح آباد را به کسی بفروشد، اما زمانی که به رستم 
خان امیری می رســد، سر تقسیم باغ، خانواده اش 
بهشت را برایش جهنم می کنند. همین باعث شد 

کاری کند که حاکمان قبلی برای پول نکردند.
زمانی که رســتم خــان می بیند خانواده اش به هر 
تکه از باغ چشــم دارند و همین اختالفات اســت 
کــه کامش را تلخ می کنــد. قید باغ را می زند و در 
ســال ۱۳۵2 وقفــش می کنــد. او با این کار هم به 
روزگار قبلش برگشت و هم وظیفه نگهداری باغ را 

از دوشش برمی دارد.
از عرش به فرش

هوشیارم کنید که چطور است باغ فتح آباد با پنج 
اصله درخت کهن الگویی می شود برای باغ شازده 
ماهان که جز ۹ باغ برتر ایرانی است، اما خودش به 
زحمت جز فهرست آثار ملی قرار می گیرد و از جهانی 
شدن جا می ماند. همین می شود که باغ بیگلربیگی 
صفای قدیمش را از دست می دهد. اما باز هم یکی 
از مهم تریــن تامیــن کننده آب برای مردم کرمان 
می شود. مسئوالن که می بینید این باغ دلش با مردم 
است، قبل از اینکه به طور کامل خراب شود، دست 

به کار می شوند و بازسازی اش می کنند.
مرمت و بازسازی باغ را شکوفا کرد

اگر قبل از مرمت و بازسازی باغ فتح آباد به باغ شازده 
ماهان رفته باشــید، دیگر تماشای باغ بیگلربیگی 
برایتان لطفی نخواهد داشــت. چون چند ده سالی 
می شد که حال و روز ساختمان و باغش میزان نبود 
و بی مهر و محبتی دیده بود. حتی کسی نبود که به 

گلدان های باغ دو سه قطره آب بدهد.
اما زمانی که باغ فتح کرمان در ۱2 بهمن سال ۱۳۸۱ 
در فهرست یکی از آثار ملی ایران به ثبت می رسد، 
اولین شــکوفه اش را می زند. مرمت باغ بیگلربیگی 
از ســال ۱۳۹۳ شــروع شد و ظرف مدت یک سال 
تالش استادکارهای ایرانی، جان تازه ای گرفت. االن 
کهکشان بی نهایت، تنها کلمه ای است که می توانم 

در وصفش بگویم.

گردشگری

در حالی که همه گیری همچنان ادامه دارد، بســیاری از افراد هنوز تمایلی به 
دریافت واکسن کرونا ندارند. برخی ناامید، ترسان و بی اعتماد، به امید پیشگیری 
و درمان ویروس هستند و علی رغم فراوانی داده های تحقیقاتی و مبتنی بر علم 
که از اثربخشــی واکســن حمایت می کند، به اســتفاده از دارو های غیرمجاز یا 
غیرقانونی روی می آورند. در حال حاضر هنگام در نظر گرفتن دارو هایی مانند 
آنتی بیوتیک هــا، مکمل ها و داروی ضدانگلی ایورمکتین مهم اســت که توجه 
داشــته باشــید کووید ۱۹ یک ویروس و نه یک عفونت باکتریایی اســت.اجزای 
یک ویروس و یک عفونت باکتریایی کامال متفاوت اســت و با تجویز قوی ترین 
آنتی بیوتیک های دنیا نیز نمی توان کمکی به درمان بیماری ویروسی داشت. در 
واقع مصرف آنتی بیوتیک برای درمان یک ویروس هیچ مزیتی نخواهد داشت؛ 

حتی می تواند عوارض جانبی نامطلوبی به همراه داشــته باشــد و باعث مقاومت 
آنتی بیوتیک در فرد بیمار شود.

ایورمکتین
طبق گفته سازمان غذا و دارو )FDA( دارو های ضدانگلی مانند ایورمکتین نباید 
برای درمان کووید ۱۹ استفاده شود. دارو های ضدانگلی مانند آنتی بیوتیک ها 
درمان مناسب یا موثری برای ویروس نیست، زیرا هنوز ثابت نشده این دارو ها 

به عفونت های ویروسی پاسخ می دهد یا خیر.
مکمل ها و ویتامین ها

اگرچه مکمل ها و ویتامین ها می تواند به سیستم ایمنی کمک کند، اما بیماری 
کووید ۱۹ را درمان یا از ابتال به آن پیشگیری نمی کند. 

ویتامین های A و E می تواند برای سیستم ایمنی مفید باشد، اما درک خطرات 
آن نیز مهم است. 

واکسن
پزشــکان طی این همه گیری نه فقط شــاهد رنج بیماران بودند بلکه پریشــانی 
عاطفی و ویرانی ناشــی از کووید ۱۹ را نیز احســاس کردند خانواده ها، دوستان، 
بچه ها، همسایه ها، کارکنان خط مقدم و جوامع دل شکسته شده و کامال صادقانه 
بگوییم، خســته شــدند. همگی می خواهند همه گیری به پایان برسد و رنج آن 
متوقف شود؛ بنابراین بهترین امید ما در مقابله با کووید ۱۹ واکسن است. واکسن 
نه تنها راهی ایمن و موثر برای محافظت از خود، خانواده و جوامع است بلکه به 

ما این فرصت را می دهد که همه با هم به جلو پیش برویم.

دارو یا واکسن، کدامیک در مقابله با کرونا موثر است؟

دریچه علم

پشت پرده 
غیب شدن 

دوربین های جاده ای!
معاون راهداری البرز 

گفته كه به علت سرقت و 
تخریب، هر ماه تعدادی 
از این دوربین های ثبت 

تخلف سرعت در جاده ها، 
غیرفعال می شوند. 

موضوعی كه سوژه كارتونی 
انتشار كارتونی از مهدی 

عزیزی در خبرآنالین شد.

كارتون 

کردندارد؟ آیاسریال»خاتون«ارزشتماشا
ســریال »خاتون« به عنوان یکــی از جدیدترین 
سریال های ســرویس استریم نماوا به عنوان یک 
سریال تاریخی از یک روایت عاشقانه یاری می گیرد 
تا تماشاگرش را تحت تاثیر قرار دهد و تا حدودی 
هم در رسیدن به این هدف موفق ظاهر می شود.

این روزها ســرویس های اســتریم ایرانی بیشتر از 
هــر زمــان دیگری تالش می کننــد تا مخاطب را 
تحت تاثیر قرار دهند و با انتشار عناوین انحصاری 
گوناگون به جذب مخاطب عالقه مند هستند. یکی 
از جدیدترین ســریال هایی که در این سرویس ها 
منتشر شده، سریال »خاتون« است که مدتی پیش 
به انتهای نیم فصل اول رسید. این سریال که فرایند 
پخش و انتشــار آن با انتقادهای بســیاری مواجه 
بود در نهایت با پخش قســمت هشــتم به ایستگاه 
پایانی نیم فصل اول رســید و حاال مشخص نیست 
نیم فصل دوم آن چه زمانی منتشــر می شــود. با 
این حال سریال »خاتون« به یکی از محبوب ترین 
سریال های شبکه نمایش خانگی در چند ماه اخیر 
تبدیل شده و به همین دلیل بسیاری از افرادی که 
دوســت دارند این سریال را تماشا کنند در تالش 
هســتند که بدانند آیا تماشــای این سریال ارزش 

دارد یا تلف کردن وقت است.
در ادامه به بررســی نیم فصل نخســت ســریال 
»خاتون« می پردازیم و این سریال را مورد واکاوی 

قرار می دهیم.
یک داستان زنانه

در حالــی که بیشــتر ســریال های تلویزیونی در 
ایران داستان شــان را پیرامون شخصیت مرد قرار 
می دهند، ســریال »خاتون« با یک ریسک بزرگ 
و تحســین برانگیز به سراغ یک شخصیت زن رفته 
اســت. شــخصیت خاتون بختیاری با هنرنمایی 
نــگار جواهریان در حقیقت بازیگر اصلی ســریال 
»خاتون« اســت که در کنارش همســرش یعنی 
شــیرزاد ملک با هنرنمایی اشکان خطیبی زندگی 

می کند. شیرزاد ملک یک سرهنگ ارتش است که 
دیدگاه های ســنتی و خامی دارد و به همین دلیل 
خاتون که زنی پیشــرو و خواهان تغییر اســت با او 

درگیر می شود.
ماجرا وقتی پیچیده تر می شــود که مادر شــیرزاد 
بــا هنرنمایــی شــبنم مقدمــی هــم در زندگی 
مشــترک شــیرزاد و خاتون دخالت می کند. با از 
راه رســیدن سربازهای شوروی که در آستانه آغاز 
جنگ جهانی دوم خواهان نفوذ بیشــتر در ایران 
هستند، آتش رابطه خاتون و شیرزاد اوج می گیرد. 
ســریال »خاتون« تمرکــزش را روی روایت زنانه 
زندگی خاتون قرار می دهد و به مرور زمان ســایر 
شــخصیت ها را به حاشــیه می راند. این تصمیم 
اگرچــه جذابیت های ویــژه ای دارد اما اندکی هم 

ناامیدکننده به نظر می رسد.

گیالن؛ سرزمین همیشه بهار
ســریال خاتون به عنوان جدیدترین سریال شبکه 
نمایش خانگی عنوانی خوش ســاخت و آرام لقب 
می گیرد که عجله ای برای پردازش شخصیت ها و 
روایت داســتانش ندارد. فضاسازی این سریال به 
شــکل واضحی باالتر از بســیاری از عناوین مشابه 
قرار می گیرد و هنرنمایی تاثیرگذار و خیره کننده 
بازیگران آن هم تحسین برانگیز می رسد. فیلم نامه 
این سریال هم جذابیت های بسیاری برای تماشاگر 
به همراه دارد. این ســریال اســتان گیالن را برای 
روایت داســتانش انتخاب کرده که همیشه اقلیم 
جذابی برای ســینماگران و کارگردان های ایرانی 

بوده است.
داســتان ســریال در حاشــیه شهر رشــت آغاز 
می شــود و پس از آن به تهران منتقل می شــود. 

بــا این حال هــواداران ســریال های ایرانی خانه 
اصلی داســتان که محل زندگی خاتون و شــیرزاد 
بــود را آشــنا می دانند. این ســریال پیش از این 
 هــم در اپیزودی از ســریال »قورباغه« به تصویر 

کشیده شده بود.
انتقادهای منصفانه

انتقادهایی هم به ســریال خاتون وارد شده است. 
گروهی از منتقدان باور دارند تنها شــخصیت های 
فرعی و فرودست این سریال با لهجه گیلکی سخن 

می گویند. 
بنابراین این مســئله اندکی نژادپرســتانه به نظر 
می رســد. همچنیــن فیلم بــرداری و کارگردانی 
ســریال خاتون هم به اعتقاد گروهی از منتقدان 
می توانست کیفیت بهتری داشته باشد. این سریال 
براســاس رویدادهای واقعی ساخته شده اما همه 
شــخصیت های آن واقعی نیســتند. ضمن اینکه 
هنرنمایی های بازیگران این سریال هم یکی دیگر 
از ویژگی های ارزشمند آن است. شخصیت پردازی 
ســریال اما کیفیت الزم را ندارد و به همین دلیل 

برای تماشاگر نگران کننده به نظر می رسد.
اگر از هواداران عناوین تاریخی هســتید و دوست 
دارید بخشی از تاریخ معاصر ایران را در چارچوب 
یک سریال تلویزیونی تماشایی ببینید پس سریال 
»خاتون« یک انتخاب منطقی برای شــما به نظر 

می رسد. 
ایــن ســریال به لطف شــخصیت های متعدد که 
تعدادی از آن ها واقعی هســتند، به یک ســریال 
تلویزیونی تماشــایی تبدیل شده که در هر اپیزود 
تالش می کند تا تماشــاگرش را شــگفت زده کند. 
اگرچه انتقادهایی به این ســریال وارد شــده اما 
واقعیت آن اســت ســریال »خاتون« این روزها از 
خوش ســاخت ترین سریال های شــبکه نمایش 
خانگی اســت که تماشــای آن هیچ تماشاگری را 

ناامید نمی کند.

پرده نقره ای 

 سریالی برای کودکان با بازی 
پژمان بازغی و شــبنم قلی خانی

تصویربــرداری ســریال »قصه هزار افســون« به 
کارگردانی ســعید عباســی برای پخش از شبکه 
نمایش خانگی آغاز شــد. فیلمبرداری این سریال 
بــه تازگــی به تهیــه کنندگی مهــدی مولوی و 
کارگردانی سعید عباسی در تهران و شهریار آغاز 
شده است. پژمان بازغی، بهنوش بختیاری، شبنم 
قلی خانی، ســیاوش مفیدی، نگار عابدی، سوسن 
پــرور، فخرالدین صدیق شــریف، مهران رجبی، 
آتش تقی پور، اتابک نادری، شهرام عبدلی، شهین 
تسلیمی، جواد زیتونی، خشایار راد، ساعد هدایتی، 
وحید شــیخ زاده، آرش نوذری، آرش میراحمدی 
و ... از بازیگران »قصه هزار افســون« هســتند.در 
خالصه  این سریال که برای شبکه نمایش خانگی 
تولید می شــود، آمده اســت: هر وقت سه تا بچه 
همزمــان، یه آرزوی مشــترک می کنن اون آرزو 
حتما برآورده می شه...»قصه  هزار افسون« توسط 
محبوبه عرب قنبری نوشته شده که در ۱۳ قسمت 

با مشاوره  مهدی فرجی تولید می شود.

 کتابــی درباره انتخابات 84 
منتشر شد

»روایت ۸4؛ بانگ بی پژواک اصالح طلبی« نوشته 
مصطفــی معیــن و پدرام الوندی روانه بازار کتاب 
شــده اســت. این کتاب که »سرگذشــت یکی از 
مهم ترین مقطع های تاریخ اصالح طلبی در ایران« 
معرفی شــده در ۷۶۶ صفحه و در نشر اگر منتشر 
شده است.در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: 
»این کتاب روایت یکی از نامزدهای مهم انتخابات 
سال ۱۳۸4 است که با مرور رسانه های آن دوره، 
عکس ها، اســناد و ضمایم دیگر کامل شده است.
در این کتاب عالوه بر روایت دکتر مصطفی معین، 
یکی از نامزدهای آن دوره از انتخابات، نوشته های 
مهم و تأثیرگذار برخی دیگر از چهره های سیاسی 
و اجتماعی نیز آمده اســت. نویسنده با این کتاب 
تــالش می کند ضمن گشــودن زوایای تازه ای به 
انتخابات ۸4، نشان بدهد که اولویت با اصالحات 
جامعه محور با رویکردی عقالنی و اخالقی اســت. 
بــا انتخاب چنین رویکردی اســت که خط پایان 
معنایــی نــدارد و در هر شــرایطی می توان کار و 
فعالیت کرد. انتخاب چنین رویکردی تنها با نگاه 
علمی، تالش جمعی و توجه به ضعف ها و قوت ها 

و فرصت ها و تهدیدها ممکن است.«

 اجرای تئاتری به تهیه کنندگی 
نوید محمدزاده

نمایش »بعد از افتادن « از امروز، دوشنبه ۱0 آبان 
ماه، در مرکز تئاتر مولوی به صحنه می رود.نمایش 
»بعد از افتادن« نوشته روزبه کاظمی، کار حسین 
حســینیان و با تهیه کنندگی نوید محمدزاده در 
سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران روی 
صحنه می رود.این نمایش پیش از این در بیســت 
و سومین جشــنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 
ایران روی صحنه رفته و موفق به دریافت تندیس 
بهتریــن کارگردانی، تندیس بهترین بازیگر زن و 
مقام دوم نمایشنامه نویســی از این جشنواره شده 
اســت.در این نمایش که هر روز )به جز شــنبه ها( 
در دو نوبت و راس ساعت های  ۱۸ و 20 و به مدت 
زمان ۵۵ دقیقه اجرا می شــود، سپهر طهرانچی، 
مرجان اتفاقیان، عرفان امین ، احســان قره داغی 
و  شایســته ســجادی ایفای نقــش می کنند.در 
خالصه این نمایش آمده است: خانواده ای در خانه 
تلویزیــون می بینند. پیک وارد خانه می شــود. با 
آن هــا تلویزیون می بیند.عالقه مندان برای دیدن 
این نمایش می توانند از طریق سامانه تیوال نسبت 

به تهیه بلیت اقدام کنند.

ثار مهدی سحابی، روی دیوار  آ
موزه هنرهای معاصر

افتتاحیــه نمایشــگاه »مــروری بر آثــار مهدی 
سحابی« امروز سه شنبهـ  ۱۱ آبان ماهـ  در موزه 
هنرهــای معاصر تهران برگزار می شــود.در این 
نمایشــگاه ۱2۶ اثر نقاشــی، حجم، میکس مدیا، 
عکس و ... از مهدی سحابی از ۱۱ آبان تا 2۸ آذر 
ماه به نمایش گذاشــته می شــود و کتاب آثار این 
هنرمند نیز منتشــر خواهد شد.مژده طباطبایی 
کیوریتور بخش هنری این نمایشــگاه پیش تر در 
نشست خبری  این نمایشگاه در جمع خبرنگاران 
درباره روند شــکل گیری این پروژه چنین اظهار 
کرده بود: »از ســال ۱۳۹۸ که بزرگداشت مهدی 
ســحابی را با حمایت خانواده این هنرمند برگزار 
کردیــم، این پروژه شــکل گرفــت و ما برای این 
نمایشــگاه با موزه هنرهای معاصر قرارداد بستیم. 
پروژه، پروژه عظیمی بود چون آقای ســحابی در 
حوزه هــای مختلفی فعالیــت می کردند و ما هر 
چقدر جســت وجو می کردیم، بیشــتر با عظمت 
کار و ویژگی های آقای ســحابی آشنا می شدیم.« 
وی همچنین گفته بود: »کارها از ۱4 دوره کاری 
مهدی ســحابی انتخاب شده است که این دوره ها 
از ابتدا تا پایان عمر مدام تکرار می شــدند. آقای 
سحابی مجموعه هایش را تا آخر عمر تکرار می کرد 
و نهایتا کامل تر می شــد؛ بنابراین وقتی خواستیم 
کتاب را کامل کنیم تصمیم گرفتیم تا بر اســاس 

مجموعه ها کامل کنیم نه تاریخ.« 

فرهنگ و هنر


