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کشید کارکنان را  ح ساماندهی  وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی ترمز طر

بالتکلیفی در بهارســـــــتان
    متأســفانه سال هاســت بــا ورود پیمانــکاران بخــش خصوصــی بــرای به کارگیــری 
نیــروی انســانی در بدنــه دولــت، نیروهایــی بــا عنوان شــرکتی در قالــب قراردادهای 
ح شــده اســت،  متفاوت از جمله حجمی ســاعتی معین و... که بیش از ۱۷ نوع مطر

به کار گرفته می شوند.  مغایرت وضعیت نیروهای رسمی با دیگر نیروها ضمن آنکه 
مصــداق عینــی بی عدالتــی اجتماعــی اســت، منجــر بــه کاهش بــازده عملکرد آن ها 

 | صفحه 3 نیز می شود...

صفحه 3 

فروش فوری گران تر از خودروهای پیش فروشی

خودرو در کارخانه 
۲ قیمتی شد
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ح کرد: مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران مطر

ج شدن  از مدار خار
۵ نیروگاه برق آبی در کشور 
     مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران و ســخنگوی صنعت برق ، با اشــاره به 
از مــدار خــارج شــدن چندیــن نیــروگاه برق 
آبی در کشور گفت: در حال حاضر چندین 
نیروگاه برق آبی در کشور با توجه به کمبود 
بارش های سال گذشته از مدار تولید خارج 

شده اند...

رئیسی در جلسه  هیئت دولت:

مکلف به اجرای عدالت 
در پرداخت حقوق 

هستیم
     رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه مکلــف بــه 
اجــرای عدالــت در نظــام پرداخــت حقــوق 
هســتیم، گفت:پرداخت حقــوق بــه افــراد از 
محــل خزانــه نبایــد محرمانــه تلقــی شــود و 
برابر مقررات قانونی پرداخت ها در سامانه 

 | صفحه 2  | صفحه 4 مربوطه ثبت شود...

 نفتکش ساتیس پس از تخلیه 
نفت ایران  آزاد شد

2

 دوراندیشی یا روزمرگی
جهت  گیری وزارت نفت کدام است؟

4

  یارانه ۱۱۰ هزار تومانی 
در راه است

3

کن شلوغ  هنگام حضور در اما
از ۲ ماسک استفاده کنید

8

رواج ارزان خوری 
7

اثر منفی قیمت گذاری دستوری 
و راهکارهای تامین مالی دولت

 

جالل سیف الدینی
کارشناس

بازار سرمایه 
اگــر دولــت نتوانــد کل فرآینــد 
قیمت گــذاری را از ابتدای اختصاص 
ارز تا انتها در اختیار داشته باشد، بهتر 
است قیمت گذاری را رها کند و دخالتی 
در آن نداشــته باشد. در مقابل، دولت 
می توانــد همزمان با اجرای سیاســت 
ثبــات قیمت ها، با کمــک به افزایش 
تولیــد، شــرکت ها را به ســوددهی 
مطلوب برســاند تا بازار ســرمایه هم از 
این مســیر رشــد کند.دولت با ورود به 
قیمت گذاری دســتوری تنها توانسته 
اســت بــر کل فرآیند نظارت داشــته 
باشد. به طوریکه، این موضوع به نحوی 
شایسته بر منافع مصرف کننده نهایی 
تاثیری نداشــته اســت، ضمن این که 
حذف قیمت گذاری دســتوری امری 
هزینه بر و زمان گیر هم هســت. براین 
اساس، بهتر است دولت قیمت گذاری 
را در بازار آزاد عملی کند به این شرط 
که بازار آزاد واقعا آزاد باشد، یعنی موانع 
تولید یا موانع ورود به صنعت نیز وجود 
نداشته باشــد. بازار انحصاری، بازاری 
مشکل ساز است، زیرا یک تولیدکننده 
انحصاری قیمت را نیز انحصاری تعیین 
خواهد کرد.برای حذف قیمت گذاری 
صنایع مهمی چون خودرو، بهتر است 
طرح های دیگری که در کنار آن وجود 
دارد اجــرا شــوند؛ طــرح هایی نظیر 
واردات خودرو ، اجرای طرح در بخش 
قطعات، افزایش تعداد خودروســازان 
داخلــی و یا حمایت از تولیدکنندگان 
کوچک تــر داخلی همگی برخی از این 
موارد هســتند..دولت ناچار است برای 
تامین کسری بودجه یا نفت بفروشد یا 
اوراق منتشر کند و یا ناچار است سایر 
درآمدها مانند درآمدهای مالیاتی اش 
را افزایش دهد.به نظر من بهتر اســت 
دولــت روی مقابله بــا روش های فرار 
مالیاتــی بیشــتر تمرکز کند. اگر همه 
افــراد بدانند مالیات بــرای همه افراد 
جامعه اعمال می شــود و کســی نمی 
توانــد از آن فــرار کند موفق تر خواهد 
بــود؛ لــذا اگر دولت قصــد دارد بهتر 
مالیات بگیرد و بخشــی از درآمدش را 
از این طریق جبران کند باید به سمت 
کاهش فرارهای مالیاتی رفته  و یا فرایند 
دریافت آن را شفاف تر کند.تا وقتی که 
یک گروهی فرار مالیاتی داشته باشند 
بقیه افراد نیز به سختی مالیات خواهند 
داد در نتیجه اگر قرار اســت اتکایش به 
سمت درآمدهای مالیاتی زیاد باشد باید 

به سمت توقف فرارهای مالیاتی برود.

یادداشت

یارکشی دولت علیه فساد

دفتر بازرسی ویژه از خواب ۸ساله بیدار می شود؟
 هفته گذشــته بود که رئیس جمهور »حجت االســام درویشیان« 
را، که پیش از این تصدی ســازمان بازرســی کل کشــور را برعهده 
داشــت، به عنوان رئیس »دفتر بازرســی ویــژه رئیس جمهور« و 
نماینده رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد منصوب کرد؛ انتصابی 
که بازتاب های مثبتی را در پی داشت و از جدیت دولت سیزدهم در 

برخورد با مفاسد حکایت می کرد.
دفتر بازرســی ویژه رئیس جمهور در طول هشــت سال دولت های 
یازدهم و دوازدهم به نوعی تعطیل و غیرفعال بود و حاال رئیس جمهور 
با انتصاب درویشیان به دنبال احیای این جایگاه در بدنه دولت سیزدهم 
است. سخنان غامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی 
بر اینکه »جایگاه و شأن دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری در دولت 
گذشــته تنزل پیدا کرد«، به نوعی مؤید عزم جزم دولت برای فعال 

کردن دفتر بازرسی ویژه و امر مبارزه با فساد است.
فراز و فرود دفتر بازرسی ویژه در دولت احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری بود که در دولت نهم و دهم، 
با انتصاب برادر خود داوود احمدی نژاد، در ساختار ریاست جمهوری 
نقشی تحت عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری تعریف 
و در حکم این انتصاب قید کرد که »با توجه به اهمیت اصل نظارت و 
بازرسی در انجام وظایف صحیح و قانونی دستگاه های اجرایی کشور 
و ضرورت نظارت هدایت گر و پیشگیرانه و تاثیر ارزیابی دستگاه های 
اجرایی در ارتقاء سطح خدمت رسانی به مردم، جنابعالی را به سمت 
مشاور و ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور برمی گزینم.« البته 
داوود احمدی نژاد ســه ســال بیشــتر در این سمت باقی نماند و در 
مرداد ماه ۱۳۸۷ به علت اختافاتی که با رئیس جمهور، بر سر »علی 
کردان« وزیر وقت کشــور که توســط مجلس هشتم استیضاح شد، 
پیدا کرد از دفتر بازرسی ویژه استعفا داد. پس از کناره گیری داوود 
احمدی نژاد، مسئولیت دفتر بازرسی ویژه به عبدالرضا شیخ االسامی 
رئیس دفتر رئیس جمهور، با حفظ سمت، واگذار و به نوعی پرونده 

جایگاه مذکور بسته و فعالیت آن تعطیل شد.
دو رئیس و یک سرپرست برای دفتر بازرسی ویژه در دولت روحانی

با روی کار آمدن دولت یازدهم، حســن روحانی دفتر بازرســی ویژه 
رئیس جمهور را ابتدا به »محمداســماعیل شوشــتری« و ســپس 
»علیرضا آوایی« سپرد و در دولت دوازدهم نیز، »سید محسن صادقی« 

مسئولیت این دفتر را برعهده گرفت اما با حکم »سرپرست«! رصد و 
بررسی اخبار مربوط به دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در دولت های 
سابق نشان می دهد که متولیان این سمت، فعالیت چشمگیر یا گزارشی 
متناسب با نقش تعریف شده خود نداشته اند و به نوعی می توان ادعا 
کــرد بــه دلیل اینکه پس از رأی اعتماد علیرضــا آوایی برای وزارت 
دادگستری، سکانداری سمت قبل او یعنی بازرسی ویژه رئیس جمهور 
به »سرپرست« این دفتر سپرده شد و دولت وقت الزامی برای معرفی 
شخصی به عنوان رئیس ندید؛ این امر حکایت از این داشت که روحانی 

این جایگاه را آن طور که باید ضروری و مورد نیاز ندیده است.
 وعده دولت سیزدهم برای فعال شدن 

دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور
و حــاال به موجب حکم رئیس جمهور دولت ســیزدهم بر اســاس 
اصل ۱۲۷ قانون اساسی، با مصوبه هیئت وزیران، اختیارات رئیس 
جمهور و هیئت وزیران در امر مبارزه با مفاســد اقتصادی و اجرای 
سند ملی مبارزه با فساد به حجت االسام درویشیان تفویض شده 
اســت. غامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور در جلسه 
معارفه درویشــیان، از فعال تر و پویاتر شــدن دفتر بازرســی ویژه 
ریاست جمهوری خبر داد. درویشیان که سابق بر این ریاست سازمان 
بازرسی کل کشور را بر عهده داشت، طبق گفته های اسماعیلی دارای 
روحیه ای جهادی و عزم و اراده قوی است که دولت سیزدهم را برای 
انجام اقدامات مهم در این حوزه امیدوار کرده اســت. از ســوی دیگر 

مبارزه با فساد یکی از محوری ترین شعارهای انتخاباتی سید ابراهیم 
رئیسی بود که حاال با این انتصاب اولین گام به سمت محقق شدن 

آن برداشته شده است.
 ساختار جدید دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور 

در دولت سیزدهم
دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور قرار است در دولت سیزدهم به گفته 
سید ابراهیم رئیسی با همکاری معاونت حقوقی فعالیت خود را انجام 

دهد و سازوکار و ساختاری متناسب به خود بگیرد.
رئیس جمهور »وزارت اطاعات، ســازمان اطاعات ســپاه، حراست 
دســتگاه های دولتــی، دفاتــر بازرســی و شــخص وزرا و معاونین 
رئیس جمهور« را همکاران حجت االسام درویشیان در امر مبارزه با 
فساد عنوان و بدنه دولت را ملزم به تعامل و همکاری با دفتر بازرسی 
ویژه کرده است. آنچه از سخنان سید ابراهیم رئیسی برمی آید، دولت 
ســیزدهم در موضوع برخورد با مفاســد، بنا دارد به نوعی اقدام کند تا 
نیازی به دخالت نهادهای فرادولتی در این مساله نباشد. رئیس جمهور 
در این رابطه گفته است: »باید کامًا قاطع و به موقع در برابر فساد اقدام 

کنیم تا نیازی به اقدام برون سازمانی علیه فساد نباشد«
مطالبه ای از بازرس ویژه رئیس جمهور

وعده فعال شدن دفتر بازرسی ریاست جمهوری بازتاب های مثبتی 
در رســانه ها و محافل سیاســی داشت، اما در کنار تمام واکنش های 

مثبت، مطالبات و انتظاراتی هم مطرح شده است.
برای مثال فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس از رئیس جمهور می خواهد که »دفتر بازرســی ویژه 
نهاد ریاســت جمهوری به انتصابات فامیلی ورود و گزارش دقیقی از 
این موضوع تهیه کند. او معتقد است »افرادی که بر اساس نسبت های 
فامیلی، سمت های دولتی را تصاحب کردند باید پس از بررسی و گزارش 
دفتر بازرسی، برکنار شوند.« بر اساس آنچه سید ابراهیم رئیسی در ایام 
انتخابات ریاست جمهوری به مردم وعده داد مبنی بر اینکه »مبارزه 
با فساد باید از مبداء دولت آغاز شود« و همچنین کارنامه به جا مانده 
از او در دوران ریاستش بر قوه قضائیه، چنین به نظر می رسد که دفتر 
بازرسی ویژه رئیس جمهور نقشی پررنگ در دولت سیزدهم خواهد 
داشــت و قرار اســت این دفتر از خواب زمستانی ۸ ساله، که در دولت 

قبل در آن فرو رفته بود، بیدار شود.
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سیاست  رئیسی در جلسه2
 هیئت دولت:

مکلف به اجرای عدالت 
در پرداخت حقوق 

هستیم
رئیس جمهــور با بیان اینکه 
مکلــف بــه اجــرای عدالت 
در نظــام پرداخــت حقوق 
خت  ا د پر : ، گفت هســتیم
حقــوق بــه افــراد از محل 
خزانه نبایــد محرمانه تلقی 
شــود و برابر مقررات قانونی 
پرداخت ها در سامانه مربوطه 

ثبت شود.
 حجت االسام سید ابراهیم 
رئیسی صبح روز چهارشنبه 
در جلســه هیئــت دولــت 
دربــاره اجــرای قانون نظام 
هماهنــگ پرداخت، گفت: 
مبنای کار دولت ســیزدهم 
اجرای عدالت اســت و یکی از 
جاهایی که مورد توجه خیل 
عظیمی از مردم برای اجرای 
عدالت اســت، نظام پرداخت 
حقوق بگیــران و کارکنــان 

دولت است.
وی بــا بیــان اینکه پرداخت 
حقــوق بــه افــراد از محل 
خزانه نبایــد محرمانه تلقی 
شــود و برابر مقررات قانونی 
پرداخت ها در سامانه مربوطه 
ثبت شــود، افزود: ما مکلف 
بــه اجرای عدالــت در نظام 
پرداخــت حقوق هســتیم و 
تحقــق عدالت در این زمینه 
منــوط به ارائــه اطاعات از 
سوی دســتگاه های مختلف 
بــه ســازمان امــور اداری و 

استخدامی است.
رئیس جمهــور تصریح کرد: 
تحقــق عدالــت در نظــام 
پرداخت حقوق و دســتمزد 
صرفاً مشمول حقوق بگیران 
دولت نیست و تمام کارگزاران 
حکومت اســامی که حقوق 
آنــان از محل خزانه پرداخت 
می شــود، بایــد براســاس 
چارچوبــی مبتنی بر عدالت 
حقوق دریافت کنند که لحاظ 
تخصص و مهارت های افراد و 
ســختی کار و امثال آن نیز از 
ضرورت های تحقق عدالت در 

نظام پرداخت حقوق است.
رئیســی در بخــش دیگری 
از ســخنانش بــا اشــاره به 
اینکــه همــه وزارتخانه هــا 
و دســتگاه های دولتــی در 
زمینه کنترل تورم مسئولیت 
دارند، خاطرنشــان کرد: پس 
از مدیریت شیوع کرونا که به 
شکل مطلوبی پیگیری شده 
است، مهم ترین وظیفه همه 
ما در دولت مهار تورم و کنترل 
قیمت هاست. بنده مهم ترین 
وظیفــه دولــت را نظارت بر 
قیمت کاالهی اساسی و مهار 
تورم می دانم و همه همکارانم 
در دولت باید همین احساس 

را داشته باشند.

گزارش

سپاه:

 نفتکش ساتیس پس از 
تخلیه نفت ایران  آزاد شد

 سپاه پاسداران انقاب اسامی 
اعــام کرد که نفتکش توقیف 
شــده ســاتیس پس از تخلیه 
نفت جمهوری اسامی ایران در 
بندرعباس، با حکم قضایی آزاد 
شد.۱۲ آبان ســپاه پاسداران 
انقاب اسامی در اطاعیه ای 
اعام کــرد: »با اقدام به موقع 
و و مقتدرانــه جــان برکفان 
دالور نیــروی دریایی ســپاه 
پاســداران انقاب اســامی، 
عملیــات نیروی دریایی ارتش 
تروریست امریکا برای سرقت 
نفت جمهوری اســامی ایران 
در دریــای عمان نــاکام ماند. 
امریکایی هــا در این اقدام یک 
نفتکش حامل نفت ایران را در 
آب های دریای عمان ســرقت 
کردند و با انتقال محموله نفت 
به یک نفت کش دیگر، آن را به 
سوی مقصدی نامعلوم هدایت 

کردند.«

با حکم رییس جمهوری

اسالم پناه رییس سازمان 
ملی استاندارد شد

 رییس جمهــوری در حکمی 
مهدی اســام پناه را به سمت 
رییس سازمان ملی استاندارد 
منصوب کرد. غامرضا شریعتی 
پیــش از ایــن عهــده دار این 
ســمت بود. مهدی اسام پناه 
 HRM  دارای مــدرک دکترای
دانشــگاه عامــه طباطبایی 
اســت و از مهمترین ســوابق 
کاری وی می توان به مشــاور 
معاونــت پارلمانــی و حقوقی 

ریاست جمهوری اشاره کرد.

کرات هسته ای در وین نداریم مذا

موضوع اصلی خروج 
آمریکا از برجام است

معــاون سیاســی وزیــر امور 
خارجــه گفــت: مــا مذاکره 
هســته ای نداریم زیرا موضوع 
هســته ای در ســال ۱۳۹۴ در 
قالــب توافق بین ایران و ۵+۱ 
به طور کامل حاصل شــد. علی 
باقــری تصریح کــرد: موضوع 
اصلــی که ما پیــش رو داریم، 
پیامدهای ناشی از خروج ایاالت 
متحــده آمریکا از توافق برجام 
است که آن پیامدها منحصر به 
تحریم های غیرقانونی است که 
علیه جمهوری اســامی ایران 
وضع شده است.وی همچنین 
ابراز امیدواری کرد در دیدار با 
مقامــات اروپایی در این ۴ روز، 
بتوانیم زمینه هــای برگزاری 
مذاکــرات موفق و رو به جلویی 

را فراهم آوریم.

کره با ۴+۱ لغو تحریم های غیرقانونی؛ اولویت دولت مردمی در مذا

پرهیز از پذیرش وعده های توخالی آمریکا
 تقریبٌا هشــت سال قبل در 
چنیــن روزهای پاییزی که 
دولت جدید کار خود را تازه 
شروع کرده بود، زمزمه های 
آنچه مذاکره با غرب خوانده 
می شــد، به گوش می رسید 
و یــک طیف حزبــی نیز به 
شــدت در حال تاش برای 
دو قطبی ســازی جامعه بود 
تــا جایی که موفق شــد از 
دوقطبــی کاذب و مخــرب 
»برجامیــان و نابرجامیان« 

رونمایی کند.
ایــن در حالی اســت که به 
قاعده روابط بین الملل، آنچه 
باعث تنظیم روابط کشورها 
می شود، چگونگی و کیفت 
تأمین منافع ملی است و نه 
امیــد و آرزوهای یک حزب! 
ولی مع األسف در آن روزها، 
شق دوم یعنی نگاه حزبی و 

سلیقه جناحی غالب شد.
امــا دولت مردمی در حالی 
با همان ویژگی زمانی یعنی 
در روز هــای کوتاه پاییزی، 
ســکانداری مذاکــرات را 
به دســت گرفته اســت که 
برخاف سال ۹۲ بنا نیست 
بــر مرکــب حزبــی و نگاه 
ســلیقه ای سوار شود و همه 
تخــم مرغ های زندگی یک 
ملت را در سبد ترک خورده 
اعتماد به غرب بگذارد؛ چرا 
که سیاســت خارجی دولت 
ســیزدهم بر پایه چند اصل 
سیاست متوازن، پویا، فعال 

و هوشمند استوار است.
بعــد از خــروج یک جانبه 
آمریــکا از برجام در ســال 
۹۷، جلســات کمیســیون 
مشــترک برجام، بین ایران 
و ۱+۴ بــه صورت مســتمر 
برگزار می شد اما با روی کار 
آمدن بایدن به عنوان رئیس 
جمهور آمریکا، ادعا کرد به 
برجام باز خواهد گشت اما تا 
کنون اقدام عملی درخوری 

انجام نداده است.
جلسات کمیسیون مشترک 
برجــام ۶ دور در وین برگزار 
شــد تا اما همچنان به دلیل 
بی عملی طرف های غربی و 
نداشتن نتایج ملموس برای 
ایران، در همان دور ششــم 

متوقف شد.
میرقاسم مومنی کارشناس 
مسائل بین الملل در همین 
زمینه به میزان گفت: برجام 
یک قــرارداد کامًا حقوقی 
بیــن ایــران و ۱+۵ بود که 
تمام تعهدات طرفین در این 
توافقنامه مشخص شده و به 

امضای همه طرف ها رسیده 
اســت. اما با توجه به تزلزل 
آمریکا در سیاست خارجی، 
بعد از روی کار آمدن ترامپ 
بــه عنوان رئیس جمهور در 
ســال ۲۰۱۶، بــه صورت 
یکجانبــه و بــدون در نظر 
گرفتــن منافع ایران و حتی 
خود آمریکا و اروپا، از برجام 

خارج شد.
ایــن کارشــناس مســائل 
بین الملــل اضافــه کــرد 
کــه این خــروج آمریکا از 
برجــام، به رغــم پایبندی 
ایــران به تعهداتی که داده و 
همکاری هایی که کرده بود، 
باعث شد از عمل به تعهدات 
خود در برجام ســر باز بزند. 
البته کشورهای اروپایی هم 
با مماشات خود با آمریکا در 
هنگام خروج از برجام، آن را 

زمینگیر کردند.
حاال به گفته علی باقری کنی 
معــاون سیاســی وزیر امور 
خارجه، بناســت اولین دور 
مذاکــره ایــران و ۱+۴ در 
دولت جدیــد به منظور لغو 
تحریم هــای غیرقانونــی و 
غیرانســانی روز ۸ آذر برگزار 

می شود.
معــاون وزیر امــور خارجه 
پیــش از اعــام قطعــی 
تاریــخ قطعــی مذاکرات، 
گفت وگو هــای خــود بــا 
انریکه مورا هماهنگ کننده 
کمیسیون مشترک برجام، 
در تهران آغاز کرد و ادامه آن 
را در بروکسل پیگیری کرد.
باقــری پیش از دیدار با مورا 
در بروکســل در توییتــی 
نوشــت: ایــران مصمم به 
انجــام مذاکراتــی اســت 
کــه تحریم هــای ظالمانه 
و غیرقانونــی را بــه صورت 
کامــل و موثــر لغــو کرده، 
عادی ســازی روابط تجاری 
و اقتصــادی بــا ایــران را 
تضمین کرده و ضمانت های 
معتبری برای عدم بدعهدی 

بیشتر فراهم کند.
در همیــن زمینه ســعید 
ســخنگوی  خطیــب زاده 
وزارت امــور خارجــه در 
یک نشســت خبری، اظهار 
داشــت: عملی که از دولت 
فعلــی آمریــکا دیدیم در 
جهت خاف جهت اعامی 
آن ها بوده اســت. مســیر 
ایاالت متحده برای بازگشت 
به برجام روشــن است؛ باید 
بپذیریــد به عنــوان مقصر 
وضعیت فعلی از مســیری 
که رفته برمیگــردد، برای 
بازگشــت از مسیر غلط هم 
بایــد تحریم هــای ظالمانه 
که بعــد از خروج آمریکا از 
برجام اعمال شــده یک جا 
و بــه صــورت مؤثر بردارد و 
تضمین دهــد هیچ دولتی 
در آمریــکا مجدداً جهان و 
حقوق بینالملل را به سخره 
نخواهد گرفت و این شرایط 

را تکرار نخواهد کرد.
مومنــی در ایــن زمینه نیز 
تصریح کرد که یکی از شروط 
ایــران برای اینکــه آمریکا 
بتوانــد به برجــام برگردد 
ایــن اســت کــه تحریم ها 
را لغــو کننــد. تحریم های 
غیرقانونــی و ظالمانه ای که 
به بهانه های مختلف بر ایران 
اعمال شده است و همچنین 
باید تعهد بدهند که مجدداً 
تحریم های جدیدی اعمال 
نشود و دوباره از برجام خارج 

نشوند.
معاون سیاســی وزارت امور 
خارجــه پس از بروکســل، 
بــه دعــوت همتــای خود 
در وزارت امــور خارجــه 
فدراســیون روســیه، عازم 
مســکو شــد. در این دیدار 
مقرر شــد تصمیــم گرفته 
شــد رایزنی های در سطوح 
مختلف برای تقویت مواضع 

مشترک ادامه پیدا کند.
دیدارهــای  راســتای  در 
دوجانبه ایران با کشورهای 

عضــو برجــام، گفت وگوی 
بعــدی معاون وزیــر امور 
خارجه پس از بازگشــت به 
تهــران با همتای چینی اش 
انجام شــد. علــی باقری در 
توییتی از مواضع مشــترک 
ایــران و چیــن در قبــال 
تحریم هــای غیرقانونــی و 
غیرانسانی خبر داد و گفت: 
ایــران و چیــن بــه عنوان 
شــرکایی قابل اعتماد، در 
خصــوص غیرقانونی بودن 
تحریم های یکجانبه آمریکا 
و اهمیــت حاکمیت قانون 
در روابــط بین الملل موضع 

مشترکی دارند.
در همیــن حــال ســعید 
خطیب زاده در یک نشست 
خبری درباره همین موضوع، 
گفــت: مواضع تهران و پکن 
در خصوص رفع تحریم های 
غیرقانونــی که بر جمهوری 
اســامی ایران و مردم ایران 
اعمال شــده، بسیار به هم 
نزدیــک اســت و همچنین 
مــا در خصوص تحریم های 
غیرقانونــی بــر پکــن که 
توســط واشــنگتن اعمال 
شــده نزدیکترین مواضع را 

با هم داشتیم.
به گفته ســعید خطیب زاده 
امــور  وزارت  ســخنگوی 
خارجــه، علی باقــری در 
هفتــه جاری عــازم آلمان، 
فرانسه و انگلیس، سه کشور 
اروپایی عضو برجام اســت. 
خطیــب زاده هدف از انجام 
این سفر ها را موضوعات دو 
جانبه عنــوان کرد و افزود: 
طبیعی اســت که ایشان، به 
دلیل اینکــه مذاکره کننده 
ارشــد جمهوری اســامی 
ایــران هســتند، در رابطه 
بــا مذاکرات پیــش رو هم 

صحبت خواهند کرد.
این درحالی است که حسین 
امیرعبداللهیــان وزیر امور 
خارجه نیز در یک نشســت 
خبری درباره از ســرگیری 

مذاکــرات میان ۱+۴ گفته 
بــود کــه »نمی خواهیم از 
نقطــه بن بســت مذاکرات 
وین وارد مذاکرات شــویم، 
ولی فرمتی که در مذاکرات 
وین شــکل گرفته را قبول 

داریم.«
میرقاسم مومنی همچنین 
یادآور شد که سیاست آمریکا 
از همــان ابتدا زیاده خواهی 
بــوده و هیچ وقت به دنبال 
برقــراری صلح نبودند؛ بلکه 
به دنبــال فرصتی بودند تا 
تحریم هــای خــود را علیه 
ایران تنگ تــر کنند که در 
زمــان انعقاد برجام آن را به 
دســت آوردند. این موضوع 
همواره سیاســت خصمانه 
آمریکا را نشــان می دهد و 
تیم مذاکره کننده و ســایر 
مســئوالن بایر این موضوع 

را در نظر داشته باشند.
ایــن کارشــناس مســائل 
بین الملل افــزود: بنابراین 
لغو موثر تحریم ها باید مورد 
توجه باشد؛ زیرا ممکن است 
برای نمایش های تبلیغاتی 
تعــدادی از تحریم ها علیه 
اشــخاص و نهادهایــی که 
تأثیــری بر اقتصــاد ایران 
نــدارد لغو کنند. اما باید در 
زمان راســتی آزمایی به این 

موارد توجه شود.
دســتگاه  ســخنگوی 
دیپلماســی دربــاره اصول 
جدیــد  دور  بــر  حاکــم 
مذاکرات ایران با ۱+۴ گفت 
کــه اصل حاکم بر توافقات و 
گفت وگوها در وین این است 
که تا همه چیز توافق نشــود 
درباره هیچ چیز توافق نشده 
است و این اصل اساسی بوده 
که از روز اول گفته شــده و 
االن هم با جدیت بیشــتری 
پیگیری می شــود. مطمئن 
باشید آنچه تا به امروز در وین 
گفته شده پیش نویس هایی 
از گفت وگوهــا بوده و چون 
همه چیز توافق نشده، عمًا 
هیچ چیزی توافق نشده بوده 

است.
بــه هر روی، لغو تحریم  های 
یکحانبه و غیرقانونی آمریکا 
علیــه ملت ایــران برای تیم 
دولــت  و  مذاکره کننــده 
جدیــد در اولویت قرار دارد و 
آن طور که به نظر می رســد، 
رژیم آمریکا باید برای اینکه 
بتوانــد بــه میــز مذاکرات 
بازگــردد، اول بایــد به یک 
 جمع بندی در خصوص لغو 

تحریم ها برسد.

گزارش
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33اقتصاد
قیمت گذاری دستوری از 
صنعت خودرو حذف شد

طبــق مصوبــه ۲۸ مهر شــورای 
هماهنگی ســران قوا قیمت گذاری 
دســتوری از صنعت خودرو حذف 

شد.
 بــا پیگیری هــای ســهامداران و 
ســازمان بورس نخستین گام برای 
حذف قیمت گذاری دســتوری در 
صنعت خــودرو و مداخات مخل 
بازار برداشته شد و طبق مصوبه ۲۸ 
مهر شــورای هماهنگی سران قوا، 
قیمت گذاری دســتوری از صنعت 

خودرو حذف شد،
این در حالی اســت که پیگیری ها 
بــرای اصاح مداخــات دولت در 
سایر صنایع با قوت ادامه دارد و این 
اقدامات متضمن استمرار سودسازی 
صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان 

متمادی خواهد بود.
شــایان ذکر است در مهرماه امسال 
رییــس وقت ســازمان بــورس در 
نامــه ای به وزیر اقتصاد خواســتار 
بررسی مجدد موضوع قیمت گذاری 
دســتوری صنعت خودرو و ساخت 
قطعات در شورای رقابت و خروج این 
محصوالت از شمول قیمت گذاری 

توسط این شورا شد.
در ایــن نامــه عنوان شــده بود: با 
توجــه به جایــگاه صنعت خودرو و 
ســاخت قطعات به عنوان هفتمین 
صنعت بزرگ بازار سرمایه )از منظر 
ارزش بازار( و حضور سرمایه گذاران 
و فعــاالن بی شــمار در صنعــت 
مذکور، سیاست های قیمت گذاری 
اعمال شده توسط شورای رقابت در 
ســنوات گذشــته، زیان و عدم نفع 
سنگینی بر ســهامداران حاضر در 
ایــن صنعت تحمیل کرده اســت 
به طوری که الزام ســتاد تنظیم بازار 
و شــورای رقابت به شــرکت های 
خودروســاز جهــت تنظیــم بازار 
خــودرو، در مقاطعــی ســبب 
پیش فروش خــودرو با قیمت های 
قطعــی و غیرمنطقی شــد و این 
امــر در کنار تأخیر در اعطای مجوز 
افزایش نرخ محصوالت سبب زیان 
شرکت های خودروساز شده است.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت 
قیمت گــذاری نهاده های تولیدی 
صنعت خودرو و ســاخت قطعات 
توســط شــورای رقابــت و تأخیر 
در اعطــای مجــوز افزایش نرخ در 
شرایط تورمی، پیشنهاد می شود در 
ابتدا موضوع قیمت گذاری خودرو 
در شــورای رقابــت دوبــاره مورد 
بررســی قرار گرفتــه و محصوالت 
خودرویــی هماننــد محصوالت 
صنایع فوالد و پتروشیمی از شمول 
قیمت گذاری توسط شورای رقابت 
خــارج شــود تــا از زیان های آتی 
شــرکت های خودروساز در شرایط 
تورمــی جلوگیری به عمــل آید، 
همچنیــن موضوع زیان های وارده 
به شرکت های ایران خودرو و سایپا 
ناشــی از قیمت گذاری نامناســب 
توســط شــورای رقابت در سنوات 
گذشته مورد بررسی و پاسخگویی 

نهاد مسئول قرار گیرد.

گفت و گو

حذف ارز 4200 تومانی جدی شد

  یارانه ۱۱۰ هزار تومانی 
در راه است

 در آســتانه تدویــن بودجه 
ســال آینده، تغییر ســاختار 
تخصیــص ۴۲۰۰ تومانی با 
ارائــه الیحه »تامین مطمئن 
کاالهای اساســی، نهاده های 
تجهیــزات  و  دارو  دامــی، 

پزشکی« کلید خورد.
بر اساس اعام صورت گرفته 
دولت در صدد اســت با حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی کــه در 
شــرایط کنونی برای واردات 
کاالهــای اساســی هزینــه 
می شــود، به چهــل میلیون 
نفر ۱۱۰ هــزار تومان یارانه 

دید پرداخت کند. 
 بسیاری از موافقان این طرح 
معتقدند رانت توزیعی در این 
حوزه بســیار سنگین است و 
بــا حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
امکان مدیریــت بازار فراهم 
خواهــد شــد. گزارش های 
رسیده نیز حکایت از آن دارد 
که دولت ســیزدهم با هدف 
مدیریت بازار ارز به واســطه 
عدم تغییر شرایط ارزی از یک 
سو و تداوم تحریم ها از سوی 
دیگر چــاره ای جز حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی را ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور 
اعام کــرده اســت: الیحه 
»تامیــن مطمئــن کاالهای 
اساســی، نهاده هــای دامی، 
دارو و تجهیــزات پزشــکی و 
سیاســت های جبرانی برای 
حمایت از معیشــت اقشــار 
آســیب پذیر« بــا قیــد دو 
فوریت تقدیم مجلس شورای 

اسامی شد.
ســید محمد حسینی معاون 
پارلمانی گفته اســت: در این 
الیحــه به منظور جبران آثار 
منفی ناشی از افزایش قیمت 
جهانــی نهاده هــای دامی و 
کشاورزی وارداتی و همچنین 
بروز خشکســالی در ســال 
جــاری و به جهت اطمینان از 
تامین کافی کاالهای اساسی 
و نهاده هــای دامــی، دارو و 
تجهیزات مصرف پزشــکی، 
به دولت اجازه داده می شــود 
تا نســبت به افزایش ســقف 
اعتبــار موضوع جزء )۳( بند 
)ب( تبصــره )۱( ماده واحده 
قانــون بودجه ســال ۱۴۰۰ 
جهت تخصیص ارزش سهام 
بــا مبادله منابع ارزی حاصل 
از صــادرات نفت و گاز اقدام 
نمایــد و درآمــد حاصــل از 
تغییــر نرخ کاالهایی که با ارز 
ترجیحی تامین شده است را 
به میزان و روشــی که توسط 
دولت تعیین می گردد به افراد 

مشمول پرداخت کند.

مطابــق تصمیــم جدیــد 
قیمــت  صنعــت  وزارت 
گــذاری محصوالت پرتیراژ از 
شــورای رقابت گرفته شــد تا 
خودروســازان امکان افزایش 

قیمت ها را پیدا کنند.
 در طــول ماه های اخیر بحث 
تولیــد زیان ده شــرکت های 
افزایــش  و  خودروســاز 
خودروهای ناقص کف کارخانه 
به همراه مطالبات معوق قطعه 
ســازان عاملی شــد تــا وزیر 
صنعت وعده رفع مشــکات 
آن هــم طــی دو هفته اخیر را 
اعام کند. البته همین موضوع 
بــا ابهامات زیادی از ســوی 
بخش قطعه سازی کشور روبه 
رو بود چراکه مشــخص نبود 
خودروسازان با کدام سیاست 
روشــن می خواهند مطالبات 
معوق قطعه سازان را پرداخت 
و حتــی افزایــش تولید را هم 
اجرایی کنند.با افزایش قیمت 
خودروهــای ایــران خودرو و 
سایپا آنهم از روز گذشته به نظر 
می رسد توافق جدیدی از سوی 
وزارت صنعت و خودروسازان 

انجام شــده تا با اجرایی کردن 
آن بخشی از مشکات صنعت 
خودروســازی برطرف شود.  
هنوز مشــخص نیست قیمت 
هــای جدید محصوالت ایران 
خودرو و ســایپا براساس کدام 
فرمول بوده است اما همچنان 
شــورای رقابت مدعی اســت 
بایــد قیمت های جدید مورد 
تصویــب این بخش قرار گیرد 
امــا با توجه بــه اینکه رئیس 
شــورای رقابت هنوز مشخص 
نشده خودروسازان نمی توانند 
افزایش قیمتی را لحاظ کنند.  
اما نکته اینجاســت براساس 

مصوبه ۲۸ مهرماه ســران سه 
قوه قیمت گذاری دستوری از 
صنعت خودرو حذف شــده و 
برهمین اســاس دیگر شورای 
رقابت متولــی قیمت گذاری 
خودرو نیست.کسب اطاع از 
تصمیــم جدید وزارت صنعت 
برای قیمت خودرو نشــان از 
آن دارد که خودروســازان در 
جلسات مختلف پیشنهاداتی 
را بــرای تعیین تکلیف قیمت 
خــودرو مطرح کــرده اند. به 
اعتقــاد آنها بــا افزایش حجم 
خودروهای ناقص کف کارخانه 
و مطالبات معوق قطعه سازان 

امکان تولید به ســختی فراهم 
است و باید چاره اساسی برای 
آن به کار گرفته شود. درطول 
این جلســات پیشنهاد تعیین 
قیمت خودرو براساس حاشیه 
بــازار از طرف خودروســازان 
مطرح شــد اما در نهایت این 

موضوع به تصویب نرسید.
قیمت خودرو رســماً ۱۴ تا ۱۷ 
درصــد افزایــش یافت/ اعام 
قیمت جدید محصوالت سایپا 

در آبان ۱۴۰۰+ جدول
بررســی ها نشــان می دهد 
خودروســازان قرار است در 
سر رســید تحویل خودروها 

به مشتریان برای محصوالت، 
فرمول دســتورالعمل قیمت 
گــذاری خودروی شــورای 
رقابــت را ضمــن محاســبه 
نرخ تــورم بخشــی اجرایی 
کنند. البته این موضوع برای 
آن دســته از افرادی اســت 
که بــه تاریخ زمــان تحویل 
خودروهای خود رســیده اند. 
البته هنوز خودروسازان از این 
موضوع راضی نیستند اما فعًا 
این تصمیم اجرایی شده است. 
به نظر می رسد در فروش های 
فوق العاده هم قرار شده قیمت 
تمام شــده خودرو با محاسبه 
۱۰ درصد سود اجرایی شود.

مطابــق تصمیمــات جدید 
خودرویــی محصوالتــی که 
در رهــن خودروســاز بودند 
نیــز آزاد می شــوند تا میزان 
عرضه خودرو دربازار افزایش 
پیــدا کنــد و همزمــان بــا 
کاهش زیان خودروســازان با 
قیمــت های جدید، پرداخت 
بدهــی به قطعه ســازان هم 
 با ســرعت بیشــتری همراه 

شود.

فروش فوری گران تر از خودروهای پیش فروشی

خودرو در کارخانه ۲ قیمتی شد

 متأســفانه سال هاســت بــا ورود پیمانکاران بخش 
خصوصی برای به کارگیری نیروی انســانی در بدنه 
دولت، نیروهایی با عنوان شرکتی در قالب قراردادهای 
متفاوت از جمله حجمی ســاعتی معین و... که بیش 

از ۱۷ نوع مطرح شده است، به کار گرفته می شوند.
 مغایرت وضعیت نیروهای رسمی با دیگر نیروها ضمن 
آنکه مصداق عینی بی عدالتی اجتماعی است، منجر 
به کاهش بازده عملکرد آن ها نیز می شــود. عاوه بر 
شــرایط کار و مؤلفه های شــغلی برای این گروه ها در 
دریافت حقوق و استفاده از امکانات رفاهی و... تفاوت 

چشمگیری با سایر کارکنان دولت دارند.
 معضل وضعیت کارکنان منجر به آن شد که مجلس 
شــورای اســامی اقدام به تهیه طرح »ســاماندهی 
اســتخدام کارکنان دولت« کند؛ علی بابایی کارنامی 
نائب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اســامی پیشــتر در همین زمینه به میزان گفته بود 
طرح ســاماندهی استخدام کارکنان دولت از ابتدای 
مجلس یازدهم مطرح شده است که با توجه به این که 
در کشور شاهد بیش از ۱۶ الی ۱۷ نوع قرارداد ازجمله 
شــرکتی، حجمی، پــروژه ای، یک روزه، کارمزدی و 
... هســتیم که از دریچه آن ها به نیروی انســانی نگاه 
می شــود و متأســفانه در اعمال این موارد سلیقه ای 

رفتار می شود.
ح ساماندهی کارکنان دولت   آیا اجرای طر

بارمالی دارد؟
به کارگیــری کارکنــان دولت توســط پیمانکاران و 
واســطه ها به زعم کارشناســان، نه تنها باری از دوش 
دولت برنداشــته اســت بلکه موجب تضییع حقوق 
نیروهای جذب شــده توســط آنان که تعداد زیادی 
هســتند، نیز شده اســت به دلیل اینکه پیمانکاران 

علی رغم دریافت مبالغ هنگفت از دولت برای پرداخت 
حقوق کارکنان شــرکتی  حداقل حقوق و دســتمزد 
را به آنان پرداخت می کنند و ســود های کانی بابت 
کار انجام نشــده دریافت می کنند چه بســا با اجرای 
طرح ساماندهی کارکنان دولت عاوه بر برخورداری 
کارکنان شرکتی از حقوق مسلم خود بار مالی کمتری 

نیز بر دولت تحمیل شود.
طرح ساماندهی کارکنان  دولت در حالی در کمیسیون 
اجتماعی مجلس شــورای اسامی تصویب شده که 
بارقه ای از امید را در دل کارکنان ایجاد کرده اســت؛ 
کارکنانی که سال هاســت باتکلیف هستند و عاوه 
بــر عــدم بهره مندی از حقوق قانونی خود دچار ابهام 

درباره آینده شغلی خود هستند.
 پیرو وعده های نمایندگان مجلس یازدهم، درنهایت 
۲۳ شــهریور ۱۴۰۰ در نشســتی در کمیســیون 
اجتماعی با حضور مدیران ارشد دولتی ازجمله رئیس 
جدید ســازمان امور اداری و استخدامی کشور، طرح 
»ساماندهی کارکنان دولت« به دلیل ایجاد بار مالی 
بــرای دولــت معلق و قرار  شــد دولت ظرف ۴۵ روز 

الیحه ای در این زمینه ارائه دهد.
خلیــل بهروزی فــر دبیر اول کمیســیون اجتماعی 
مجلس شورای اسامی با اشاره به این که نکته مهم این 
است که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت نباید 
با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت داشته باشد، گفت: 
اما با توجه به این که غالباً کسانی که بین سازمان های 
دولتی و نیروی کار تحت عنوان پیمان کار و یا عناوین 
دیگــر دریافت مالی دارند فقط بخشــی از این مبلغ 
دریافتی را به عنوان حقوق یا دســتمزد به نیروی کار 
پرداخت می کنند دریافتی این نیروهای از پیمانکاران 
حداکثر ۵ میلیون تومان در هرماه است درصورتی که 

مبالغی که این واســطه ها از سازمان ها و ادارات برای 
پرداخــت حقوق کارکنــان دریافت می کند بالغ بر ۷ 

میلیون تومان در ماه برای هر نفر است.
روز ســه شنبه، ۲۳ شهریورماه رئیس سازمان اداری 
و اســتخدامی کشور در حالی در نشست کمیسیون 
اجتماعــی تعهــد داد کــه تــا ۴۵ روز آینده الیحه 
ســاماندهی کارکنان دولت را به مجلس تقدیم کند 
که حاال بیش از پنجاه و هشــت روز از جلســه  بیست 
و ســوم شهریورماه گذشــته است؛ یعنی مدت زمان 
دولت برای ارائه الیحه ســاماندهی به پایان رســیده 
اســت و فرجه ی زمانی مدیــران جدید دولتی برای 
تعییــن تکلیف نیروهــای باتکلیف زیرمجموعه ی 
خود به اتمام رسیده است اما هنوز خبری از الیحه ی 
ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیست؛ الیحه ای 
که علی الظاهر قرار اســت جایگزین طرح ساماندهی 

استخداِم ارائه شده توسط نمایندگان مجلس باشد.
علی بابایی کارنامی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شــورای اسامی در خصوص تعیین تکلیف 
طــرح ســاماندهی کارکنان دولت بــا توجه به اتمام 
مهلت ۴۵ روزه به خبرنگار میزان گفت: بررسی طرح 
ســاماندهی کارکنان دولت در دســتور کار قرارداد و 
روز یکشــنبه ۲۳ آبــان ماه ایــن طرح با حضور آقای 
لطیفــی معاون منابع انســانی واداری رئیس جمهور 
در کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسامی 

موردبحث قرار خواهد گرفت.
 که ابتدا از ســوی وکای ملت مطرح شــد، به دلیل 
تعهد رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای 
ارسال الیحه  ای از سوی دولت در همین زمینه، ظاهرا 
به حاشــیه رفته و با گذشــت موعد وعده مقام دولتی 

هنوز سرنوشت آن معلوم نیست.

ح ساماندهی کارکنان را کشید وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی ترمز طر

بالتکلیفی در بهارستان

روزنامه اقتصادی صبح ایران
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کوتاه از انرژی

بین الملل

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران خبر داد؛

افزایش ۲۰ درصدی 
 مصرف گاز 

در ۷ روز گذشته
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران از افزایش ۲۰ درصدی 
مصرف گاز در بخش خانگی در 
یــک هفته گذشــته خبر داد و 
گفت: اکنون مصرف گاز بخش 
خانگــی بــه ۴۸۰ میلیون متر 
مکعب در روز رســیده اســت.

محمدرضا جوالی با اشــاره به 
اینکه مصرف گاز بخش خانگی 
در هفته گذشــته ۴۰۰ میلیون 
متر مکعب در روز بوده اســت، 
افــزود: این رقم اکنون به ۴۸۰ 
میلیــون متر مکعــب افزایش 
داشــته اســت.وی ادامه داد:  
مقایسه مصرف با سال گذشته 
درست نیست، زیرا سال گذشته 
دمــای هــوا باالتــر بود.مدیر 
دیســپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران اظهار داشت: از سه هفته 
پیش که بارش ها آغاز شــده و 
همچنان ادامــه دارد، افزایش 
۱۰۰ درصــدی در مصرف گاز 
نســبت به همین بازه زمانی در 
سال ۹۹ را شاهد بودیم، ضمن 
اینکــه پیش بینی هــا حاکی از 
کاهش ۲ درجه ای دما نســبت 
بــه پارســال دارد.پیش از این 
نیــز مدیرعامل شــرکت ملی 
گاز ایران هشــدار داده بود که 
بــا مصرف بیــش از حد گاز در 
بخش خانگی مواجه هســتیم و 
پیش بینی می شود ، مصرف گاز 
در آینده به بیش از ۴۰۰ میلیون 

مترمکعب در روز برسد.» 

عضو کمیسیون انرژی مجلس :

اعطای تسهیالت به 
صنایع بزرگ برای تولید 
برق خالف قوانین است

عضو کمیســیون انرژی مجلس 
بــا بیان اینکه تفاهم نامه منعقد 
شــده میان وزارتخانه های نیرو 
و صمــت با هــدف تامین برق 
صنایع بزرگ با سیاســت های 
کلــی اقتصاد مقاومتی و اصاح 
الگــوی مصــرف مغایرت دارد، 
گفــت: در حالی انواع و اقســام 
تسهیات به صنایع بزرگ برای 
تولید برق تعلق می گیرد که قرار 
بود این صنایع با درآمد سرشار و 
منابع گسترده خود اقدام به این 

مهم کنند.
مالک شــریعتی نیاســر عضو 
کمیســیون انــرژی مجلس در 
جلســه مشــترک کمیسیون 
انــرژی بــا وزرای صمت، نفت و 
نیرو با انتقاد از تفاهم نامه منعقد 
شده میان وزارتخانه های نیرو و 
صمت با هدف تامین برق صنایع 
بزرگ، گفت: براساس تفاهم نامه  
منعقد شــده میان وزرای نیرو و 
صمت، نه تنها صنایع بزرگ وادار 
نمی شوند که از منابع خودشان و 
بدون اســتفاده از منابع عمومی 
کشور برق تولید کنند بلکه انواع 
و اقســام تسهیات نیز به آن ها 
تعلــق می گیرد در حالی که قرار 
بود این صنایع با درآمد سرشــار 
و منابع گســترده خود این اقدام 

را انجام دهند.

پیش بینی دولت 
آمریکا از مازاد عرضه 
نفت در سال آینده

افزایــش عرضــه از ســوی 
کشورهای اوپک و شرکت های 
آمریکایی در سال آینده نهایتا 
قیمت هــا را پایین تر خواهد 
بــود. اداره اطاعــات انرژی 
آمریــکا در گزارش دورنمای 
انرژی کوتاه مدت که روز سه 
شنبه منتشر شد، پیش بینی 
کرد قیمت پایه نفت آمریکا تا 
دســامبر به پایین ۸۰ دالر در 
هر بشکه کاهش پیدا کرده و 
تــا پایان ســال ۲۰۲۲ به ۶۲ 
دالر افــت می کند. میانگین 
قیمت هر بشــکه نفت برنت 
هــم در ســال ۲۰۲۲ به ۷۲ 
دالر می رســد. قیمت بنزین 
در آمریــکا تا فوریه به پایین 
ســه دالر در هر گالن خواهد 
رسید.این آژانس پیش بینی 
کرد ذخایــر جهانی نفت در 
سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر رشد 
تولیــد اوپک پاس و آمریکا و 
کندی رشــد تقاضای جهانی 
بــرای نفت، افزایش پیدا می 
برای  بایــدن  کنند.دولــت 
مقابلــه با بــاال رفتن قیمت 
بنزیــن که اکنون در باالترین 
رکــورد از ســال ۲۰۱۴ قرار 
دارد، تحت فشــار قرار دارد. 
اما این گزارش ممکن اســت 
اســتدالل ها برای برداشــت 
از ذخایــر نفت اســتراتژیک 
آمریــکا را تضعیف کند. این 
مســتقیم ترین اقدامی است 
که رییس جمهور آمریکا می 
تواند برای پایین بردن قیمت 
سوخت انجام دهد به خصوص 
پــس از این که کشــورهای 
اوپک پاس درخواســت وی 
برای افزایش ســریع تر تولید 

را نادیده گرفتند. 

هشدار عربستان درباره 
کاهش ظرفیت مازاد 

تولید نفت
مدیرعامل آرامکوی ســعودی 
اعــام کرد با بازگشــت تقاضا 
برای ســوخت جت به ســطح 
پیــش از بحــران کرونا، جهان 
بــا کاهش ظرفیت مازاد تولید 
نفت در ســال آینده روبرو می 
شــود.امین ناصــر در مجمع 
مدیریــت جهانــی نیک کی 
گفــت: ظرفیت مــازاد تولید 
صنعت نفت که در حال حاضر 
سه تا چهار میلیون بشکه در روز 
است، اندکی راحتی خیال برای 
بــازار ایجاد می کند اما نگرانی 
من این است که ظرفیت مذکور 
ممکن است کاهش پیدا کند به 
خصوص سال آینده که انتظار 
می رود تقاضا رشــد بیشتری 
پیدا کند.مدیرعامل بزرگترین 
شرکت صادرکننده نفت جهان 
گفت: افزایش پیش بینی شده 
تقاضا برای سوخت جت ، همه 
ظرفیت مــازاد تولید را حذف 

خواهد کرد. 

نفت و انرژی 4

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:

صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی 
وضع مطلوبی دارد

عضو هیئت رئیســه کمیســیون 
انرژی مجلس شــورای اســامی 
گفت: صــادرات نفت و محصوالت 
پتروشیمی ایران وضع مطلوبی دارد 
و از طریق تهاتر نفت با کاال و خدمات 
با شرایط بهتری هم روبه رو خواهیم 
شد.حسین حسین زاده ، به نشست 
چندی پیش وزیر نفت با نایب رئیس 
اول مجلس شورای اسامی، اشاره 
کــرد و گفت: پس از این نشســت 
آقــای نیکزاد اعام کرد که عملکرد 
وزارت نفت در زمینه صادرات نفت 
و دیپلماسی نفتی قابل قبول است، 
بنده نیز معتقدم رقم فروش نفت در 
مقایســه با گذشته روند افزایشی و 
صادرات پتروشیمی وضع مناسبی 
دارد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
انرژی مجلس به موضوع تهاتر نفت 
اشاره کرد و افزود: بدون شک تهاتر 
نفتی، ظرفیت بسیار مطلوبی برای 

سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی 
به شمار می آید و وضع صادرات نفت 
را هم در شرایط بهتری قرار خواهد 
داد.وی تصریح کرد: معتقدم افزون 
بــر افزایــش صادرات نفــت، نگاه 
بلندمدت و محوری بر نگهداشت و 
صیانت از ازدیاد برداشت، می تواند 
به توسعه هرچه بیشتر صنعت نفت 
و پتروشــیمی منجر شود.بر اساس 
ایــن خبر ؛ وزیر نفت ۱۸ مهرماه در 
حاشــیه نشست کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اسامی با 
بیان اینکه به زودی خبرهای خوبی 
در زمینــه تنوع قراردادهای نفتی و 
میعانــات گازی و تهاتر نفتی اعام 
می شــود، گفته بود: با توجه به نیاز 
دنیا به انرژی و با اســتفاده از توان و 
ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، 
فروش نفت به صــورت تهاتری در 

دستور کار ما قرار گرفته است.

گران ؛ گفته معامله  بر اساس  

 چین خرید نفت ایران را 
افزایش داد

معاملــه گران و شــرکت های رصد 
کشتی می گویند واردات نفت ایران 
از ســوی چین در ســه ماه گذشته 
بــاالی نیم میلیون بشــکه در روز 
مانده اســت، زیرا تخفیف مناسب 
آن به ریســک نقــض تحریم های 
آمریکا مــی ارزد.دولت جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا در شــرایطی 
کــه به دنبال مذاکرات هســته ای 
اســت، تاکنون تصمیم گرفته است 
تحریم ها علیه افراد و شــرکت های 
چینــی را اجرایی نکند.پس از افت 
واردات در ژوئــن و ژوییه از رکورد 
باالیی که در ماه مه مشــاهده شــد 
که بــه دلیل محدودیت ســهمیه 
های واردات بود، پاالیشــگاه های 
خصوصی چین با صدور سهمیه های 
واردات جدیــد از ســوی دولت، بار 
دیگــر از خرید نفــت ارزان تر ایران 
استقبال کردند.اِما لی، تحلیلگر بازار 

چین شرکت رصد نفتکش ورتکسا 
اظهار کرد: تخفیف چشــمگیر نفت 
ایران و سهمیه واردات جدید، تقاضا 
از ســوی پاالیشگاه های خصوصی 
چین را تقویت کرده اســت. حاشیه 
ســود پاالیش قوی هم از این روند 
حمایت می کند.صادرات نفت ایران 
که اکنون حدود ۱.۳ میلیارد دالر در 
ماه ارزش دارد ، منبع درآمد مهمی 
برای تهران است. ایران و قدرت های 
جهانــی قرار اســت در ۲۹ نوامبر 
مذاکرات هســته ای را از سربگیرند 
تــا توافق هســته ای را احیا کنند 
کــه زمینه را برای رفع تحریم های 
آمریکا علیه فروش نفت ایران هموار 
می کند.طبق آمار شــرکت ورتکسا 
آنالیتیکــس، واردات نفت ایران به 
چیــن در اوت به ۶۶۰ هزار بشــکه 
در روز و در ســپتامبر به ۵۴۵ هزار 

بشکه در روز رسید .

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی 
صنعت برق ، با اشــاره به از مدار خارج شــدن چندین 
نیروگاه برق آبی در کشــور گفت: در حال حاضر چندین 
نیروگاه برق آبی در کشــور با توجه به کمبود بارش های 
سال گذشته از مدار تولید خارج شده اند. مصطفی رجبی 
مشهدی ادامه داد: در حال حاضر ۵ نیروگاه برق آبی در 
کشور از مدار خارج شده اند.مدیرعامل شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: پنج 
نیروگاه برق آبی شهید عباسپور۲، کرخه، کارون۴، سیمره 
و کان با ظرفیت به ترتیب ۱۰۰۰، ۴۰۰، ۱۰۰۰، ۴۸۰، ۶۶ 

مگاوات و جمعاً ۲ هزار و ۹۴۶ مگاوات در اثر کاهش بارش و 
خشکسالی از مدار خارج شده اند.او ادامه داد: در حال حاضر 
میزان تولید برق در نیروگاه های برق آبی کشور نسبت به 
سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته است، به طوری که 
نیاز کشور در حال حاضر از طریق نیروگاه های حرارتی و 
با توان کامل تامین می شود.او با اشاره به ظرفیت های فعلی 
نیروگاه های برق آبی کشور عنوان کرد: در مجموع ظرفیت 
نیروگاه های برق آبی کشور بیش از ۱۲ هزار مگاوات است، 
ولی در تابستان امسال به طور متوسط فقط ۴ تا ۵ هزار 

مگاوات آن در مدار بوده است.

ح کرد: مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران مطر

کشور  آبی در  ج شدن ۵ نیروگاه برق  از مدار خار

؛ نگاهی به شرایط فروش نفت طی چند سال اخیر

دوراندیشی یا روزمرگی؛ جهت  گیری وزارت نفت کدام است؟
اگرچــه یکــی از برنامه های 
اصلــی وزیــر نفــت اتمــام 
طرح هــای پتروپاالیشــی در 
دولت سیزدهم عنوان شده اما 
طی دو ماه گذشــته خبری از 
تعیین تکلیف این طرح ها نبوده 
و برنامه ای در این زمینه اعام 

نشده است. 
با بررســی شرایط فروش نفت 
طــی چند ســال اخیر، ســیر 
رو به رشــد وابســتگی صنایع 
کشــور بــه فراورده های نفتی 
پتروشیمیایی،  می توان به این 
نتیجه رسید که در حال حاضر 
اجرای طرح های پتروپاالیشی 
اهمیتــی کامًا راهبردی برای 
کشور دارد. در چند سال اخیر 
تحریم واردات بنزین و فروش 
نفت کشــور را با چالش مواجه 
کرده اســت، اگــر همین روند 
خام فروشــی ادامه پیدا کند، 
تحریم هــای آینــده از جنس 
ممانعــت از خرید فراورده های 
پتروشــیمیایی و شــیمیایی 

مورد نیاز کارخانجات و ساخت 
کاالهــا خواهد بود.با روی کار 
آمدن وزارت نفت دولت جدید 
اصلی ترین تغییر رویکرد، عزم 
ایــن وزارتخانه برای رهایی از 
خام فروشــی نفت بــا احداث 
پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه ها 
بــود. به طوریکه جــواد اوجی 
وزیــر نفــت بر لزوم توســعه 
ایجــاد  و  پتروپاالیشــگاه ها 

پارک های شیمیایی ذیل آنها 
تاکید داشــت.در همین راستا 
طــی حکم انتصاب ســاالری 
بــه مدیرعاملی شــرکت ملی 
پاالیــش و پخــش، مهم ترین 
مأموریــت وزیــر نفــت بــه 
مدیرعامل جدید این شــرکت 
»پیگیــری ویــژه بــه منظور 
اجــرای مؤثــر طرح های ارتقا 
کیفی پاالیشــگاه های موجود 

و پروژه هــای احداث ظرفیت 
جدید پاالیشی )پتروپاالیشی( 
مصوب شده در راستای تحقق 
قانــون حمایــت از توســعه 
صنایع پایین دســتی نفت خام 
و میعانات گازی با اســتفاده از 
سرمایه گذاری مردمی تعریف 
شــد. پتروپاالیشگاه ها در این 
ســه ماه به دلیل درگیر شدن 
بــه روزمرگی ها ، مجــدداً به 

فراموشی ســپرده شده است. 
هرچنــد طبق قانون جدید بنا 
نیســت وزارت نفــت به عنوان 
بازیگر نقش اصلی در طرح های 
جدید پتروپاالیشگاهی نقشی 
ایفــا کنــد، ولی به ســرانجام 
رسیدن طرح های مجوزگرفته 
بدون ایفــای نقش حاکمیتی 
وزارت نفت غیرممکن اســت. 
در ایــن زمینــه اولویت بندی 
پتروپاالیشــگاهی  طــرح   ۸
جدیدالتاســیس و همچنین 
۱۲ طــرح ارتقــای فنــاوری 
پاالیشگاه های موجود و تمرکز 
بر آنها بــا حمایت های دولتی 
)از نوع غیرمالی(، تســریع در 
اعطای مجوزها،  ارائه تضامین 
برای اخذ فاینانس، تســهیل 
روند تأمین الیسنس طرح ها، 
رایزنی هــای بیــن المللــی و 
همچنین پیگیری و نظارت بر 
طرح های یادشــده و پیشرفت 
پروژه هــا طبــق موعــد مقرر 

می باشد.
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5بانک و بیمه
اخبار

رئیس کل بانک مرکزی:

بانک ها در پرداخت 
 تسهیالت خرد 

تسهیل گری کنند

رئیس کل بانــک مرکزی از مدیران 
عامل بانک ها خواســت در پرداخت 
وام های خرد به اشــخاص دارای رتبه 
اعتباری مناسب تسهیل گری کنند.

دکتــر علی صالح آبادی در جلســه 
دوره ای بــا مدیران عامــل بانک ها، 
افزود: یکی از مطالبات مردم از شبکه 
بانکی تســهیل در اعطای تسهیات 
اســت و در این راســتا انتظار می رود 
شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری 
متقاضیان شــرایط ســهل تری را در 
خصوص ســازوکار اعطای تسهیات 
خــرد بــه متقاضیــان دارای رتبه 
اعتباری مناســب در نظر بگیرد.وی 
با اشــاره به اینکــه مفروضات طرح 
شــده برای تدوین قانون بودجه سال 
آینده توســط دولت مطلوب است و 
پیش بینی می شــود شاهد بهبود در 
شــرایط اقتصاد کان کشور باشیم، 
عنــوان کرد: باید این موضوع در نظر 
گرفته شود که تکالیف قانونی که برای 
بانک ها در نظر گرفته می شود قابلیت 
اجرا داشته باشد و بانک ها بتوانند به 
طور کامل در تکالیف مربوطه را اجرا 
کننــد تا رضایت ذینفعان از عملکرد 
شــبکه بانکــی بهبود یابــد و در این 
راســتا مشارکت فعاالنه شبکه بانکی 
در کنار بانک مرکزی ضروری اســت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به 
ناتــرازی برخــی بانک ها تاکید کرد: 
بانک مرکزی نسبت به موضوع اضافه 
برداشــت بانک هــا از بانک مرکزی 
همواره حساســیت داشته و رفع این 
مشکل که در خصوص برخی بانک ها 
به ناترازی مزمن تبدیل شده است را 
در دســتور کار دارد و در این زمینه 
اهتمام ویژه بانک های ذیربط ضروری 
است.رئیس شــورای پول و اعتبار با 
اشــاره به ضرورت تقویت بازار پول و 
سرمایه و هم افزایی هر چه بیشتر این 
دو بازار در راستای رفع نیاز بنگاه های 
اقتصادی به منابع مالی تصریح کرد: 
بازار ســرمایه در کنار شــبکه بانکی 
می تواند نقش قابل توجهی در تامین 
مالــی بنگاه های اقتصادی ایفا کند و 
از ایــن رو همکاری و هم افزایی بازار 
پول و سرمایه باید تقویت شود.رئیس 
کل بانک مرکزی با اشــاره به شرایط 
ارزی کشور، گفت: ارزش معامات ارز 
در ســامانه نیما در هفت ماهه امسال 
معادل کل سال ۱۳۹۹ بوده است و در 
بازار متشکل ارزی نیز حجم معامات 
تاکنون ۱.۱ میلیارد بوده که نشــان 
از بهبود شــرایط ارزی کشور است و 
پیش بینــی می کنیم همین روند رو 
به رشد تا پایان سال نیز ادامه داشته 

باشد.
صالح آبــادی در پایــان بر همفکری 
و تعامل مســتمر بانــک مرکزی با 
بانک هــا بــه ویــژه در فرآیند وضع 
مقــررات و بخشــنامه ها بــا هدف 
ارتقای عملکرد شــبکه بانکی تاکید 
کرد. در این نشســت مدیران عامل 
بانک ها و موسســات اعتباری نیز به 
طــرح دیدگاه ها و نقطه نظرات خود 
پیرامون موضوعات مرتبط با شــبکه 

بانکی پرداختند.

رییس اداره کل توسعه بانکداری 
الکترونیک پست بانک ایران  خبر داد؛ 

رشد ۶۵ درصدی مبلغ 
کنش های   ترا

پست بانک ایران 

اســماعیل عســگری رییس اداره 
کل توســعه بانکــداری الکترونیک 
پست بانک ایران اظهار داشت: مبلغ 
تراکنش دســتگاه های خود پرداز، 
پایانه شــعب، پایانه فروشــگاهی و 
درگاه های الکترونیکی بانک، از یک 
هزارمیلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال در 
هفت ماهــه ســال ۱۳۹۹ به ۲هزار 
میلیارد و ۲۶۲میلیون ریال تراکنش 
در هفت ماهــه ۱۴۰۰ افزایش پیدا 
کرده اســت که رشد ۶۵ درصدی را 
نشــان می دهد.عسگری ضمن بیان 
مطلب فــوق افزود: دســتگاه های 
خودپــرداز و پایانــه فروشــگاهی 
بیشــترین سهم را به خود اختصاص 
داده انــد و نکته حائــز اهمیت این 
اســت که مبلغ تراکنش درگاه های 
الکترونیکــی بانــک در مقایســه با 
هفت ماهه ســال گذشته، بیش از ۳ 

برابر شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه فراهم کردن 
دسترســی بــه خدمــات بانکی و 
مالــی به ویژه در مناطق روســتایی 
اولویت هــای  از  کم برخــوردار  و 
پســت بانک ایران اســت، افــزود: 
بررسی صورت گرفته نشان می دهد 
روزانه بیش از ۸/۲ میلیون تراکنش 
از طریــق ابزارهــای الکترونیک و 
درگاه های پســت بانک ایران انجام 
می شــود کــه پایانه فروشــگاهی و 
دســتگاه خودپرداز، بیشترین سهم 
از تراکنش هــا را دارنــد که در این 
مدت تعداد تراکنش دســتگاه های 
خودپــرداز، پایانــه شــعب، پایانه 
فروشگاهی و درگاه های الکترونیکی 
بانــک از ۴۴۴ میلیــون تراکنش در 
هفت ماهه ســال گذشــته به ۵۸۰ 
میلیــون تراکنــش در پایان مهرماه 
۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده که رشد ۳۱ 
درصدی را نشان می دهد.همچنین 
تعداد ابزارهای الکترونیکی این بانک 
از قبیــل؛ خودپرداز، پایانه شــعب، 
پایانــه فروشــگاهی و درگاه هــای 
الکترونیک در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به 
دو میلیون و ۱۹۰هزار و ۳۴۲ رسید 
که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ 
به میزان ۳۳ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل بانک ســپه اولویت اصلی این بانک را تحقق 
شــعار حمایت اقتصادی عنوان کرد و از آمادگی کامل 
بــرای ارائه خدمات و تســهیات بــه تولیدکنندگان 
و صنایــع مولد خبر داد. آیت الــه ابراهیمی مدیرعامل 
بانک ســپه به همراه جمعی از مدیران ارشــد در بازدید 
از شــعبه مســتقل نگین با تأکید بر اهمیت بازاریابی در 
شناســایی و جذب  مشتریان شاخص خواستار تقویت 

تیم بازاریابی مستقر در شعب بانک شد.وی در این بازدید افزون بر بررسی آمار 
عملکردی شعبه مذکور به تغییر ترکیب منابع، مصارف بهینه و ارائه تسهیات 
با ریســک کمتر، یکســان سازی نرخ سود سپرده ها، وصول مطالبات و تقویت 
بخش ارزی تأکید کرد.ابراهیمی با اشاره به قدمت بانک سپه و توان مضاعفی 

که پس از پروژه ملی ادغام به بدنه بانک تزریق شده است، 
تصریح کرد: اســتفاده از ظرفیت های بانک های ادغامی، 
تقویت زیرســاخت ها، توجه بــه  بانکداری الکترونیک 
و پیش بینی نیازهای مشــتریان بانک ســپه را به عنوان 
بانکی پیشــرو در کشــور تبدیل خواهد کرد.به گفته او 
یکی از مزیت های رقابتی بانک ســپه وجود سرمایه های 
انســانی جوان، مستعد و متخصصی است که می توانند 
در بازار رقابتی شبکه بانکی نقش تأثیرگذار و ماندگار ایفا کرده و موفقیت های 
بی شــماری برای بانک رقم بزنند.مدیرعامل بانک ســپه در خاتمه بازدید ؛ با 
کارکنان شعبه مستقل نگین )قاسم سلیمانی( دیدار و ضمن گفتگو با آنان، از 

پیشنهادات همکاران استقبال کرد.

مدیرعامل بانک ســپه :

اولویت اصلی بانک سپه حمایت از تولید و صنایع مولد است

خبر ویژه

مدیرعامل بانک مهر ایران :

گزیر است الکترونیکی شدن عملیات بانکی و قراردادهای تسهیالت نا
وزیــر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در 
نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی 
خواستار اجرای کامل و تسریع روند اجرای 
الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیات 
بانکــی به عنوان یکی از اولویت های اصلی 
تیم اقتصادی دولت شــد. موضوعی که از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت چرا که به 
اعتقاد کارشناســان پولی و بانکی، هم به 
نظارت بیشــتر و بهتر بــر بانک ها کمک 
می کنــد و هم عاوه بر شــفاف ســازی، 
باعث کاهش تشکیل پرونده های تخلفات 
نیزخواهد شد. به عبارت دیگر این اقدام را 
مــی توان به عنوان تحولی بزرگ در نظام 
بانکی کشور دانست که بسیاری از دعاوی 
بیــن وام گیرنــدگان و بانک ها را نیز حل 
خواهــد کرد. در همین باره دکتر مرتضی 
اکبــری، مدیرعامل بانک مهر ایران اظهار 
کرد: مشــتریان بانک هــا اکنون فرصتی 
برای مراجعه به شــعبه و دریافت خدمات 
بانکــی ندارند بنابراین باید خدمات بانکی 
را در فضایی ارائه کنیم که مشتری بتواند 
به راحتی دسترسی داشته باشد نه اینکه 
او مجبور باشــد بــرای دریافت خدمات 
بانکی حتما به شــعبه مراجعه کند.وی با 
بیان اینکه خوشــبختانه توسعه ابزارهای 
مبتنی بــر فناوری اطاعات این امکان را 
در اختیار ما گذاشــته و الزم اســت به این 
ســو حرکت کنیم، تصریح کرد: شــیوع 
بیمــاری کووید۱۹ هر چند مشــکات 

بسیاری ایجاد کرد، اما یکی از موارد مثبت 
آن گســترش فرهنگ استفاده از ابزارهای 
الکترونیکی بود؛ به نحوی که حتی برخی 
افراد و سازمان هایی که در برابر این مهم، 
مقاومت می کردند نیز ناگزیر به تغییر رویه 
شــدند. مدیرعامل بانک مهر ایران گفت: 
خوشبختانه شــبکه بانکی کشور به طور 
کلــی در حوزه ابزارهــای غیرحضوری و 
بانکــداری نوین موفق عمــل کرده و در 
حال حاضر بســیاری از خدمات به صورت 
غیرحضوری به مشتریان ارائه می شود. با 
این حال ضروری اســت این ابزارها بیش 
از پیش گسترش یابند. الکترونیکی شدن 
عملیات بانکی و قراردادهای تسهیات که 
به تازگی مورد تأکید وزیر محترم اقتصاد نیز 
بوده، امری گریزناپذیر است و بانک ها باید به 
این سو حرکت کنند.اکبری ادامه داد: برای 
تسریع توسعه ابزارهای غیرحضوری، الزم 

اســت برخی از قوانین و مقررات حاکم بر 
شبکه پولی و بانکی به روز و دست بانک ها 
در این حوزه بازتر شــود. همچنین ممکن 
اســت برخی بانک ها در ســطح بدنه خود 
مقاومت هایی برای اجرای تغییرات داشته 
باشند که این موضوع نیز با گذر زمان حل 

می شود.

تجربه موفق بانک مهر ایران 
مدیرعامــل بانک مهر ایــران با تاکید بر 
اینکه خوشــبختانه بانک مهــر ایران در 
حوزه بانکداری نوین و توســعه ابزارهای 
غیرحضوری مبتنی بر فناوری اطاعات، 
پیشتاز شبکه بانکی است، افزود: از آنجایی 
که بانک مهر ایران، خدمات بانکداری خرد 
را به مشتریان خود ارائه می دهد، در راستای 
برنامه های اصاح ســاختار و الکترونیکی 
کــردن عملیات اجرایی شــعب و ایجاد 

یک بانک تمام هوشــمند، سامانه جامع 
میعاد )مدیریت یکپارچه عملیاتی اجرایی 
دیجیتال شــعب بانک( با زیرسامانه های 
مختلف طراحی و در همه شعب عملیاتی 
شده است.وی درباره سامانه میعاد توضیح 
داد: الکترونیکی کردن قراردادها و فرم های 
افتتاح حساب و تسهیات، تعریف امضای 
الکترونیک و حذف هرگونه پرینت کاغذ، 
با هدف تکمیل عملیات بانکداری ســبز 
و تســریع در انجام امور بانکی مشــتریان 
صورت گرفته است. همچنین دیجیتالی 
کردن اسناد و فرم های قرارداد این امکان 
را ایجــاد می کند تا مراجعان و متقاضیان 
استفاده از سبد محصوالت بانک، بدون نیاز 
به صرف وقت برای تکمیل فرم های کاغذی 
در سریع ترین زمان ممکن عملیات بانکی 
خود را با امنیت باال از طریق برخورداری از 
احراز هویت به وسیله ابزار بیومتریک انجام 
دهند.اکبری ادامه داد: در این سیســتم، 
احراز هویت و شناسایی مشتریان بانک از 
طریق اثر انگشت انجام می شود و با اتصال 
به سامانه ثبت احوال و استفاده از کارت ملی 
هوشمند، دریافت هرگونه تصویر مدارک 
هویتی از مشتریان حذف شده است. ثبت 
امضای مشــتریان به صــورت دیجیتال و 
ذخیره آن ها در بانک اطاعات مشــتریان 
روی سامانه یکپارچه بانک  با هدف کاهش 
ریســک و افزایش امنیت عملیات بانکی 

مشتریان صورت گرفته است.

با حمایت مالی بانک دی؛

کنکور شاهد و ایثارگر تجلیل شد از رتبه های زیر ۱۰۰ 
با حمایت بانک دی از ۱۳ فرزند شــاهد و ایثارگر حائز 
رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ تجلیل 
شــد.در مراســمی با حضور سید امیرحسین قاضی زاده 
هاشــمی، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران، محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری، علیرضا کاظمی، سرپرســت وزارت آموزش 
و پرورش، علیرضا منادی، رئیس کمیســیون آموزش، 
تحقیقــات و فناوری مجلس و برات کریمی، مدیرعامل 
بانک دی، ششمین همایش سراسری تجلیل از حائزین 
رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور سراســری شــاهد و ایثارگر، 
بدون احتســاب سهیمه، برگزار شد.در این مراسم سید 
امیرحســین قاضی زاده هاشمی، معاون رییس جمهور 
و رییس بنیادشــهید و امــور ایثارگران، ضمن تبریک 
موفقیت فرزندان شــاهد و ایثارگر در کنکور سراسری، 
بــر لــزوم حمایت همه جانبه از خانواده معزز شــهدا و 
ایثارگــران تأکیــد کــرد و گفت: در تمامــی دنیا برای 
خانواده های ســربازان و فرماندهان نظامی کشته شده 

در جنگ امتیازات ویژه ای قائل می شوند تا جامعه دین 
خود را به فداکاری ها و رشــادت های قهرمانان خود ادا 
کنــد.وی افزود: در کشــور ما نیز بــا تیزبینی و درایت 
امــام خمینی)ره( توجه ویژه به خانواده معزز شــهدا و 
فرزندان آن ها در قالب تأســیس بنیاد شــهید، تأسیس 
مدارس شاهد و برنامه ریزی برای پیشرفت این عزیزان 
عملیاتی شــد.قاضی زاده هاشمی پیوند تعهد و تخصص 
را مهم ترین وجه نگاه استراتژیک امام خمینی در توجه 

ویژه به خانواده معزز شــاهد و ایثارگر دانســت و تصریح 
کــرد: مهم تریــن دغدغه فکری امــام راحل این بود که 
آینده مملکت را باید به کســانی ســپرد که در تنگناها و 
بحران هایی مانند جنگ هشــت ساله جان خود را برای 
حفظ کیان مملکت ایثار کردند و بی شک اینان و فرزندان 
برآمــده از این فرهنگ می توانند با تربیت و رســیدگی 
صحیح به مدیران متعهد و متخصص انقاب تبدیل شوند.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران داشتن نگاه راهبردی 
به فرهنگ ایثار و شهادت را یک ضرورت اساسی برای نیاز 
امروز جامعه دانست و گفت: پرورش متخصصان متعهد 
یک موضوع راهبردی برای کشور است که باید بر مبنای 
این نگاه مسائل سهیمه های خانواده شاهد، مدارس شاهد 
و برنامه های مرتبط با جامعه هدف بازنگری شود.گفتنی 
است به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، مراسم تجلیل 
از برگزیدگان شاهد و ایثارگر کنکور سراسری، همزمان 
به صورت ویدئوکنفرانس در مراکز بنیادشــهید و امور 

ایثارگران برخی از استان های کشور برگزار شد.

اخبار

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 

 در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها
در نشست مدیر مخابرات منطقه گلستان با 
ح شد ؛ خبرنگاران پیشکسوت استان  مطر

نقش مهم رسانه ها 
در تحقق برنامه های 
توسعه ای مخابرات 

گلستان / گروه استانها : در نشست مدیر 
مخابرات منطقه گلستان با تعدادی از 
خبرنگاران پیشکســوت اســتان به 
همــکاری رســانه ها بــا مخابرات در 
راســتای تحقق برنامه های توسعه ای 
تاکید شــد. دکتر غامعلی شهمرادی 
که در جمع خبرنگاران پیشکســوت 
استان سخن می گفت با اشاره به نقش و 
جایگاه رسانه در تحقق اهداف سازمان 
های خدمت رســان به ویژه مخابرات 
گفت : آگاهی بخشــی افکار عمومی و 
تبیین عملکرد ها و اقدامات انجام شده 
می تواند موانع را از ســر راه توســعه و 
پیشــرفت مخابرات بردارد.وی گفت: 
تغییــر در مدل تعرفه گذاری خدمات 
تلفن ثابت یکی از مســائلی اســت که 
درصورت اجرا کمک بزرگی به توسعه 
ارتباطات مخابراتی کرده و بازســازی ، 
ظرفیت سازی و نوسازی شبکه رادر بر 
خواهد داشت . مدیر مخابرات منطقه 
گلســتان تاش رســانه ها در جهت 
اقناع ســازی نهادهای تصمیم گیرنده 
بر تغییــر مدل تعرفه گذاری خدمات 
مخابرات را خواســتار شــد و گفت : در 
مدل پیشنهادی مخابرات مقرر نیست 
هزینــه کارکرد تلفن افزایش یابد بلکه 
بین مشتریان خانگی و تجاری تفاوت 

ایجاد شده است .

مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی استان :

تعداد خودرو های گاز سوز 
شده در منطقه خراسان 

رضوی از مرز ۱۰ هزار عبور کرد
مشــهد /  گروه اســتانها : مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراســان رضوی گفــت: تاکنون ۱۱ 
هزار خودرو عمومی در این اســتان به 
صورت رایگان گازســوز شده اند و هزار 
و ۱۲۰ خــودرو نیز در نوبت گازســوز 
شــدن قــرار دارند.علی اصغر اصغری 
افزود: متقاضیان دریافت این خدمات، 
باید برای ثبت نام به ســامانه اطاعات 
جامع خودروهای دوگانه ســوز کشور 
بــه نشــانی gcr.niopdc.ir مراجعه 
کننــد که نامنویســی در آن از اواخر 
اردیبهشت پارســال آغاز شده است، 
همچنیــن متقاضیان با مراجعه به این 
ســامانه و ثبت کد ملی، شــماره تلفن 
همراه و ســایر مشخصات، می توانند 
نزدیکتریــن کارگاه و زمان مراجعه را 
انتخاب کنند.وی به فعالیت ۵۰ کارگاه 
مجاز برای دوگانه سوز کردن خودروها 
در خراســان رضوی اشاره و بیان کرد: 
۲۰ کارگاه از این تعداد اقدامات مربوط 
به گازسوز کردن خودروهای عمومی را 
به صورت رایگان انجام می دهند.مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراسان رضوی ادامه داد: رشد 
و توسعه صنعت سی.ان.جی به عنوان 
سوخت ملی کشور معیاری برای رشد 
و توســعه اقتصادی و زیست محیطی 
هر منطقه محســوب می شود و هرچه 
بیشــتر مصرف سی.ان.جی در شهرها 
و روســتاها رواج پیدا کند در کاهش 
آلودگی هوا و ایجاد هوای پاک موثرتر 
خواهد بود.شایان ذکراست در منطقه 
خراســان رضوی ۱۳۷ جایگاه سی ان 

جی فعال است.

دیدار اعضای شورای 
اسالمی شهرستان 

ساوجبالغ  با فرماندار 
البــرز / گروه اســتانها : بــا دعوت 
مهندس مهرور فرماندار شهرستان 
ســاوجباغ ، جلســه هم اندیشی 
و بررســی مشــکات شــهرها و 
روستاهای شهرســتان ساوجباغ 
در دفتــر فرماندار برگــزار گردید . 
رضا واحدی عضو شــورای اسامی 
هشــتگرد که در ابتدای شــروع به 
کار شــورای ششــم با رای اعضای 
شــورا به عنوان نماینده در شورای 
شهرســتان انتخاب گردیده بود در 
این نشســت حضور یافته و به بیان 
بخشی از خواسته ها و مشکات این 
شهر پرداخت . وی با اشاره به بارش 
های اخیر به مشــکل ورود روان آب 
های ســطحی از شــهرک صنعتی 
به مناطق مســکونی و تجاری شهر 
پرداخت و افزود : مشکل ساماندهی 
آب های سطحی شهرک صنعتی به 
معضلی چندین ســال تبدیل گشته 
و تاش هــای مجموعــه مدیریت 
شهری در بهسازی و الیروبی انهار و 
اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در مهار 
سیاب های فصلی جوابگوی حجم 
ورودی آب از این شهرک نمی باشد 
.واحدی گفت : مســاحت شــهرک 
صنعتــی هشــتگرد ۲۰۰ هکتــار 
اســت و به علت عدم احداث کانال و 
ساماندهی آب ها ، سیاب از طریق 
خیابان ها به شهر وارد می شود و مهار 
آن امکان پذیر نیســت و خواســتار 
برگزاری جلســه مشترک با مدیران 
شهرک صنعتی برای رفع مشکل شد 
و در بخش دیگری به عدم ساماندهی 
رودخانه خور و ورود ســیاب های 
فصلی حاصــل از بارندگی از طریق 
این مســیل انحرافی به شهر اشاره 
کرد .اختصاص معدن شــن و ماسه 
برای تامین مصالح عمرانی و احداث 
کارخانــه آســفالت ،  تامیــن برق 
بوســتانهای شهر جهت ایمن سازی 
برای خانواده ها و جلوگیری از تجمع 
معتادان متهاجر در بوستان ها و رفع 
مشکات پیش آمده در زمینه صدور 
مجوز ساخت برای اراضی قولنامه و 
رفع تعارضات و هدایت شــهروندان 
به سمت تهیه اسناد رسمی از جمله 
موارد مطرح شــده توسط نماینده 
شورای اسامی هشتگرد در شورای 
شهرســتان بوده است .خوشبختانه 
طی ماه های اخیر با حضور شــورای 
جوان و انقابی در پارلمان شــهری 
هشــتگرد و رویکرد تعاملی اعضای 
این شــورا با دســتگاههای خدمات 
رسان و ســایر دستگاه های ذیربط 
بسیاری از مشکات مرتفع گردیده 
و بخشــی از آن نیــز در حال اقدام 
اســت .حضور مســتمر سرپرست 
شهرداری و اعضای شورای اسامی 
شــهر در محات مختلف و رویکرد 
تعاملی اعضای شــورا موجب ارتقاء 
خدمــات بــه شــهروندان و منهج 
بــه رضایتمنــدی شــهروندان از 
مجموعه شــورا و شهرداری گردیده 
، این رویکرد که مبتنی بر بررســی 
کارشناســانه مشــکات و بهــره 
گیری از پتانســیل تمامی دستگاه 
هــای مرتبط با موضوعات شــهری 
می باشــد راهگشــای بســیاری از 
مســائل بوده و مشــکات از طریق 
دســتگاههای باالدســتی و بویژه 
از طریــق فرمانداری شهرســتان 

پیگیری خواهد شد .

استانها 6

ح کرد: مدیرعامل فوالد مبارکه در پنجمین روز از هفته پدافند غیرعامل مطر

ضرورت توجه به پدافند اقتصادی برای مقابله با تحریم ها
اصفهــان / گروه اســتانها : مدیرعامل 
شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: 
مجموعه هــای بزرگی همچون فوالد 
مبارکه باید در حوزه پدافند غیرعامل 
پیشرو باشند، چراکه اهداف سازمانی 
با اهداف پدافند غیرعامل گره خورده 
است.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
پس از برگزاری موفقیت آمیز رزمایش 
پدافنــد غیرعامل، در جمع معاونین و 
نمایندگان تیم های مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل این شرکت اظهار کرد: 
همه کارکنان شرکت فوالد مبارکه در 
بحث پدافند غیرعامل دخیل هستند 
و باید مشــارکت داشته باشند.وی با 
اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری 
در حوزه پدافنــد غیرعامل افزود: در 
ایــن زمینه به صورت ســاختاریافته 
اقدامات زیادی در کشــور انجام شده 
و مجموعه های بزرگی همچون فوالد 
مبارکه نیز باید پیشــرو باشند، چراکه 
اهــداف ســازمانی با اهــداف پدافند 

غیرعامل گره خورده است.مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه یک 
ســازمان پویا به حفظ جان انســان ها 
در مواقع بحرانی و تهدیدآمیز اهمیت 
می دهد، خاطرنشــان کرد: بررســی 
آســیب ها، تهدیدهــا و فرصت ها در 
جلســات مربوطــه نیز در راســتای 
اهــداف پدافند غیرعامل هســتند، 
اما هدف پدافند غیرعامل انســجام و 
هماهنگی میان تمامی اتفاقات است.

طیب نیا بــا بیان اینکه اقدامات ما در 
حوزه پدافند غیرعامل نباید به صورت 
مناسبتی و محدود به هفته تعیین شده 
برای این حوزه باشــد، اذعان داشت: 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا در 
استراتژی های شرکت فوالد مبارکه، 
ســاختاریافته و هماهنگ عمل کنیم. 
اهمیــت پدافند اقتصــادی نیز برای 
مقابله با تحریم های دشــمنان بسیار 
زیاد است؛ همان گونه که فوالد مبارکه 
ازدر ایــن زمینه به خوبی عمل کرد و 

از کاهش میــزان تولید جلوگیری به 
عمل آورد.مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکــه با تأکید بر ضرورت هوشــیار 
بــودن همه کارکنان در فوالد مبارکه 
و ســهیم بودن آنان در حوزه پدافند 
غیرعامل تصریح کرد: هوشمندسازی 
سیستم ها در پدافند غیرعامل اهمیت 
زیــادی دارد و انجــام رزمایش در این 
زمینه نباید محدود باشــد. هر بخش 
بایــد به تناســب حــوزه کاری خود 
رزمایش هایی را در راســتای پدافند 
غیرعامل برگزار کند و این رزمایش ها 
بدون اطاع قبلی کارکنان اجرا شوند 
تا آمادگی برای واکنش سریع در برابر 
حــوادث افزایش یابد.نصراله صالحی، 
مدیر حراست شرکت فوالد مبارکه نیز 
بــا بیان اینکه پدافند غیرعامل در امر 
حفاظت منابع و سرمایه های ملی یک 
کشور دارای ارزش زیادی است، اظهار 
کــرد: پدافند غیرعامل که جامع ترین 
و کم هزینه تریــن راه مقاوم ســازی 

دارایی ها و پایداری سیستم های یک 
جامعــه در برابــر تهدیدات طبیعی و 
انسان ســاخت محســوب می شود، از 
دیرباز موردتوجه انســان قرار گرفته 
و کشــورهای پیشرفته و شرکت های 
برتــر جهان نیــز اجرای الزامات آن را 
به جدیت در سیاســت ها و دســتور 
کار خــود قرار داده انــد.وی افزود: در 
راســتای اجرای رهنمودها و فرامین 
مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( 
مبنــی بر اهمیت بخشــی و توجه به 
این موضــوع، هفته پدافند غیرعامل 
فرصــت مغتنمی اســت که با اجرای 
برنامه های مفید و متنوع در عرصه های 
عمومی و تخصصی، نســبت به معرفی 
حــوزه پدافنــد غیرعامــل از طریق 
گفتمان ســازی و نهادینه سازی آن در 
آحاد اجتماعی شــرکت فوالد مبارکه 
که یکی از زیرساخت های استراتژیک 
و حساس کشور به شمار می رود، اقدام 

نماییم.

 اصفهان  / گروه استانها :در نشست تعاملی فرماندهان 
نیروی انتظامی با مدیران شرکت توزیع برق اصفهان 
عنوان شد : ارتباطات خوب سازمانی جاودان ترین 

خاطرات مردمی را رقم می زند.
حمید رضا پیر پیران مدیر عامل شرکت توزیع برق 
اصفهان در جلسه ای که با حضور فرماندهان ارشد 
انتظامی اســتان اصفهــان در پارک فن آوری های 
نوین شرکت توزیع برق اصفهان بر گزار شد گفت :با 
تعامل و همکاری بین سازمانها به طور قطع خاطرات 

خوبی در ذهن مردم نقش می بندد چرا که فرآیندهای اداری به ساده ترین روش 
ممکن مســیر خود را طی می کند به عبارتی تامین امنیت و پایداری شــبکه برق 
جز ضروری ترین اهداف صنعت برق می باشــد که ما تاش داریم با هم اندیشــی 
هرچه بیشــتر با نیروی انتظامی نســبت به استمرار خدمات رسانی یه مردم از هیچ 

کوششی فروگذار ننماییم.
وی در ادامه گفت :خاموشی هایی که در تابستان با آن روبرو شدیم برگرفته از عدم توازن 
بین تولید و مصرف برق بود و به دلیل خشکسالی هایی که در بسیاری از مناطق ایران 

وجود داشت خاموشی ها به وقوع پیوست البته نقش 
ارزهای دیجیتال نیز بی اثر نبود و به علت استخراج 
غیــر مجــاز رمز ارزها که با هیچ کدام از اصول برنامه 
ریزی و طراحی شبکه های برق سازگار نبوده است 
این چالش شدت گرفت و در این بین تاش نیروهای 
انتظامی بســیار مهم و کلیدی بود و موجب شــد که 
با دقت نظر و حساســیت بسیاری از این دستگاهها 
شناسایی و اقدامات الزم انجام گیرد.وی خاطر نشان 
کرد : شرکت توزیع برق اصفهان ۳۰ هزار کنتور فهام 
را برای مشترکین نصب کرده که میزان مصرف مشترکین را از راه دور رصد می کند 
و همچنین به اعمال مدیریت بار در شرایط عادی و اضطراری می پردازند و از دیگر 
مزایــای آن مــی توان بــه افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان قطعی و نظارت بر 
کیفیت برق اشاره کرد .وی تاکید کرد : از ۴ سال گذشته ما برای فعالیت در شرکت 
مسیر راه و چشم انداز تعریف کردیم تا بتوانیم رضایتمندی مشترکین و متقاضیان 
را ایجاد کنیم از جمله کاهش تلفات ؛ وصول مطالبات ؛ غیر حضوری نمودن خدمات 

و کاهش خاموشی ها که به حمدا... در این راه موفق بوده ایم.

مدیر عامل شــرکت توزیع برق اصفهان: 

خاموشی های برق ربطی به شرکت های توزیع ندارد

خبر ویژه

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خبر داد؛ 

برگزاری نخستین نشست اعضای جدید هیات امنای کلینیک کسب و کار 
مشــهد / گروه اســتانها :رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل شــرکت شهرکهای 
صنعتی خراسان رضوی گفت: نخستین 
نشســت اعضای جدید هیــات امنای 
کلینیک کســب و کار این شــرکت در 
ســال جاری با محوریــت برنامه های 
عملیاتی ســال ۱۴۰۰ برگزار شد.علی 
بهرامــی زاده افــزود: در این نشســت 
وظایــف اعضای هیــات امنای جدید و 
خدمات قابل ارایه در کلینیک کســب 
و کار تشــریح شــد و پیشنهادات برای 
ارتقای ســطح خدمات کلینیک مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیــان کرد: برگزاری کلینیک های 
سیار در خصوص ارایه خدمات مشاوران 
کلینیــک به واحدهای صنعتی، عارضه 

یابــی واحدهای تولیدی، اجرای پروژه 
هــای بهبود برای برون رفت واحدها از 
مشــکات از جمله خدمات قابل ارایه 

توســط کلینیک کســب و کار شرکت 
شــهرکهای صنعتی خراسان رضوی به 
بنگاه های اقتصادی می باشد.وی اضافه 

کرد: در این نشست ۱۰ برنامه عملیاتی 
کلینیک کســب و کار در ســال ۱۴۰۰ 
شامل عارضه یابی بنگاه های اقتصادی، 
توســعه نظام مدیریت، سرمایه گذاری 
و تامیــن مالی، بازاریابــی و بازرگانی، 
فناوری اطاعات و ارتباطات، توســعه 
محصول و فناوری، توسعه زیرساختها، 
تامیــن مواد اولیه، آماده ســازی بنگاه 
اقتصــادی بــرای ورود به صنعت برای 
ســال جــاری ارایه و بــه آن پرداخته 
شــد.مدیرعامل شرکت شــهرکهای 
صنعتی خراســان رضــوی گفت: مقرر 
شــد به منظور نظــارت بر انجام برنامه 
هــای عملیاتی کلینیک کســب و کار، 
نشستهای اعضای هیات امنا به صورت 

ماهیانه برگزار شود.
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کوتاه از جامعه

کسیناسیون؛ فروکش سرعت وا

  پیک ششم 
نزدیک می شود

ســرعت  کــه  حالــی  در 
واکسیناســیون علیــه پاندمی 
کووید ۱۹ در کشور کاهش یافته 
و بــه زیر یک میلیون دوز تزریق 
در روز رســیده است، متاسفانه 
تعداد شهرهای قرمز کرونایی رو 
به افزایش است.مسعود مردانی، 
متخصص بیماری های عفونی، 
بــا عنوان ایــن مطلب که ۷۰ تا 
۸۰ درصد جمعیت کشــور یک 
دوز واکســن کرونــا را دریافت 
کرده اند و هنوز عده ای واکسینه 
کامل نشــده اند، گفت: با توجه 
بــه اینکه هنوز به ایمنی جمعی 
نرســیده ایم خطر بــروز پیک 
ششم کرونا در کمین است.وی 
همچنیــن از عادی انگاری ها و 
پروتکل هــای  شــدن  رهــا 
بهداشتی در کشور ابراز نگرانی 
کــرد و افزود: برخی افرادی که 
واکسینه شده اند، نسبت به عدم 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
عادی انگاری کرده و باعث همه 
گیــری و انتقــال ویروس کرونا 
به دیگران می شــوند.وی افزود: 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
شامل استفاده از ماسک، پرهیز 
از تجمعــات، حفــظ فاصلــه 
گــذاری اجتماعی و خودداری 
از ســفرهای غیرضروری حتی 
با وجود واکســینه شدن در برابر 
کرونــا الزامی اســت و از مردم 
می خواهیم به کادر بهداشــت و 
درمــان برای کنترل و مهار این 
بیمــاری کمک کنند.در همین 
حــال، مریــم واعــظ جالی، 
متخصص ویروس شناســی ، با 
اشاره به اینکه به دلیل رفع برخی 
محدودیت هــا و کاهش رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، شاهد 
افزایش لــود ویروس در برخی 
استان ها هســتیم، افزود: ورود 
به پیک ششم کرونا وجود دارد.

وی افــزود: بی تردید پوشــش 
بــاالی واکسیناســیون علیــه 
کرونــا می تواند بر روند صعودی 
چرخش ویروس، کاهش مرگ 
و میرهــا و وخامت حال بیماران 
مبتا اثر گذار باشــد، بنابراین 
بــی تردیــد اگر پیک ششــم 
کرونا شــکل بگیرد در مقایسه با 
پیک های قبلی شــدت کمتری 
خواهــد داشــت.وی بــا بیان 
اینکــه ارتباط معنــاداری بین 
واکسیناســیون با کاهش مرگ 
و میر ناشی از کرونا وجود دارد، 
گفــت: احتمــال ابتاء به کرونا 
بعد از دریافت دو دوز واکســن 
وجود دارد ولی نکته اینجاســت 
که واکسیناسیون به طور بسیار 
قابل توجهی می تواند از شــدت 
بیماری و مرگ و میر پیشگیری 
کند.وی با بیان اینکه بر اســاس 
آمار سطح رعایت پروتکل های 
بهداشتی به پایین ترین حد خود 
رسیده، گفت: سویه دلتا ویروس 
کرونا در کشور در حال چرخش 
است و به همه هموطنان توصیه 
می کنیم که حتی پس از تزریق 
واکسن کووید ۱۹ نیز از ماسک 
اســتفاده کرده و فاصله گذاری 
را رعایــت کننــد و در اماکــن 

پرجمعیت حاضر نشوند.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و 
درمان اعتیاد سازمان بهزیستی:

»ماندگاری در درمان« 
کز جامع  معتاداِن مرا

اعتیاد به ۴۰ درصد رسید
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و 
درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشور با اشاره به اینکه یک سال 
از راه اندازی مراکز جامع درمان 
و بازتوانــی اعتیاد در کشــور 
می گذرد، گفت: معتادان برای 
درمان اعتیاد خود در این مراکز 
بــه مدت چهار ماه و براســاس 
برنامــه مراکز بهبود میان مدت 
و اجتماع درمان مدار سم زدایی 
شــده و تحــت درمان هــای 
جسمی، روانی و اجتماعی قرار 
می گیرند.فاطمه رضوان مدنی 
با بیان اینکه تیم درمانی مراکز 
جامــع درمان و بازتوانی اعتیاد 
متشکل از پزشک، روانپزشک، 
روانشــناس و مددکار است، در 
خصــوص مدت زمــان اقامت 
معتــادان در این مراکز، افزود: 
مــدت زمان نگهداری این افراد 
بــه طور شــبانه روزی به مدت 
چهار ماه اســت و عاوه بر این، 
به مدت هشت ماه )۵۲ جلسه( 
کاس حرفه آمــوزی برای آنها 
برگزار می شود.وی در خصوص 
اثربخشــی مراکز جامع درمان 
اعتیاد بر درمــان معتادان نیز 
گفــت: از میان ۵ هزار نفری که 
در این مراکز پذیرش شده اند، ۲ 
هزار نفر در درمان باقی مانده اند 
و می توان گفت حدود ۴۰ درصد 
ماندگاری در درمان وجود دارد.

وی افزود: در گذشــته شکست 
در درمــان اعتیــاد بالغ بر ۸۰ 
درصــد بود، اما اگــر این افراد 
به درســتی در مراکز نگهداری 
شــوند و درمان آنهــا ماندگار 
باشد،  ماندگاری در درمان آنها 

حدود ۴۰ درصد است. 

مدیرعامل اتحادیه 
کسیرانی های شهری کشور: تا

ک فرسودگی  مال
کسی ها معاینه فنی  تا

است
مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی 
های شهری کشور گفت: در بحث 
فرســودگی ناوگان تاکسیرانی با 
توجه به مصوبه دولت، تغییراتی 
رخ داد و اکنون دیگر سن مطرح 
نیســت و اگــر خودرویی دو بار 
نتواند معاینــه فنی را پاس کند 
به شــرایط فرســودگی رسیده 
اســت.مرتضی ضامنی افزود: در 
حوزه نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
همــکاری خوبی با ایران  خودرو 
داریــم و امیدواریــم بــا فعال 
شــدن مجموعه ایساکو بتوانیم 
همکاری ها را بیشــتر کنیم.وی 
درباره تعویض مخازن گاز تاکسی 
هــا نیز گفــت: در بحث تعویض 
مخــزن گاز ناوگان تاکســیرانی 
که به ســن فرسودگی رسیده اند 
مصوبــه ای دریافــت کردیم که 
بــه صورت رایــگان این مخازن 

تعویض شوند.  

7جامعه

معاون آموزشــی وزیر علوم با اشــاره به حضوری شدن 
امتحانــات پایان ترم دانشــگاه ها، گفــت: در نامه ای که 
به دانشــگاه ها ارســال شــده اســت اعام کرده ایم که 
حتی االمکان تاکید بر این است که امتحانات این ترم به 
صورت حضوری برگزار شود.علی خاکی صدیق افزود: در 
این نامه یادآوری شــده که دانشگاه هایی که در جاهایی 
که شــرایط کرونایی قرمز اســت یا اینکه از نظر تعداد 

کاس هــا و امتحانات و مســئله خوابگاه امکانــات ندارند، می توانند محدودتر 
آموزش حضوری را شروع کنند ولی ترجیحاً امتحانات حضوری برگزار می شود.

وی افزود: دانشــگاه ها کم و بیش آموزش حضوری را در برخی از مقاطع آغاز 

کرده اند اما دانشگاه هایی مانند علمی کاربردی چون نیاز 
به خوابگاه ندارد و بیشــتر دانشجویان آن بومی خود آن 
دانشگاه هستند، ۱۰۰ درصد آموزش حضوری را شروع 
کردند.وی افزود: دانشــگاه های دیگر به تدریج آموزش 
حضوری را شروع می کنند و با توجه به اینکه در مناطق 
مختلف کشور شرایط از نظر رنگ بندی کرونایی متفاوت 
اســت شرایط دانشــگاه ها با یکدیگر متفاوت است.وی 
افزود: در حال حاضر برگزاری جلسات گروه ها و دفاع از پایان نامه ها و رساله ها 
به صورت حضوری در دانشگاه ها آغاز شده و کاس هایی هم به صورت محدود 

در برخی از دانشگاه ها که امکان آن را دارند آغاز شده است.

معاون آموزشــی وزیر علوم:

امتحانات پایان ترم دانشگاه ها حضوری شد

خبر ویژه

کم کیفیت سوق داد گسیخته مردم را به سمت مصرف غذاهای  تورم لجام 

رواج ارزان خوری 
مشــکات اقتصادی در سال های اخیر 
مشکات بســیاری را برای مردم ایجاد 
کرده اســت؛ روز بــه روز تورم افزایش 
پیــدا کرده و به همان اندازه نیز ســبد 
معیشــت و ســفره مــردم کوچک تر و 
کوچک تــر می شــود. بر اســاس این 
گزارش، کوچک شــدن سفره مردم در 
حالی اســت که بر اساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسامی، 
هفت دهک درآمدی در ایران دچار سوء 
تغذیه هستند. بر اساس گزارش وزارت 
بهداشــت میانگین حداقل کالری مورد 
نیــاز روزانه بدن، دو هزار و ۳۶۷ کالری 
در روز است، اما بر اساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس در سال ۹۷ فقط سه 
دهک باالیی جامعه توانســته اند کالری 
موردنیاز روزانه خود را دریافت کنند. به 
عبارت دیگر هفت دهک جامعه، کمتر از 
استاندارد اعامی وزارت بهداشت کالری 
مصــرف کرده اند. وزارت رفاه اجتماعی 
نیز در گزارشی اعام کرده است مصرف 
گوشــت در کلیه دهک ها نصف شــده و 
در ســال ۹۸ نســبت به سال ۹۰ مردم 
کمتــر برنج، مــرغ و لبنیات می خورند. 
ســال گذشــته نیز گزارشی منتشر شد 
که نشــان از کاهش قدرت خرید برخی 
از افراد جامعه می داد که به جای گوشت، 
اســکلت مرغ و گوســفند و ســایر مواد 
غذایــی بی کیفیت را مصرف می کنند. 
در عین حال نیز اخیرا کمیته دســتمزد 
شــورای عالی کار در گزارشی نرخ خط 
فقر را ۱۱ میلیون تومان اعام کرده است 
که بر اســاس آن بســیاری از ایرانیان را 
باید جزو جامعه فقرا دســته بندی کرد. 

مصــرف مواد غذایی بی کیفیت به گفته 
بســیاری از کارشناســان عاوه بر سوء 
تغذیه موجب بســیاری از بیماری های 

متابولیک می شود.

 مردم چگونه در شرایط گرانی
 سفره خود را مدیریت کنند؟

هدایت حسینی، رئیس انستیتو تغذیه 
ایــران با بیان اینکــه وقتی قیمت مواد 
غذایی افزایش پیدا می کند و بســیاری 
از مردم توانایی خرید خود را از دســت 
می دهند باید ســبد غذایی را به سمتی 
مدیریت کرد که مواد مورد نیاز بدن نیز 
تأمین شــود، اظهار کرد: در این راســتا 
باید از مواد جایگزین اســتفاده کرد که 
هــم قیمت ارزان تری دارند و هم اینکه 
جایگزین های مناسبی برای بعضی مواد 
غذایی است. وی افزود: بخشی از گوشت 
مصرفی مردم می تواند از طریق حبوبات 
مانند عدس لوبیا، نخود و .. جبران شود. 
برخی از پروتئین های گیاهی نیز ممکن 
اســت جایگزین برخــی از مواد غذایی 
پروتئینی مانند مرغ گوشــت و لبنیات 

شود. حسینی در ادامه تأکید کرد: منابع 
گیاهی از نظر برخی ویتامین ها ضعیف تر 
هســتند، امــا برای جایگزیــن کردن 
ویتامیــن در مــواد غذایی گران قیمت 
می تواننــد مدنظر قــرار گیرد. وی بیان 
کرد: اگر جایگزینی انجام نشود دریافت 
ویتامین هــا و پروتئین ها مشــکات 
عدیده ای را برای مردم به وجود می آورد. 
رئیس انتستیتو تغذیه ایران در ادامه بیان 
کرد: ممکن اســت مردم به دلیل قیمت 
باالی برخی مواد غذایی، به ســمت مواد 
غذایی ارزان قیمت گرایش پیدا کنند که 
در این راستا ممکن است تقلبات در حوزه 
مــواد غذایی افزایــش پیدا کند. در این 
راســتا ممکن است یکسری مواد غذایی 
بی کیفیت با قیمت ارزانی تولید شده و 
مردم به این سمت گرایش پیدا کنند که 
این موضوع خود نگرانی های بسیاری را 
ایجاد می کند. وی افزود: بسیاری از این 
مواد که به صورت تقلبی تهیه می شوند 
عاوه بر اینکه ارزش غذایی ندارند ممکن 
اســت حتی به مصرف کنندگان آن نیز 

آسیب برساند.

 کبد چرب و بیماری های متابولیک
از تبعات ارزان خوری

از ســوی دیگــر جال الدین میرزای 
رزاز، رئیــس انجمن تغذیه در رابطه با 
آسیب های غذا های ارزان، اظهار کرد: 
غذا هایــی که به صورت تعجب آوری 
ارزان هستند دچار مشکات بسیاری 
به لحاظ کیفیت هســتند. این غذا ها 
ســامت افراد را بــه خطر می اندازند. 
مواد مصرفی تقلبی، گوشــت و سایر 
مواد تاریخ مصرف گذشــته عمدتا سر 

از این بازار ها در می آورند. 
وی افــزود: بســیاری از مردم از روی 
ناچاری به ســمت این غذا ها گرایش 
پیــدا می کنند چرا که قیمتشــان با 
بودجه ای که دارند مناســب است، اما 
باید دانســت که یک پیتزای ۲۰ هزار 
تومانی آثار مخربی بر ســامت دارد، 
متابولیســم افراد را مختل می کند یا 

موجب کبد چرب می شود. 
وی افزود: بسیاری از مواد غذایی ساده 
مانند یک نان و پنیر اگر ارزان تر از این 
غذا های بی کیفیت نباشند هم قیمت 
آن اســت، اما ارزش غذایی به مراتب 
باالتــری از این غذا هــای بی کیفیت 
داشته و تأثیر مخربی نیز بر بدن باقی 
نمی گذارند. بر اساس این گزارش، این 
هشدار ها در حالی داده می شود که به 
عنــوان مثال حقــوق یک کارگر تنها 
می تواننــد ۳۰ درصد هزینه های او را 
پوشش داده و به گفته فرامرز توفیقی، 
نماینده کارگران در شورای عالی کار، 
بســیاری از آنهــا رو بــه ارزان خوری 

آورده اند.

کز اقامتی به روز رسانی و ابالغ شد؛ جزئیات پروتکل بهداشتی مرا

آذر  کسن نزده در هتل ها، از اول  ممنوعیت اقامت مسافران وا
جمشــید حمــزه زاده، رییس هیأت مدیــره جامعه 
هتلــداران ایران از به روزرســانی پروتکل بهداشــتی 
در مراکــز اقامتــی، پیرو مکاتبه و اعام معاون وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی به دنبال اجرای 
طرح مدیریت هوشــمند محدودیت ها در کشــور از 
اول آذرمــاه ۱۴۰۰ خبــر داد.بر اســاس این گزارش، 
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی در نامه ای خطاب به علی اصغر شــالبافیان ، 
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی  و سعید ممبینی ، رییس اتاق اصناف 
ایران اعام کرد: با توجه به توســعه واکسیناســیون، 

پروتکل بهداشــتی در مراکز اقامتی با رویکرد اجرای 
طرح مدیریت هوشــمند محدودیت ها، برای اقدام و 

پیاده ســازی در هتل، متل، مهمان پذیر و مهمانسرا، 
بومگردی و نظایر آن، به روزرســانی شــده اســت و 
مســئولیت نظارت آن با معاونت گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رییس 
اتاق اصناف و واحدهای تابعه اســت.همچنین تاکید 
شــده اســت، مراکز اقامتی با رعایت پروتکل جدید، 
مجاز به فعالیت در تمام شــرایط رنگ بندی بوده و در 
صورت تغییر در مصوبات ســتاد ملی کرونا مکلف به 
انجام مصوبات در هر زمان هســتند. بر این اســاس از 
ورود مسافر و فعالیت شاغان در این مراکز بدون کارت 
واکسن و یا تست PCR منفی جلوگیری خواهد شد.



گوناگون
5 ربیع الثانی 1443   11 نوامبر 2021پنجشنبه 20 آبان 1400  شماره پیاپی 1964 w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

1964 پیاپــی:  شــماره  آناهیتــا جعفــری                      سیاســت:  ملــک                        وحیــد  مدیرمســئول:  و  امتیــاز  صاحــب 
بهــاره یوســفی گوناگــون:  و  اقتصــاد  ســردبیری                          شــورای  نظــر  زیــر  کشــور                      مطبوعــات  تعاونــی  عضــو 
صفحــه آرا : داود احمــدی                                       جامعــه: مریــم کاظمیــان فــرد                                                      نفــت و انــرژی: ســعیده کاظمیــان فــرد 
آدرس: تهران میدان انقالب اسالمی خیابان جمالزاده شمالی تقاطع نصرت  پالک 275 واحد 17                                      کدپستی: 1418844678

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

فرهنگ و هنر

 »رستگاری با چکش« 
از ۲۰ آبان

 نمایــش »رســتگاری بــا 
چکــش« به نویســندگی و 
کارگردانی افســون شکاری 
از روز پنجشــنبه ۲۰ آبــان 
اجرای خود را در تماشــاخانه 
شــانو شــروع خواهد کرد که 
در آســتانه اجــرا از پوســتر 
ایــن نمایــش نیــز رونمایی 
شــد. طراحــی و گرافیــک 
پوستر نمایش بر عهده مهسا 
درودیان، از هنرمندان جوان 

عرصه گرافیک است.
ایــن اثر نگاهــی متفاوت به 
پدیــده عدم برقراری دیالوگ 
و گفتمان بین انســان ها دارد 
و قضــاوت کردن های هر روز 
جامعه را به چالش می کشــد 
که در طراحی گرافیک این اثر 
سعی شــده با توجه به نگاه و 
رویکرد نمایش برشــی از نوع 
برخورد جامعه امروز با پدیده 
قضــاوت کــردن بــه تصویر 

کشیده شود.
پیــش فروش بلیــت این اثر 

نمایشی نیز آغاز شده است.
تقــی علــی آبــادی، روناک 
پوریادگار، مصطفی  شــویکلو 
به همراه محمدرضا ایمانیان 
در آن ایفــای نقــش مــی 
کننــد. ایــن نمایــش از روز 
پنجشــنبه ۲۰ آبان هر شب 
 ســاعت ۲۱ میزبان مخاطبان 

خواهد بود.

 » کران »منصور  آغاز ا
در سینما ها

اکران عمومی فیلم سینمایی 
»منصــور« از صبــح دیــروز 
در  آبــان   ۱۹ چهارشــنبه 
سینماهای سراسر ایران آغاز 

شده است.
»منصــور« بــا نگاهــی بــه 
بخش هایی از زندگی شــهید 
ســتاری و طراحــی و تولید 
اولین جنگنده کامًا ایرانی در 
جنوب ایران و تهران ســاخته 
شــده و در آن بخش هــای 
ناگفته ای از هشــت سال دفاع 
 مقــدس برای اولین بار روایت 

شده است.
محســن قصابیان نقش شهید 
ســتاری را در فیلم سینمایی 
»منصــور« ایفــا مــی کند و 
لیندا کیانی، مهدی کوشکی، 
حمیدرضــا نعیمــی، علیرضا 
زمانی نســب، ســید جــواد 
هاشــمی، و قاســم زارع دیگر 

بازیگران این فیلم هستند.
ســینمایی»منصور«  فیلــم 
محصــول ســازمان هنــری  
بــه  »اوج«  رســانه ای 
تهیه کنندگی جلیل شــعبانی 
و تولیــد شــده در اســتودیو 
بادبان است و فیلمیران پخش 

این فیلم را برعهده دارد.

سومین عجایب هفت گانه 
گیالن قلعه رودخان

تا حاال اسم منطقه اسرار آمیز قلعه 
رودخان به گوشتان خورده است. 
امروز می خواهیم هر آنچه که باید 
در مورد این قلعه اســرارآمیز باید 
بدانید را برای شــما بازگو کنیم. 
پیوند اســرار آمیــز و گره خورده 
طبیعت با تاریخ شهر زیبای فومن 
یکی از جاذبه های منحصر به فرد 
ایران را رقم زده است. با ما همراه 
باشــید تا قدم بــه قدم قصه این 
قلعه اســتوار و پرشکوه را برایتان 

نقل کنم.
قلعه رودخان در طی این سالیان 
ســرد و گــرم روزگار را بســیار 
چشــیده است و امروزه به دور از 
کاربری گذشته خود با فضای زیبا 
و سرسبزی که دارد، روح تشنه ی 
مهمانان خود را سیراب می کند و 
آرامش وصف نشــدنی را برایشان 

به ارمغان می آورد.
بــزرگ ترین قلعــه آجری ایران 
زمیــن قلعه رودخان به حســاب 

می آید .
ایــن قلعــه آجری بــرای مدتی 
میزبان حضــور پر صابت میرزا 

کوچک خان بوده است .
این قلعه اسرار آمیز درون جنگلی 
زیبــا ، که درونش صدای جریان 
رودخانه به گوش می رســد قرار 

گرفته است .
درون ایــن جنگل و محوطه قلعه 
رســتوران ها و کافه های محلی 
بســیاری زیــادی وجود دارد که 
بــوی خوش غذاهــای محلی آن 

هوش از سر آدم می پراند.
قلعه حســامی یا قلعه رودخان بر 
روی باالتریــن ارتفاعات جنگلی 
شهر تاریخی فومن می درخشد. 
این قلعه در دوره ســلجوقیان در 
میان درختان سر به فلک کشیده 
بنا شــده اســت. برای رسیدن به 
این قلعه باید یک مســیر پلکانی 
 بــه صــورت ســنگ فــرش را 

طی نمایید.
به قول گفته دکتر منوچهر ستوده 
این قلعه سومین عجایب هفتگانه 
گیان محســوب می شود، پس 
ارزشــش را دارد هزار پله را پشت 
سر گذاشت تا این قلعه اسرارآمیز 
را از نزدیک مشاهده کرد. در این 
مسیر ســنگ فرش رودخانه ای 
هم از شمال به جنوب در جریان 
هســت . صدای زمزمه آب و آواز 
خوانــدن پرنده هــا در ال به الی 
درختــان شــکوه و عظمت این 

جنگل را چند برابر می کند.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: افراد در مکان های شلوغ مانند مترو 
، بیمارستان ها، فروشگاه ها و مراکز خرید حتما از ۲ ماسک استفاده کنند زیرا 

این اماکن منبع آلودگی ویروس کرونا هستند.
دکتر مسعود مردانی افزود: استفاده از ۲ ماسک برای جلوگیری از ابتا به کرونا 
در اماکن شلوغ ضروری بوده و در فضاهایی خارج از مراکز شلوغ زدن یک ماسک 

کفایت می کند و استفاده از دو ماسک برای موارد پرخطر است.
وی تصریح کرد: استفاده از ماسک یکبار مصرف همچنین باید به صورت روزانه 
تعویض و حداکثر هشت ساعت استفاده شود و ماسک به ویژه در مناطق آلوده 
از جمله مراکز درمانی و بیمارستان ها باید به محض خروج فورا تعویض شده و 

مجددا استفاده نشود.این متخصص بیماریهای عفونی تصریح کرد: استفاده از 
ماسک به تنهایی در پیشگیری از ابتا به کرونا موثر نیست و اقشار مختلف جامعه 
باید از تماس نزدیک با دیگران خودداری کرده، به مکان های شلوغ نروند و فقط 
در موارد ضروری، از منزل خارج شده و به میزان ۲ متر از دیگران فاصله بگیرند.

مردانی با بیان اینکه مشارکت مردم در مهار کرونا بسیار تاثیرگذار است و کشور 
را زودتر از حالت بحران این بیماری خارج می کند، گفت: باید استفاده از ماسک 
به همراه شستشوی مکرر و مناسب دست انجام شود و در مورد استفاده نامناسب 
از ماسک مانند دست زدن به آن و عدم شستن دست ها قبل و بعد از استفاده از 

ماسک، خطر انتقال ویروس افزایش می یابد.

کنید کن شلوغ از ۲ ماسک استفاده  هنگام حضور در اما

دریچه علم

کتابکده 

کارتون 

 ازدواج نکرده 
آماده طالق 

می شوند!
در خبرها آمده: یک ششم 
ازدواج ها زیر یک سال به 

طالق ختم می شود... خبری 
که سوژه انتشار کارتونی 

از فیروزه مظفری در 
خبرآنالین شد.

 رمــان »ناگهان هوس« نوشــته الئورا 
اسکیِول به تازگی با ترجمه آذر عالی پور 
توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. نسخه اصلی این رمان که در قالب 
یکی از عناوین »کتابخانه ادبیات داستانی 
معاصر« این ناشر چاپ شده، سال ۲۰۰۱ 

منتشر شده است.
الئورا اسکیول نویسنده این کتاب، متولد 
۱۹۵۰ در مکزیــک اســت و به عنــوان 
فیلمنامه نویــس و سیاســتمدار هــم 
شناخته می شود. رمان»ناگهان هوس« 
او اســتعاره های زیادی دارد و داستانش 
دربــاره یک  مرد تلگرافچی به نام خوبیلو 
است که این توانایی را دارد که احساسات 
واقعی آدم ها را متوجه شده و حرف دلشان 
را بشــنود. به همین دلیــل زندگی اش 
همیشه دستخوش تغییر است. خوبیلو 
عاشق دختر زیبای یک خانواده ثروتمند 
به نام لوچا می شود و مشکلش این است 
که لوچا الزمه ســعادت و خوشبختی را 
پول و ثروت می داند اما خوبیلو، عشق و 

تمنا را شرط خوشبختی می داند.
بــا وجــود تفاوت ها، لوچا و خوبیلو با هم 

ازدواج کــرده و زندگی شــان را شــروع 
می کننــد امــا پــس از مدتــی، اتفاق 
وحشتناکی رخ می دهد که باعث جدایی 
این دو می شود. راز این جدایی، سال ها بعد 
در ساعات مرگ خوبیلو توسط دخترش 

کشف می شود...
»ناگهــان هــوس« در ۹ فصل نوشــته 
شده است. این رمان به تعبیری، داستان 
زندگی مردی است که شادی و نور را به 
زندگی تمام افرادی که کنارش هستند 
می بخشد اما خود نمی تواند خوشبخت 
باشــد، داســتان مردی که با لبخند بر 
لبانش قدم به دنیا می گذارد نه با گریه و 
اشک بر چشمانش، داستان رازهایی که 

می تواننــد جریان زندگی را تا ابد تغییر 
بدهند. داســتاِن لحظات که گدازانی که 
بــرای مواجهه با آنها باید تمام زندگی را 

به یاری طلبید.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

لوچا تا مدتی از خانه جدید لذت می برد. 
خوشــحال بود که به پایتخت آمده و آن 
زندگی قبیله ای را پشــت ســر گذاشته 
اســت. مرتب کردن اثاثیه مختصری که 
داشتند آنچنان برایش لذت بخش بود که 
انگار عروسک بازی می کرد. کوچک ترین 
کار را با لذت انجام می داد. برای اولین بار 
پس از ازدواج، می توانســت به دیوار میخ 
بکوبد یا گلدان را در جایی که دوست دارد 

بگذارد. خانه ها و هتل هایی که تا آن وقت 
در آن هــا اقامت کــرده بودند هیچ کدام 
متعلق به آن ها نبود. همه موقتی بودند. 
بــرای او مالک چیزی بودن مهم تر بود تا 

لذت بردن از آن.
برخــاف او، خوبیلــو از همه چیز لذت 
می برد، مهم نبود که مالک آن ها باشــد 
یــا نــه. عطر گل های گاردنیا او را به وجد 
می آورد؛ خواه گل های باغ همسایه بودند 
و خواه گل های گلدان پاسیوی خودشان. 
از درد و رنج دیگران غمگین می شد و از 
شادی آن ها شاد. یکی از دالیل موفقیت 
او در کارش، همیــن خصوصیــت بود. 
موقع فرســتادن پیام، از جان و دل مایه 
می گذاشــت، انگار که پیام مال خودش 
باشــد. شــاید به همین دلیل از بچگی 
ارتبــاط با مردم را دوســت داشــت. در 
دهکده ها می توانست نتیجه پیام هایی را 
که می فرستاد بشنود. پاسخ ها خیلی زود 
داده می شد اما در پایتخت، روابط شغلی 
ســرد و خشــک بود...این کتاب با ۱۷۶ 
صفحه، شــمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و 
قیمت ۵۵ هزار تومان منتشر شده است

گهان هوس« چاپ شد ترجمه »نا

مردی که از راز دل ها خبر داشت

گردشگری


