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به دستور وزیر صنعت؛

افزایش قیمت خودرو منتفی شد
   افزایش قیمت خودرو به دستور وزیر صنعت و طبق دستورالعمل رئیس جمهور مبنی بر 
کنش به افزایش  گاه در وزارت صنعت در وا عدم افزایش قیمت کاالها منتفی شد. یک مقام آ
قیمتی که دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا در اواخر هفته گذشته اعالم 

کردند و این افزایش قیمت از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر 
شد، گفت: با توجه به دستورالعمل رئیس جمهور مبنی بر اینکه قیمت کاالهای مورد نیاز 

 | صفحه 3 مردم افزایش نیابد، مگر اینکه در ستاد تنظیم بازار مصوب شود...

صفحه 3 

در پی تعیین قیمت ۲۵ قلم کاالی اساسی مطرح شد؛

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
در گرداب قیمت های دستوری
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معاون وزیر راه و شهرســازی:
  مردان مجرد باالی
۴۵ سال برای خانه 

ثبت نام کنند
     معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: بــا 
تصویــب هیــات وزیــران امــکان ثبــت نــام 
مردان مجرد باالی ۴۵ سال و بیماران خاص 
مجرد در طرح جهش تولید و تامین مسکن 

فراهم شد...

رییس جمهور:

تامین شغل برای 
گشت  مددجویان  پس از باز

به جامعه ضروری است
     رئیــس جمهــور بــر بــاز اجتماعــی 
بازپــروری  کــز  مرا مددجویــان  کــردن 

کید کرد...  | صفحه 2  | صفحه 3 تا

شانس احیای برجام در 
بهترین حالت ۵۰ درصد است

2

آزادسازی 3.۵ میلیارد دالر از 
منابع بلوکه شده ایران

3

 چگونگی پیوند جمعیت
و محیط زیست

7

ساخت دو داروی جدید مبتنی 
بر پادتن برای درمان کرونا 

8

بحرانی جدید در حوزه آب
4

گهی مناقصه عمومی   آ
شماره 14۰۰/89 یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم

شــرکت آب و فاضــاب اســتان ایــام در نظــر دارد لولــه هــای فــوالدی مــورد نیــار خــود 
را بــه شــرح زیــر از طریــق مناقصــه عمومــی خریــداری نمایــد کلیــه تولیدکننــدگان و 
تامیــن کننــدگان واجــد شــرایط مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 
1400/8/19 لغایــت 1400/8/26 بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه آدرس 

www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد.
و  پیشــنهادات  ارائــه  تــا  مناقصــه  اســناد  دریافــت  از  مناقصــه  مراحــل  کلیــه  ضمنــًا 
بازگشــایی پاکتهــا و عقــد قــرارداد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت انجــام 
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی نســبت بــه 
انجــام مراحــل ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی جهــت 

شــرکت در مناقصــه اقــدام نماینــد.
پوشش )m( طول لوله )mm( ضخامت )mm( قطر ح کاال شر ردیف

 با پوشش 
داخلی و خارجی ۴۵8۴ ۵ 1۵0 لوله فوالدی 1

 با پوشش 
داخلی و خارجی 3696 ۵ ۲00 لوله فوالدی ۲

 مبلــغ ســپرده شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار 3/126/250/000 ریــال مــی باشــد کــه 
نامــه تضمیــن  آییــن  از تضامیــن قابــل قبــول وفــق  بــر اســاس یکــی  مــی بایســت 
معامــات دولتــی بــه شــماره 123402/ت/50659 ه- مــورخ94/9/22 تهیــه گــردد 
و اصــل آن قبــل از آخریــن ارائــه پیشــنهاد قیمــت در پاکــت در بســته تحویــل دفتــر 

حراســت و امــور محرمانــه شــرکت گــردد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 1400/9/6

کات: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1400/9/7 گشایی پا تاریخ باز
هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 نوبت دوم

   وحید شقاقی شهری
  کارشــناس مســائل 

اقتصادی 
بانک مرکزی با انتشار 
آمار هــای  گزیــده 
اقتصــادی در پایان شــهریورماه ۱۴۰۰، 
حجــم نقدینگی را ۴ هــزار هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد که حاکی از رشــد ۴۰.۵ 
درصدی نقدینگی نسبت به پایان شهریور 
۹۹ است. این در حالی است که این شاخص 
نســبت به اسفندماه ۹۹ معادل ۱۷ درصد 
رشــد داشته است. دولت ها همواره سعی 
می کنند رشــد نقدینگی را کنترل و آن را 
به مســیر درست هدایت کنند. هر دولتی 
که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را 
از روندی قابل قبول برخوردار و به ســمت 
تولیــد هدایت کنــد، می تواند پیامد های 
مثبتی از نظر رشــد اقتصــادی، افزایش 
اشــتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم 
بزند.اما عــدم کنترل و هدایت نقدینگی، 
رشــد لجام گســیخته تــورم را به دنبال 
دارد، مقــدار نقدینگــی نباید آن قدر باال 
باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و 
شاخص های کالن اقتصای همچون »نرخ 
رشد اقتصادی« برقرار کرد. با اشاره به اینکه 
که مهار نقدینگی در دولت ابراهیم رئیسی 
نیاز به انجام اصالحات ســاختاری و اتخاذ 
تصمیمات بسیار سخت دارد، بنابراین  مهار 
نقدینگی به راحتی نخواهد بود، برای انجام 
این کار باید انضباط مالی در بودجه سنواتی 
لحاظ شود.در حال حاضر نزدیکی بالغ بر ۴ 
هزار هزار میلیارد تومان اســت، این حجم 
از نقدینگی به بازار های مختلف سرکشــی 
می کنــد و التهابــات مختلفــی را پدید 
می آورد، بنابراین افزایش قیمت هایی که 
در بازار کاال های اساسی و مایحتاج ضروری 
مردم می بینیم، ریشه در بی انضباطی های 
مالــی دولت و همچنین دســت درازی به 
منابــع بانــک مرکزی و صندوق توســعه 
ملــی دارد که به خلق نقدینگی و افزایش 
تــورم ختم می شــود، بنابراین برای مهار 
نقدینگی نیاز به اتخاذ تصمیمات ســخت 
اســت.برای کنترل نقدینگی سه ناترازی 
در نظام های بودجه ریزی، بانکی و تجاری 
را بایــد اصــالح کرد.با توجه به اینکه نظام 
بانکی وضعیت خوبی ندارد، باید اصالحات 
ســاختاری در این بخش انجام شــود، در 
حــال حاضر ناترازی بانک ها بســیار زیاد 
اســت، آن ها همچنین معوقات بســیاری 
نیز دارند، در این رابطه بانک مرکزی باید 
نظارت جدی بر روی فعالیت بانک ها انجام 
دهند تا این ناترازی ها بیشــتر نشــود. در 
نظام بودجه ریزی کشــور نیز باید تحوالت 
اساســی رخ دهد و بودجه ریزی عملیاتی 
باید بودجه ریزی ســنتی شــود، اینکه ما 
بودجه را بر اســاس چانه زنی تعیین کنیم، 
دیگر امروز هیچ کارکردی ندارد، زیرا این 
 شــیوه از تعیین بودجــه باعث هدر رفت 

منابع می شود. 

یادداشت

داللی، عامل گرانی خانه
بررسی مدل هایی برای کاهش 

ک حق الزحمه بنگاه های امال

عضو کمیســیون عمــران مجلس با 
بیان اینکه این کمیسیون به موضوع 
کاهــش و ســاماندهی حق الزحمه 
بنگاه های امالک ورود کرده اســت، 
گفــت: در حال بررســی مدل های 
مختلــف برای کاهــش حق الزحمه 

مشاوران امالک هستیم.
علی اســغر خانــی ضمــن تاکید بر 
ســاماندهی مشــاوران امــالک و 
کاهش حق الزحمه آنها، گفت:طبق 
بررسی های انجام شده یکی از عوامل 
باال رفتن قیمت خانه ها، داللی هایی 
اســت که صورت می گیــرد که باید 

جلوی این مسئله گرفته شود.
وی افزود: برخی از مشــاوران امالک 
حق الزحمه ای خارج از عرف و قانون 
دریافــت می کنند و بعضا برای خود 
حق الزحمه هایی را تعریف می کنند 
کــه این مســئله به خریدار فشــار 
میــآورد لــذا بایــد بر ایــن موضوع 
 نظــارت بیشــتری صــورت گیرد تا 

ساماندهی شود.
عضو کمیســیون عمــران مجلس با 
بیان اینکه طبق قانون مشاور امالک 
باید مثال نیم درصد قیمت خانه را از 
طرفین بگیردند، ادامه داد: اما برخی 

از مشاورین امالک به این روش عمل 
نمی کننــد و هــر مقداری که قیمت 
ملک باالتر می رود درصد حقالزحمه 
اینها افزایش می یابد؛ این در صورتی 
اســت که درصد حق الزحمه آنها در 
یک قــرارداد یک میلیــاردی و ۱۰ 

میلیاردی باید به یک اندازه باشد.
خانــی با بیــان اینکه کمیســیون 
عمــران مجلس بــه موضوع کاهش 
و ســاماندهی حق الزحمه بنگاه های 
امالک ورود کرده است، ادامه داد:در 
ایــن زمینه از مســئوالن مربوطه از 
وزارت راه و شهرســازی و نمایندگان 
مشاوران امالک دعوت شده و در حال 
بررسی این مسئله هستیم تا وضعیت 

ساماندهی شود.
نماینده شــاهرود در مجلس با بیان 
اینکــه مدل هــای گوناگونــی برای 
ســاماندهی حق الزحمه مشــاوران 
امالک مطرح شده، بیان کرد: در حال 
بررسی کارشناسی مدل ها هستیم تا 
به یک سازوکار جهت قانونمند کردن 
حقالزحمه بنگاه های امالک برسیم و 
تالش می کنیم در ســریعترین زمان 
موضــوع را جمعبندی کرده و نظر و 
گزارش کمیســیون را جهت بررسی 
در جلســه علنی تقدیم هیئت رئیسه 

میی کنیم.
خانی بیان کرد: البته تالش خواهیم 
که طرح را به گونه ای تدوین کنیم تا 
ابزار نظارتی بر این موضوع نیز تقویت 
 شود تا حق الزحمه غیر قانونی از افراد 

گرفته نشود.

غول خفته بیدار شد
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سیاست 2
معاون سیاسی وزیر  امور خارجه:

 تحریم های دوران اوباما 
و ترامپ باید لغو شود

 علی باقری، معاون سیاســی وزیر 
امور خارجه کشــورمان، که برای 
پــاره ای رایزنی ها با همتایانش به 
اروپا سفر کرده است، در گفت و گو 
بــا این روزنامه گفت: ایران تعهدی 
می خواهد که آمریکا دوباره از توافق 
هسته ای امضا شده توسط قدرت 

های جهانی خارج نمی شود. 
معاون سیاســی وزیر امور خارجه 
ایران گفت: ما به راســتی آزمایی 
احتیــاج داریم و این موضوع هنوز 
حل نشده است. یکی از موضوعاتی 
اســت که هنوز نهایی نشده، کافی 
نیست که فقط در توافق ذکر شود. 
ابن دیپلمات ارشــد کشــورمان 
بــا دفاع از خواســته اش مبنی بر 
ایــن که آمریــکا تضمین بدهد به 
توافــق پایبند خواهــد بود، بیان 
کرد: موضــوع یک توافق در میان 
است، نه یک سیاست. اگر توافق و 
صلحی میان دو کشور باشد، تاثیر 
یک معاهده را دارد. موضوع قوانین 
بین المللی است. قرار نیست قوانین 
داخلی آمریــکا بر یک توافق بین 
المللی غالب شــود. چنین چیزی 

خالف قوانین بین المللی است. 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
ایــن ادعــا را که ایران با تالش در 
راســتای توسعه برنامه هسته ای 
اش در از ســرگیری مذاکــرات 
وین وفت کشتی می کرده است، 
رد کــرده و گفــت، این برای یک 
دولــت جدید امــری عادی بوده 
اســت که موضع مذاکراتی خود 
را آمــاده کنــد و با دیگر شــرکا 
مذاکراتی دوجانبه داشــته باشد. 
این مذاکره کننده ارشد تیم ایران 
در مذاکرات وین درخواســت لغو 
تحریم های مرتبط با توافق هسته 
ای را تکــرار کرد. باقری عالوه بر 
این، هر گونه مذاکره درباره برنامه 
موشکی و امنیتی ایران و گنجانده 
شــدن آن ها در توافق هسته ای 
را رد کــرد و گفت: برجام]توافق 
هســته ای[ چارچوب شــفافی 
دارد و موضوعــات دیگر مرتبط 
نیســتند. ما قصد نداریم درباره 
تــوان دفاعی یا امنیتمان مذاکره 
کنیم. او افزود: روابط ایران با دیگر 
کشورها نیاز به مراقب ندارد. او در 
پاسخ به این که آیا از نظر او الزم 
است مذاکرات وین  از نقطه شروع 
از ســرگرفته شود، گفت: این که 
از کجا شروع کردیم مهم نیست، 
بلکه آنچه اهمیت دارد این است 
به توافقی برسیم که نتایجی عمل 
گرایانه برای طرفین داشته باشد. 
هــدف اصلی ما رفع تحریم های 
غیرقانونی است که آن ها با تخطی 
از قطعنامه های ســازمان ملل بر 
ملت ایران اعمال کردند. هرگونه 
تحریم مغایر با برجام که در دوره 
ریاست جمهوری اوباما  و ترامپ از 
سوی آنها اعمال شده بود، باید لغو 
شــود این توافقی است که برجام 

را شکل داد.

کوتاه از سیاست

رییس جمهور:

تامین شغل برای مددجویان  پس از بازگشت به جامعه ضروری است
رئیــس جمهور بر بــاز اجتماعی 
کردن مددجویان مراکز بازپروری 

تاکید کرد.
حجت االســالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیســی صبح روز جمعه 
ضمن بازدیــد از مرکز نگهداری، 
درمــان و کاهــش آســیب های 
اجتماعــی ســروش در حاشــیه 
شهرســتان ری بــا مددجویان و 
مدیــران این مرکــز به گفت و گو 
نشســت و از نزدیــک در جریان 

مشکالت آنان قرار گرفت.
رئیسی گفت: من قلبا ناراحت می 

شــوم که شما جوانان را اینجا می 
بینم. همت همه مدیران و مربیان 
اینجا هم بازگشــت شما به جمع 
خانواده اســت، شــما هم تصمیم 
بگیرید که دیگر کاری انجام ندهید 

که مجددا به این مراکز بیایید.
رئیس جمهور اظهار داشت: هدف 
همه این اســت که شــما اعتیاد را 
ترک کنید و شــما هم اراده کنید 

دیگر سراغ مواد مخدر نروید.
رئیســی با اشاره به نگرانی خانواده 
ها و مســئولین از بازگشت دوباره 
افــراد به دامن اعتیاد گفت: تامین 

شــغل برای مددجویــان پس از 
بازگشــت به جامعه ضروری است 
و اگــر مددجویان همت کنند که 
ســراغ اعتیاد نروند، جامعه آنها را 

به گرمی می پذیرد.
رئیــس جمهور با اشــاره به اینکه 
زیبنــده تهران و ری نیســت که 
افــراد شــب ها در آنجا ســرپناه 
نداشــته باشند از استاندار تهران و 
مسئولین شهرری خواست نسبت 

به رفع این مشکل اقدام کنند.
رییســی با اشــاره بــه اینکه این 
عزیزان جزئــی از خانواده و عائله 

کشــور هســتند تاکید کرد: باید 
دالیــل فرهنگــی، اجتماعــی و 
خانوادگــی گرایــش بــه اعتیاد 

بررسی شود.
رئیــس جمهور ضمن بازدید از فاز 
جدید این مرکز بازپروری گفت: ان 
شاءاهلل با همت شما و برنامه ریزی 
متولیــان، چهره تهران از معتادان 

متجاهر پاک شود.
گفتنی اســت روز گذشــته اولین 
جلسه شورای اجتماعی کشور در 
دولت ســیزدهم به ریاست دکتر 

رئیسی برگزار شد.

ابالغ قانون حمایت از 
 خانواده و جوانی 
جمعیت به دولت

 محمدباقر قالیباف طی نامه ای 
به آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور، قانون حمایت 
از خانــواده و جوانی جمعیت 
را ابالغ کرد.سامانه راهنمای 
قانــون حمایــت از خانواده 
و جوانــی جمعیــت روز) ۱۸ 
آبــان( برای بهره مندی بهتر و 
بیشــتر خانواده های ایرانی از 
این قانــون با حضور تعدادی 
از نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی رونمایی شــد.این 
سامانه با حضور محمدبیگی، 
علیرضا ســلیمی و الجوردی 
نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی در راســتای اجرای 
قانــون جوانــی جمعیــت و 
حمایت از خانواده از ســامانه 
»راهنمــای قانون حمایت از 
خانواده« رونمایی شــد.این 
ســامانه هم اکنون از صفحه 
اول خبرگــزاری خانــه ملت 
آدرس طریــق  از  نیــز   و 

 http://khanevade.icana.ir
قابل دسترسی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه :

 حذف ارز ترجیحی به 
مصوبه مجلس نیاز ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
با بیــان اینکه تا کنون برنامه 
نهایی دولت در خصوص شیوه 
مدیریــت ارز ۴۲۰۰ تا پایان 
سال ارائه نشده، گفت: به جای 
حــذف ارز ۴۲۰۰ و اعطــای 
یارانه نقدی به مردم تا ســقف 
۱۰۰ هزار تومان، می توان آن 
را بــه یارانه نقدی تبدیل و به 
انتهای زنجیره تولید پرداخت 
کرد.محســن زنگنه در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به اینکه 
بــرای حــذف ارز ترجیحی 
دولــت نیاز به مصوبه مجلس 
ندارد، تصریح کرد: بر اســاس 
جــزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون 
بودجه ۱۴۰۰ دولت می تواند 
هر زمان بخواهد نسبت به ارز 
ترجیحی اقــدام نماید و این 
نیاز به مصوبه مجلس ندارد. بر 
خالف آنچه در رسانه ها از این 
الیحــه به حذف ارز ۴۲۰۰ نام 
برده می شــود در حقیقت این 
الیحــه ارز ۴۲۰۰ را به میزان 
۴.۶ میلیــارد دالر افزایــش 
می دهــد.وی افــزود: دولت 
می تواند با افزایش ســقف ارز 
ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد 
دالر همــه ۷ قلم کاال شــامل 
دارو، گندم، روغن و نهاده های 
دامی را به همین شــیوه فعلی 
ادامه دهد یا ارز ۴۲۰۰ را برای 

برخی از آنها قطع نماید.

کرات وین؛ درمذا

شانس احیای برجام در بهترین حالت ۵۰ درصد است
باربــارا اســالوین، روزنامه 
نــگار مشــهور آموریکایی و 
تحلیل گــر ارشــد و رئیس 
بخش ایران شورای آتالنتیک 
است. وی هم چنین با روزنامه 
همکاری  واشنگتن پســت 
دارد. وی در گفت و گویــی با 
ایلنــا به بیان نظرات خود در 
مورد از ســرگیری مذاکرات 

وین پرداخت.

 امیدواریم در آینده
کرات بیشتر  ایران با مذا

موافقت کند
باربارا اســالوین در ابتدا در 
مورد از ســرگیری مذاکرات 
ویــن در تاریخ اعالم شــده 
گفت: با توجه به لفاظی های 
سخت ایران، انتظارات من در 
مورد این نشست ها بسیار کم 
است. در حالی که ایران حق 
دارد از اقدامــات دولت قبلی 
ایاالت متحده شکایت کند، 
امــا بدون تمایل به مصالحه 
در مــورد اهداف حداکثری 
خــود، به کاهــش تحریم ها 
دســت نخواهد یافت. جلسه 
اول مذاکــرات وین احتماال 

نتیجه زیاد ملموسی نخواهد 
داشــت. امیدواریــم که در 
آینــده، ایران بــا مذاکرات 
واقع بینانه تر  کــه  بیشــتر 
و مســتلزم گفت وگوهــای 
مستقیم با هیئت آمریکایی 

باشد، موافقت کند.

شانس در بهترین حالت 
 برای احیای برجام 

۵0-۵0 است
وی در مورد احتمال احیای 
برجــام بعــد از مذاکــرات 
برجامــی گفــت: چیــزی 

مشــخص نیست شانس در 
بهتریــن حالت برای احیای 

برجام ۵۰-۵۰ است.

دولت فعلی آمریکا، 
نمی تواند تضمین دهد 

دولت آینده از برجام 
ج نشود  خار

باربــارا اســالوین در مورد 
موانــع موجــود بر ســر راه 
گفــت:  برجــام  احیــای 
ایرانــی  مذاکره کننــدگان 
خواســتار امتیازاتی هستند 
کــه هیچ دولــت آمریکایی 

نمی توانــد ارائه دهد. برجام 
یک توافق سیاســی بود که 
شــامل چشم پوشــی کاخ 
ســفید از برخــی تحریم ها 
علیه ایران می شد، مشروط 
بر اینکــه ایران فعالیت های 
هســته ای خــود را محدود 
کند و اجازه نظارت ســرزده 
را بدهــد. دولــت بایــدن 
نمی تواند قول دهد که دولت 
آینده دیگر از این توافق کنار 
نخواهد رفت، فقط همانطور 
کــه راب مالــی در این باره 
گفت، ایــن دولت دوباره به 

دالیــل دروغین این توافق را 
ترک نخواهد کرد. همچنین 
برخــی تحریم ها علیه ایران 
فعالیت هــای  دلیــل  بــه 
غیرهســته ای مانند ادعای 
نقض حقوق بشــر و حمایت 
از تروریســم مشمول برجام 
نمی شــوند و باقی خواهند 

ماند.

بایدن می داند هیچ 
 راهی جز دیپلماسی 
در مورد ایران ندارد 

ایــن روزنامه نگار مشــهور 
آمریکایــی در ادامــه اضافه 
کرد: در طرف ایاالت متحده، 
عزم برای بازگشت به برجام 
وجــود دارد در صورتــی که 
ایران هم مجدداً به پایبندی 
خود ادامه دهد، دولت بایدن 
می داند که هیچ »طرح بی« 
قابل قبولی وجود ندارد و تنها 
دیپلماســی و رفع تحریم ها 
می توانــد منجــر به کنترل 
فعالیت های هسته ای ایران 
شــود و تنهــا راه برای حل 
موضوع ایران، دیپلماســی 

است.

نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی باز 
هم به لفاظی علیه ایران پرداخت و مدعی شد که 
ایران می خواهد از طریق افراط گرایی اسالم گرا 

بر جهان تسلط یابد.
نفتالی بنت در پیامی از پیش ضبط شــده در 
هفتمین نشست ســاالنه رسانه های مسیحی 
ســازمان مطبوعاتی این رژیــم که به صورت 
مجــازی برگــزار شــد، ادعا کــرد: »اینجا در 
اســرائیل )فلسطین اشغالی(، ما با یک دشمن 
 بســیار آشــکار، اسالم ســتیزه جوی افراطی 

مبارزه می کنیم«.
وی در ادامه ادعاهایش گفت: وحشــتی که از 
تهران شروع می شود به دنبال نابودی اسرائیل، 
تسلط بر جهان و راندن آن به ورطه تاریک است.

او در ادامــه، در این نشســت کــه موضوع آن 
توافقــات شکســت خورده ابراهیــم بود، این 
توافق هــا را طلــوع جدیدی برای جایگاه رژیم 
صهیونیســتی در منطقه خواند و مدعی شــد 
کــه توافق های عادی ســازی روابط این رژیم 
 با برخی کشــورهای عربی منطقه، ثبات و رفاه 

منطقه را افزایش داده است.
مقام های رژیم صهیونیســتی در ماه های اخیر 
تالش هــا برای اخــالل در روند مذاکرات وین 
را شــدت بخشــیده اند و از هر تریبونی برای 

فضاسازی علیه ایران سوء استفاده می کنند.
نفتالی بنت نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
پیش تــر به روزنامه »تایمز« انگلیس گفت: ما 
با ایران در جنگ ســرد هســتیم. در ۳۰ سال 
گذشته ایران در اطراف ما مستقر شده تا حواس 

ما را پرت کند.

ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی: 

ایران می خواهد بر جهان تسلط یابد

گفت و گو
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3اقتصاد
به دستور وزیر صنعت؛

 افزایش قیمت خودرو 
منتفی شد

افزایش قیمت خودرو به دستور 
وزیر صنعت و طبق دستورالعمل 
رئیس جمهــور مبنــی بر عدم 
افزایش قیمت کاالها منتفی شد.

یک مقام آگاه در وزارت صنعت 
در واکنش به افزایش قیمتی که 
دو شرکت بزرگ خودروسازی 
ایران خودرو و ســایپا در اواخر 
هفته گذشــته اعــالم کردند و 
ایــن افزایش قیمــت از طریق 
شــبکه ناشــران بورسی کدال 
به صورت رســمی منتشر شد، 
گفت: با توجه به دســتورالعمل 
رئیس جمهور مبنــی بر اینکه 
قیمت کاالهای مورد نیاز مردم 
افزایــش نیابد، مگــر اینکه در 
ستاد تنظیم بازار مصوب شود، 
بنابرایــن وزیر صنعت، معدن و 
تجارت دستور داد، فعاًل افزایش 

قیمت خودرو منتفی شود.
وی گفت: امروز هم جلســه ای به 
همیــن منظور در وزارت صنعت 
برگزار می شود و اطالعیه رسمی 
آن تا ساعتی دیگر منتشر خواهد 

شد.
گرچه مدیران عامل ایران خودرو 
و ســایپا در صدا و ســیما اعالم 
کردند، ایــن افزایش قیمت برای 
تعهــدات پیش فــروش تا پایان 
سال جاری نیســت، اما باهم به 
دلیل اثــرات روانی این مصوبه،  

فعال منتفی شده است.
خودروســازی  شــرکت  دو 
ایران خودرو و سایپا که هر دو در 
بورس حضور دارند، علیرغم اینکه 
مرتب از شــورای رقابت مصوبه 
می گرفتند و به تناســب افزایش 
نــرخ دالر نرخ محصوالت خود را 
افزایــش می دادند، اما با این حال 
در کدال اعالم می کردند، مجموع 
زیان انباشــته این دو شرکت به 
حدود ۸۰ هــزار میلیارد تومان 

رسیده است.
واردات خــودرو در کشــور ما به 
خاطر حمایت از تولید و اشتغال 
داخــل تقریبا ممنوع اســت و با 
تعرفه بســیار زیاد انجام می شود 
بــا ایــن حال خودرو بــه یکی از 
دارایی های قابل سرمایه گذاری 
مردم تبدیل شده و بسیاری از افراد 
در جهت حفظ ارزش دارایی خود 
تقاضای خودرو دارند، در حالی که 
خودرو یک کاالی مصرفی با دوام 
اســت. در روزهای گذشته اقدام 
شرکت های خودروسازی سایپا 
و ایران خودرو برای افزایش چهار 
تا ۵۶ میلیون تومانی محصوالت 
داخلی با واکنش های گسترده و 
منفی مردم روبه رو شــد. توجیه 
خودروســازان بــرای افزایش 
قیمت خودرو افزایش هزینه ها 
و تولید همراه با زیان اعالم شده 
و مبنای افزایش قیمت هم تورم 
بخشــی اعالمی بانک مرکزی 

بوده است.

کوتاه از اقتصاد

آزادسازی 3.۵ میلیارد دالر 
از منابع بلوکه شده ایران

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری 
اســالمی )ایرنا( در توییتی اعالم 
کرد که کمتر از ۱۰۰ روز پس از 
آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش 
از سه و نیم میلیارد دالر از منابع 
مسدود ایران در یکی از کشورها 

در دسترس قرار گرفته است.
علی نادری در حســاب کاربری 
خــود در صفحه توییتــر آورده 
اســـت: کمتــر از ۱۰۰ روز پس 
از آغــاز دولت ســیزدهم، اخیرا 
بیــش از ۳.۵ میلیــارد دالر از 
منابع مســدود ایــران در یکی از 
کشورها در دسترس قرار گرفته 
و بخش قابل توجهی از این منابع 
در حــال ورود به چرخه تجاری 
کشور است.وی اشاره نکرده است 
این پول در کدام کشور آزاد شده 

است.
برخی معامله  گران معتقدند این 
اتفــاق می تواند تاثیر آنی بر بازار 
به جا گذاشته و سبب شود قیمت 
از قله کانال ۲۸ هزار تومان فاصله 

بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

 مردان مجرد باالی ۴۵ سال 
برای خانه ثبت نام کنند

معــاون وزیر راه و شهرســازی 
گفــت: با تصویب هیات وزیران 
امــکان ثبت نــام مردان مجرد 
بــاالی ۴۵ ســال و بیمــاران 
خــاص مجــرد در طرح جهش 
تولیــد و تامین مســکن فراهم 
شــد؛ پیشــنهاد ثبت نام سایر 
مجردها که ســن کمتری دارند 
نیــز به شــرط تاهــل در زمان 
تحویل ارائه شــده که به زودی 

نتایج آن اعالم می شود.
محمــود محمــودزاده اظهار 
کــرد: با تصویب هیات دولت دو 
گروه دیگر شامل مردان مجرد 
باالی ۴۵ سال و بیماران خاص 
مجــرد به گروه های مجاز برای 
ثبــت نام در طرح جهش تولید 
و تامین مســکن افزوده شدند. 
بــر این اســاس، در حال حاضر 
پنج گروه شامل خانم های باالی 
۳۵ سال، افراد دارای معلولیت 
باالی ۲۰ سال، نخبگان علمی، 
مردان مجرد باالی ۴۵ ســال و 
بیماران خاص، بدون داشــتن 
شــرط تاهل می توانند در طرح 
نهضــت ملی مســکن ثبت نام 
کنند.وی افزود: پیشنهادی هم 
از سوی وزارت راه و شهرسازی 
برای ثبت نام مردان مجرد کمتر 
از ۴۵ سال به هیات دولت ارائه  
شده که به زودی نتایج آن اعالم 
می شود. البته این افراد باید در 
زمان تحویل واحد متاهل شده 

باشند.

 در آخرین جلسه ستاد تنظیم 
بــازار به ریاســت معاون اول 
رییس جمهور، مصوب شــد 
قیمــت ۲۵ کاالی اساســی 
ظرف ۲۴ ســاعت از ســوی 
وزارت جهــاد کشــاورزی و 
ســازمان حمایت از مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان 
با همکاری ســایر نهادهای 
مرتبــط محاســبه و بطــور 

رسمی اعالم شود.
در ایــن جلســه مخبــر از 
نوســان قیمت هــا به عنوان 
یکــی از اصلی ترین دغدغه 
های امروز مردم و مسئولین 
کشــور یاد کرد و گفت: باید 
بــا برنامه ریزی دقیق و اتخاذ 
تصمیمــات و تدابیــر الزم، 
نســبت به ســاماندهی این 

وضعیت اقدام شود.
همچنیــن در این جلســه 
تفاهمنامه ای برای استفاده 
از ظرفیت های مردمی برای 
همــکاری بــا وزارت صمت، 
وزارت جهــاد کشــاورزی، 
وزارت دادگستری و سازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان و نیز تعزیرات 
حکومتــی به امضا رســید 
تــا فرایند تشــدید نظارت و 
بازرســی هــا و برخــورد با 
گرانفروشــی در بازار هرچه 

سریعتر آغاز شود.
مطابق این توافق، ســازمان 
بسیج مستضعفین، مسئول 
فعــال ســازی ظرفیت های 
مردمــی بــرای مقابلــه با 
تخلفــات  و  گرانفروشــی 
احتمالی شــد تا بــا نظارت 

مردمــی بر چرخــه تولید و 
توزیع ، گزارشگری و نظارت 
بــر بازار به نحو مطلوب انجام 

پذیرد.
ضرورت تشــکیل ستادهای 
اســتانی تنظیم بازار و ابالغ 
وزیر کشــور به اســتانداران 
سراسر کشور از دیگر مصوبات 

این جلسه بود.
پــس از ایــن جلســه روز 
جهــاد  وزارت  پنجشــنبه 
کشــاورزی قیمت و اسامی 
۲۵ قلم کاالی اساســی را به 
طور رســمی اعــالم کرد که 
شامل مرغ، تخم مرغ، برخی 
از انواع محصوالت لبنی، برنج 

خارجی و نان می شود.
هــدف از قیمــت گــذاری 
کاالهای اساسی، جلوگیری 
از قیمت گذاری ســلیقه ای 
برخی فروشندگان و نوسانات 
بــازار و امــکان اعمال قانون 
اعالم  متخلفین  درخصوص 
شده اســت. اما کارشناسان 
معتقدنــد این روش از قیمت 
گذاری و اعمال آن نمی توانند 
منجر به تنظیم بازار شــود، 

همانطور که از سیاست قیمت 
گذاری مصوب نتایج مطلوب 

حاصل نشده است.
صدرالدیــن نیاورانی، عضو 
کمیســیون توسعه صادرات 
غیرنفتــی اتــاق ایــران، در 
گفت وگو بــا اقتصاد آنالین 
این شــکل از اعــالم قیمت 
را مصــداق قیمــت گذاری 
دســتوری دانســت و افزود: 
قیمــت گذاری دســتوری و 
دخالت دولت در بازار تبدیل 
به مشــکل بــزرگ حاکم بر 

اقتصاد کشور شده است. 
وی ادامه داد: طی ســال های 
اخیر قیمت گذاری دستوری 
چالــش هــای پیــش روی 
کســب وکارها  شکل گیری 
و توســعه آن ها و ســرمایه 
گذاری در تولید بوده است. 

نیاورانــی از دیگــر نتایــج 
قیمت گذاری دســتوری را 
ایجــاد رانت و فســاد عنوان 
کــرد و افــزود: همچنیــن 
دخالــت دولــت در قیمت 
گذاری موجب شــده امکان 
برنامه ریــزی در بلندمــدت 

بــرای تولیدکنندگان فراهم 
نشود. 

وی اضافه کرد: قیمت گذاری 
دستوری رقابت پذیری را نیز 
از تولید و بازار گرفته اســت 
که خــود ســدی در مقابل 
ارتقاء کمی و کیفی کاالهای 

تولیدی است. 
این کارشــناس چند نرخی 
شدن کاالهای اساسی را نیز 
از دیگــر نتایج منفی دخالت 
دولت در بازار با اعمال قیمت 

دستوری دانست.
به گفتــه نیاورانــی یکی از 
اهــداف دولــت بــا قیمت 
گــذاری دســتوری حمایت 
از مصــرف کننده اســت در 
حالی کــه اعمال این روش، 
قرار دادن مســیر بازار در یک 
روند صعودی قیمت ها است 
کــه در نهایت عالوه بر زیان 
تولیدکننــده به زیان مصرف 

کننده نیز خواهد بود. 
وی افــزود: در هر بار تعیین 
قیمــت مصــوب یــا همان 
قیمــت دســتوری، افزایش 
قیمــت به بهانــه حمایت از 

تولیــد و جلوگیــری از زیان 
تولیدکننده انجام می شــود، 
در حالی در نهایت نتیجه آن 
نه تولید را نجات می دهد و نه 
منافع مصرف کننده را تامین 

می کند!
عضو کمیســیون توســعه 
صادرات غیرنفتی اتاق ایران، 
پیشــنهاد داد: دولت به جای 
دخالــت در بــازار با قیمت 
دســتوری، برنامــه کاهش 
هزینه تولید را در دستور کار 

قرار دهد. 
نیاورانی یادآور شــد: در یک 
بازار ســالم و رقابتی که بقای 
تولید  منافع مصرف کننده را 
به همراه دارد، عرضه و تقاضا 
اســت که قیمت ها را تعیین 
مــی کنــد و خبری از قیمت 

دستوری نیست.
بر اساس این گزارش؛ قیمت 
گــذاری دســتوری تبدیل 
به گردابی شــده اســت که 
تولیدکننــدگان و مصــرف 
کنندگان را هر بار بیشتر درون 
خود می کشد. به نظر می رسد 
پس از تجربه ســال ها نتایج 
منفی اعمال قیمت دستوری 
حاال زمان آن رســیده دولت 
برای داشــتن بازار متعادل به 
جای تعیین قیمت، به دنبال 
کاهش هزینه تولید باشد که 
آن هــم بــا کاهش بی ثباتی 
اقتصــاد کالن و کنترل تورم 
امکان پذیــر اســت و تعیین 
دســتوری قیمــت تک تک 
کاالهــا بیراهه ای اســت که 
وضعیــت فعلی را ایجاد کرده 

است.

ح شد؛ در پی تعیین قیمت ۲۵ قلم کاالی اساسی مطر

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در گرداب قیمت های دستوری 

 در چند ماه اخیر بازار طال همچنان رکود خود را حفظ 
کرده اســت و با توجه به نوساســات قیمت طال و ارز 
کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازار طال در چند 
هفته آینده نیز همچنان در رکود خواهد بود و روزنه 
ای برای رونق کسب و کار در این زمینه وجود ندارد.
»محمد کشتی آرای« افزود: قیمت طال در بازارهای 
جهانی نســبت به هفته گذشــته در مجموع بیش از 
۳۷ دالر افزایــش یافــت و به قیمــت ۱۸۶۲ دالر در 

هر اونس رسید.
وی با بیان اینکه در هفته جاری قیمت دالر و ارزیهای 
خارجی نیز رشــد قابل توجهی داشــت گفت: قیمت 
دالر در طول هفته بیش از ۸۰۰ تومان رشــد کرد و 
بــا افزایــش قیمت طال در بازارهای جهانی و افزایش 
قیمت ارز در داخل قیمت سکه نیز در بازارهای داخلی 

بیش از ۸۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
نایــب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در پاســخ 
بــه ســوال خبرنگار بازار مبنی بــر پیش بینی آینده 
وضعیت بازار طال در هفته آینده بیان کرد: با توجه به 
شــاخص های اقتصادی به نظر می رسد هفته آینده 

نیز بازار طال همچنان در کساد خواهد بود و همچنان 
رکود خود را حفظ خواهد کرد.

نبود تقاضا برای خرید سکه و طال در بازار سبب شده 
که حباب سکه نیز پس از مدتها به ۱۵۰ هزار تومان 
کاهش یابد و این نشان می دهد که هم اکنون تقاضایی 

برای خرید سکه و طال در بازار وجود ندارد.
کشتی آرای اظهار داشت: نبود تقاضا برای خرید سکه 
و طال در بازار ســبب شــده که حباب سکه نیز پس از 
مدتها به ۱۵۰ هزار تومان کاهش یابد و این نشــان 
می دهد که هم اکنون تقاضایی برای خرید ســکه و 

طال در بازار وجود ندارد.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه 
همــکاران مــا در هفته جــاری از کاهش قابل توجه 
معامالت در بازار رضایت نداشتند، گفت: در ماه های 
اخیر انگیزه برای سرمایه گذاری و خرید طال در بین 
مردم کاهش پیدا کرده اســت و کمتر کســی بر روی 

طال سرمایه گذاری می کند.
این مقام مسئول در اتحادیه طال و جواهر تهران معتقد 
اســت که احتمال دارد پــس از افزایش قیمت طال، 

ممکن است عدها ی بر روی سرمایه گذاری کنند و 
این ممکن است اندکی وضعیت بازار را بهبود بخشد.
از طرفی »نادر بذرافشان« دبیر هیات مدیره اتحادیه 
طال و جواهر تهران روز گذشــته با اشــاره به افزایش 
قیمت طال و ســکه در هفته جاری از تشــدید رکود 
بازار نسبت به هفته گذشته خبر داد و گفت: افزایش 
نوسان قیمت  در بازار طال باعث شده فروشندگان به 
دلیل نگرانی از باال رفتن و خریداران در انتظار کاهش 
قیمت ها اقدام به خرید و فروش طال و سکه نکنند، لذا 
در حال حاضر عالوه بر افت تقاضا برای خرید، حجم 

فروش ها نیز کاهش پیدا کرده است.
پیش بینی وضعیت طال در بازارهای جهانی

بــا افزایش قیمت طــال در بازارهای جهانی برخی از 
کارشناســان اقتصادی معتقدند که قیمت های آتی 
طالی دســامبر )آذر - دی( در معامالت روز گذشته 
به باالترین ســطح دو ماه گذشــته خود رسید. روند 
صعــودی از مزیت فنی کلی کوتــاه مدت برخوردار 
اســت و روند صعودی پنج هفتــه ای در نمودارهای 

میله ای روزانه مشاهده می شود.

رکود بازار طال به علت نبود تقاضا 

کاهش حباب سکه

گزارش
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کوتاه از انرژی

بین الملل

کز  مجری تامین برق مرا
استخراج رمز ارز اعالم کرد : 

برق یارانه ای عامل 
گسترش استخراج 
غیرمجاز رمز ارز 

مجری تامین برق مراکز استخراج 
رمز ارز شرکت توانیر گفت: برق با 
قیمــت تکلیفی را از عوامل مهم 
اســتخراج غیرمجاز رمز ارز ها در 
کشــور عنوان و راهکار بلندمدت 
آن را واقعــی شــدن قیمــت 
حامل هــای انرژی برشــمرد که 
می تواند سوءاســتفاده از منابع 
کشــور و آسیب رساندن به آحاد 
مردم و اقشــار آســیب پذیر را به 
حداقل برساند. محمد خدادادی 
قیمــت تکلیفی و یارانه ای برق را 
از مهم ترین علل گسترش پدیده 
اســتخراج غیرمجاز رمز ارز ها در 
کشور عنوان کرد و گفت: با ورود 
دستگاه های ماینر، برق نیز مانند 
گازوئیــل و بنزین به یک کاالی 
تبادل پذیر تبدیل شــده است و 
لــذا همانگونه که اختالف قیمت 
در داخــل و خــارج از کشــور به 
ایجاد پدیده قاچاق ســوخت در 
مرز ها انجامید، اختالف به شدت 
معنــادار قیمت بــرق در ایران با 
کشــور های دیگر نیــز با معرفی 
تکنولــوژی ماینینــگ منجر به 
رواج پدیده اســتخراج غیرمجاز 
رمــز ارز در ایران با اســتفاده از 
بــرق یارانه ای شــده که ماهیت 
آن تفاوتــی با قاچاق ســوخت 
ندارد.خدادادی افزود: در بخش 
اســتخراج غیرمجــاز رمــز ارز، 
متاســفانه تجهیزات مربوطه به 
شکل قاچاق وارد کشور می شود 
و از برق یارانه ای که یک بیستم تا 
یک هشتادم قیمت برق در سایر 
کشورهاست، به طور غیرقانونی 
برای اســتخراج رمز ارز و کسب 
ثروت نامشروع از محل یارانه های 
انرژی کــه متعلق به آحاد مردم 
جامعــه اســت سوءاســتفاده 
می کنند.مجری تامین برق مراکز 
استخراج رمز ارز توانیر استخراج 
غیرمجاز رمز ارز در کشور را دارای 
تبعات منفی برای مردم، صنعت 
بــرق و اقتصاد ملی دانســت که 
ضمن آســیب زدن به شبکه برق 
کشــور، می تواند باعث سوختن 
الکتریکی همســایگان  لــوازم 
ماننــد یخچــال، تلویزیــون و 
کولــر و همچنیــن دامن زدن به 
خاموشــی ها شود.وی ادامه داد: 
عــالوه بر آن به دلیل اســتفاده 
از انشــعاب های غیرمجاز بدون 
رعایت اصول ایمنی، آتش سوزی 
و خطــرات جانی را نیز می تواند 
در پی داشته باشد، همچنین در 
بعد ملی، بلعیدن برق به وســیله 
استخراج کنندگان رمز ارز باعث 
افزایش خاموشی های صنایع در 
فصول گرم و سرد سال شده.وی 
مهم ترین راهکار بلندمدت از بین 
بردن پدیده اســتخراج غیرمجاز 
رمــز ارز را واقعی شــدن تعرفه 
حامل های انــرژی عنوان کرد و 
گفت: در شــرایط فعلی که امکان 
آزادســازی تعرفه ها وجود ندارد 
می بایست در بخش سیاست های 
سلبی، جریمه ها و مجازات های 
قانونی استخراج غیرمجاز رمز ارز 

تا حد زیادی افزایش یابد .

کرات کم سابقه  مذا
 آمریکا و روسیه 

درباره بازار نفت
مقامات بلندپایه وزارت انرژی 
روســیه و آمریکا در حاشــیه 
کنفرانس اقلیمی COP۲۶ در 
گالسکو، درباره ثبات بازارهای 
نفت گفت و گــو کردند.طبق 
بیانیــه ای که از ســوی وزارت 
انرژی روسیه منتشر شد، پاول 
ســوروکین، معاون وزیر انرژی 
روسیه و دیوید تورک، همتای 
آمریکایی وی درباره همکاری 
دوجانبه در خصوص بازارهای 
انرژی بیــن المللی و اقدامات 
چند جانبــه در گروه جی ۲۰ 
بــه منظور تثبیــت بازارهای 
جهانــی نفت گفت و گو کردند.
خبرگزاری تاس در گزارشــی 
نوشــت: دیدارهــای رو در رو 
میان مقامات دولتی روســیه و 
آمریکا به دلیل تنش در روابط 
دو جانبه که ناشی از تحریمهای 
آمریکاست، به ندرت دیده می 
شــود. در حــوزه انرژی چنین 
دیدارهایــی بــه دلیل این که 
عمده تحریــم ها صنعت نفت 
و گاز روســیه را هــدف گرفته 
اند، کم ســابقه اســت.در این 
راســتا، دیدار میان سوروکین 
و تورک نشــان می دهد دولت 
بایدن پس از درخواســت های 
مســتقیم و بــی نتیجه ماندن 
تقاضا از اوپک پالس، با جدیت 
به دنبال راه هایی برای افزایش 
عرضــه نفت است.روســیه تا 
اکتبــر بیــش از ۱۰.۸ میلیون 
بشــکه در روز نفت تولید کرد 
و دومیــن تولیدکننده بزرگ 
نفــت جهان پس از آمریکا بود 
کــه طبق گزارش هفتگی اداره 
اطالعــات انرژی آمریکا، ۱۱.۵ 
میلیون بشــکه در روز نفت در 
هفته نخست نوامبر تولید کرد.
روســیه همچنین صادرکننده 
بــزرگ نفت به آمریکا اســت و 
در اوت دومیــن صادرکننــده 
بزرگ نفت به این کشــور پس 
از کانــادا بود. افزایش صادرات 
نفت روســیه بدنبال تقاضای 
باالتر برای ســوخت روی داد 
که باعث شــد پاالیشــگاه ها 
بــه دنبال خوراکی باشــند که 
بازدهی باالتری داشــته باشد 
و نفــت روســیه کیفیت مورد 
نظــر آنها را داشــت.این دیدار 
همچنین مــی تواند به عنوان 
یــک گام منطقی بعدی پس از 
مذاکراتی که مقامات آمریکایی 
با عربســتان ســعودی درباره 
بازارهای نفت و احتماال تالش 
بــرای متقاعد کــردن ریاض 
برای افزایش تولید داشــتند، 
دیده شــود.بر اساس گزارش 
اویــل پرایس، دولــت بایدن 
مکررا اعالم کرده که در تالش 
بــرای یافتن راهــی به منظور 
پایین بردن قیمت هاســت اما 
دربــاره ابزارهایــی که در نظر 
دارد اســتفاده کند توضیحی 
نداده اســت و تنها اعالم کرده 
کــه از همه گزینه های موجود 

استفاده خواهد کرد.

نفت و انرژی 4

کارشناس نفت و انرژی :

سرمایه گذاری برای ساخت پمپ بنزین در 
کشور های همسایه، مانع قاچاق می شود

کارشــناس نفت و انرژی گفت: اگر 
طی سال های گذشته توسط سرمایه 
گذاران ایرانی، در کشور افغانستان 
پمپ های بنزین راه اندازی می شد، 
از بخش عمده ای از قاچاق ســوخت 
نیز جلوگیری می شــود.محمدعلی 
صادقی، کارشــناس نفت و انرژی، 
درباره ســهمیه سوخت مرزنشینان 
بیــان کرد: جمعیت، به خودی خود 
یــک مؤلفه و ظرفیت مهم در تولید 
است. جمعیت ایران به شکلی است 
که به دلیــل تخصص های علمی و 
همچنین ظرفیت های بالقوه دیگر، 
می توانــد کمــک بزرگــی در این 
زمینه باشــد.او همچنین با بیان این 
که مســئله به شیوه سیاستگذاری 
بــر می گردد، گفت: به عنوان مثال، 
کشــور افغانستان در زمینه انرژی، 
تولیــدی ندارد، اما سیاســت های 
نادرســت سبب شده تا به جای این 
که عمده واردات انرژی این کشــور 

از ایران باشد، از طریق ترکمنستان 
انجام شود.صادقی بیان کرد: اگر طی 
سال های گذشــته توسط سرمایه 
گذاران ایرانی، در کشور افغانستان 
پمپ های بنزین راه اندازی می شد، 
از بخش عمده ای از قاچاق ســوخت 
نیز جلوگیری می شد، اما متاسفانه به 
جای حل ریشه ای این مشکل، برای 
مرزنشینان سهمیه سوخت تعریف 
کردیم!این کارشناس تاکید کرد: با 
چنین سیاســتی، مرزنشینان ما، به 
علت مشــکالت مختلف در مناطق 
مرزی از جمله کمبود آب و امکانات، 
دیگر کار تولیدی و کشاورزی انجام 
نمی دهند و اگر زمانی در روابط میان 
ایران و کشور های همسایه اختاللی 
ایجاد شــود، چــون درآمد آن ها از 
محل صادرات سوخت با سهمیه در 
نظر گرفته شده به مشکل می خورد، 
حواشی امنیتی برای کشور به وجود 

خواهد آمد. 

در جدیدترین گزارش ماهانه  اوپک اعالم شد؛

هشدار اوپک نسبت به تاثیر منفی قیمت 
باال بر احیای تقاضا

اوپــک در جدیدتریــن گزارش 
ماهانــه اش پیش بینــی خود از 
میــزان تقاضای جهانی برای نفت 
در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ را 
به دلیل متاثر شــدن روند احیای 
تقاضــا از قیمت های باالی انرژی، 

کاهش داد.
اوپــک همچنیــن در گــزارش 
ماهانــه خــود پیــش بینی کرد 
کــه تولیدکنندگان نفت شــیل 
آمریکا سال آینده عرضه باالتری 
خواهند داشــت که مانع احتمالی 
بــرای تالش های ایــن گروه در 
جهــت متوازن کردن بازار خواهد 
بود.اوپــک پیش بینی کرد تقاضا 
برای نفت در سه ماهه چهارم سال 
۲۰۲۱ به ۹۹.۴۹ میلیون بشکه در 
روز می رســد که ۳۳۰ هزار بشکه 
در روز کمتــر از میزان پیش بینی 
شــده در گزارش قبلی این گروه 
اســت. پیش بینی رشد تقاضا در 

سال ۲۰۲۱ هم به میزان ۱۶۰ هزار 
بشــکه در روز کاهش داده شــد و 
۵.۶۵ میلیون بشکه در روز برآورد 
شد.در گزارش ماهانه اوپک آمده 
اســت: کندی روند احیای تقاضا 
در ســه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ 
بــه دلیل قیمت های باالی انرژی 
پیــش بینی می شــود. اوپک به 
رشــد کندتر از حد تقاضا در چین 
و هند بــه عنوان دلیلی برای این 
بازبینی نزولی اشــاره کرد.قیمت 
نفت امســال همزمان با افزایش 
تدریجــی تولید اوپــک پالس و 
افزایــش تقاضا، به باالی ۸۶ دالر 
در هر بشکه صعود کرد که باالترین 
رکورد ســه ســال گذشــته بود. 
قیمت گاز، برق و زغال سنگ هم 
افزایش پیدا کرده است.دولت ها، 
شــرکت ها و معامله گران به دقت 
ســرعت روند احیای تقاضا را زیر 

نظر دارند.

 نماینــده مــردم اراک در مجلس، اصالح الگوی مصرف، تغییر 
ســاختار آبیاری در کشاورزی، مصرف بهینه، توجه به شرایط 
اقلیمی کشور و استفاده از پساب های شهری در صنایع را ازجمله 
راهکاری عبور از خشکسالی در استان های کم آب دانست.علی 
اکبر کریمی با اشــاره به اینکه ۱۱۰ روســتای استان مرکزی با 
کمبود آب مواجه هستند، گفت: از آنجا که استان مرکزی جزو 
استان های خشک و کم  آب محسوب می شود و رودخانه دائمی 

در اســتان وجود ندارد، رودخانه های فصلی نیز در ســال های اخیر کم آب شده اند، 
عمده آب مورد نیاز استان از چاه ها و آب های زیرزمینی تامین می شود، البته چاه ها 

نیز وضعیت مناسبی ندارد  و بسیاری از روستا با تانکر آبرسانی 
می شــوند. هرچند در قانون بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ویژه ای برای 
تامین آب روستایی پیش بینی و خوشبختانه ابالغ شده است و از 
این منابع برای حل مشکل آب شرب روستاها استفاده می شود 
اما مدیریت بر مصرف آب شرب و آب کشاروزی ضروری است.
وی اضافه کرد: مصرف بهینه و توجه به شرایط اقلیمی کشور 
باید مدنظر تمام مدیران و مردم باشد اما در صورت ادامه روند 
فعلی مصارف به خصوص در بخش کشاورزی و عدم استفاده از پساب های شهری 

در صنایع، آینده بهتری در زمینه مدیریت منابع آبی نخواهیم داشت.

ک در مجلس شورای اسالمی : پاسخ نماینده مردم ارا

راهکارهای مدیریت خشکسالی چیست؟

آبی خبر داد ؛  کارشناس ارشد مدیریت منابع 

بحرانی جدید در حوزه آب
یک کارشناس ارشد مدیریت 
منابــع آبی گفــت: تمرکز و 
هســته اصلی سیاست های 
اقتصــادی دولت بر توســعه 
بخش مســکن متمرکز شده 
اســت، درحالی که این بخش 
اقتصــادی به طــور تقریبی 
انبوهی از بحران های زیست 
محیطی را پدید آورده است، 
چراکه برای توســعه مسکن 
نیازمند تغییر کاربری اراضی 

پیرامون شهرها هستیم. 
داریــوش مختــاری با بیان 
اینکــه تغییر کاربری به طور 
معمول جریان های سیالبی را 
تشــدید می کند، اظهارکرد: 
در همان حال، توسعه بخش 
مسکن با درخواست انشعاب 
)اشــتراک( آب همراه است و 
مخاطرات تامین آب شرب را 
به ویژه برای سال های خشک 

افزایش می دهد.
 به گفته وی، این بارگذاری ها، 
به نوبه خــود نیازمند مصالح 
ســاختمانی اســت. در یک 
زیســت  چرخــه خطرناک 

محیطی، برای تامین مصالح 
ســاختمانی در مقیاس انبوه، 
استقرار و افزایش کارخانجات 
پتروشــیمی،  ســیمان، 
تاسیسات ساختمانی و صنایع 
فــوالد برای تامیــن میلگرد 
نیاز اســت. این کارشــناس 

ارشــد مدیریــت منابع آبی 
بــا بیان اینکه اســتقرار  این 
نیازمنــد  کارخانجــات، 
بارگذاری هایی بیشــتر روی 
آبخوانها است یا اینکه نیازمند 
اجــرای پروژه های خطرناک 
انتقــال آب هســتند، گفت: 

به این ترتیب توســعه بخش 
مســکن و ارتباط های پسین 
و پیشــین آن با صنایع مادر، 
زمینه تخریب بیشــتر محیط 
زیســت را فراهــم می کند. 
مختــاری تاکیــد کــرد: در 
همان حال باید توجه داشــت 

که بخش مســکن، یک بخش 
مولد و پویا محسوب نمی شود 
و یک بخش مصرفی و ایستا در 
اقتصاد قلمداد است. بررسی 
آمار رسمی سال ۱۳۹۵ نشان 
می دهد که شــمار واحدهای 
مســکونی استان تهران برابر 
چهــار میلیــون و ۲۲۴ هزار 
و ۷۸۸ واحد بوده اســت.وی 
با بیــان اینکه در همان حال 
شــمار کل جمعیــت تهران 
در ســال ۱۳۹۵ برابــر ۱۳ 
میلیــون و ۱۵۴ هزار و ۷۱۹ 
نفر بوده اســت، گفت: تعداد 
کل خانوارهای مربوط به این 
جمعیــت برابر چهار میلیون 
۲۷۸ هــزار و ۵۹۷ نفــر بوده 
اســت، بنابراین سرانه خانوار 
ســاکن در هر واحد مسکونی 
اندکی بیشــتر از سه نفر می 
شــود. به گفته این کارشناس 
ارشــد مدیریــت منابع آبی، 
مقایسه آمار تعداد خانوارها و 
تعداد خانه ها، نشــان دهنده 
برابری نســبی تعداد خانه ها 

وتعداد خانوارها است. 
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5بانک و بیمه
اخبار

بیمــه تجارت نو مجوز گواهی نامه 
ایزو 9001 را دریافت کرد

مجوز گواهی نامه سیســتم مدیریت 
 ISO کیفیت بیمه تجارت نو بر مبنای
۹۰۰۱:۲۰۱۵ صادر شــد. شــرکت 
بیمه تجارت نو توانست ، گواهی نامه 
سیســتم مدیریت کیفیت مبتنی بر 
 ۹۰۰۱ ISO اســتاندارد مجوز ایزو
 TUV AUSTRIAرا از شرکت
اخذ کند.شــرکت بیمه تجارت نو به 
عنوان یکی از شــرکت های جوان و 
پیشروی صنعت بیمه، برای افزایش 
بهــره وری و کیفیت امــور، همواره 
فعالیت های خود را همسو با آخرین 
شــیوه نامه های حرفه ای و منطبق 
بــا اســتانداردهای روز دنیا تنظیم 
می کند.دریافــت این گواهی نامه ها 
ســندی بــر تعهــد شــرکت بیمه 
تجارت نو به ارتقای ســطح مدیریت 
کیفیــت، اصــالح فرآیندها، بهبود 
عملکرد، افزایش رضایت مشــتریان 
و ســایر ذی نفعان، استفاده بهینه از 
منابع و کاهش هزینه های ناشــی از 
ریسک های باال اســت.ایزو ۹۰۰۱ 
اســتانداردی بین المللی و شناخته 
شده برای ایجاد، اجرا و حفظ سیستم 
مدیریت کیفیت در هر شرکت است. 
این اســتاندارد بین المللی به منظور 
افزایش رضایت مشتری، استفاده از 
رویکرد فرآیندی را به هنگام توسعه، 
اجــرا و بهبود اثربخشــی سیســتم 

مدیریت کیفیت، درنظر می گیرد.

برگزاری دومین همایش 
روسای شعب شرکت بیمه 

حافظ در دفتر ارتباطی تهران

دومین همایش سالیانه روسای شعب 
با مدیران ارشد شرکت بیمه حافظ به 
صورت حضــوری و در دفتر ارتباطی 
تهــران، برگــزار گردید.بــا عنایت به 
لــزوم رعایت الزامات مرتبط با رعایت 
پروتــکل هــای بهداشــتی، دومین 
همایش روســای شعب بیمه حافظ در 
ســال ۱۴۰۰، به صورت جلسات مجزا 
برای هریک از شــعب، برگزار گردید و 
عملکرد هفت ماهه اول هر یک از شعب 
از منظر اجرای برنامه های عملیاتی و 
هــم چنین نیل بــه اهداف بودجه ای 
در بخش های فروش و خسارت، مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت و متعاقب 
آن و جهت اجرای اثربخش برنامه های 
مصــوب، توســعه فرآیند بیمه گری و 
برطــرف نمودن موانع و مشــکالت، 
تصمیم های الزم با مشــارکت هر یک 
از روســای شــعب اتخاذ و به تصویب 
شــورای معاونین شرکت بیمه حافظ 
رســید.در این جلســات، آقای دکتر 
دودانگه، رییس هیات مدیره شــرکت 
بیمه حافظ، با اشاره به وضعیت موجود 
و تغییر نگاه شــرکت های بیمه گر از 
روش های سنتی فروش به رویه های 
مبتنی بر فنآوری های نوین، تغییرات 
زیرساختی انجام پذیرفته در یک سال 
گذشته را اقدامی اولیه در جهت فراهم 
نمودن بســتر های الزم جهت اجرای 
برنامه های مد نظر شرکت بیمه حافظ 
برای طراحی و استفاده از مکانیزم ها و 
روش های فروش دیجیتالی دانستند و 

بر استمرار آن تاکید نمودند.

پایان دومین دوره جایزه ملی 
 طراحی بسته بندی 
 در صنایع فرهنگی 

با حمایت بیمه سامان

آیین دومین دوره جایزه ملی طراحی 
بســته بنــدی در صنایع فرهنگی با 
حمایت شرکت بیمه سامان برگزار 
شــد. در ایــن رویداد کــه با حضور 
دکتــر محمــد مهدی اســماعیلی 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
حجت االســالم و المسلمین هادی 
صادقــی رییس مرکز توســعه حل 
اختالف قــوه قضاییه، دکتر حمید 
رضا طیبی رئیس جهاد دانشــگاهی 
، احمــد رضــا ضرابیــه مدیرعامل 
شــرکت بیمه ســامان و جمعی از 
فعاالن هنرصنعت بســته بندی در 
دانشــگاه علم و فرهنگ برگزار شد، 
برگزیــدگان در دو بخش »ایده« و 
»محصول« معرفی و تجلیل شدند.

ایــن دوره از جایــزه ملــی طراحی 
بســته بندی همراه با شعار سازمان 
جهانی بســته بندی یعنی »کیفیت 
بهتر زندگی به واســطه بسته بندی 
بهتــر برای افراد بیشــتر« به همت 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی، استانداری تهران 
و دانشــگاه علــم و فرهنــگ برپــا 
شــد.هدف از برپایی ایــن رویداد، 
ایجاد ساختارهای منظم و هدفمند 
میان هنرمنــدان، تولید کنندگان 
طراحــان،  صنایع فرهنگــی، 
توزیع کننــدگان و مصرف کنندگان 
عمده محصــوالت متنوع فرهنگی 
در داخــل کشــور بود.همچنیــن 
ایجاد شــبکه منظم چندســویه در 
بیــن طراحــان، تولید کنندگان و 
عرضه کنندگان محصوالت فرهنگی، 
ایجاد سازوکار مناسب برای نهادینه 
کردن صنعت بســته بندی در حوزه 
محصوالت فرهنگی، رونق بخشیدن 
به کســب و کار و ایجاد فضای کاری 
جدیــد در قالب اســتارت آپی نوین 
به منظور ثروت آفرینی، ایجاد انگیزه 
در بین تولید کنندگان به بهره گیری 
و اســتفاده گســترده و معنــا دار از 
بسته بندی در تکمیل فرآیند تولید، 
تقویت ظاهر مناســب بسته بندی 
محصوالت فرهنگی به عنوان عامل 
بصری بازاریابی محصول و گسترش 
فضای رقابت، نوآوری و خالقیت در 
عرضه محصوالت فرهنگی در قالب 
بهترین پوشش و بسته بندی مد نظر 

برگزار کنندگان آن بوده است.

اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای برقراری عدالت آموزشی
یکی از وظایف نهادهای مالی، انجام مسئولیت اجتماعی در 
حوزه های مختلف ازجمله حوزه آموزش و پرورش است. در 
صورتی که این مسئولیت به درستی اجرایی شود، می تواند 
اثرات مثبت فراوانی در توسعه و آبادانی کشور داشته باشد.

بزرگ ترین بانک های تجاری کشور عالوه بر ایفای وظایف 
ذاتی خود در حوزه خدمات دهی مالی و اعتباری، همچنین 
بــا جدیت بســیار در حال پیگیــری تعهدات اجتماعی و 
اقدامات عام المنفعه در حوزه های مختلف ازجمله احداث 
و تجهیز مدارس در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم و 
کم برخوردار، است. در ادامه برخی از اقدامات اجرایی بانک 

رفاه در این زمینه را مرور می کنیم.
ساخت مدرسه دخترانه در روستای مرزی سنجرانی 

شهرستان هیرمند
ازجمله اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش 
موثر در حوزه مســئولیت اجتماعی می توان به ســاخت 
مدرســه دخترانه ۶ کالسه شــهدای بانک رفاه کارگران 
در روســتای مرزی سنجرانی شهرستان هیرمند استان 
سیســتان و بلوچستان اشاره کرد. این مدرسه در زمینی 
به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد 
ریال و در زیربنایی به وسعت ۴۰۳ متر مربع احداث شده 

است که پذیرای ۱۹۰ دانش آموز این روستا است.
ساخت مدرسه ابتدایی و سالن ورزشی در استان 

آذربایجان غربی
مشارکت مالی در ساخت مدرسه ابتدایی ۹ کالسه دخترانه 

حضرت فاطمه الزهرا )س( در شهرستان چالدران استان 
آذربایجان غربی نیز یکی دیگر از اقدامات بانک رفاه کارگران 
در مسیر ایفای نقش سازنده در حوزه تعهدات اجتماعی و 
اقدامات عام المنفعه است. این مدرسه با ۱۲۶۰ متر مربع 
فضای آموزشــی)۹ کالس( و اعتباری بالغ بر ۳۴ میلیارد 

ریال احداث و به بهره برداری رسید.
همچنین با مشارکت مالی بانک رفاه کارگران کلنگ احداث 
یک سالن ورزشی چند منظوره در روستای قپچاق و سه 
مدرســه ابتدایی ۶ کالســه در روستاهای حاصل گوبی، 
حسن آباد و بشیرخان کندی در شهرستان میاندوآب نیز 
به زمین زده شد. این سالن ورزشی و مدارس ابتدایی پس 
از ســاخت با عنوان “شــهدای بانک رفاه کارگران” به ارائه 

خدمات ورزشی و آموزشی خواهند پرداخت.
ساخت مدرسه و سالن ورزشی در مناطق محروم 

استان کرمان
بانــک رفــاه کارگران در ادامه اقدامات حمایتی خود به 

منظور برقراری عدالت آموزشــی، ساخت دو مدرسه و 
یک سالن ورزشی را نیز در مناطق محروم استان کرمان 
بر عهده گرفته اســت. این دو مدرســه در روســتاهای 
سعیدی و سعادت آباد و سالن چند منظوره ورزشی نیز 
در روســتای سرآســیاب استان کرمان در حال ساخت 

هستند.
توزیع البسه میان دانش آموزان نیازمند

بانک رفاه کارگران همچنین با هدف کمک به همنوعان 
نیازمند، در اقدامی تحســین برانگیز نســبت به توزیع 
البسه گرم در میان دانش آموزان مدرسه دکتر جوادی 
روســتای چشمه زیارت شهرستان زاهدان، اقدام کرد. 
پیش از این نیز بانک رفاه کارگران به دانش آموزان این 
مدرســه تبلت اهدا کرده بود تا در شــرایط ویژه ناشی از 
بیماری کرونا بتوانند به فعالیت آموزشــی خود تداوم 

ببخشند.
سخن آخر

بانک رفاه کارگران در حال حاضر ۱۲ مدرسه در سراسر 
کشور در دست احداث دارد. این در حالی است که این 
بانک تاکنون در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی ۲۱ 
مدرســه در نقاط مختلف کشور تکمیل یا احداث کرده 
و به آموزش و پرورش تحویل داده اســت. مدیران این 
بانک امیدوار هســتند با تکمیل این پروژه ها، به ســهم 
خود گامی مثبت در زمینه توســعه آموزش و پرورش 

و برقراری عدالت آموزشی در مناطق محروم بردارند.

شــرکت بیمه کوثر جایــزه طرح فروش 
بیمه نامه بدنه ســفری را به عنوان پروژه 
برتر در اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی 
بهره وری کســب کرد.این شرکت با ارایه 
»طرح فروش بیمه نامه بدنه ســفری« به 
یازدهمین جشــنواره ملی بهره وری، در 
رقابتی ســخت با سایر شرکت کنندگان 
توانســت جایزه پــروژه برتر را از آن خود 
کند.مسعود طاهری در ابتدای اختتامیه 
جشنواره ضمن اشــاره به دستاوردهای 
شــرکت بیمــه کوثر در ســال ۱۳۹۹ و 
دریافت جوایز بهــره وری در بخش های 
مختلــف بــه ویژه نرم افــزار، گفت: ثبت 
تجربه هــای موفق به خصوص در صنعت 
بیمه باید تداوم داشته باشد. برای تحقق 
این مهم، جشنواره ملی بهره وری می تواند 
با دنبال کردن و بررسی کمی و کیفی این 
تجربه ها، فهرست بیشتری از توفیق های 
به دســت آمده در صنعــت بیمه را ثبت و 
ضبط کند و با افراد و نهادهای مختلف به 
اشــتراک بگذارد.مدیر فن اوری و توسعه 
زیرســاخت شــرکت بیمه کوثــر نیز در 
ادامه ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های 
دبیرخانه جشــنواره ملی بهره وری و ثبت 
تجربه های موفق در بخش های مختلف، 
افــزود: در این برهه از زمان، بهینه کاوی 
یا همان جســت وجوی تجربه های موفق 
جهانــی و افزایش بهــره وری از نیازهای 
اساســی بسیاری از شرکت ها برای کسب 
موفقیت های بیشتر است که به طور حتم، 

برگزاری چنین جشنواره هایی زمینه ساز 
آن خواهــد بود.محمدرضا مومنی تاکید 
کرد: مســئولیت آماده سازی زیرساخت و 
اجرای پــروژه مرکوری به عهده معاونت 
فنی شــرکت بیمه کوثر است اما بی شک 
در رســیدن به ایــن توفیق و ثبت تجربه 
موفــق در طــرح فــروش بیمه نامه بدنه 
سفری، همکاری همه بخش های شرکت 
از هیات مدیــره تــا کارکنان قابل تقدیر و 
ستایش است.در ادامه  این اختتامیه، دبیر 
جشنواره ملی بهره وری اظهار داشت: طی 
چند سال اخیر حدود یک هزار و ۲۰۰ پروژه 
در دبیرخانه این جشنواره ثبت شده و بانک 
اطالعاتــی عظیمی از پروژه های موفق در 
زمینه ارتقای بهره وری در کشــور شکل 
گرفته اســت که با کمک دانشگاه تربیت 
مدرس و ســایر مراکز علمی، این پروژه ها 
به عنوان بســته های آموزشــی تدریس 
خواهد شد.فرشــید شکرخدایی با تاکید 
بر اســتفاده از بهینه کاوی، گفت: مسابقه 
ملی بهینه کاوی که ثبت ۱۸۰ تجربه موفق 
کشــوری را به همراه داشــت نیز از سوی 
دبیرخانه این جشنواره به منظور گسترش 

فرهنگ بهره وری در جامعه پیاده سازی و 
اجرا شده است.وی با اشاره به اینکه موضوع 
بهره وری به رضایت و انگیزه کارکنان نیز 
ارتباط دارد، افزود: در حال حاضر پلتفرم 
آنالیــن »مرکز اندازه گیــری بهره وری 
ایــران« ۳۸ هــزار نفر از ۱۳۷ شــرکت را 
با ارایه پرسشــنامه برای سنجش رضایت 
کارکنان پوشــش داده است که با همین 
روند، تا چهار ســال آینــده انتظار داریم 
بتوانیم میانگین های رســمی کشور را در 
زمینه رضایت کارکنان و تعلق ســازمانی 
منتشــر کنیم.عضــو هیات نمایندگان 
اتاق ایران تصریح کرد: در مســابقه ملی 
بهره وری شاخص های متنوعی دیده شده 
اســت که مهم ترین آن، بهره وری انرژی 
در شرکت های تولیدی است. ۷هزار داور 
نیز به صورت برخط در جشــنواره حضور 
دارنــد که هر داور صنعت مربوط به خود 
را بررســی می کند.رییس کمیته علمی 
جشــنواره علمی بهــره وری نیز در ادامه 
درباره دســتاورهایی که تاکنون حاصل 
شــده اســت، گفت: آنچه قرار بود در دهه 
۸۰ در زمینــه بهــره وری اتفــاق بیافتد 

سازماندهی یک بانک اطالعاتی قابل قبول 
در سطح ملی برای تعیین تکلیف وضعیت 
بهره وری در شــرکت ها و سازمان ها بود، 
بــه طوری که داده ها قابل فهم و پردازش 
باشند و از مسیر تجزیه و تحلیل آن بتوان 
دســتاوردهای هر شرکت را بررسی کرد.

حسن فروزان فرد افزود: علی رغم نبود هیچ 
منبع یا بودجه دولتی، در حال حاضر بانک 
اطالعاتی بسیار خوبی از فعالیت شرکت ها 
در عرصه بهره وری ایجاد شــده است که 
بــا این گنجینه می توان در مورد کارکرد 
گروه های کاری و شــرکت های مختلف 
بحث و تبادل نظر کرد و تحلیل مناسبی 
از فعالیــت صورت گرفتــه ارایه داد.وی 
اظهار داشــت: امروز اگر کســی بخواهد 
در زمینه هــای مختلــف کاری، تجربــه 
شــرکت ها و ســازمان ها را کــه طی ۱۰ 
سال گذشته توسط داوران جشنواره ملی 
بهره وری بررسی و امتیازدهی شده است 
ارزیابی کند، به راحتی قابل انجام اســت 
زیرا اطالعــات کامل مربوط به آن وجود 
دارد.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در 
پایان افزود: فرهنگ سازی و اندیشه ورزی 
مناســب در موضوع بهــره وری در قالب 
سامانه داوری جشنواره انجام شده است. 
هر ســال به واســطه برگزاری جشنواره، 
تعداد زیادی از مدیران صنایع و گروه های 
صنعتی مختلف، آخرین تغییر و تحوالت 
بهره وری را در صنعت مربوط به خودشان 

به صورت آنالین در اختیار دارند.

در یازدهمین جشنواره ملی بهره  وری صورت گرفت؛

ح فروش بیمه نامه بدنه سفری توسط بیمه کوثر کسب جایزه طر

مشارکت فعاالنه بیمه دانا در مراسم نمادین زنگ بیمه
بیمه دانا امسال هم مانند سال های گذشته 
در مراســم نمادین زنــگ بیمه در مدارس 
کشور مشارکت کرد.این شرکت به مناسبت 
۱۹ آبان ماه، سالروز زنگ بیمه، با مشارکت 
گســترده در این مراســم کوشــید نقش 
فعاالنــه ای در گســترش فرهنگ بیمه در 

جامعه ایفا کند.تهیه، توزیع و نصب پوستر آموزشی در مدارس 
منتخب، تهیه وتوزیع دفترچه تحصیلی و لوازم التحریر درمدارس 
مناطق محروم و منتخب حاوی طرح های مختلف بیمه ای،چاپ 
وتوزیع کتاب دو جلدی یاران صمیمی وکتاب ســه جلدی امیر 
کوچولــو وغــول برفی با رویکرد فرهنگ ســازی بیمه درمان از 

اقداماتی است که توسط بیمه دانا در برخی 
از مدارس کشــور انجام شده است.بر اساس 
این گزارش، همچنین امســال بیمه دانا با 
برگزاری مســابقه نقاشی بین دانش آموزان 
پیرامون به تصویر کشــیدن نقش بیمه در 
جبران خسارت، حضور کارشناسان بیمه ای 
جهت ادای توضیحات و بیان مزایای پوشش های بیمه ای و توزیع 
برنامه کالســی با محوریت یادآوری پیام زنگ بیمه تالش کرد 
با فرهنگ ســازی بیمه در مدارس و آموزش مفاهیم اساســی 
بیمه به دانش آموزان، به پیشبری اهداف این صنعت در جامعه 

کمک کند.

اخبار

آگهــی مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
، نظــر بــه اینکــه بــه اســتناد مفــاد رای شــماره 140060301022001259 مــورخ 1400/4/28 هیــات 
رســیدگی بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد وامــاک ربــاط کریــم بــر حســب مــاده 3 قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مبنی بر تاکید انتقــال عادی 
و تصرفات مالکانه متقاضی عبدالرضا کریمی حســین آبادی فرزند حتم بک به شــماره شناســنامه 9 
صــادره از هریــس نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 120 مترمربع 
مفــروز شــده قســمتی از پــاک 500 فرعــی مفــروز از قســمتی از قطعــه تفکیکــی از 101 اصلــی واقــع در 
ــه  ــذا ب ــده ل ــرز گردی ــی مح ــعبان خان ــن ش ــمی حس ــت رس ــم از مالکی ــاط کری ــتان رب ــی شهرس ــوزه ثبت ح
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه شــخص 
یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد تــا 
بــه دادگاه صالحــه احالــه و اقدامــات موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد و در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 
تارخ انتشار اولین آگهی: 1400/8/22    تاریخ انتشار دومین آگهی: 1400/9/7

ک رباط کریم بابک احمدی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امال
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اخبار استان

اخبار استان

معاون وزیر صمت در شهرک  صنعتی 
اللجین عنوان کرد؛

لزوم برنامه ریزی برای تأمین 
آب پایدار و توسعه 90 هکتاری 

لجین شهرک صنعتی ال

  همدان / گروه استان ها: معاون وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت از شــهرک  
صنعتــی اللجین بازدیــد کرد.علی 
رســولیان در جریان ســفر به استان 
همدان، با حضور در شهرســتان بهار 
از امکانات زیربنایی و آخرین وضعیت 
زیرساخت های شهرک صنعتی اللجین 
بازدید کرد.در این بازدید که با همراهی 
نماینــده مردم بهار و کبودرآهنگ در 
مجلس شورای اســالمی انجام شد، 
توضیحات فنی و مســائل و مشکالت 
نگهداری زیرساخت های این شهرک 
صنعتــی ارائه و تصمیمات الزم برای 
ارتقــاء وضعیت کنونی آن و اداره بهتر 
این منطقه توســط شرکت خدماتی 
مربوطــه اتخاذ شــد.وی همچنین با 
حضور در محل تص فیه خانه فاضالب 
و پروژه های عمرانی در دست اجرا در 
شهرک صنعتی اللجین، از نزدیک در 
جریان روند پیشرفت و کیفیت اجرای 
پروژه ها قرار گرفت.رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران در ادامه با 
حضور در جمع فعاالن اقتصادی بهار و 
اللجین، از برنامه ریزی برای تأمین آب 
پایدار و توسعه ۹۰ هکتاری این شهرک 
صنعتی خبر داد.علی رسولیان با ابراز 
خرسندی از فعالیت  و توانمندی های 
تولیدگران شــهرک  صنعتی اللجین 
اظهار داشــت: گرچــه منابع دولتی 
محــدود اســت، اما به دلیــل رونق 
فعالیت های تولیدی در این شــهرک، 
تمامی تالش خود را مصروف توســعه 
اراضــی صنعتی آن خواهیم نمود.وی 
با بیان این که شــرکت شــهرک های 
صنعتی همدان، توسعه ۹۰ هکتاری 
این شهرک را برنامه ریزی نموده است، 
افزود: این میزان، رقم باالیی است که 
اگر متقاضی آن وجود داشــته باشد، 
توسعه اتفاق خواهد افتاد؛ چرا که اگر 
با کمبود زمین مواجه باشــیم، رقابت 
واقعی وجود نخواهد داشــت. از این رو 
نیاز است کمبود زمین را جبران کنیم.
معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بــا تأکید بــر این که در نحوه مدیریت 
و نگهداری شــهرک های صنعتی باید 
اصالحاتی انجام شود، اضافه کرد: اگر 
نماینده مردم شهرســتان در مجلس 
شورای اسالمی، مشکل تخصیص آب 
را حــل کند، این مجموعه نیز هزینه 
آن را تأمیــن و امــور مربوطه را انجام 
خواهد داد.رسولیان خاطرنشان کرد: 
اگر کســی زمین بخرد و آن را نســازد 
و بــه تولید نیانجامــد، زمین را پس 
خواهیــم گرفــت و در این خصوص 
هیچ گونه مماشاتی نخواهیم داشت.

وی در پایــان با بیان این که اگر تولید 
کنندگان فعال این شــهرک صنعتی، 
همــکاری جمعی خوبی را به نمایش 
بگذارنــد، قطعــاً در بازارهای جهانی 
حضــور پرقدرتی خواهند داشــت، 
ادامــه داد: ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران نیز با ارائه 
خدمــات و برنامه های حمایتی الزم، 
از جمله برگزاری دوره های آموزشی، 
شــرکت در نمایشگاه های خارجی و 
اعطای تسهیالت به واحدهای صنعتی 

کوچک و متوسط کمک می کند.

برگزاری اولین گردهمایی 
مسئوالن سواد آموزی استان 

خراسان رضوی در سال جاری 

مشهد / گروه استان ها: با حضور مسئولین 
ســواد آموزی استان ، مسئول حفاظت 
پرسنلی ومسئول حراست سواد آموزی 
و اولین جلســه گردهمایی مسئولین 
ســواد آموزی در مرکز آموزش نیروی 
انسانی شــهید سعیدی برگزار شد.در 
این جلسه معاون سواد آموزی خراسان 
رضوی در خصوص فعالیت های ســواد 
آموزی گفت: تسلط بر مجموع قوانین 
و مقررات نهضت، پیگیری و اســتمرار 
فعالیت ها و پاســخگویی به مکاتبات 
اداری از وظایف همکاران ستادی سواد 
آموزی می باشد.مصطفی اسدی افزود: 
شناخت حوزه عمل، نوآوری در راستای 
وظایف، شوق انگیز و جاذب بودن ،رشد 
و بلوغ از ویژگی ها ی خالقیت و ابتکار 
در حوزه سواد آموزی  هست و مسئولین 
سواد آموزی با آشنا بودن شرح وظایف 
خود و احترام و عمل به آن و ابهام زدایی 
در راستای ارتقاء جایگاه سواد آموزی و 
معرفی آن به دیگران  باید کوشا باشند.
وی ادامه داد: ساالنه حدود ۷/۱ درصد 
افــراد در پایــه اول ابتدایی جذب نمی 
شوند که از این مقدار،۷/۰ -۵/۰درصد 
افراد معلول نعلیم ناپذیر هستند ۲/۱-
۱درصد مابقی یعنی حدود دو هزار نفر 
در پایه اول ابتدایی ثبت نام نمی شوند 
که اگر طی مدت ســه ســال آموزش 
نبینند به جرگه ی آموزش بزرگساالن 
مــی پیوندند و بدیــن ترتیب اگر آمار 
بازماندگان از تحصیل به مرز صفر درصد 
برسد ، قطعا راهی به سوی ریشه کنی 
بی سوادی خواهد بود.اسدی به برگزاری 
منطم جلســات شــورای پشتیبانی و 
کمیته بهبود کیفیت تاکید کرد و بیان 
نمود: شورای پشتیبانی خراسان رضوی 
در سال گذشته رتبه خیلی خوب و قابل 
تقدیر به دست آورد و برای پنجمین سال 
متوالی رتبه اول کشــوری را به دســت 
آوردیم .معاون ســواد آموزی خراسان 
رضوی افزود: حوزه ســواد آموزی جزء 
پنج رتبه برتر کشــور است که در سال 
۹۹، در جشنواره شهید رجایی رتبه اول 
کشوری را کسب کردیم.وی به استفاده 
از ظرفیت های برون بخشــی  در حوزه 
سواد آموزی اشاره کرد و گفت: بسیاری 
از شهرســتان ها ی خراسان رضوی، با 
انعقاد تفاهم نامــه با نهادهای اجرایی 
مانند فنی و حرفه ای، بســیج و جهاد 
سازندگی و خیرین و مجموعه های غیر 
اداری مانند بازرگانان گام های موثری 
در این راه برداشته اند و می توانند الگوی 
مناسبی باشند.اسدی تعامل مسئولین 
ســواد آموزی شهرستان ها با مجموعه 
های اداری، آموزش دهندگان و شرکت 
های طرف قرار داد  با نهضت سواد آموزی 
را الزمه تسریع در کارها دانست و افزود: 
امیدواریم تا پایان مهلت کالس گذاری 
هــا همچنان آمار باال در جذب را حفظ 
کنیم.این مقام مسئول ادامه داد: مراکز 
یادگیــری- یاددهی محلی نقطه قوت 
اســتان خراســان رضوی می باشد که 
رعایت دســتورالعمل ها، غنا بخشــی 
برنامه ها، استفاده از حداکثر ظرفیت ها و 
تعامل با دستگاه ها و مجموعه های برون 
ســازمانی باعث اعتالی آن می گردد.
وی همچنین به برنامه توانمند ســازی 
آموزش دهندگان ومدیران مراکز اشاره 
کرد و گفت:ارســال به موقع گزارشات، 
دقت در ارائه اسناد و تنظیم پرونده های 
مشمولین استخدامی از انتطارات سواد 
آموزی استان از مسئولین سواد آموزی 

شهرستان هست.

استانها 6

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان:
کرد آبفا را شبانه روزی  هوشمند سازی سامانه 1۵۲۲ دسترسی مردم به خدمات 

اصفهان / گروه استان ها: مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان که به مناسبت پنجمین سال افتتاح سامانه 
۱۵۲۲ سخن می گفت افزود: از ابتدای سال جاری، اصفهانی 
ها خدمات ۲۳ گانه آبفا را از طریق سامانه هوشمند ۱۵۲۲ 
ســریع، آســان و بی وقفه دریافت می کنند.هاشم امینی 
سامانه ۱۵۲۲ را پل ارتباطی مردم و شرکت دانست و گفت: 
انتظار می رود دیگر شــرکت های آب و فاضالب در کشــور 
نیز از این فناوری نوین در زمینه خدمات رسانی مستمر به 
مردم الگو برداری کنند. وی هوشمندسازی سامانه ۱۵۲۲ 
را فرایندی خالقانه و پیشرو در صنعت آبفای کشور برشمرد 
و اظهار داشــت: در هفت ماهه نخســت سال جاری، تعداد 
۶۱ هزار و ۴۰۰ فقره بازدید نصب انشــعابات جدید آب و 

فاضــالب و خدمــات پس از فروش، به طور هوشــمند در 
ســطح اســتان برنامه ریزی شد. امینی به سایر روش های 
ارائه خدمات غیر حضوری آبفا به متقاضیان نیز اشاره کرد و 
اظهار داشت: مشترکین می توانند خدمات ۲۳ گانه شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان را عالوه بر ســامانه ۱۵۲۲ 
 از طریق میز خدمت الکترونیک پرتال شــرکت به نشــانی

 www.abfaesfahan.ir، اپلیکیشــن همراه آبفا، دفاتر 
پیشخوان دولت، کد دستوری # ۱۵۱۵۲۲*۶۶۵۵* و آبفا 
رمزینه )QR-CODE( به صورت ســریع و آسان دریافت 
کنند.واگذاری انشعاب آب و فاضالب، تغییر کاربری انشعاب 
آب، پاسخ به استعالم مالکیت انشعاب آب، تغییر مشخصات 
مشــترکین آب و فاضالب، تغییر تعداد واحد مســکونی 

مشترکین آب و فاضالب، تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب 
آب، تغییر قطر انشعاب آب، تفکیک، تغییر مکان، آزمایش، 
تعویض کنتور آب ، نصب ســیفون اضافی فاضالب، قطع 
موقت و وصل انشعاب آب، جمع آوری یا ادغام انشعاب آب، 
تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضالب، درخواست 
بررســی صورت حساب مشــترکین آب و فاضالب، اعالم 
کارکرد کنتور آب، مشــاهده ســوابق صورت حساب ها و 
پرداختی های مشترکین آب و فاضالب، فروش آب تانکری، 
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضالب، رسیدگی به 
پیشنهادات حوزه آب و فاضالب و درخواست لوازم کاهنده 
مصرف آب، عناوین ۲۳ خدمتی است که مردم می توانند به 
صورت غیرحضوری از آبفای استان اصفهان دریافت کنند.

هرمزگان / گروه اســتان ها: مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از 
طراحی، ســاخت و بازســازی ۱۰۰۰ قطعه تخصصی تا پایان 
مهر ماه امســال در این مجموعه خبر داد.حســین ســلیمی 
اظهار داشــت: با توجه به شــرایط تحریم و موانع موجود در 
تامین قطعات خارجی، اســتفاده از توانمندی های ســاخت 
داخــل بهترین گزینــه برای تامین قطعات جهت تولید برق 
پایدار در این نیروگاه است که حرکت در مسیر ساخت داخل 

موجب حمایت از تولیدکننده های داخلی، کمک به اشتغال و صرفه جویی ارزی خواهد 
شد.ســلیمی گفت: این مجموعه از ابتدای ســال تاکنون موفق به بومی سازی بیش از 
۱۰۰۰ قطعه مهم کوچک و بزرگ نیروگاهی شــده اســت که این نیروگاه عالوه بر 
صرفه جویی ارزی، گام بســیار مهمی در عرصه افزایش دانش این بخش مهم صنعت 
برق کشور برداشته است.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس تصریح کرد: این تجهیزات فنی 
شامل قطعات مختلف مجموعه توربو ژنراتور انواع پمپ ها، کمپرسورهای فشار قوی 
فن های بویلر ، سانتریفیوژ توربین ، دیسشارژ کیسینگ پمپ آب خنک کن و تجهیزات 
الکتریک و ابزار دقیق بوده که با کمک تخصص و توانمندی های ساخت داخل تامین 
شده است.سلیمی عنوان کرد: در طی این مدت طراحی و ساخت دیسشارژ پمپ آب 
خنک کن برای اولین بار در نیروگاه بندرعباس انجام شده است که این امر۵۰ درصد 
صرفه جویی ارزی برای صنعت برق کشور به ارمغان آورده است.سلیمی بیان داشت: 

در این بازه زمانی قطعات یدکی ولوهای آبشیرین کن، نازل 
تفلونی و هدر آب پاش آبشیرین کن، قطعات فرم باند اسکرین، 
توری، قرقره، زنجیر باند اسکرین، هوزینگ مکانیکال سیل، 
کاسه نمد، قطعات کمپرسور شامل: اینتر کولر سوپاپ ولوها، 
رینگ پیستون ها، گلندهای روغن، دیافراگم، شاتون، شفت 
و پیستون کمپرسور فیلترهای هوا جزو قطعات ساخته شده در 
اداره تاسیسات بوده است.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس گفت: 
در حوزه اداره توربین و ژنراتور نیز در این مدت قطعات محتلف مجموعه توربوژنراتور 
شامل: پره های ثابت و متحرک، چرخ کورتیس، قطعات مختلف توربین بخاری و گازی 
پیچ های توربین، سیل ها، یاتاقان ها، قطعات آبندی، ذغال ژنراتور، بازسازی شرودهای 
توربین گازی، بازسازی کراس فایر تیوب و نگهدارنده کراس فایر، قطعات ولو و واشرهای 
الســتیکی مســیر”۷۲ آب خنک کن ساخته شده است.سلیمی ابراز داشت: در حوزه 
های دیگر کارتهای الکترونیک سیستم بی ام اس، کلکتور لوله های تزریق کلر و سیل 
های البیرنتی توربین نیز طراحی و ساخته شده است.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در 
پایان افزود: نیروگاه بندرعباس با ۶ واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت یک هزار و ۳۲۰ 
مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور است و ضمن تولید پایدار انرژی 
حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری، بخشی از قطعات مورد نیاز خود را با تکیه بر 
دانش، تجربه و تخصص کارکنان خود طراحی و مورد ساخت و بازسازی قرار می دهد.

در 7 ماهه نخست سال جاری انجام شد؛

ساخت و بازسازی هزار قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس

خبر ویژه

برگزاری اولین جلسه هماهنگی برنامه های بزرگداشت هفته فرهنگی هشتگرد 
البرز / گروه استان ها: جلسه کمیسیون فرهنگی شهرداری 
و شــورای اسالمی هشــتگرد با موضوع برنامه ریزی برای 
بزرگداشت ۱۷ آذر  روز فرهنگی این شهر با حضور سرپرست 
شهرداری ، اعضای شورای اسالمی شهر ، جمعی از مسئولین 
دســتگاه های فرهنگی و تعدادی از فرهیختگان در سالن 
جلسات مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی برگزار شد.از جمله 
موضوعات مطرح شــده در این جلسه بررسی پیشنهادات 
اعضا برای تثبیت روز فرهنگی هشتگرد با رویکرد برنامه های 
ایرانی-اسالمی و بهره گیری از ظرفیت تمامی اقشار جامعه 
اعم از هنرمندان ، ورزشکاران ، دانش آموزان و دانشجویان 
،  اصناف ، فرهنگیان و ... در بزرگداشت هفته فرهنگی  بوده 
اســت و با توجه به رویکرد مدیریت شهری و فرهیختگان 
حاضر در نشست مقرر شد تا از ظرفیت تمامی اقشار برای 
اجرای برنامه ها اســتفاده شود مهندس امینی سرپرست 
شــهرداری هشــتگرد در ابتدای جلسه با تقدیر و تشکر از 
استقبال فرهیختگان از اقدام شهرداری و شورای اسالمی 
شهر در تعیین روز فرهنگی ،  ۱۷ آذر را برآیند برنامه های 
فرهنگی هشــتگرد دانســت و افزود :  انتخاب هوشمندانه 
۱۷ آذر به عنوان روز فرهنگی هشــتگرد با توجه به وجود 
کاروانسرای تاریخی سبب گردیده تا تشکل های مختلف 
از قبیل هنرمندان ، ورزشکاران ، دانشجویان ، اساتید و ... از 
این نامگذاری استقبال نمایند و انتظار می رود در سال های 
آتــی ، روز و هفتــه فرهنگی برآیندی از برنامه های متنوع 
فرهنگی ، مذهبی ، ورزشــی و ســایر برنامه ها در هشتگرد 
باشد.امینی گفت : هرچند در سال گذشته به علت شیوع 
گســترده کرونا ، برنامه ها بیشتر در فضای مجازی برگزار 
گردید لیکن حضور مســئولین محترم در روز ۱۷ آذر در 
مزار شهدا و کاروانسرای باستانی ینگی امام مهر تاییدی بر 
اقدام مدیریت شهری و موجب معرفی این مناسبت گردید 

.وی اظهار امیدواری کرد تا با پشــتیبانی شهرداری برنامه 
های مختلفی در حوزه های متنوع توســط اقشار مختلف 
جامعه و سازمانها و ادارات فرهنگی شهر برگزار گردد و از 
آمادگی شهرداری برای استقبال از پیشنهادات صاحبنظران 
در جهت پر بارتر شدن برنامه ها خبر داد .مهندس افشاری 
رئیس شورای اسالمی شهر با اشاره به رویکرد اعضای شورا 
در پیشبرد برنامه های فرهنگی و ارتقاء فرهنگ شهروندی 
،  خواســتار مشــارکت دستگاه های فرهنگی در برگزاری 
این مناســبت شــد .وی گفت : هفته فرهنگی مختص به 
شهرداری و شورای شهر نبوده و متعلق به همه شهروندان 
است لذا نیاز است تا همه اقشار و سازمان ها در بزرگداشت آن 
مشارکت نمایند .رئیس شورا افزود  : روز فرهنگی هشتگرد 
به عنوان اولین شهر استان البرز با ابتکار مدیریت شهری 
در شــورای فرهنگ عمومی تصویب گردید و در راســتای 
هویت بخشــی به شــهر نیز تهیه و تدوین کتاب هشتگرد 
توسط نویسنده توانمند دکتر حسین عسگری در مراحل 
پایانی قرار دارد و انتشار این کتاب سندی معتبر از هویت 
شهر و مجالی برای معرفی مشاهیر و پیشینه تاریخی آن 

خواهد بود .حاج رضا واحدی عضو شورا و مسئول کمیسیون 
فرهنگی شورای اسالمی شهر بر بزرگداشت روز فرهنگی 
هشــتگرد و تعیین نمادی از بین مشاهیر ، شخصیت های 
ملی و مذهبی ، اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری به 
عنوان هویت شهر تاکید نمود .واحدی گفت : شهر هشتگرد 
دارای پیشینه قوی تاریخی باشد و تاکنون به این موضوع 
پرداخته نشده و هویت تاریخی آن مغفول مانده است .وی 
بــر برنامه ریزی برای اجرای برنامه های فرهنگی در فضای 
مجازی ، تهیه بروشور حاوی پیام های بزرگان و مسئولین و 
اجرای برنامه ها با رویکرد هویت ایرانی-اسالمی تاکید کرد 
.در ادامه جلسه که با حضور حجت االسالم فراستی رئیس 
ستاد نماز جمعه شهرستان ، حجت االسالم صفوی رئیس 
اداره تبلیغات اســالمی ، دکتر حســین عسگری نویسنده 
و پژوهشــگر تاریخی و جمعی دیگر از فرهیختگان برگزار 
گردید حاضرین به بیان نظریات و دیدگاه های خود پرداخته 
و مقرر شــد در جلســات بعدی پس از تشــکیل دبیرخانه 
دائمی هفته فرهنگی هشتگرد ، مصوبات به صورت مشخص 
بررسی و اجرا گردد .ساخت المان های فرهنگی ، برگزاری 
نشست با مسئولین شهرهای مجاور ، تهیه برنامه یکساله 
دستگاه ها و تشکل های فرهنگی شهر ، تهیه نرم افزار معرفی 
هشتگرد ، عقد تفاهم نامه فرهنگی با سایر شهرها ، تدوین و 
چاپ ویژه نامه ، هماهنگی جهت پخش برنامه ها در سیمای 
البرز ، تهیه کلیپ های تصویری ،  معرفی شهروند افتخاری 
، تخفیف در عوارض و خدمات شهرداری در هفته فرهنگی 
، نامگذاری معابر به نام مشــاهیر ، دیدار با فرهیختگان ،  
اســتفاده حداکثری از فضاهای تبلیغی شــهر ، برگزاری 
نمایشگاه آثار خوشنویسی و تهیه کلیپ جغرافیایی شهر 
از جمله مصوبات اولین جلســه کمیسیون فرهنگی ویژه 

هفته فرهنگی هشتگرد بوده است .
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کوتاه از جامعه

عضو کمیته علمی کشوری کرونا 
اظهار کرد:

اجرای محدودیت های 
 هوشمند کرونایی 
از ابتدای آذرماه 

عضو کمیته علمی کشوری کرونا 
درباره آخریــن خبرها از اجرای 
طرح محدودیت های هوشــمند 
کرونایی که اعالم شده از ابتدای 
آذر ماه در حوزه ســفرها و تردد 
اجرا می شود، گفت: اعالم شد که 
ســامانه امید اجرایی می شود و 
قبال هم این موضوع در ستاد ملی 
کرونا تصویب شــده است. البته 
کار در این ســامانه روزبه روز که 
پیش می رود، تقویت هم می شود. 
این سامانه در سه استان قزوین، 
کردســتان و آذربایجــان غربی 
پایلوت شــد و به جای اینکه در 
زمینه محدودیت های کرونایی، 
کل مــردم شــامل محدودیت 
شــوند، تنها گروه هــای هدف 
شامل می شــوند.دکتر مصطفی 
قانعــی عضــو کمیتــه علمــی 
کشــوری کرونا افــزود: فرآیند 
کار در ایــن ســامانه و در طــرح 
محدودیت هــای هوشــمند، بر 
اســاس تحلیل و پایش اطالعات 
جمعــی از تمام دســتگاه های 
کشور است. یعنی همه اطالعات 
از همه دستگاه های موجود است 
و بر اســاس رصد هوشــمند در 
همــان جایی که باید برای اعمال 
محدودیــت ورود کننــد، کار را 
پیــش می برند.به گــزارش این 
خبــر  در حال حاضر پایه تحلیل 
داده ها در این ســامانه بر اساس 
واکسیناسیون است؛ به طوری که 
برای افرادی که واکســن تزریق 
نکرده انــد،  محدودیت هایــی 
اعمال می شــود. عضــو کمیته 
علمی کشــوری کرونا افزود: در 
عیــن حال در زمینه تشــخیص 
افــراد کرونــا مثبت  هنوز بخش 
خصوصی را برای انجام تست در 
اســتان ها فراخوان نکرده اند که 
باید منتظر باشــیم که مسئوالن 
اســتان ها و روســای دانشگاه ها 
تثبیت شوند و این کار هم انجام 
شــود.قانعی عضو کمیته علمی 
کشوری کرونا با بیان اینکه در این 
مرحله از اجرای طرح که بر اساس 
واکسیناســیون انجام می شود، 
 فعال افرادی که واکســن تزریق 
کرده اند، آزادتر هســتند، افزود: 
حال افرادی که واکســن تزریق 
نکرده اند، محدودیت هایی دارند. 
بــه عنوان مثال اگر می خواهند با 
هواپیما ســفر کننــد، باید حتما 
واکســن تزریق کرده باشــند.
در عیــن حــال بــه تدریج این 
محدودیت ها عالوه بر حوزه تردد 
و ســفر، سایر حوزه ها و اقدامات 
را هــم اعــم از حوزه های حمل و 
نقل، فرهنگی و... در بر می گیرد. 
اعمال محدودیت ها در قالب این 
سامانه به تدریج عالوه بر تردد و 
سفرها؛ اتوبوس و تاکسی و... را هم 
دربرمی گیــرد.وی گفت: اکنون 
سامانه محدودیت های هوشمند 
برای اجرا از ابتدای آذر ماه آماده 
است و زیرساخت ها تا حد ممکن 
متصل شــدند. البته کار در قالب 
این سامانه پیش رونده است و به 
تدریج روزبــه روز در حوزه های 

مختلف توسعه پیدا می کند.

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار 
ح کرد؛  وزارت بهداشت مطر

جزییات پروتکل  های 
بهداشتی الزامی برای 

گشایی مدارس باز
معاون فنی مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشــت با اشاره به 
اینکــه مدارس یکی از مهم ترین 
مراکز تجمعی جامعه هســتند، 
گفت: مدارس و مراکز آموزشی به 
عنوان اولین اماکن در بدو شیوع 
ویــروس کرونا تعطیل شــدند.

مدارس و مراکز آموزشی آخرین 
اماکنی هستند که با الزام رعایت 
پروتکل های بهداشتی بازگشایی 
می شوند.بر این اساس برای فراهم 
شــدن زمینه بازگشایی مدارس 
تمام پرســنل و دانش آموزان باید 
واکســن کرونا را دریافت کنند.

مهنــدس محســن فرهــادی با 
اشــاره به اینکه اساس بازگشایی 
مدارس واکسیناســیون نیست، 
گفت: بســیاری از دانش آموزان 
افــراد زیر ۱۲ ســال هســتند و 
هنــوز ما برای این افراد واکســن 
مطمئن نداریم.بنابراین مدارس 
بایــد بــا رعایت کامــل و دقیق 
پروتکل های بهداشــتی فعالیت 
داشته باشند.در عین حال کالس  
هــای درس حضوری باید تهویه 
هوای مناســبی داشته باشند.در 
ســال تحصیلی جدیــد، دیگر ما 
کالس هــای پر ازدحــام همانند 
ســال های گذشــته نخواهیــم 
داشــت.وی افزود: دانش آموزانی 
کــه در ایام بازگشــایی مدارس 
امــکان حضور فیزیکــی ندارند، 
می توانند با اســتفاده از امکانات 
مجــازی فرآیند تحصیلی خود را 

تکمیل کنند. 

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا 
خبر داد؛

ح  آغاز زودهنگام طر
 زمستانی پلیس راهور 

از دوشنبه
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا 
از آغــاز طرح زمســتانی پلیس 
راهــور از روز دوشــنبه اول آذر 
خبر داد و گفت:  پیش بینی های 
هواشناســی حاکی از زمستانی 
ســرد و پربارش اســت به همین 
خاطر تقریبا ۲۰ روز زودتر از زمان 
معمول، طرح زمستانی را آغاز می 
کنیم.سردار سید تیمور حسینی 
بــا بیان اینکه یکی از مشــکالت 
ســازمان ها و نهادهای امدادی 
بحــث اعتبارات اســت، گفت: با 
مکاتباتی که با وزارت راه، وزارت 
کشور و همچنین دفتر معاون اول 
رئیس جمهور خواهیم داشــت 
اعتبــار مســتقلی را برای طرح 
زمســتانی پیگیر خواهیم شد.در 
طرح زمســتانی بایــد اطالعات 
دقیقــی از ســوی وزارت راه و 
پلیس راهور در خصوص جاده ها 
به مردم ارائه شــود.به گفته وی، 
از اول آذر در هــر شــرایط آب و 
هوایــی باید تمامی خودروهایی 
کــه در جاده ها تــردد می کنند 

زنجیر چرخ داشته باشند. 

7جامعه

رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشــت 
درباره وضعیت آلودگی هوا در پاییز و زمســتان امســال، 
گفت: با توجه به تغییر طرح ترافیک، بازگشایی مدارس، 
حذف دورکاری ها و همچنین با توجه به اینکه سیســتم 
ناوگان حمل و نقل عمومی مان کفاف مسافر نمی دهد و 
از طرفی با اپیدمی کرونا نیز مواجه هستیم و اکثر مردم 
تمایل دارند که از خودرو شــخصی استفاده کنند، پیش 

بینی می کنیم وضعیت آلودگی هوا نســبت به ســال های گذشته شدید شود.
عباس شاهســونی در ارتباط با ارتباط میان آلودگی هوا با شــیوع بیماری های 

مختلــف، گفت: تقریبا ۱۰ درصد از مرگ ها در کشــور 
منتسب به آلودگی هواست. بیماری های مختلفی مانند 
بیماری های قلبی، تنفســی، سرطان ها از جمله سرطان 
ریــه همگی با آلودگی هــوا ارتباط دارند و آلودگی ها با 
بیماری های زیادی مرتبط اســت که هم می تواند عامل 
آن باشد و هم می تواند باعث تشدید این بیماری ها شود.

او با اشاره به هزینه آلودگی هوا برای سیستم بهداشت و 
درمان کشور گفت: هزینه های مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به 
آلودگی هوا در کشور در سال ۱۳۹۹ برابر با ۴.۳ میلیارد دالر برآورد شده است.

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت:

لودگی هوا ۴ میلیارد دالر هزینه بر سیستم بهداشت و درمان تحمیل می کند آ

خبر ویژه

چگونگی پیوند جمعیت و محیط زیست جمعیــت و محیط زیســت دو موضوع به 
هم پیوسته و مهمی هستند که در جامعه 
امروز باتوجه به خطر انقراض انواع گونه های 
جانوری شــدت اهمیت این مسئله افزایش 

پیدا کرده است.
علــی عزیزی دارای مدرک دکترای محیط 
زیست و عضو هیات علمی موسسه مطالعات 
جمعیت کشور در پاسخ به اینکه جمعیت 
و محیط زیســت چطور به یکدیگر مرتبط 
و پیوند داده می شــوند اظهار کرد: انسان و 
جمعیت انسانی اساساً مؤلفه اصلی محیط  
زیست تلقی می شود، زمانی که بحث محیط  
زیست مطرح میشود به ناگاه ذهن ما به تصور 
جنگل، دریا، رود، کوه و دشــت و جانوران و 
گیاهان می پردازد درحالی که بایســتی در 
نظر داشت که این تصور تنها بخشی از محیط 
زیســت را در ذهن ترسیم می کند که از آن 
به عنوان محیط طبیعی یاد می کنیم و خود 
بخشی از محیط زیست است. وی ادامه داد: 
هرچنــد که نقش تعیین کننــده و قدرت 
جمعیت انسانی این مفهوم را هم به شدت 
به چالش می کشد چرا که در تعریف همین 
بخش گفته می شود که جایی است که انسان 
و جمعیت انسانی در آن حضور نداشته و یا 

حضور کمتری دارد.
عزیزی گفت: این درست است که جمعیت 
انسانی در عمده کره خاکی، حضور فیزیکی 
نــدارد، امــا تأثیرات جمعیت انســانی در 
همــه جا وجود دارد و اکثراً هم بیشــترین 
تعیین کنندگــی را در آن محیــط دارد، 
به طور مثال قطب شــمال یا جنوب فاقد 
جمعیت قابل توجه انســانی اســت با این 
وجود جمعیت ساکن در نقاط بسیار دورتر 
به واسطه تغییراتی که در مؤلفه های طبیعی 
مثــل کمیــت و کیفت هوا دارند که غالباً با 
عنوان گرمایش جهانی از آن یاد می شــود 
می توان گفت که بیشترین تأثیر را در بین 
ســایر ساکنین و مؤلفه های طبیعی در این 

بخش از کره زمین دارد.
وی مطــرح کرد: بنابراین محیط زیســت 
مفهــوم فضایی- مکانی بزرگی اســت که 
اساســاً با جمعیت انســانی معنی و مفهوم 
می یابد؛ اگر محیط زیســت را به انســانی 
شبیه کنیم جمعیت انسانی را می توان مغز 
این انســان تصور کرد؛ این جمعیت انسانی 

اســت که محیط زیست را تعریف و تحدید 
میکند و به آن معنا می بخشــد؛ همچنین 
جمعیت انســانی باعث بروز عمده قریب به 
اتفاق مشکالت و مسائل در محیط زیست 
می شود، محیط زیست را از بین می برد و یا 

تخریب می کند.
 جمعیت انسانی فرشته 

یا شیطان محیط زیست؟
عزیزی بیان کرد: همین جمعیت انســانی 
هم توانســته و می تواند ســازنده، خالق و 
دوستدار محیط زیست رفتار نماید و باعث 
کمتر شدن اثرات فعالیت های خود شود؛ با 
کمی طنز می توان گفت که فرشته و شیطان 

محیط زیست تنها جمعیت انسانی است.
وی در رابطــه با اینکه انقراض گونه های 
جانوری چه تأثیری می تواند بر جمعیت 
داشــته باشد گفت: انســان و در مفهوم 
جمعــی آن، جمعیت با ســایر گونه های 
جانوری در ارتباط و پیوســتگی گسست 
ناپذیری قرار دارند که در مفهوم زنجیره و 
شبکه غذایی این ارتباط به خوبی نمایش 

داده می شود.
وی افزود: انقراض فرایندی طبیعی است که 
در حضور و عدم حضور جمعیت انسانی هم 
اتفــاق می افتــد؛ اما این که این انقراض و به 
ویژه انقراض جانوری چه تأثیری بر جمعیت 
انسانی دارد سؤال پیچیده ای است که پاسخ 
این ســؤال به دیدگاه جمعیت انســانی به 

جانوران بستگی دارد.
چگونگی پیوند جمعیت و محیط زیست

عزیزی ادامه داد: چنانچه این جانوران تنها به 

عنوان غذای جمعیت دیده شوند در حالتی 
ســاده انگارانه می توان گفت که با انقراض 
گونه های جانوری، حذف این گونه ها از سبد 
غذایــی جمعیت اتفاق می افتد، اگر دیدگاه 
جمعیت متوجه جنبه زیباشناختی جانوران 
باشد، زیبایی از دیدگان جمیعت انسانی محو 
می شود و اگر دیدگاه اخالقی باشد، اخالق 
جمعیــت انســانی و ارزش و زیبایی زنده 
بودن زیر سؤال می رود. همچنین چنانچه با 
دیدگاه اکولوژیک به امر انقراض نگاه کنیم 
چرخــه مواد، شــبکه و زنجیره غذایی و به 
عبارتی بزرگ تر آینده بقای خود را در خطر 
می بیند؛ دیدگاه هایی به غایت اومانیستی 
که هرچند جمعیت انســانی به این دیدگاه 
هم به خوبی بها دهد برای خود هم که شده 

مسئله انقراض را جدی می گیرد.
ایــن عضو هیات علمی اظهار کرد: انقراض 
خــارج از قاعــده هر گونــه جانوری بر کل 
زنجیره و شــبکه غذایی و زیســتی محیط 
زیســت میتواند تأثیر شگرفی داشته باشد 
که معموالً انسان در رأس آن تصور می شود 
و دیر یا زود این اثر در طول زنجیره غذایی 
و شبکه غذایی منتقل و به انسان و جمعیت 

انسانی ختم می شود.
 انقراض بشر در پی انقراض 

کدام گونه حیوانی؟
وی همچنین در ارتباط با اینکه خطر انقراض 
کدام حیوانات می تواند انقراض نسل بشر را 
هــم رقم بزنــد تصریح کرد: تعیین اینکه با 
انقراض کدام گونه حیوانی نســل بشر هم 
منقرض می شــود بسیار دور از ذهن است؛ 

شاید چنین فکر کنیم که برخی از حیوانات 
هستند که انسان به آن ها وابستگی بیشتری 
دارد بنابــر این انقراض این گونه ها می تواند 
منجر به انقراض جمعیت انسانی شود و در 
نتیجه در زنجیره وابستگی هرچه یک گونه 
حیوانی در انتهای زنجیره وابســتگی قرار 
داشته باشد منقرض شود تأثیر کمتری بر 

انقراض جمعیت انسانی دارد.
عزیــزی ادامــه داد: در نــگاه اول این درک 
درست است، ولی وقتی بررسی عمیق تری 
نسبت به این مسئله صورت می گیرد متوجه 
می شــویم که این موضوع دارای اشکاالت 
اساسی است چرا که یک گونه جانوری شاید 
برای انسان اثر مستقیم کمتری داشته باشد، 
ولی برای سایر گونه هایی که جمعیت انسانی 

به آن ها وابسته است، نقش حیاتی دارد.
وی بیان کرد: به طور مثال در یک آکواریوم 
ماهی معموالً یک لجن خوار هم قرار می دهند 
تا محیط آکواریوم را تمیز نگه دارد و جنبه 
زیبایی این گونه کمتر مطرح است و یا کسی 
از زیبایی کرکس و کفتار تعریفی نمی کند 
و معموالً در سبد غذایی هم آنچنان مطرح 
نیســتند از این رو شــاید تصور شود حذف 
این گونه ها در انقراض جمعیت انسانی هم 
نقش کمتری دارد، اما این گونه های جانوری 
رفتگرانی هســتند که محیط را برای سایر 
گونه های جانوری که شــاید تأثیر بیشتری 
بر بقای انســانی دارند، تمیز نگه می دارند و 
از گســترش بیمار ها جلوگیری و به چرخه 

تمیز مواد کمک می کنند.
عزیزی همچنین گفت: بسیاری از گونه های 
جانــوری در حیات گونه هــای گیاهی به 
شــدت مؤثر هستند و انقراض این گونه ها 
هــم می توانــد در نهایت اثر خود را متوجه 
انســان و جمعیت انسانی نماید و در نهایت 
می توان گفت که انقراض هر گونه ای خارج 
از قاعده طبیعی آن، جمعیت انســانی را به 
سمت انقراض می برد و هیچ گونه ای نباید 

در معرض انقراض قرار گیرد.
چگونگی پیوند جمعیت و محیط زیست

بــا توجــه به اینکه هر روز بــه انقراض انواع 
گونه هــای جانوری نزدیک تر می شــویم و 
این خطری انکار ناپذیر است می توان گفت 
انقراض نســل بشر نیز چنان دور از ذهن به 

نظر نمی رسد.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد:

کسیناسیون دانشجویان برای حضور در امتحانات الزامی است وا
 معاون علوم، مهندســی و کشــاورزی دانشــگاه آزاد 
اســالمی با بیان اینکه کالس های عملی دانشجویان 
دانشــگاه آزاد اســالمی از اول شیوع کرونا به صورت 
عملی برگزار می شود.جواد علمایی با اشاره به برگزاری 
حضوری کالس های درسی دانشجویان دانشگاه آزاد 
اســالمی، گفت: در شــهرهای آبی، کالس های باالی 
۳۰ نفــر به صورت مجازی باقی می ماند و کالس های 
زیر ۳۰ نفر با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت 

حضوری برگزار خواهد شد. تعیین ۳۰ نفر نیز بر اساس 
برآوردهایی است که با توجه به محیط کالس ها و نظر 
به رعایت فاصله گذاری اجتماعی صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه برای حضور فیزیکی در کالس های 
دانشــگاه ارائه کارت واکسیناسیون برای دانشجویان 
و اســاتید الزامی اســت، گفت: اگر دانشجویی کارت 
واکسیناســیون ندارد، می تواند در کالس حضور پیدا 
نکنــد امــا باید بداند که امتحانــش را باید به صورت 

حضوری ارائه دهد و واکسیناســیون برای حضور در 
امتحانات الزامی است. چرا که برگزاری امتحانات ترم 
جاری به صورت حضوری است. وی افزود: دانشجویی 
که واکسن نزده باشد، فقط می تواند در امتحان پایان 
ترم شرکت کند و نمی تواند در کالس ها شرکت کند. 
البته برای حضور در امتحان نیز باید واکســن خود را 
تزریق کرده باشــد، وگرنه امــکان حضور در امتحان 

را نیز ندارد. 
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»آتابای« نیکی کریمی 
 سوم آذرماه 

کران می شود ا
 فیلــم ســینمایی »آتابای« 
چهارشــنبه ســوم آذرمــاه 
توسط موسسه پخش »بهمن 
ســبز«، اکــران خــود را در 
سینماهای سراسر کشور آغاز 
می کند.»آتابای« جدیدترین 
ســاخته نیکی کریمی که در 
ســی و هشــتمین جشنواره 
فیلــم فجر نامزد ســیمرغ ۵ 
رشته و فیلم برگزیده منتقدان 
ماهنامه فیلم شده، به تازگی 
در اولین حضــور بین المللی 
خود در آســیا پاســیفیک به 
نمایش گذاشــته شد و هفته 
آینــده در بخــش مســابقه 
جشــنواره کمبریج به رقابت 

می پردازد.

 »راز بقا« آماده نمایش 
و پخش جهانی شد

فیلــم کوتــاه »راز بقــا« به 
کارگردانــی صالح علوی زاده 
آمــاده نمایــش و حضور در 
جشنواره های جهانی شد. فیلم 
کوتاه »راز بقا« ســاخته صالح 
علوی زاده که رضا درمیشیان 
به عنوان مشــاور کارگردان در 
کنار این پروژه قرار دارد ، آماده 
نمایش و پخــش بین المللی 
شد.همچنین همزمان با آماده 
نمایش شدن فیلم کوتاه »راز 
بقــا«، پوســتر ایــن فیلم نیز 
کــه توســط مریم بــرادران 
 طراحی شــده است، منتشر و 

رونمایی شد.

 مشاهیر »تخت فوالد« 
در شبکه دو

»فرمول جاذبه« اسم برنامه ای 
تلویزیونی اســت کــه با ارائه 
روایت های کمتر شنیده شده 
از مشــاهیر تخت فوالد روی 
آنتن شــبکه دو رســانه ملی 

می رود.
 چهار پژوهشگر و کارشناس 
برنامه »فرمــول جاذبه«، در 
هر یک از ســیزده قســمت 
برنامه، ماجرای زندگی یکی 
از مشــاهیر آرمیده در تخت 
فــوالد، گورســتان تاریخی 
ثبــت شــده در فهرســت 
 میــراث ملــی ایرانیــان را 

روایت می کنند.
وحیــد ملتجــی، کارگردان 
»فرمول جاذبــه« درباره این 
برنامــه و ویژگی های آن بیان 
کــرد: این برنامــه برای اولین 
بار با نگاهی نو شــخصیت های 
اصفهانی را به کشــور معرفی 
می کنــد. همچنیــن فرمول 
جاذبه از شــکل گیری ایده تا 
تولید به طور کامل در اصفهان 

تهیه شده است.

فرهنگ و هنر

 غار زینگان
 بهشت فراموش نشدنی

 در ایالم

 غــار زینگان را مــی توان یکی از 
عجایــب طبیعت دانســت که در 
دل کوه راه خود را باز کرده اســت. 
غــار زینگان در بخش صالح آباد از 
توابع شهرســتان مهران در استان 
ایالم واقع شــده اســت. زیارتگاه 
امامزاده علی صالح نیز در نزدیکی 
غار زینــگان قرار دارد.غار زینگان 
یکی از اسرارآمیزترین جاذبه های 
طبیعی و گردشــگری ایران است 
که متاســفانه در میان گردشگران 
چندان مطرح و شــناخته شــده 
نیســت. خنکــی غار زینــگان به 
قدری در میان مردم بومی محبوب 
و معروف اســت کــه به آن نام غار 
بهشــت را داده اند. برخالف تصور 
عامه که کلمه غار را می شــوند در 
ذهــن خود یک مکان سربســته و 
تاریــک را در دل کوه ها تصور می 
کننــد، اما غار زینگان در واقع یک 
غار ســر پوشــیده نمی باشد بلکه 
یک تنگه اســت. این تنگه که هیچ 
شــباهتی به غار ندارد، بدون سقف 
بوده و دو سر مسیر نیز باز می باشد. 
تنگه زینگان یکی از طوالنی ترین 
تنگه های شــناخته شــده است و 
طــول آن به گفتــی یکی از اهالی 
بومــی منطقه بیــش از ۶ کیلومتر 
می باشــد. در طول غارنوردی خود 
ممکن اســت در برخی از بخش ها 
با مســیرهای آبرو را برخورد کنید 
کــه گاهی باید از میان آن ها عبور 
کنید پس حتما کفش مناسبی به پا 
داشته باشید تا آب به آن نفوذ نکند.

در درگاه وردی غــار آبچک هایی 
وجــود دارد کــه از بــاالی کوه ها 
سرچشــمه می گیرند و با دســت 
و دلبــازی تمــام رهگــذران را از 
خنــکای وجود خــود بی نصیب 
نمی گذارنــد. قندیل ها و آبچک 
هایی کــه در بخش های مختلف 
غــار وجود دارد آب را قطره قطره 
بر زمین می چکانند؛ گویی بارش 
نم نم باران را برای تماشــگران به 
نمایش می گذارند. تلفیق آب باران 
با خاک کف غار بویی شبیه به بوی 
باران را در فضا می پیچاند. هر طرف 
از این غار شــگفت انگیز را که نگاه 
کنید صدها متر طول، آب فراوان، 
دهلیزهــای آبگیــر و قندیل های 
گوناگونی را خواهید دید. پوشش 
های گیاهی داخل غار زینگان آن 
را به تابلویی نقاشــی تبدیل کرده 
کــه انگار مادر طبیعت با دســتان 

خود آن را کشیده است. 

گردشگری

اداره دارویــی اروپــا برای اولین بار مجوز اســتفاده از دو داروی مبتنی بر پادتن 
مونوکلونال برای بیماری همه گیر »کووید ۱۹« را صادر کرد.این نهاد وابسته به 
 ،)Ronapreve( اتحادیه اروپا در بیانیه خود آورده است که به داروهای روناپرو
محصول شرکت داروسازی »روش« و رگدانویماب )regdanvimab(، محصول 
شرکت داروسازی »سلتریون« مجوز داده است.در بیانیه اداره دارویی اروپا، مستقر 
در آمستردام آمده است: »روناپرو و رگدانویماب اولین داروهای مبتنی بر پادتن 
مونوکلونال هستند که نظر ]کارشناسی[ درباره آنها برای درمان "کووید ۱۹" 
مثبت بوده است.«امروز در راستای دستیابی به هدفمان که صدور مجوز برای پنج 
دارو در اتحادیه اروپا تا پایان سال است گام مهمی برداشتیم.استال کریاکیدیس، 

کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا درباره تصمیم اداره دارویی اروپا گفت که صدور 
مجوز برای این دارو »گام مهمی« در مقابله با بیماری »کووید ۱۹« محسوب 
می شود.اتحادیه اروپا تاکنون برای مبارزه با همه گیری ویروس کرونا تنها بر روی 
چهار واکسن کرونا تکیه می کرد. کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا گفت: »امروز 
در راستای دستیابی به هدفمان که صدور مجوز برای پنج دارو در اتحادیه اروپا 
تا پایان سال است گام مهمی برداشتیم.«هر چند صدور مجوز برای این دو دارو 
می تواند در مجموع برای مقابله با همه گیری با ویروس کرونا خبری امیدوارکننده 
باشد اما قیمت باالی داروی روناپرو ممکن است در دسترسی به آن محدودیت 

ایجاد کند. قیمت هر دوز از این دارو حدود ۱۷۰۰ یورو است.

ساخت دو داروی جدید مبتنی بر پادتن برای درمان کرونا

دریچه علم

کتابکده 

کارتون 

 خط فقر دقیقا 
تا کجاست!

افزایش بی رویه قیمت 
مواد غذایی و کاالهای 
اساسی و رسیدن خط 

فقر به بیش از ۱2 
میلیون تومان سوژه 

کارتونی از هادی 
رحمتی در صفحه 

اینستاگرامش شد./ 
منبع: خبرآنالین

زخمــی«  »روز هــای  کتــاب 
یادداشــت های مســتند و روزانــه 
محمــد صــدری از ســفرهایش به 

عراق و سوریه منتشر شد.
کتــاب  پیشــگفتار  در  صــدری 
می نویســد: زمســتان ۹۸ بعــد از 
بازگشــت از سفر ســوم سوریه بود 
که ویروس کرونا همه را خانه نشین 
کــرد. قرنطینــۀ خانگــی خیلی ها 
را بــه کار هایــی واداشــت کــه در 
وضعیت معمول فرصت انجامشــان 
را نداشــتند. من هم بیمار شــدم و 
دوران نســبتاً طوالنی بیماری، که 
همۀ عالئم ابتال به کرونا را هم داشت، 
پشت سر گذاشتم و پس از بهبودی 
نسبی کار نوشتن کتاب را آغاز کردم. 
چندین بــار خاطرات و عکس های 
ســفر عراق و ســوریه را مرور کردم. 
حاصــل آن کتابــی اســت که حاال 
پیش روی شــما است.نویســنده با 
توجه به ســابقه مستندســازی در 
پی داستان ســرایی و قصه پردازی 

نیســت و سعی می کند واقعیت ها را 
منتقل کند، چون معتقد اســت که 
گاهی واقعیت از هر قصه ای جذاب تر 
است.او اینگونه ادامه می دهد: سعی 
کرده ام خواننده را با تجربه های خود 
در مســیر ثبــت و ضبط رویداد ها و 
هم قدمی و هم نفسی با مردان جنگ 
شــریک کنــم و آنچــه را که دیده، 
شــنیده و فهمیده ام بازگو کنم. اگر 
جایی به تناسب موقعیت و موضوع، 

اطالعاتــی را در کنار خاطره ای بیان 
کرده ام مطلقاً قصد ورود به بحث های 
کارشناســانه و تخصصــی در آن 
موضوع نداشــته و فقط خواسته ام 
خواننده را نســبت به مطالعۀ بیشتر 
در آن زمینــه ترغیب کنم. این رویه 
را از حدود ســی ســال پیش، و در 
جریان نگارش ســفرنامه های ســه 

جلدی سیارۀ رنج، هم داشته ام.
این مســتند ساز با اشاره به تالشش 

بــرای نوشــتن در کنــار تولیدات 
تلوزیونــی، معتقد اســت:خاطراتم 
گاهــی در نهایــت اختصار و در حد 
پرداختــن به کلیــات امور و گاهی 
کمــی مفصل و با جزئیات بیشــتر 
اســت. انگیزۀ اصلی هم بیان درد ها 
و رنج هایــی اســت که بشــر امروز 
برای پرداختن بهــای زندگی های 
مرفــه و بــی درد سرمایه ســاالران 
ینگه دنیایی کشــیده و می کشــد.

صــدری می گوید:بار هــا در ایران 
خودمــان و میان دوســتانم با این 
پرســش مواجــه بوده ام کــه چرا 
مســتند جنگی می ســازی. سؤالی 
کــه هیچ کس از مستندســازان راز 
بقا، که مثــاًل به زندگی خرس های 
قطبــی می پردازند، نمی پرســد؛ و 
مــن نمی دانم جواب این دوســتان 
را چه بدهم. اگر این، پرســش شما 
هم باشــد، شــاید بتوانید پاسخش 
را البه الی یادداشــت های روز های 

زخمی پیدا کنید.

»روز های زخمی«؛ 

گزارشی از جنگ عراق و شام


