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کرد؛ ح  کرونا در کالنشهر تهران مطر فرمانده ستاد مقابله با 

آماده باش کامل برای قرنطینه تهران
ح  کالنشــهر تهــران بــا اشــاره بــه اجــرای طــر کرونــا در     فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا 
هوشــمند  قرنطینــه  ظرفیــت  از  اســتفاده  کــرد:  اظهــار  هوشــمند،  محدودیت هــای 
دریافــت  کــه  مفهــوم  ایــن  بــه  اســت  کسیناســیون  وا از  افــراد  برخــورداری  بــر  مبتنــی 

انجــام  بــه  منــوط  شــهری  درون  مــراودات  و  بازرگانــی  اجتماعــی،  مدنــی،  خدمــات 
کســن خــود می تواننــد از ایــن خدمــات  کسیناســیون اســت و افــراد بــا ارائــه کارت وا  وا
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صفحه 3 

با هدف شفاف سازی در پرداخت حقوق؛

پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان دستگاه ها مشروط شد
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

بخشی از انتقادات 
درباره کندی اینترنت 

درست است
     وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
بخشــی از انتقادات درباره کندی اینترنت را 
درســت و بخشــی را هم ناشــی از فضاسازی 

رسانه ای دانست...

سخنگوی وزارت خارجه:

امضای رئیس جمهور 
آمریکا قابل اتکا نیست

     ســخنگوی وزارت امــور خارجــه، گفــت: 
شــرط بازگشــت آمریکا به برجام، برداشــتن 
تحریم ها به صورت موثر، یکجا و قابل راستی 
آزمایی است و امضای رئیس جمهور آمریکا 

 | صفحه 2  | صفحه 3 قابل اتکا نیست...

 تقاضای نفت قوی است
بایدن سیاسی کاری می کند

4

 واردات خودرو 
به زودی قابل اجرا نیست
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فائوچی: کرونا مانند آنفلوآنزا 
در میان مردم خواهد ماند

8

به هر وسیله ای شده مشکل آب 
اصفهان را برطرف می کنیم
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کسن زدن  وا
شرط شرکت در مراسم حج

7

چرا تولید خودروهای 
دوگانه سوز متوقف شد؟

  محمد مهدی حاتمی 
  کارشــناس مســائل 

اقتصادی 
مصرف گاز طبیعی به 
عنوان سوخت خودرو، 
عمدتا محدود به چند کشــور جهان است 
و از قضــا، ایران بزرگ ترین دارنده ناوگان 
خودروهای گازسوز در جهان هم هست.از 
آن سو، با افزایش قیمت بنزین و شکایت ها 
در مورد همبســتگی این تغییر قیمت با 
وضعیت معیشتی شهروندان ایرانی، دولت 
مدتی تالش کرد خودروها را گازسوز کند. 
اما حاال گفته می شود روند گازسوز کردن 
خودروها متوقف شــده است.گاز طبیعی، 
احتمــاال تا آینده نزدیک همچنان یکی از 
اصلی تریــن منابع انرژی در جهان خواهد 
بود و این در حالی اســت که مصرف نفت، 
به احتمال زیاد، با شیبی تندتر از مصرف گاز 
نزولی می شود.در واقع، برخی پژوهش ها 
نشان می دهد گاز طبیعی تا پیش از همه گیر 
شــدن خودروهــای الکتریکی در جهان، 
همچنان ســهمی رو به رشــد از سوخت 
پایه خودرویی خواهد داشت.ســوق دادن 
ســوخت اصلی ناوگان خودرویی کشــور 
به ســمت گاز طبیعی، بیش از یک دهه 
پیــش و در اوج دوران وفــور درآمدهــای 
نفتی آغاز شد.خیلی زود، ایران به فهرست 
کشــورهایی راه پیدا کرد که نیاز بخشــی 
قابــل توجه از ســوخت ناوگان خودرویی 
شــان را به گاز طبیعی تغییر داده بودند..

 CNG محمدحســین باقری، مدیر طرح
شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
ایــران در پاییز ســال ۱۳۹۹ خبر از ثبت 
نام برای دوگانه ســوزکردن مسافربرهای 
اینترنتی داد و اینکه براساس مصوبه شورای 
اقتصاد، گازسوز کردن این خودروها تا ۷۵ 
درصد رایگان است و صاحبان خودرو تنها 
۲۵ درصد هزینه را می پردازند.ایران دومین 
کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان 
اســت و با این همه، در زمینه تولید و در 
زمینه صادرات، نتوانسته به جایگاه مناسبی 
در این حوزه دست پیدا کند.از آن سو اما با 
توجــه به حجم ذخایر ایران و امکان تولید 
داخل، تغییر سوخت پایه خودروها به سمت 
گاز طبیعی، انتخاب درستی بوده که ایران 
کارنامه چنــدان ناموفقی هم در مورد آن 
نداشته است.شورای عالی انرژی، در سند 
»تامین انرژی بخش حمل ونقل کشــور تا 
افق ۱۴۲۰«  بر تمرکز سیاست های دولت بر 
توسعه CNG تاکید کرده است.در این سند 
پیش بینی شــده که با اعمال حمایت های 
ویــژه از صنعت CNG، میزان مصرف این 
سوخت پاک در خودروها از ۲۷ میلیون متر 
مکعب در روز در سال ۹۸، به ۵۳٫۲ میلیون 
متر مکعب در روز در افق ۱۴۲۰ برســد.با 
این همه، حاال صحبت از شکسِت این طرح 
)گسترش سهِم خودروهای گازسوز از سبد 

خودرویی کشور( به میان آمده است.

یادداشت

 تجمع نجیبانه مردم و کشاورزان اصفهان صبح 
دیروز با حضور هزاران نفر از مردم این استان در 
حمایت از جریان دائمی زاینده رود برگزار شد.

 در شــرایطی که کشــاورزان اصفهــان از یک 
هفتــه پیــش به صورت مســالمت آمیز و بدون 
توجه به مســائل حاشیه ای و موارد سیاسی، در 
بســتر خشــک رودخانه زاینده رود در محل پل 
خواجــوی اصفهان تجمع کرده اند، صبح امروز، 
این رودخانه خشک، شاهد حضور هزاران نفر از 
مردم اصفهان بود که نسبت به عدم جریان این 

رودخانه معترض بودند.
تجمع کشــاورزان اصفهانی در بســتر خشــک 
رودخانه زاینده رود از هفته گذشــته آغاز شــده 
و بر اســاس اعالم آنها، صبح امروز، تجمع مردم 
اصفهــان به منظور حمایت از جریان زاینده رود 
با حضور گسترده اقشار مختلف مردم آغاز شد.

بنا بر بیانیه ها و توصیه های اقشار مختلف مردم، 
گروه های مختلف کشــاورزان و سایر چهره های 
اصفهان، این تجمع بدون هرگونه قصد سیاسی 
و صرفــاً در حمایت از جریان رودخانه ای برگزار 
شــد که سال هاست با بی مهری دچار مشکالت 
مختلفی شــده است. جریان رودخانه زاینده رود 
طی ماه ها و ســال های گذشــته به دلیل عدم 
مدیریت صحیح آب، از یک رودخانه پرآب دائمی 
با نوســانات مختلفی مواجه شده و این موضوع، 
مشــکالت بســیاری را برای مردم و کشاورزان 

اصفهان ایجاد کرده است.
مشکالت مالی قابل توجه کشاورزان اصفهانی که 
معیشت آنها را دچار اختالل کرده، از مهمترین 
مشکالتی است که این روزها شاهد آن هستیم.

از ســوی دیگر به دلیل خشکســالی قابل توجه 
بســتر خشک رودخانه، موضوع فرونشست شهر 
اصفهان، آثار تاریخی این شــهر و ســایر نقاط 
اســتان، رفته رفته جدی تر شده و زنگ خطری 

را در این زمینه به صدا در آورده است.
جمعه هفته گذشــته، علی اکبر محرابیان وزیر 
نیرو برای بررســی مشکالت زاینده رود و حوضه 

آبریز اصفهان به این شهر سفر کرد و در جریان 
مشکالت کشاورزان اصفهان قرار گرفت. وی در 
جمع کشــاورزان اصفهانی قول داد که خواسته 
عدالــت توزیــع آب در جای جای اســتان های 
مرکزی کشــور محقق شــود. به گفته سید رضا 
مرتضوی استاندار اصفهان مقرر شده مبلغ یک 
هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان از طریق صنایع، 
تامین و در صندوق سازگاری با کم آبی به جهاد 
کشــاورزی تحویل شــود تا بیــن حقابه داران 
تقســیم شــود. وی درباره آب آشامیدنی استان 
اصفهــان و کاهش فشــار و تنــش در تامین آن 
نیز بیان کرد: قرار شــده اســت مبلغ یک هزار 
و ۵۰۰ میلیــارد تومــان برای تکمیل ســامانه 
دوم آبرســانی اصفهان تخصیص یابد. استاندار 
اصفهــان پیرامون خروجــی تصفیه خانه های 
جنوب و شــمال اصفهان تصریح کرد: طرح های 
تکمیلی این تصفیه خانه ها برای اســتفاده بهینه 
و هرچه بهتر از پساب در نظر گرفته شده است 
تا از آن برای بهره گیری در صنعت کشــاورزی 

استفاده کرد و برای هر یک ۴۰۰ میلیون تومان 
در نظر گرفته ایم.

جلوگیری از سیاسی کردن و به حاشیه 
کشاندن موضوع زاینده رود

در شــرایطی که از هفته گذشــته رســانه های 
ضدانقالب و جریان های سیاسی خاص، به دنبال 
به حاشیه کشاندن موضوع تجمع امروز کشاورزان 
اصفهانی و تحصن چند روز گذشــته آن بودند، با 
هوشیاری این کشاورزان هیچ گونه حاشیه ای در 
جریــان برگزاری ایــن تجمع صورت نگرفت. در 
جریان این تجمع شــعارهای مختلف حمایت از 
نظام جمهوری اســالمی و همچنین حمایت از 
اصل نظام و والیت فقیه از ســوی کشــاورزان سر 
داده می شد و این موضوع باعث شد اجازه هرگونه 
سوءاســتفاده بیگانه از تجمع امروز کشــاورزان 

اصفهانی داده نشود.
آیت اهلل مهدوی: مســئوالن نسبت به جبران 
خسارت های کشاورزان اصفهان اقدام کنند

یکی از کشاورزان اصفهان در گفت وگو با تسنیم 

با اشــاره به تجمع اعتراضــی مردم اصفهان در 
اعتراض به خشکی زاینده رود اظهار داشت: تنها 
خواســته ما، جریان دائمــی زاینده رود و پایان 
خشــکی رودخانه ای است که معیشت و زندگی 

مردمان مرکز کشور را تأمین می کند.
وی با بیان اینکه بنده هم حامی نظام و هم پدر 
دو شهید هستم، تصریح کرد: همه کشاورزان 
و مردمی که امروز در تجمع شرکت کرده اند، 
حامی نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
هستند و تنها خواسته آنها، جریان زایند ه رود 
اســت. محرابیان وزیر نیرو هفته گذشــته در 
جمع کشاورزان اصفهان با بیان آنکه کشور ما 
کشوری است برخاسته از انقالب اسالمی، در 
مســیر امام، در مســیر شهدا و خاری است در 
چشم همه دشمنان این مرز و بوم، بیان کرد: 
ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که دشــمنان 
اسالم، دشمنان امام و خط انقالب از مشکالت 

ما سوء استفاده کنند. 
مــن به عنوان عضوی از مــردم هر نوع تفرقه 
افکنی را محکوم می کنم و به عنوان زبان گویای 
تک تک شما عرض می کنم که تجمع ما برای 
پیشــرفت ایران است. وی ادامه داد: تجمع ما 
در مســیر رشــد کشور و رشد انقالب است، ما 
ایستاده ایم که حق خودمان را بگیریم چرا که 
مهم ترین شــعار انقالب اسالمی ایجاد عدالت 
بوده، ما اجازه نمی دهیم دشــمنان این مرز و 
بوم و اســالم از مشــکالت ما خوشحال شوند.
نگرانی از خشــکی زاینــده رود، این روزها به 
یکــی از دغدغه های اصلی مردم ایران تبدیل 

شده است. 
فرونشست شدید در نقطه نقطه استان اصفهان، 
نگرانــی از فروریختن آثار تاریخی ارزشــمند 
به جا مانده از صدها ســال گذشته و همچنین 
مشکالت ناشی از معیشت کشاورزان اصفهانی 
از مهمترین معضالتی اســت که رسیدگی به 
وضعیت رودخانه زاینده رود را بیش از گذشته، 

مورد تأکید قرار می دهد.

 تجمع نجیبانه مردم در حمایت از جریان زاینده رود

پاسخ کشاورزان اصفهانی به جریان ضدانقالب



روزنامه اقتصادی صبح ایران

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 14 ربیع الثانی 1443   20 نوامبر 2021شنبه 29 آبان 1400  شماره پیاپی 1971

سیاست 2
سخنگوی وزارت خارجه:

امضای رئیس جمهور 
آمریکا قابل اتکا نیست

ســخنگوی وزارت امور خارجه، 
گفت: شــرط بازگشت آمریکا به 
برجــام، برداشــتن تحریم ها به 
صورت موثر، یکجا و قابل راستی 
آزمایــی اســت و امضای رئیس 

جمهور آمریکا قابل اتکا نیست.
ســعید خطیــب زاده، در مورد 
شرایط بازگشت آمریکا به برجام 
افزود: برداشتن موثر، یکجا و قابل 
راســتی آزمایی تحریم ها شرط 
بازگشــت آمریکا به برجام است و 
ایــن تمامی هدف ما از گفتگو ها 

در وین است.
وی ادامه داد: اگر آمریکا با همین 
رویکرد وارد گفتگو ها در وین شود 
و آمادگی برداشــتن تحریم ها به 
صورت یکجا و قابل راستی آزمایی 
را داشــته باشــد، قطعا توافق در 
کوتاه ترین زمان قابل دسترســی 

است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
تصریح کرد: البته ما تضمین هایی 
می خواهیــم کــه آمریکا مجددا 
حقــوق بین الملل را به ســخره 

نخواهد گرفت.
خطیــب زاده تاکید کرد: ایاالت 
متحــده به شــمول دولت فعلی 
آمریکا نشــان داده که نمی تواند 
پای تضمین های خود بایســتد 
و امضــای رئیس جمهور آمریکا، 
آنچنان که ادعا می کنند قابل اتکا 
و ارزش نیســت لذا طبیعی است 
که جمهوری اسالمی ایران و تیم 
مذاکره کننده بر اخذ تضمین های 

الزم تاکید داشته باشد.
وی افــزود: این هــا البته مواردی 
اســت که در اتــاق مذاکرات به 
صورت جزئــی و عملیاتی مورد 

بحث قرار می گیرد.
خطیــب زاده  در پاســخ بــه 
ســوال دیگــری در خصوص 
مواضــع ایــران در مذاکرات 
پیش رو نســبت به بی عملی و 
خلف وعــده اروپا، در عمل به 
برجام گفت: ما مدام بی عملی 
اروپــا را در کنــار نقض مداوم 
و خــروج آمریــکا از قطعنامه 
۲۲۳۱ و برجــام، مطرح کرده 
ایم، آمریکا نه تنها موفق شــد 
تحریم هــای یکجانبه را علیه 
ایران اعمال کند بلکه بیشــتر 
از آن نشــان داد که اروپا تا چه 
حد اســیر بی عملی و ناتوان از 
آنچه هست که به عنوان تعهد 

قطعی خود پذیرفته بود.
این دیپلمات ارشد کشورمان 
افــزود: یکی از مواردی که در 
مذاکرات وین مطرح است این 
اســت که اعضای برجام باید به 
تعهــدات خــود ذیــل برجام 

بازگردند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
تاکید کرد: ایران از این بی عملی 
و نقض، متحمل خســارت های 
فراوانی شــده است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.

گزارش

معاون اول رئیس جمهور:

به هر وسیله ای شده مشکل آب اصفهان را برطرف می کنیم
 معــاون اول رئیس جمهــور گفت: من شــخصاً 
در جمــع این عزیزان در شــرق اصفهان حضور 
داشته ام و می دانم که وضعیت سختی داشته اند و 
به دنبال آن هستیم که به هر وسیله ای که هست 
و می شود، مشکل را برطرف کنیم.محمد مخبر 
با اشــاره به تجمع مردم و کشــاوزان اصفهان در 
حمایت از جریان دائمی زاینده رود اظهار داشت: 
باید در درجه نخست یک تشکر از بصیرت انقالبی 
مــردم اصفهان صــورت دهم که در طول تاریخ 

انقالب نیز این بصیرت وجود داشته است.
وی با اشــاره به مشــکالت خشکسالی در کشور 
ادامه داد: ما در اکثر اســتان های کشــور درگیر 

مشــکل خشکســالی هســتیم به طــوری که 
رئیس جمهور در یک ماه گذشــته ۲ بار شورای 
عالی آب را برگزار کردند و آیت اهلل رئیسی همواره 
موضــوع آب و وضعیت این اســتان را پیگیری 
می کند.معــاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: 
ما در دولت به دنبال این هســتیم که مســئله 
را مدیریت کنیم که این دوره ســخت را پشــت 
ســر بگذاریم و واقعاً دنبال حل مشکل هستیم.

وی با اشــاره به وضعیت نامناســب کشاورزان 
شــرق اصفهان تصریح کرد: من شخصاً در جمع 
این عزیزان در شــرق اصفهان حضور داشــته ام 
و می دانم که وضعیت ســختی داشــته اند و به 

دنبال آن هســتیم که به هر وسیله ای که هست 
و می شود، مشکل را برطرف کنیم.مخبر تصریح 
کرد: ۴ اســتان درگیر مشکل هستند و به دنبال 
هستیم که هر طور شده مشکل ۴ استان به ویژه 
اصفهان برطرف شود و امیدوارم هر چه سریع تر 
در این زمینه به راهکار عملی برسیم.وی اضافه 
کرد: وزرا در حال کار بر این موضوع هســتند و 
طرح هایی را ارائه کرده اند و پیشــنهاداتی دارند 
که در حال بررسی آن هستیم و به زودی درباره 
آن اطالع رســانی می کنیم. فردا جلسه هایی در 
 این زمینه برگزار می شود و نتایج آن اعالم خواهد

 شد.

کره کنندگان:  امام جمعه تهران به مذا

به بهانه های آمریکا توجه 
نکنید و تحریم ها را بردارید

امــام جمعه این هفتــه تهران 
گفــت: از مذاکــره کننــدگان 
می خواهیم ذره ای در برابر زیاده 
خواهی آمریکا کوتاه نیایند و به 
بهانه های کودکانه آژانس توجه 
نکنند و با قدرت مذاکره کنند و 
حق ملت ایران در رفع یکپارچه 
تحریم ها بدست بیاورند.حجت 
االســالم محمد جواد حاج علی 
اکبــری امام جمعــه این هفته 
تهران طی ســخنانی در خطبه 
اول نمــاز اظهــار داشــت:این 
دولت بســیجی ایــن امید را بر 
انگیختــه که مهــار غول گرانی 
و ثبــات در بــازار ســرمایبه و 
صالبــت در مذاکراتــو اصالح 
ساختارهای فســاد زا موفقیت 
هایی را داشــته باشد. از مذاکره 
کنندگان می خواهیم ذره ای در 
برابر زیاده خواهی آمریکا کوتاه 
نیایند و بــه بهانه های کودکانه 
آژانس توجــه نکنند و با قدرت 
مذاکــره کنند و حق ملت ایران 
در رفع یکپارچه تحریم ها بدست 
بیاورند.وی تصریح کرد: همین 
فضای تفکر بسیجی در مدیریت 
عالــی قــوه قضاییه هــم قابل 
مشــاهده است. از آن سو تدبیر 
علوی در دولت و شمشیر علوی 
را در دســتگاه قضایی مشاهده 
می کنیم و مجلس هم با نشــاط 
به میدان آمده است.امام جمعه 
ایــن هفته تهــران با بیان اینکه 
مــا تا رســیدن به نقطه مطلوب 
در تحقق کامل تفکربســیجی 
در کشــور راه طوالنی در پیش 
داریم گفت: همه باید دســت به 
دســت هم بدهیم تــا این مهم 
محقــق شــود. در رســیدن به 
نمــاز جمعه تراز انقالب هم باید 
همین تفکر بسیجی را در پیش 
بگیریم و از همه اندیشــمندان 
توقــع داریم مــا را یاری کنند و 
با اشــتیاق از جلســات نقد نهاد 
نماز جمعه اســتقبال می کنیم.

حــاج علی اکبری ادامه داد: اگر 
تفکر بسیجی در نخبگان کشور 
ما محقق بشــود شــما شــاهد 
شکستن مرزهای دانش خواهید 
بــود. از ســوی دیگر حکم رهبر 
انقالب به شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی هم دعوت این شــورا 
در عرصه هــای مختلف به تفکر 
بسیجی بود.وی  با بیان اینکه در 
منطقه مقاومت هم شما امتداد 
تفکر بســیجی را مشــاهده می 
کنید، اظهار داشــت: در عرصه 
جهانی بویژه در منطقه مقاومت 
هم شــاهد به بار نشستن تفکر 
بسیجی هســتید. امتداد تفکر 
بســیجی تا نیجریه قابل دنبال 
کــردن و این یعنی تنگ کردن 

فضا برای ابر جنایتکاران قرن.

رونمایی از محرِک اصلی ایجاد تنش زدایی در روابط ایران و عربستان
پایگاه خبری اینترِســپت در 
گزارشــی، ضمن پرداختن به 
مســاله آغاز شدِن روند تنش 
زدایی میان ایران و عربستان، به 
طور خاص به این موضوع اشاره 
کــرده که حتی تصوِر وضعیت 
کنونی، در شرایطی که دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 

بود، ممکن نبود.
این پایــگاه خبری در گزارش 
خــود تاکیــد دارد که رویکرد 
ترامــپ در ارائــه یــک چک 
ســفید امضــا بــه متحدان 
منطقه ای آمریکا در خاورمیانه 
)کشــور هایی نظیر عربستان 
ســعودی، ترکیه و اسرائیل(، 
عمــال موجب شــده بود تا آن 
هــا، تنش زایی و ایجاد بحران 
را به هرگونه تعامل و دیپلماسی 
ترجیــح دهند. ایــن در حالی 
اســت که با خــروج ترامپ از 
قدرت و کاهش حضور نظامی 
آمریــکا در منطقــه، این رویه 
تــا حد زیادی معکوس شــده 
و شــاهد تشدید روند تعامل و 
مذاکره میان کشور هایی نظیر 
ایران و عربســتان، و یا ترکیه و 

امارات متحده عربی هستیم.
پایگاه خبری اینترِســپت در 
گزارش خود می نویسد: »علی 
رغم شعار های ترامپ مبنی بر 
اینکه آمریکا برای او در تمامی 
مســائل از اولویــت برخوردار 
اســت به طور خاص سیاست 
خارجی او در خاورمیانه تا حد 
زیادی منفعت رژیم هایی نظیر 
عربستان ســعودی، ترکیه، و 
اسرائیل را اساس کار خود قرار 
داده بود. این دسته از نظام های 
سیاسِی خاورمیانه ای، مایل به 
اســتفاده از پیوند هــای قوی 
و مســتحکم خــود با نخبگان 
سیاســی در واشنگتن بوده و 
هستند تا از این طریق هر آنچه 
که می خواهند را به دست آورند. 
البتــه که در دوره ترامپ آن ها 

به این خواســته خود رسیدند. 
آن ها چِک ســفید امضایی را از 
دولت ترامپ دریافت کردند تا 
دست به هرگونه اقدام تهاجمی 
در عرصه سیاست خارجی خود 

بزنند.
 ایــن رویکــرِد ترامــپ تا حد 
زیادی موجب شــد تا: اسرائیل 
روند استعمار کرانه باختری و 
بیت المقدس را تســریع کند، 
جنگی خونین میان آذربایجان 
و ارمنستان با حمایت ترکیه در 
گیرد، و کارزار نظامی عربستان 
در یمن که تا حد زیادی موجب 
کشته شدِن هزاران غیرنظامی 
یمنی شــده نیز تسهیل شود. 
در واقــع، رژیم هایــی کــه با 
ترامــپ و دولــت وی روابــط 
نزدیکــی داشــتند، عمال به 
هرآنچه می خواســتند از قِبل 
این روابط دست یافتند.اکنون 
که ترامپ از قدرت خارج شده 
و ایــاالت متحده آمریکا نیز در 
حال خروج از منطقه خاورمیانه 
است، اندک نشانه هایی در حال 
مشــاهده شدن هستند و امید 
می رود که شــاید شــرایط در 
منطقه بهتر شود. در این میان، 
مهمترین نشــانه، آغاز شدن 
روند تنــش زدایی میان ایران 
و عربســتان اســت که به زعم 
بسیاری از ناظران و تحلیلگران، 
خود عامل و ریشــه بسیاری از 
چالش ها و بحران های دیگر در 

منطقه خارمیانه است.
ایران و عربستان از سال گذشته 
تاکنون، مذاکرات سازنده ای را 
با یکدیگر داشــته اند و تاکنون 
چندین دور در بغداد پایتخت 
عراق بــا یکدیگر گفتگو کرده 
انــد. از ایــن رو، در شــرایط 
کنونی، گزارش های مختلفی 
دال بــر اینکــه تهران و ریاض 
بــه توافقاتی جهــت برقراری 
مجدد روابط کنسولی و یا ارائه 
ابتکار هایی با هدف پایان دادن 
به جنگ یمن نزدیک شده اند، 
منتشر شده است. البته که در 
این میان یک نشانه امیدبخش 
دیگــر نیز وجود دارد و آن این 
اســت که مقام های ارشــد دو 
طرف، به روشــنی و در مقابل 
رسانه های مختلف، از پیشرفت 
در روند رایزنی های خود سخن 
می گوینــد.در این چهارچوب 
اندکــی پس از برگــزاری دور 
اول مذاکرات ایران و عربستان 
در عراق، "محمد بن ســلمان" 
ولیعهد عربســتان در گفتگو 
با تلویزیون دولتی ســعودی، 
به نحو شــگفت انگیزی لحنی 
آشــتی جویانــه را در قبــال 
ایــران اتخاذ کــرد. وی گفت: 
"ایران کشــور همسایه ماست 
و ما خواســتار وضعیت خوب 
بــرای ایران و همچنین روابط 
ویژه با این کشــور هستیم. ما 
نمی خواهیم ایران در وضعیت 

سختی باشــد. ما می خواهیم 
ایران رشــد کنــد... و منطقه 
و جهــان به ســمت رشــد و 

شکوفایی حرکت کنند".
مقام های ایرانی اخیرا نیز رویکرد 
مثبتی را نســبت به عربستان 
اتخاذ کــرده اند. در این رابطه 
حســین امیر عبداللهیان وزیر 
خارجــه ایران در موضع گیری 
می گوید: گفتگو ها میان ایران و 
عربستان در مسیر درست خود 
است. با این حال همچنان نیاز 
به گفتگو های بیشتر است. دو 
طرف توافقات خود را در زمانی 
مناسب اعالم خواهند کرد. ما از 
ادامه گفتگو ها و همچنین نتایج 
آن هــا که بــرای هر دو طرف و 
منطقه مفید هستند، استقبال 
می کنیــم". اعــالم مواضعی 
نظیــر آنچه از مقام های ایرانی 
و عربستانی به آن ها اشاره شد، 
اساســا در دوره ترامپ معنی 
نداشــت. در آن دوران حتــی 
اینطــور بر می آمــد که تهران 
و ریاض عمال در آســتانه یک 

جنِگ تمام عیار هستند.
دولت ترامپ دوستی عمیقی با 
عربستان سعودی و بن سلمان 
داشت. در عین حال، شدیدا با 
ایران دشمن بود. عربستان در 
دوره ترامــپ، روابط نزدیکی با 
وی و خانواده اش داشــت. در 
این راستا، ریاض با خرید های 
تســلیحاتِی گسترده از آمریکا 

و همچنیــن کمــک به دولت 
ترامــپ در بحث انرژی، تا حد 
زیادی به وی کمک می کرد تا از 
این امتیازات در عرصه سیاست 

داخلی آمریکا استفاده کند.
رونــد کنونــِی تنــش زدایی 
میان ایران و عربســتان نشان 
می دهــد که تــا چــه اندازه 
ترامــپ این فرآیند را به عقب 
انداخته بود. بسیاری از ناظران 
و تحلیلگــران بر این باروند که 
چک سفید امضایی که ترامپ 
به برخی رژیم های منطقه داده 
بود، عمال این دســته از رژیم ها 
را در اســتفاده از ابزار تعامل و 
دیپلماسی، بی میل کرده بود. 
در شــرایط کنونــی، جدای از 
گفتگو های ایران و عربســتان، 
شاهد گفتگو ها میان امارات و 
ترکیــه نیز در امر تنش زدایی 

منطقه ای هستیم.
در این چهارچوب، در شــرایط 
کنونی، کاهش حضور نظامی 
آمریکا در منطقه، به زعم بسیاری 
موجب شده کشور های منطقه 
راه تعامــل و گفتگو با یکدیکر 
را در پیــش گیرنــد و به نوعی 
برای دیپلماســی در مقایسه 
با قــوه قهریه، نوعی ارجحیت 
را قائل شــوند. بــدون تردید 
اینکــه بگوییم خروج آمریکا از 
منطقه خارومیانه، بسیاری از 
مشــکالت را حل خواهد کرد، 
واقع بینانه نیســت با این حال 
این مســاله موجب خواهد شد 
تا استفاده از تعامل و دیپلماسی 
در میان کشــور های منطقه، 
بیشــتر از قبل شــود. در واقع، 
حمایت های نادرســت آمریکا 
)ترامــپ( از برخی رژیم های 
منطقــه، آن هــا را وانخواهد 
داشــت تابالفاصله پس از هر 
تنشــی، به رویه های تهاجمی 
و حمایت هــای بی حد و حصر 
 آمریکا از خود چشــم داشــته

 باشند«.

گزارش
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3اقتصاد
قانون مالیات بر 

خانه های خالی قیمت 
مسکن را کاهش می دهد

عضو کمیسیون عمران مجلس 
بــا بیان اینکــه وزارت اقتصاد 
موظف بــه اجرای دقیق قانون 
مالیــات بر خانه هــای خالی، 
است، گفـــت: این قانون قیمت 

مسکن را کاهش می دهد.
علی اصغر خانی با اشاره به ابالغ 
آیین نامه اخذ مالیات از خانه های 
لوکس توسط دولت، اظهار کرد: 
اخــذ مالیات از خانه های خالی 
و لوکــس یکی از مباحث جدی 
کمیســیون عمران مجلس در 
دروه یازدهــم بــود که پس از 
بررســی های مفصل با حضور 
کارشناســان مرکــز پژوهش 
ها، کارشناســان و مختصصان 
دانشــگاهی تدوین و در صحن 

علنی به تصویب رسید.
 وی بــا تاکیــد بــر این کــه 
دســتگاه های دولتی به ویژه 
وزارت اقتصاد به عنوان متولی 
اصلــی موظف به اجرای دقیق 
این قانــون هســتند، افزود: 
خانه هایی که عرف جامعه بوده و 
عموم مردم هم از آن ها استفاده 
می کنند کامال مشخص است. 
اما برخی افراد به دنبال زندگی 
متفــاوت در خانه هایی با متراژ 
باال و تجهیزات لوکس هستند 
که البتــه تعداد این خانه های 
چندان زیاد نیســت و چیزی 
حدود ۴ درصد خانه های کشور 
را تشــکیل می دهد. لذا تالش 
کردیــم با تصویــب قانونی از 
 خانــه هــای لوکــس مالیات 

اخذ کنیم.
وی ادامــه داد: اجــرای قانون 
مالیــات بــر خانه های خالی به 
دلیــل تعــداد بــاال واحدهای 
خالی از سکنه در صورت عرضه 
به بازار تاثیری مثبتی در کاهش 

قیمت ها خواهند داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس 
گفت: برخــی افراد که بیش از 
۱۰۰ واحــد خالــی در اختیار 
دارند با ترفندهای مختلف اعم 
از انجــام معامــالت صوری و ... 
تالش می کنند، خانه های خالی 
خود را مخفی نگه داشــته و از 
پرداخت مالیــات فرار کنند از 
این رو دولت باید با جدیت این 

قانون را اجرایی کند.
خانــی بیان کرد: متاســفانه 
تغییــر و تحوالت دولت به دو 
طرح اصلی کمیسیون عمران 
شــامل مالیات بــر خانه های 
خالی و جهش تولید مســکن 
ضربــه زد و اجــرای آن را بــه 
تاخیر انداخــت. امیدواریم با 
روی کار آمــدن دولت جدید، 
قانــون مالیات بــر خانه های 
خالــی در اســرع وقت جرایی 
شــود چرا کــه ضمن کاهش 
قیمت موجب انضباط در بازار 

مسکن می شود.

کوتاه از اقتصاد

 با هدف شفاف سازی 
در پرداخت حقوق؛

پرداخت حقوق آبان ماه 
 کارکنان دستگاه ها 

مشروط شد
پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان 
دســتگاه هایی کــه اطالعات 
پرداخت ها را در پایگاه اطالعات 
کارکنــان نظــام اداری )پاکنا( 
ثبــت نکرده باشــند، منوط به 
تعهــد باالترین مقام اجرایی آن 

دستگاه است.
 عبــداهلل میرزایــی رئیس امور 
مدیریــت مشــاغل و نظــام 
پرداخت هــای ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور با اعالم 
این خبر اظهار داشــت: با هدف 
اجــرای تکالیف قانون بودجه در 
شفاف ســازی پرداخت حقوق 
کارکنــان، از ایــن ماه، حقوق و 
مزایای کارکنان دســتگاه هایی 
که نســبت بــه ورود اطالعات 
مربوطــه در ســامانه حقوق و 
مزایای کارمند ایران اقدام نکرده 

باشد، واریز انجام نخواهد شد.
رئیس امور مدیریت مشــاغل 
و نظام پرداخت های ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور 
ادامــه داد: بر اســاس ماده ۲۹ 
قانون برنامه ششــم توســعه 
و الــزام تبصــره ۲۰ قانــون 
بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور 
دســتگاه های اجرایــی مکلف 
بودند از خرداد ماه سال جاری، 
تمام پرداخت های مســتمر و 
غیر مســتمر به کارکنان خود 
را از محــل اعتبارات هزینه ای 
یــا منابع عمومی و اختصاصی، 
صرفاً پس از ثبت اطالعات آنان 
در پایــگاه اطالعــات کارکنان 
نظام اداری )پاکنا( و سامانه ثبت 

حقوق و مزایا پرداخت کنند.
میرزایــی گفــت: دولت قبل به 
ایــن موضوع بــه صورت جدی 
نپرداخــت و اطالعات حقوق و 
مزایای کارکنان دســتگاه های 
اجرایــی به صورت کامل و دقیق 
در ســامانه بارگزاری نشد، اما از 
ابتدای اســتقرار دولت جدید و 
بــا تاکید رئیس جمهــور، این 
موضــوع مورد توجه قرار گرفته 
و دســتگاه های اجرایــی ملزم 
بــه ثبت کامــل اطالعات مورد 
اشاره از شهریور ماه سال جاری 

شده اند.
رئیــس امور مدیریت مشــاغل 
و نظام پرداخت های ســازمان 
اداری و استخدامی کشور افزود: 
ایــن موضوع از ســوی رئیس 
جمهور در جلسات هیئت دولت 
پیگیری و به تمام دســتگاه های 
اجرایی ابالغ شــد از ابتدای آذر، 
تایید پرداخت حقوق صرفاً پس 
از درج کامــل اطالعــات انجام 

خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشــکده 
مهندســی خودرو دانشــگاه 
علــم و صنعت ایــران اظهار 
داشت: در ســه سال گذشته 
که قیمت گذاری دســتوری 
بــوده، خریداران خــودرو در 
مجموع حداقل حدود ۱6۰ تا 
۱۷۰ هزار میلیارد تومان سود 
خاص داشته اند. کافی است که 
۳۰ درصد آن یعنی حدود ۵۰ 
تا 6۰ هزار میلیارد تومان از آن 
در اختیار دالالن حرفه ای قرار 
گرفته باشــد تا اگر صحبت از 
آزادسازی قیمت و حذف داللی 
شود، در بازار تنش ایجاد کنند.

امیرحســن کاکایی در مورد 
علل افزایــش قیمت خودرو 
در بــازار اظهار کرد: همیشــه 
عــده ای از صاحبان قدرت به 
دنبــال تاثیرگــذاری در بازار 
خودرو هستند بنابراین وجود 
ارکان قــدرت در بازار، چه آنها 
که طرفــدار واردات و چه آنها 
که به دنبال منافع خودروسازان 
هســتند را انکار نمی کنم. اما 
افزایش قیمتی که اخیرا شاهد 
آن هستیم به خاطر این عنوان 
نیســت بلکه نهاده های کالن 
اقتصادی تاثیر اصلی را دارند. 
باید توجه داشت که مجموعه 
قیمت ها به علت کاهش ارزش 

ریال در حال افزایش است.
وی افزود: اوضاع کلی اقتصاد و 
نرخ ارز خوب نیست. بنابراین 
یکی از حوزه هایی که می توان 
در آن ســرمایه گذاری کــرد، 
متاســفانه بازار خودرو است. 
البتــه عوامــل دیگــر هم در 
افزایش قیمــت خودرو موثر 

اســت. هفته گذشته قرار بود 
قیمــت  خــودرو افزایش پیدا 
کنــد که افزایش قیمت اعالم 
و بعد ملغی شــد. این موضوع 
تنشــی ایجاد می کند که یک 

شبه از بین نمی رود.
کاکایــی اضافه کــرد: واردات 
خــودرو به این زودی قابل اجرا 
نیست. شورای نگهبان از منظر 
قانون اساســی یک مسئله را 
بررسی می کنند، مجلس هم 
مبتنی بر آن پاســخ می دهد 
اما لزوما به این معنا نیست که 
قانونی که گذاشــته می شود، 
تاثیر مثبتی دارد. قانون مجلس 
از نظر من اشتباه است، واردات 
خودرو طبق یک قانون ممنوع 
نشد بلکه دستور دولتی بود که 
سال ۹6 صادر شد و ارتباطی به 
قانون گذاری نداشت. مشکالت 
ارزی کشور باعث شد که برای 
کنترل مصرف ارز جلوی واردات 
خودرو گرفته شد. امروز هم هر 
زمان که مشکل ارز کشور حل 
شــود، کسی نمی تواند جلوی 
واردات خــودرو را بگیرد ولی 
هنوز مشکل ارزی کشور حل 

نشده است.

وی ادامــه داد: مجلــس برای 
مشــکلی که وجــود خارجی 
نــدارد قانون می گــذارد ولی 
برای مشــکل اصلی هیچ راه 
حلــی ندارد. مشــکل اصلی 
واردات خودرو ممنوع نیست 
بلکه مسئله اساسی ما کمبود 
ارز است. از همین روی واردات 
خودرو فعال اثر خاصی روی بازار 
نخواهد داشــت چراکه اجرای 
آن دســت کم تا ســال آینده 
طول می کشــد. به طور کلی 
هر تنشی در بازار موقتی و تابع 
پارامترهــای اصلی اقتصادی 

مثل تورم و نرخ دالر است.
این کارشــناس حوزه خودرو 
بــا انتقاد از عدم هماهنگی در 
تصمیم گیری گفــت: از نظر 
مردم که این وضعیت را تماشا 
می کنند، اوضاع خوب نیست. 
اتفاقی که هفته گذشــته در 
مورد قیمت گــذاری رخ داد، 
یــک فاجعه بود. ایــن اتفاق 
نشان داد که در مسئولین نظام 
هماهنگی وجود ندارد و دقیقا 
نمی دانند که چه می خواهند. 
وقتی یک طرح مصوبه ســران 
قوا را می گیرد و بعد رد می شود، 

مردم احساس خطر می کنند.
وی همچنیــن اضافه کرد: اگر 
اتفــاق جدیــدی رخ ندهد تا 
دو هفتــه آینده قیمت ها روند 
کاهشی پیدا می کند، اصطالحا 
ایــن وضعیت حاصل هیجان 
اضافــه و در واقــع یک حباب 
اســت. یعنی افراد قیمت های 
باالیــی را اعــالم می کننــد، 
معنای آن خرید خودرو با این 
قیمت ها نیســت، چون بازار 

خودرو در رکود است.
کاکایــی با تخمیــن میزان 
ســود خریــداران خــودرو از 
خودروســازی ها بیــان کرد: 
در ســه ســال گذشــته که 
قیمت گذاری دستوری بوده، 
خریــداران خودرو در مجموع 
حداقــل حــدود ۱6۰ تا ۱۷۰ 
هــزار میلیــارد تومان ســود 
خاص داشــته اند. کافی است 
کــه ۳۰ درصد آن یعنی حدود 
۵۰ تا 6۰ هزار میلیارد تومان از 
آن در اختیــار دالالن حرفه ای 
قرار گرفته باشد تا اگر صحبت 
از آزادســازی قیمت و حذف 
داللی شــود، در بــازار تنش 
ایجــاد کنند. کافی که ۲ هزار 

نفــر در  ارقــام دیوار عجیب و 
غریب اعالم کنند.

وی افــزود: در مجموع دالالن 
واردات و خودروســازی هــم 
می توانند هیجان ایجاد کنند 
امــا عمده این هیجان کار آنها 
نیســت، اگــر کار آنها بود این 
التهاب فروکش می کرد. تداوم 
این هیجــان به معنای وجود 
مشکل اساســی در وضعیت 
کلــی اقتصاد بــوده و افزایش 
قیمت نمایــش نگرانی مردم 
اســت که باعــث ورود به حوز 

سرمایه گذاری خودرو شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان 
کرد: اگر وارد شدن ۳.۵ میلیارد 
دالر به کشــور درست باشد، 
قیمــت دالر باید کاهش یابد و 
یا تثبیت شود ولی اگر درست 
نباشد از هفته آینده تاثیر خود 

را در بازار خواهد گذاشت.
این کارشــناس حوزه خودرو 
در مورد اینکه گفته می شــود 
عــدم عرضه خودروســازان 
باعــث افزایش قیمت اســت 
گفــت: مجموع عوامل ما را به 
این نقطه رســانده اســت. در 
ســه و نیم سال اخیر با کاهش 
عرضه خودروســازان مواجه 
هســتیم، یعنی از ۱ میلیون 
و 6۰۰ هزار دســتگاه به 6۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار دســتگاه عرضه 
خودرو رســیده ایم. اما اخیرا 
کاهش عرضــه قابل توجهی 
وجود نداشته و  کاهش عرضه 
در یــک هفتــه در هفته دیگر 
جبران می شود. بنابراین تاثیر 
آن روی افزایش قیمت خودرو 

زیاد نخواهد بود.

مشکل اصلی صنعت کمبود ارز است

 واردات خودرو به زودی قابل اجرا نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بخشی از انتقادات 
درباره کندی اینترنت را درست و بخشی را هم ناشی 

از فضاسازی رسانه ای دانست.
 عیسی زارع پور در بازدید از دفتر اپلیکیشن فرهنگی 
طاقچه به مناسبت هفته کتاب، با بیان اینکه امروزه 
فضای مجازی زندگی بشــر را دگرگون کرده است، 
اظهــار کــرد: امروزه فناوری اطالعــات با فرهنگ، 
سیاست و اقتصاد عجین شده است. مهمترین تاثیر 
فناوری اطالعات در حوزه فرهنگ اســت. جذابیت، 
سرعت باال و گسترده انتشار محتوا در فضای مجازی 
یک فرصت برای حوزه فرهنگ است تا با استفاده از 
این قابلیت ها اثر بخشی اقدامات فرهنگی بیشتر شود.

وی بر ضرورت حمایت از رســانه های دیجیتال در 
کشــور به عنوان یک فرصت تاکیــد کرد و افزود: به 
مناسبت هفته کتاب، به یکی از پلتفرم های دیجیتالی 
ترویج کتاب و کتابخوانی آمدیم تا هم به دوســتان 
خداقوت بگوییم و هم بر اهمیت این ابزارهای جدید 
در ترویج فرهنگ ایرانی اســالمی کشــور عزیزمان 

تاکید کنیم.

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار امیدواری 
کرد که این پلتفرم ها بتوانند سرانه مطالعه در کشور 
را به نحو چشمگیری افزایش دهند و تصریح کرد: نگاه 
ما در دولت سیزدهم این است که فناوری اطالعات 
فرصتی است که باید حداکثر استفاده از آن برای رفاه 
مردم و بهبود فرآیندها صورت گیرد تا طعم شیرین  

زندگی فناورانه پایه را به مردم بچشانیم.
 زیرساخت های ارتباطات ثابت 

همگام با ارتباط همراه توسعه پیدا نکرده است
زارع پور درباره سوال خبرنگاران در خصوص سرعت 
اینترنــت گفــت: ما قبول داریم که در اینترنت ثابت 
مشکل داریم زیرا زیرساخت های ارتباطات ثابت در 
گذشــته به اندازه مناســب و همگام با ارتباط همراه 
توســعه پیدا نکرده اســت. دولت سیزدهم بنا دارد 
توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت را در کشور به صورت 
ویژه دنبال کند و پروژه فیبرنوری منازل در اولویت 

برنامه های این وزارتخانه است.
وی گفت: در حالی که به دلیل مشــکالت مربوط به 
عدم توســعه شبکه توسط اپراتورها، سرعت کاربران 

در سراسر کشور به طور میانگین ۵ تا 6 مگابیت برثانیه 
را نشان می دهد و در پروانه اپراتورها ۲ مگابیت برثانیه 
آمده است، اما االن سرعت دانلود حدود هشت برابر 
این مقدار را نشان می دهد. ما ادعا نمی کنیم که این 
سرعت ایده آل است بلکه باید به چند ده و حتی چند 
صد مگابیت برثانیه هم برســیم. بخشی از انتقادات 
درباره کندی اینترنت هم درست است و قبول داریم 
و اپراتورها در صدد رفع آن هســتند اما بخشــی هم 

ناشی از فضاسازی رسانه ای است.
زارع پور البته درباره مشــکالت اینترنتی نیز اینطور 
توضیــح داد: مشــکل کالن تر ما این اســت که در 
چند ســال گذشته سرمایه گذاری الزم برای توسعه 
ارتباطات به چند دلیل صورت نگرفته است. یکی  از 
دالیل مشــکالت تحریمی و افزایش هزینه ها بوده 
که اپراتورها نتوانســتند سرمایه گذاری الزم را انجام 
دهنــد که حاال بعد از تحریم ها، خیلی از محصوالت 
موردنیاز صنعت مخابرات کشور بومی سازی شده و 
این امید هســت که ما بحث توســعه را به سرعت در 

کشور دنبال کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

بخشی از انتقادات درباره کندی اینترنت درست است

گزارش
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کوتاه از انرژی

بین الملل

در راستای اجرای قانون بودجه 
اعالم شد؛

 اعالم حمایت 
شرکت توانیر از شرکت های 

دانش بنیان
شــرکت توانیــر با دعــوت از همه 
شــرکت های دانش بنیــان فعال 
در زمینه بهینه ســازی و مدیریت 
مصــرف انرژی برای ارائه طرح های 
خطرپذیر، نســبت بــه حمایت از 
آنــان اعالم آمادگی کرد.به گزارش 
خبرگــزاری مهر بــه نقل از وزارت 
نیرو، بر اســاس قانون بودجه سال 
۱۴۰۰، وزارت نیــرو مکلف اســت 
بخشــی از منابع حاصل از افزایش 
بهــای برق برخــی از صنایع بزرگ 
را تا ســقف ۱۳ هزار میلیارد ریال 
صرف اعطای تسهیالت خطرپذیر 
به شرکت های دانش بنیان صنعت 
برق و شــرکت های فعال در حوزه 
اصــالح الگوی مصرف انرژی نماید.
بــا توجه بــه این تکلیــف قانونی، 
دبیرخانه کارگروه راهبری مصارف 
بند »ز« تبصــره ۱۵ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ که با دستور مدیرعامل 
شــرکت توانیر در پژوهشگاه نیرو 
آغــاز به کار کرده، از شــرکت های 
فعــال در زمینــه بهینه ســازی و 
مدیریت مصــرف انرژی الکتریکی 
و شــرکت های دانش بنیان در کلیه 
زمینه های مرتبط صنعت برق دعوت 
بــه همکاری کرده .این شــرکت ها 
می توانند جهت اخذ تســهیالت، 
طرح ها و پروژه های خود را از طریق 
 لینک هــای اعالم شــده در آدرس
www.nri.ac.ir/Technology/RTF 

به دبیرخانه ارائه نمایند.شرکت های 
عالقه مند تا ۷ آذر ماه فرصت دارند 
نخستین سری طرح ها و پروژه های 
خود را برای اخذ تسهیالت از منابع 
شــرکت توانیر در ســامانه مذکور 

بارگذاری نمایند.

معاون حفاظت، بهره برداری و امور 
اجتماعی حوضه آبریز فالت مرکزی:

بیش از ۱۰ هزار حلقه چاه 
غیرمجاز باید مسدود شود

معــاون حفاظــت، بهره برداری و 
امــور اجتماعی حوضه آبریز فالت 
مرکزی گفت: امسال در طرح احیاء 
و تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
۱۰ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز 
باید تعیین تکلیف و مسدود شود.
عبــداهلل فاضلی فارســانی افزود: 
امســال عالوه بر انسداد این تعداد 
چاه باید تعداد ۲۰ هزار دســتگاه 
کنتور هوشــمند حجمی بر روی 
چاه های مجاز نصب شــود تا بتوان 
بــه احیای منابــع آب زیرزمینی 
کمــک کرد.وی ادامه داد: با وجود 
تصویــب اعتباری برابر یک هزار و 
۷۹۱  میلیــارد تومان در 6 ســال 
اخیــر، در ســال های گذشــته 
اعتباری برابر ۸۵۷ میلیارد تومان 
)۴۸ درصــد از اعتبارات مصوب( 
به طرح تخصیص داده شده است.
معــاون حفاظــت، بهره برداری و 
امــور اجتماعی حوضه آبریز فالت 
مرکزی خاطرنشــان کرد: مقایسه 
مبلــغ تخصیص یافته و اعتبارات 
مورد نیاز نیز نشــان دهنده تحقق 
حــدود ۱۰ درصــد نیاز اســت، 
بنابراین تحقــق اهداف موردنیاز 
با رویه کنونی تخصیص اعتبارات 

امکان پذیر نخواهد بود.

 افزایش قیمت نفت 
از سر گرفته شد

قیمــت نفت پس از نوســانات 
شــدیدی که بــه دلیل نگرانی 
ســرمایه گذاران از برداشــت 
بزرگتریــن  هماهنــگ 
اقتصادهــای جهــان از ذخایر 
نفتشــان برای پاییــن بردن 
قیمتهــا پیــدا کرده بــود، در 
معامــالت روز جمعه افزایش 
یافت.بهای معامالت نفت برنت 
۵۳ ســنت معادل ۰.۷ درصد 
افزایــش یافــت و به ۸۱ دالر و 
۷۷ ســنت در هر بشکه رسید. 
نفــت برنت روز پنج شــنبه به 
پایینترین حد شش هفته اخیر 
نزول کرده بود اما نهایتا با ۱.۲ 
درصد افزایش بسته شد.بهای 
معامــالت وســت تگــزاس 
اینترمدیت آمریکا برای تحویل 
در دســامبر ۴۹ سنت افزایش 
یافت و به ۷۹ دالر و ۵۰ سنت در 
هر بشــکه رسید. شاخص نفت 
آمریکا در معامالت روز گذشته 
بیش از دو دالر نوســان داشت 
اما با افزایش بســته شد.هر دو 
شاخص قیمت نفت برنت و نفت 
آمریکا در مسیر ثبت چهارمین 
کاهش هفتگی متوالی هستند.
نوســانات بازارهــای نفت در 
روز پنــج شــنبه تحــت تاثیر 
گزارش رویترز از درخواســت 
آمریــکا از چین، ژاپن و ســایر 
خریــداران بــزرگ نفت برای 
برداشــت هماهنگ از ذخایر 
استراتژیکشــان اتفــاق افتاد.
تحلیلگران کاالی شرکت فیچ 
سولوشــنز در یادداشتی اعالم 
کردنــد بازار از نظــر بنیادین 
دچــار محدودیت عرضه مانده 
و هــر گونه آزادســازی نفت از 
ذخایر اســتراتژیک بعید است 
تــوازن جهانــی را بــه میزان 
قابــل مالحظه ای تغییر دهد. 
به این ترتیــب انتظار می رود 
هر گونه روند کاهشــی قیمتها 
محدود و موقتی باشــد.تالش 
دولت بایدن برای همراه کردن 
کشورهای دیگر در آزادسازی 
نفــت از ذخایر اســتراتژیک 
خود، این ســیگنال را به اوپک 
پــالس مخابره می کند که باید 
تولیــد نفت خــود را برای رفع 
نگرانیها نسبت به قیمت باالی 
ســوخت در اقتصادهای بزرگ 
جهان شــامل آمریکا، چین و 
ژاپــن افزایش دهد.نفت برنت 
امســال حدود 6۰ درصد رشد 
قیمت داشــته که تحت تاثیر 
محدودیــت عرضــه همزمان 
بــا بازگشــایی اقتصادها پس 
از بحــران پاندمــی کووید ۱۹ 
و همچنیــن افزایش تدریجی 
تولید اوپک پالس بوده اســت.
بر اســاس گزارش رویترز، آمار 
منتشره نشان داد صادرات نفت 
عربستان سعودی در سپتامبر 
بــه باالتریــن حد هشــت ماه 
اخیر رســیده و برای پنجمین 
مــاه متوالی افزایش داشــته 
اســت. این کشور در سپتامبر 
6.۵۱6 میلیون بشــکه در روز 

نفت صادر کرد .

نفت و انرژی 4

رئیس اداره HSE شرکت مادر تخصصی برق حرارتی :

لودگی هوا  آ  نقش نیروگاه ها در 
چقدر است؟

رئیــس اداره HSE شــرکت مادر 
تخصصــی برق حرارتــی گفت: بر 
اساس تحقیقات و مطالعات صورت 
گرفته باید گفت که تاثیر نیروگاه ها 
در آلودگی هوا بســیار ناچیز است 
و پارامترهــای دیگری در این مهم 

نقش دارند.
ســاناز جعفرزاده با بیــان اینکه از 
ابتدای امســال تا کنون نیروگاه ها 
۹۱ درصد ســوخت گاز، ۴.۵ درصد 
سوخت مازوت و ۴.۵ درصد سوخت 
گازوئیل اســتفاده کرده اند، اظهار 
کرد: بیش از پنج ســال است که در 
نیروگاههای کالنشــهرهای  تهران 
و اصفهــان حتی یــک لیتر مازوت 
نیز اســتفاده نشــده اما با این حال 
بهبود شاخص هوای تهران را شاهد 
نبودیــم و لذا این موضوع بدان معنا 
اســت کــه آلودگی هــوای تهران 

ارتباطی با موضوع مازوت ندارد.

وی با اشــاره بــه مطالعات صورت 
گرفته در این رابطه گفت: مطالعاتی 
در ترازنامه انرژی کشور در این زمینه 
انجام شــده که هر سال  منتشر می 
شــود و مطالعه دیگر سیاهه انتشار 
بوده که ســازمان محیط زیست آن 
را انجــام داده و یــک مطالعه دیگر 
وجود دارد که توســط بانک جهانی 
بــا عنوان نقش بخش های مختلف 
کشــور روی پارامترهای آالیندگی 

منتشر شده است.
رئیــس اداره HSE شــرکت مادر 
تخصصی بــرق حرارتی در ادامه با 
بیان اینکه همانطور که گفتم بیش از 
پنج سال است که در تهران از مازوت 
اســتفاده نمی شــود اما همچنان 
گرفتــار آلودگی هســتیم، گفت: 
آلودگی موجود در تهران ناشــی از 
موضــوع حمل و نقل و خودروهای 

فرسوده متاثر است.

کید کرد: عضــو اتاق بازرگانی ایران تا

ح های  رونق اشتغال با تعریف طر
پیشران در صنعت نفت

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران با اشاره به اینکه 
تعریف و اجرای طرح های پیشــران 
در صنعــت نفــت می توانــد رونق 
اشــتغال را به دنبال داشــته باشد، 
گفت: در کنار طرح های پیشــران 
جدید، اتمــام پروژه های نیمه کاره 
می تواند به رونق اقتصادی و کنترل 

تورم کمک کند.
حمید حسینی با تاکید بر اینکه توجه 
به طرح های پیشــران از ســال های 
گذشته مطرح بوده، افزود: اجرای این 
طرح ها در صنایعی مانند نفت، مسکن 
و راه آهن می تواند به عنوان محرکی 
برای اقتصاد به شمار رود.وی با اشاره 
به ارائه نقشــه راه رشد غیرتورمی از 
ســوی وزیــر اقتصاد، ادامــه داد: در 
بخشی از این نقشه راه، تعیین تعداد 
محدودی ابرپروژه پیشــران توسط 
وزارتخانه های اقتصادی با مشارکت 

شریک خارجی در هر پروژه و تامین 
مالی این پروژه ها با ضمانت صندوق 
توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارها 
برای ایجاد رشد اقتصادی غیرتورمی 
مطرح شــده است.به گفته حسینی، 
اجرای طرح های پیشــران، به ایجاد 
اشتغال انجامیده و گردش مالی را به 
همراه دارد که می تواند بقیه صنایع را 
فعال کرده و توسعه را به دنبال داشته 
باشــد.وی در عین حال تاکید کرد: با 
توجه به شــرایط کنونی اقتصاد، باید 
شرایط مناســب اجرای این طرح ها 
فراهم شود، زیرا به دلیل تحریم های 
اقتصادی جذب ســرمایه خارجی با 
مشــکل همراه اســت.این عضو اتاق 
ایران  در ادامه گفت: در کنار طرح های 
پیشــران جدید که در اقتصاد تعریف 
می شــود، اتمام پروژه های نیمه کاره 
می توانــد به رونق اقتصادی و کنترل 

تورم کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران به جایگاه نخست پاالیشگاه نفت آبادان در 
حوزه پاالیش نفت خام در کشور اشاره کرد و گفت: کار 
بزرگــی از لحاظ ظرفیت و نوع تجهیزات به کارگرفته 
شده در فاز ۲ پاالیشگاه آبادان در شرایط تحریم انجام 
شــده است.جلیل ســاالری در حاشیه بازدید از طرح 
توســعه و تثبیت فاز دوم پاالیشــگاه آبادان با اشاره به 

اینکه یکی از چالش های این پاالیشگاه مشکالت زیست محیطی بوده که گام 
به گام در مســیر برطرف شــدن پیش رفته اســت، تصریح کرد: کار بزرگی از 
لحاظ ظرفیت و نوع تجهیزات به کارگرفته شــده در فاز ۲ پاالیشــگاه آبادان در 

شرایط تحریم انجام شده است.وی با بیان اینکه نگاه 
پیمانــکار و مجری این طــرح به نیروهای بومی بوده 
اســت، تأکید کرد: یکی از ظرفیت های این پاالیشگاه 
برمبنای نیروپروری قرار داشــته اســت.مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
افزود: از آغاز به کار فاز دوم هیچ حادثه ای ثبت نشده 
کــه می توان گفت این موضــوع در این پروژه اتفاقی 
نادر است.ســاالری با بیان اینکه پروژه یادشــده ظرفیتی درونی برای کشور به 
شــمار می آید که در حال اســتفاده از آن هســتیم، ادامه داد: نگاه ما به فاز دوم 

پاالیشگاه آبادان نگاه توسعه ای است.

ح کرد: مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش مطر

کشور آبادان در صنعت پاالیش  جایگاه نخست پاالیشگاه 

کارشناس حوزه انرژی :

تقاضای نفت قوی است، بایدن سیاسی کاری می کند
یک کارشــناس ارشــد حوزه 
انــرژی گفت: اکنون همه انواع 
نفــت  مورد عالقه کشــورهای 
مصرف کننــده اســت، یعنی 
بــا اندکی تخفیف مشــتری و 
تقاضــا وجود خواهد داشــت.

نرســی قربان درباره مذاکرات 
برجــام که مهمترین نتیجه آن 
بازگشت نفت ایران به بازار است 
و اظهارات اخیر بایدن مبنی بر 
اینکــه دنیا به نفــت ایران نیاز 
ندارد، گفت: این اظهارات نه تنها 
کارشناسی نیست بلکه سیاسی 
است، زیرا وقتی قیمت نفت باال 
مــی رود به طوری که طی چند 
ماه گذشــته هــم اینگونه بوده 
نشــانه تقاضای قوی آن است، 
بنابرایــن در چنین شــرایطی 
همــه انواع نفت  مــورد عالقه 
کشورهای مصرف کننده است، 
یعنی با اندکی تخفیف مشتری 
و تقاضا وجود خواهد داشت.وی 

قیمت بــاالی نفت را دلیلی بر 
رشــد تقاضا دانست و افزود: در 
چنین شرایطی هر کشوری هم 
که از جمع صادرکنندگان خارج 
شود قیمت ها را بیشتر افزایش 
خواهد داد، هرچند اضافه تولید 
یک میلیون بشکه ای ایران تاثیر 
چندانــی روی قیمت نخواهد 

گذاشــت.این کارشناس ارشد 
حوزه انــرژی در ادامه به نقش 
تصمیمات جهانی جهت کاهش 
گازهای گلخانه ای بر سخت تر 
شــدن شــرایط بازگشت نفت 
ایران به بازار پرداخت و تصریح 
کرد: البته این اتفاق تا ۳۰ سال 
آینده اتفاق خواهد افتاد، اکنون 

برخی کشورها با کنوانسون های 
کاهــش کربــن و آالیندگــی 
همکاری کــرده و برخی به آن 
توجهی نشــان نداده اند، حتی 
در مورد زغال ســنگ فازبندی 
انجــام شــده، به طــور کلی 
صحبت از کاهش مصرف است، 
در نتیجه ما به عنوان کشــوری 

که ذخایــر باالیی از نفت و گاز 
داریــم باید تا جایی که ممکن 
اســت حداکثر اســتفاده را از 
فرصــت کنونی داشــته و نفت 
را تبدیــل بــه پــول کنیم و در 
بخش های دیگر سرمایه گذاری 
کنیم چون ممکن است در آینده 
دیگر امکان فروش نفت نداشته 
باشــیم.وی درباره لغو تحریم و 
امکان توسعه یکپارچه میادین 
مشترک نیز بیان داشت: هرچند 
توســعه یکپارچه میادین نفتی 
و گازی با همکاری همسایگان 
منطقی تــر اســت امــا نیاز به 
ســرمایه گــذاری و تکنولوژی 
دارد کــه تنها بعد از لغو تحریم 
امــکان دسترســی بــه آن را 
خواهیم داشــت، ضمن اینکه 
در حال حاضر عربستان و حتی 
قطر در برداشت از میادینی که 
با ما مشترک هستند بسیار جلو 

هستند .
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5بانک و بیمه
اخبار

توسط بانک اقتصاد نوین  صورت گرفت ؛

پرداخت  بیش از ۱۰۴ هزار 
 میلیارد تومان تسهیالت 

به صنایع پیشران 
 بانــک اقتصاد نوین، 
یــک میلیــون و ۴6 
هــزار و ۵۰ میلیارد 
تســهیالت  ریــال 
بــه بنگاه هــا و واحدهای اقتصادی 
پرداخــت کــرده کــه در این میان 
تامیــن مالــی صنایع پیشــران به 
عنــوان موتــور محــرک اقتصاد، با 
هدف اشــتغالزایی، رفع محرومیت 
از مناطــق کمتر برخوردار کشــور 
و ارزآوری در شــرایط تحریمــی در 
صدر سیاســت های تامین مالی این 
بانک قرار گرفته اســت.صنعت نفت 
)نفت، گازی و پاالیش و پتروشیمی( 
بزرگ ترین و موثرترین صنعت ایران 
است که نقش مهمی در تامین انرژی 
بخــش های صنعتی و خانگی دارد و 
حیات اغلب صنایع و گردش اقتصاد 
ایران وابســته به این صنعت است. از 
این رو این صنعت بیشترین سهم را از 
تسهیالت بانک اقتصادنوین به خود 
اختصاص داده است.صنعت خودرو 
نیــز که به دلیل وابســتگی صنایع 
پسین و پیشین به عنوان صنعت مادر 
شناخته می شود و نقش قابل توجهی 
در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا 
می کند رتبه دوم را در میان صنایع 
هدف بانک اقتصادنوین برای تامین 
مالــی در اختیار دارد. صنایع غذایی، 
دارویی و بهداشــتی، فلزات اساسی، 
فناوری اطالعات و ارتباطات و لوازم 
خانگــی نیز در رتبــه های بعدی از 
نظر تامین مالی توسط این بانک قرار 
دارند.بانــک اقتصادنوین حمایت از 
صنایــع پیشــران در جهت تقویت 
تولید و اشــتغال ملی را اصلی ترین 
رسالت خود می داند و توانسته است 
در دو سال گذشته به پشتوانه اعتماد 
مشــتریان با رشد ۳ برابری در حجم 
عملیات، نقش موثری در تامین مالی 

صنایع مولد داشته باشد.

 هشدار بانک سینا 
نسبت به سوء استفاده 

سودجویان از نام این بانک 
در پیام رسان تلگرام

بانک ســینا در اطالعیه ای نسبت به 
بهره گیری غیر قانونی افراد ســودجو 
از برند و نام تجاری بانک در راســتای 
ترویــج التاری و قرعه کشــی در پیام 
رسان تلگرام به هموطنان هشدار داد. 
در روزهای اخیر، یک کانال تلگرامی با 
استفاده غیر قانونی از نام این بانک و در 
ازای اظهار به پرداخت وجه نقد به افراد، 
اقــدام به عضوگیری و جذب کاربر در 
این کانال می نماید که به هیچ عنوان، 
ارتباطــی با بانک ســینا ندارد.در این 
اطالعیه قاطعانه تاکید شده است: بانک 
ســینا در هیچ کانال و گروه تلگرامی 
فعالیت خبری و رسانه ای ندارد و ضمن 
اینکه موضوع از مجاری قانونی در حال 
پیگیری اســت، از کاربران شبکه های 
اجتماعی درخواست نموده در صورت 
دعوت به چنین گروه هایی با هوشیاری 
عمل کرده و فریب سودجویان فضای 

مجازی را نخورند.

مدیرمنابع انسانی بیمه رازی:

منابع انسانی صنعت بیمه 
شرایط خاصی دارد

مدیرمنابع انســانی بیمه رازی با بیان 
اینکه ســاختار منابع انسانی شرکت و 
شعب به روز شده است، گفت: به دلیل 
شــرایط خاص صنعــت بیمه فرآیند 
منابع انســانی در شــرکت های بیمه 
بســیار سخت و متفاوت است و جذب 
نیرو در شــرکت بیمــه رازی با توجه 
به نیاز صنعت، ســتاد و شعب صورت 
می گیرد. هما شــاهانیان که مهمان 
بیست و سومین نشست سه شنبه های 
پاسخگویی بو در رابطه با فعالیت های 
منابع انســانی شرکت بیمه رازی، بیان 
کرد: صنعــت بیمه یک صنعت کامال 
رقابتی است و این موضوع عاملی شده 
تــا رفت و آمــد نیروهای تخصصی در 
شرکت های این صنعت با سرعت زیاد 
و تعــداد قابــل توجه صورت گیرد و در 
نهایت فرآیند سختی را برای واحدهای 
منابع انسانی شرکت های صنعت بیمه 
به همراه داشته باشد.مدیر منابع انسانی 
بیمه رازی، از بررســی و تغییر ساختار 
منابع انســانی در شرکت و شعب خبر 
داد و گفت: در ماه های اخیر نقاط قوت 
و ضعف منابع انسانی شرکت متناسب 
با نیازهای مجموعه مورد بررســی قرار 
گرفتــه و با طراحی زیرســاخت های 
متناسب شــرایط به روزی برای منابع 
انسانی شرکت اجرایی خواهد شد.وی 
یادآور شــد: ســاختار مورد نظر برای 
شــعب و ستاد طراحی و ابالغ شده اما 
جانشــانی  ها نهایی انجام نشده چرا که 
این موضوع نیازمند همراهی بیشــتر 
شــعب و روســای محترم آن اســت.

شاهانیان خاطرنشان کرد: احکام جدید 
با توجه به جانشانی اصولی و درستی که 
از ســوی شعب ارسال می شود، پس از 
بررسی صادر خواهد شد و این مهم تنها 
نیازمند جانشانی اصولی از سوی شعب 
اســت.مدیرمنابع انسانی بیمه رازی با 
اشاره به اینکه مجموعه دارای ۴۰ شعبه 
و 6۰۰ پرسنل است، گفت: برای جذب 
یا تعدیل نیرو تنها نظر کارشناســان و 
مدیران مالک نیست بلکه بررسی بسیار 
دقیقــی در این زمینه صورت می گیرد 
زیرا شــرکت خود را نسبت به حقوق و 
مزایــای کارمندان موظف می داند و در 
شــرایط اقتصادی امــروز جامعه تمام 
موارد شخصی، انسانی و حقوقی مدنظر 
قرار می گیرد.ایشــان با تاکید بر اینکه 
تمــام موارد کوچک در شــرکت برای 
واحد منابع انســانی بسیار مهم است، 
خاطرنشان ساخت تعیین معاون فنی 
برای شــعب در ســاختار جدید دیده 
شــده اســت ولی برای هر شعبه تعداد 
نفرات و تعیین معاون فنی بنابر عملکرد 
آن ها تعیین می شود و مدیرعامل بنابر 
عملکرد شعب به طور مستقیم در این 
خصــوص تعیین کننده و تصمیم گیر 
می باشد.در پایان این نشست، تندیس 
پاســخگویی بیمه رازی توسط دکتر 
ناصرالدین اســالمی فرد مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل بیمه رازی به 
خانم شــاهانیان اهدا شد.گفتنی است 
»سه شنبه های پاسخگویی« از ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ توســط روابط عمومی 
بیمه رازی برگزار شــده و در این مدت 
مدیرعامل، معاونین و مدیران ارشد این 
شرکت در برنامه زنده به سواالت مطرح 
شده از سوی نمایندگان و شبکه فروش 

پاسخ داده اند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: اقدامات این بانک در 
سال های اخیر در زمینه ترویج اقامه نماز بسیار گسترده 
و قابل توجه بوده اســت و در حال حاضر به عنوان یکی 
از دســتگاه های برتر کشــور در این بخش شناخته می 
شــود. اســماعیل هلل گانی با بیان این مطلب در ششمین 
جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی تحول اداری 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی که با موضوع “ارائه 

راهکارهای خالقانه و مبتکرانه در زمینه ترویج اقامه نماز” با حضور حجت االسالم 
والمسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، دکتر عبدالملکی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، معاونین و مشاورین ایشان و روسای دستگاه های اجرایی 
تابعه وزارتخانه در محل شیرخوارگاه و خانه نوباوگان شبیر برگزار شد، افزود: 
اقدامات ســال های اخیر  بانک رفاه کارگران در زمینه ترویج اقامه نماز، باعث 

شــده اســت تا این بانک در ســه دوره به عنوان بانک و 
دستگاه اجرایی برتر استان تهران در این بخش شناخته 

و معرفی شود.
وی به اقدامات بانک رفاه کارگران در زمینه ترویج اقامه 
نمــاز پرداخــت و گفت: از جمله این اقدامات می توان به 
تشکیل کارگروه مجازی، برگزاری جلسات هم اندیشی، 
تولیــد پادکســت های تبلیغی، برگزاری مســابقه های 
کتاب خوانی و نقاشــی، برگزاری جلســات تخصصی، تشکیل شورای رسانه ای 
و…. با موضوع اقامه نماز، اشــاره کرد.هلل گانی در پایان از “راه اندازی تلویزیون 
اینترنتی” تحت عنوان راهکاری موثر در زمینه ترویج اقامه نماز نام برد و گفت: 
بــا راه انــدازی این تلویزیون، می  توان برنامه های ترویجی در زمینه اقامه نماز را 

بر بستر اینترنت پیش برد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران: 

گسترده بوده است اقدامات این بانک در زمینه ترویج اقامه نماز 

خبر ویژه

اختصاص  ۵۰۷ میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون به سه طرح استان خوزستان
معاون اســتانها و بازاریابی بانک توســعه 
تعاون در بازدید از سه طرح مورد حمایت 
بانک در خوزســتان با قابلت اشتغال زایی 
۴۵۵ نفر در جریان پیشرفت طرح ها قرار 
گرفت.معــاون مدیرعامل بانک توســعه 
تعاون در امور اســتان ها و بازاریابی طی 
بازدید از هتل اهوازیان اهواز اظهار داشت: 
این هتل پنج ســتاره با ســرمایه گذاری 
 ۲۵۰۰ میلیــارد ریالــی در حــال انجام 
می باشد که ضمن تقویت زیرساخت های 
گردشــگری اســتان، قابلیــت ۲۵۰ نفر 
اشتغالزایی به صورت مستقیم را داراست.

وی با کسب اطالع از ۸۲ درصد پیشرفت 
فیزیکــی گفت: بانک توســعه تعاون در 
مرحلــه اول تامین مالــی، ۴۵۰ میلیارد 
ریــال تســهیالت از محل منابع صندوق 
توســعه ملی و منابــع داخلی به صورت 
ترکیبــی تصویب نموده که تاکنون ۳6۵ 
میلیارد ریال از این مبلغ بر اساس پیشرفت 
فیزیکی پرداخت گردیده اســت و مابقی 

نیــز پرداخت خواهد گردیــد.وی افزود: 
درخواست ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 
جدید هتل نیز در دست بررسی است و در 
صورت تصویب اجرایی خواهد شد.وی در 
بازدید از مجموعه ورزشی مگافیت گفت: 
این مجموعه در دو طبقه با زیربنا ۱۲۰۰ 
متر مربع با مدرنترین تجهیزات ورزشــی 
شامل باشگاه تناسب اندام ، بوکس ، سونا، 
جکوزی و… با ارزش سرمایه گذاری ۳۵۰ 

میلیارد ریال ایجاد شــده اســت که بانک 
میــزان ۱۷ میلیارد ریــال از محل منابع 
داخلی طرح اشــتغال فراگیر جهت خرید 
تجهیزات مشــارکت نموده است.معادی 
خاطر نشــان کــرد: این طرح ورزشــی 
ســبب ایجاد اشــتغال مستقیم برای ۴۵ 
نفــر گردیــده اســت.معاون مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون در امور اســتان ها و 
بازاریابی طی بازدید از ســردخانه شرکت 

رفاه پخش ایرانیان گفت: این ســردخانه 
با ارزش ســرمایه گــذاری ۱۷۸ میلیارد 
ریــال در حال تکمیل اســت که فاز اول 
آن تا پایان ســال به مرحله بهره برداری 
خواهد رسید.وی افزود: ۴۰ میلیارد ریال 
تســهیالت از محل منابع صندوق توسعه 
ملــی و منابع داخلــی به صورت ترکیبی 
بــرای احداث بنا و تجهیزات ســردخانه 
پرداخت گردیده است.معادی با اطالع از 
۸۸ درصد پیشــرفت فیزیکی طرح گفت: 
ظرفیت اســمی این سردخانه ۳۰۰۰ تن 
اســت و اشــتغالزایی ۱۵۰ نفر به صورت 
مستقیم با تکمیل طرح هدفگذاری شده 
است.در این بازدیدها احمد محمدی مدیر 
امور استان ها و شعب، حمیدرضا البرزی 
مدیر امور اعتباری، یونس کالنتری رئیس 
اداره کل امور مشــتریان و توســعه بازار، 
جلیل کرمی برجوئی مدیر شــعب استان 
خوزستان و مصطفی منتظری رئیس اداره 

کل مدیریت ریسک نیز حضور داشتند.

»صحنه« با همت بانک پاسارگاد صاحب مدرسه جدید شد
در راستای محرومیت زدایی و ایجاد فرصت برابر برای تحصیل 
دانش آموزان عزیز کشــورمان، آئین افتتاح مدرسۀ »شهید 
مفتح« که با حمایت های مالی و معنوی بانک پاسارگاد در 
روستای »صحنه« از توابع شهرستان آق قالی استان گلستان 
ساخته و تجهیز گردیده است با حضور مدیران بانک پاسارگاد 
و مسئوالن محلی برگزار شد. در ادامه پیشبرد اهداف واالی 
بانک پاســارگاد در توســعۀ فرهنگ و آموزش کشور، طی 
مراسمی با حضور دکتر مجید قاسمی مدیرعامل و تعدادی 
از مدیران بانک پاسارگاد، مسئوالن آموزش و پرورش استان 
و جمعی از خیرین و مقامات محلی شهرستان آق قال، مدرسۀ 
چهارکالســۀ شــهید مفتح در مقطع متوسطۀ اول، در روز 
چهارشــنبه مورخ ۲6آبان ۱۴۰۰ در روســتای »صحنه« از 
توابع شهرســتان آق قالی اســتان گلستان افتتاح شد. این 
مدرسه با ۷۴۵مترمربع فضای آموزشی در قالب چهار کالس 

درس و ۲۰۰ مترمربع محوطه، در این روستای سیل زده آماده 
و تجهیز شده و در اختیار بیش از ۱۱۰ دانش آموز عزیز این 
منطقه که از فضای آموزشی ایمن و استاندارد محروم بودند 
قرار گرفت.دکتر مجید قاســمی مدیرعامل بانک پاسارگاد 
در حاشــیۀ مراســم افتتاح این مدرسه در پاسخ به خبرنگار 

صداوسیمای استان، ضمن تشکر از همراهی و پیگیری های 
مســئوالن شهرستان آق قال و مدیران آموزش و پروش این 
منطقه اظهار داشت؛ بانک پاسارگاد از میان ۸۵ مدرسه ای 
که با وقوع سیل در مناطق مختلف کشور دچار آسیب جدی 
شده و از بین رفته بودند، نوسازی و ساخت ۳۰ باب مدرسه 
را تقبل کرد که ساخت سه باب از آن ها در شهرستان آق قال 
برنامه ریزی شــد. دکتر قاســمی در ادامه با اشاره به آمار کل 
مدارس ساخته شده توسط بانک پاسارگاد عنوان داشت که 
در راستای فعالیت های مسئولیت اجتماعی این بانک تعداد 
۴۳ مدرسه و۱۷ کتابخانه در سراسر کشور احداث شده است. 
وی در پایــان ابــراز امیدواری کرد که این مدارس و امکانات 
آموزشــی بتواند فرزندان این خطه را که مملو از اســتعداد، 
مهربانی و عشق به وطن هستند، برای مدیریت آینده کشور 

آماده و تربیت کند.

اخبار

بیمه پارسیان شش ماه دوم سال جاری را با طرح ها و خدمات جدید آغاز کرده است.
این شرکت برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ چندین طرح بیمه ای جدید و خدمات به روز 
را برای بازار بیمه کشور تهیه کرده است.براساس این گزارش بیمه پارسیان عالوه بر 
برگزاری جشنوارهای متعدد در رشته بیمه های آتش سوزی، مسئولیت، اتومبیل و 
برخورداری بیمه گزاران از مزایای این طرح ها، بیمه نامه های جدیدی از قبیل بیمه 
صندوق امانات بانک، و همچنین طرح جدیدی در حوزه بیمه عمروســرمایه گذاری 
با نام نهال زندگی را روانه بازار خواهد نمود و نیز در بخش مشتری مداری و خدمات 
به مشــتریان اقدام به راه اندازی سیســتم CRM )ارتباط مســتمر با بیمه گزاران و 
پاســخگویی ســریع( و همچنین باشگاه مشــتریان بیمه پارسیان که در نوع خود در 
صنعت بیمه بعنوان یک باشگاه بسیار پیشرفته و نوآور افتتاح خواهد شد و همچنین 
در حوزه نرم افزار نیز اقدام به معرفی اپلیکیشن چتر همراه نموده که خدمات بسیار 

متنوعی بر روی تلفن همراه بیمه گزاران این شرکت از قبیل صدور بیمه نامه، پرداخت 
حق بیمه، پرداخت اقساط بیمه عمر، ارسال تصاویر صحنه تصادف برای کارشناسان 
خسارت به منظور تشکیل پرونده، آدرس و تلفن شعب و نمایندگان و نقشه آدرس ها 
و … ارایه گردیده اســت که از خدمات جدید بیمه پارســیان به حساب می آیند.ارایه 
و طراحــی محصــوالت جدیــد و متنوع بیمه ای خود می تواند راهی برای جذب بیمه 
گزاران جدید و همچنین گسترش امر فرهنگ بیمه در جامعه است که بیمه پارسیان 
همواره تالش داشــته تا با محصوالت متنوع و قابل خرید برای تمام اقشــار جامعه در 
راه گسترش فرهنگ بیمه نیز گام های مهمی بردارد. در گزارش های روزهای آینده 
اطالعات و جزییات بیشــتری از هر کدام از طرح ها و خدمات بیمه پارســیان منتشــر 
خواهد شد و با توجه به نزدیک شدن به ۱۳ آذر روز بیمه، این محصوالت و خدمات 

جدید به تدریج رونمایی و راهی بازار بیمه کشور خواهد شد. 

ح های جدید بیمه پارسیان در راه است طر
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اخبار استان

اخبار استان
 با مشارکت مدیریت شهری 

و اداره پست صورت گرفت ؛ 

ک پستی  ساماندهی پال
کن هشتگرد  اما

البــرز / گروه اســتانها : در جلســه ای 
که با حضور رئیس و اعضای شــورای 
اســالمی شهر هشتگرد با رئیس اداره 
پســت شهرستان ســاوجبالغ برگزار 
گردید در خصــوص مطالعه و اجرای 
طرح ساماندهی کدهای پستی منازل 
و اماکن هشتگرد تاکید شد .مهندس 
افشــاری رئیس شــورای شهر در این 
نشست که با هدف تعامل و همفکری در 
زمینه خدمات مشترک برگزار گردید 
به لزوم ســاماندهی پالک پســتی در 
هشتگرد اشــاره کرد .افشاری گفت :  
در حال حاضر اماکن و منازل این شهر 
توسط شهرداری پالک گذاری گردیده 
اند اما در بسیاری از مراجعات مامورین  
ادارات خدمات رسان از قبیل آب ،  برق 
، گاز ، تلفن و مراسالت پستی مشکالتی 
در آدرس دهــی و یافتن مقصد وجود 
دارد و یکی از پیشــنهادات برای سال 
آتی تخصیص بودجه الزم برای پایش 
و بازنگری پالک پستی مناطق خواهد 
بود و انتظار می رود دستگاه های ذیربط 
نیــز در اجرای این طرح مشــارکت و 
همکاری نمایند . بازنگری در نقشــه 
راهنمــای شــهر و ثبــت اطالعات و 
آدرس معابر شــهری در ســامانه های 
اینترنتی از جمله موارد شــده در این 

جلسه بوده است.

مدیرکل بیمه سالمت کرمانشاه: 

تمدید اعتبار دفترچه های 
بیمه سالمت از طریق تلفن 

همراه امکان پذیر است
کرمانشاه  / گروه استانها :امید قادری  
اظهــار کرد: امکان تمدید اعتبار بیمه 
درمانــی در تمامــی صندوق هــای 
بیمــه ای ســالمت از طریــق تلفن 
همراه امکان پذیر شــده و سامانه غیر 
حضوری شهروندی یکی از نقاط قوت 
سازمان بیمه سالمت است.وی افزود: 
بیمه شدگان می توانند برای دریافت 
خدماتــی همچــون اصالح شــماره 
تلفــن، تمدید اعتبــار دفترچه بیمه، 
شناســایی پزشک خانوار در صندوق 
بیمه همگانی، مشاهده سوابق بیمه ای 
و پزشــکی، مشــاهده نســخه های 
تجویزی، ویرایش تصویر، دانلود برگه 
مشخصات، تمدید بیمه نامه دفترچه 
درمانی و افزودن افراد جدید از سامانه 
غیرحضوری بیمه ســالمت بهره مند 
شــوند.مدیرکل بیمه سالمت استان 
کرمانشــاه تصریح کرد: بیمه شدگان 
صندوق های بیمه ســالمت همگانی 
و روســتاییان و عشایر که بیمه آن ها 
به صورت سیســتمی تا پایان دی ماه 
ســال جاری تمدید شده باید قبل از 
اتمام بیمه خود و افراد تحت پوشــش 
برای جلوگیری از تحمیل هزینه های 
درمانی با مراجعه به نشــانی اینترنتی 
bimehsalamatiranian.ir نسبت 
بــه تمدید اعتبار دفترچه و پوشــش 
بیمه ای اقدام کنند.قادری افزود: ارائه 
خدمات الکترونیکی بیمه ســالمت 
بایــد توســط ادارات بیمه ســالمت 
شهرســتان های تابعه این اســتان، 
مراکز ســالمت شــهری و روستایی، 
مطب پزشکان، مراکز پاراکلینیکی و 

بیمارستانی اطالع رسانی شود.

رئیس اداره حمل ونقل کاالی 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان اعالم کرد:

صدور ۷۸۰۰ کارت سالمت 
در استان اردبیل

 اردبیــل / گروه اســتانها :رئیس اداره 
حمل ونقــل کاالی راهداری و حمل 
و نقــل جــاده ای اســتان اردبیــل از 
صــدور ۷هزارو ۸۰۰ کارت ســالمت 
بــرای راننــدگان حمل و نقل عمومی 
مسافری و باری استان خبر داد. وحید 
میرمحمدی در بازدید از مرکز طب کار 
اردبیل با بیان اینکه ۳ مرکز تخصصی 
طب کار در استان جهت انجام معاینات 
پزشــکی رانندگان ناوگان مسافری و 
باری در حال فعالیت است، گفت: این 
میزان کارت سالمت در ۷ ماه گذشته 
صادر شــده است.وی بینایی سنجی، 
شنوایی سنجی، روانشناسی، معاینات 
پزشــکی بالینی فرد نظیر فشار خون، 
نوار قلب و آزمایشات روتین مانند قند 
خون، چربی خون را از جمله آزمایشات 
انجام شــده در این مراکز برشــمرد.
رئیس اداره حمــل ونقل کاالی اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای 
استان اردبیل با قدردانی از تالش های 
شبانه روزی رانندگان گفت: اخذ کارت 
ســالمت از جمله شــرایط بسیار مهم 
داشــتن کارت هوشمند برای فعالیت 
حرفــه ای رانندگان پرتالش در بخش 
حمل و نقل جاده ای است.میرمحمدی 
افزود: رانندگان ســخت کوش ناوگان 
بــاری و مســافری اســتان برای اخذ 
کارت سالمت باید با در دست داشتن 
معرفــی نامــه از مراکز صــدور کارت 
هوشــمند به مراکز طب کار ســالمت 
شغلی رانندگان واقع در شهرستانهای 
اردبیل و پارس آباد مراجعه کنند.وی با 
اشاره به فعالیت ۱۴ هزارو ۳۰۰ راننده 
پرتــالش با بیش از ۱۴ هزار ناوگان در 
بخش حمل ونقل کاال و مسافر گفت: 
۱۵۱ شرکت حمل و نقل کاال، مسافـر 

و بین المللی در استان فعال هستند.

 افزایش سرعت 
 در رفع مشکالت 

حقوقی شهروندان 
گلســتان/ گروه استانها :خدمت رسانی 
در شهرداری گرگان شتاب می گیرد در 
راستای افزایش رضایتمندی شهروندان 
گرگانی از کیفیت و ســرعت خدمات، 
خدمــت رســانی در مباحث حقوقی و 
ملکی با شــتاب بیشتری پیش خواهد 
رفت.مهندس ســبطی شهردار گرگان 
در رویکــرد جدیــد مدیریت شــهری 
»پیشخوان خدمت« را راه اندازی نموده 
اســت؛ به این صورت که آقای شــهردار 
ساعت 6 صبح روزهای سه شنبه هر هفته 
به اتفاق مدیران مربوطه در مناطق سه 
گانه حاضر می شوند و از نزدیک در جریان 
موضوعات و مشــکالت حقوقی و ملکی 
شــهروندان قرار می گیرند.به فاصله ۲۴ 
ساعت پس از جلسه میدانی، چهارشنبه 
های هر هفته نشست پیشخوان خدمت با 
حضور مهندس سبطی و مدیران حقوقی، 
امالک و شهرداران مناطق برگزار و پس از 
بررسی دقیق، تمهیدات الزم در خصوص 
رفع مسائل به مسئوالن ذیربط ابالغ می 
گردد.الزم به ذکر است، این طرح از این 

هفته کار خود را آغاز کرد.

استانها 6

مدیرکل غله گلستان:

گلستان اجرا می شود گندم در ۵۵ هزار هکتار از اراضی  کشت  ح قراردادی  طر
گلســتان/ گروه اســتانها :  مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی گلستان گفت: طرح قراردادی کشت گندم 
در ۵۵ هزار هکتار از اراضی گلستان اجرا می سید 
خالق ســجادی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: 
طرح حمایتی کشــت قراردادی گندم در ۵۵ هزار 
هکتار از زمین های کشــاورزی گلســتان به همت 
جهاد کشــاورزی، شرکت خدمات کشاورزی و غله 

گلستان اجرا می شود.
مدیــرکل غله و خدمات بازرگانی گلســتان افزود: 
کشــاورزان می توانند با مراجعه به مراکز خدمات 
کشــاورزی و خدمات حمایتی، با ســازمان جهاد 
کشاورزی قرارداد منعقد کرده و برای اخذ خدمات 
معرفی نامه دریافت کنند.وی بیان کرد: کشاورزان 

از ایــن طریــق می توانند کودهای مورد نیاز خود را 
دریافــت کــرده و هم محصول خود را بیمه کنند و 
هزینــه آن را زمــان تحویل گنــدم در پایان فصل 

برداشت بپردازند.

سجادی گفت: هزینه هر هکتار سه میلیون تومان 
اســت کــه دولت آن را پرداخــت و در انتها از مبلغ 
گندم کسر می شود.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
گلســتان در خصــوص تضمین هم توضیح داد که 
کشــاورزان به اندازه دو برابر خدماتی که دریافت 
می کنند، باید ســفته ارائه کرده و ضمانت هم می 

تواند زنجیره ای باشد.
وی بیــان کرد: طرح کشــت قراردادی گندم طرح 
خوبی بوده و برای اولین بار در هشت استان کشور 
از جمله گلستان به صورت پایلوت اجرا می شود.به 
گفته سجادی در گلستان ۳۷۰ هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی به زیر کشت گندم می رود و کشاورزان 

می توانند از این طرح استفاده کنند.

مشــهد /  گروه اســتانها :مدیرپایگاه 
میــراث جهانی قنــات قصبه گناباد از 
تهیــه و تولید مســتند میراث جهانی 
قنــات قصبه گناباد برای شــبکه آرته 
فرانســه خبر داد.رســول صنوبری با 
اعــالم این خبر افزود: با هدف معرفی 
جاذبه هــای تاریخــی کشــور زیبا و 
پهناور ایــران وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و دفتر امور 
پایگاه های جهانی با همکاری موسسه 

»بُن پیوش« فرانسه مستندی بنام "ایران از باال" را در دست تهیه و تدوین دارد.
وی ادامه داد: در این مستند قنات قصبه گناباد به عنوان عمیق ترین قنات ایران و 
جهان از شبکه آرته فرانسه به عالقه مندان و شهروندان فرانسوی و دیگر کشورهای 
اروپایی معرفی می شــود. صنوبری اظهار کرد: این مســتند به کارگردانی آقای 
پیترالتزکو و خانم مرضیه نمینی در دست تهیه است.مدیرپایگاه میراث جهانی 
قنات قصبه گناباد تصریح کرد: تصویر برداری این گروه مستندســاز با همکاری 
پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد در حوزه قنات قصبه انجام شد.صنوبری 
با اشاره به نقش میراث جهانتی در توسعه گردشگری یادآور شد: میراث جهانی 
قنــات قصبــه گناباد ضمــن معرفی فرهنگ، تاریخ و هنر خود به جهان، با جذب 
گردشگر باعث ورود ارز و توسعه کشور می شود.وی با بیان این که تاکنون ۱۴۸ مورد 

از مجموع ۲۵۰ اثر تاریخی شناســایی 
شده گناباد در فهرست آثار ملی ایران 
ثبت شده  است، تصریح کرد: 6۰ مورد 
از آثار تاریخی شهرستان گناباد پیشینه 
چند هزار ســاله دارند که در این میان 
قنــات قصبه به عنوان تنها مورد ثبت 
شــده از خراســان رضوی در فهرست 
آثار جهانی یونســکو از جایگاه خاصی 
برخوردار است. این قنات به طول ۳۳ 
کیلومتر، از سه رشته اصلی به نامهای 
قصبه، دوالب نو و دوالب کهنه تشــکیل شــده اســت که مجموعا ۴۷۲ میله چاه 
دارد. حفــر کانالــی بــا این عظمت با ژرفنای بیش از ۳۲۰ متر با کم ترین خطا در 
مسیر یا شیب بندی از عصر هخامنشیان، مؤید نبوغ ایرانی و شاهکاری بی نظیر 
در سراسر جهان است. قنات شگفت انگیزگناباد که تاریخ آن حداقل به ۲۲۵۰ سال 
پیش باز می گردد، قنات قصبه گناباد عمیق ترین و یکی از پر آب ترین قنات های 
ایران اســت که با توجه به این ویژگی ها در پرونده قنات های یازده گانه ایران 
در  تاریــخ ۲۵ تیرمــاه ۱۳۹۵ )۱۵ جــوالی ۲۰۱6 میالدی( در چهلمین اجالس 
کمیته میراث جهانی در شــهر اســتانبول ترکیه به عنوان ۲۰ امین اثر ایران در 
فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. گناباد در فاصله ۲۸۵ کیلومتری 

جنوب مشهد مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد.

مدیرپایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد خبر داد؛ 

آرته فرانسه گناباد برای شبکه  تولید مستند میراث جهانی قنات قصبه 

خبر ویژه

کرد:  کید  مدیرعامل فوالد مبارکه تأ

کثری از ظرفیت های موجود،افزایش بهره وری و رفع موانع تولید  لزوم استفاده حدا
اصفهان   / گروه اســتانها : محمدیاسر 
طیــب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در 
دیــدار با رئیس و اعضای هیئت مدیره 
انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران با 
اشاره به اینکه اصالح گفتماِن توسعِه 
کّمی به توســعه کیفــی و راه اندازی 
نهضت استفاده از حداکثر ظرفیت های 
موجود، افزایش بهره وری و رفع موانع 
تولید ازجمله مواردی است که امروز 
بیش ازپیش باید در دستور کار نهادها 
و انجمن های صنفی قرارگیرد، اظهار 
داشــت: انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران به عنوان نهادی که شرکت های 
فــوالدی و صنایــع پایین دســت و 
باالدســت زنجیره فوالد در آن عضو 
هســتند، به خوبــی می توانــد نقش 
نمایندگی و گفتمان ســازی در جهت 
برقــراری تعــادل در زنجیره فوالد را 

ایفا نماید. 
ازاین رو انتظار مجموعه های فوالدی 
عضــو انجمن این اســت که انجمن 
اگرچــه جایگاه حاکمیتی ندارد، اما با 

آینده نگــری و لحاظ کردن تهدیدها 
و فرصت هایــی کــه در زنجیره وجود 
دارد، گفتمان ســازی را به خوبی اجرا 
کنــد، چراکــه در زنجیره فوالد عدم 

تعادل هایی نیز به چشم می آید. 
مدیرعامــل فوالد مبارکه با اشــاره 
بــه ســرمایه گذاری های خوبی که 
در زنجیــره فــوالد و صنایع مختلف 
صورت گرفتــه تصریح کرد: در حال 
حاضر می توانیم بگوییم ظرفیت های 
ایجادشده در بسیاری از حوزه ها بیش 

از نیاز مصرف کنندگان داخلی است. 
اگرچــه در حــوزه محصوالت کیفی 
کمبودهــا همچنان پابرجاســت، اما 
در حــوزه محصوالت تجاری، انرژی، 
مــواد غذایــی و دیگــر زنجیره هــا، 
ظرفیت های خوبی در کشــور ایجاد 
شــده، ولی به علت مشکالت موجود، 
از این ظرفیت ها به طور کامل استفاده 

نمی شود. 
از همیــن رو، ما نیازمند ایجاد نهضت 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت های 

موجود و افزایــش بهره وری در کنار 
رفــع موانع تولید هســتیم.طیب نیا 
بــا تأکید بر رفع موانــع تولید افزود: 
امروز باید نهضت استفاده حداکثری 
از ظرفیت هــای موجــود و افزایش 
بهــره وری و رفع موانع تولید، مطابق 
آنچه مقام معظــم رهبری فرمودند، 
در کشــور تبدیل به یک نهضت ملی 
شــود و نکته اساســی این اســت که 
انجام شده  اگر ســرمایه گذاری های 
به بهترین نحو اســتفاده شــود، اگر 
شناســایی ظرفیت ها و پتانسیل های 
ایجادشــده در دستور کار قرار گیرد، 
نهادهایی مانند انجمن تولیدکنندگان 
فــوالد ایران به راحتــی می توانند در 
زنجیره فوالد مشــخص کنند که کجا 
ظرفیت داریم، خألها کجاســت و یا 
بــا چه حجم ســرمایه گذاری و با چه 
رویکردی می شــود از این ظرفیت ها 
استفاده حداکثری کرد و این رویکرد 
نشان از نقش بی بدیل این نهاد صنفی 

دارد.
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کوتاه از جامعه

معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت اعالم کرد؛

استفاده ۴۸ درصدی 
از ماسک در کشور 

وزارت  بهداشــت  معاونــت 
بهداشــت اعالم کرد: میانگین 
اســتفاده از ماســک در اماکن 
عمومی اســتان های کشــور 
طی یک هفته گذشته، ۴۸.۳6 
درصد بوده اســت.بر اســاس 
اعالم معاونت بهداشــت وزارت 
بهداشــت، میانگیــن رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و سایر 
شــیوه نامه های بهداشتی نیز 
۴۷.۴۳ درصد بوده است.نتیجه 
یک پژوهش جهانی نشان داده 
که استفاده از ماسک تنها اقدام 
منحصربــه فــرد و موثر در بین 
اقدامات بهداشتی عمومی برای 
مقابله با کووید-۱۹ اســت که 
می توانــد ابتال به این بیماری 
را تــا ۵۳ درصــد کاهش دهد.
تحقیقــات نظــام مند تحلیلی 
از مداخــالت غیــر دارویی در 
مقابله بــا کرونا برای اولین بار 
نشــان داده است اســتفاده از 
ماسک، حفظ فاصله اجتماعی 
و شستن دست ها همگی شیوه 
های موثری هستند اما ماسک 
بیشــترین تاثیر را دارد.واکسن 
ها ایمن و موثر هســتند و نقش 
بسزایی در جلوگیری از مرگ و 
میر انســان ها در سراسر جهان 
داشــته اند اما ایمنی آنها ۱۰۰ 
درصدی نیست و همه کشورها 
نیــز همــه جمعیت خــود را 
واکســینه نکرده اند و هنوز به 
طور دقیق مشــخص نیست که 
آیا تزریق واکســن ها می تواند 
با پیدایش ســویه های ویروس 
کرونــا از انتقــال این ویروس 
جلوگیری کنــد یا نه، اما زدن 
ماســک می تواند جلوی انتقال 
این بیماری را به یکدیگر بگیرد.

 
رئیس سازمان سنجش خبر داد؛

 تعیین تکلیف 
قوانین کنکوری

رئیــس ســازمان ســنجش 
آموزش کشــور اظهار داشت: 
در شــورای سنجش و پذیرش 
دانشــجو مصــوب شــد کــه 
معاونت حقوقــی وزارت علوم 
طــی نامه ای از معاونت حقوقی 
ریاســت جمهــوری موضوع 
قوانیــن ســنجش و پذیرش 
را اســتعالم کنــد.در واقع این 
اســتعالم مالک عمل ســال 
۱۴۰۱ در زمینه های ســنجش 
و پذیرش اســت. دکتر ابراهیم 
خدایی یادآور شد: بر اساس این 
استعالم باید مشخص شود که 
سازمان سنجش آموزش کشور 
کــدام قوانین مصوب نهادهای 
مختلف را باید اجرا کند و کدام 
یــک را نبایــد اجــرا کند. زیرا 
سازمان سنجش تنها یک نهاد 
اجرایی است و به عنوان مجری 
باید تکلیف قانونی خود را بداند. 
وی اضافــه کرد: این موضوع به 
این دلیل مطرح شــده است که 
به دلیل تداخل برخی از قوانین، 
اجرا و یا عدم اجرای آن قوانین 
سازمان ســنجش را با مشکل 

مواجه می کند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
ح کرد؛ در کالنشهر تهران مطر

 آماده باش کامل 
برای قرنطینه تهران

فرمانــده ســتاد مقابله با کرونا 
در کالنشــهر تهران با اشاره به 
اجرای طــرح محدودیت های 
هوشــمند، اظهار کرد: استفاده 
از ظرفیت قرنطینه هوشــمند 
مبتنــی بر برخــورداری افراد 
از واکسیناســیون است به این 
مفهــوم که دریافــت خدمات 
مدنی، اجتماعــی، بازرگانی و 
مراودات درون شــهری منوط 
به انجام واکسیناســیون است 
و افــراد با ارائه کارت واکســن 
 خــود می توانند از این خدمات 

بهره مند شوند. 
علیرضا زالی،  با اشــاره به اینکه 
برنامه قرنطینه هوشــمند هم 
اکنون در ســه اســتان کشور 
به صورت پایلوت و آزمایشــی 
در حال اجرا اســت، یادآور شد: 
بــا توجه بــه جمعیت مطلوب 
واکســینه شــده در تهــران 
می توانیم طرح محدودیت های 
هوشــمند را در اســرع وقت و 
بــه صــورت کامل بــا توجه به 
پروتکل های اعالمی از ســوی 
ســتاد ملــی کرونــا در تهران 
 نیــز اجرایی و نهادینه ســازی 

کنیم. 
فرمانــده ســتاد مقابله با کرونا 
در کالنشــهر تهران در ادامه با 
اشــاره به هماهنگی های بین 
بخشی انجام شده، خاطر نشان 
کــرد: مقدمات کار در مجموعه 
ادارات، آمــوزش و پــرورش و 
دســتگاه های مختلف اجرایی 
اســتان تهــران بــا همکاری 
نیروهــای انتظامی و اصناف در 
حال انجام اســت و امیدواریم با 
تکمیل ظرفیت واکسیناسیون 
در تهران زمینه اجرای عملیاتی 
برنامه قرنطینه هوشمند فراهم 

شود. 
فرمانــده ســتاد مقابله با کرونا 
در کالنشــهر تهران یادآور شد: 
اجرای طرح قرنطینه هوشمند 
بــه این معنا اســت که بتوانیم 
محدودیت های کرونایی را کاماًل 
هوشــمند و هدفمند طراحی 
کنیــم تا افــراد در عین رعایت 
آنها بتوانند به کارهای متعارف 
 تجــاری، خدماتی و مدنی خود 

بپردازند. 
زالی همچنین با اشاره به پوشش 
بســیار مطلوب واکسیناسیون 
ضــد کرونا در کشــور، تاکید 
کرد: شــرط کافی برای تحقق 
برنامه های مقابله با کرونا رعایت 

پروتکل های بهداشتی است. 
فرمانــده ســتاد مقابله با کرونا 
در کالنشــهر تهــران در پایان 
با بیان اینکه متأســفانه میزان 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
در کشــور و از جملــه اســتان 
تهــران بیــن ۴۸.۵ تــا 6۲.۵ 
درصد اســت، خاطر نشان کرد: 
ایــن موضوع می تواند وضعیت 
کنتــرل بیماری را شــکننده و 

ناپایدار کند.

7جامعه

رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی 
کشــور بــا تاکید بــر اینکــه اســتانداران و فرمانداران 
مناسب سازی را جدی بگیرند، گفت: با توجه به افزایش 
سن سالمندی و نیاز جانبازان، معلوالن، بیماران و حتی 
افراد ســالم به فضای مناسب ســازی شده، الزم است این 
موضوع در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.ابراهیم کاظمی 
مومن ســرائی افزود: با توجه به اینکه استانداران ریاست 

مناسب ســازی در ســطح اســتانی و فرمانداران ریاست مناسب سازی در سطح 
شهرســتان را بر عهده دارند، یکی از دغدغه های اصلی آنها باید مناسب ســازی 
باشــد.وی افزود: ممکن اســت برخی اعضای استانی ستاد پیگیری و هماهنگی 

مناسب ســازی کشور با مســاله مناسب سازی آشنایی 
نداشته باشند بنابراین باید این مساله را در دستور کار خود 
قرار دهند چون اگر قرار باشد اقدامی برای مناسب سازی 
انجام شــود باید جلســاتی در ســطح ملی برگزار شود و 
مصوبه هایی داشــته باشــد که این امر با هماهنگی های 
الزم انجام خواهد شد اما در سطح استانی این امر برعهده 
اســتانداران، فرمانداران و همچنین شهرداران و اعضای 
شــورای شــهر است.وی خاطر نشان کرد: ۷۰ درصد اجرای کار مناسب سازی بر 
عهده شــهرداری اســت که باید اهتمام ویژه ای به مناسب سازی داشته باشند و 

در شهرستان ها و استان ها جلساتی در این زمینه برگزار شود.

رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب  سازی کشور:

استانداران و فرمانداران مناسب  سازی را جدی بگیرند

خبر ویژه

گرفته شده است کسن زائران  عربستان چه تصمیمی برای وا

کسن زدن؛ شرط شرکت در مراسم حج  وا
فایزر/ مدرنا/ جانســون/ آسترازنکا، چهار 
واکسنی است که وزارت بهداشت عربستان 
برای ورود مسافران و زائران خارجی به این 
کشور تایید کرده است. عربستان با همین 
مقررات، عمره را پس از یک ســال وقفه، با 
حضور زائران خارجی برگزار کرده اســت.

البته در مقررات ســفر به این کشــور آمده 
اســت مسافران و زائرانی که دو ُدز واکسن 
»سینوفارم« یا »سینوواک« را کامل تزریق 
کرده باشند، در صورت دریافت ُدز اضافی 
از بیــن یکی از چهار نوع واکســنی که در 
عربستان تایید شده است می توانند به این 
کشــور سفر کنند.چندی پیش نیز وزارت 
بهداشت در ایران اطالعیه ای صادر کرد که 
بر آن اساس، به افرادی که به دلیل اضطراِر 
سفر و عدم قبول نوع واکسن دریافتی توسط 
کشــور مقصد، دچار مشکل شده اند مجوز 
تزریق یک یا دو نوبت واکســن آسترازنکا 
بــه عنــوان نوبت دوم یا ســوم به صورت 
موردی و بعد از بیان هشــدارهای الزم در 
خصــوص عوارض احتمالی و اخذ تاییدیه 
رضایت آگاهانه از فرد را داده است.ســپس 
شرکت ها و کارگزاران زیارتی اطالعیه ای را 
از سازمان و اداره های حج و زیارت دریافت 
کردند که به زائران توصیه می کند مقررات 
دولت عربســتان را که ورود به این کشــور 
را به تزریق ُدز یادآور از بین واکســن های 
مورد تایید وزارت بهداشت خود منوط کرده 
است، در زمان تزریق واکسن به ویژه ُدز سوم 

یا همان یادآور، مدنظر داشته باشند.

اولویت با افرادی است که سال ۱۳۹۹ 
قرار بود عازم حج شوند

اکبر رضایی، معاون حج و عمره ســازمان 
حــج و زیارت درباره این دســتورالعمل 
و تصمیمــی کــه برای واکســن زائران با 
توجه به مقررات جدید عربســتان گرفته 

شــده است، اظهار کرد: پیرو دستورالعمل 
وزارت بهداشــت درباره تزریق واکســن 
افرادی که قصد ســفر به خارج از کشــور 
را دارند، ســازمان حج و زیارت نیز اعالم 
کــرد به توجه به اینکه هنوز وضعیت حج 
و همچنیــن تاریــخ مذاکرات حج ایران و 
عربستان مشخص نشده است، اداره های 
اســتانی و کارگزاران زیارتی به افرادی که 
قبــال برای حج ثبت نام کرده اند و در نوبت 
تشرف هستند و از طرفی، مشمول فراخوان 
وزارت بهداشــت می شوند، برای ُدز سوم 
یا همان یادآور از واکســنی استفاده کنند 
که مورد تایید وزارت بهداشــت عربستان 
اســت.او همچنین گفت: با توجه به اعالم 
قبلی ســازمان حج و زیارت، در حج آینده 
اولویت با افرادی اســت که ســال ۱۳۹۹ 
قرار بود عازم حج شــوند، اما با همه گیری 
کرونا و محدودیت عربستان این فرصت را 
از دســت دادند.این افراد هزینه سفر حج 
را پرداخته اند، اما از آنجا که ســهمیه حج 
آینده هنوز معلوم نیســت و ما نمی دانیم 
چــه تعــداد از آن افراد قرار اســت به حج 
اعزام شــوند، بنابراین توصیه کردیم حاال 
که تزریق دز سوم در کشور برای یک سری 
از گروه های سنی آغاز شده است،   در زمان 
تزریق ُدز سوم واکسن کووید حتما قوانین 

کشور میزبان را مدنظر قرار دهند.رضایی 
افزود: برای افرادی هم که به لحاظ زمانی 
هنــوز امکان دریافت ُدز ســوم را ندارند، 
بــا هماهنگی وزارت بهداشــت در آینده 
برنامه ریزی می کنیم.در دســتورالعملی 
کــه به دســت کارگــزاران و آژانس های 
زیارتی رســیده، آمده اســت: »از آن جا که 
برنامه ریــزی عملیات حج تمتع ۱۴۰۱ در 
دســتور کار ســازمان حج و زیارت است و 
یکی از مواردی که به طور ویژه مدنظر است، 
موضوع واکسیناسیون کرونا آن هم با درنظر 
گرفتن قوانین کشــور عربستان است و بر 
اساس قوانین فعلی، ورود اتباع کشورهای 
مختف برای انجام مناســک حج تمتع و یا 
عمره مفرده مشروط به تزریق دو دز واکسن 
از واکســن های مورد تایید وزارت بهداشت 
این کشــور اســت و از آنجا که بســیاری از 
مردم کشــورهای مختلف، از جمله ایران 
در برنامه واکسیناســیون سراســری خود 
از برندهای مختلف اســتفاده می کنند، بر 
همین اســاس دولت عربستان ورود به این 
کشــور را برای این دســته از افراد به تزریق 
ُدز یادآور از واکسن های مورد تایید وزارت 
بهداشت خود منوط کرده است.نظر به اینکه 
از واکســن های مورد تایید وزارت بهداشت 
کشــور میزبان، تنها واکسن »آسترازنکا«، 

در سبد واکسیناســیون کشورمان است؛ 
لذا موارد اشــاره شــده برای اقــدام الزم و 
آگاهی بخشی شایسته به ثبت نام شدگان و 
متقاضیان ســفر حج ابالغ می شود: افرادی 
که در برنامه واکسیناسیون کشوری هر دو 
ُدز واکســن خود را از واکسن »آسترازنکا« 
تزریق کرده اند، به اقدام خاصی نیاز ندارند 
و مطابق دستورالعملی که در این خصوص 
ابالغ خواهد شد، اقدام می کنند.به افرادی 
که دو ُدز واکسن خود را از سایر واکسن ها 
دریافت کرده اند و در حال حاضر جزو گروهی 
هســتند که در فراخوان وزارت بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکی در گروه های 
مشمول دریافت ُدز یادآور هستند، توصیه 
می شود تا ُدز یادآور را از واکسن »آسترازنکا« 
مطابق با شرایط اعالم شده از سوی وزارت 
بهداشت، تزریق کنند.به منظور پیش بینی 
تأمین واکســن مورد نیاز برای افرادی که 
تــا فروردین ۱۴۰۱ مشــمول دریافت ُدز 
یادآور نمی شوند با وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی مکاتبه شــده است تا 
این دســته از افراد بتوانند در فروردین ماه 
ســال آینده ُدز ســوم واکســن خود را از 
واکسن آســترازنکا تزریق کنند.اداره های 
حــج و زیارت همچنیــن از دفاتر زیارتی و 
کارگــزاران حج خواســته اند از هم اکنون 
نســبت به اطالع رسانی به متقاضیان حج 
تمتع ۱۴۰۱ اقدام کنند تا با درنظر گرفتن 
شــرایط اعالم شده و در فرصت مناسب به 
ایمن ســازی خود در مقابل بیماری کووید 
اقدام کنند.در این دستورالعمل همچنین 
یادآور شــده اســت: اعزام متقاضیان حج 
تمتع در ســال آینده به امضای تفاهم نامه 
بین سازمان حج و زیارت و وزارت حج و عمره 
عربستان و به میزان سهمیه مورد توافق و 
مطابق تعلیمات ابالغی از سوی وزارت حج 

و عمره این کشور منوط خواهد بود«.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری بندرعباس:
به بندر عباس سفر نکنید

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شــهرداری بندرعباس 
اظهار کرد: با توجه به وقوع زلزله و تداوم پس لرزه ها، 
شــهر بندرعباس و حومه نا ایمن بوده بر همین اساس 
تعداد زیادی از شــهروندان بندرعباسی در مکان های 
اســکان اضطراری و بوستان ها، ورزشگاه ها و فضاهای 
باز و مدارس به سر می برند.مظفر آرمیده با بیان اینکه 
از هموطنان درخواست داریم تا زمانی که شرایط عادی 
نشــده به شــهر بندر عباس سفر نکنند، ضمن گالیه از 
هموطنان ساکن در استان های همجوار و هموطنانی 
که از دیگر نقاط کشور در زمان وقوع زلزله و بعد از آن 

به این شهر عزیمت کردند، درخواست کرد با توجه به 
پس لرزه ها مداوم و احتمال وقوع حوادث غیرقابل پیش 
بینی، گردشگران و مسافرین به شهرهای خود بازگردند 
و از مسافرت به روستاها و جزایر جداً خودداری کنند.
آرمیده بیان کرد: طی بازدیدهایی که از ســطح شــهر 
انجام شــده با وجود آماده باش همه ارگان ها متاسفانه 
از زمان وقوع زلزله شاهد حضور گردشگران زیادی در 
شــهر بوده ایم که حضور این هموطنان موجب تجمع 
در مکان ها و فضاهای اســکان اضطراری شــده و گالیه 

شهروندان بندرعباسی را به همراه داشته است.
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رئیس سازمان سینمایی خبر داد:

 پیگیری جدی سازمان 
سینمایی برای افزایش 
ظرفیت بلیت فروشی 

سینماها
رئیــس ســازمان ســینمایی از 
پیگیری جدی و مذاکره با ســتاد 
ملــی مقابله با کرونا برای افزایش 
ســهم مخاطبان و بلیت فروشی 

سالن های سینما خبر داد.
 محمــد خزاعی رئیس ســازمان 
ســینمایی با اشــاره به استقبال 
خوب مخاطبان از فیلم های روی 
پرده و افزایش ظرفیت بســیاری 
از مشــاغل و صنوف و با اشاره به 
مطالــه خانواده ســیِنما و مردم، 
گفت: بســیاری از مردم، مدیران 
سالن های سینما و صنوف تقاضا 
کردنــد تــا با توجه بــه فروکش 
کردن کرونا در پی واکسیناسیون 
سراسری و پیرو استقبال مردم و 
خانواده هــا از فیلم ها در روزهای 
اخیر شــرایطی فراهم شــود تا 
محدودیــت ســقف ظرفیت ۵۰ 
درصدی برای بلیت فروشــی در 
ســالن های سینما برداشته شود 
و ســینماداران بتواننــد از همه 

ظرفیت خود استفاده کنند.
وی ادامــه داد: مدتی اســت که 
اغلب دورکاری ها به پایان رسیده 
و حتی دانش آموزان نیز به صورت 
پاره وقت به مدارس بازگشــته اند 
و دانشــگاه ها نیز از چندی دیگر 
پذیرای دانشجویان خواهند بود، 
سینماها از معدود اماکنی هستند 
که محدودیت ها در موردشــان 
اعمال می شــود.به گفته وی، در 
شــرایط فعلی بسیاری از پروازها، 
رســتوران ها، اتوبوس ها و … از 
۱۰۰ در صــد ظرفیت هایشــان 
اســتفاده می کنند پس طبیعی 
اســت مانند بسیاری از مشاغل و 
کســب و کارها سینماداران هم 
حق خود بدانند که برای ظرفیت 
کامل ســالن بلیت بفروشــند و 
جبران مافات روزهای گذشته را 
بکنند. در حال حاضر هر ســالن 
ســینما می تواند تنها ۵۰ درصد 

ظرفیتش بلیت بفروشد.
رئیس ســازمان سینمایی اظهار 
کرد: به دنبال درخواست و مطالبه 
خانواده ســینما، ســینماداران و 
پخــش کنندکان، در حال گفتگو 
بــا وزارت بهداشــت و درمــان و 
آموزش پزشــکی و مذاکره با ستاد 
ملــی مقابله با کرونا هســتیم تا 
درصورت امکان و مناســب بودن 
شرایط ظرفیت بلیت فروشی سالن 
های ســینما با حفظ پروتکل های 
بهداشتی افزایش پیدا کند.وی در 
پایــان ضمن اظهــار امیدواری از 
تعامل و همکاری ســتاد مقابله با 
کرونــا در این زمینه گفت: بدیهی 
اســت سینماها تابع پروتکل های 
بهداشــتی ســتاد مقابله با کرونا 
خواهنــد بود و هــر وقت تصمیم 
جدیدی اتخاذ شــود بدان پایبند 

خواهند بود.

فرهنگ و هنر

 تفتان
آتشفشان نیمه خفته خاش

تَفتان، یک قله آتشفشــانی است که 
در جنوب شــرقی ایران، در اســتان 
سیستان و بلوچستان و در مجاورت 
بلوچستان در شهرستان خاش جای 
دارد.   ارتفاعاین کوه از ســطح دریا 

۴۰۴۲ متر است.
 قله آتشفشــانی تفتان، »چهل تن« 
نام دارد که در فاصله ۳۸۰ کیلومتری 
شمال دریای مکران واقع شده  است 
و بــا زاهدان نیز چیزی حدود ۱۰۰ 
کیلومتر فاصلــه دارد. ناگفته نماند 
که از ســه دهانه آتشفشانی این کوه 
همواره بخار گوگرد خارج می شــود.

برخی بر این باورند که نام کوه تفتان 
از واژه "تفت" به معنای گرم و سوزان 
گرفته شده و این باور به دلیل خروج 
دود آتشفشــان مرکب از بخار آب و 
خاک گاز گوگرد از دهانه آن است.

در ورودی حفره هــای آتشفشــانی 
تخته هــای گوگــردی به چشــم 
می آینــد. این قله دو شــاخک دارد: 
شــاخک مرتفع در ســمت شمال و 

شاخک کوتاه تر در سمت جنوب.
برای رسیدن به تفتان باید در جاده 
خــاش به زاهدان، یعنی به ســمت 
شــمال پیش رفت. پــس از حدود 
۲۰ کیلومتر تابلوی بزرگی مســیر 
دسترســی بــه قله تفتان را نشــان 
می دهد. از خاش به ســمت زاهدان 
حــدود کیلومتــر ۱۳۰ می توان به 
خروجی روســتاهای »تمندان« و 
»کوشــه« رســید. از سر جاده تا دو 
راهی که ســمت راســت آن تابلوی 
اردوگاه را نشــان می دهد حدود ۲۰ 
کیلومتــر، و از دو راهی تا اردوگاه ۸ 

کیلومتر راه پیش رو است.
بهتریــن زمان برای صعود به تفتان 
ماه فروردین تا اوایل اردیبهشت ماه 
اســت. در تابســتان صعــود به قله 
تقتــان قدری طاقت فرســا بوده و 
در پاییــز و زمســتان صعــود به آن 
دشــوار و خطرناک اســت و عواملی 
ماننــد وزش شــدید بــاد و وجود 
یــخ در اطراف مخــروط اصلی قله، 
می تواننــد به شکســت یک برنامه 

صعود زمستانی منجر شوند.
در ارتفاعات تفتان ۳ دریاچه مشهور 
وجود دارند که از میان آن ها می توان 
»دریا ســر« را دید دو دریاچه دیگر 
هــم در بخش شــمالی تفتان قرار 
دارنــد و آب آن ها کم عمق اســت 
و  دیگــری نســبتاً بزرگ اســت و 
آب آن مــزه شــور دارد. همچنین 
رودخانه هــای مختلفــی از جمله 
»الدیــز« و »گــزد« از ایــن کوه 

سرچشمه می گیرد.

گردشگری

متخصص بیماری های عفونی آمریکا از باقی ماندن کووید ۱۹ در میان بشــر به مانند 
ویروس آنفلوآنزا خبر داد.آنتونی فائوچی، متخصص بیماری های عفونی و مشاور بهداشتی 
کاخ سفید اعالم کرد با افزایش واکسیناسیون در برابر کرونا و تزریق دوز تقویتی )دوز 
بوستر(، این بیماری از یک همه گیری جهانی به یک بیماری واگیردار منطقه ای تقلیل 
خواهد یافت.فائوچی تاکید کرد: ما در سال ۲۰۲۲ شاهد تبدیل شدن همه گیری کرونا 
به یک بیماری واگیردار منطقه ای )اِندمیک( خواهیم بود که این امر بدان معناست که 
کووید ۱۹ همانند آنفلوآنزا و آبله مرغان همواره در میان انسان ها وجود خواهد داشت، 
اما تلفات آن به مانند شرایط فعلی نخواهد بود. با این وجود، این موضوع در گرو آن است 

که افراد بیشتری واکسن کرونا را دریافت کنند.

این متخصص ارشد بیماری های عفونی بیان کرد: من امیدوارم چنین اتفاقی رخ دهد و 
ما از همه گیری جهانی کرونا خالصی یابیم. ما باید به افراد بیشتری واکسن تزریق کنیم 
و افرادی که واکسن زده اند دوز تقویتی دریافت کنند. تنها کافی است به کشور هایی 
که به طور گسترده اقدام به تزریق دوز تقویتی واکسن کرونا کرده اند توجه کنید. آن ها 

مثال های خوبی برای کنترل این همه گیری هستند.
فائوچی گفت: کاهش سطح همه گیری کرونا به سطح اِندمیک )همه گیری منطقه ای( 
بدان معنا خواهد بود که این ویروس دیگر نمی تواند به طور قابل توجه جامعه آمریکا را 
هدف قرار دهد. با این حال، در این شرایط مردم همچنان به ویروس مبتال خواهند شد، 

و در بیمارستان بستری می شوند، اما نه به مانند آنچه هم اینک با آن مواجه هستیم.

فائوچی: کرونا مانند آنفلوآنزا در میان مردم خواهد ماند

دریچه علم

پرده نقره ای 

کارتون 

دارن پاداش پایان 
خدمت رو میریزن!

مشکالت متعدد 
بازنشستگان برای دریافت 
پاداش پایان خدمت، سوژه 

کارتونی از کیوان زرگری 
در صفحه طنز و کارتون 

شهرونگ شد
منبع: خبرآنالین

از ۱۹ آبان ۱۴۰۰ روایتی از زندگی شهید 
منصور ســتاری بر پرده سینماها رفت تا 
پس از جشــنواره فیلــم فجر »منصور« 
به عنوان نخســتین ســاخته سینمایی 
ســرمدی مقابل چشمان مخاطبان قرار 
بگیــرد. در همان روزهای آغازین اکران، 
واکنش هــا به این فیلم متعدد و متفاوت 
بود. عمــده این واکنش ها هم مربوط به 
شیوه مدیریتی شهید منصور ستاری بود.

و  باورپذیــر  »منصــور«  منصــورِ 
دوست داشــتنی؛ شاید مهم ترین نقطه 
مثبت »منصور« شخصیت پردازی قصه 
باشــد. بازی منصــور قصابیان در نقش 
شهید ستاری به خوبی فیلمنامه اثر را در 
اصطالح بلند کرده و پیش روی مخاطب 
قرار داده است. مخاطب، منصور ستاری 
روی پرده را به خوبی می پذیرد، آن را باور 

کرده و با آن ارتباط برقرار می کند.
مخاطبــی که »منصور« و یا دســت کم 
تیزرهای آن را دیده بود، تشــنه مشاهده 
چنین خط فکر و سیره رفتاری در مدیران 
جامعه است. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد 

که همین فاصله برون داد رفتاری مدیران 
دولتی با آنچه شــهید منصور ستاری در 
پایان دهه اول به کار می بست و شمه ای 
از آن در منصور به نمایش در آمده، منجر 

به وضعیت امروز جامعه ما شده است.
اگــر برای بیان جمالت بنا باشــد لحن 
صریح تــری در پیش گرفته شــود، باید 
گفت که مدیران به ویژه دولتی ها کم کم 
با خلق و خوی اوایل انقالب فاصله گرفتند، 
بیش از اندازه الزم در دام تشریفات افتادند 
و آن قدر حاشیه را پر رنگ کردند که دیگر 
متنی به نام فرصت خدمت برای مردم را  

فراموش کردند.

منصورِ »منصور« به خوبی نشان داد که 
مدیر طراز انقالب اســالمی کیلومترها با 
آن چیــزی که این روزها مقابل چشــم 
مــردم قــرار دارد فاصلــه دارد. منصوِر 
»منصور« به خوبی نشــان داد که مدیر 
انقالبــی عافیت طلب نیســت و بیش از 
آنکه به فکر حفظ صندلی خود باشد، در 
اندیشه پیش بردن وظایف محوله است. 
منصــورِ »منصور« حتی زمانی که برای 
عزل او از افراد جایگزین برنامه خواســته 
می شود هم از انگیزه کار کردن نمی افتد 
و اندیشــه حفظ ســمت او را از وظایفش 
غافل نمی کند.بدون شک سوای از قضاوت 

دربــاره آمار فروش منصور- که البته در 
این زمینه هم به توفیقات خوبی رسیده 
است- این حجم از واکنش مردمی نسبت 
بــه این فیلم در فضای مجازی مؤید این 
اســت که مردم تا چه اندازه تشنه دیدن 
منصورها پشــت میزهای مدیریتی اند. 
مردم از مشــاهده مدیر چنبره زده روی 
سفره انقالب بدشان می آید، مدیری که 
اتفاقاً برای نوکری کردن، سرباز به خدمت 
می گیرد و ابایی ندارد از اینکه اموال دولتی 
از ماشــین تا نیروی انسانی را صرف رفاه 
خانواده خود کند.اما »منصور« به خوبی 
توانسته روایتی از آنچه به عنوان گفتمان 
»ما می توانیم« در جامعه مطرح می شود 
را نمایش دهد. منصور ســعی ندارد تا با 
حلوا حلوا گفتن دهان را شــیرین کند، 
بلکه ســختی های تکیه بر توان داخلی را 
نشــان می دهد. »منصور« به مخاطبش 
می گوید اتفاقا خیلی از اهل شعار و بعضا 
صف اول نشین ها در مسیر تحقق شعارها 
و آرمان های انقالب چه ســنگ اندازی ها 

که نمی کنند.

"منصور" کالس درس برای مدیران و فرماندهان

وقتی تیمسار فریاد خودکفایی می زند!


