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کارویژه اقتصادی کرات با  فصل جدید مذا

ایراندروینچهمیخواهد؟
   پس از گذشت ۲۳ هفته از پایان ششمین دور گفتگوهای ایران و سایر اعضای 
کرات برای  کنون ساعت صفر برای برگزاری دور جدید مذا باقی مانده در برجام، ا
رفــع تحریم هــای ظالمانــه فرارســیده اســت. محمــد مهاجرانی: پس از گذشــت 

۲۳ هفتــه از پایــان ششــمین دور گفتگوهــای ایــران و ســایر اعضــای باقی مانــده 
کــرات بــرای رفــع  کنــون ســاعت صفــر بــرای برگــزاری دور جدیــد مذا در برجــام، ا

 | صفحه 2 تحریم های ظالمانه فرارسیده است...

صفحه 3 

دالر در بازار آزاد  چند نرخی شد

خبریازدالر
دربازارآزادنیست!

1400 آذر   9 سه شـــــــــنبه     1980 پیاپــی:    24 ربیع الثانی 1443     30 نوامبر 2021      8 صفحه تک شماره: 30000 ریالشمــــــــــاره 

احتمال تعطیلی دوباره 
گرفت مدارس قوت 

گیر       رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری های وا
وزارت بهداشــت در رابطــه بــا ســویه جدید 
کرونا، اظهار کرد: تحقیقات الزم برای سویه 
جدید کرونا هنوز کامل نشــده اســت اما در 
صورتی که شیوع آن در کشور به حد زیادی 
برســد قطعــا محدودیت هــا مجــدد اعمــال 
خواهنــد شــد و نســبت بــه تعطیــل کــردن 

مدارس اقدام خواهیم کرد...

امیرعبداللهیان:

 ابعاد توافق تهران و 
کو متنوع و در راستای  با

منافع  هر دو است
     وزیــر امــور خارجــه دیــدارش بــا همتــای 
آذربایجانی در عشق آباد را مثبت و دوستانه 
خواند و با بیان این که دو کشور و دو ملت فراتر 
از همســایگی، خویشــاوند هســتند، اعــام 
کرد: به توسعه مناسبات با همسایگان ادامه 

 | صفحه 2  | صفحه 7 خواهیم داد...

منافع قرارداد سه جانبه سوآپ گاز برای 
ایران چه خواهد بود؟
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ح  فراز و فرود های متعدد و ناتمام طر
رتبه بندی معلمان؛ 
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 آسان ترین راه 
برای ساماندهی بازار ارز

   علی اصغر سمیعی
کارشناس اقتصادی

خبرآنالیــن: علــم 
اقتصاد هم مانند تمام 
علــوم دیگــر دارای 
مبانی و اصولی است که تخطی از آن باعث 
گمراهی فعاالن در حوزه عملی آن می شود. 
مثــال وقتی مســووالن اقتصادی با صدور 
بخشــنامه ای صرافان را موظف می کنند 
کــه به گروه های خاصــی، مثال ۲۵ گروه 
ارز بفروشــند و به گروه بیست و ششمین 
نفروشــند، فورا بازاری برای ارائه خدمات 
ارزی، بــه آن گــروه و دیگر گروه هایی که 
صرافــان اجازه فروش ارز به آنها را ندادند، 
ایجاد می شــود، و همزمان ۲۵ گروهی که 
اجازه خرید ارز از صرافان به قیمت ارزان تر را 
دارند، از این امتیاز خود برای تهیه ارز ارزان 
و عرضه آن به بازار آزاد که برای متقاضیان 

دیگر تشکیل شده، فعال می شوند.
اگــر فرضــا بانک مرکزی بــه ۹۰ درصد 
متقاضیان هم ارز ارزان بفروشــد، باز هم 
برای همان ۱۰ درصد بازار آزاد تشــکیل 
می شود، تنها اتفاقی که می افتد، این است 
که مثال اگر مسافر می تواند ارز ارزان بخرد، 
انواع تقلبات برای مسافر جلوه دادن صورت 
می گیــرد، و اگر می گویم برای درمان ارز 
ارزان می دهیــم، یعنی همه متقلبانی هم 
کــه خود را بیمار جا زده اند، می توانند ارز 
ارزان و سهمیه ای دریافت کنند تا بتوانند 
بــا خریــد از این بازار، ارز مورد نیاز در بازار 
آزاد را تامین کنند و از این طریق ســودی 
به جیب بریزند. البته ســخت گیری ها هم 
در کنترل مدارک هر چقدر بیشــتر شود، 
فاصلــه قیمت ها در بازار آزاد با قیمت های 
دولتی بیشتر می شود، هر چه فاصله قیمت 
بیشتر شود، تقلب هم بیشتر صرف می کند 
و ســاختن مدارک دروغین بیشتر مقرون 
به صرفه می شــود. به نظر من آسان ترین 
راه برای ســاماندهی به بازار، این است که 
دســت از صدور بخشــنامه های دست و 
پاگیر برداشــته شود، بازار به دست عرضه 
و تقاضا ســپرده شــود و بانک مرکزی به 
وظیفــه نظارتی خود بپــردازد و با تزریق 
به موقع مثبت و منفی به کنترل نوسانات 
بپردازد. این که اقتصاد کشــور دست چه 
اقتصاددانی باشد، اهمیت ویژه ندارد، مهم 
عمــل آن مجری به داده های علم اقتصاد 
است. اقتصاد علم است و روش های آن در 
کتاب ها آمده و همه مسووالن اقتصادی هم 
از اساتید دانشگاه ها هستند و مسلما با علم 
اقتصاد بیگانه نیستند. حاال چرا گاهی به نظر 
ما می رسد که صحیح عمل نمی شود، شاید 
مسائلی در کشورداری هست، که ما مردم 
عادی از آن سر در نمی آوریم، ولی به هرحال 
وظیفه خود می دانیم به بزرگان مسائل را 
یادآوری کنیم، چون از وظایف آحاد مردم 

نصیحت به مسوولین کشور است.
 منبع: خبرآنالین

یادداشت

به حقوق سال آینده چند 
درصد اضافه خواهد شد؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلــس از تصمیم برای افزایش حقوق ده 

درصدی خبر داد.
بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیســیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اســالمی میزان افزایش حقوق ها در سال 
۱۴۰۱ را فقــط ۱۰ درصــد اعــالم کرد و 
گفــت: با ایــن ده درصد افزایش حقوق با 
یک فریز حقوقی مواجه می شــویم، ولی 
چاره ای نداریم. اگر حقوق ها را متناســب 
بــا تورم افزایش بدهیم تورم بیشــتری را 
بــر مــردم تحمیل خواهیــم کرد. هر چه 
به روز های پایانی ســال نزدیک می شــود 
مباحــث دربــاره تعیین درصــد افزایش 
دستمزد ها در سال آینده بیشتر می شود. 
ســال ۱۴۰۰ با تصویب مجلس و دولت، 
حقوق کارکنان و بازنشســته ها با افزایش 
۲۵ درصدی همراه شد. نجم آبادی درباره 
انتقــادات وارده بــه افزایش تورم و مکفی 
نبودن این ده درصد افزایش حقوق گفت: 
وضعیت کنترل تورم در یکی دو ماه گذشته 
توسط دولت مناسب بوده. دولت به جای 
استقراض روش دیگری را در پیش گرفته 
و بدهی های بانک ها در این دو ماه به دولت 
پرداخت شده است. شرایط پیچیده است و 
شرایط پیچیده تری را  هم در پیش داریم 
و مجبوریــم سیاســت فریز حقوقی را در 
پیش بگیریم. این مقام مسئول گفت: بازار 
سرمایه به عنوان یک مسئله درجه یک در 
کشور مطرح است. اگر بخواهیم دستوری 
جلوی افزایش رشــد در بازار ســرمایه را 
بگیریــم، این بازار آســیب می بیند، اگر 
بخواهیــم  دســتوری عمــل نکنیــم باز 

گرانی ها مردم را اذیت می کند.

خبر ویژه سخنگوی وزارت خارجه:

گفت وگوی دوجانبه نداریم با آمریکا 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید 
کــرد: هیات مذاکره کننده ایران با عزم و 
اراده جــدی برای رســیدن به اصول یک 
توافق وارد وین شــده است. آمریکا نیز با 
رویکرد رفع بن بســت های ایجاد کرده در 

مذاکرات قبلی، به وین بیاید.
سعید خطیب زاده در آغاز نشست خبری 
خود با گرامی داشت روز جهانی همبستگی 
با  مردم فلسطین گفت: فلسطین برای ما 

یک آرمان بدون خدشه است.
وی افــزود: رژیــم اشــغالگر قدس تمام 
قوانین بین المللی را دهه ها است که زیر 
پا گذاشته است و به صورت سیستماتیک 
در نقض حقوق مردم فلسطین عمل می 

کند.
وی با محکومیت اقدام برخی از کشورهای 
عربی در عادی ســازی روابط شان با رژیم 
صهیونســیتی تصریــح کــرد : آرمــان 
فلسطین، آرمانی نیست که فراموش شود.
وی همچنین فرا رســیدن روز مجلس را 

نیز گرامی داشت.
ســعید خطیب زاده در پاســخ به سوالی 
مبنی بر اینکه با توجه به اینکه دور جدید 
مذاکرات وین از امروز آغاز خواهد شد آیا 

احتمــال دارد گفت وگوهای دوجانبه ای 
بین هئیت های ایرانی و آمریکایی برگزار 
شود، گفت: هیچ گفت وگوی دوجانبه ای 
بــا هیئت های آمریکایی صورت نخواهد 

گرفت.
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در 
پاسخ به سوالی در مورد یادداشت مشترک 
وزیــران امــور خارجه انگلیــس و رژیم 
صهیونیستی در یکی از رسانه های غربی 
در آستانه آغاز دور جدید مذاکرات وین و 
تحلیل ایران از این اقدام وزیر خارجه دولت 
لندن گفت: اینکه وزیر خارجه انگلیس در 
شب گفت وگوهای وین با طرفی که پنهان 

نکرده که از روز اول تمامی تالشــش را به 
کار بــرده که برجام امضا نشــود و از بین 
برود و بخشی از اقدامات سرکشانه دولت 
قبلی آمریکا در خروج از برجام بوده و امروز 
هم به عنوان مخالف اصلی گفت وگوهای 
وین و احیای برجام است این اقدام را انجام 
مــی دهد و وقتی این آرایش را می بینید 
متوجه می شوید که برخی از کشورهای 
اروپایــی با اراده الزم برای رفع تحریم ها 
به وین نمی آیند و این نشان می دهد که 
برخی از این کشورها نه تنها جدی نیستند 
بلکه به دنبال زمینه هایی هستند که این 
مذاکــرات تطویل یابد و احیای برجام به 

صورت موثر اتفاق نیفتد.
وی همچنین به ضرب المثلی اشاره کرد 
و گفت: می گویند بگو تو با کیان دوستی 

که بگویم که تو کیستی؟
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در 
پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا در 
خصوص پرداخت بدهی های کره جنوبی 
بــه ایران تحول جدیدی رخ داده اســت، 
گفــت: در این ارتباط تحول جدیدی رخ 
نداده است و گفت وگوها در این زمینه در 

جریان است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد 
برخی از اخبار منتشــر شــده در ارتباط با 
فعالیــت مجدد داعــش در عراق و برخی 
از تــالش ها برای احیای آن تصریح کرد: 
متأســفانه شــاهد برخی از حمایت های 
آشــکار و پنهان بــرای احیای داعش در 
منطقه هســتیم و آنچه که برای ما مهم 
اســت و بارها بر آن تأکید کرده ایم حفظ 
صلح و ثبات در عراق است واز هیچ کمکی 
فروگذاری نمی کنیم که شاهد انتقال آرام 
و مســالمت آمیز قــدرت در عراق در پی 
برگــزاری انتخابات اخیر در این کشــور 

باشیم.

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

66917312      66915268 



روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سیاست 2
عذرخواهی نماینده انقالبی 

مجلس به خاطر انتشار 
عکس های جنجالی

رئیس شــورای  اجرایــی اتحادیه بین 
المجالــس جهانــی) IPU ( ضمن ارائه 
توضیحاتی درباره حضورش در ورزشگاه 
ســانتیاگو برنابئو و تماشای بازی فوتبال 
بین دو تیم رئال مادرید و ســویا گفت: 
این برنامه و بازدید از شهر در شب قبل از 
آن تنها برنامه جانبی بود که در این سفر 
داشــتم و در عین حال اگر باعث رنجش 

مردم عزیزمان شده، عذرخواهم.
 احمــد نادری نماینده تهران در صفحه 
توییتر خود درباره حضورش در ورزشگاه 

سانتیاگو برنابئو نوشت:
»بارهــا موضوعات مختلف را همینجا به 

مردم توضیح داده ام.
درخصوص توییت قبلی هم طبق همین 
رویــه عرض می کنم که بنده به  عنوان 
رئیس شــورای اجرایی اتحادیه جهانی 
بین المجالس مجلس، در این ســفر هر 
روز ســاعت هشت صبح تا هشت شب 
در پنل ها و نشست های مختلف حضور 
داشتم که گزارش آن ها در توییت های 
قبلی قابل مشاهده است. ساعت ۹ شب 
و بعد از اتمام جلســات باتوجه به اینکه 
در دوره دانشــجویی هم بعضا بازی های 
لیــگ اروپا را باتوجه بــه رویکردهای 
مردم شــناختی دنبال می کردم، از این 
فرصــت در پایان برنامــه کاری روزانه 
استفاده کردم و طبق گزارش های قبلی 
از جلســات و برنامه ها که منتشر کردم، 
این مورد را هم به اشتراک گذاشتم، چرا 
که مسئله ای برای پنهان کردن از مردم 

وجود ندارد.
 این برنامه و بازدید از  شهر در شب قبل از 
آن تنها برنامه جانبی بود که در این سفر 
داشــتم و در عین حال اگر باعث رنجش 

مردم عزیزمان شده عذرخواهم.

 حمله فرماندار اصفهان 
به دولت روحانی

اعتراضات تقصیر دولت 
سابق است!

احمــدی گفــت کــه سیاســت ها و 
بدرفتاری های برخی مســئوالن منجر 
به بی توجهی به حق کشــاورزان شــده 
و تشــدید اعتراضات مــردم را به دنبال 

داشته است.
محمد علــی احمدی، فرماندار اصفهان 
گفت: ریشــه اصلی اتفاقات اخیر بحث 
کمبود شدید آب و خشک شدن زاینده 
رود اســت کــه متاســفانه رفتارهایی، 
علیرغــم تذکر مقــام معظم رهبری در 
ســال ۱۳۸۹ به مســئولین استان های 
مختلف و نمایندگان مجلس اتفاق افتاد. 
وی با ابراز تاســف گفــت: در دهه های 
اخیر، مســئوالن مسئله حل معضل آب 
را به سطح مردم جامعه تنزل دادند و در 
ادامه بعضی افراد موثر و مسئول در چند 
استان فالت مرکزی مرتب در این اختالف 
دمیدند که حاصل آن تشدید اختالفات و 

واکنش های مردم شده است.
وی ابراز کرد: سیاست ها و بدرفتاری های 
برخی مسئولین منجر به بی توجهی به 
حق این کشــاورزان شده است و تشدید 

اعتراضات مردم را دنبال داشته است.
وی اضافه کرد: بی توجهی دولت گذشته 
نسبت به مطالبات مردم باعث نارضایتی ها 
در شــهرها و روستاها شده است و امروز 
مواجه هســتیم بــا صندوق های خالی 
و ســدهای خالی، همچنین با توجه به 
اعتراضات انباشته شده کشاورزان و خلف 
وعده مسئولین، دیگر اعتماد آن ها از بین 

رفته است.

رهبرانقالب طی حکمی حجت االســالم آقای حاج شــیخ محمدحسین موسی پور را به 
سمت ریاست سازمان تبلیغات اسالمی منصوب کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی با پذیرش استعفای آیت اهلل جنتی و تقدیر از زحمات ایشان؛ طی 
حکمی حجت االسالم آقای حاج شیخ محمدحسین موسی پور را به سمت ریاست سازمان 

تبلیغات اسالمی منصوب کردند. متن حکم رهبر انقالب به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در شمار نهادهای قانونی فعال و اثرگذار در طول چند دهه 
و منشاء بصیرت افزائی و آرمانگرائی در بزرگداشت یادبودها و مناسبت های انقالب اسالمی بوده 
و در سایه ی مدیریت موفق جناب آیت اهلل آقای جنتی دامت برکاته خدمات ارزشمندی به 
کشور کرده است. اکنون با عنایت به استعفای جناب آقای جنتی و با تشکر و تقدیر از زحمات 

فراوان ایشان، جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ محمدحسین موسی پور دام توفیقه را به 
مدیریت این شورا منصوب میکنم. انتظار میرود مشی این شورا به تبعیت از شیوه ی راهنمایان 
بزرگ دینی، براساس تبیین و عمق بخشی به شعارها و رساندن پیام صادقانه و صمیمی به 
دل های مخاطبان باشد. این شورا از آغاز بر این اساس شکل گرفته و حرکت کرده و باید هرچه 
بیشتر به آن اهتمام ورزد. توصیه  اینجانب مردمی کردن بزرگداشت ها، و فعال کردن مساجد 
و نهادهای مردمی، و به کارگیری ابتکارات و خالقیت های جوانان انقالبی، و طراوت و تازگی 
بخشیدن به مراسم دینی و انقالبی است. توصیه  دیگر چابک و سبک کردن تشکیالت و زدودن 
زائده ها و فرسودگی های آن است. از خداوند متعال توفیقات ایشانرا مسألت میکنم و مجدداً 

از آیت اهلل آقای جنتی تشکر مینمایم.
سّیدعلی خامنه ای -    ۸ آذر ۱۴۰۰

موافقت رهبرانقالب با استعفای آیت اهلل جنتی

خبر ویژه بین الملل

تظاهرات بر ضد ناتوانی دولت 
بورکینافاسو در مقابله با گروه 

های افراط گرای اسالمی/ 
خبرگزاری فرانسه

محافظت در برابر 
سرمازدگی پناهجویان 
سرگردان در مرز 
بالروس و لهستان/ 
رویترز

گزارش تصویری

امیرعبداللهیان:

کو   ابعاد توافق تهران و با
 متنوع و در راستای منافع 

هر دو است
وزیر امــور خارجه دیدارش با همتای 
آذربایجانــی در عشــق آباد را مثبت و 
دوستانه خواند و با بیان این که دو کشور 
و دو ملت فراتر از همسایگی، خویشاوند 
هستند، اعالم کرد: به توسعه مناسبات 

با همسایگان ادامه خواهیم داد.
حســین امیرعبداللهیــان وزیر امور 
خارجــه جمهــور اســالمی ایــران 
کــه در ســفر آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهور کشورمان در 
پانزدهمین نشســت ســران سازمان 
همکاری اقتصادی اکو شــرکت کرده 
بود و در حاشیه آن دیداری با »جیحون 
بایرامــوف« همتــای آذربایجانــی 
داشــت، دیروز )دوشــنبه( در صفحه 
اینســتاگرامش درباره ایــن دیدار و 
همچنیــن دیدار روســای جمهور دو 
کشور نوشت: در حاشیه اجالس سران 
اکو دیداری مثبت و دوســتانه با وزیر 
امور خارجه آذربایجان در عشــق آباد 
داشتم. مقدماتی برای این دیدار خوب 
در هفته های گذشــته بین دو کشــور 
طراحی شــد. ابعاد توافق متنوع و در 
راستای منافع دو کشور و دو ملت است.

روسیه:

کرات برجامی   به مذا
خوش بین هستیم

نماینــده روســیه در ســازمان های 
بین المللی در وین در پیامی توییتری در 
واکنش بــه برخی گزارش ها که مدعی 
حاکــم بــودن جو منفــی و بدبینانه بر 
مذاکرات وین هســتند، گفت کشورش 
خوش بینی محتاطانه ای نســبت به این 

مذاکرات دارد.
 میخائیــل اولیانوف، نماینده روســیه 
در ســازمان های بین المللی در وین در 
واکنــش به اظهارات خبرنگاری مبنی 
بــر این که فضای حاکــم بر مذاکرات 
احیــای توافــق هســته ای در وین در 
میان مذاکره کنندگان تار است، گفت: 
روسیه را مستثنی کنید لطفا. ما کامال 
به مشکالتی که در مذاکرات وین وجود 
دارنــد، واقفیم اما محتاطانه خوش بین 
هستیم. دلیل این خوش بینی محتاطانه 
بسیار ساده است: ما هیچ جایگزین قابل 
قبولی برای نتیجه گیری موفقیت آمیز 
از مذاکــرات پیرامــون برجام]توافق 

هسته ای نداریم.

حمالت توپخانه 
ارتش سوریه به مواضع 

تروریستها در ادلب
منابع ســوری به حمالت توپخانه ارتش 
سوریه به مواضع تروریستها در ادلب در 
واکنش به تحرکات گروهای تروریستی، 
اشاره کردند. به گزارش نقل النهار، منابع 
سوری اعالم کردند که مواضع تروریستها 
در مناطقی از ادلب هدف آتش سنگین 

توپخانه ارتش سوریه قرار گرفته است.
بر اســاس این گزارش، ارتش ســوریه 
مواضع تروریستها را در مناطقی از جنوب 

ادلب گلوله باران کرده است.
مواضع تروریســتها در معرزاف، منطف، 
کنصفــره و مناطقــی از جبل الزاویه در 
حومه جنوبــی ادلب هدف حداقل ۵۰ 

گلوله توپ قرار گرفته است.

کارویژه اقتصادی کرات با  فصل جدید مذا

ایراندروینچهمیخواهد؟
پس از گذشــت ۲۳ هفته از پایان 
ششــمین دور گفتگوهای ایران و 
سایر اعضای باقی مانده در برجام، 
اکنون ســاعت صفر برای برگزاری 
دور جدیــد مذاکــرات برای رفع 
تحریم هــای ظالمانه فرارســیده 

است.
محمد مهاجرانی: پس از گذشــت 
۲۳ هفتــه از پایان ششــمین دور 
گفتگوهای ایران و ســایر اعضای 
باقی مانده در برجام، اکنون ساعت 
صفــر برای برگــزاری دور جدید 
مذاکرات بــرای رفع تحریم های 

ظالمانه فرارسیده است.
ایــن تیــم جامع که در بدو ورود به 
وین توجه رسانه ها را به خود جلب 
کرد، افرادی از دستگاه های مختلف 
و مرتبــط با موضوع رفع تحریم ها 
هستند که مذاکره کننده ی ارشد 

کشورمان را همراهی می کنند.

تیم جامع و متخصص ایران 
کرات برای حضور در مذا

طبق اعــالم برخی منابع خبری، 
دو ماه پیش دستگاه های درگیر با 
تحریم نامه ای از وزارت امور خارجه 
دریافت کردند. در این نامه خواسته 
شــده بود برای تقویت تیم مذاکره 
کننده کارشناسانی معرفی کنند 
که واجد ســه خصوصیت باشند؛ 
بــه موضوعات حــوزه کاری خود 
اشراف داشته باشند، پیچیدگی ها 
و ظرایف تحریم را بشناســند و با 
حقوق بین الملل آشــنایی داشته 

باشند.
این نامه را تمام دســتگاه هایی که 
به نوعی درگیر تحریم های ظالمانه 
بودند، از جمله وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، بانک مرکز، وزارت صمت، 
وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی 

دریافت کردند.
ایــن خبر مهــم را می توان حاوی 
چند نشــانه مثبــت از عزم جدی 

تهــران بــرای رفــع تحریم های 
ظالمانــه دانســت؛ اول اینکه تیم 
مذاکــره کننــده کشــورمان در 
۵ ماهه گذشــته بــا برنامه ریزی و 
مطالعه دقیق شرایط، برنامه جامع 
و مدونی برای رفع تحریم ها تنظیم 
کرده است و این موضوع بر خالف 
برخــی از ادعاهای داخلی مبنی بر 
بی برنامگی کشــور برای مذاکرات 

است.
دوم، افرادی که در این تیم حضور 
دارنــد عمدتــاً از دســتگاه های 
اقتصــادی مانند بانــک مرکزی 
هســتند و این نشان دهنده ی این 
اســت کــه اولویت ایــران در آغاز 
مذاکرات، رفع تحریم های ظالمانه 
و بهره مندی از منابع مالی مسدود 
شده کشورمان است و تا زمانی که 
ایــن تحریم ها رفع نشــود خبری 
از مذاکــره در خصوص مســائل 

هسته ای نیست!

کرات در خصوص  اسالمی: مذا
مسائل هسته ای نیست

موضوعــی که اســالمی، رئیس 
ســازمان انرژی اتمی کشــورمان 
بــر آن صحــه گذاشــت و گفت: 
»مذاکــرات آتی در ویــن درباره 
بازگشــت طرف هــای دیگــر به 

اجــرای تعهــدات خواهد بود و نه 
درباره مسائل هسته ای.«

ســوم، استفاده از تجربه تیم سابق 
است که این افراد با حضور در تیم 
مذاکره کننده می توانند به خوبی 
گره های قبلــی و فریبکاری های 

برخی از اعضا را روشن کنند.
چهارم، حضــور چند معاون وزیر 
در تیــم اعزامی به وین اســت که 
نشان دهنده حساسیت فنی ایران بر 
موضوعات مورد گفتگو است که این 
اتفاق برخالف دوره های گذشته که 
اعضای تیم مذاکره کننده، بیشتر 
محدود به کارشناسان سیاسی بود، 

رخ می دهد.

سفارت آمریکا در اتریش ۵۷۰ نفر 
کارمند دارد

اگرچــه تعــداد نفــرات تیــم 
اهمیــت  دارای  مذاکره کننــده 
ویژه ای نیســت، امــا الزم به ذکر 
اســت که ســفارت آمریکا در وین 
۵۷۰ نفــر کارمنــد دارد و در زمان 
مذاکــرات قبلی، تعداد نفرات تیم 
آمریکایی به ۷۰ نفر نیز می رسیدند.

تغییر رویکرد کشورهای منطقه 
نسبت به ایران

باقری قبــل از عزیمت به اتریش، 

ترجیح داد به منطقه نیز سفر کند 
و در اولیــن مقصد به امارات عربی 
متحده سفر کرد و با »انور قرقاش« 
مشــاور عالی سیاست خارجی بن 
زائد رئیس کشور امارات و »شاهین 
المرر« وزیر مشاور در امور خارجی 

دولت امارات دیدار و گفتگو کرد
پــس از ســفر به امــارات، معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان 
به کویت سفر کرد و با »احمد ناصر 
المحمد الصبــاح« وزیر خارجه و 
وزیر مشــاور در امور هیأت وزیران، 
»مجدی الظفیری« قائم مقام وزیر 
خارجه و »ولیــد علی الخبیزی« 
معاون کشــورهای آسیایی وزارت 
خارجه کویت دیدار و گفتگو کرد.

پیش تــر مذاکره کننــده ارشــد 
کشــورمان گفتگوهایی با مقامات 
ترکیه، پاکســتان، قطــر و عمان 

داشت. 
البتــه صرفاً باقری نبود که قبل از 
شــروع مذاکرات، به منطقه سفر 
کرد، بلکه در هفته های گذشــته 
»رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا 
در امــور ایران بــه امارات متحده 
عربی، فلسطین اشغالی، عربستان 
ســعودی و بحرین سفر کرد که بر 
اساس اعالم سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا این ســفر با هدف 

»رایزنی با شــرکاء و شــرکت در 
تعامالت منطقه ای« انجام شــده 

است.

آمریکا: برجام برای کشورهای 
منطقه مهم است

مالــی همچنیــن در خصــوص 
سفرهای منطقه ای خود می گوید: 
»مــن فکــر می کنم کــه تمامی 
کشــورهای خلیج فارس و برخی 
از آن هــا ارزیابی متفاوتی از مزایای 
این توافق )برجام( دارند اما همگی 
موافق هســتند که بازگشت به این 
توافق در حال حاضر بســیار مهم 

است.« 
این اظهارنظر از ســوی کشورهای 
منطقه که تــا چندی پیش صرفاً 
سیاســت های تخاصمی خود در 
مقابل ایــران را دنبال می کردند، 
نشــان دهنده موفقیــت ابتدایی 
دیپلماســی منطقه ای تیم جدید 
وزارت امور خارجه کشورمان است.

همزمان با اعزام تیم مذاکره کننده 
به وین، حســین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشــورمان نیز از 
تهران به پشتیبانی و تبیین خطوط 
سیاسی کشــورمان در مذاکرات 

پیش رو می پردازد. 
امیرعبداللهیــان در یــک پیام 
ویدوئی با اشاره به فضای سیاسی 
حول مذاکرات آتی می گوید: »از 
این هفته گفتگوهای وین را کلید 
خواهیــم زد. ما همه مقدمات را 
در صورتــی که طرف های مقابل 
به تعهدات کامل شان برگردند، 
بــرای رســیدن به یــک توافق 
خــوب و ســریع فراهم کردیم و 
به صراحت مواضــع و مطالبات 
خودمان را در ادامه گفتگوهایی 
که از گذشــته وجود داشــته و 
ســندی که به عنــوان برجام و 
قطعنامه سازمان ملل به تصویب 

رسیده، بیان کردیم.«

کوتاه از سیاست
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3اقتصاد
سازمان هواپیمایی:

  گرانفروشی بلیت را 
گزارش دهید

 ســازمان هواپیمایی کشوری ضمن 
تاکید بر تعهد تمامی شــرکت ها به 
کاهش نرخ های اعالم شــده، اعالم 
کرد: از اول آذرماه متوسط نرخ های 
ارائه شــده توســط شــرکت های 
هواپیمایــی پایین تــر از درصــد 
کاهشی نرخ های جدید بوده است و 
این موضوع با مالحظه مراکز فروش 
از جمله دفاتر خدمات و مراکز فروش 
الکترونیکی دارای مجوز قابل رؤیت 

و اثبات است.
از مســافران بخش هــای هوایــی 
خواسته شده است ضمن خودداری 
از خرید بلیت از مراکز بدون مجوز و 
در صورت مشــاهده هرگونه قیمت 
بلیت هواپیما باالتر از ســقف نرخی 
مندرج در نرخ نامه جدید، می توانند 
مراتــب را به ســازمان هواپیمایی 
 www.cao.ir کشــوری به نشــانی

اطالع دهند.
گفتنــی اســت بــه شــرکت های 
هواپیمایی توصیه شــده اســت با 
نظــارت بر مبــادی ارائه بلیت های 
آن شــرکت هرگونــه فروش خارج 
از چارچوب آن شــرکت ها توســط 
مراکز غیــر معتبر را اطالع دهند تا 
نســبت به برخورد با هرگونه تخلف 
احتمالی اقدام شــود. اگرچه نظارت 
عالیه توســط ســازمان هواپیمایی 

کشوری انجام می شود.

افزایش قیمت مسکن تا پایان 
امسال بعید است

 نایــب رئیس انجمن انبوه ســازان 
اســتان تهران در خصوص وضعیت 
بازار مســکن تا پایان ســال ۱۴۰۰ 
گفت: بعید به نظر می رســد تا پایان 
امســال تغییر محسوسی در قیمت 
مســکن رخ دهد و باتوجه به رکود 
حاکم در بازار حتی ممکن اســت با 
کاهش قیمت نیز روبرو شــویم.ایرج 
رهبــر بیان کــرد: برنامه های دولت 
می توانــد در دراز مدت چهارســاله 
که برنامه ریزی ســاخت ۴ میلیون 
واحد مســکونی انجام شده است در 
قیمت ها تأثیرگذار باشد. در صورتی 
کــه اجرایی شــدن آن طبق برنامه 
انجام شــود و مردم بــه این نتیجه 
برسند که برنامه های دولت در حوزه 
مســکن قابل اجرا است.نائب رئیس 
انجمن انبوه ســازان اســتان تهران 
تأکید کرد: با خانه دار شدن قشر کم 
درآمد و متوسط در قالب طرح نهضت 
ملی مسکن نیز بخشی از تب و تاب 
بــازار فروکش می کند و در قیمت ها 
تأثیرگذار خواهد بود.رهبر با اشــاره 
به رکود بازار مسکن گفت: برخی از 
مردم برای خرید مســکن دست نگه 
داشــته اند که ببینند برنامه دولت 
در بخش مســکن که در حال پیاده 
شــدن است چه تأثیری در قیمت ها 
دارد از طرفی عدم توان خرید مردم 
به واســطه افزایش قیمت بی سابقه 
مسکن در مدت اخیر در رکود حاکم 

در بازار تأثیرگذار بوده است

گزارش

دالر در بازار آزاد  چند نرخی شد

 خبری از دالر 
در بازار آزاد نیست!

در ســومین روز پــس از ابــالغ 
بخشــنامه جدید بــرای فروش 
ارز مســافرتی برای مصارف ۲۵ 
گانه، تقاضــا برای خرید دالر در 
فردوسی وسبزه میدان همچنان 

باالست.
امتنــاع صرافــان از فروش دالر 
به قیمت آزاد ســبب شده است 
ابتــکار عمــل در ایــن حوزه به 
دســت دالالن حاشــیه خیابان 
بیفتد. در شــرایطی که ســایت 
کانــون صرافان قیمت دالر را در 
کانال ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان اعالم 
می کنند اما امتناع از فروش دالر 
از سوی صرافان سبب شده است 
قیمت هایــی باالتر در حاشــیه 

خیابان اعالم شود.
قیمت دالر در ســایت های اعالم 
قیمت در بازار آزاد در بیشــترین 
میزان ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم 
شده است اما دالالن تا قیمت ۲۹ 
هزار و دویست تومان را نیز برای 

فروش اعالم می کنند.
 یک صراف در فردوسی در پاسخ 
به سئوال خبرنگار ما در خصوص 
شــرایط فــروش دالر گفت: ما 
چیزی بــه نام دالر در بازار آزاد 
نداریم، تا قبل از بخشنامه جدید 
ما دالر را با کارت ملی به فروش 
می رســاندیم و با ابالغ بخشنامه 
تازه نیز طبیعی اســت که طبق 
این بخشــنامه دالر به کســانی 
فروخته می شود که کارت ملی، 
پاســپورت و ویزا و بلیت ســفر 

داشته باشند.
 به گفته وی همین مساله سبب 
شده است بسیاری از متقاضیان 
خریــد دالر به دالالن حاشــیه 
خیابان رجــوع کنند و تقاضای 
خرید دالر را داشته باشند. نکته 
مهم اما اینجاست که در برخی نیز 
با بازارگرمی تالش دارند قیمت را 
باال ببرند. برخی فعاالن بازار ارز در 
پاسخ به این سوال که آیا قیمت ها 
تاثیــری از اغاز مذاکرات در وین 
گرفته اند یا خیر می گویند: بازار 
ارز در وضعیتــی خاص به ســر 
می برد و بســیار محتاط است از 
این رو تا زمانی که نتیجه مذاکرات 
روشــن نشود، بازار تغییر خاصی 
را تجربه نمی کند. ترفند خاصی 
کــه برخی معامله گــران به کار 
می گیرند، انجام معامالت صوری 
برای قیمت دادن به بازار اســت. 
این دســته افراد پیش از ساعت 
یــازده صبح کــه قیمت دالر در 
صرافی های بانکی اعالم می شود 
در ســقف قیمتــی نســبت به 
معامالت صوری یا کاغذی اقدام 
می کنند و پس از آن تالش دارند 
 نســبت به باال نگه داشــتن نرخ 

اقدام نمایند.

مذاکرات برای احیای برجام که 
به نشست وین معروف است، در 
ماه های پایانی دولت دوازدهم 

متوقف شد.
اکنــون که حدود پنــج ماه از 
آغاز به کار دولت ســیدابراهیم 
رئیســی می گذرد، قرار است 

مذاکرات از سر گرفته شود.
برخی کارشناســان بازارهای 
مالی در مدت اخیر در الیوهای 
تجارت نیــوز  اینســتاگرامی 
پیش بینی هــای خود از قیمت 
را در ســناریوهای  خــودرو 
مختلف برجامی و روند قیمتی 
آن را در ماه هــای آینده، بیان 

کرده اند.
نظــر برخی از آنهــا را در ادامه 

می خوانید.
عباسیان: خودرو بیشترین 

کره می گیرد تاثیر را از مذا
علی عباســیان، کارشــناس 
بازارهای مالی در رابطه با تاثیر 
مذاکــرات بر بازار خودرو افزود: 
خــودرو بیشــترین تاثیر را از 

مذاکره می گیرد.
او توضیح داد: اگر توافق صورت 
گیــرد کاهش قیمت خودرو را 
شاهد هســتیم اما اگر مذاکره 
صــورت نگیــرد دالر افزایش 
پیدا می کند و بازار خودروهای 
خارجــی صعودی می شــود و 
قطعا بــازار خودروهای داخلی 

هم تاثیر می گیرد.
کرات   کریمی شاد: تاثیر مذا

مقطعی است
ســامان کریمی شــاد، دیگر 
بازارهــای مالی  کارشــناس 
نیــز گفت: به نظــرم احتمال 
واردات خــودرو وجود دارد اما 
تاثیر واردات خودرو به شــدت 
مقطعی اســت چون واردات به 
شــدت اندک است و جوابگوی 

بازار داخلی نیست.
او افزود: حتی اگر توافق صورت 
بگیرد کاهش مقطعی قیمت در 
بازار خودرو را شاهد هستیم اما 
اگر توافق صــورت نگیرد بازار 

قطعا رشد می کند.
این کارشــناس در رابطه با بازار 
خــودرو گفت: فقــط در ایران 
اســت که خودرو به یک کاالی 
ســرمایه ای تبدیل شده است و 
به نظرم بازار خودرو در ســال 
۱۴۰۰ بــه دلیــل محدودیت 
عرضه از بازار دالر رشد بیشتری 

داشته باشد.
نــام آور: دولــت نمی دانــد با 

خودروسازان چه کند
امیرحسین نام آور، کارشناس 
بازارهــای مالــی نیــز گفت: 
خودروســازان تا پایان ســال 
گذشــته، ۸۰ هــزار میلیارد 
تومان زیان انباشته داشته اند و 

سیســتم بانکی را با تسهیالت 
تســویه نشــده خود با مشکل 
مواجه کرده اند. نتیجه عملکرد 
آنها، افزایــش تورم برای همه 

جامعه بوده است.
او افــزود: تیم اقتصادی دولت 
نمی داند با خودروســازان چه 
رفتاری داشــته باشد و تالش 
کرده است با دستور، شعارهای 
حمایتــی خود را از مردم عملی 
کنــد. اما این رونــد قابل ادامه 
نیســت و ایراد اصلی از عملکرد 

خودروسازان است.
 احتمال افزایش ۳۰ تا ۵۰ 

درصدی قیمت خودرو
نام آور گفت: قابل تصور نیست 
که چگونــه می توان در فضای 
غیررقابتــی ضــررده بود؛ مگز 
اینکه فســاد و منافذی در بدنه 
شــرکت وجود داشته باشد. در 
بدنه دولت، هم افراد فاسد وجود 

دارند که باید حذف شوند.
 این کارشناس اقتصادی افزود: 
آزادسازی واردات خودرو اتفاق 
نمی افتد؛ چرا که تامین دالر آن 
با چالش مواجه است. به همین 
واردات خودروهــای  دلیــل 
هیبریدی هم عملی نشــد.  او 
گفت: قیمت ها در بازار خودرو 
می توانــد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد 

رشد را تجربه کند.
 محبی: بازار خودروهای 

داخلی خوب است
همچنیــن مریــم محبــی، 
کارشــناس بازارهای مالی در 
مورد این بازار گفت: خودروهای 
خارجی ممکن است با ریسک 
همراه باشــند، اما خودروهای 
داخلــی می تواننــد افزایش را 
تجربه کننــد. چرا که احتمال 
افزایش تولید خودروســازان 
داخلی کم اســت.  به گفته او، 
با وجود ریســک کاهش های 
مقطعی، اما خودروهای داخلی 
می تواننــد بــازار خوبی برای 

سرمایه گذاری باشند.
 میرزایی: بازار خودرو 

اولویت اول سرمایه گذاری 
نیست

اما نیما میرزایی، دیگر کارشناس 
بازارهای مالی معتقد است: بازار 
خودرو، محــل چندان خوبی 

برای ســرمایه گذاری نیست و 
در نهایت با ســقف تورم رشــد 

می کند.
 او افــزود: به ویــژه اگر عرضه 
خودرو در بورس اتفاق بیافتد، 
ســرعت رشــد قیمت خودرو 
کاهــش می یابــد و بر همین 
اســاس، بازار خودرو را اولویت 

اول سرمایه گذاری نمی دانم.
 دیبا: با واردات خودرو هم 

اصالح، موقتی است
همچنیــن مجتبــی دیبــا، 
کارشــناس بازارهای مالی در 
مــورد آینده بازار خودرو گفت: 
بــازار خودرو بــه قیمت دالر 
بســتگی زیادی دارد و احتماال 
به اندازه نرخ ارز، نوسان داشته 
باشــد.  او بیــان کــرد: ممکن 
است واردات خودرو اگر عملی 
شود، در کوتاه مدت قیمت ها را 
کاهش دهــد که فرصت ورود 
خوبــی برای ســرمایه گذاران 
است، ولی بازار دوباره افزایشی 

می شود.
صادقی: واردات گسترده 

انجام نمی شود
میــالد صادقی، کارشــناس 
اقتصــادی نیز گفــت: با توجه 
به اینکه ذی نفعان قدرتمندی 
در بــازار خودرو وجــود دارد، 
احتمال آزادســازی واردات به 
صــورت گســترده چندان باال 
نیســت و طرح این مباحث در 
واقع بهانه ای برای آزادســازی 
خودروهــای دپــو شــده در 
گمــرک اســت.  او افزود: رفتار 
بازار خــودروی خارجی تحت 
تاثیر بازار دالر اســت. اما بازار 
خــودروی داخلــی، تابعی از 
قیمت تمام شــده تولید است 
و احتمــال کاهش ندارد. افراد 
می تواننــد از فرصت اختالف 
قیمــت بازارهای اولیه و ثانویه 
اســتفاده کنند و با ثبت نام در 
طرح های فروش خودروسازان 

از این موضوع بهره ببرند.
گاهی: هدف از طرح   آ
واردات خودرو، کسب 

درآمد است
همچنین نیمــا آگاهی، دیگر 
کارشناس بازارهای مالی در این 
مــورد گفت: دولت و مجلس از 

موضــوع واردات دنبال درآمد و 
کسب عوارض هستند.

 او افــزود: مســاله بعــدی 
می توانســت شکست انحصار 
خودروســازان داخلی و کنترل 
قیمــت  خودروهــای خارجی 
باشــد. اکنــون خودروهــای 
خارجــی در بــازار ایران با دالر 
۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی به فروش 
می رســند. اما تغییراتی که در 
طرح رخ داد، کارایی آن را برای 

شکست انحصار از بین برد.
روند افزایشی برای قیمت 

خودروهای داخلی
این کارشــناس بازارهای مالی 
پیش بینــی کــرد: در ایــران، 
بهــره وری پایین و قیمت های 
تمام شــده باالست؛ در نتیجه 
قیمت خودروهای داخلی، روند 

افزایشی دارد.
 به گفته او، خودروسازان در 
تالش هستند محصوالت 
خــود را بــه قیمــت بازار 
برســانند که البته اگر رخ 
دهد، اتقاق مثبتی اســت 
چرا که اکنون این سود به 

جیب دالالن می رود.
 احتمال ثبات در قیمت 

خودروهای خارجی
آگاهــی افــزود: در مورد 
خودروهــای خارجی بین 
دولــت و مجلــس اتفاق 
نظــر وجود ندارد. دولت در 
حالت خوشبینانه پذیرفته 
اســت کــه ســال آینده 
واردات خودرو انجام شــود 
اما مجلس در صدد اســت 
کاری کند که این موضوع 
در سال جاری عملی شود.

 به گفته او، قیمت ها در بازار 
خودروهای خارجی کاهشی 
نخواهد بود و احتمال ثبات 
بیشتر است؛ چرا که موضوع 
واردات، ســیگنال منفی و 
افزایش نرخ ارز، ســیگنال 
مثبت را برای این بازار ارسال 
می کنند و آنها باعث خنثی 

شدن یکدیگر می شوند.
مسعودی: امکان افزایش 

 قیمت خودرو 
وجود دارد

وحید مسعودی، کارشناس 

بازارهــای مالــی نیــز در 
این مورد گفــت: افزایش 
رسمی قیمت خودروهای 
تولیدی، به خاطر رانتی که 
در این صنعت وجود دارد، 
امکان پذیر اســت.  به گفته 
او، در مــورد خودروهــای 
وارداتی نیز اگر واردات آزاد 
شود، احتمال کاهش اندک 
در قیمت ها، در کوتاه مدت 
وجود دارد.  مسعودی تاکید 
کــرد: نمادهای خودرویی 
در درازمــدت می تواننــد 
شــاخص بورس را نجات 

دهند.
 طباطبائی: 

 آزادسازی قیمت ها 
اجتناب  ناپذیر است

همچنین علی طباطبایی 
بازارهای  دیگر کارشناس 
مالی تاکید کــرد: خودرو 
کاالیــی مصرفی اســت و 
نباید به آن به عنوان کاالی 

سرمایه ای نگاه کرد.
او آزادســازی قیمت ها را 
بــا توجه به شــرایط بازار 
ســرمایه اجتناب ناپذیــر 
دانســت و افــزود: قیمت 
خودروهــا  کارخانــه ای 
صعودی می شود که البته 

اتفاق بدی هم نیست.
 این کارشــناس بازارهای 
مالی گفت: با آزادســازی 
واســطه ها،  قیمت هــا، 
داللی ها و جهش قیمت ها 
حذف می شــود.  به گفته 
طباطبائی، بــرای خروج 
خودروســازان از زیــان، 
افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی 
قیمــت  میانگیــن  روی 

محصوالت کافی است.
 حق شناس: کنترل بازار 

خودرو با »حرف درمانی« 
ممکن نیست

برزو حق شــناس، کارشناس 
بازارهای مالی نیز معتقد است 
کــه دولت تــالش می کند با 
»حرف درمانی«، در بازارهای 
مختلــف رکود ایجاد کند.  او 
توضیــح داد: در بازار خودرو 
موضــوع واردات، در حــوزه 
مســکن طرح جهش تولید 
و در بخــش دالر وعده هــای 
مکــرر در مــورد مذاکرات، 
زیرمجموعه هــای این تالش 

دولت هستند.
 این کارشناس بازارهای مالی 
اما تاکید کرد که چنین روندی 
نمی تواند ادامه یابد و اگر تا پایان 
امسال، توافقی جامع و فراتر از 
برجام با دنیا شــکل نگیرد، از 
ســال آینده تورم در بازارهای 

مختلف آغاز می شود.

کرات بر بازار خودرو تاثیر مذا

کرهمیگیرد خودروبیشترینتاثیرراازمذا

کوتاه  از اقتصاد
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کوتاه از انرژی

بین الملل

گاز ۴ درصد از  قبض 
مشترکان پرمصرف چهار 

برابر می شود
جریمــه مشــترکان پرمصــرف و 
بدمصــرف گاز طبیعــی از ابتدای 
آذرماه آغاز شــده که بر این اساس 
قبــض گاز ۴ درصــد مشــترکان 
پرمصــرف چهــار برابر می شــود.
هیئــت وزیــران در نشســتی به 
پیشنهاد مشــترک وزارتخانه های 
نفــت و نیرو و به اســتناد بند )ی( 
تبصــره ۸ ماده واحده قانون بودجه 
۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی 
بند یادشده در بخش گاز را تصویب 
کرد.طبق این آیین نامه مشترکان 
گاز طبیعــی بخــش خانگــی که 
مصــرف گاز آنها در دوره زمانی ۱۶ 
آبان ماه تا ۱۵ اســفندماه هر سال، 
نســبت به دوره مشــابه سال پیش 
کاهــش یابد، به ازای هر یک واحد 
درصــد کاهش، مشــمول تخفیف 
)پاداش صرفه جویی( معادل ســه 
واحد درصد و تا ســقف ۴۵ درصد 
در گازبهــای صورتحســاب دوره 

خواهند شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس 
پیشنهاد داد:

تهاتر برای تسویه 
گاز  بدهی های مربوط به 

وارداتی ترکمنستان
عضو کمیســیون انــرژی مجلس 
گفــت: مســئوالن وزارت نفــت 
برای تســویه بدهی هــای خود با 
ترکمنســتان از ســاز و کار تهاتــر 
اســتفاده کنند.عضو کمیســیون 
انرژی مجلس با اشــاره به کســری 
گاز در کشــور و راه های جبران این 
کسری در زمستان، گفت: سال های 
گذشــته، بین ۴۵ تــا ۵۰ میلیون 
مترمکعب از ترکمنســتان گاز وارد 
کشــور می شــد که به دلیل بدهی 
بابــت واردات ســنوات قبل اکنون 
دیگر چنین امکانــی وجود ندارد.
رمضانعلی سنگدوینی ادامه داد: با 
توجــه به اینکــه تولید داخلی طی 
چند ســال گذشته افزایش نداشته 
و ســاالنه با حدود ۹ درصد افزایش 
مصــرف رو بــه رو هســتیم. عدم 
واردات از ترکمنســتان هشداری 
برای مسئوالن است چراکه اگر گاز 
ترکمنســتان وارد نشــود احتمال 
قطعی گاز در زمســتان وجود دارد.
وی بــا بیان اینکه عدم واردات گاز 
از ترکمنســتان مساوی با احتمال 
قطعی گاز در اســتان های شمالی 
همچون گلســتان، گیالن و حتی 
بخشــی از خراسان شمالی است از 
وزیر نفت خواســت در فرصت باقی 
مانــده برای توافق با ترکمنســتان 
فکری اساســی کند.سنگدوینی بر 
ضرورت صرفه جویی و بهینه سازی 
مصرف سوخت در  سراسر کشور به 
منظور کاهش مصرف تاکید کرد و 
افزود: متاســفانه بحث بهینه سازی 
مصرف سوخت و باال بردن بازدهی 
وسایل گرمایشی و سرمایشی جدی 
گرفته نمی شــود و مسئوالن دولت 
کنونــی نیز همچون دولت ســابق 
نیــز برای این مهــم برنامه ای ارائه 
نکرده اند.  عضو کمیســیون انرژی 
مجلس شــورای اســالمی اضافه 
کرد: افزایش بازدهی دستگاه های 
گرمایشــی و سرمایشــی بر عهده 

وزارت صمت است 

اومیکرون برنامه دیدارهای 
اوپک پالس را به هم زد

اوپک و متحدانش دیدارهای فنی را 
به تعویق انداختند تا فرصت بیشتری 
بــرای ارزیابی تاثیر شــیوع واریانت 
جدید ویــروس کرونا که اومیکرون 
نام دارد، داشــته باشند.قیمت های 
نفت روز جمعه همســو با بازارهای 
مالی دیگر در پی واکنش وحشــت 
زده ســرمایه گذاران به اخبار شیوع 
واریانت جدید ویروس کرونا سقوط 
کرده و بیش از ۱۰ درصد ریزش کرده 
بودند که بزرگترین کاهش روزانه از 
آوریل سال ۲۰۲۰ بود. سقوط قیمتها 
در معامــالت روز جمعه با نقدینگی 
اندکی که به دلیل تعطیالت عمومی 
آمریکا وجود داشــت، تشدید شده 
بود.پیــش از روز جمعه اوپک پیش 
بینی کــرده بود بازار با اقدام آمریکا 
و کشــورهای مصرف کننده بزرگ 
دیگــر در آزادســازی ذخایــر نفت 
استراتژیک، دچار مازاد عرضه خواهد 
شد.طبق اسناد مشاهده شده، اوپک 
و متحدانــش نشســت کمیته فنی 
اوپــک پالس را از روز دوشــنبه به 
چهارشــنبه به تعویــق انداختند و 
همان روز نشســت وزیــران اوپک 

برگزار خواهد شد.

اعالم  رتبه بندی برترین 
دانشگاه های دنیا در رشته 

مهندسی نفت
 )QS("نظام رتبه بنــدی "کیواس  
در رتبــه بنــدی موضوعــی خود 
دانشــگاه های جهان را بر اســاس 
شــهرت علمی ، ارزیابی کارفرمایان 
و تاثیــر تحقیقاتــی رتبــه بندی 
می کنــد.در رتبه  بنــدی موضوعی 
کیواس برای ســال ۲۰۲۱ میالدی،  
۵ حــوزه کلــی و ۵۱ موضوع خاص 
ارزیابی شده اند.این رتبه بندی یکی 
از معتبرتریــن نظام های رتبه بندی 
بین المللی است که توسط موسسه 
کاکارلی سیموندز انگلستان صورت 
می گیــرد. رتبه بنــدی کیواس در 
ســال ۲۰۲۱ میالدی دانشگاه های 
برتــر دنیــا را در ۵۱ حوزه موضوعی 
در قالب ۵ حیطه کلی علوم طبیعی، 
مهندســی و فناوری، علوم زیستی 
و پزشــکی، علوم اجتماعی و هنر و 
علوم انســانی مورد رتبه بندی قرار 
داده است.رشــته مهندســی نفت، 
دانش و فناوری در فرایند اکتشــاف، 
محاســبات،بهره برداری از منابــع 
زیرزمینی نفت و گاز و انتقال آنها به 
سطح زمین است..رتبه بندی برترین 
دانشگاه های جهان برای سال ۲۰۲۱ 
میالدی در رشته "مهندسی نفت" به 

شرح ذیل است:
۱- دانشگاه ملی سنگاپور)سنگاپور(/ 
۲- دانشــگاه تگــزاس در آســتین 
فنــی  دانشــگاه  )آمریــکا(۳- 
دانمارک)دانمــارک( ۴- دانشــگاه 
اســتنفورد )آمریکا( ۵- دانشــگاه 
تگــزاس اِی اَنــداِم )آمریــکا( ۶- 
 کالج ســلطنتی لنــدن )انگلیس(

۷- دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک 
فهد )عربستان سعودی(۸- دانشگاه 
استرثکالید ) اسکاتلند(۹- دانشگاه 
آلبرتا)کانادا(۱۰- دانشگاه هریوت-

وات)اسکاتلند(

نفت و انرژی 4

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

کم در کشور به نفع  نظام اقتصادی حا
دهک های باالی جامعه و اقشار ثروتمند است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی، تاکید کرد: اصالح 
نظــام تعرفه گذاری، اســتفاده از 
تجهیزات اســتاندارد و هوشمند 
برای بهینه سازی مصرف و اصالح 
شبکه توزیع سه مولفه ای است که 
بــه منظور اصالح الگوی مصرف و 
کاهش مصرف آب، برق و گاز باید 
به صورت ویژه به آن توجه شــود.
اقبال شــاکری با تاکید بر ضرورت 
اصــالح نظام تعرفه گذاری خانگی 
آب، برق و گاز به نفع اقشار آسیب 
پذیــر، بیان کرد: متاســفانه ما در 
سخن گفتن به نفع طبقه محروم، 
کم درآمد و مســتضعف سخن می 
گوییم و از آن ها اعالم حمایت می 
کنیــم اما در عمل نظام اقتصادی 
حاکم در کشور به نفع دهک های 
بــاال جامعه و اقشــار ثروتمند می 
باشــد.وی در ادامــه اظهار کرد: 

علی رغم اینکه بارها به مســئوالن 
اجرایــی به ویژه وزرای نفت و نیرو 
گفته شده که باید با سیاست های 
تعرفــه گذاری متناســب مصرف 
اقشــار پرمصرف را کاهش داد، نه 
تنهــا اقدامی در این زمینه صورت 
نگرفته بلکه فرهنگ تبلیغ و اتالف 
منابع کشــور توسط اقشار خاصی 
گسترده شده و در کنار بی عدالتی 
در حق اقشار متوسط و کم درآمد 
شــاهد از دست دادن منابع کشور 
هســتیم.نماینده مردم تهران در 
مجلس شــورای اسالمی، تصریح 
کــرد: وزارت نفــت و وزارت نیرو 
در این حوزه مســئولیت اساســی 
دارند و باید در مقابل اسراف انفال 
و اموال عمومی کشــور نظیر آب، 
برق و گاز و سایر منابع زیر زمینی 
و طبیعــی توســط عده ای خاص 

پاسخگو باشند. 

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران:

شرایط صادرات نفت توسط اشخاص 
مشخص شد

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
گفت: در صادرات نفت خام و میعانات 
گازی یک نگاه پیشــرفته و جدیدی 
داریم و لزوما بدنبال آن نیســتیم که 
از روش های ســنتی و قدیمی برای 
صادرات اســتفاده کنیم. محســن 
خجســته مهر دربــاره روش هــای 
جدید صادرات نفت اظهار داشــت: 
ما محدودیتی در شناسایی بازارهای 
جدید نداریم و خوشبختانه انعطاف 
و جذابیــت در بــازار وجود دارد.  وی 
افزود: در صادرات نفت خام و میعانات 
گازی یک نگاه پیشــرفته و جدیدی 
داریم و لزوما بدنبال آن نیســتیم که 
از روش های ســنتی و قدیمی برای 
صادرات اســتفاده کنیم.مدیر عامل 
شــرکت ملی نفت ایران اســتفاده از 
بازارهای جدید را از جمله روش های 
جدید صادرات نفت برشمرد و تصریح 
کرد: هرکس که شرایط خرید نفت و 

میعانات و این امکان را دشــته باشد 
که بتوانــد تضامین الزم را ارائه داده 
و پــول محموله را برگرداند، می تواند 
در امر صادرات همکاری داشته باشد 
و در این زمینه منعی وجود ندارد.وی 
خاطرنشــان کــرد: تدابیر الزم برای 
جلوگیری از مشــکالت قبلی فروش 
نفت از سوی اشخاص اندیشیده شده 
است.خجســته مهر دربــاره آخرین 
وضعیت واردات گاز از ترکمنستان و 
پرداخت بدهی ها نیز  گفت: در حال 
حاضــر برای ایجاد مبادالت تجاری و 
واردات گاز از ترکمنســتان در حال 
مذاکره هســتیم، همچنین مذاکره 
می کنیــم که بدهی ها تهاتر و یا پول 
آن پرداخت شــود.  وی در نخستین 
نشســت خبری خود از توان افزایش 
۱.۵ برابری ظرفیت پاالیش و صادرات 
نفت خام نســبت به قبل از تحریم ها 

خبر داد.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور  
گفت: وزارت نیرو و توانیر کماکان با مراکز اســتخراج 

رمز ارز به شدت برخورد می کنند.
ســخنگوی صنعت برق کشــور   ادامه داد: براســاس 
برآورد های صورت گرفته، حدود ۱۰ درصد کســری 
پیش بینی شــده برای برق در کل کشــور در زمستان 
امسال ناشی از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز است.

ســخنگوی صنعت برق کشــور در ادامه در خصوص جرایم در نظر گرفته شــده 
برای اســتخراج غیرمجاز رمز ارز نیز گفت: در صورتی که فردی برای اولین بار 
مرتکب به اســتفاده از برق یا گاز یارانه ای برای اســتخراج رمزارز شــود، جریان 

برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به مدت سه ماه 
قطع شــده و خسارتی به اندازه حداکثر ۵ برابر هزینه 
برق یا گاز مصرف شده، برای استخراج رمزارز با قیمت 
صادراتی از متخلف اخذ خواهد شــد.رجبی مشهدی 
ســخنگوی صنعت برق کشور  تصریح کرد: همچنین 
در صورتی که متخلف اقدام به تکرار قانون شکنی کند، 
مجــازات او عالوه بــر جرایم فوق، حبس و قطع دائم 
و جمــع آوری انشــعاب برق و یا گاز محــل وقوع تخلف خواهد بود و همچنین 
دســتگاه ماینر های این افراد تا تعیین تکلیف نهایی توســط مراجع قضایی، در 

اختیار قانون قرار خواهند گرفت.

سخنگوی صنعت برق کشور:

کشور مربوط به استخراج رمز ارز است کسری ۱۰ درصدی برق در 

گاز برای ایران چه خواهد بود؟ منافع قرارداد سه جانبه سوآپ 

یکبرگبرندهبرایایران
از دی مــاه ۱۳۹۵ واردات گاز 
از ترکمنســتان قطع شده بود 
اما بر اســاس این قرارداد قرار 
اســت ساالنه ۱.۵ تا ۲ میلیارد 
مترمکعب گاز از ترکمنستان 
بــه جمهــوری آذربایجان از 
اســالمی  خــاک جمهوری 
ایــران انتقال یابد و آنطور که 
جــواد اوجی - وزیر نفت اعالم 
کــرده این قرارداد از اول فصل 
زمســتان عملیاتی می شود.

بــه گفتــه وی از حدود دو ماه 
پیش مذاکره با ترکمنســتان 
و آذربایجــان در بحث تجارت 
گاز آغاز شــد که در این ســفر 
منجر بــه امضای این قرارداد 
شــد. در این قرارداد ما تقریباً 
ســاالنه نزدیک بــه ۱.۵ تا ۲ 
میلیــارد مترمکعــب گاز  را از 
طرف ترکمنســتان و منطقه 
سرخس دریافت خواهیم کرد 
و از آســتارا تحویل آذربایجان 
می دهیــم. این قــرارداد در 

حقیقــت مناســبات انرژی 
خوبی اســت که خوشــبخانه 
این گام برداشته شد و قرارداد 
بین ایــران، ترکمنســتان و 
آذربایجان به امضا رسید.وزیر 
نفت سهم ایران از تجارت گاز 
در منطقــه را کمتر از ۲ درصد 
عنوان کرد و گفت: این قرارداد 
به تأمین ســوخت زمستانی 

اســتان های خراسان رضوی، 
شــمالی و جنوبی، گلستان و 
ســمنان کمک می کند.اوجی 
در خصــوص بحث تســویه 
بدهی ایران به ترکمنســتان 
در خصــوص قــرارداد گازی 
تصریح کرد: خوشــبختانه با 
راهکارهای خوب وزارت نفت و 
شرکت ملی گاز ایران، به زودی 

پرداخت  قســط  نخســتین 
مــا بابــت تســویه بدهی به 
طرف ترکمنســتانی پرداخت 
می شــود.حمید رضا عراقی - 
مدیرعامل سابق شرکت ملی 
گاز ایــران نیز گفت: آنچیزی 
که اهمیت دارد این اســت که 
اگر ما  بتوانیم با همسایگانمان 
در خصوص واردات، صادرات، 

سوآپ، اقداماتی را انجام دهیم 
از نظــر سیاســت های گازی، 
اقتصــادی و یــا همســایگی 
مناســب اســت.به گفته وی 
ایــن قرارداد نیز فرصت خوبی 
اســت چراکه ایران شرایطی 
دارد کــه بــا ترکمنســتان، 
آذربایجان، ارمنستان، ترکیه 
و عــراق رابط خــط لوله دارد 
و امیدواریــم در آینــده نیز با 
افغانستان، پاکستان، کویت و 
دیگران نیز داشته باشد، درهر 
صورت این کار مثبت اســت. 
عراقی  بــا بیان اینکه اهمیت 
منافع اقتصــادی این قرارداد 
کمتر مورد توجه است، گفت: 
اینکه ایــران بتواند رابط بین 
ســه کشور باشد ارزش باالیی 
دارد، هرچند منابع مالی نیز به 
دنبال خواهد داشت اما حجم 
مبالغ باال نیســت بلکه اهمیت 
ایجــاد رابطه برای ایران بیش 
از هرچیزی مورد توجه است.
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5بانک و بیمه
اخبار

مدیرعامل بانک سینا در شهر 
ح کرد:  مقدس مشهد مطر

کمیته  بانک سینا مقررات 
کفایت سرمایه را  بال و نرخ 
کرده است به خوبی رعایت 

مدیرعامل بانک ســینا در همایش یک 
روزه مدیــران صف و ســتاد در شــهر 
مقدس مشــهد گفت: در ۶ ماه گذشته 
با توجه به ظرفیت بانک سینا در فضای 
خدمات در اکثر شــاخص ها، عملکرد 
خــوب و قابل دفاعی صــورت گرفته 
اســت.دکتر ایمانی تصریح کرد: بانک 
سینا در مدت یاد شده با وجود فشارها 
و تنگناهای اقتصادی، رشــد خوبی را 
تجربــه کــرده و در حال حاضر یکی از 
شــفاف ترین بانک ها در ارائه عملکرد 
و انتشــار صورت های مالی اســت.وی 
افزود: علیرغم همه مشکالت طی ۶ ماه 
گذشــته و رقبای سرسختی که از همه 
امکانات و ظرفیت ها برخوردار هستند، 
به همت کارشناســان و مدیران، ارتقاء 
عملکرد شــاخص های بانک را تجربه 
کردیم و رسالت اصلی بانک که برآورده 
کردن انتظارات ذی نفعان و سهامداران 
بانک بود، به نحو احســن انجام شد.وی 
بهبود و اصالح ساختار مالی بانک سینا را 
منطبق با استانداردهای بانک مرکزی و 
نتیجه ی آموزش نیروی انسانی مجرب 
دانســت و گفت: در حوزه فعالیت های 
بانک، همکاران با سختکوشی و جدیت 
در شــرایط اقتصادی فعلی، برنامه ها و 
اهداف تعیین شــده را بر اساس بودجه 
مصوب، محقق کردند.مدیرعامل بانک 
ســینا با اشــاره به وضعیت عملکردی 
بســیار مطلــوب این بانــک در حوزه 
وصــول مطالبات، گفت: در حال حاضر 
نســبت آمار مطالبات غیر جاری بانک 
به ۳٫۱ درصد رسیده و درصدد هستیم 
این نسبت را به کمتر از ۳ درصد برسانیم 
که خود اتفاقی بی نظیر در حوزه فعالیت 
های بانکی است.دکتر ایمانی همچنین 
با اشاره به عملکرد خوب بانک سینا در 
رعایت مقررات کمیته بال و نرخ کفایت 
ســرمایه، گفت: بانک سینا جزو معدود 
بانک هایی اســت که بر اساس رعایت 
قوانیــن و مقررات بانک مرکزی مجوز 
تاســیس ۲۰ شعبه را اخذ نموده است. 
همچنین در تمام ۷ ماه گذشته حساب 
بانک سینا در بانک مرکزی بدهکار نبوده 
و ضمن افشای به موقع، شفاف و روشن 
اطالعات مالی در کدال، موفق به ارتقاء 
و صعود جایگاه بانک از بازار دوم بورس 
به بازار اول و قرار گرفتن در بین ۵ بانک 
حاضر در این بازار شده است.دکتر ایمانی 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
یکی از علت های موفقیت بانک سینا از 
گذشته تاکنون برخورداری از سهامدار 
خوب بوده اســت کــه با توجه به تفکر 
و رویکرد ســهامدار عمده در امر قرض 
الحسنه و تاکید بر این امر خداپسندانه، 
مناطق و شعب به هر میزان که می توانند 
می بایســت در راستای کمک به اقشار 
آســیب دیده و کم برخوردار وام قرض 
الحســنه پرداخت نمایند و اطمینان 
داشته باشند که برکت این کار قطعا به 
مجموعه باز خواهد گشت.وی گفت: آمار 
و عملکرد بانک سینا نشان می دهد که با 
همدلی، همراهی و هماهنگی همکاران 
در تمام بخش ها در راســتای اعتالی 
جایگاه و موقعیت فعلی به عنوان بانکی 
شفاف و شناخته شده قدم های موثری 

برداشته شده است.

 معارفه سرپرست شعبه 
 بیمه کوثر 

در استان کرمانشاه

در مراســم تکریــم و معارفه  ای که با 
حضور مدیران ارشــد استان کرمانشاه 
و بیمــه کوثــر برگزار شــد، معارفه 
محمدذاکــر زارعــی، مدیــر جدید 
سرپرســتی بیمه کوثر در این استان 
صــورت گرفت.مدیرعامل شــرکت 
در این مراســم از زحمات رضا بیات، 
مدیر ســابق سرپرستی بیمه کوثر در 
استان کرمانشــاه تقدیر کرد و گفت: 
تالش هــای فــراوان وی در راهبری 
خدمت رسانی به مشتریان به ویژه، در 
زلزله های شدید سال ۹۶ و ۹۷، هرگز 
از خاطر ما، بیمه گذاران و زیان دیدگان 
این اســتان نخواهد رفت. برای وی در 
سمت جدید به عنوان مدیر شعبه شرق 
تهران آرزوی توفیق دارم.آقادادی پس 
از معرفــی محمدذاکر زارعی به عنوان 
مدیر جدید سرپرســتی کرمانشــاه، 
تصریح کرد: انتظار است که مدیران و 
کارکنان و شــبکه فروش مثل همیشه 
بــا کارتیمی و با مدیریت ریســک در 
اجرای دقیق و کامل برنامه ها و تحقق 
اهداف کالن باالخص افزایش رضایت 
مشتریان کوشــا باشند. گفتنی است 
در این ســفر حجت االسالم خنجری 
رییس عقیدتی-سیاســی، مســعود 
طاهــری معاون برنامه ریزی و نواوری، 
علــی مختاری معاون فنی و معصومه 
نجات بخــش مدیر امور نمایندگان و 
هماهنگی اســتان ها نیــز مدیرعامل 

شرکت را همراهی کردند.

شرکت بیمه ایران معین در 
رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۱

بیمــه ایران معیــن به عنــوان راهبر 
بــازار بیمــه مناطق آزاد کشــور، در 
نمایشــگاه معرفــی  ســیزدهمین 
فرصت های ســرمایه گذاری کشور و 
هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانک، بیمه و خصوصی سازی، حضور 
می یابد. طی این رویداد مهم اقتصادی، 
بیمه ایران معین ضمن تعامل با ســایر 
شــرکت های حاضر در رخداد بزرگ 
کیــش اینوکس ۲۰۲۱، با مشــارکت 
فعال در فضای نمایشــگاهی و برپایی 
غرفه به معرفی خدمات و دستاوردهای 
خود در کنار مشــاوره بیمه ای خواهد 
پرداخت.گفتنی اســت؛ این نمایشگاه 
که پس از وقفه دوساله به دلیل شیوع 
ویــروس کرونــا، ۸ تــا ۱۱ آذر ماه در 
جزیره کیش برگزار می شــود، فرصت 
تازه ای بــرای بازنگری اقدامات انجام 
شــده و ترسیم چشــم اندازهای نو در 
حوزه اقتصاد اســت که انتظار می رود 
منجر به گســترش ارتباطات تجاری و 
اقتصادی میان اضالع اقتصاد کشور اعم 
از ارکان بازار سرمایه، بانک ها، بیمه ها  و 

دیگر مشارکت کنندگان شود.

سی تی اسکن اهدایی بیمه ایران جان صدها نفر را نجات داد
دکتر حسن خداپرست مدیر بیمارستان قائم )عج( مشهد در نشستی 
صمیمی با مهدی عسکری مدیرکل بیمه ایران استان خراسان رضوی، 
ضمن تشــکر و قدردانی ویژه از هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران، 
اظهار داشت : اقدام ارزشمند بیمه ایران در مرداد ماه سال جاری، نقطه 
امید و افق گشــایی در روزهایی بود که کمبود تجهیزات بیمارســتان، 
فشــار بر کادر درمان را چندین برابر کرده بود و در پیک پنجم کرونا 
دستگاه اهدایی بیمه ایران به تنهایی جان صدها نفر را نجات داد و این 
درحالی بود که ســعی همه مجموعه بیمارســتان بر این بود که تعداد 

فوتی ها را روزانه یک نفر کمتر داشته باشیم .وی با اشاره به اینکه اولین اقدام مطمئن و 
سریع، برای شناسایی قطعی بیماران کرونایی گرفتن سی تی اسکن از ریه است، افزود: 
با توجه به این که بیمارســتان تنها دارای یک دســتگاه ســی تی اسکن بود و ما مجبور 
بودیم قبل از پیک پنجم تمامی بیماران سکته مغزی، کرونایی و . . . را دریک دستگاه 
پذیرش کنیم که این خود عاملی برای توسعه و انتشار ویروس و مبتالیان می شد.دکتر 
خداپرســت با بیان اینکه در پیک پنجم به لطف دســتگاه ســی تی اسکن اهدایی بیمه 
ایران توانســتیم این جداســازی بیماران کرونایی را از سایر بیماران انجام دهیم، گفت: 
جابجایی روزانه ۲۰۰ بیمار از بخش های بســتری کرونایی به بخش رادیولوژی، توان 
و انرژی بهیاران ما را در حمل و نقل بیماران گرفته بود که به لطف دســتگاه ســی تی 
اسکن اهدایی بیمه ایران، میزان جابجایی ها کاهش چشمگیرصی یافت ودیگر نیاز به 
جابجایی بیماران بدحال نداشتیم .مدیر بیمارستان قائم مشهد با تشریح زمان طالیی 
در درمان بیماران و اقدام های پیشگیرانه و درمانی عنوان داشت: در کرونای نوع دلتا 
این زمان طالیی ۴۸ ساعت بود که در سرنوشت زندگی بیمار حیاتی بود و ما توانستیم 
بوسیله این دستگاه سی تی اسکن هر ۷ دقیقه یک بیمار را تشخیص طبی دهیم و در 
تزریق داروی »رمدسیویر« به عنوان تنها داروی موثر تایید شده جهانی برای بیماران 
بدحال کرونایی، فقط با انجام سی تی اسکن ریه مجاز به بکارگیری آن بودیم که اگر 
در زمان طالیی تشخیص به موقع صورت نگیرد و مدت زمان طوالنی ریه بیمار درگیر 

و پس از آن درمان آغاز شــود، افراد در صورت بهبودی نیز، ســال ها 
درگیر مشــکالت تنفســی و آسم خواهند بود .دکتر خداپرست اضافه 
کرد: مدیریت ریسک بیمه ایران اقدامات دیگری نیز در جهت کاهش 
تصادفات جاده ای با نصب آیلند در محور مشــهد   - قوچان انجام داده 
که براساس آمارهای بیمارستان امدادی موجب کاهش ۳۵ درصدی 
تصادفات این محور شــده اســت.در ادامه این جلسه نظریان، مسوول 
جذب مشــارکت های مردمی بیمارســتان با تشکر و قدردانی ویژه از 
عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران، اظهار کرد: این کمک بار و دغدغه 
زیادی را از دوش خانواده ها برداشت و اگر مردم با کمک های خیرخواهانه به داد ما نمی 
رسیدند پشت سرگذاشتن پیک پنجم در مشهد میسر نبود و این کمک ها در روزهای 
سخت توانست بخشی از فشار را کم کند.علیزاده، ناظر فنی تصویر برداری بیمارستان 
قائم نیز در این دیدار با اذعان به اینکه بیماران کرونایی به علت مشکل تنفسی امکان 
استفاده از ماسک را ندارند، گفت: این بیماران با توجه به شرایط خاصی که دارند، باید از 
دیگر بیماران و بخش ها تفکیک شوند و برای پیگیری روند بهبودی در برخی موارد به 
چندین مرتبه سی تی اسکن نیاز پیدا می کنند به همین جهت با اهدای دستگاه سی 
تی اسکن فوق، فرآیند کار نسبت به گذشته کوتاه و باعث جلوگیری از آلوده شدن افراد 
بیشتر باالخص کادر خدمات بیمارستان شده است.گفتنی است: در شرایط پیک پنجم 
کرونا که فراگیرترین و مرگبار ترین شیوع همه گیری در کشور بود، بیمارستان حضرت 
قائم )عج( مشهد در بخش تصویربرداری تنها دارای یک دستگاه سی تی اسکن بود که 
بطور مشترک برای تمامی بیماران مورد استفاده قرار می گرفت .شرکت سهامی بیمه 
ایران بنابر مسوولیت اجتماعی و مدیریت ریسک در پیشگیری از توسعه خسارت و بنا 
بر تصمیم هیات مدیره، یک دستگاه سی تی اسکن داخلی برای تجهیز این بیمارستان 
اهدا کرد .بیمارستان قائم مشهد در سال ۱۳۴۳ در زمینی به مساحت بیست هزار متر 
مربع تاســیس شــد. این بیمارستان اکنون یکی از دو بیمارستان مهم استان خراسان 

رضوی و دارای ۵۰ بخش درمانی و کلینیکی است.

اخبار

برگزاریهفتمینوبینارتحولدیجیتالبهمیزبانیبیمهملت
هفتمین وبینار از سلسله وبینارهای تحول دیجیتال در 
صنعت بیمه روز دوشنبه اول آذرماه ۱۴۰۰ به میزبانی 
بیمه ملت برگزار شــد. در وبینار هفتم، موضوع تحول 
دیجیتال سرمایه انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
این نشســت با حضور دکتر فرشــته امین عضو هیات 
علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دکتر شاهین 
طیار مسئول میز مطالعات مدیریتی پژوهشکده بیمه، 
عباس آزادمنش رئیس اداره آموزش بیمه ملت، مجید 
منوچهری هم بنیان گذار تیم هفت ســنگ و دکتر امیر 
بابااکبری مدیر سابق منابع انسانی شرکت بیمه رازی 
و عضو هیات علمی دانشــگاه برگزار شــد.بر اساس این 
گزارش، در این وبینار که در قالب پنل برگزار و از طریق 
الیو اینستاگرام شرکت بیمه ملت، پژوهشکده بیمه و 
مرکز نوآفرینی پلنت در دســترس عموم قرار گرفت، 
عضو هیات علمی دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران، 
بــه موضوع کاربــردی فناوری های دیجیتال در منابع 
انســانی پرداخت.فرشته امین، موضوع منابع انسانی را 
در عصر متغیر کنونی بســیار با اهمیت و ویژه دانســت 
و بیــان کــرد: نقش منابع انســانی در عصر دیجیتال 
فراتــر از کارهای اجرایی و در حد پارتنر اســتراتژیک 
برای پیاده ســازی تحــول دیجیتال اســت.امین در 
بخش دیگری از ســخنانش، به کاربــرد فناوری های 
اینترنت اشــیا، بالک چین، ابرهای محاسباتی، تحلیل 
شبکه های اجتماعی و هوش مصنوعی در فرآیند جذب، 
نگهداشــت، توسعه و آموزش کارکنان پرداخت و باور 
داشــت که تکنولوژی های ذکر شده نقش یک دستیار 
را بــرای تصمیم گیرندگان این حوزه بازی خواهد کرد.

مسئول میز مطالعات مدیریتی پژوهشکده بیمه نیز به 
موضوع استراتژی های منابع انسانی در تحول دیجیتال 
پرداخت.شاهین طیار در بخش ابتدایی سخنان خود به 
نقش منابع انسانی در جهت تحقق اهداف و برنامه های 
اســتراتژیک، نقش تعیین کننده استراتژی کسب وکار 
در اســتراتژی های مدیریــت منابع انســانی، ارتباط 
متقابل اســتراتژی و فنــاوری، آثار تحول دیجیتال بر 
مدل های کسب وکار و در نهایت آثار تحول دیجیتال بر 
استراتژی های مدیریت منابع انسانی اشاره کرد.طیار در 
ادامه به بررسی چارچوب های استراتژیک برای طراحی 
شغل، کارمندیابی، انتخاب، مدیریت عملکرد و آموزش 
پرداخت.مســئول میز مطالعات مدیریتی پژوهشکده 
بیمه در بخش دیگری از این نشســت، اشــاره کرد: در 
عصــر دیجیتال در مواری ورود تکنولوژی باعث حذف 
شــغل می شــود اما در موارد بسیار زیادی شغل بدون 
تغییــر باقــی می ماند و فرد نیارمند مهارت های جدید 
اســت که در این بین، شــرکت های بیمه می توانند با 
حمایت های خود باعث توســعه کارکنان خود شــوند.

رئیس اداره آموزش بیمه ملت در هفتمین وبینار تحول 

دیجیتال، به موضوع جذب و اســتعدادیابی در فضای 
دیجیتــال پرداخت.عباس آزادمنش، در ابتدا موضوع 
دشواری یافتن استعدادها در سال های اخیر را مدنظر 
قرار داد و بیان کرد: باتوجه به تغییرات عصر دیجیتال، 
تغییــر مهارت ها و تغییرات پاندمی کرونا، ارتباط بین 
کارمند و کارفرما تغییر یافته و مطالعات نشان می دهد 
رقابــت بیــن کارفرمایان برای جذب نیروی مناســب 
افزایــش خواهد یافت.آزادمنش در ادامه به دیجیتالی 
شــدن و تاثیرات آن بر تغییر نحوه استخدام شرکت ها 
پرداخت که در نتیجه آن، بازار کار در دهه های آینده با 
اختالل قابل توجهی مواجه خواهد شد و امروزه بهترین 
و اساسی ترین روش برای مدیران استعدادیابی، برخورد 
“مشتری مانند” با کاندیداهاست.وی موضوع استفاده 
ترکیبی از تست های دیسک، ام بی تی آی، هالند و هوش 
چندگانه گاردنر به همراه تســت ژنتیک برای کســب 
اطالعات مناســب از کارمند در جهت اســتخدام و به 
کارگماری در جای مناسب در سازمان و استعدادیابی 
را مورد تاکید قرار داده و بیان کرد: در فضای رقابتی برای 
جذب و اســتعدادیابی، تست های شخصیت و ژنتیک 
می توانند در پلتفرم های مرتبط نگهداری شــده و در 
زمان جذب و استعدادیابی مورد استفاده قرار گیرند و 
همچنین برای بازآفرینی دوباره نیروی انسانی موجود، 
بسیار مهم و اساسی است.نگهداشت نیروی انسانی در 
تحول دیجیتــال، موضوعی بود که هم بنیان گذار تیم 
هفت سنگ  به آن اشاره کرد.مجید منوچهری به دوگانه 
ماندن یا رفتن در بین کارکنان اشاره کرد که بسیاری از 

کارکنان همواره با این پرسش مواجه اند.

در راســتای برنامه جامع عملیاتی ســال جــاری و پیرو 
بازدیدهای ساالنه مدیران ارشد بانک، معاون طرح و برنامه، 
معاون فن آوری اطالعات، مدیرامور شــعب اســتان ها و 
مدیرامور روابط عمومی طی سفر به استان شیراز از شعب 
این اســتان بازدید کردند.فرهاد اینالوئی معاون فن آوری 
اطالعات به شرح مختصری از فعالیت های آن معاونت در 
حوزه بانکداری دیجیتال پرداخت و بیان کرد: تمامی زیر 
ساخت های الزم جهت اجرای بانکداری دیجیتال فراهم 
شــده و به زودی از بانک ایران زمین به عنوان اولین بانک 
دیجیتال به معنای واقعی رونمایی خواهد شد.وی همچنین 
نقش پرســنل را در پیاده سازی بانکداری دیجیتال مهم، 
اساســی و کلیدی خوانده و منابع انســانی را فاکتور اصلی 

اجرای این طرح برشمرد.سپس مهران سوادکوهی معاون 
طرح و برنامه نیز در این جلسه مطالبی را در خصوص طرح 
هــای آماده اجــرا در حوزه اعتبارات، بانکداری دیجیتال و 
فراهم سازی زیرساخت های الزم بیان کرد.در ادامه حسینی 
کنارویی مدیر امور شعب استان ها به بررسی وضعیت کلی 
استان در تمامی زمینه ها پرداخت و افزود: بدون شک وجه 
تمایز و برگ برنده مدیریت منطقه فارس، بوشهر و کهگیلویه 
و بویراحمد منابع انســانی متعهد، کارامد و دلســوز است.
کنارویی همچنین به تشریح وضعیت حساس کنونی نظام 
بانکی پرداخت و اهدافی جهت جذب منابع شعب تا پایان 
آذر ۱۴۰۰ مشخص کرد.همچین سید محمد حسین استاد 
مدیرامــور روابط عمومی در خصوص فعالیت های صورت 

پذیرفته در حوزه روابط عمومی، فعال سازی بیش از پیش 
باشگاه مشتریان، یکپارچه سازی و برندینگ بانک مطالبی 
را عنوان کرد.در این جلسه محمود حسن شاهی به شرح 
مختصری از عملکرد کلی استان، وضعیت پرسنل، وضعیت 
شــعب و اهداف و برنامه های آتی استان پرداخت.در ادامه 
سفر استانی، مدیران ارشد بانک به بازدید حضوری از شعب 
شیراز و شعبه یاسوج پرداختند. در این بازدید ضمن صحبت 
با تک تک پرسنل، گفتگویی صمیمی با مشتریان حاضر 
در شعب صورت پذیرفت. عمده مباحث مطروحه در این 
بازدید بررسی عملکرد، شناسایی نقاط قوت و ضعف، بررسی 
مشکالت پرسنل و شعب در حوزه منابع انسانی، فن آوری 

اطالعات و ساماندهی شعب بوده است.

کرد:  فرهاد اینالویی معاون فن آوری اطالعات بانک ایران زمین مطرح 

کرد به زودی از نخستین بانک دیجیتال رونمایی خواهیم 
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اخبار استان

معاون سیاسی، امنیتی 
فرمانداری ساوجبالغ:

 پیمانکاران متخلف 
 در مسکن مهر با تصمیم 

شورای تأمین تعیین 
تکلیف می شوند 

البرز / گروه اســتان ها:  معاون 
فرمانداری  امنیتی  سیاســی، 
ساوجبالغ از پیمانکاران مسکن 
مهر خواســت تا هر چه سریعتر 
نســبت به تحویــل واحدهای 
تکمیل شــده بــه متقاضیان 

اقدام کنند. 
رضــا محمــدی افــزود: بــا 
پیمانکاران مســکن مهر که از 
تحویل واحدها سر باز می زنند 
برخورد قاطع خواهد شد.وی در 
حاشــیه بازدید از پروژه مسکن 
مهر الموت تــوان که با حضور 
اعضای هیئت مدیره شــرکت 
عمران شــهرجدید هشــتگرد 
برگزار شــد، هدف از این بازدید 
را پیگیــری مطالبــات مردم 
بیــان کــرد و گفــت: بعضی از 
پیمانکاران بــا افزایش قیمتها 
دنبــال جبران هســتند و این 
فشــار را به متقاضیان آورده اند 
و امروز بســیاری از مشــکالت 
در حــوزه مهــر به این بخش بر 
می گردد که پیمانکاران تعامل 
الزم را با مالکان ندارند و به بهانه 
واهی دنبال اخذ مبالغ اضافه از 

مالکان هستند.
وی در خصوص اخبار مســتند 
دریافــت مبالــغ اضافــی از 
متقاضیان مسکن مهر تصریح 
کرد: پیمانــکاران حق گرفتن 
هیچگونــه وجــه اضافــی از 
متقاضیان واحدها را ندارند در 
صورت مشــاهده با هماهنگی 
شرکت عمران و دستگاه قضایی 

با آنها برخورد خواهد شد.
وی گفــت: بــر اســاس اعالم 
شــرکت عمران شــهرجدید 
هشتگرد، ۱۰ پیمانکار مسکن 
مهر این شهر واحدهای خود را 
تکمیل اما از تحویل آن به مردم 
خودداری می کنند که این کار 
اصال قانونی نیســت و با آنان بر 
خورد خواهد شد.وی افزود:در 
نشستی که در کمیسیون رصد 
نارضایتــی های عمومی برگزار 
شد مقرر شد با پیمانکارانی که 
در این زمینه همکاری ننموده 
و واحدهــا را بــه متقاضیــان 
تحویــل نمی دهند برخورد و با 
تصمیم شــورای تأمین تعیین 
تکلیف خواهند شــد.محمدی 
در خصــوص حــق و حقــوق 
پیمانکاران نیز اظهار داشــت: 
موضوع مطالبــات ارتباطی به 
تحویل واحدها ندارد و پیمانکار 
باید مشکالت خود را با کارفرما 
حــل نمایند.معاون سیاســی 
در  فرماندارساوجبالغ  امنیتی 
پایان از دســتگاههای خدمات 
رســان)برق،گاز وآب(خواست 
که هرچه سریعتر با هماهنگی 
شــرکت عمران نسبت به نصب 
انشعابات مساکن مهر باقیمانده 

اقدام نمایند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار اردبیل:

نقش خوشه های صنعتی 
در افزایش صادرات 

پراهمیت است
اردبیل / گروه استان ها:  استاندار اردبیل 
گفت: خوشــبختانه میــزان صادرات 
اســتان اردبیــل از رشــد قابل قبول 
برخوردار بوده است . یاسر عبدالهی در 
جلســه کمیته راهبری توسعه خوشه 
های کســب و کار استان اردبیل که در 
محل شرکت شهرکهای صنعتی برگزار 
شد ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: 
خوشبختانه هم از لحاظ ارزش و هم از 
لحاظ میزان وزن، محصوالت صادراتی 
اســتان از رشد قابل توجهی برخوردار 
بوده اســت که در این بین، میزان قابل 
توجه صادرات اســتان اردبیل مربوط 
بــه تولیــدات صنایــع و محصوالت 
داخل اســتانی است. وی نقش خوشه 
های صنعتــی را در افزایش صادرات و 
ارزآوری بســیار مهم و ضروری دانست 
و افزود: با توجه به جایگاه مهم خوشــه 
های صنعتی در جهت تامین مواد اولیه، 
افزایش تولید و گسترش بازار فروش، می 
توان از این ظرفیت مهم برای گسترش 
صادرات استان استفاده نمود. عبدالهی 
توســعه مناسبات تجاری با کشورهای 
همسایه را یکی از اولویت های اساسی 
استانداری اردبیل برشمرد و افزود: وجود 
مرزهای مشترک با کشورهای همسایه، 
این فرصت عظیم را برای استان اردبیل 
فراهم نموده است تا با تعامل و افزایش 
صــادرات بتوانیــم در جهت ارزآوری و 
رونق واحدهای تولیدی حرکت کنیم. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
اردبیل ادامه داد: باید مشکالت و وظایف 
ســازمان هــا و ارگان هــا در خصوص 
حمایت از خوشــه های صنعتی احصاء 
شــود و تالش کنیم تــا عوامل دخیل 
در تولید، توزیــع و ارتباط صنعتگران 
بــا یکدیگر را ارتقــاء و افزایش دهیم.  
در این نشســت مشترک محمد اهلی، 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
اســتان اردبیل ضمن ارائه گزارشی از 
آخرین وضعیت خوشــه های صنعتی 
اســتان، گفت: خوشــه های صنعتی 
نقش محوری و اساســی در سیاســت 
های اقتصادی و صنعتی دارند که بر این 
اســاس، اجرای خوشه های صنعتی به 
عنوان یکی از مأموریتهای اصلی شرکت 
شهرک های صنعتی قرار دارد. اهلی با 
بیان اینکه اجرای خوشه های صنعتی با 
مشارکت و همکاری واحدهای تولیدی، 
دولت و دانشگاه شکل می گیرند ادامه 
داد: خوشــه های کسب و کار مجموعه 
ای از بنگاه های تولیدی و خدماتی مشابه 
هم هستند که با هدف تقویت ارتباط، 
شبکه سازي و همکاري اعضاي خوشه 
با یکدیگر فعالیت می کنند. وی تصریح 
کرد: در راســتای اجرای توسعه خوشه 
های کســب و کار و به منظور حمایت 
و ایجاد هماهنگی بین دســتگاه های 
اجرایی، تاکنون ســه خوشــه صنعتی 
فرش، پالســتیک و لبنیات در ســطح 
استان در حال اجرا و پیاده سازی بوده و 
مطالعات امکان سنجی انجام ۱۲ خوشه 
صنعتی دیگر نیز در دست اقدام است. 
اهلی اجرای دوره های آموزشــی ویژه 
شــاغلین واحدهای تولیدی، برگزاری 
تورهــای صنعتــی داخلی و خارجی و 
همچنیــن حمایت از حضور واحدهای 
تولیــدی در نمایشــگاه های داخلی و 
خارجــی را از جملــه حمایت های این 
شــرکت از خوشــه های کســب و کار 
برشــمرد و افــزود: در کنار حمایت از 
ایجاد خوشــه های صنعتی تالش می 
کنیم تا مقوله مهم حمایت از صنایع را 
در دستور کار خود قرار دهیم تا بتوانیم در 
جهت افزایش تولید و راندمان واحدهای 

تولیدی اقدام کنیم.

استانها 6

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 

کاهش ۱۰ درصدی برق در ادارت و صنوف اصفهان را رقم زدند سفیران برق 
اصفهان / گروه استان ها: مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شــرکت توزیع برق اصفهان گفــت: حرکت جهادی 
بسیجیان شرکت برق در کنترل مصرف برق در صنوف 
و ادارات موثر بوده اســت و ســفیران برق کاهش ۱۰ 
درصــدی بــرق درادارت و صنــوف اصفهــان را رقم 
زدند.مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان با اشــاره به اینکه فرهنگ بسیج 
یک فرهنگ نشــات گرفته ازهمکاری و مودت اســت 
افزود: همزمان با هفته بســیج باردیگر شرکت توزیع 
برق اصفهان تعدادی از پیشکســوتان بازنشسته این 
شرکت که با تجربه ۳۰ ساله با تخصص و مهارت های 
الزم درشاخه های فنی صنعت برق حضور داشته اند 
را در قالب گروه های مروجین فرهنگ بهینه مصرف 
بــرق به اصنــاف و ادارت اصفهان اعزام کرد تا راهکار 
های درست و بهینه مصرف برق را به مشاغل مختلف 
آموزش دهند.مرســل صالحی، با اشــاره به اینکه در 
تابستان امسال طرح به کار گیری سفیران برق برای 
اشــاعه فرهنگ بهینه اســتفاده ازبرق در بین مشاغل 
مختلف وادارات پر مصرف به صورت منظم اجرا شــد 

و نتایج خوبی را در بر داشــت افزود: گروه های مروج 
در ۱۰ منطقــه اجرایــی شهرســتان اصفهان حضور 
یافتند و درقالب این طرح ۷ هزار بازدید از مشتریکن 
پر مصرف صورت گرفت، که خوشــبختانه تاثیر این 
طرح کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در تابســتان را 
به همراه داشــت.وی تاکید کرد: فرهنگ سازی برای 
مصرف بهینه انرژی در جامعه تاثیرقابل توجهی دارد 
و باید این گونه برنامه ها با قوت بیشتری دنبال شود 
تا بتوانیم به مردم نشان دهیم زمانی که نور کافی در 
منــازل و یــا ادارت وجــود دارد نباید حتی یک چراغ 
روشــن کــرد و یا در زمینه مصــرف گاز نیز به همین 
ترتیب، نباید هدر رفت انرژی درمنازل و مشاغل داشته 
باشــیم، مصرف بهینه انرژی یک تکلیف است تا نسل 

های آینده با بحران انرژی روبه رو نشــوند.وی نقش 
بسیج ادارات، بسیج کارمندی، بسیج کارگری، بسیج 
مهندســین، بسیج هنرمندان، بسیج پزشکان، بسیج 
اقشــار را در فرهنگســازی موضوعات مختلف انرژی 
و مصــرف بهینه موثر دانســت و افزود: امیدورایم که 
همه بســیجیان با رعایت الگو های مصرف در محیط 
پیرامونی خود، سفیران مصرف بهینه انرژی به دیگران 
باشــند.این مقام مسئول درشــرکت برق اصفهان، با 
اشــاره به اینکه ۳۵ درصد مشترکین خانگی اصفهان 
همچنان پرمصرف هستند گفت: برای این مشترکین 
جریمه های مختلفی درنظر گرفته می شود که عالوه 
بــر اعمــال هزینه ۷ درصدی هزینــه برق ۱۶ درصد 
اضافــه مصــرف برق درقبوض آن هــا اعمال خواهد 
شــد. همچنین مشترکینی که رعایت الگوی مصرف 
را نداشــته باشــند، برق مصرفی آن ها بر اســاس نرخ 
برق تجدید پذیر )هر کیلو وات ۸۲۰ تومان( محاسبه 
خواهد شــد. با اعمال این شرایط مشترکن پر مصرف 
بهتر است که با استفاده بهینه از برق، گامی در جهت 

اقتصاد خانواده خود بردارند.

گلســتان / گروه اســتان ها:  طی حکمی از ســوی علی طالبی مدیرعامل شــرکت گاز استان 
گلســتان، حمید اله وردی نژاد بعنوان رئیس جدید امور قراردادها  منصوب   و طی نشســتی 
با حضور مدیر عامل و اعضای هیئت رئیســه گازگلســتان حکم صادره  به ایشــان اعطاء شــد. 
شــرکت گاز اســتان گلستان ، درهمین راســتا  از خدمات ارزنده محمد تمجیدی فرح بخش   

رئیس سابق این امور   در دوره تصدی مسئولیت  تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان؛ 

گلستان منصوب شد گاز استان  رئیس امور قراردادهای شرکت 

خبر ویژه

استاندارخراسانرضویدستوررفعموانعتولیددرشهرکصنعتیکالتراداد
مشهد / محمدرضا رحمتی

نشست استاندار خراسان رضوی با مدیران 
برخی دستگاههای اجرایی ،اعضای هیات 
مدیره شــهرک صنعتی مشهد)کالت(، 
تشــکلهای بخش خصوصــی و برخی از 
صاحبان واحدهای تولیدی مســتقر در 
شــهرک ۱۰ مصوبه یا راهکار برای حل 
مشــکالت و رفع موانع تولید  آن در پی 
داشــت.یعقوبعلی نظری پس از بازدید از 
زیرساختهای شهرک در نشست بررسی 
مشکالت شهرک صنعتی مشهد در محل 
این شــهرک با تاکید بر همفکری و هم 
افزایی در خصوص رفع مشکالت و پیش 
رفتن گام به گام نســبت به حل مســائل 
گفت: شهرک صنعتی مشهد مشکالتی 
دارد که متنابه همه شهرکهای صنعتی و 
واحدهای تولیدی دیگر در اســتان است.

اســتاندار خراسان رضوی نخستین گام 
برای حل مشــکالت واحدهای تولیدی 
را بررســی کلی آنها، احصای مشــکالت 
و تصمیــم بــرای کاهش آنها دانســت و 
افزود: در نخســتین گام فعاالن اقتصادی 
و مدیران این بخش نباید اجازه دهند حتی 
یک واحد صنعتی در استان تعطیل شود 
و باید زیرســاختهای واحدها اعم از آب، 
برق، گاز، مخابرات و زمین در حد نیازشان 
تامین گردد.نظری بیان کرد: در گام دوم 
الزم اســت که ظرفیت تولید واحدهای 
صنعتی مســتقر در شهرک مورد بررسی 
قرار گیرد و علل کاهش ظرفیت تولید آنها 
احصا و برای ظرفیت رسانی آنها به حداکثر 
تولید تالش شود.وی با تاکید بر احیای ۳۶ 
واحد صنعتی تعطیل مستقر در شهرک 

صنعتی مشــهد گفت: در گام ســوم باید 
علل اصلی راکد ماندن واحدهای صنعتی 
مزبور بررسی و اقدامات الزم برای احیای 
آنها در مدت زمان مشــخص انجام گیرد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در گام 
چهارم زیرســاختهای شهرک صنعتی 
مشهد اعم از برق، آب، گاز، مخابرات و راه 
دسترسی باید به منظور حفظ واحدهای 
صنعتــی موجود و ارتقای ظرفیت تولید 
آنها تکمیل شود.وی گام پنجم برای حل 
مشکالت شهرک صنعتی مشهد را گازدار 
نمودن همه واحدهای فعال این شهرک و 
بسترسازی برای تامین گاز واحدهای در 
حال ساخت در فاز چهارم توسعه آن ذکر و 
تاکید کرد: هیچ یک از واحدهای فعال این 
شهرک نباید فاقد گاز باشند.نظری با اشاره 
به تامین برق مورد نیاز شــهرک صنعتی 
مشهد از سوی نهادهای متولی گفت: به 
منظور خودکفایی برق این شــهرک الزم 
اســت در گام ششــم حل مشکالت آن، 
اســتفاده از نیروی خورشــیدی و ایجاد 
نیــروگاه در این زمینه مورد مطالعه قرار 

گرفته تا در آینده نزدیک بتوان بخشــی 
از برق مورد نیاز این شــهرک را از محل 
نیروگاه های خورشیدی تامین کرد.وی 
با اشــاره بــه ۳۱۸ طرح صنعتی در حال 
اجرا در مرحله توســعه شهرک صنعتی 
مشــهد گفت: مرحله توسعه این شهرک 
در بخشــهای مختلف باید مورد بررسی 
قرار گیرد که در گامهای هفتم و هشــتم 
باید مسائل حوزه کارگاه های تولیدی در 
مرحله توسعه شهرک بررسی و حل شود، 
ســپس مرحله توسعه این شهرک ضمن 
ایجاد همه زیرساختها اجرا گردد.استاندار 
خراسان رضوی اظهار داشت: در گام نهم 
برای حل مشکالت شهرک صنعتی مشهد 
بایــد گروهی به منظور پیگیری مصوبات 
مزبور با مســئولیت اعضای هیات مدیره 
شــهرک و همراهی و هم افزایی مدیران 
دســتگاه های اجرایی تشــکیل شود و 
گزارش اقدامات به اســتانداری ارســال 
شود.وی گام دهم یا مصوبه نهایی نشست 
بررسی مشکالت شهرک صنعتی مشهد را 
زمان بندی برای تحقق هر یک از مصوبات 

مزبور دانســت و گفت: گزارش اقدامات 
برای اجرای هر مصوبه باید ظرف یک ماه 
جمع بندی و ارایه شود.مدیرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز د 
رابتدای این نشســت طی کزارشی گفت: 
شهرک صنعتی مشهد ۵۹۲ واحد صنعتی 
دارد کــه برای ایجــاد آنها ۲ هزار و ۶۱۳ 
میلیارد ریال ســرمایه گذاری شــده و ۶ 
هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.علی 
بهرامــی زاده افزود: از مجموع واحدهای 
صنعتی مستقر در این شهرک ۲۳۸ واحد 
فعــال و ۳۶ واحــد غیرفعال و راکد دارد، 
۳۱۸ طرح صنعتی نیز در فاز ۴ توســعه 
این شهرک در حال اجرا است.وی اظهار 
داشــت: طی تفاهم نامه ای بین شرکت 
شــهرکهای صنعتی، سازمان مدیریت و 
برنامــه ریزی و شــرکت برق منطقه ای 
خراسان قرار است برق مورد نیاز شهرکها 
در قالب اجرای یک مدل مشارکتی تامین 
شــود لذا الزم است دستگاه های اجرایی 
مزبور نسبت به امضای تفاهم نامه و تامین 
برق مورد نیاز شــهرک صنعتی مشهد با 
توجه به اولویت اســتقرار صنایع در این 
شهرک و عبور خط انتقال ۱۳۲ کیوولت 
از فاز ۴ طرح توسعه شهرک اقدام کنند.

مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی 
خراســان رضوی گفت: شهرک صنعتی 
مشهد در طرح توسعه خود که واحدهای 
کارگاهی در آن مستقر می شوند، نیاز به 
احداث ایستگاه گاز تی.بی.اس با ظرفیت 
۲۰ هزار مترمکعب و خط تغذیه با برآورد 
چهــار کیلومتر برای آن دارد که نیازمند 

یاری شرکت گاز در این زمینه هستیم.
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کوتاه از جامعه

مطابق با آمار؛

بیشتر نوزادان بهار 
 امسال از »مادران«

 ۳۰ تا ۳۴ ساله 
»متولد« شده اند

مطابق با آمار منتشــر شــده از 
ســوی مرکز آمــار ایران، در بهار 
سال جاری اغلب موالید یعنی ۶۹ 
هزار و ۴۷ کودک از مادران و ۸۲ 
هــزار و ۹۷۳ کودک از پدران ۳۰ 
تا ۳۴ ساله متولد شده اند.اگرچه 
اغلب موالید متولد شــده در بهار 
امســال همانند بهار ۹۹ از پدران 
۳۰ تا ۳۴ ساله متولد شده اند اما 
این آمار در مورد مادران متفاوت 
است، به طوری که درحالی اغلب 
موالید بهار ســال قبل یعنی ۷۲ 
هزار و ۸۵ کودک از مادران ۲۵ تا 
۲۹ ساله متولد شده اند که بیشتر 
موالید بهار امسال )۱۴۰۰( یعنی 
۶۹ هــزار و ۴۷ کودک از مادران 
۳۰ تا ۳۴ ســاله به دنیا آمده اند.

در واقع بیشتر موالید بهار امسال 
بــه ترتیب از مــادران ۳۰ تا ۳۴ 
ســاله، ۲۵ تا ۲۹ ساله، ۲۰ تا ۲۴ 
ساله و ۳۵ تا ۳۹ ساله و از پدران 
۳۰ تا ۳۴ ســاله، ۳۵ تا ۳۹ ساله، 
۲۵ تا ۲۹ ســاله و ۴۰ تا ۴۴ ساله 
متولد شــده اند.از سوی دیگر اگر 
نگاهــی به آمارهای چهار ســال 
گذشــته ) ۹۶ تــا ۹۹( بیندازیم، 
درحالی از ســال ۹۶ تا ۹۸ اغلب 
موالید از مادران ۲۵ تا ۲۹ ســاله 
متولد شــده اند که این آمار برای 
ســال ۹۹ بــا اختــالف حدودا 
۳۷۰۰ کودک نســبت به موالید 
متولد شــده از مادران ۲۵ تا ۲۹ 
ســال  به مادران ۳۰ تا ۳۴ ســاله 
معطوف می شود.با این حال طی 
چهار ســال اخیر یعنی از ســال 
۹۶ تا ۹۹ همواره بیشــتر موالید 
از پدران ۳۰ تا ۳۴ ســاله متولد 
شــده اند.میانگین سنی پدران و 
مادران در والدت های ثبت شده 
در بهــار ۱۴۰۰ نیز به ترتیب ۳۴ 
و ۲۹ ســال اســت که این ســن 
برای نقاط روســتایی یک ســال 
کمتر گزارش شــده است.به نظر 
می رســد به دنبال افزایش سن 
ازدواج به ۲۹ ســال، سن بارداری 
نیز افزایش و به ۳۰ تا ۳۴ ســال 
رسیده باشد.در این میان ضرورت 
پرداخــت مشــوق هایی بــرای 
تســهیل ازدواج به موقع جوانان 
و در پی آن فرزندآوری در ســن 
مناســب نیز بیشتر احساس می 
شــود. امید می رود که با اجرایی 
شدن قانون حمایت از خانواده که 
در آن مشــوق هایی برای تسهیل 
ازدواج جوانــان و فرزنــدآوری 
در نظر گرفته شــده اســت، سن 

باروری و ازدواج، کاهش یابند.

رئیس شــورای شهر تهران:

هیچوقت قیمت 
واقعــی بلیت از مردم 

گرفته نشده است
رئیس شــورای اسالمی شهر 
تهــران اظهــار کــرد: برای 
افزایــش قیمت بلیت حمل و 
نقل عمومی و محاســبه نرخ 
بلیت راهکار های مشــخصی 

وجود دارد. 
در این زمینه به شــکلی دقیق 
محاسبه ها به انجام می رسد تا 
معلوم شود بهای بلیط وسایط 
نقلیه عمومی باید چه مقداری 
باشــد.اما اگر قرار باشد بهایی 
کــه برای بلیط از مردم گرفته 
می شود همان نرخی باشد که 
محاســبه شده در این صورت 
قیمت بلیط بسیار زیاد خواهد 

شد. 
ایــن نکته باید مورد توجه قرار 
بگیرد که ما هیچوقت آن رقم 
واقعــی مربوط به قیمت بلیط 
را از مــردم نگرفته ایم. درواقع 
در هیچ دوره ای از ادوار شورای 
شهر قیمت واقعی بلیط وسایل 
حمــل و نقل عمومی از مردم 
گرفته نشــده اســت.مهدی 
چمران افزود: همیشــه رقمی 
کمتــر از آن میــزان و نرخی 
که برای بهای بلیط محاســبه 

می شود گرفته شده است. 
ایــن کار به ایــن خاطر اتفاق 
افتاده تا ترغیبی باشــد برای 
مردم که بیشــتر به اســتفاده 
از وســایط نقلیه عمومی روی 
بیاورند. حتی در این زمینه هم 
دولت و هم شــهرداری هر دو 
موظف شده اند یارانه پرداخت 

کنند .

معاون هالل احمر:

زلزله رتبه یکم حوادث 
کشور دارد را در 

معــاون آمــوزش، پژوهش و 
فنــاوری جمعیت هالل احمر 
گفــت: آنچه از آمار بر می آید، 
مؤیــد ایــن واقعیت اســت 
که کشــور ما انــواع حوادث 
و مخاطــرات بســیاری را در 
کمین خــود می بیند و زلزله 
این مخاطره پر سر و صدا، رتبه 
یکم از نظر رخداد، تعداد کشته 
ها و خســارات اقتصادی را به 

خود اختصاص داده است. 
ایــن زنــگ خطر، ســال ها 
اســت در تعــداد زیــادی از 
شــهرهای مــا و در مناطق پر 
 خطــر از نظر زلزلــه، به صدا 

درآمده است.
 مهراب شــریفی سده با اشاره 
بــه تالش های بســیاری که 
بــرای افزایش آمادگی جامعه 
در مواجهــه با مخاطرات و به 
ویژه زلزله انجام شــده، افزود: 
ضروری اســت کــه تالش ها 
و کوشــش های بیشــتری به 
همــراه هم افزایی همه ارکان 
اجتماع انجام شــود تا شــعار 

»جامعه ایمن« تحقق یابد.
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رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
در رابطــه با ســویه جدید کرونــا، اظهار کرد: تحقیقات 
الزم برای ســویه جدید کرونا هنوز کامل نشــده است اما 
در صورتی که شــیوع آن در کشــور به حد زیادی برسد 
قطعا محدودیت ها مجدد اعمال خواهند شد و نسبت به 
تعطیل کردن مدارس اقدام خواهیم کرد. محمد مهدی 
گویا در ادامه اظهار کرد: در راستای جلوگیری از شیوع 

ســویه جدید کرونا، برای افرادی که از کشــور های دیگر وارد ایران می شــوند، 
سختگیری های الزم اعمال شده است. گویا در ادامه درباره تقسیم بندی سنی 

برای تزریق دوز ســوم واکســن کرونا، بیان کرد: تقسیم 
بندی ســنی برای تزریق دوز ســوم واکسن کرونا برای 
جلوگیری از ازدحام جمعیت در مراکز واکسیناســیون 
اعمال شده است و این مورد به مرتب کاهش پیدا می کند 
و تمام گروه های سنی واکسن کرونا را دریافت خواهند 
کــرد. رئیس مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت در پایان بیان کرد: برای تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا بیشترین تکیه ما به واکسن های ایرانی است و با ترتیبی که تولید کنندگان 

داخلی پیش گرفته اند، احتمال کمبود واکسن در کشور بسیار بعید است.

گرفت احتمال تعطیلی دوباره مدارس قوت 

خبر ویژه

بر اساس اعالم سازمان سنجش و آموزش کشور؛

مهلت ثبت نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۱ تمدید شد
ســازمان سنجش و آموزش کشور با صدور اطالعیه ای 
مهلــت ثبــت نــام در آزمــون ورودی مقطع دکتری 
نیمه متمرکز )Ph.D( ســال ۱۴۰۱ را تمدید کرد. بر 
اســاس این گزارش، به منظور فراهم کردن تسهیالت 
بیشــتر برای آن دســته از افرادی که تا تاریخ هشــتم 
آذر ۱۴۰۰ بــرای ثبت نــام اقدام نکــرده اند، ترتیبی 
اتخاذ شــده اســت که بتوانند تا روز جمعه دوازدهم 
آذر ۱۴۰۰ نسبت به ثبت نام یا ویرایش اطالعات خود 
اقدام کنند. الزم به ذکر است که ثبت نام برای شرکت 
در ایــن آزمون، به صورت اینترنتی و از طریق ســایت 

 اینترنتی ســازمان ســنجش آموزش کشور به نشانی
www.sanjesh.org انجــام می شــود و هر متقاضی 
براســاس ضوابط منــدرج در دفترچه راهنما می تواند 
در یک کدرشــته امتحانی ثبت نام و در آزمون مربوط 
شــرکت کند. بر اســاس برنامه زمانی پیش بینی شده 
 )Ph.D( آزمــون ورودی مقطــع دکتری نیمه متمرکز
ســال ۱۴۰۱ روز جمعه ششــم اســفند ۱۴۰۰ برگزار 
خواهد شد. توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون 
از روز سه شنبه سوم اسفند تا روز پنجشنبه پنجم اسفند 

۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش صورت می گیرد.

فراز و فرود های متعدد و ناتمام طرح رتبه بندی معلمان؛ 

10سالیکهسختگذشت
ماجــرای رتبه بندی معلمــان که فراز 
و فرود هــای متعدد، سرنوشــت آن را 
شــبیه قصه های هزار و یک شب کرده، 
در آســتانه ۱۰ سالگی دوباره به صحن 
پارلمــان رفته، اما ایــن بار هم به بهانه 
کســری بودجــه و آنچه بــا عنوان »بار 
تورمی اجرای الیحه« از آن یاد می شود، 
بــه در بســته خورده اســت. در نتیجه 
دولــت و مجلس به دنبال این هســتند 
کــه اجرای آن را برای مدتی نامعلوم به 
عقب بیندازند؛ اتفاقی که باعث اعتراض 
و ناراحتــی معلمــان شــده و آنها را بار 
دیگر ناامید کرده است.سرچشــمه این 
الیحه به ســند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش برمی گردد که در سال ۱۳۹۰ 
به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 
رســیده است. در فصل هفتم این سند، 
بندی با این مضمون نوشــته شــده که 
»اســتقرار نظام سنجش صالحیت های 
عمومی، تخصصــی و حرفه ای، تعیین 
مالک های ارزیابی و ارتقای مرتبه )نظام 
رتبه بنــدی( علمی و تربیتی معلمان و 
تقویــت انگیزه ارتقای شــغلی در آنان 
براساس نظام معیار اسالمی باشد« و آن 
را به عنوان راهکار ارتقای جایگاه معلمی 
معرفی می کند. دوم تیر ســال ۱۳۹۲، 
نظــام رتبه بندی حرفــه ای معلمان در 
هیأت دولت دهم تصویب شد.بر اساس 
مدلی که حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر 
وقــت آمــوزش و پــرورش اعالم کرده 
بــود، معلمان بــه چهــار مرتبه مربی 
معلم، اســتادیار معلم، دانشــیار معلم و 
استاد معلم تقســیم بندی می شدند تا 
با هر ســابقه ای که دارند متناســب با 
هم ردیف خودشان در دانشگاه، حداقل 
۸۰ درصــد حقوق دریافت کنند. پس از 
تغییــر دولت، ایــن طرح مورد بازنگری 
قرار گرفت و در اســفند ســال ۱۳۹۳ 

کلیــات نظــام رتبه بنــدی معلمان در 
قالب قانون مدیریت خدمات کشــوری 
تصویب شــد. هیــأت دولت وقت برای 
اجــرای نظــام رتبه بنــدی معلمان در 
ســال ۹۴، مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد تومان 
و برای ســال ۹۵، ۳۵۰۰ میلیارد تومان 
درنظر گرفت. بالفاصله معلمان نســبت 
به اجرای این طرح معترض شدند؛ چرا 
که معتقد بودند با طرح اولیه که در سند 
تحول بنیادین آمده، زمین تا آســمان 
فاصله دارد. مسئوالن آموزش و پرورش 
هــم در مقابــل گفتند آن چیزی که در 
قالب مرحله اول رتبه بندی اجرا شــد، 
۱۰ درصد از اصل طرح اســت و معلمان 
منتظر اجرای مراحل بعدی باشند.طبق 
وعده مســئوالن وقت آموزش و پرورش 
قــرار بود مرحلــه دوم طرح رتبه بندی 
معلمان در ســال ۹۵ و همچنین اجرای 
نظام رتبه بندی واقعی معلمان از ابتدای 
ســال ۹۶ اجرایی شود، اما این اتفاق رخ 
نــداد. در نهایــت ابتدای آبان ۹۷ اعالم 
شــد الیحه نظام رتبه بندی معلمان در 
کمیســیون تخصصی امــور اجتماعی 
هیأت دولت تصویب شــده و به زودی به 
هیــأت دولت می رود که این به زودی تا 
اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به طول انجامید 
و آیین نامــه اجرایی آن هم در روز های 

آخر دولت دوازدهم یعنی ۲۰ خرداد به 
هیأت دولت تقدیم شد.

علت ۱۰ سال معطلی چه بود؟
»نبود منابع و اعتبارات الزم« کلیدواژه ای 
است که بار ها در طول ۱۰ سال گذشته از 
زبان وزیران آموزش و پرورش و معاونان 
توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت 
آمــوزش و پرورش شــنیده می شــود. 
حســین فرخ نژاد، فعــال صنفی حقوق 
معلمــان تبریــز در این بــاره می گوید: 
»یکی از دالیلی که این طرح با شکســت 
مکرر مواجه شد، این بود که هیچ دولتی 
اراده ساماندهی وضعیت بودجه آموزش 
و پرورش و منابع انسانی این وزارتخانه را 
ندارد. در واقع مســائل آموزش و پرورش 
هیچــگاه از اولویت های دولت ها نبوده و 
هیچ گاه ما ندیدیم که روســای جمهور 
به دنبال افزایش ســهم این نهاد آموزشی 
و پرورشی از تولید ناخالص ملی باشند«.

مواجهه دولت سیزدهم با رتبه بندی
طبق مصوبه هیأت دولت دوازدهم، قرار 
شد این الیحه از ابتدای مهر ۱۴۰۰ اجرا 
و حتی معوقه شــش ماهه اول سال نیز 
به حساب معلمان واریز شود، اما این اتفاق 
نیفتاد. درســت یک ماه بعد از اســتقرار 

دولــت جدید، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجــه اعالم کرد که »اگر اجرای طرح 
بیش از رقم تعریف شــده باشــد، منجر 
به خلق پول یا اســتقراض خواهد شــد 
که ســازمان برنامه و بودجه به هیچ وجه 
به دنبال افزایش اســتقراض و خلق پول 
نیست«. سپس این طرح چندین بار بین 
کمیسیون آموزش و تحقیقات و صحن 
علنی مجلس رد و بدل شد تا در نهایت 
در روزهای گذشــته خبــری به نقل از 
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای 
اســالمی مبنی بر اینکه دولت خواهان 
پس گرفتــن الیحه رتبه بندی معلمان 
است، منتشر شد؛ خبری که نیکزاد آن 
را تکذیــب کــرد و گفت: »این طرح در 
دســتور کار اولویت دار مجلس است«. 
تاکنون ارقام مختلفی برای اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان از ســوی نمایندگان 
مجلس، رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
و وزیر اقتصاد و امور دارایی عنوان شده 
اســت. قاسم احمدی الشــکی، معاون 
حقوقــی و پارلمانــی آموزش و پرورش 
در این بــاره گفت: »نمایندگان مجلس 
می گوینــد بودجه مورد نیاز برای طرح 
رتبه بندی ۵۰هزار میلیارد تومان است، 
امــا مــا معتقدیم که با ۲۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار اولیه هم می توان این طرح 
را اجرا کرد«. این صحبت های متناقض 
از یک سو و طوالنی شدن فرایند بررسی 
در مجلس از ســوی دیگر و این پا و آن 
پــا کردن دولت برای اجرای آن، صدای 
معلمان را درآورده است. فرخ نژاد، فعال 
صنفــی معلمان تبریز در این باره گفت: 
»مســئوالن درباره طــرح رتبه بندی از 
این اصل که »از این ستون تا آن ستون 
فرج است« تبعیت و ظاهرا با این شیوه 
می خواهنــد مطالبه معلمان را به مرور 

تهی از معنا کنند«.

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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 »مادر ایران« منتشر شد

امید و زندگی به روایت 
مادر شهیدان فرجوانی 

خاطــرات شــفاهی عصمــت 
احمدیــان، مــادر شــهیدان 
اسماعیل و ابراهیم فرجوانی به 
قلم نورالهدی ماه پری و توســط 
انتشــارات »راه یار« منتشــر و 

روانه بازار نشر شد.
این کتاب، روایتی داســتانی از 
زندگی پرفراز و نشــیب عصمت 
احمدیان، مادر شهیدان ابراهیم 
و اسماعیل فرجوانی است. خانم 
احمدیان که از جمله بانوان فعال 
در ستاد پشتیبانی دفاع مقدس 
اهــواز بــود، پــس از جنگ، به 
صورت جدی وارد فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی می شود، به 
طوری که او امروز یکی از بانوان 
تأثیرگذار و الگو در اهواز اســت 
و همچنان در ۷۳سالگی، عالوه 
بــر امور خیریه، با پیگیری های 
فراوان، بــه دنبال کارآفرینی و 

ایجاد شغل برای مردم است.

چهار فیلم جدید راهی 
سینماها می شوند

 شورای صنفی نمایش با اعالم 
تاریخ دقیق اکــران چهار فیلم 
جدید از درخواست به سازمان 
ســینمایی برای حمایت های 
کرونایــی از پخــش فیلم ها تا 

پایان سال خبر داد.
 جلسه شورای صنفی نمایش با 
حضور اعضا تشکیل و طبق آن 
مشخص شد که فیلم سینمایی 
»بندر بند« به کارگردانی منیژه 
حکمت از دهــم آذر ماه اجازه 

اکران خواهد داشت.
همچنیــن فیلــم ســینمایی 
بــه  بی دقــت«  »جنایــت 
کارگردانــی شــهرام مکــری 
و دو فیلم »بی همــه چیز« به 
کارگردانــی محســن قرایی و 
»اتومبیل« به کارگردانی علی 
میری رامشه از ۲۴ آذرماه مجاز 
به اکران در ســینماهای کشور 

خواهند بود.
در این جلســه مقرر شده است 
که ســینماهای سراسر کشور 
اجازه اکران کمتر از ۳ ســانس 
برای هر فیلم را نداشته باشند 
بجز ســانس ها ســاعت های 
۱۰ شــب به بعد. عالوه براین 
اعضای شورای صنفی نمایش 
به مدیریت سازمان سینمایی 
پیشــنهاد داده اند که تا پایان 
سال نسبت به پرداخت حمایت 
کرونایی بــرای آماده ســازی 
پخش فیلم ها دست کم تا مبلغ 
یکصد میلیون تومان مساعدت 
شود.بر اســاس مصوبه جلسه 
امروز شــورای صنفی نمایش 
فیلم های سینمایی طبق آیین 
نامه اکران می توانند ۳۰ ثانیه 
تبلیغ تجاری در ابتدای نمایش 

داشته باشند.

فرهنگ و هنر

گرم ترین  کرمان  کویر شهداد 
کره زمین نقطه 

کویر شــهداد کرمان منطقه ای در دل 
اســتان کرمان در نزدیکی شهرستان 
شــهداد اســت که پدیده جالبی به نام 
کلوت را در خود جای داده است. منظور 
از کلوت برجســتگی هایی است که در 
دل کویر سر برآورده اند. سطح باالترین 
نقطه از این برجستگی ها کامال صاف 
است اما سطحی که رو به باد قرار گرفته 
کامال شیبدار است. معموال تشکیل این 
برجستگی ها نتیجه رسوبات قدیمی 
دریاچه ها است که به صورت تپه های 
فرسایشــی ظاهر شــده اند. عده ای بر 
این اعتقادند که واژه کلوت از دو بخش 
»کل« و »لوت« تشکیل شده است که 
کل به معنای آبادی بوده و لوت به دشت 

لوت اشاره دارد.
کلوت شــهداد کرمان یک جاذبه 
منحصــر به فرد و طبیعی اســت 
که مشــابه آن تنها در منطقه یوتا 
ایاالت متحــده آمریکا قابل رویت 
اســت. کلوت شــهداد بــا تصاویر 
بســیار زیبــا و جذابــی که اندکی 
هم رمزآلود هســتند، هر ساله عده 
زیــادی از گردشــگران داخلی و 
خارجــی را به ســمت خود فرا می 
خوانــد و به میزبانــی از آن ها می 
پــردازد. وجود این پدیده کم نظیر 
و مشــاهده آن از فاصله ای نزدیک 
خــود به تنهایی کفایت می کند تا 
یک گردشــگر عالقه مند به کویر 
عازم این منطقه شده و به گشت و 
گذار در آن بپردازد؛ با این حال کویر 
شهداد کرمان تفریحات دیگری را 
نیز پیش روی گردشگران قرار می 
دهــد و مخصوصــا در فصل پاییز 
آن هــا را به یک ســفر لذت بخش 
و خاطــره انگیز دعوت می کند.دو 
عامل که همواره در تشکیل پدیده 
کلــوت ایفای نقش می کنند آب و 
باد هستند؛ به طوری که هر بار که 
بــاران می بارد و باد می وزد کلوت 
ها شکل متفاوتی به خود می گیرند. 
بادی که کلوت های شــهداد را به 
وجود می آورد بادهایی اســت که 
طی یــک دوره ۱۲۰ روزه از طرف 
اســتان سیستان و بلوچستان می 
وزد و موجب فرسایش دیواره های 
کلوت ها شــده و چهره جدیدی به 
این پدیده های زیبای طبیعی می 
بخشد. برخی از کارشناسان زمین 
شناسی معتقدند که رودشور بیش 
از هر عامل دیگری در شکل گیری 
کلــوت های شــهداد کرمان تاثیر 
دارد. آب ایــن رود رطوبــت الزم 
برای تشــکیل کلــوت ها را فراهم 
مــی کند و دیواره آن ها را مرطوب 

نگه می دارد. 

گردشگری

ســازمان بهداشــت جهانی اعالم کرده اســت که افزایش تعداد موارد، بستری در 
بیمارستان های آفریقای جنوبی لزوماً نشان دهنده شدت سویه جدید نیست.

ســازمان بهداشــت جهانی )WHO( اعالم کرد که تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر 
انتقال یا شدت سویه جدید ویروس کرونا )اُمیکرون( وجود ندارد.این سازمان در 
بیانیه ای اعالم کرد که هنوز مشــخص نیســت که آیا اُمیکرون در مقایســه با انواع 
دیگر از جمله دلتا، قابل انتقال تر است یا خیر؛ مثاًل راحت تر از فردی به فرد دیگر 
سرایت می کند یا خیر.سازمان بهداشت جهانی  گفت: با افزایش تعداد افرادی که 
آزمایش آن ها مثبت بوده و میزان بســتری شــدن در بیمارستان آفریقای جنوبی، 
گمان می رود این نوع  برای اولین بار گزارش شــده و گمان می رود منشــأ گرفته 

اســت، بنابراین این موضوع به معنای میزان انتقال یا شــدت باالتر ســویه نیست و 
در حال حاضر هیچ اطالعاتی وجود ندارد که نشان دهد عالئم مرتبط با اُمیکرون 
با ســایر انواع متفاوت اســت. سازمان بهداشت جهانی همچنین هشدار داده است 
که؛ افرادی که قباًل به کرونا مبتال شدند، در مقایسه با سایر گونه های نگران کننده 
می توانند راحت تر به اُمیکرون مبتال شــوند و این ســویه نیاز به مطالعات بیشــتر 

برای درک بهتر دارد.
همچنین مطالعات برای کشــف اثربخشی واکسن های کووید-۱۹ و آزمایش های 
فعلی روی نوع جدید، نشــان می دهد که  دارو های مورد اســتفاده در درمان کرونا 

می تواند در درمان اُمیکرون نیز موثر باشد.

سازمان بهداشت جهانی:

شواهدی مبنی بر انتقال سریع نوع ُامیکرون وجود ندارد

دریچه علم

چهره ها 

کارتون 

پشت پرده 
فرار مغزها را 

ببینید!
عدم توجه به شایسته 
ساالری در انتصابات 

کشور و موج مهاجرت 
نخبگان از کشور در 

سال های اخیر، سوژه 
کارتونی از پروانه 

ایزدخواست در صفحه 
اینستاگرامش شد.

 با شروع اکران فیلم »شهر گربه ها« و در پی افزایش 
حواشــی و حساســیت ها به آن، سیدجواد هاشمی، 
کارگردان این اثر، از قضاوت  آدم های مذهبی درباره 

خودش و فیلمش گله کرده است.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شــهر در 
مجلس، در تذکر شفاهی جلسه علنی خطاب به وزیر 
ارشاد گفت: این گربه رقصانی که در فیلم سینمایی 
شهر گربه ها اتفاق افتاده است متوقف شود؛ چرا که 
این موضوع احساسات متدینین و مذهبی را جریحه دار 
کرده است، اینکه مجوز اکران چنین فیلم هایی داده 
می شود مخالف موازین نظام دینی است. درخواست 
می کنم وزیر درمقابل فشــارهای وارده مقاومت کند 
و اکــران این فیلم را به خاطر صیانت از خون شــهدا 

تعطیل کند.
برخی از انتقادها هم تنها براساس تیزری که از فیلم 
منتشر شده بوده است. روزنامه جوان این گونه به فیلم 

و احتماال تیزرش حمله کرده است:
روزگار عوض شده است! در سال هایی زندگی می کنیم 
که وجوه استکبارستیزی و شیوه های مقابله با تهاجم 
فرهنگی دچار تغییرات ماهوی شده و به شکل غیرقابل 
باوری همه مرزها را درهم نوردیده است و می توان با راه 
انداختن بساط قر و آواز در بین گربه ها و پلنگ ها هم 
سبوعیت و درندگی گرگ هایی مثل ترامپ تروریست 
را برای نســل جدید و قدیم تبیین کرد و هم »خوی 

استکبارستیزی« را به معنای تام تصویر کرد!
البته تنها کسانی اجازه ورود به ساحت استکبارستیزی 
و ترامپ شناسی را دارند که اوالً سابقه ۳۰سال مربیگری 
تربیتی داشته باشند، ثانیاً بارها در فیلم های مختلف 
سینمایی شهید شده باشند! عذر بدتر از گناه مصداق 

همین حرف است.
این حاشیه ها آن قدر زیاد شده که سیدجواد هاشمی 
گفته اســت فیلم را اصالح می کند. او در گفتگویی 
که با ایســنا داشــته در پاســخ به این سوال که نقش 
ســازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
دولت سیزدهم که شورای پروانه نمایش جدیدش یک 
هفته قبل به این فیلم مجوز اکران داده، چیســت؟ و 
آیا همراهی با اصالح این فیلم به معنای کوتاه آمدن از 
مجوز صادر شده توسط شورا و رد تصمیم اعضای آن 

نیست؟ گفته است:»نسبت به من و آثارم حساسیت 
ایجاد شــده اســت و کامال مشخص است که اگر من 
ســازنده یکی دو فیلم دیگری که االن در حال اکران 
است بودم، حتما جماعت حزب اللهی اجازه اکران آن را 
نمی دادند. برای من سوال است که اگر پالن های رقص 
سریال »پایتخت« را کنار هم بگذارند و یک تیزر بسازند 
آیا کسی اعتراض می کند و کمپین به راه می افتد؟ خیر، 
این شرایط برای من درست شده وگرنه چنین چیزی 
اپیدمی شــده و در جامعه و خانه ها رخ می دهد، در 
سریال ها هم دیده می شود. حتی برای گفتن مفاهیم 
درســتی که هدف جمهوری اسالمی است باالخره 
گاهی هم رقص و هم حتی بی حجابی در فیلم ها اتفاق 

می افتد. آیا به همه آن ها اعتراض می شود؟
بــا این حال تصمیمم بــرای حذف برخی پالن ها نه 
بخاطر شیطنت های بعضی خبرگزاری ها بلکه به این 
خاطر است که متاسفانه برخی افرادی که اصالً فیلم را 
ندیده اند با قضاوت جلو می روند و من این کار را می کنم 
تا یاد بگیریم به همدیگر احترام بگذاریم. امیدوارم آن ها 
نیز به من احترام بگذارند، فیلم را ببینند و متوجه شوند 

که قضاوت شان درست نبوده است.
ســیدجواد هاشــمی چنــدی پیش بــرای بازی 
در ســریال »زخــم کاری« و سکانســی کــه بدون 
 لبــاس در اســتخر نشســته بود هدف انتقــاد قرار 

گرفته بود.

گربه ها ناراحتی شدید جواد هاشمی از قضاوت ها درباره خودش و فیلم شهر 


