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پیش بینی قیمت خودرو در صورت احیای برجام

کاهش قیمت های رسمی خودرو بعید است
   یک کارشناس خودرو در رابطه با قیمت خودرو در کارخانه در صورت احیای برجام، 
کید دارد: در مورد قیمت ها بایستی با احتیاط صحبت کرد. با توجه به تفاوت قیمت ها  تا
خ ارز، قیمت خودرو در بازار هم پایین خواهد آمد  از کارخانه تا بازار، در صورت کاهش نر

امــا بایــد توجــه داشــت کــه قیمــت تمــام شــده خودروهــا ۳۰ تا ۵۰ درصــد پایین تر از قیمت 
دســتوری آن هــا اســت؛ بنابرایــن حتــی در صــورت احیــای برجــام هــم قیمــت  کارخانــه ای 

 | صفحه 3 محصوالت بایستی اصالح شود...

صفحه 2 

کرات وین؛ روزشمار مذا

این روزها در هتل کوبورگ چه خبر است؟
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 اصغر فرهادی 
شگفتی ساز شد

     جوایــز ســاالنه هیــات ملــی نقــد آمریــکا 
دو جایــزه بهتریــن فیلــم خارجی و بهترین 
فیلمنامــه اصلــی ســال را بــه »قهرمــان« 

ساخته اصغر فرهادی داد...

باقری: 

 رفع تحریم ها 
گام نیست گام به 

     معاون وزیر خارجه جمهوری اســالمی 
ایران با اعالم اینکه بحث رفع تحریم ها، گام 
به گام نیســت، گفت که عالوه بر ۲ ســندی 
کــه در اختیــار طرف مقابل قرار گرفت، ســند 
ســومی هــم هســت کــه هنــوز ارائــه نشــده 

 | صفحه 2  | صفحه 8 است...

تصویب افزایش تولید اوپک 
پالس در ماه آینده

4

پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی 
 به سرپرستان خانوار 

مبتال به کرونا
3

 کودک همسری 
یا  کودک آزاری

7

آینده عرصه ادبیات در گرو 
قیمت کاغذ!

8

نوسانات بازار ارز تاثیری بر 
قیمت تلفن همراه نداشت

3

 نقش اساسی بانک مرکزی 
در کنترل نوسانات بازار ارز 

  مجید شاکری 
کارشناس اقتصادی

سیاست فروش ارز 
بــا کارت ملی یک 
رویــه اثرگــذار بر 
قیمت دالر کاغذی در بازار تهران اســت 
و»چســبندگی قیمت ارز در صرافی ها 
به بازار آزاد« سیاســت بهتری نسبت به 
بخشــنامه اخیر بانک مرکزی )فروش ارز 
در ازای ارائه بلیط ســفر خارجی و ویزا( 

خواهد بود.
همچنین افزایش میزان سهمیه اسکناس 
مســافری )از 2 هــزار بــه 2 هزار و 200 
یورو(، اگر با نیت ارســال سیگنال دست 
برتر بانک مرکزی در بازار اسکناس بوده، 
پیام  درستی به بازار مخابره نخواهد کرد.

با این وجود، برخی رســانه ها با اشــاره به 
تفــاوت بیــش از 2500 تومانی قیمت 
دالر در صرافــی ملــی )26.480( و بازار 
آزاد )29050(، خریــد بلیــط هواپیما و 
کنسل کردن آن و برخی حتی امکان جعل 
مدارک ســفر! به منظور آربیتراژگیری از 
منابــع ارزی بانک مرکزی را دور از ذهن 
نمی داننــد. طیفی نیز پــا را فراتر از این 
گذاشــته و معتقدند، با توجه به ســود 
5 میلیونی دســتیابی به ارز سهمیه ای، 
تالش ســودجویان برای دور زدن قانون 
مذکــور ادامــه خواهد داشــت. به نظر 
می رســد در صورت تداوم این وضعیت، 
عالوه بر عدم النفع دولت، موجب می شود 
تالش های بانک مرکزی برای جلوگیری 
از تأمیــن ارز بــرای مصارف غیرواقعی با 

مشکل مواجه شود.
در دو سال گذشته ارز سهمیه ای به عنوان 
یک کانال اثرگذار در کنترل نرخ ارز در بازار 
تهران عمل می کرد، به این شکل که بانک 
با فروش ارز پایین تر از قیمت صرافی ملی، 
نرخ ارز در بازار را کاهش می داد. در نتیجه 
این سیاست، شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. 
بعد از تغییرات مدیریتی بانک مرکزی در 
ابتدای ســال جاری، قیمت صرافی ملی 
بــرای مدت طوالنی تغییری پیدا نکرد و 

رویه قبلی کنار گذاشته شد.
همیــن اختالف نــرخ ارز بین بازار آزاد و 
صرافی ملی، زمینه رفتار های سودجویانه 
و اجــاره کارت ملــی بــرای دریافت ارز 
ســهمیه ای را فراهــم کرد. فــروش ارز 
ســهمیه ای تا قبل از سال جاری به دلیل 
عدم اختــالف فاحش بین نرخ بازار آزاد 
و صرافی ملی، انگیزه ای برای سودجویی 
نبوده اســت. اگر بانک مرکزی برنامه  ای 
بــرای مدیریــت بازار ارز بــه معنی بازار 
اسکناس در نظر دارد، باید برنامه دیگری 
برای بازار حواله نیز طراحی کند. در رویه 
قبلی کنترل بازار اسکناس به خوبی انجام 
شــده بود، اما در برنامه ریزی بازار حواله 

ضعف وجود داشت.
 منبع: تسنیم

یادداشت

 موضوع درگیری با طالبان 
 در مرزهای شرقی 

با یک تماس حل شد
نماینده ویژه ایران در امور افغانســتان با 
اشــاره به درگیری های روز چهارشنبه در 
مرزهای شرقی گفت: با کابل تماس گرفته 

شد تا جلوی تیراندازی ها گرفته شود. 
حســن کاظمی قمــی نماینــده ویژه 
جمهوری اسالمی ایران در امور افغانستان 
و سرکنسول پیشــین کشورمان در این 
کشــور درباره حمله به مساجد شیعیان 
در افغانســتان می گوید: داعش و طالبان 
بــه خون یکدیگر تشــنه اند، زیرا داعش 
نیرو های زیادی از طالبان را کشته است. 
داعش از مرز پاکســتان وارد افغانســتان 

می شود.
 ایــن دیپلمــات کشــورمان معتقــد 
اســت داعش از لحــاظ ایدئولوژی جزو 
ســلفی های تنــدرو و وهابی های تندرو 
است، ولی طالبان اینگونه نیستند، برخی از 
مفتی های طالبان تحصیل کرده سعودی 
انــد؛ و به همیــن دلیل برخی از مفتی ها 
تندرو هســتند، اما در طیف وهابیت قرار 
نمی گیرند. این ها دنبال اجرای شــریعت 
فقه حنفی اند. کاظمی می گوید شاید این 
افراد در جریان حکمرانی به شخصیت های 

سیاسی تبدیل شوند. 
سفیر پیشین کشــورمان در افغانستان 
دربــاره درگیــری روزهای گذشــته در 
مرزهای شــرقی کشورمان گفت: با کابل 
تماس گرفته شــد تا جلوی تیراندازی ها 

گرفته شود و موضوع حل شود.

خبر ویژه  ترکیه بار دیگر درگیر بحران ارزی است. 
لیر در ســال جاری بیش از 40 درصد از 
ارزش خود را در برابر دالر از دست داده 
اســت و بدترین عمکرد را در بین تمام 

ارز های بازار های نوظهور دارد.
این کاهش ســریع ارز موجی از احتکار 
دالر را به همراه داشــت و شاهد منظره 
غیــر معمول اعتراض مردمی بودیم که 
بــه خیابان ها آمدند تــا علیه اقدامات 
»رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس 
جمهوری ترکیه در مســائل اقتصادی 
اعتراض کنند. اردوغان، اما مشــکالت 
اخیــر را به گردن خارجی ها و حامیان 

آنان می اندازد.
لیر چرا ســقوط کرده اســت آیا این به 
خاطر سیاست های اردوغان بوده است؟ 
یــا به دلیل توطئه خارجی؟ آیا بدترین 
رویداد ها برای لیر در راه هستند؟ شبکه 
خبری»الجزیــره« در قالب پرســش و 
پاسخ های کوتاه به چرایی کاهش ارزش 

لیر در ترکیه پرداخته است.
چرا لیر سقوط کرد؟

مشــکالت اخیر لیر پس از آن آغاز شد 
کــه بانک مرکــزی ترکیه در تاریخ ۱8 
نوامبــر نرخ بهره را به میزان یک درصد 
کاهش داد که به دنبال کاهش نرخ بهره 
از ســپتامبر بود و این پیام را به بازار ها 
انتقال داد که در دســامبر نیز بار دیگر 

نرخ بهره کاهش خواهد یافت.

خ بهــره و ارزش پــول  رابطــه بیــن نــر
چیست؟

زمانــی کــه بانک مرکــزی نرخ بهره 
را کاهــش می دهــد پــول معمــوال 
بــرای اســتقراض ارزان تر می شــود 
 و ارزش آن نســبت بــه ســایر ارز ها 

کاهش می یابد.
آیا این مورد چیز بدی است؟

خیر، زمانی که نرخ تورم پایین است و 
شما در تالش برای آغاز رشد اقتصادی 
هســتید موضوع بدی نیســت. به طور 
کلی نرخ پایین بهره مصرف کنندگان را 
تشویق می کند تا برای خرید بیش تر وام 
بگیرند و صاحبان کسب و کار ها را برای 
گسترش عملیات و استخدام کارکنان 
تــازه نیز ترغیب به گرفتن بیش تر وام 
خواهد کرد. نرخ پایین تر بهره، صادرات 
یک کشور را نسبتا ارزان تر و در نتیجه 
رقابتی تر در مقایســه با کاال های سایر 
کشــور ها می کند همه این موارد باعث 

تشویق رشد اقتصادی می شود.
خ بهره را در  پس چرا زمانی که ترکیه نر
ماه نوامبر کاهش داد لیر قربانی شد؟

زیرا وضعیت تورم در حال حاضر طبیعی 

نیســت. اقتصاد های سراســر جهان به 
دلیل وجــود تنگنا های زنجیره تامین 
و کمبود مواد خام تحت فشــار قیمتی 
قــرار گرفته اند و ترکیه نیز از این قاعده 

مستثنی نیست.
وضعیــت تــورم در ترکیــه چقــدر بــد 

است؟
در ماه اکتبر تورم ساالنه قیمت مصرف 
کننده در ترکیه نزدیک به 20 درصد 
بود با افزایش چهار برابر ســریع تر از 
نــرخ هــدف 5 درصد. نرخ بهره معیار 
ترکیــه در حال حاضر ۱5 درصد بوده 
است. مسلما زمانی که نرخ بهره را در 
شرایطی که نرخ تورم باالست کاهش 
می دهد این اقدام باعث تورم بیش تری 

خواهد شد.
آیــا ســایر اقتصاد های نوظهــور از ترکیه 
در  را  بهــره  خ  نــر و  می کننــد  پیــروی 

کنش به تورم کاهش می دهند؟ وا
خیــر، در واقــع کامــال برعکس عمل 
می کنند. کره جنوبی، روســیه، برزیل، 
مکزیک و مجارســتان همگی نرخ بهره 
را افزایــش داده اند تا تالش کنند تورم 

مهار شود.

خ  پــس چــه کســی مخالــف افزایــش نر
بهره ترکیه برای مبارزه با تورم است؟

»رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس 
جمهوری ترکیه معتقد است که کاهش 
نرخ بهره رشــد اقتصادی و صادرات را 
تقویت می کند و باعث اشــتغال زایی 

شده و با تورم مقابله می کند.
آیــا اقتصــاد ترکیــه در حــال رشــد 

است؟
بله، اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم 
نسبت به سال قبل ۷.4 درصد رشد 
کــرد. به طور خاص صادرات ترکیه 

قوی بوده است.
آیا این بدان معناست که اردوغان 

درست می گوید؟
در حالی که رشــد اقتصادی ســالم 
طبیعتــا باید باعــث بهبود کیفیت 
زندگــی ترک ها شــود این موضوع 
بــه دلیل افزایش نرخ تــورم اتفاق 
نمی افتد. کســب و کار های ترک که 
به کاال های وارداتی وابسته هستند 
با هزینه های باالتری روبرو شده اند، 
زیــرا لیر قدرت خرید بســیاری کم 
تری دارد. از آنجایی که شــرکت ها 
این هزینه واردات باالتر را به مصرف 
کنندگان انتقال می دهند خانوار های 
ترکیه به ویژه خانوار های کم درآمد 
بــا قیمت های باالتر برای خرید کاال 

دست و پنجه نرم می کنند. 

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

66917312      66915268 

چرایی کاهش ارزش لیر در ترکیه

چرا لیر ترکیه سقوط می کند؟
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سیاست 2
باقری: 

 رفع تحریم ها 
گام به گام نیست

معاون وزیر خارجه جمهوری اســالمی 
ایران با اعالم اینکه بحث رفع تحریم ها، 
گام به گام نیســت، گفت که عالوه بر 2 
ســندی که در اختیار طرف مقابل قرار 
گرفت، ســند سومی هم هست که هنوز 

ارائه نشده است.
علــی باقری معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفتگو 
با خبرگزاری کیودو ژاپن در پاسخ به این 
ســوال که در دو ســند ارائه شده از سوی 
ایــران به طرف های مقابــل آیا موضوع 
رفــع تحریم هــا گام به گام خواهد بود یا 
به صورت یکجا؟ خاطرنشــان کرد: رفع 

تحریم ها گام به گام نیست.
باقری همچنین درباره مدت زمان راستی 
آزمایی نیز بیان کرد: سه سند داریم که 
هنوز ســند سوم به طرف مقابل تحویل 

داده نشده است.
وی درباره بازخورد 2 سندی که به طرف 
مقابل ارائه شد نیز گفت که هنوز در حال 

گفتگو هستیم.
هیأت ایرانی در وین 2 سند شامل لغو 
تحریم ها و مسائل هسته ای را به طرف 
مقابل ارائه کرد. باقری معاون سیاسی 
وزیر خارجه در گفتگویی ارائه 2 ســند 
از ســوی ایران به طرف مقابل شــامل 
لغــو تحریم ها و مســائل هســته ای را 
نشانه جدیت جمهوری اسالمی خواند 
و گفت: در وین هســتیم که گفتگو ها 

را ادامه دهیم.

امیرعبداللهیان:

  با عزم جدی
 به وین رفته ایم

وزیر امور خارجه کشــورمان اظهار کرد: 
همه کشورها در این شرایط باید به کمک 
مردم افغانستان بشتابند و ما نیز آمادگی 
داریم کمک های انسان دوستانه از طریق 
هوایی یا زمینی را به افغانستان تسهیل 

کنیم.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
کشورمان در گفتگوی تلفنی با »هایاشی 
یوشیماسا«، وزیر امور خارجه ژاپن درباره 
روابــط دو جانبه و تحوالت منطقه ای و 

بین المللی گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیــر امــور خارجه کشــورمان در این 
گفتگوی تلفنی با تبریک انتصاب هایاشی 
و ابالغ سالم رئیس جمهور کشورمان به 
مقامات عالی ژاپن، همچنین تشــکر از 
کمک های انســان دوستانه این کشور 
در زمینه مقابله با کرونا، به حضور چهار 
میلیــون مهاجر افغانســتانی در ایران 
اشــاره کرد و گفت: خوشبختانه تاکنون 
به 2.5 میلیون مهاجر افغانستانی واکسن 
تزریق شده است و ایران آمادگی ارسال 
کمک های بشردوستانه ژاپن برای مردم 

افغانستان را دارد.
امیرعبداللهیــان وضعیت نگران کننده 
انســانی در افغانســتان در آستانه فصل 
زمســتان را مــورد تاکید قــرار داد و بر 
ضرورت ارسال کمک های انسانی تاکید 

کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان درباره 
مذاکرات هســته ای در وین با تاکید 
بــر اینکه مــا از مذاکره جدی و یک 
توافق خوب استقبال می کنیم و باید 
طرف های مقابل از خود حســن نیت 
نشــان دهند، تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران با عزم جدی و دستورکار 
روشــن و منطقی شده به وین رفته 
است، اما درباره اراده و نیت آمریکا و 
سه کشور اروپایی خوش بین نیستیم.

رئیس جمهور گفت: ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و مشــارکت فعال بخش 
خصوصی در اقتصاد کشور باید محور های اصلی و مورد توجه دولت در بودجه ۱40۱باشد.

حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پنج شنبه شب در جلسه 
ســتاد هماهنگــی اقتصادی دولت، تاکید کــرد: در تدوین الیحه بودجه، جهت گیری ها و 
هدف گذاری هــا باید به ســمت تحقق و رعایــت محور های مدنظر مقام معظم رهبری در 
اصالح ســاختار بودجه باشــد. رئیس جمهور تعامل با مجلس شورای اسالمی و استفاده از 
نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعاالن اقتصادی را در امر تکمیل و جامعیت الیحه 
بودجه سال آینده کل کشور ضروری دانست و افزود: با توجه به تهیه سند تحول الزم است 

محور ها و جهت گیری های الیحه بودجه با این سند همسو باشد.
در این جلســه رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیز گزارشــی از چارچوب کالن و هدف مند 
الیحه بودجه سال ۱40۱ ارائه داد که در آن، جداول و سیاست های پیشنهادی در چارچوب 
محور های مورد تاکید رئیس جمهور تشــریح و مقرر شــد پس از تصویب نهایی در هیات 

دولت به اطالع مردم برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از روند ایجاد صندوق »پیشرفت و عدالت« در هر 
یک از استان ها به عنوان ابزاری برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری های مختلف 

گزارش داد.

رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

ثبات اقتصادی و تامین معیشت مردم محور اصلی بودجه باید باشد

خبر ویژه بین الملل

پیکر آیت اهلل سید رضی 
شیرازی روز جمعه در محل 
مسجد شفا که سال ها در آن 

نماز جماعت اقامه می کردند، 
در خیابان سیدجمال الدین 
اسدآبادی با حضور اقشار 

مردمی به سمت مسجد نور 
تشییع شد. / ایرنا

"بوریس جانسون" نخست 
وزیر بریتانیا سوار بر 
دوچرخه و در راه خرید 
از بازار غذا و نوشیدنی در 
خیابان داونینگ لندن/ 
آسوشیتدپرس

گزارش تصویری

ترامپ نامزد ریاست جمهوری 
آمریکا نمی شود!

»جــان ِکلــی« کــه در دوره ریاســت 
جمهوری دونالد ترامپ رئیس کارکنان 
کاخ سفید بود، گفته است که ترامپ در 

انتخابات 2024 نامزد نمی شود.
جــان کلی که در دولت ســابق آمریکا 
ســابقه وزارت امنیت داخلی و ســپس 
رئیس کارکنان کاخ سفید را دارد، درباره 
انتخابات 2024 ریاســت جمهوری این 

کشور اظهارنظر کرد.
اظهــارات جان کلی ژنرال بازنشســته 
ارتش آمریکا درباره احتمال نامزد شدن 
یا نشــدن دونالد ترامــپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری سال 2024 بازتاب 
زیادی در رســانه های آمریکایی داشته 

است.
جان کلی بیســت و هشــتمین رئیس 
کارکنــان کاخ ســفید در تاریخ آمریکا 
اســت و در دولت ترامپ از ۳۱ جوالی 
20۱۷ تا 2 ژانویه 20۱9 )9 مرداد ۱۳96 
تــا ۱2 دی مــاه ۱۳9۷( در این منصب 

حضور داشت.
به گزارش وبگاه »هیل«، او طی مصاحبه 
با نشــریه آمریکایی »آتالنتیک« اعالم 
کــرد کــه دونالد ترامــپ در انتخابات 
ریاست جمهوری 2024 نامزد نمی شود.

رئیس کارکنان کاخ ســفید و همچنین 
وزیر امنیت داخلی آمریکا در دولت سابق 
آمریکا گفــت: »ترامپ )برای انتخابات 
2024( نامزد نخواهد شد. او به صحبت 
در مورد آن ادامه خواهد داد حتی ممکن 
است بیانیه ای صادر کند، اما نامزد نخواهد 
شد و دلیل آن این است که او نمی تواند 
)در نظــر خودش و حامیانش( به عنوان 

یک بازنده دیده شود«.

آنگال مرکل در مراسم رسمی 
با مقام صدراعظمی آلمان 

خداحافظی کرد
آنــگال مرکل در آخرین ســخنرانی 
رســمی خود به عنــوان صدراعظم 
آلمان از اعتماد مردم این کشــور و 
همه دست اندرکاران کادر درمان به 
خاطر مبارزه بی امان با کرونا تشــکر 
کرد. مراســم وداع او در برلین با رژه 

سربازان مشعل به دست همراه بود.
 آنگال مرکل شامگاه پنجشنبه بعد از ۱6 
ســال صدر اعظمی آلمان طی مراسمی 
رسمی در محوطه وزارت دفاع آلمان در 

برلین از این مقام خداحافظی کرد.

تالش سناتور های آمریکایی 
برای اعمال تحریم های بیشتر 

علیه ایران
ســناتور های آمریکایی پیش نویسی را 
مطــرح کردند که دولت بایدن را مجبور 
به اعمال تحریم های بیشــتر علیه ایران 

می کند.
بــه گزارش خبرگــزاری رویترز، برخی 
از ســناتور های آمریــکا که شــامل هر 
دو حــزب جمهوری خــواه و دموکرات  
می شــوند در اقدامــی از دولــت بایدن 
خواســتند تحریم های بیشتری را علیه 

ایران اعمال کند.
آن هــا مدعی شــدند بــه دنبال تالش 
ایــران برای ربایش یک روزنامه نگار در 
نیویورک تحریم های جدیدی باید علیه 
ایران وضع شود. ایران اهمیتی به حقوق 

بشر نمی دهد.

کرات وین؛ روزشمار مذا

این روزها در هتل کوبورگ چه خبر است؟
دیدار هــای تیــم مذاکره کنده 
ایــران با گــروه ۱+4درجریان 
بــوده و لغو تمامــی تحریم ها 

اولویت اصلی ایران است.
 روز چهارم مذاکرات پنجشنبه 
در هتل کوبورگ وین برگزار شد. 
محور های مهم نشست های روز 
پنجشنبه، رفع تمامی تحریم ها 
علیه ایران و مســائل هسته ای 
بــود، بــه گونــه ای کــه قابل 

راستی آزمایی باشد.
روز پنجشنبه در دو نوبت صبح 
و عصــر دیدار هایــی میان علی 
باقــری رئیس هیــات مذاکره 
کننده جمهوری اسالمی ایران 
بــا انریکه مــورا معاون دبیرکل 
ســرویس اقدام خارجی احادیه 
اروپا و روسای سه هیات اروپایی 

انجام گرفت.
الوه بــر این علی باقری و رافائل 
گروســی مدیــر کل آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی در مورد 
مسائل فی مابین ایران و آژانس 
گفتگــو کردنــد، در این دیدار 
رئیــس هیات مذاکــره کننده 
کشورمان ضمن تاکید بر ادامه 
همکاری فنــی ایران با آژانس، 
ایفای نقش مثبت و سازنده این 

نهاد را خواستار شد.
همچنیــن کارگروه هــای رفع 
تحریم و موضوعات هســته ای 
نیــز عصر دیروز با حضور هیات 
کارشناسی ایران و ۱+4 تشکیل 
جلســه دادنــد و هیات مذاکره 
کننده کشــورمان پیشنهادات 
خــود را در قالب دو ســند لغو 
تحریم های ظالمانه و مســائل 
هســته ای به طرف مقابل ارائه 
کردند و امیدوارند که طرف های 
مقابــل بتواننــد درکوتاه ترین 
زمان به یــک جمع بندی برای 
ورود بــه گفتگو هــای جــدی 
برســند. همچنین هیات ایرانی 

از وجود ســند ســومی که در 
آن دربــاره نحوه ی اطمینان از 
برچیده شــدن تحریم ها مورد 
بررسی قرار می گیرد، خبر دادند 

که این سند هنوز ارائه نشده.
حســین امیرعبداللهیان وزیر 
امــور خارجــه کشــورمان در 
صفحه توئیتر خود نوشــت که 
مذاکرات وین با اولویت اساسی 
رفع تحریم ها و با جدیت جریان 
دارد و توافق خوب در صورتی در 
دســترس است که طرف غربی 

حسن نیت نشان دهد.
همچنیــن امیرعبداللهیان در 
گفت وگــوی تلفنــی با همتای 
ژاپنــی خود دربــاره مذاکرات 
هســته ای در وین بــا تاکید بر 
ایــن که با عــزم و اراده جدی و 
دســتورکار روشن به وین رفته 
ایــم، امــا دربــاره اراده و نیت 
آمریکا و ســه کشــور اروپایی 
خوشــبین نیستیم گفت که ما 
از مذاکــره جــدی و یک توافق 
خوب اســتقبال می کنیم و باید 
طرف های مقابل از خود حسن 
نیت نشــان دهنــد. وزیر امور 
خارجه ژاپن نیز با اســتقبال از 
آغاز گفتگو های وین، خواستار 
انعطاف طرفین برای رسیدن به 

یــک توافق مرضی الطرفین در 
مذاکرات شد.

علی باقری در مصاحبه با روزنامه 
انگلیسی میدل ایست آی گفت 
که ایران درباره توان موشــکی، 
قــدرت دفاعی و موضوعاتی که 
مربــوط به امنیت ملی کشــور 
می شــود هرگز مذاکره نخواهد 
کرد. هــم چنین اعالم کرد که 
االن مــورد مذاکرات مربوط به 
ایران نیســت بلکــه مربوط به 
آمریکاســت. چون آمریکایی ها 
بودند که برجام، قطعنامه 22۳۱ 
و مقــررات بین المللی را نقض 
کردند و از برجام خارج شــدند 
و تحریم هــای زیاد و جدیدی را 
علیه ملت ایران باز وضع کردند.
روزنامــه العربی الجدید به نقل 
از مشاور هیات مذاکراتی ایران 
در وین نوشت که پیشنهاد های 
جدید ایران شــامل اصالحات 
پیــش نویس هــای دوره های 
پیشــین اســت و مذاکرات به 
صورت حرفــه ای جریان دارد. 
طرف هــای اروپایــی با فشــار 
آمریکا مواجه هســتند. آمریکا 
می خواهد بخشی از تحریم های 
اصلی را حفظ کند و این موضع 
همچنان مانعی بر سر دستیابی 

به یک توافق است.
نخســت  پنجشــنبه  ظهــر 
وزیــر رژیم صهیونیســتی در 
گفت وگــوی تلفنــی بــا وزیر 
خارجــه آمریــکا، ضمن متهم 
کــردن ایران به باج گیری اتمی 
به عنوان تاکتیک برای مذاکره 
در وین، خواستار توقیف فوری 
مذاکرات و اعمال تدابیر سخت 

علیه ایران شده بود.
خطیب زاده ســخنگوی وزارت 
خارجه کشــورمان در پاسخ به 
اظهــارات نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی گفت که تعجبی 
ندارد رژیمی کــه پیدایش آن 
بــر مبنای جنــگ، تنش و ترور 
بــوده، همــواره از گفتگو بیزار 
اســت. رژیم صهیونیســتی با 
پیشــرفت گفتگو های در وین 
بــار دیگر چهــره واقعی خود را 

به نمایش گذاشته است.
پایــگاه میدل ایســت آی هم از 
درخواســت های مکــرر هیأت 
اروپایــی برای به تعویق افتادن 
جلســات مذاکره خبــر داده. 
همچنیــن این پایــگاه خبر از 
اختالف در گروه ۱+4 می دهد. 
هنگامی که نماینده یک کشور 
اروپایی از ایــران انتقاد و ایران 

را بــه انعطــاف ناپذیری متهم 
کــرد، هیات چین با اشــاره به 
توافــق آکــوس از ریــاکاری و 
سیاســت های دوگانه غرب در 
مســائل منع اشــاعه هسته ای 

انتقاد کرد.
دفتــر نمایندگی وزارت خارجه 
روسیه در وین در صفحه رسمی 
توئیتر خود اعالم کرد که ادعای 
به بن بســت رسیدن مذاکرات 
هســته ای با ایران کاماًل اشتباه 
اســت و همه طرف های دخیل 
در مذاکــرات بازگشــت توافق 
هســته ای بــه چارچوب توافق 
شــده بدون هرگونه پیوســت 
اضافــی یا معافیــت و حصول 
اطمینــان از ادامــه حیات این 

توافق را دنبال می کنند.
دور جدیــد مذاکــرات بیــن 
از روز  ایــران و گــروه ۱+4 
دوشــنبه هشتم آذر با برگزاری 
نشســت افتتاحیه کمیسیون 
 مشــترک برجام در وین رسما

 آغاز شد.
پــس از ورود دونالــد ترامپ به 
کاخ ســفید در دی مــاه ۱۳95 
)ژانویــه 20۱۷( و پس از چند 
اقــدام مقدماتــی، آمریــکا به 
صورت یکجانبــه و غیر قانونی 
در ۱8 اردیبهشــت ۱۳9۷ )8 
می 20۱8( از برجام خارج شــد 
و در دو مرحله تحریم های ثانویه 

علیه ایران بازگردانده شد.
بــه دنبــال خــروج یکجانبه 
و غیرقانونــی آمریــکا از ایــن 
تاریــخ  در  نهایتــاً  توافــق، 
 8(  ۱۳98 اردیبهشــت   ۱8
می 20۱9( شــورایعالی امنیت 
ملی جمهوری اســالمی ایران 
تصمیماتی در راســتای متوقف 
کردن گام به گام اجرای اقدامات 
داوطلبانه تعهدات هســته ای 

اتخاذ کند.

اخبار کوتاه
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3اقتصاد
کرات وین  مذا

باعث توقف روند 
 صعودی قیمت ها 

در بازار طال و ســکه شد
 بازار ســکه و طــال در هفته 
دوم آذر کار خــود را با توجه 
به افزایــش نرخ ارز صعودی 
آغاز کرد، اما از اواســط هفته 
با شــروع مذاکرات وین روند 
صعودی قیمت ها متوقف شد.

»محمد کشــتی آرای« نایب 
رییــس اتحادیه طال و جواهر 
تهران دربــاره تحوالت بازار 
سکه و طال طی هفته گذشته 
گفــت: در بازار های خارجی 
قیمــت انــس جهانی طال در 
روز پنجشــنبه به یک هزار و 
۷۷0 دالر رســید که نسبت 
بــه اول هفته 22 دالر کاهش 

داشت.
وی ادامــه داد: در طول هفته 
نیــز قیمت انس جهانی طال با 
توجه بــه تقویت ارزش دالر 
باعث کاهش سرمایه گذاری 
روی طال در بازار های جهانی 

شد.
کشتی آرای درخصوص بازار 
داخلی طال نیز گفت: در بازار 
داخلی نیز بیشــتر قیمت طال 
و انــواع ســکه تحت تأثیر ارز 
بــود و نرخ ارز نیز تحت تأثیر 

مذاکرات وین قرار داشت.
نایــب رییــس اتحادیه طال 
و جواهــر، افــزود: اول هفته 
گذشــته قیمت هــا صعودی 
بــود، اما از روز دوشــنبه که 
بحــث مذاکرات مطرح شــد 
قیمت ها ســیر نزولی داشت، 
امــا در مجموع در طول هفته 
قیمت ســکه و طال کاهش و 
افزایش قابل توجهی نداشت؛ 
بنابرایــن می تــوان گفت که 
شروع مذاکرات برجام موجب 
توقف قیمت ها شد و از اواسط 

هفته قیمت ها ثبات داشت.
کشتی آرای گفت: قیمت های 
پایــان هفتــه  گذشــته نیز 
نشــان دهنده ثبات است به 
طوری که سکه طرح جدید با 
قیمت ۱2 میلیون و 600 هزار 
تومان معامله می شــد که در 
مقایســه با اول هفته تغییری 
نداشــت.وی اظهارداشــت: 
حباب ســکه نیز در روز پایان 
هفته نسبت به ابتدای آن 50 
هزار تومان کاهش داشــت و 
در روز پنجشــنبه حباب هر 
قطعه ســکه برابر 2۷0 هزار 
تومــان بود.کشــتی آرای در 
پایــان گفــت: در مجمــوع 
قیمــت انواع ســکه و طال در 
طول هفته به دلیل مذاکرات 
تغییر محسوســی نداشــت 
و از صعــود بازمانده اســت؛ 
بنابرایــن هرگونــه اخباری 
که از مذاکرات منتشــر شود 
برقیمت هــا تاثیــر خواهــد 

گذاشت.

گفت و گو

سخنگوی انجمن واردکنندگان 
تلفن همراه:

 نوسانات بازار ارز
 تاثیری بر قیمت 

تلفن همراه نداشت
 سخنگوی انجمن واردکنندگان 
تلفــن همراه گفت: نوســانات 
ارزی در 2 هفتــه اخیر تاثیری 
بر قیمت تلفن همراه نگذاشته 
و در برخی مدل ها شاید کاهش 

قیمت نیز بوده ایم.
»محمدرضا عالیــان« درباره 
وضعیت بازار تلفن همراه گفت: 
روند طبیعی ثبت ســفارش و 
تخصیــص ارز، باعــث شــده 
بازار تلفن همراه اشــباع شود. 
همچنین در دســترس بودن 
تلفــن همراه در بــازار، باعث 
شده بازار رقابتی شکل بگیرد.

ایــن مقام صنفی با بیان اینکه 
شــرکت ها باید در فروش خود 
گــردش ایجاد کننــد، گفت: 
گاهــی اوقــات واردکنندگان 
تلفن همراه، دستگاه های تلفن 
را حتی بدون ســود به فروش 
می رســانند. اکنــون به دلیل 
اینکه شرکت های واردکننده، 
کاالهــای خود را از انبار خارج 
کرده اند شاهد باالرفتن قیمت 
نبوده ایم.وی بیان داشت: در 2 
هفته گذشــته، بازار ارز دارای 
نوســاناتی بوده اما اشباع بودن 
بازار باعث شــد این نوســانات 
روی قیمــت تلفن همراه تاثیر 
نگــذارد و در برخی موارد حتی 
قیمت ها تا 2 درصد نیز کاهش 

پیدا کند.
عالیــان افــزود: در تــالش 
هســتیم با برگزاری جلســه 
بــا ذی نفعان دولتــی، بازار را 
در همیــن حالت اشــباع نگه 
داریم تــا فرآیند تامین کاال با 
مشــکل مواجه و دچار اختالل 
نشــود، اگر تقاضا افزایش یابد 
و نتوانیــم کاالی مــورد نیاز را 
تامیــن کنیم تعــادل عرضه و 
تقاضــا بهم می خــورد و دچار 
افزایش قیمت خواهیم شد.وی 
درباره همکاری ذی نفع دولتی 
برای آرام نگه داشتن بازار تلفن 
همراه نیــز گفت: از زمانی که 
واردات تلفــن همراه به صورت 
رسمی و قانونی انجام می شود، 
ذی نفعــان دولتی همه تالش 
خــود را کرده اند تا با تســهیل 
شــرایط، بازار به انــدازه نیاز 
تامین شود. بنابر اعالم انجمن 
واردکنندگان تلفن همراه، در 
یک سال گذشته ۱8 میلیون و 
۳00 هزار دستگاه موبایل وارد 
کشور شده است. بر اساس این 
آمار، از این تعداد دســتگاه که 
وارد کشور شده، ۱۷ میلیون و 
640 هزار موبایل وارد شــبکه 
ارتباطــی کشــور و مصــرف 

شده اند.

یک کارشــناس خودرو در 
رابطــه با قیمت خودرو در 
کارخانه در صورت احیای 
برجــام، تاکیــد دارد: در 
مورد قیمت ها بایســتی با 
احتیــاط صحبــت کرد. با 
توجه به تفاوت قیمت ها از 
کارخانه تا بازار، در صورت 
کاهــش نــرخ ارز، قیمت 
خــودرو در بازار هم پایین 
خواهــد آمد اما باید توجه 
داشت که قیمت تمام شده 
خودروهــا ۳0 تا 50 درصد 
پایین تر از قیمت دستوری 
آن ها است؛ بنابراین حتی 
در صــورت احیای برجام 
هــم قیمــت  کارخانه ای 
محصوالت بایستی اصالح 

شود.
امیرحسین کاکایی افزود: 
اگــر قیمت مــواد اولیه و 
هزینه هــا تا حــدی پایین 
بیاید کــه اختالف قیمت 
دســتوری خودرو تا هزینه 
تمــام شــده آن را جبران 
کنــد، می تــوان گفت که 
قیمــت خودرو در کارخانه 
هــم پایین خواهد آمد، اما 
بعید به نظر می رســد زیرا 

قیمــت مواد اولیه همچون 
فــوالد و ورق آلومینیوم یا 
حقــوق ودســتمزدها که 
پاییــن نخواهد آمد. حتی 
اگر بطــور مثــال قیمت 
فــوالد ۱0 درصد کاهش 
یابد، بازهــم اختالف 40 
درصدی وجــود دارد؛ لذا 
کاهش قیمت های رسمی 

خودرو بعید است.
آنطور که به نظر می رســد، 
باتوجه به شرایط اقتصادی 
کشور و تورم های عمومی، 
کاهــش قیمت رســمی 
خودروهــای داخلی کمی 
دور از انتظــار بــه نظــر 

می رســد؛ چراکــه بعید 
اســت بــا امضــای برجام 
بتــوان هزینه های تولید را 
کاهش داد؛ ضمن اینکه به 
گفته کارشناسان در حال 
حاضر قیمت خودروها در 
کارخانه حداقل ۳0 درصد 
زیر قیمت دستوری است.

فربــد زاوه نیز در این رابطه 
معتقد اســت: بــا توجه به 
شــرایط فعلی شرکت های 
خودروساز، امضای برجام 
قطعا تاثیــری حداقل در 
کوتاه مــدت و میان مدت 
در قیمت هایشان نخواهد 
داشــت؛ چراکه با امضای 

برجــام، تنهــا اتفاقی که 
خواهد افتاد این اســت که 
می توانند  خودروســازان 
خریــد مســتقیم را آغاز 
کنند. درســت است که با 
خرید مستقیم تا حدودی 
هزینه ها کاهــش خواهد 
یافت اما مشــخص نیست 
که دولت و مجموعه وزارت 
صمت برای واردات خودرو 
چــه تصمیمــی خواهند 
گرفت؟ تــا زمانیکه خرید 
نقدی وجود داشــته باشد، 
هزینه ای کم نخواهد شــد 
کــه منجر به کاهش هزینه 
تمام شــده در شرکت های 

خودروســازی و به دنبال 
آن کاهــش قیمت خودرو 
در کارخانــه شــود. ضمن 
اینکه در حــال حاضر نیز 
هزینه تمام شــده بیش از 
قیمت  دستوری خودروها 

برآورد می شود.
امــا کریمی ســنجری در 
رابطــه بــا تاثیــر امضای 
برجــام بر قیمت خودروها 
در کارخانه خاطرنشــان 
کرد: بــا امضــای مجدد 
برجــام و تحقق آن، تولید 
خــودرو از منظــر تامین 
قطعــه با قیمت پایین تر و 
در زمان کوتاه تری میســر 
خواهــد شــد؛ بنابرایــن 
قیمت کارخانه ای خودرو 
نیز متناســب با آن پایین 
حقیقــت  در  می آیــد. 
همزمان قیمت در کارخانه 
و بازار رو به کاهشــی شدن 
می رود و تجربه سال ۱۳96 
تکرار می شود؛ البته باز هم 
الزم به تاکید است که این 
اتفاقــات با برجام شــروع 
می شود اما پایداری آن به 
نحوه عمل سیاست گذاران 

خودرویی بستگی دارد.

پیش بینی قیمت خودرو در صورت احیای برجام

کاهش قیمت های رسمی خودرو بعید است

وزیر اقتصاد و دارایی از پرداخت تسهیالت ۱0 میلیون تومانی از امروز 
به همه سرپرســتان خانوارهایی که به دلیل کرونا بســتری شــده اند، 
خبر داد. »احســان خاندوزی« با اشــاره به اینکه این تســهیالت برای 
کمک به کاهش خسارات ناشی از هزینه های درمان و دوری از کسب 
و کار پرداخت می شــود،  افزود: افراد مشــمول از طریق پیامک به بانک 
قرض الحســنه مهر ایران و یا بانک رســالت معرفی خواهند شــد.وزیر 
اقتصاد تاکید کرد که وام ۱0 میلیون تومانی فقط به سرپرســتان فاقد 
شغل پرداخت می شود.»عباس مرادپور« سرپرست معاونت بانک و بیمه 
وزارت اقتصاد نیز در این خصوص گفت: این وام ۱0 میلیون تومانی به 
سرپرستان خانوارهایی که به علت کرونا در بیمارستان بستری شده اند 

و فاقد شغل و درآمد ثابت هستند، پرداخت خواهد شد .
وی ادامه داد:  اطالعات مربوط به این افراد را از وزارت بهداشت دریافت 
و با اطالعات وزارت تعاون تطبیق داده می شود تا مشموالن شناسایی 
شوند سپس به افراد مشمول از طریق پیامک یا تلفن اطالع داده می شود.

سرپرســت معاون بیمه و بانک از هموطنان خواســت که به بانک ها 
مراجعه نکنند و در صورتی که مشمول طرح باشند، از طرف بانک های 

قرض الحسنه مهر ایران و بانک رسالت با آنها تماس گرفته می شود.
به گفته مرادپور، این وام ۳ ساله با اقساط ماهانه حدود ۳00 هزار تومان 
اســت. ضمانت وام نیز بر اســاس اعتبار ســنجی افراد است و اگر خوش 

حساب باشند، حداقل تضمین ها از آنها اخذ خواهد شد.

وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد:

پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به سرپرستان خانوار مبتال به کرونا

خبر

بخشــنامه تخصیص و پرداخت حقوق آذرماه از 
طریق سامانه یکپارچه نظام اداری صادر شد.

، بخشــنامه جدید ســازمان اداری و استخدامی 
به تمامی دســتگاه های اجرایی درباره حقوق و 
مزایای کارکنان خود که از محل بودجه عمومی 
دولــت )عمومی، متفرقه و اختصاصی( پرداخت 

می کنند، صادر شد.
این بخشنامه با اشاره به بند )الف( تبصره )20( 
قانــون بودجه ســال ۱400 کل کشــور و پیرو 
بخشــنامه ۳0 مهر معاون اول رئیس جمهور و 

نامــه دبیر هیــات دولت در خصوص تصمیمات 
متخــذه در جلســه هیات وزیــران و به منظور 
ســاماندهی و ایجاد انضبــاط مالی در پرداخت 
به موقع حقوق و مزایای کارکنان آمده است: از 
آذرماه ســال جاری، تخصیص و پرداخت حقوق 
و مزایا، صرفاً بر اســاس اطالعات ثبت شــده در 
ســامانه یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران( و 
بــه ذی نفع نهایی انجــام می گیرد؛ لذا ضروری 
است تمامی دستگاه های اجرایی، نسبت به ثبت، 
تکمیل و به روز رسانی کارکنان و ثبت حقوق و 

مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها 
که تحت هر عنوانی در آذرماه قصد پرداخت آن 
را دارند، حداکثر تا ۱5 آذرماه در سامانه یکپارچه 
نظام اداری )کارمند ایران( اقدام نمایند. هر گونه 
پرداخت مازاد بر ارقام ثبت شده در سامانه مذکور 
مجاز نیســت.دراین بخشنامه تاکید شده است، 
هر گونه مسئوریت عدم پرداخت حقوق و مزایا، 
ناشــی از عدم ثبت اطالعــات مذکور، بر عهده 
باالترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب/ مدیر 

امور مالی ذیربط خواهدبود.

اولتیماتوم سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی

اطالعات حقوق کارکنان تا ۱۵ آذر ثبت نشود، از حقوق خبری نیست

گزارش



روزنامه اقتصادی صبح ایران

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 28 ربیع الثانی 1443   4 دسامبر 2021شنبه 13 آذر 1400  شماره پیاپی 1983
کوتاه از انرژی

بین الملل

ایجاد ارزش افزوده 
۳۰۰ درصدی با توسعه 

پتروپاالیشگاه ها
در  ارزش  زنجیــره  تکمیــل 
صنایــع نفــت و گاز بــه عنوان 
یکــی از مهمترین اولویت های 
وزارت نفت در دولت ســیزدهم 
به شــمار مــی رود. از همین رو 
تکمیــل طرح های پاالیشــی و 
پتروشــیمی مورد توجه است. 
امــا از آنجــا که اقتصــاد جهان 
به ســمت انرژی های جایگزین 
ســوخت های فســیلی حرکت 
می کنــد، بایــد تکمیل زنجیره 
ارزش تــا حلقه های پایانی ادامه 
داشــته باشد.بر اساس آمارها، تا 
25 ســال آینده رشــد تقاضای 
بنزیــن و گازوئیــل در جهان به 
صفر می رســد و ســوخت های 
دیگر مانند برق جایگزین خواهد 
شــد. بنابراین ساخت پاالیشگاه 
بــه تنهایــی نمی تواند کمکی 
بــه جلوگیری از خام فروشــی 
در صنعــت نفــت و گاز کشــور 
داشــته باشد و پتروپاالیشگاه ها 
باید جایگزین شــوند تا عالوه بر 
تامیــن فرآورده های نفتی، مواد 
پتروشــیمی را نیز تولید کنند.

مرکــز پژوهش هــای مجلس 
شــورای اســالمی اخیــرا در 
گزارشــی اعالم کــرده که برای 
جلوگیــری از خام فروشــی 2 
میلیون بشکه معادل نفت خام، 
در صورت ساخت پاالیشگاه 25 
تــا ۳0 میلیارد دالر و در صورت 
ساخت پتروپاالیشگاه ۳5 تا 60 
میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز 
است.محاســبه ای ساده نشان 
می دهد اگرچــه در ابتدا هزینه 
ســاخت پتروپاالیشگاه بیش از 
2 برابر هزینه ساخت پاالیشگاه 
اســت اما ارزش افزوده ای که از 
این محل نصیب کشور می شود، 
می توانــد به فاصلــه کوتاهی نه 
فقــط این فاصله را جبران کند، 
بلکه باعــث افزایش ارزآوری به 
کشور شــود.قیمت هر تن نفت 
خــام در 6 ماهه ابتدایی ســال 
202۱ میالدی معادل 455 دالر 
بوده است. با تبدیل نفت خام به 
نفتا در واحدهای پاالیشــی، این 
ارزش به 665 دالر در هر بشــکه 
می رســد.اما ارزش اصلی ایجاد 
شــده در واحدهای بعدی اتفاق 
می افتد. در پتروپاالیشــگاه ها، 
نفتــی 665 دالری بــا تبدیل به 
آروماتیــک 9۳5 دالر و با تبدیل 
بــه الفین هــا تا 980 دالر در هر 
تن قیمت می خورد. به این معنی 
که تبدیل نفت خام به نفتا فقط 
45 درصــد ارزش افزوده ایجاد 
می کند، در صورتی که اگر همان 
نفت خام به محصوالت الفینی یا 
آروماتیکی تبدیل شــود تا ۱۱5 
درصــد ارزش افــزوده به دنبال 
خواهد داشت. تبدیل محصوالت 
بــه  باالدســت پتروشــیمی، 
محصــوالت میانی ارزش افزوده 
را تا 200 درصد باال خواهد برد و 
تولید محصوالت پایین دستی و 
نهایی، نفت خام را تا ۳00 درصد 
بــا ارزش تر می کند.از همین رو 
اســت کــه توجــه به توســعه 
پتروپاالیشــگاه ها، مورد توجه 

جدی وزیر نفت بوده است.«

اویل پرایس گزارش داد

احیای صنعت نفت 
ایران با توافق یا بدون 

توافق هسته ای
پایــگاه خبــری اویل پرایس 
در گزارشــی نوشــت: توافق 
هیدروکربــن اخیــر ایــران 
آذربایجان،  بــا جمهــوری 
جدیدترین نمونه از سلســله 
تحوالتی اســت که عزم این 
کشور برای غلبه بر تحریمهای 
آمریــکا را نشــان می دهد. 
برنامــه ایران بــرای افزایش 
تولیــد نفت بــه پنج میلیون 
بشــکه در روز و بهبود روابط 
تجاری با چین نشان می دهد 
کــه ایران به مدت طوالنی تر 
توسط بایدن عقب نگه داشته 
نمــی شــود.انتظار می رود 
ایران و جمهوری آذربایجان 
شماری قراردادهای انرژی را 
نهایی کنند که به توسعه یک 
میدان نفتــی جدید منتهی 
شــده و همکاری انرژی میان 
دو کشــور را گســترش می 
دهد. این دو کشــور در سال 
20۱8 کنوانســیونی را امضا 
کردند که در آن تاکید شــد 
منابع دریای خزر با کشورهای 
همسایه قزاقستان، روسیه و 
ترکمنســتان تقســیم می 
شود. مذاکرات درباره توسعه 
مشــترک میان دو کشــور 
غیرمعمول نیســت. جزییات 
اندکی کــه از مذاکرات اخیر 
منتشــر شده است، نشان می 
دهد که هنوز چیزی رســمی 
آذربایجان  نیست.جمهوری 
امیدوار اســت تولید گاز را تا 
سال 2025 به 4۷.5 میلیارد 
متــر مکعــب افزایش دهد تا 
از افزایــش تقاضــای جهانی 
بهــره مند شــده و همزمان 
امنیــت انــرژی ملی و امکان 
صــادرات بیشــتر را تضمین 
کند. این کشــور با گشایش 
خط لولــه ترانس آدریاتیک 
در دســامبر ســال 2020 و 
متصل کــردن آن به یونان و 
بلغارســتان، اتصال به اروپا را 
بهبود بخشیده است .ایران که 
تولید نفتش در اکتبر به 2.52 
میلیون بشــکه در روز رسید، 
امیدوار است سطح تولیدش 
را باالتر ببرد. با وجود این که 
مذاکرات هســته ای هنوز به 
نتیجه نرسیده است اما ایران 
به افزایــش تولید نفت خود 
ادامه داده اســت و قصد دارد 
به تولید پنج میلیون بشــکه 
در روز برســد و امیدوار است 
تا مارس سال میالدی آینده، 
چهار میلیون بشــکه در روز 
نفت تولید کند. جواد اوجی، 
وزیر نفــت ایران اظهار کرده 
که ۱45 میلیارد دالر سرمایه 
گــذاری داخلــی و خارجی 
در صنعــت انــرژی ظــرف 
 هشــت ســال آینده را هدف 

گرفته است.

نفت و انرژی 4

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

باید دولت برای اصالح الگوی مصرف 
برق تصمیم بگیرد

ســخنگوی کمیســیون انــرژی 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
دولت باید تصمیم بزرگی در حوزه 
اصــالح الگوی مصرف مردم اتخاذ 
کرده و انگیزه الزم در مشــترکان 
پرمصــرف را برای کاهش مصرف 
ایجاد کند.مصطفی نخعی با اشاره 
بــه گزارشــات واصله در خصوص 
رشد مصرف گاز و راهکارهای بهینه 
سازی مصرف، بیان کرد: بر اساس 
گزارشات افزایش مصرف در بخش 
خانگی و ادارات اتفاق افتاده است. 
در این بخش ها افزایش مصرف قابل 
توجه ای اتفاق افتاده است. ما روزانه 
حدود هزار میلیون مترمکعب تولید 
داخــل داریم که میزان مصرف به 
همین اندازه رسیده است و این امر 
باعث شــده تا بسیاری از بخش ها 
صنعتی با محدودیت مواجه شوند.

وی در ادامــه اظهار کرد: در اصالح 

الگــوی مصرف یا بهینه ســازی 
مصــرف نه تنها بخش خانگی بلکه 
تمــام بخش ها باید مکلف شــوند 
تــا در چهارچــوب الگوی مصرف، 
اســتفاده بهینــه ای از برق و گاز 
داشــته باشند. استفاده از سیستم 
های گرمایشــی و سرمایشی غیر 
اســتاندارد، عــدم رعایت مقررات 
مبحث ۱9 ســاختمان ســازی به 
منظــور جلوگیری از اتالف انرژی 
در ســاختمان ها و عدم الگوسازی 
و فرهنگ ســازی به منظور اصالح 
الگوی مصرف از جمله عواملی است 
کــه مــا را با ناترازی در بین تولید و 
مصرف روبه رو کرده است.نماینده 
مردم نهبندان در مجلس شــورای 
اســالمی در ادامــه  تصریح کرد: 
اصــالح الگوی مصرف و کاهش آن 
به یک وزارتخانه بازنمی گردد بلکه 

نیازمند کار بی بخشی است. 

 : گلدمن ساچز

عکس العمل بازار نفت به اومیکرون 
اغراق آمیز است

 بانک ســرمایه گذاری گلدمن ســاچز 
اعــالم کــرد کاهش قیمــت نفت در 
روزهای اخیر بیشتر از حد انتظار بوده 
و تاجــران به نحــو اغراق آمیزی تحت 
تاثیر شــیوع نوع جدید ویروس کرونا 
و تهدیــد آن بــرای تقاضای نفت دنیا 
قــرار گرفته اند.قیمــت نفت در جمعه 
هفته گذشــته پس از خبر انتشــار نوع 
جدیــد ویروس کرونا و ابــراز نگرانی 
در مــورد ویژگی های ناشــناخته  این 
ویروس و میزان تاثیرگذاری واکسن ها 
سقوط کرد.ســقوط اخیر قیمت نفت 
بیشــترین کاهش ماهانــه آن از آغاز 
همه گیری کرونــا و اولین قرنطینه ها 
در مــارس 2020 بوده اســت.گلدمن 
ســاچز اما هنوز هم نسبت به بازار نفت 
خوش بین است و عکس العمل بازار در 
روزهای اخیر را بیش از حد و مســتلزم 
سقوط شدید تقاضا طی ماه های آینده 
کوروالین،سرپرســت  می داند.دامین 

بخش تحقیقات انرژی و استراتژیست 
ارشــد گلدمن ســاچز در یادداشتی 
نوشــت:»عکس العمل فعلی بازار نفت 
مستلزم یکی از پیامدهای زیر است: عدم 
پرواز حتی یک هواپیما در سراسر جهان 
بــه مدت ۳ مــاه، قرنطینه های جهانی 
به شدت سه ماهه دوم 2020 و شرایطی 
بدتر از زمان قبل از واکسیناســیون«.

این بانک ســرمایه گذاری عقیده دارد 
ویروس جدید کرونا به عالوه آزادسازی 
ذخایر اســتراتژیک نفتی در هفته های 
آینــده تنها 5 دالر از پیش بینی قیمت 
85 دالری نفت برای ماه های آینده کم 
می کند.بر  اســاس این گزارش گلدمن 
اعالم کرد عوامل خوش بینانه بسیاری 
وجود دارد که شرایط بدبینانه را از بین 
می برند، ازجمله مذاکرات بر سر برنامه 
هســته ای ایران، توقــف روند افزایش 
تولید اوپک پالس و تمایل بیشــتر به 

استفاده از نفت به جای گاز.

با پیروزی سیاست بر اقتصاد رقم خورد 

تصویب افزایش تولید اوپک پالس در ماه آینده 
اوپــک و متحدانش روز پنج 
شنبه توافق کردند سیاست 
فعلــی افزایش تولید ماهانه 
را با وجود نگرانیها نســبت 
به آزادســازی ذخایر نفت از 
سوی آمریکا و شیوع واریانت 
جدید اُمیکرون، در ماه ژانویه 

ادامه دهند. 
آمریــکا به دلیــل افزایش 
قیمتهــای بنزین و کاهش 
محبوبیــت عمومــی جــو 
بایــدن، اوپک پالس را برای 
تسریع افزایش تولید مکررا 
تحت فشــار قرار داده است. 
واشــنگتن در واکنــش به 
ایســتادگی اوپــک در برابر 
درخواست این کشور، هفته 
گذشته به همراه متحدانش 
آزادســازی نفــت از ذخایر 

استراتژیک را اعالم کرد.
بهای معامــالت نفت برنت 
به دنبال اعــالم خبر توافق 
اوپــک پــالس، بیش از یک 
دالر ســقوط کرد اما اندکی 
بعــد بهبود یافت و در حدود 
۷0 دالر در هر بشکه معامله 

شد. 
نفــت برنت اکنــون فاصله 
زیــادی بــا قیمــت باالی 
86 دالر در اکتبــر دارد امــا 
همچنــان بیش از ۳0 درصد 
افزایش از ابتدای سال 202۱ 

تاکنون نشان می دهد.
منابع آگاه بــه رویترز اظهار 
کردند: تولیدکنندگان اوپک 
پــالس در مذاکرات روز پنج 
شنبه گزینه های مختلفی را 
بررسی کردند که شامل توقف 
افزایش تولید 400 هزار بشکه 
در روز در ژانویــه یــا افزایش 

تولید به میزان کمتر از برنامه 
ماهانــه بود.اما چنین اقدامی 
اوپــک پالس را که شــامل 
عربســتان ســعودی و سایر 
متحدان واشــنگتن در خلیج 
فارس است، در تضاد با آمریکا 
قــرار می داد. ایــن گروه در 
نهایــت تصمیم گرفت توافق 
فعلی برای افزایش تولید 400 
 هزار بشکه در روز در ژانویه را 

ادامه دهد.
گــری راس، ناظر باســابقه 
اوپــک در این بــاره گفت: 
سیاســت بر اقتصــاد پیروز 
شــد. کشــورهای مصرف 
کننــده به حد کافی فشــار 
اعمــال کردند اما قیمتهای 
ضعیف تــر فعلــی به معنای 
قیمتهــای باالتــر در مقطع 
دیگری است.دیوید تورک، 
معاون وزیر انــرژی آمریکا 
در آســتانه مذاکرات وزیران 
اوپک پالس اظهار کرده بود 
ممکن اســت در آزادسازی 
نفت از ذخایر اســتراتژیک 
آمریــکا انعطــاف پذیــری 

وجود داشــته باشد و دولت 
بایــدن در صورت افت قابل 
توجه قیمتها، می تواند زمان 
عرضه این نفت را تغییر دهد.
اوپک پالس نگران آن مانده 
که پاندمی کووید ۱9 دوباره 
بــه تقاضا بــرای نفت ضربه 
بزند. افزایش آمار ابتال باعث 
وضع قرنطینه های جدید در 
اوپا شــده و شــیوع واریانت 
اُمیکرون بار دیگر ســفرهای 
بین المللــی را محدود کرده 
اســت.یک نماینــده اوپک 
پالس گفت: ما باید وضعیت 
بازار را بــه دقت رصد کنیم 
تــا تاثیر واقعــی اُمیکرون را 
مشاهده کنیم.نشست بعدی 
وزیــران اوپک پالس چهارم 
ژانویــه برگزار می شــود اما 
ایــن گروه در بیانیه ای اعالم 
کرد اگر شــرایط بازار ایجاب 
کنــد، ممکن اســت دوباره 
تشــکیل جلسه دهند.پیش 
از نشســت هفتــه جاری، 
عربســتان سعودی و روسیه 
که بزرگترین تولیدکنندگان 

اوپک پالس هســتند، اعالم 
کــرده بودنــد نیــازی بــه 
واکنش فــوری نمی بینند.
معاون  نــواک،  الکســاندر 
نخســت وزیر روسیه پس از 
تصمیــم اوپک پالس گفت: 
بــازار نفت متوازن شــده و 
تقاضــای جهانی برای نفت 
به آهستگی رشد کرده است.
اوپک پالس در حال تسهیل 
تدریجی محدودیت عرضه ای 
اســت که در سال 2020 در 
واکنش به فروپاشــی تقاضا 
در اوج بحران شیوع ویروس 
کرونا به اجرا گذاشــته بود. 
محدودیــت عرضه این گروه 
اکنون به حدود ۳.8 میلیون 
بشــکه در روز رسیده است. 
اما اوپک پالس موفق نشــده 
اهــداف تولید را محقق کند. 
طبق آمار آژانس بین المللی 
انرژی، این گروه در سپتامبر و 
اکتبر حدود ۷00 هزار بشکه 
در روز کمتر از سقف تعیین 
شده، نفت تولید کرد.محمد 
ارکاب، وزیــر انرژی الجزایر 

روز پنج شــنبه اظهار کرد: 
نرخ پایبنــدی اوپک پالس 
بــه توافــق کاهــش تولید 
در نوامبــر بــه ۱۱6 درصد 
رســید که نشــان می دهد 
ایــن گروه همچنان بســیار 
پایین تــر از اهــداف توافق 
شــده، نفت تولید می کند.
نشســت بعدی کمیته فنی 
مشــترک اوپک پالس برای 
ســوم ژانویه و نشست بعدی 
کمیتــه نظارتی مشــترک 
وزیــران اوپــک پالس برای 
چهارم ژانویــه برنامه ریزی 

شده است.

استقبال کاخ سفید از 
تصمیم اوپک پالس

کاخ ســفید روز پنج شنبه از 
تصمیــم اوپک و متحدانش 
بــرای افزایــش تدریجــی 
تولید نفت اســتقبال کرد اما 
خاطرنشان کرد آمریکا هیچ 
برنامه ای بــرای تجدیدنظر 
از  نفــت  آزادســازی  در 
ذخایــر اســتراتژیک ندارد.
جن ســاکی، سخنگوی کاخ 
ســفید گفت: مــا همکاری 
نزدیکــی که طی هفته های 
اخیر با عربســتان سعودی، 
امارات متحده عربی و ســایر 
تولیدکنندگان اوپک پالس 
برای کمک به رســیدگی به 
مسئله فشار قیمتها داشتیم، 
تمجید مــی کنیم.مقامات 
دولت بایدن هفته ها اعضای 
اوپک پالس را برای افزایش 
تولید و کمک به پایین بردن 
قیمتهــای انرژی در آمریکا 
تحت فشار قرار داده بودند. 
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5بانک و بیمه
اخبار

نگاهی به اقدامات سال جاری بانک در راستای 
تحقق اهداف شعار سال

بانک رفاه کارگران؛ بانک 
پیشرو در حمایت تسهیالتی از 

بخش های مختلف 
بانک رفاه کارگران 
با پرداخت بیش از 
6۷۳ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت به بخش های مختلف 
اقتصــادی در ۷ ماهه ابتدایی ســال 
جاری، به ســهم خود گامی بلند در 
راســتای تحقق اهداف شــعار سال 
برداشــت.  این تســهیالت با هدف 
حمایــت از تولید ملی به بخش های 
مختلــف اقتصــادی شــامل آب 
و کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن 
و ســاختمان، خدمات، بازرگانی و... 
پرداخت شــده اســت. براساس این 
گــزارش، بانــک رفــاه کارگــران 
همچنیــن به منظور اشــتغالزایی 
و حمایــت از بنگاه هــای اقتصادی 
و واحدهای تولیدی کشور از ابتدای 
ســال جاری تا اواسط آبان ماه، بیش 
از 4800 میلیارد ریال تســهیالت به 
بنگاه هــای کوچــک و متوســط 

پرداخت کرده است. 
ایــن گــزارش می افزاید، بانک رفاه 
کارگران همچنین با هدف تسهیل 
مبــادالت اقتصــادی و بــه تبع آن 
حمایــت از رونق اقتصادی کشــور، 
حدود ۳۷ هزار ضمانت نامه ریالی به 
ارزش حــدود 84 هزار میلیارد ریال 
در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱400، صادر 
کرده است. الزم به ذکر است، بانک 
رفــاه کارگران بــه عنوان یک بانک 
اجتماعی، در سال های اخیر عالوه بر 
ارائه خدمات مرسوم بانکی، اقدامات 
بســیار گســترده ای نیــز در حوزه 
مســئولیت اجتماعی داشــته است 
کــه از آن جمله می توان به پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی 
و ازدواج و تهیه جهیزیه اشاره کرد.

بازدید از دفاتر نمایندگان شعبه 
بیمه دانا قزوین

رئیــس شــعبه قزوین 
بیمــه دانــا از دفاتــر 
نمایندگان این شــعبه 
بازدید و در باره مســائل و مشکالت 

آنها بحث و تبادل نظر کرد.
در پی افزایش چشمگیر صدور بیمه 
نامه های عمر انفــرادی نمایندگان 
یحیــی کاشــی، ماه منیــر غالمی، 
مصطفــی طاهری و زهرا ســلطانی 
کمال و در راســتای بازدید دوره ای 
و همچنیــن تشــویق نمایندگان و 
ایجــاد انگیزه بین شــبکه فروش، 
رئیس شــعبه به همراه معاون صدور 
و مســئول دایــره بازاریابی از دفاتر 
نماینــدگان شــعبه قزوین بازدید و 
رهنمودهــای الزم را بــه آنها ارائه 
کردند. نوروزی در این بازدید ضمن 
تشــکر از نماینــدگان بابت عملکرد 
مطلوب آنهــا، روش نوین بازاریابی 
نمایندگان را ســتود و عنوان کرد در 
راستای گسترش بیمه نامه های عمر 
که از اهداف مهم شــرکت است، می 
بایســت ضریب نفوذ بیمه در شــهر 
قزوین افزایش یابد و انشاهلل تا پایان 
سال بتوانیم نسبت صادره بیمه های 
عمــر که در حال حاضر ۷ درصد می 

باشد، به ۱0 درصد افزایش یابد.
در پایــان مراســم با توجــه به ارائه 
طــرح درمــان انفرادی از شــبکه 
فروش خواسته شد تا در این خصوص 

تالش های خود را افزایش دهند.

 بانک ملی ایران 
 میزبان مسئوالن امور ایثارگران 

در دستگاه های اجرایی
 در راســتای عدم 
قوانیــن  اجــرای 
جامــع خدمــات 
رسانی به ایثارگران؛ مسئوالن و مشاوران 
امور ایثارگران وزارتخانه ها و دســتگاه 
های اجرایی در بانک ملی ایران گردهم 

آمدند.
این گردهمایی با هدف آشنایی و رسیدگی 
به مشــکالت ایثارگران و شناسایی عدم 
اجــرای قوانین جامع خدمات رســانی 
به ایثارگران در دســتگاه های دولتی با 
حضور دکتر سید امیرحسین قاضی زاده 
هاشــمی معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران، 
حجت االســالم لطف اهلل ثقفی مشاور 
وزیــر امور اقتصــادی و دارائی در امور 
ایثارگران، علیرضا قیطاسی دبیر شورای 
هماهنگی بانــک ها، محمد نجف زاده 
رئیس شــورای ایثارگران شبکه بانکی 
کشــور و جمعی از مسئوالن و مشاوران 
دستگاه های اجرایی و وزارت خانه ها در 

امور ایثارگران برگزار شد.
در این گردهمایی مشــکالتی از جمله 
عدم اجرای قوانین جامع خدمات رسانی، 
تعییــن وضعیت مشــاغل ایثارگران، 
رســیدگی به امور مســکن ایثارگران و 
تامین معیشــت مطــرح و در خصوص 
مســائل و مشکالت مرتبط با ایثارگران 

بحث و تبادل نظر شد.
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
بنیاد شــهید و امور ایثارگــران در این 
مراسم گفت: دستاوردها و موفقیت های 
چشــمگیری که در عرصه های مختلف 
علمی، فرهنگی و... برای کشور به دست 
آمده محصول فداکاری ایثارگران است.

وی افــزود: همچنان کــه رهبر معظم 
انقالب در عزت بخشی و دیدار با خانواده 
شــهدا و ایثارگران پیش قدم هســتند، 
مســئوالن نظام نیز باید ترویج فرهنگ 
شــهادت و ایثــار را در اولویت  کارهای 
خود قرار دهند و با دیدارهای حضوری  
و مستمر در منزل با ایثارگران و خانواده 
های شــهدا از مقام شامخ آن ها تجلیل 

کنند.
رئیــس ســازمان بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران با بیان این که شهدا و ایثاگران 
بزرگتریــن الگوهای جامعه هســتند 
خاطرنشــان کرد: اشاعه فرهنگ ایثار و 
شهادت و رسیدگی به مطالبات جامعه 
ایثارگران تکلیفی اســت که بر عهده ما 
مسئوالن نهاده شده و باید به نحو مطلوبی 

در جهت تحقق آن تالش کنیم.
قاضــی زاده هاشــمی در ادامــه افزد: 
تدابیری اندیشیده شده که متقاضیانی 
که به دنبال شــغل هســتند، در سامانه 
خدمات الکترونیک ایثار در بنیاد شهید 
و امور ایثارگران درخواست خود را ثبت 
می کنند تا به طور ساماندهی شده به این 

مباحث رسیدگی شود.
معاون رئیس جمهور گفت: به درســتی 
یکی از هدفگذاری های دولت سیزدهم، 
رســیدگی به امر بیکاری و برنامه ریزی 
جدی برای اشــتغال است که امیدواریم 
بــا تدابیــر الزم این معضــل نیز تا حد 
زیادی برطرف شود. قاضی زاده هاشمی 
در ادامــه همچنین به تامین مســکن 
ایثارگران اشــاره کرد و گفت: متاسفانه 
جمع کثیری از ایثارگران ما فاقد مسکن 
هســتند و بسیاری از آنها حتی خدمات 

اولیه مسکن را هم دریافت نکرده اند.

ســید ســعید شمســی نژاد به عنوان مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران منصوب خواهد شد. شمسی نژاد 
پیش از این عضو هیأت مدیره بانک قرض الحسنه رسالت 
بــوده و همچنین تحقیقات مختلفــی در حوزه اقتصاد 

اسالمی و بانکداری اسالمی داشته است.
پیش از این و از شــهریور ۱۳95 به بعد، مرتضی اکبری 

به  عنوان مدیرعامل بانک مهر ایران فعالیت می کرد.
بانک مهر ایران به عنوان نخستین بانک تخصصی قرض الحسنه در سال ۱۳86 
و با سهامداری ۱0 بانک بزرگ کشور تشکیل شد. سرمایه اولیه بانک ۱5هزار 

میلیارد ریال بوده که با افزایش ســرمایه ســال ۱۳99 به 
25هزار میلیارد ریال می رسد. همچنین مجمع عمومی 
سال ۱۳99 بانک افزایش سرمایه بانک به 50هزار میلیارد 

ریال را تصویب کرد.
این بانک اکنون با 525 شــعبه در سراسر کشور فعالیت 
می کند. منابع این بانک با رشــد ۱6 برابری در طول 5 
ســال گذشــته به ۷20هزار میلیارد ریال رسیده است. 
همچنین این بانک در طول دو سال گذشته بیش از دو میلیون فقره تسهیالت 

در هر سال پرداخت کرده است.

تغییر مدیرعامل بانک مهر ایران

سید سعید شمسی نژاد مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران می شود

خبر ویژه

کند آبرسانی به روستاهای محروم شوشتر مشارکت می  ح  بانک سینا در طر
بانک سینا در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
و به منظور کمک به ارتقاء سطح بهداشت مناطق کم 
برخوردار، در طرح جامع آبرسانی به روستاهای محروم 

شهرستان شوشتر مشارکت می کند.
این بانک با هدف کمک به بهبود و ارتقاء سطح رفاه، 
بهداشت و سالمت ساکنین روستاهای کمتر برخوردار 
شهرستان شوشتر، در طرح انتقال آب شرب، بهداشتی 
و ســالم این مناطق مشــارکت می کند. طرح جامع 
انتقال آب روســتاهای اطراف شهرســتان شوشتر از 
جمله پروژه های آبرســانی کشــور اســت که از سال 
۱۳85 در مرحلــه اجــرا قرار گرفتــه و با تکمیل این 
پروژه، آب شــرب پایدار مناطق روستایی این منطقه 
را تامین می کند. بر اســاس این گزارش اجرا و لوله 
گذاری این طرح، مسیری حدود 2۳ کیلومتر را شامل 
می شود، که بانک سینا 20 میلیارد ریال برای اجرای 

این طرح اختصاص داده است.
در جلســه ای که در محل فرمانداری شوشــتر برگزار 
شــد، شیخ االســالمی مدیر امور حوزه مدیر عامل و 
روابط عمومی بانک سینا با تأکید بر آمادگی این بانک 
جهــت ارائــه خدمات ویژه برای رفع محرومیت مردم 

خوزســتان گفت : تالش بانک ســینا معطوف به ارائه 
خدمات بسیار مطلوب به مردم خوزستان است، لذا با 
تمرکز بر تدوین سیاست ها و برنامه های حمایتی در 
جهت کاهش محرومیت ها ســعی داریم برای ارتقاء 
سطح زندگی و همچنین توانمندسازی مردم با توجه 

به ظرفیت بانک کمک کنیم.
ایروانی معاون مهندسی و پشتیبانی بانک سینا با اشاره 
به اهمیت مشارکت بانک ها در طرح های توسعه ای و 
عمرانی کشور گفت: بانک سینا همواره با رویکرد کمک 
به محرومان و محرومیت زدایی از مناطق روستایی در 
توســعه هرچه بیشتر مناطق کم برخوردار فعال بوده 

وقطعا در ســال های آینده این پروژه نقش مهمی در 
اشتغال و تحرک بخشی منطقه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان شوشتر نیز با تشریح مزایای اجرای 
این طرح در رونق منطقه، از خدمات بانک ســینا در 
راستای تالش برای تامین رفاه جمعی و رونق اقتصاد 

در روستاهای منطقه شوشتر تقدیر کرد.
گفتنی است در صورت تکمیل این پروژه روستاهایی 
چون بندســفید، بهبید، کمفرج، درخزینه، بنه غائم، 
مهامید، ظحیریه و ســید دخیل از آب تصفیه شــده و 

سالم برخوردار خواهند شد.
بانک ســینا پیشــتر نیز در جهت ایفای مســئولیت 
های اجتماعی و کمک به اقشــار آســیب پذیر جامعه 
اقدامات حمایتی قابل توجهی را به انجام رســانده که 
از جمله مهمترین آنها می توان به اهدای 5۱ دستگاه 
آمبوالنس به مناطق بهداشــت روســتایی، کمک 50 
میلیارد ریالی به مددجویان کمیته امداد امام)ره( در 
۷ استان درگیر کرونا، کمک ۳0 میلیارد ریالی جهت 
آزادی ۱5۷ زندانی جرائم غیرعمد، ساخت ۳ مدرسه 
در منطقــه محــروم قلعه گنج و اهدای بیش از ۱000 

دستگاه تبلت به دانش آموزان بی بضاعت نام برد.

اخبار

درخشش عملکردی بانک پاسارگاد؛

از بهترین عملکرد سودآوری تا پرداخت سود نقدی به سهامداران
بانک پاســارگاد توانســته است در میان 
بانک های خصوصی ایران بهترین عملکرد 
درآمدی و سودآوری را از خود نشان دهد. 
این بانک با مالکیت خصوصی و ســرمایه 
65٫520 میلیاردریالی در ســال ۱۳84 
تأســیس و از ســال ۱۳90 با نماد وپاسار 
در فهرست بورس اوراق بهادار تهران قرار 
گرفته است. بر اساس گزارش شش ماهه، 
بانک پاســارگاد در بخش خالص درآمد 
تســهیالت و ســپرده گذاری به میزان 
58٫۳۱2میلیارد ریال درآمد کسب کرده 
است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
98درصد و نسبت به فصل بهار سال جاری 
۱۱2درصد رشد داشته است. در بخشی 
دیگر، بانک پاســارگاد از محل کارمزد به 
درآمد خالص 9٫4۱2میلیارد ریالی دست 
یافته که ۳8درصد از مدت مشــابه سال 
گذشته بیشتر بوده است. در مجموع بانک 

پاســارگاد در شش ماهه اول سال ۱400 
ســود خالصی معادل 40٫668میلیارد 
ریال شناســایی کرده اســت. این میزان 
ســود نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
۱۱درصد و نســبت به سه ماهه بهار سال 
جاری نیز ۱2۱درصد رشــد داشــته و به 
ازای هر ســهم 62۱ ریال ســود محقق 

کرده اســت. بانک پاســارگاد همچنین 
بــرای ســال ۱400، درآمد تســهیالت 
اعطایی ۳42٫200میلیاردریالی، درآمد 
ســپرده گذاری های  ۱۳٫864میلیــارد 
ریالــی، درآمد کارمزد 2۷٫0۷9 میلیارد 
ریالــی، درآمــد ســرمایه گذاری های 
۳٫8۳۷میلیاردریالــی و ســود خالص 

۱02٫900میلیاردریالی را هدف گذاری 
کرده و تحقق آن را پیش بینی می کند.

بر اساس اطالعیه اخیر بانک پاسارگاد در 
سایت کدال، سود آن دسته از سهام داران 
محترم حقیقی که حساب انفرادی خود 
نزد بانک پاسارگاد را قباًل به اداره سهام این 
بانک اعالم نموده اند، در تاریخ ۳آذر۱400 
به حســاب ایشان واریز شده است. سایر 
ســهام داران محتــرم فاقد حســاب نزد 
بانک پاســارگاد می توانند جهت دریافت 
ســود ســهام با در دست داشتن مدارک 
مربوطه )سهام داران حقیقی: کارت ملی 
یا شناســنامه و شماره شبا – سهام داران 
حقوقی: معرفی نامه اعالم نماینده، آخرین 
روزنامه رســمی و شماره حساب حقوقی 
)طبق زمان بندی اعالم شــده در سایت 
کدال به یکی از شعبه های بانک پاسارگاد 

در سراسر کشور مراجعه نمایند.

نمایشگاه اولین رویداد جایزه بزرگ نقاشی معاصر ایران با همکاری شرکت بیمه سامان 
و انجمن هنرمندان نقاش ایران برگزار می شود. این نمایشگاه که محلی برای نمایش 
آثار رسیده به دبیرخانه این رویداد است، روز جمعه ۱2 آذر ماه ساعت ۱۷در محل خانه 
هنرمندان ایران افتتاح می شود. زمان فعالیت نمایشگاه در روزهای بعد تا 22 آذرماه، از 
ساعت ۱5 تا 20 خواهد بود. این رویداد که آثار رسیده به دبیرخانه آن توسط جمشید 
حقیقت شناس، هلیا دارابی و شهرام کریمی داوری شده اند، یک جایزه بزرگ به ارزش 
۷00 میلیون ریال و دو جایزه تقدیری هر کدام به ارزش ۱50 میلیون ریال به هنرمندان 

برگزیده اهدا خواهد کرد. اعتالی رسانه نقاشی به طور خاص و هنرهای تجسمی به طور 
عام، ایجاد بستری جهت نمایش رویکردهای معاصر در نقاشی ایران، زمینه سازی رشد 
و بالندگی هنرمندان ایران، رشد فرهنگ بصری مخاطبان در سطوح مختلف جامعه، 
انتخاب و معرفی ساالنه هنرمندان نقاش معاصر ایران به جامعه مخاطبان، ارج گذاری 
فعالیت هنرمندان منتخب، ایجاد فضایی پویا و زنده در صحنه هنرهای تجسمی ایران 
با تمرکز بر رسانه نقاشی و نیز تشویق و ترغیب نهادهای گوناگون اقتصادی در حمایت 

از هنر و هنرمندان از جمله اهداف بیمه سامان این رویداد است.

برپایی نمایشگاه اولین رویداد جایزه بزرگ نقاشی معاصر ایران با حمایت بیمه سامان
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اخبار استان

اخبار استان

رئیس اداره حمل و نقل کاالی 
راهداری استان خبر داد:

 جابه جایی ۲ میلیون 
 و ۸۰۰ هزار تن کاال 
در استان اردبیل 

 اردبیــل / گروه اســتانها :رئیس اداره حمل 
و نقــل کاالی اداره کل راهــداری و حمل  و 
نقل جاده ای اســتان اردبیل گفت: در هشت 
ماه امســال 2 میلیــون و 800 هزار تن کاال 
و بار در این اســتان جابه جا شــده اســت. 
وحید میرمحمدی در بازدید از شــرکت های 
حمل و نقل شهرســتان پــارس آباد با بیان 
اینکه جابه جایی کاال در اســتان در هشــت 
ماه امســال نســبت به مدت مشابه پارسال 
افزایش داشــته اســت، گفت: در این مدت 
همچنیــن حــدود 205 هزار بــرگ بارنامه 
صادر شــده اســت.وی اظهار کرد: بیشترین 
بار و کاالی جابه جا شده استان در این مدت به 
ترتیب در شهرستان های اردبیل، پارس آباد، 
نمین و بیله ســوار بوده است.وی محصوالت 
کشــاورزی، انواع سیمان، آب معدنی، انواع 
چــوب، مــواد غذایی و ســوخت را از جمله 
عمده کاالهای جابه جا شــده در اســتان در 
ایــن مــدت ذکر کرد و گفــت: حمل کاال و 
مایحتــاج عمومی مردم از اولویت های اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
است.وی بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا اقدامات الزم و پروتکل های بهداشــتی 
به شرکت های حمل و نقل کاال و مسافر ابالغ 
شــده و طرح فاصله گذاری اجتماعی نیز در 
حال اجراست.رئیس اداره حمل و نقل کاالی 
اداره کل راهــداری و حمــل  و نقل جاده ای 
اســتان اردبیل هم با قدردانی از تالش های 
شــبانه روزی رانندگان سخت کوش و فعاالن 
حوزه حمل و نقل اضافه کرد: وضعیت حمل 
و نقــل کاال و بــار در اســتان کامال عادی و 
روان اســت.میرمحمدی با اشاره به فعالیت 
8۷ شرکت حمل و نقل کاال با بیش از ۱2 هزار 
و 900 دســتگاه ناوگان باری در استان ادامه 
داد: ۱۱ هزار و ۷84 راننده پرتالش در بخش 
حمل و نقل کاالی اســتان فعالیت می کنند.
وی حمایت از فعاالن بخش حمل و نقل کاال 
و مسافر را از دیگر اولویت های راهداری ذکر 
کــرد و گفت: با اینکه شــیوع ویروس کرونا 
در جامعــه باعث ایجاد محدویت برای خیلی 
از مردم و اصناف شــده بود ولی رانندگان و 
فعاالن حوزه حمل و نقل با تالش شبانه روزی 
خود مانع از کمبود مایحتاج مورد نیاز مردم 
شــدند. رئیس اداره حمل و نقل کاالی اداره 
کل راهداری و حمل  و نقل جاده ای اســتان 
اردبیل افزود: در قالب کمیســیون ماده ۱2 
نظــارت ویژه بر عملکرد شــرکت های حمل 
و نقــل انجام می شــود و مــردم، رانندگان و 
صاحبان کاال می توانند هرگونه شکایات خود 
را از طریق ســامانه ۱4۱ جهت رسیدگی به 

این اداره کل اطالع دهند.

آغاز تعمیرات اساسی 
کنتیواتل شماره۳۹ کارگاه 

 شمش فوالد سازی 
ذوب آهن اصفهان

اصفهــان / گروه اســتانها : تعمیرات اساســی 
کنتیواتل شــماره۳9 کارگاه شــمش از 20 
آبان ماه آغاز شــد و پس از 5 روز اجرای این 
تعمیــرات بــه مدار تولید پیوســت.علی بزاز 
اصفهانــی  معــاون تجهیزات مکانیکی بخش 
فوالد سازی با اعالم این خبر افزود: کنتیواتل 
۳9 در کارگاه شمش وظیفه چرخاندن شمش 
ها را برای تمیز کاری و کنترل ظاهری و بررسی 
عیــوب احتمالی بر عهده دارد.وی گفت: این 
تعمیرات با همکاری و مشارکت مدیریت های 
برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات 
مکانیک و تعمیرات و نو سازی راه و ساختمان 
در شرایط ایمن و بدون هیچگونه حادثه انسانی 
و تجهیزاتی انجام شد.محمدی مهندس ارشد 
مکانیک تعمیرات ایســتگاه های ریخته گری 
۳و6 گفــت: در این تعمیــرات نزدیک به ۳8 
تــن قطعات و تجهیزات دمونتاژ، ســرویس و 
یا تعویض گردید و برای انجام بخشــی از این 
تعمیرات نیاز به ریخته گری دو عدد شــمش 
24 متــری با مقطع 250Ï۳20 میلی متر بود 
که با همکاری سرپرســت کارگاه های ریخته 
گری و شمش این شمش ها قبل از تعمیرات، 
ریخته گری شــد و مورد اســتفاده قرار گرفت 
.شایان ذکر است؛ همکاران برق بخش، کارگاه 
شــمش، ایمنی فنی، سفارشات بخش، دفتر 
فنــی و رانندگان جرثقیــل و نظافت صنعتی 
بخش فوالدسازی نیز در اجرای این تعمیرات 

مشارکت و حضور فعال داشتند..

 در آبانماه سال جاری 
 توسط اداره کل استاندارد 
استان اصفهان انجام شد؛ 

تمدید ۱۳۹ پروانه کاربرد 
 عالمت استاندارد 
اجباری و تشویقی

اصفهان / گروه اســتانها :  چهاردهمین کمیته 
عالئم و کنترل کاال در ســالن کنفرانس اداره 
کل استاندارد استان اصفهان برگزارشد.محمود 
فرمانــی در کمیته عالئم اداره کل اســتاندارد 
اســتان اصفهــان گفت: اســتاندارد کلید واژه 
توســعه صادرات و از عوامل موثر در شکوفایی 
اقتصادی می باشــد. دبیر شــورای استاندارد 
اســتان اظهار داشــت: در آبانماه سال جاری 
تعــداد ۳0 پروانــه کاربرد عالمت اســتاندارد 
اجبــاری و 5 پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد 
تشویقی  توسط این اداره کل صادر شده است 
. مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت: تعداد 
۱06 پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد اجباری 
و ۳۳ پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد تشویقی 
تمدید و تعداد ۳ پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
اجباری  بعلت عدم رعایت استاندارد های الزم 
ابطال شــده اســت.وی در پایان گفت : مردم 
می توانند با ارســال کد ده رقمی درج شــده در 
زیر عالمت اســتاندارد به سامانه ۱000۱5۱۷ 
از اصالت پروانه اســتاندارد محصول اطمینان 

حاصل نمایند.

معاون آبخیزداری اداره کل منابـع 
طبیعی و آبخیزداری  استان سمنان  

خبر داد؛ 

کی   احداث  ۲6بند خا
در استان سمنان

ســمنان  / گــروه اســتانها :محمد راســتین 
معــاون آبخیزداری اداره کل منابـــع طبیعی 
و آبخیزداری  اســتان ســمنان  گفت: طی سه 
ســال تعداد 26 مورد بند خاکی در اســتان با 
هدف کنترل ســیل و آبخوان داری مورد بهره 
برداری قرار گرفته اســت.محمد راستین گفت: 
طی ســه ســال 26مورد بند خاکی در استان با 
هدف کنترل ســیل و آبخوان داری مورد بهره 
برداری قرار گرفته است.راستین گفت: طی این 
سه سال مبلغ ۱20میلیارد ریال از محل صندوق 
توسعه ملی برای احداث این بندها اعتبار تخیص 
یافته اســت.او افزود: با این اعتبار طبق برنامه 
ریزی انجام شده بیشترین تعداد بند خاکی طی 
ســال های اخیر با اجرای  5۱4 هزارمتر مکعب 
عملیات خاکی ساخته شده است.راستین بیان 
کــرد: هدف از اجــرای طرح های آبخوانداری و 
کنترل ســیل، جلوگیری از فرســایش خاک، 
کاهش اثرات خشکســالی و تغییر اقلیم، تغذیه 
ســفره های زیرزمینــی، اســتحصال آب های 
ســطحی، کاهش خسارات سیل به تأسیسات 
زیر بنایی و اراضی کشــاورزی و باغات اســت.
محمد راســتین معاون آبخیــزداری اداره کل 
منابـــع طبیعی و آبخیزداری اســتان سمنان 
تصریــح کرد: ایــن بند های خاکی براســاس 
ضرورت وشناســایی مناطق سیل خیز در تمام 

شهرستان های استان احداث شده است.

مدیر شرکت ملی پخش 
 فرآورده های نفتی 

منطقه خراسان رضوی:
بیش از ۸۵۰ میلیون  لیتر 

سوخت مایع  به نیروگاه های 
استان ارسال شد

مشهد /  گروه  استانها  : مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقه خراســان رضوی با 
تاکید بر استمرار سوخت رسانی به نیروگاههای 
استان گفت : در راستای تامین سوخت ذخیره 
دوم نیروگاهها برای فصل زمســتان و حداکثر 
مصــرف در نیروگاههای اســتان، با پیش بینی 
های انجام شده تحویل نفت گاز به نیروگاههای 
خراسان رضوی به موقع انجام می شود.علی اصغر 
اصغری افزود: در هفت ماهه امسال بیش از 850 
میلیون لیتر فــرآورده مایع به نیروگاه های زیر 
پوشش این منطقه ارسال شده که نسبت به مدت 
مشابه پارسال ۳0 درصد افزایش داشته است.وی 
ضمن تشریح وضعیت، موجودی سوخت مایع در 
نیروگاهها و ذخیره ســازی را مطلوب خوانده و 
از اعالم آمادگی کامل و سوخت رسانی بی وقفه 
به نیروگاههای منطقه خراسان رضوی خبر داد 
و گفت: امســال موجودی نفت گاز نیروگاههای 
استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
داشته که بسیار رضایت بخش است.مدیر شرکت 
پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی 
با تشکر از ناوگان حمل و نقل فرآورده های نفتی 
در انجــام این کار، بیان کرد: منطقه خراســان 
رضوی 6 نیروگاه مشهد، شریعتی، مپنا، شمس 
ســرخس، خیام نیشــابوری و نیروگاه طوس را 

زیر پوشش دارد.

استانها 6

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان خبر داد؛ 

 جایگزینی ۱۹۱ هزار متر شبکه های فرسوده برق 
کابل خودنگهدار با 

گلستان / گروه استانها : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
گفت : ۱9۱ هزار متر شبکه هاي فرسوده برق با کابل خودنگهدار در 

گلستان تا پایان سال 99 جایگزین شد. 
علی اکبر نصیری گفت: هدف از این طرح ، جلوگیری از تلفات توان 
و انرژی ، توجه به مسائل زیست محیطی ، رعایت مبلمان شهری می 
باشد.وی افزود :بهبود کیفیت ولتاژ و رفع نوسانات شبکه ، رفع حریم 
های شــبکه و کاهش حوادث نیروی انسانی ،کاهش خاموشس های 
خواسته و ناخواسته و رعایت نرخ خاموشی ، رفع سرقت سیم شبکه 
و انرزی از دیگر مزایای اجرای این طرح ســیم به کابل در گلســتان 
می باشد.نصیری اضافه کرد : جهت اجرای این طرح ، تا کنون 4۳۳ 

هزار و چهارصد میلیون ریال هزینه شــده اســت.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان اظهار داشــت : از این مقدار 88 درصد در 
مناطق شــهری و ۱2 درصد در مناطق روســتایی این طرح اجرا شده 
اســت.نصیری اذعان داشت: چشــم انداز شرکت برای تبدیل شبکه 
فرسوده مسی به کابل خودنگهدار در سال ۱400 ، یک هزار و 905 
کیلومتر اســت که این مهم بســرعت در حال انجام می باشد.نصیری 
در پایان اضافه کرد :این طرح طی 5 ســال قرار اســت در کل اســتان 
با اولویت پیمانکاران بومی اجرا گردد که در صورت نیاز از پتانســیل 
پیمانکاران استانهای همجوار با برگزاری مناقصه و طی مراحل قانونی 

نیز استفاده خواهد شد.

رئیس اداره حمل و نقل کاالی راهداری استان خبر داد:
کاال در استان اردبیل  جابه جایی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن 

 اردبیل / گروه اســتانها : رئیس اداره حمل و نقل 
کاالی اداره کل راهــداری و حمل  و نقل جاده ای 
استان اردبیل گفت: در هشت ماه امسال 2 میلیون 
و 800 هزار تن کاال و بار در این استان جابه جا شده 
است. وحید میرمحمدی در بازدید از شرکت های 
حمل و نقل شهرســتان پارس آباد با بیان اینکه 
جابه جایی کاال در اســتان در هشــت ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است، 
گفت: در این مدت همچنین حدود 205 هزار برگ 
بارنامه صادر شده است.وی اظهار کرد: بیشترین 
بار و کاالی جابه جا شــده اســتان در این مدت به 

ترتیب در شهرستان های اردبیل، پارس آباد، نمین 
و بیله ســوار بوده است.وی محصوالت کشاورزی، 
انواع سیمان، آب معدنی، انواع چوب، مواد غذایی 
و سوخت را از جمله عمده کاالهای جابه جا شده 
در استان در این مدت ذکر کرد و گفت: حمل کاال 
و مایحتــاج عمومی مردم از اولویت های اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان است.وی 
بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا اقدامات 
الزم و پروتکل های بهداشتی به شرکت های حمل 
و نقل کاال و مسافر ابالغ شده و طرح فاصله گذاری 
اجتماعی نیز در حال اجراست.رئیس اداره حمل 

و نقــل کاالی اداره کل راهــداری و حمــل  و نقل 
جاده ای استان اردبیل هم با قدردانی از تالش های 
شبانه روزی رانندگان سخت کوش و فعاالن حوزه 
حمل و نقل اضافه کرد: وضعیت حمل و نقل کاال و 
بار در استان کامال عادی و روان است.میرمحمدی 
با اشاره به فعالیت 8۷ شرکت حمل و نقل کاال با 
بیش از ۱2 هزار و 900 دســتگاه ناوگان باری در 
استان ادامه داد: ۱۱ هزار و ۷84 راننده پرتالش در 
بخش حمل و نقل کاالی استان فعالیت می کنند.

وی حمایــت از فعــاالن بخش حمل و نقل کاال و 
مسافر را از دیگر اولویت های راهداری ذکر کرد و 

گفت: با اینکه شیوع ویروس کرونا در جامعه باعث 
ایجاد محدویت برای خیلی از مردم و اصناف شده 
بــود ولــی رانندگان و فعاالن حوزه حمل و نقل با 
تالش شــبانه روزی خود مانع از کمبود مایحتاج 
مورد نیاز مردم شــدند. رئیس اداره حمل و نقل 
کاالی اداره کل راهــداری و حمل  و نقل جاده ای 
استان اردبیل افزود: در قالب کمیسیون ماده ۱2 
نظارت ویژه بر عملکرد شــرکت های حمل و نقل 
انجام می شــود و مردم، رانندگان و صاحبان کاال 
می توانند هرگونه شکایات خود را از طریق سامانه 
۱4۱ جهت رسیدگی به این اداره کل اطالع دهند.

 اردبیل / گروه استانها :پایانه مرزی بیله سوار.jpg مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان اردبیل گفت: بیش از ۳22 هزارتن کاالی 
ایرانی از پایانه مرزی بیله سوار صادر شده است.کلیم اله وثوقی در بازدید 
از پایانه مرزی افزود: در 8 ماه گذشته شاهد افزایش ۷8 درصدی صادرات 
کاالی ایرانی از این پایانه هســتیم.عضو شــورای اداری اســتان اردبیل 
افزود: در مدت یاد شده حدود 28۳ هزار تن کاال توسط ۱2 هزارو 5۷4 
دستگاه کامیون ایرانی و حدود ۳9 هزارتن کاال توسط یک هزارو 900 
دســتگاه کامیون گرجی،آذری ،روسی،تاجیکستان،قزاقستان ، اوکراین 
و قرقیزستان از مرز خارج شده است.وثوقی محصوالت کشاورزی، انواع 

شیشه، نئوپان ، انواع بنزین ،میل گرد، سنگ ساختمانی، انواع کاشی، خرما، نمک و پروفیل را عمده 
کاالهای صادر شده ایرانی عنوان کرد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل صادرات 

با اشــاره به صادرات این میزان کاالی ایرانی به کشــورهای آذربایجان 
،روسیه ،گرجستان و حوزه قفقاز و گفت: در 8 ماه گذشته بیش از ۳0۱ 
هزار تن کاال توســط ۱۳ هزارو 685 دســتگاه از پایانه مرزی بیله ســوار 
ترانزیت خروجی شــده که این مهم نیز افزایش ۱4۳ درصدی داشــته 
است.دبیر کمیسیون اجرائی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان اردبیل 
تصریح کرد: آب معدني،سیمان ،ام دي اف،گچ،نئوپان ، بیسکویت ،برنج 
،پروفیل، نمک وانواع البسه عمده کاالهای ترانزیت خروجی شده هستند.
وثوقی با بیان اینکه عملیات گندزدایی، ضدعفونی و رعایت کامل پروتکل 
های بهداشــتی در ســالن های تجاری،مسافری و محوطه پایانه مرزی 
بیله ســوار جهت مبارزه با ویروس کرونا درحال انجام اســت گفت: در مدت یاد شــده ۱6 هزارو 569  

نفر مسافر از پایانه مرزی بیله سوار به مقصد نخجوان باکو تردد کرده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل خبر داد:

کاالی ایرانی از پایانه مرزی بیله سوار صادرات ۳۲۲ هزارتن 

خبر ویژه

گاز ایران در مشهد : مدیر پژوهش شرکت ملی 

خودکفایی در حوزه توزیع و انتقال گاز با تکیه بر توان داخلی
مشهد/  گروه استانها  : مدیر پژوهش شرکت ملی گاز 
ایران گفت: در حوزه کاال و اقالم بخش توزیع و انتقال 
گاز ۱00 درصد خودکفا هستیم و در حوزه پاالیشگاه 
هم حداکثر تا دو سال آینده به خودکفایی می رسیم.

محسن مظلوم فارسی باف در حاشیه امضای قرارداد 
ساخت ۱0 نمونه صنعتی بوسنج گاز طبیعی با یک 
شرکت فناور در پارک علم و فناوری خراسان رضوی 
افزود: از سال 98 تصمیم گرفتیم مباحث مرتبط با 
فناوریهــای راهبردی و چالشــهای این حوزه را در 
صنعت گاز بررســی و شناسایی کنیم و تمرکز خود 
را به ســه بخش پاالیش، انتقال و توزیع گذاشــتیم.

وی ادامه داد: با این اقدام 29 قلم راهبردی صنعت 
گاز را که بیشــتر آن مختص حوزه پاالیش اســت 
شناســایی کردیم. تکرار و کاربرد وســیع، ارزبری 
زیاد و پیچیدگی فناوری و چالشــهای دسترسی به 

آنها از جمله مالکهای ما در شناســایی این 29 قلم 
بود.مدیر پژوهش شــرکت ملی گاز ایران گفت: این 
شــرکت از شرکتهای دانش بنیان حمایت می کند. 
مــا خودکفایی اقالم و کاال را درقالب ســاخت یک 
قطعه معمولی نمی بینیم  و قطعات با تکنولوژی باال 
و راهبــردی را مورد توجه قرار داده ایم.وی افزود: از 
امسال تولید اقالم راهبردی آغاز می شود و طی یک 
فرآیند سه ساله تمامی 29 قلم راهبردی وارد مرحله 
تولید می شوند. ساخت داخلی این تجهیزات صرفه 
جویی ارزی و توسعه مهارتهای علمی، کارآفرینی و 
ایجاد اشتغال را به دنبال خواهد داشت.مظلوم فارسی 
باف ادامه داد: یک نیازســنجی دوباره از باقیمانده 
ریز اقالم انجام می دهیم تا طی حداکثر ســه ســال 
بتوانیــم از طریق مجموعــه دانش بنیان و فناور به 

توسعه کامل برسیم.

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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کوتاه از جامعه

 با معلوالن 
همدل شویم

  شبنم مقتدری ، روان درمانگر 
مشــاهده موفقیــت معلوالن، 
معرفــــی و قدردانــــــی از 
دســـتاوردهای  این جمعیت، 
انگیزه دستیابی به موفقیت در 
افــراد با نیازهای ویژه را افزایش 
می دهد. روان درمانی به عنوان 
یک درمان شناختی می تواند به 
معلوالن )افراد با نیازهای ویژه( 
کمــک کند تا بــا چالش های 
متعــدد زندگی به طور صحیح 
مواجه شــوند.یک متخصص 
روانشناســی یــا روان درمانگر 
می تواند مراجعان را به ســمت 
آگاهی از عواطف و احساســات 
شــخصی ســوق داده و سبب 
شــود، مراجعان این احساسات 
را شناســایی و نام گذاری کنند. 
در راستای این عمل، مراجعان 
انفعــال و خشــم احتمالــی را 
مدیریت کرده و به شیوه صحیح 
این عواطف را ابراز می کنند.در 
حقیقت، از طریق به کارگیری 
مهــارت ابراز وجــود به عنوان 
یکــی از مهمترین مهارت های 
ارتباطی، تکنیک حل مســاله 
و مثبت اندیشــی را آمــوزش 
دیده و دریافته که هر مســاله و 
ناتوانی راه حل داشته و برای حل 
مشــکالت باید از تکنیک حل 
مساله اســتفاده شود.از طریق 
رویکــرد خانــواده درمانی هم 
عاطفی،  می توان حمایت های 
روانــی و اجتماعی را برای این 
جمعیــت افزایش داد و این امر 
نیز در ارتقای سالمت روان افراد 
با نیازهای ویژه نقشــی اساسی 
ایفــا می کند.ویکتــور امیــل 
فرانکل، نظریه پرداز مطرح دنیا 
در این رابطه معتقد است، انسان 
در مواجهــه بــا موقیعت های 
غیرقابل پیش بینی اســت که 
می توانــد بر محدودیت ها غلبه 
کند.از طرفی معنابخشــی به 
زندگــی در این جمعیت یکی 
از مهمتریــن مولفه های غلبه 
بر محدودیت ها به شمار رفته و 
یکی از راهکارهای اصلی در این 
رابطه تعیین یک هدف مشخص 
و رســالت در این دنیاست.افراد 
بــا نیازهــای ویژه بایــد نقاط 
ضعــف و قوت خود را پذیرفته. 
با موقعیت ها واقع بینانه روبه رو 
شــده و برخورد کنند، که این 
مســاله عــزت نفــس آنها را 
تقویت کرده و ســبب می شود 
ارزشــمندی شخصیت خود را 
وابسته به عناصر بیرونی نکنند.

اگر انسان خود را »همانگونه که 
هست« بپذیرد، پذیرش سبب 
افزایش آگاهی شده و این آگاهی 
و دوری از انکار، آرامش درونی و 
قدرت تصمیم گیری را افزایش 
خواهد داد.نقش شهروندی نیز 
در مقابل معلوالن باید متمرکز 
بــر همدلی باشــد، در همدلی 
انســان تالش می کند، خود را 
در نقش طرف مقابل قرار دهد، 
از دیــدگاه یک معلــول دنیا، 
موقعیت هــا، مردم و به طور کل 
محیط بیرونی را نگاه کند، اما در 
همدردی، ابراز ترحم و دلسوزی 
کــرده و ایــن پیــام را به معلول 

منتقل می کند که ناقص است.

 رییس مرکز شماره گذاری 
 و تعویض پالک 

پلیس راهور ناجا:

اعالم آخرین مهلت 
اعتبار وکالت نامه های 

منقضی شده برای نقل 
و انتقال خودرو 

رییس مرکز شــماره گذاری و 
تعویض پالک پلیس راهور ناجا 
دربــاره وکالت نامه های نقل و 
انتقــال خودرو کــه به دلیل 
محدودیــت هــا و تعطیالت 
کرونایی تاریخشــان منقضی 
شــده بود، گفت:  درپی شیوع 
کرونا در نقاط مختلف کشور و 
وضعیت قرمز برخی از شهرها، 
بــا تدابیر ســتاد ملی مقابله با 
کرونــا ارائه خدمات شــماره 
گــذاری و تعویــض پالک نیز 
بــرای مدتی متوقف شــده و 
این مراکز در شــهرهای قرمز 
تعطیل شدند. همین موضوع 
نیز سبب انباشت درخواست ها 
بــرای مراجعه بــه این مراکز 
شد. ســرهنگ علی محمدی 
با بیــان اینکه برخی از مراکز 
شماره گذاری و تعویض پالک 
در شــهرها حــدود چهار ماه 
از شــش ماه نخســت سال را 
تعطیل بودنــد، گفت:  در این 
میــان افرادی بودند که دارای 
وکالتنامــه برای نقل و انتقال 
خودرو بودند؛ اما زمان انقضای 
آن در دوران تعطیالت کرونایی 
بــوده و از ایــن رو عمال امکان 
نقــل و انتقال و تعویض پالک 
را پیدا نکردند.در همین راستا 
نیز هماهنگی هایی انجام شده 
و مقرر شــد تا وکالتنامه هایی 
کــه تاریخ انقضــای آنان در 
ماه های ســپری شــده سال 
۱400 بــوده، تا پایان آذرماه 
سال ۱400 تمدید شوند.وی 
بــا بیان اینکــه در حال حاضر 
خدمات با سرعت مطلوبی در 
مراکز شماره گذاری و تعویض 
پــالک در حال انجام اســت، 
اظهار کرد:  به همین دلیل نیز 
افراد دارای وکالتنامه که تاریخ 
آن در ماه های سپری شده در 
ســال ۱400 بوده و منقضی 
شــده اســت، تنها تــا پایان 
آذرمــاه ۱400 مهلــت دارند 
کــه از تمدید اعتبار اختصاص 
داده شــده بهره مند شــوند 
و پــس از آن بایــد وکالتنامه 
جدید دریافت کنند. محمدی 
با بیان اینکه این مدت تمدید 
نمی شــود، اظهارکرد:  افرادی 
که وکالتنامه شان برای نقل و 
انتقال خودرو در ســال ۱400 
منقضی شــده و تا کنون موفق 
به دریافت خدمات مربوطه از 
مراکز شماره گذاری و تعویض 
پالک نشــده اند، تا ۳0 آذرماه 
مهلــت دارند تــا با مراجعه به 
اینترنتی  نوبت دهی  ســایت 
نســبت به دریافت نوبت خود 
اقدام کرده و نسبت به تعویض 
پالک و نقــل و انتقال خودرو 

اقدام کنند.

7جامعه

معــاون اجتماعــی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا 
دربــاره کمپین ۱8_۱8، گفــت: ۱8 درصد تصادفات 
رانندگی منجر به حادثه برای افراد زیر ۱8 سال می شود 
که شــامل کودکان و نوجوانان است.ســرهنگ عین ا... 
جهانی افزود: پلیس راهور پویش ۱8_۱8 را راه اندازی 
کرد با این هدف که اطالع رســانی و آموزش الزم را به 
مردم برای حفظ و صیانت کودکان داشته باشیم؛ چرا که 

کودکان در تصادفات مقصر و مسبب نیستند و با بی احتیاطی هایی که صورت 
می گیرد متاسفانه شاهد آمار خوبی در این حوزه نیستیم.وی با اشاره به اینکه 
سال گذشته از بین حدود ۱5 هزار جانباخته ناشی از تصادفات، ۱8 درصد آن 

شامل کودکان و نوجوانان بودند که جزو سرنشین های 
خودرو بودند، افزود: کودکان زیر ۱2 ســال نباید روی 
صندلی جلوی خودرو بنشــیند.همچنین کودکانی که 
در پیاده رو با والدین در حال حرکت هستند دست شان 
را رهــا می کننــد و با موتور یا خودرو تصادف می کنند، 
کودکانی که در پارکینگ های مجتمع های مســکونی 
در حال بازی هســتند گاهی هنگام جابه جایی خودرو 
با آنها برخورد می شــود، کودکانی که از شیشــه و ساندروف سرشان را بیرون 
می آورند و... تمام این موارد باعث بروز آســیب های جدی و جبران ناپذیری 

برای کودکان می شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا:

کودکان و نوجوانان فاجعه است  آمار تصادفات 

خبر ویژه

آبان ۱۴۰۰ اعالم شد جزئیات فراخوان جذب اعضای هیات علمی 
معــاون برنامه ریــزی و اجرایی مرکز جذب اعضای 
هیــأت علمــی وزارت علــوم با اشــاره به جزئیات 
فراخوان جــذب اعضای هیأت علمی آبان ۱400، 
گفت: فراخــوان بعدی جذب اعضای هیأت علمی 

اردیبهشت ماه ۱40۱ خواهد بود. 
جعفــر جعفــری درباره اینکــه برنامه مرکز جذب 
اعضای هیأت علمی وزارت علوم برای دانشگاه هایی 
که هنوز متقاضیان جذب سال های گذشته را تعیین 
تکلیف نکرده اند چیســت، گفت: دانشگاه ها زمانی 
بــرای جذب هیــأت علمی اعالم نیاز می کنند باید 
متقاضیان جذب سال گذشته را تعیین تکلیف کرده 

باشــند.وی افزود: برای فراخوان جذب اردیبهشت 
مــاه ۱40۱ نیــز به همین صورت خواهد بود زمانی 
که دانشگاه ها قصد دارند اعالم نیاز کنند باید تکلیف 
متقاضیان فراخوان آبان ۱400 را مشــخص کرده 

باشــند.جعفری افزود: بررســی های دانشگاه ها به 
مدت 60 روز کاری طول می کشــد. این بررســی ها 
بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده تا ۷ اسفندماه 

۱400 به پایان می رسد. 
بررســی ها در مرکز جذب نیز از 8 اســفندماه آغاز 
شده و تا 5 اردیبهشت ۱40۱ ادامه دارد.وی افزود: 
نتیجــه نهایی فراخوان جــذب هیأت علمی تا اول 
خردادماه ۱40۱ منتشــر می شــود.بر اساس این 
گــزارش، فراخوان جذب اعضای هیأت علمی آبان 
۱400، از ۱۷ آبان ۱400 آغاز شــد و بعد از دو بار 

تمدید مهلت 9 آذر ۱400 به اتمام رسید.

کشور هستیم کودکان در  در قرن ۲۱ شاهد عادی  شدن ازدواج 

کودک همســـــــری یا  کــــودک آزاری
رکوردی دیگر در کشــور ما می شــکند،  
رکوردی که قطعا سبب افتخار و مباهات 
نیســت. این رکورد برای ازدواج کودکان 
۱0 تا ۱4 سال در بهار ۱400 است. آمار 
مرکز آمار ایران در سه ماهه نخست سال 
۱400 ثبــت حدود 9 هزار و ۷5۳ ازدواج 
بــرای دختران ۱0 تا ۱4 ســال در ایران 
را نشــان داده اســت. این عدد رشد ۳2 
درصدی را نسبت به آمار سال گذشته در 
همین مقطع زمانی نشان می دهد.بخش 
دیگر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار 
ایران نیز خبر از طالق ۱۷2 دختر بچه ۱0 
تا ۱4 ساله در بهار ۱400 و پدیده »کودک 
مطلقه« می دهد. شاید گروهی این آمار ها 
را افتخار بدانند و یا در ذهن افرادی مانند 
حســن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون 
قضایی مجلس به کسی که ۱۳ سال سن 
دارد کودک گفته نشود، چه آنکه نوروزی 
در اظهارنظــری تازه دختران ۱۳ ســاله 
متاهل را کودک  همســر ندانسته و گفته 
اســت: »کودک همسری به موارد ازدواج 
بچه 9 سال یا ۱0 سال گفته می شود، اما 
دختر ۱۳ ســاله که دیگر کودک همسر 
نیست«. این در حالیست که ایران حدود 
ســه دهه است که به کنوانسیون حقوق 
کودک پیوسته است، سندی بین المللی 
کــه در آن همه افراد کم تر از ۱8 ســال، 

کودک نامیده می شوند.

پیوستن به پیمان نامه حقوق کودک 
به صورت مشروط بوده است

مونیکا نادی، وکیل دادگســتری در این 
مــورد می گوید: ما به پیمان نامه حقوق 
کودک پیوســته ایم، اما این پیوستن به 
صورت مشروط بوده است و هرجایی که 
اصــول مندرج در آن بــا موازین قانونی 

و شــرعی ما مغایرت داشــته باشد اجرا 
شــدنی نیست. اما به هر روی پیمان نامه 
یک سند الزم االجراست که سن کودکی 
را ۱8 سالگی اعالم کرده و به افراد کمتر 
از این ســن کودک گفته اســت، اما ما با 
تفاســیر گوناگونی که از این موضوع در 
حیطه قوانین داخلی کشــورمان داریم 
در موضوعات متفاوت به یک سن واحد 
و مشــخص برای کودکی نرسیده ایم و 
قوانیــن مــا به صورت متناقض با ســن 
کودکــی برخــورد می کننــد. از جمله 
ایــن قوانین، قوانین مربــوط به ازدواج 
کودکان اســت. در حال حاضر بر اساس 
قانون مدنی هیچگونه محدودیت سنی 
برای ازدواج قائل نیستیم و از سوی دیگر 
ازدواج دختران زیر ۱۳ ســال و پســران 
زیر ۱5 ســال را منوط به اجازه دادگاه و 
پدر دانسته ایم، یعنی ما برای این سنین 
امکان ازدواج را به رسمیت شناخته ایم.
وی دربــاره قوانینــی مربوط به ازدواج و 
کودک همسری، تصریح می کند: قانون 
کشــور ما درباره سن ازدواج کودکان با 
مالک قرار دادن بلوغ جســمی ســن را 
تعیین کرده اســت و در قانون حمایت 
از خانــواده هــم برای ســردفترانی که 

ازدواج هــا را خــارج از شــرایط قانونی 
ثبــت می کننــد یا مردانــی که خالف 
شــرایط حداقلی سن با دخترانی خارج 
از ســن قانونی ازدواج می کنند یا حتی 
برای سرپرســتان قانونی این دختران و 
پسران مجازات هایی درنظر گرفته است. 
همان گونه که اشاره کردم این سنین زیر 
۱۳ ســال برای دختران و ۱5 سال برای 
پسران بدون اجازه دادگاه و ولی ست. اما 
ایــن مجازات ها نمی توانند نقش زیادی 
داشته باشند چرا که در بسیاری از مواقع 
این ازدواج ها ثبت نمی  شــود بنابراین ما 
بایــد این مــوارد را لحاظ کنیم. در واقع 
ورود قانون باید به این شــکل باشــد که 
این موضــوع را در زمینه های گوناگون 
ریشــه یابی کند.آنگونه کــه این وکیل 
دادگستری می گوید کودک همسری به 
چند دلیل رخ می دهد که مهم ترین آن 
مشکالت اقتصادی ست. او در این زمینه 
می گوید: بســیاری از ازدواج هایی که در 
سنین پایین و کم رخ می دهد به دلیل فقر 
و مشکالت اقتصادی ست. از دیگر دالیل 
ازدواج های زودهنگام مسائل فرهنگی و 
باور های خاص افراد است. اینجاست که 
می گوییم شاید قانون و مجازات چندان 

موثر نباشــد و در این میان نیاز به گفت 
و گو های فرهنگی، بسیار حس می شود 
تا افراد را با تبعات ازدواج های زودهنگام 
آشــنا و تالش کنیم بر باور های نادرست 
بومــی و قومــی افراد تاثیــر بگذاریم و 
متاسفانه دقیقا وارونه آن عمل می کنیم.

 
تبعات ازدواج زودهنگام

او در ادامه تصریح می کند: از طرفی اینکه 
ما چند مورد را به عنوان نمونه بیاوریم که 
زندگی و ازدواج موفق و خوبی دارند پاسخ 
درستی محسوب نمی شود ضمن اینکه 
تبعاتی وجود دارد که برای افراد آشــکار 
نیســت و همین ازدواج های زودهنگام 
برای برخی که حتی شاید برای خودشان 
مثبت تلقی شود می تواند به جامعه آسیب 
بزند. نخستین رخدادی که ممکن است 
روی دهد این اســت که بســیاری از این 
ازدواج ها در شرایط برابر و مناسب نیست. 
ما نباید قشر محدودی در جامعه را درنظر 
بگیریم بلکه باید دقت کنیم بیشــترین 
میزان مبتالبه این ازدواج کجاست. افزون  
بر آن ما اساسی ترین حقی که برای کودک 
به رســمیت می شناسیم حق کودکی و 
تامین منافع عالیه اوست. دیدگاه ما این 
است که کودک حق دارد کودکی کند و 
این حق نباید از او گرفته شود. ازدواج او را از 
حق کودکی محروم می کند. حق تحصیل 
و بــازی را بــرای او مخدوش می کند. از 
سوی دیگر بحث بلوغ در ازدواج است. در 
دنیای کنونی تنها داشــتن بلوغ جسمی 
و جنســی کافی نیست و ازدواج نیازمند 
بلوغ عقلی و فکری و روانیست.یک کودک 
هرگز نمی تواند مفهوم زندگی مشترک 
را درک کند و نســبت به آن مسئولیتی 

حس کند. 
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 اصغر فرهادی 
شگفتی ساز شد

جوایز ساالنه هیات ملی نقد آمریکا 
دو جایــزه بهترین فیلم خارجی و 
بهترین فیلمنامه اصلی ســال را به 
»قهرمان« ساخته اصغر فرهادی 
داد. فهرســت برندگان امســال 
جوایز هیات ملی نقد آمریکا اعالم 
شــد و فیلم »پیتــزا لیکوریس« 
ســاخته »پل توماس اندرسون« 
موفق به کســب سه جایز بهترین 
فیلم، کارگردانی و بهترین بازیگر 
نوظهور )آالنا هایم و کوپر هافمن( 
شد و فیلم »قهرمان« به کارگردانی 
اصغر فرهادی نماینده ســینمای 
ایران در اسکار 2022 نیز دو جایزه 
بهترین فیلم خارجی سال و بهترین 
فیلمنامــه اصلی )اورجینال( را به 
خــود اختصــاص داد.فرهادی در 
حالی موفق به کسب جایزه بهترین 
فیلــم خارجی و فیملنامه از جوایز 
هیات ملی نقد آمریکا می شود که 
پیــش از این با فیلم »جدایی« نیز 
عنوان بهترین فیلم خارجی ســال 
را از این جوایز کسب کرده بود، اما 
این نخستین باری است که جایزه 
بهتریــن فیلمنامه اصلی ســال از 
ایــن جوایز به فرهادی می رســد.

فیلم »پادشاه ریچارد« و »تراژدی 
مکبث« نیز دو فیلم دیگری بودند 
که توانســتند به همراه »قهرمان« 
دو جایزه از هیات ملی نقد آمریکا 

دریافت کنند.

روایتی خیال انگیز از زندگی 
غم انگیز دختر دکتر مصدق

 زندگــی خدیجه مصدق، بیش از 
دیگر فرزندان دکتر محمد مصدق 
مورد توجه قرار گرفته است و تنها 
دلیل این توجه، ماجرای غمبار او 
و ظلمی است که بر این زن رفته 
تا جایی که از  او به عنوان آخرین 
قربانی رضا خان یاد می شود. این 
زندگی دردناک برای نمایشنامه 
نویســی ماننــد نغمه ثمینی هم 
جذابیت های خاص خود را دارد، 
نویسنده ای که همواره نگاهی به 
تاریخ داشــته است.نغمه ثمینی 
و شــیوا مســعودی، نمایش نامه 
نویــس و کارگردانی که پیش از 
این هــم همکاری های موفقیت 
آمیــزی در نمایش های » اینجا 
کجاســت« و » زبان تمشکهای 
وحشی« داشته اند، مدت هاست 
کــه درباره همکاری تازه شــان 
مشــغول گفتگــو و برنامه ریزی 
هســتند. نمایش تازه آنان » دیو 
جغرافی« نام دارد که داستان آن، 
قصه پر غصه خدیجه مصدق است. 
دختــری که در کودکی شــاهد 
تصویــری هولناک از روانه کردن 
پدرش به زندان شد. این تصویر در 
آن ظهر تابستانی شمیران آنچنان 
بر او اثرگذار بود که دخترک دچار 
جنون شد و پنجاه سال از عمرش 
را در آسایشگاه بیماران روانی در 
سوئیس گذراند تا اینکه دهه نود 

درگذشت.

فرهنگ و هنر

بازار خان یزد؛ بازار 
اشراف زادگان قاجاری

اگــر تا این لحظه اســم بازار خان 
یــزد را نشــنیده اید جای تعجب 
دارد چون این بازار آن قدر شهرت 
تاریخــی و گردشــگری دارد که 
بــه طوالنی تریــن و اصیل ترین 
بــازار یزد معروف اســت. این بازار 
تاریخــی در کنار حمام خان یزد، 
میدان خان و مدرســه علمیه خان 
کــه همگی در زمــان قاجار و در 
طول چندین و چند ســال ساخته 
شده اند داستانی تاریخی و ماندگار 
 بــرای مردم یــزد و ایــران دارد.

روزی مبادالتــی کــه در جــاده 
ابریشــم شــکل می گرفته از این 
بازار و راســته هایش گذر می کرده 
است و هنوز هم پناهگاه صنف های 
اصیل و ماندگار آهنگری و مسگری 
و طال  و  جواهر سازی یزد است. البته 
شاید برایتان جالب باشد که بدانید 
اگر در زمان قاجار می خواســتید 
این بازار را ببینید شــاید اجازه اش 
را بــه شــما نمی دادنــد مگر آن 
 کــه اشــراف زاده و خان باشــید!
بــازار خان یزد مانند بســیاری از 
جاهــای دیدنی یزد و آثار تاریخی 
آن قدمتــش بــه دوران قاجــار 
بر می گردد. این بازار بزرگ و پهناور 
یزد هم در دوران ناصرالدین شــاه 
قاجار ســاخته شــده و به تدریج 
کامل تر و بزرگ تر شــده اســت، 
تا جایی کــه امروزه، طوالنی ترین 
 بازار ســنتی یزد به حساب می آید.

درست است که این بازار در زمان 
قاجار و ناصرالدین شاه ساخته شد، 
اما موســس و بانی آن »محمدتقی 
خان بافقی« بود که در ســال های 
بعد، وظیفه تکمیل بازار نیز بر عهده 
نوادگانش بــود. محمدتقی خان 
بافقی، موســس سلسله خوانین و 
یکی از حکام یزد در زمان قاجار بود 
کــه در طول عمر خود آثار دیدنی 
زیــادی در یزد ماننــد باغ دولت 
آباد، بــازار قیصریه، میدان خان، 
باغ گلشن و مدرسه خان را ساخته 
 و از خود به یادگار گذاشــته است.

مجوعه خان که شــامل بازار خان 
یــزد، حمام خان یزد، مدرســه و 
میــدان خان می شــود همگی به 
دســت محمدتقی خــان بافقی و 
نوادگان ایشــان تأســیس شده و 
همگی از زیباترین جاهای دیدنی 
یزد حساب می شوند. همچنین در 
سال ۱۳82 در تاریخ 9 اردیبهشت 
ماه، بازار خان یزد به عنوان آثار ملی 
ایران ثبت شد و جایگاه تاریخی اش 

جاودانه شد.

گردشگری

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد، رعایت دو متر فاصله گذاری اجتماعی در صورتی 
که از ماسک استفاده نشده باشد، بی تاثیر و بی فایده است. محققان دانشگاه »کمبریج« 
در انگلیس در این مطالعه متوجه شدند که یک فرد مبتال به کووید که ماسک نمی زند، 
می تواند افراد را در فضای باز در فاصله دو متری به این ویروس آلوده کند.    قانون فاصله 
گذاری اجتماعی دو متری توسط دولت انگلیس در مارس 2020 در جریان اعمال اولین 
قرنطینه وضع شد، اما مردم انگلیس تا ماه مه میالدی به استفاده از ماسک تشویق نشدند.  
کارشناسان و دولت انگیس ابتدا اعالم کردند که استفاده از ماسک  می تواند »بیشتر ضرر 
داشته باشد تا فایده«، اما در ماه ژوئن این سیاست را تغییر یافت و استفاده از ماسک 

در حین استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی اجباری شد و در ماه بعدی در مغازه ها 
و مکان های عمومی انگلیس نیز استفاده از ماسک اجباری شد.مطالعات از آن زمان 
نشان داده اند که استفاده از ماسک می تواند در کاهش انتقال کرونا بسیار موثر باشد؛ به 
خصوص اگر توسط افراد مبتال پوشیده شوند. قانون فاصله گذاری اجتماعی دو متری 
نیز ژوئیه سال جاری میالدی به عنوان بخشی از کاهش محدودیت های همه گیری، به 
یک متر کاهش یافت.آمار و ارقام »اداره ملی آمار انگلیس« ، نشان می دهد که 4۱ درصد 
از مردم این کشور هنوز در اماکن عمومی از فاصله گذاری اجتماعی پیروی می کنند، 

این در حالی است که 85 درصد از مردم این کشور هنوز از ماسک استفاده می کنند.

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید؛

فاصله  گذاری جایگزین ماسک نیست

دریچه علم

فرهنگ 

کارتون 

 مراقب کودکان 
 و این شیادان 
کثیف باشیم!

مهناز یزدانی با انتشار 
کارتونی در صفحه 

اینستاگرامش نوشت: 
کالهبردان و متجاوزان 

بسیاری در فضای مجازی 
در کمین نشسته اند و چه 

شکاری آسان تر از کودکانی 
که بدون آموزِش مهارتهای 
استفاده ایمن از اینترنت، در 

فضای مجازی رها شده اند.

یک نویسنده کتاب گفت: بزرگترین و مهمترین چالش 
کمبود و گرانی قیمت کاغذ در حوزه نشر است حسین 
گلدوست پیرامون تاثیر تسهیالت و در نظر گرفته شده 
و تعرفه فرهنگی برای حوزه نشر گفت: صنعت نشر به 
خاطر چالش های متعدد خصوصا در حوزه اقتصادی با 
بحران های بزرگی روبرو شده و هر چه زمان می گذرد 
مشــکالت  بیشتر می شود چنانچه تسهیالت خصوصا 
ارائه کاغذ دولتی انجام شــود شاهد بهبود شرایط نشر 
خواهیم بود.وی در همین راســتا ادامه داد: بزرگترین 
و مهمتریــن چالش کمبــود و گرانی قیمت کاغذ در 
حوزه نشر است گفت وگو های من با ناشران بزرگ مانند 
انتشارات امیرکبیر نشان می دهد که کتاب های ارزنده 
وجــود دارند کــه در نوبت چاپ قرار گرفته اند، ولی به 
دلیل عدم وجود شرایط و کاغذ کافی هنوز منتشر نشده 
اند.گلدوست در همین راستا ابراز کرد: تزریق کاغذ به 
ناشــران می تواند آنان را برای مدتی پابرجا نگهدارد و 
جانی دوبار به حوزه نشــر دهد، اما باید در نظر داشــته 
باشــیم که ارائه کاغذ دولتی نیز برای مدتی تاثیرگذار 
خواهد بود به عبارت دیگر همانند یک چسب زخم عمل 
خواهد کرد و برای حل مشکل اصلی باید تدابیر راه گشا 
در نظر داشت. وجود کارخانه های کاغذ سازی و استفاده 
از ظرفیت های آنان قیمت این کاالی استراتژیک را در 
بازار نشر تخت تاثیر قرار داده و در عین حال پشتوانه ای 

برای تامین کاغذ داخلی محسوب می شود.وی با اشاره 
به بازار عرضه و تقاضا تاکید کرد: تا زمانی که بازار عرضه 
و تقاضا برای کتاب در حالت تعادل قرار نگیرد ما شاهد 
نوسانات قیمت کاغذ و حتی در برخی موارد کمبود این 
کاال در عرصه نشر خواهیم بود لذا لزوم توجه به فراهم 
کردن فضای مناسب جهت تولید و تامین کاغذ مورد 
نیاز فرهنگ و نشــر امری مهم بشــمار می رود. صنعت 
نشــر برای تولید فرهنگ و کتاب نیازمند فعالیت امن 

بدور از هر گونه نوسان کاغذ در بازار است.
این پژوهشــگر پیرامون قیمت مواد اولیه در بازار بیان 
کرد: نشر از جمله صنعت هایی است که ثبات قیمت مواد 
اولیه آن در بازار نقش مهمی را بازی می کند آسودگی 
خیال ناشــر در ســرمایه گذاری و اطمینان از بازگشت 

سرمایه زمینه را برای فعالیت های فرهنگی باز خواهد 
کرد. ابعاد آرامش در حوزه نشر چرخه فعالیت در این 
صنعت را به گردش وادار می کند در این میان نویسنده 
نیز با طیب خاطر بیشتری اقدام به فعالیت و پژوهش 
کرده در نتیجه کتاب هایی که منتشر می شود از کیفیت 
بهتری بر خوردار خواهند بود.گلدوست با اشاره به میزان 
آثار در حال تولید بیان کرد: محتوا  و آثار فراوانی از سوی 
نویسندگان تولید شده است که همچنان در نوبت چاپ 
قــرار دارد امــا چون کاغذ وجــود ندارد و یا کاغذ مورد 
نیاز با قیمت باال عرضه می شود منتشر نشده است به 
عبارت دیگر بسیاری از انتشاراتی ها عمال فعالیت های 
خــود را متوقــف کرده اند و این امر در دراز مدت تبعات 
بدی را برای فرهنگ به دنبال دارد.وی در نظر گرفتن 
تعرفه برای ناشران را مناسب دانست و اظهار کرد: در 
شــرایط فعلی هرگونه تسهیالتی که بتواند کمکی به 
کتاب فروشــی ها و ناشــران باشد با اهمیت خواهد بود 
در عیــن حــال خرید کاغذ با نرخ بازار آزاد یعنی همان 
600 هزار تومان نیز هزینه های فراوان و بســیاری به 
دنبال دارد که در پشت جلد قرار می گیرد و در نهایت 
این نویسنده و مخاطب هستند که بیشترین صدمات 
را متحمل می شوند بدین ترتیب باید گفت مشکالت 
اقتصادی ســبب شــده تا طی ماه های اخیر همچنان 

شاهد چاپ کتاب نباشیم.

آینده عرصه ادبیات در گرو قیمت کاغذ!


