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معاون رئیسی: 

گرتوافقنشدبهسمتشرقمیرویم ا
گر با آمریکا صلح و سازش کنیم     معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: عده ای می گفتند ا
همه مشکالتمان حل می شود، اما هشت سال ما را سرکار گذاشتند، هیچ سرمایه گذاری 
در ایران نکردند، هیچ گرهی را باز نکردند مگر اینکه هر چند وقت چند نفر را به تحریم ها 

کره کننده ایران  اضافه کردند. معاون پارلمانی رییس جمهوری با اشاره به اینکه تیم مذا
گر هم توافق نشد به سمت  گر نتیجه مطلوب پیش آمد که بهتر، اما ا اختیار کامل دارد گفت: ا

 | صفحه 2 شرق می رویم و می توانیم از این بخش، منافع خودمان را به دست بیاوریم...

صفحه 7 

باید سفرهای خارجی را زیر ذره بین تشدید نظارت ها ببریم

امیکرون؛سوغاتمسافران

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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سخنگوی صنعت برق:

 ۹۵ درصد تولید 
 برق نیروگاه ها 

گاز است با سوخت 
     مصطفــی رجبــی مشــهدی ســخنگوی 
صنعــت بــرق گفــت: ۹۵ درصــد تولیــد بــرق 

نیروگاه ها با سوخت گاز است...

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

برای تامین دوز 
کسن کرونا  سوم وا
برنامه ریزی شود

گفــت: بــا توجــه بــه       رئیس جمهــور 
کســن داخلــی و تامیــن  افزایــش تولیــد وا
پیش بینی هــای  وارداتــی  کســن های  وا
الزم انجــام شــود تــا حتــی بــا تزریــق دوز 
ســوم، کمبــودی در ایــن زمینــه در کشــور 

 | صفحه 2  | صفحه 4 وجود نداشته باشد...

حرکتبهسمتساخت
پتروپاالیشگاهها
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جزئیاتپرداختوام
بهسرپرستانخانوار

مبتالبهکرونا
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دروینچهگذشت؟
2

رامبدجوان
زرشکزرینگرفت!
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چاپپولوافزایشنقدینگی
عواملافزایشنرخدالر
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گهیتجدیدمناقصهعمومی آ

حسینلطفیطلب-دهیارهمدانک

 نوبت اول

دهیــاری همدانــک در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال ۱۴۰۰ و مجــوز 
شــورای اســامی همدانــک از محــل اعتبــارات دهیــاری، اجــرای پــروژه ذیــل را از 
ــی  ــخاص حقوق ــیله از اش ــذا بدینوس ــد. ل ــذار نمای ــی واگ ــه عموم ــق مناقص طری
آیــد جهــت شــرکت  مــی  بــه عمــل  بنــدی دعــوت  رتبــه  واجــد شــرایط دارای 
در مناقصــه و دریافــت اســناد بــه واحــد مالــی دهیــاری همدانــک مراجعــه 
از چــاپ  پــس  روز  تــا ۱۰  ارســال پیشــنهادات حداکثــر  نماینــد. ضمنــا مهلــت 
آگهــی نوبــت دوم خواهــد بــود. هزینــه درج آگهــی در روزنامــه بعهــده برنــده 
مناقصــه خواهــد بــود. در ضمــن بــرای ایــن پیمــان تعدیــل ، تعلــق نمیگیــرد و 
 دهیــاری بــه پیشــنهادات و قیمــت هــای غیرواقعــی و بــدون مســتند ترتیــب اثــر 

نخواهد داد.
موضوع مناقصه : همسطح سازی و جدول گذاری معابر همدانک

 ردیف بودجه: ۳۳۰۱۰ 
مبلغ اعتبار )ریال( : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰ 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ) ریال( : ۳/۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰
چاپ نوبت اول : ۱۴۰۰/۹/۱۴       چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۰/۹/۲۱

خیر ارز به چه کسانی می رسد؟
  سعید اشتیاقی  
کارشناس اقتصادی

این روزها تالطم نرخ 
ارز و توقف مذاکرات 
نقل محافل شده و 
هر کس به گمانه زنی هایی پرداخته است. 
هر چنــد پس از توقف مذاکرات به طور 
قطع نمی توان از وضعیت بازار اظهارنظر 
 کرد، اما سردرگمی بازار ارز امری مشهود

 است.
اما نکته ای که وجود دارد، درباره سیاست 
اخیر بانک مرکزی است. بانک مرکزی در 
سال های اخیر قانونی را وضع کرد که به 
دالیل مختلف همچون مسافرت، درمان 
و تحصیل در خارج از کشور به ازای هر کد 
ملی حدودا مبلغ ۲۰۰۰ یورو اختصاص 

می دهد. 
گر چــه هدف سیاســت بانک مرکزی 
از اعطــای ارز بــه هــر کد ملــی برای 
کاهــش فشــار روی بــازار و متعــادل 
کردن قیمت ها اســت، اما این امر سبب 
 ایجــاد فعالیت های ســوداگرایانه نیز 

شده است.
در ماه های گذشــته اختالف قیمت دالر 
در ســبزه میــدان و صرافی های مجاز 
بانــک مرکزی افــراد زیادی را برای دالر 
سهمیه ای به صف صرافی ها کشانده است 
تــا از اختالف چند هزار تومانی صرافی و 

بازار آزاد سود ببرند. 
در این بین، برخی دالالن برای کســب 
ســود و منفعت شــخصی به سراغ اجاره 
کارت ملــی افــراد کم برخوردار رفته و با 
اجاره کارت ملی آن شخص به مبلغ ناچیز 
از ســهمیه ارز آن فرد ســود می جوید  و 
این اجاره کارت ملی به نوعی بالی جان 
اقتصاد کشور شده است، اجاره کارت ملی 
برای واردات ۷۰۰ خودرو پورشه که چند 
سال پیش یکی از پرونده های پر سر و صدا 

در گمرک کشور شد.
بانــک مرکزی می تواند با ایجاد مکانیزم، 
افرادی را که شرایط دریافت مصارف ۲۵ 
گانه را دارا هستند، شناسایی کند و فقط 
به اشخاص حقیقی و حقوقی که شرایط 
دریافت ارز را دارا میباشند ارز اختصاص 
دهد و  با نظارت و اشــراف کامل جلوی 
خیــرات ارز برای دالالن بازار را بگیرد تا 
ارز به دست افرادی که نیاز واقعی دارند، 
 برسد نه اشخاصی که اهداف سوداگرایانه

 دارنــد. اخبــاری که از نحــوه توزیع ارز 
مســافرتی شــنیده می شــود، حاکی 
از آن اســت کــه هنوز ایراداتــی دارد و 
ســودجویان با ارائــه بلیت های صوری 
 اقــدام بــه دریافــت ارز مســافرتی

 می کنند.  در کشوری که با مشکل کمبود 
منابع ارزی مواجه اســت، باید روش های 
اختصاص ارز نیز متناســب با شــرایط 
موجود کشور تغییر کند و سختگیرانه تر 
 شود تا واجدین شرایط واقعی ارز دریافت 

منبع خبرآنالینکنند.  

یادداشت

 پای وزیر صمت 
به مجلس باز شد

وزیــر صنعت، معدن و تجارت برای 
پاســخ به ســواالت نمایندگان به 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس 

می آید.
براســاس دســتورکار هفته جاری 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
امروز یکشنبه )۱۴آذر ماه(، اعضای 
این کمیسیون گزارش رئیس کمیته 
تامیــن مالی صنعت، معدن و تولید 
کمیســیون درخصــوص تکالیف 
بودجــه در حوزه صنعــت، معدن 
و ارتباطــات و بودجه ســال آتی را 

بررسی می کنند.
 اســتماع گــزارش معاون صنعت و 
معدن ســازمان بسیج مستضعفان 
دســتور کار دیگر امروز کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس خواهد بود.
همچنیــن کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس دوشــنبه )۱۵ آذر 
مــاه( میزبان وزیر صنعت، معدن و 
تجــارت خواهد بود تا فاطمی امین 
به ســواالت جالل محمــود زاده 
نماینده مهاباد )۲ فقره(، محســن 

فتحی نماینده ســنندج، دیواندره 
و کامیاران، حسن نوروزی نماینده 
رباط کریم، بهارستان و پرند، کمال 
حســین پور نماینده پیرانشــهر و 
سردشــت )۳ فقره(، رضا حسینی 
قطب آبادی نماینده شــهربابک، 
جالل رشــیدی کوچــی نماینده 
الهویــردی دهقانی  مرودشــت، 
نماینــده ورزقــان و حبیــب اله 
 دهمــرده نماینده مردم زابل زهک
  پاســخ دهد. براساس این گزارش 
اعضای کمیســیون صنایع و معادن 
مجلــس ســه شــنبه )۱۶ آذر ماه( 
بــه ادامه بررســی طرح توســعه، 
تولیــد و نظــارت زنجیــره فوالد 
ارجاعــی از صحــن علنی مجلس 
با حضور مســئوالن دســتگاه های 
اجرایــی ذیربــط، مرکز پژوهش ها 
و اتاق ایــران می پردازد. همچنین 
اعضای کمیســیون صنایع و معادن 
چهارشــنبه تا شنبه )۱۷ تا ۲۰ آذر 
ماه( از مراکز صنعتی و معدنی استان 

خراسان رضوی بازدید می کنند.



روزنامه اقتصادی صبح ایران

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r 29 ربیع الثانی 1443   5 دسامبر 2021یکشنبه 14 آذر 1400  شماره پیاپی 1984

سیاست 2
معاون رئیسی: 

توافقنشد گر ا
بهسمتشرقمیرویم

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: 
عــده ای می گفتند اگر با آمریکا صلح 
و سازش کنیم همه مشکالتمان حل 
می شــود، اما هشت سال ما را سرکار 
گذاشتند، هیچ سرمایه گذاری در ایران 
نکردند، هیچ گرهی را باز نکردند مگر 
اینکــه هــر چند وقت چنــد نفر را به 

تحریم ها اضافه کردند.
معاون پارلمانــی رییس جمهوری با 
اشاره به اینکه تیم مذاکره کننده ایران 
اختیــار کامــل دارد گفت: اگر نتیجه 
مطلوب پیش آمد که بهتر، اما اگر هم 
توافق نشــد به سمت شرق می رویم و 
می توانیم از این بخش، منافع خودمان 

را به دست بیاوریم.
ســید محمد حســینی روز شنبه در 
همایش دانشــجویان نخبه کرمان به 
مناســبت ۱۶ آذر روز دانشجو با بیان 
اینکه ایران در مذاکرات هسته ای طرح، 
ایده و برنامه دارد و برنامه ها نیز تا این 
لحظه نتیجه داشــته اند تصریح کرد: 
تیم های طرف دیگر مذاکره اختیارات 
الزم را ندارنــد، اما تیم ایران مجهز و با 
اختیارات کامل پای میز مذاکره رفته 
و از موضــع قــدرت از منافع خودمان 

حمایت می کنیم.
وی ادامه داد: کشــور با قدرت در این 
زمینه کار می کند، ۴۰ نفر عضو تیم از 
ایران از تخصص ها و نهاد های مختلف 
سیاســی و اقتصادی حضــور دارند و 
بــرای انجام مذاکرات به وین رفته اند 
که افرادی متخصص هســتند؛ در این 
زمینه هزینه می کنیم، اما نتیجه الزم 

را نیز می گیریم.
حسینی اظهارداشــت: همانطور که 
رهبــر معظم انقالب دربــاره نگاه به 
شــرق فرمودنــد، قــدرت اقتصادی 
اکنون به ســمت چین و هند حرکت 
می کند که اگر توافق نشد هم می توانیم 
از این بخش منافع خودمان را به دست 

بیاوریم.
وی تاکید کرد: می توانیم در توســعه 
مسائل اقتصادی با شرق تفاهم کنیم، 
منافع خودمان را نیز به دســت آوریم، 
بــه طور مثال با نفت تهاتر می کنیم و 
در حوزه هــای مختلف پایبندی آن ها 

به تعهداتشان بیشتر است.
معــاون پارلمانــی رییس جمهوری 
گفــت: کار ها در حال انجام اســت، 
بخش های اقتصادی را نمی خواهیم 
شرطی کنیم، در سازمان شانگ های 
عضو دائم شدیم و فعالیت هایی برای 
ترانزیت گاز ترکمنستان و آذربایجان 
انجام شده که اقدام های بزرگی است؛ 
خارجی هــا می بینند درون کشــور 
انسجام الزم را داریم پس به ما اعتماد 

بیشتری دارند.
وی با بیان اینکه اگر آمریکا تحریم ها 
را بردارد به برجام بر می گردیم تصریح 
کرد: عــده ای می گفتند اگر با آمریکا 
صلح و سازش کنیم همه مشکالتمان 
حل می شود، اما هشت سال ما را سرکار 
گذاشتند، هیچ سرمایه گذاری در ایران 
نکردند، هیچ گرهی را باز نکردند مگر 
اینکــه هــر چند وقت چنــد نفر را به 

تحریم ها اضافه کردند.
حســینی افزود: در ســر میز مذاکره 
می آمدند پیش نویســی را که از قبل 
نوشــته بودند، اصل متن را خودشان 
آماده می کردنــد و آقایان با تغییرات 
جزئــی امضا می کردنــد و کمپینی 
درون کشور راه انداخته بودند که کسی 

جرات نقد آن توافق را نداشته باشد.

رئیس جمهور گفت: با توجه به افزایش تولید واکسن داخلی و تامین واکسن های 
وارداتی پیش بینی های الزم انجام شــود تا حتی با تزریق دوز ســوم، کمبودی در 

این زمینه در کشور وجود نداشته باشد.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با قدردانی از همه دست اندرکاران مقابله با کرونا به ویژه کادر بهداشت و درمان، 
گفت: کاهش میزان ابتال به کرونا و پایدار ماندن شــرایط موجود، نیازمند توجه 
به اجرای شیوه نامه های بهداشتی و حساسیت در رعایت اصول پیشگیری است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید کمبود واکسن در کشور وجود داشته باشد، 

گفــت: بــا توجه به افزایش تولید واکســن داخلی و تامین واکســن های وارداتی 
پیش بینی های الزم انجام شود تا حتی با تزریق دوز سوم، کمبودی در این زمینه 

در کشور وجود نداشته باشد.
رئیســی بــار دیگــر بر اهمیت کنترل تردد از مرز هــای زمینی، هوایی و دریایی و 

جدیت در اعمال قرنطینه برای موارد مشکوک تاکید کرد.
رئیس جمهور همچنین نظارت دقیق و هوشــمند بر بازگشــایی مدارس، ادارات و 
کســب و کار ها را به منظور رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی برای صیانت از جان 

مردم، ضروری دانست.

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

برای تامین دوز سوم واکسن کرونا برنامه ریزی شود

خبر ویژه اخبار کوتاه

جمعی از اصحاب رسانه ای 
با حضور در ساختمان رادیو 
و تلویزیون ملی افغانستان 

ضمن دیدار با ضیاء الحق 
حقمل رئیس این سازمان از 

بخش های مختلف رادیو و 
تلویزیون بازدید کردند. 

ردی مسلح که با ورود 
به محوطه سازمان ملل 
متحد در شهر نیویورک 
آمریکا برای ساعاتی 
باعث تعطیلی سازمان ملل 
شد./ رویترز

گزارش تصویری

نیویورک تایمز:

کرات وین    اروپا می گوید مذا
رو به فروپاشی است

ایــن روزنامه آمریکایــی در تحلیلی به 
بررسی دور هفتم مذاکرات وین و نتایج 
حاصل از آن پرداخته و می نویسد: دولت 
ایــران در مذاکرات مواضعی گرفته که با 
برجام سازگاری ندارد. قرار است اواسط 
هفته آینده مذاکرات از سر گرفته شود.

دیپلمات های بریتانیا، فرانســه و آلمان 
پس از پنج روز نشســت در وین هشدار 
دادنــد، اگــر تهران موضع خــود را به 
ســرعت تغییر ندهد، احتمال موفقیت 

آمیز مذاکرات کمی وجود دارد.
آن ها ادعــا کردند که ایران تقریباً تمام 
ســازش های دشوار ایجاد شده در ماه ها 
مذاکرات ســخت را زیــر پا می گذارد و 
خواستار تغییرات اساسی در متن است.

نیویورک تایمز به نقل از مقامات اروپایی 
نوشــت: ایران می گوید که می خواهد به 
توافــق ۲۰۱۵ بازگــردد، امــا برخی از 
پیشــنهادات ایران نه تنها با این توافق 
مغایرت دارد، بلکه فراتر از مفاد آن است.
آن ها افزودند: »معلوم نیســت« چگونه 
می توان این شکاف های جدید را در یک 
چارچــوب زمانی واقع بینانه بر اســاس 
پیش نویس های ایران برطرف کرد چرا 

که »زمان در حال اتمام است. «
ادعای غربی ها در حالی مطرح می شود 
کــه ایاالت متحده با زیر پا گذاشــتن 
توافق در ســال ۲۰۱۸ از آن خارج شد 
و دیگر عضوی از این توافق محســوب 

نمی شود.
خواسته بر حق ایران همانطور که بار ها 
از ســوی مقامات ایران مطرح شده لغو 
تمامی تحریم ها اســت. در این راســتا 
کشور های اروپایی نیز به حق مسلم ایران 
برای تحقق لغو تحریم ها واقف هستند، 
اما در رســانه ها ســعی بر فرافکنی و دور 

شدن از اصل ماجرا دارند.
در همیــن حــال نماینده روســیه در 
مذاکــرات نیز می گویــد که هنوز برای 

ناامید شدن از مذاکرات زود است.
قرار است اواسط هفته آینده مذاکرات از 

سر گرفته شود.

 نا امیدی چینی ها 
از توافق

وانگ کون، نماینده ارشــد چین در وین 
گفت: »پیشرفت در مذاکرات هسته ای 

بسیار دور و بعید است«.
خبرگزاری دولتی شــینهوا نوشت، یک 
نماینده ارشــد چیــن در وین گفت که 
پیشرفت در مذاکرات هسته ای ایران در 
این هفته نباید دســت کم گرفته شود، 
اگرچه وانگ کون امیدوار به نتیجه مثبت 
در روز های آتی نیست او معتقد است: » 
پیشرفت در مذاکرات هسته ای بسیار دور 

و بعید است«.
به گزارش دیده بان ایران، از دوشــنبه تا 
جمعه، گروه ۱+۴ )چین، بریتانیا، فرانسه 
و روسیه به اضافه آلمان(، اتحادیه اروپا و 
ایران مذاکرات عمیقی را با هدف احیای 
توافق هســته ای ۲۰۱۵ ایــران برگزار 

کردند.
وانــگ کون، نماینده چین در ســازمان 
ملل و ســایر سازمان های بین المللی در 
وین گفت: چین امیدوار است که رایزنی 
هــر یک از طرف ها با دولت های خود در 
طــول تعویق مذاکــرات تا هفته آینده، 
انگیزه سیاســی جدیدی را به مذاکرات 

تزریق کند.

ایران از نقطه صفر و با ارائه دو سندی 
که نه بر ســر آن مذاکره شــده و نه 
تفاهمی صــورت گرفته مذاکرات 
ویــن را آغــاز کرد و بــه پایان برد. 
دیپلمات های غربی، اما خواســتار 
از ســرگیری این مذاکرات از نقطه 
پایان آن هستند. این صحنه جنگ 
به گفتــه ایرانی ها به احیای برجام 

منجر می شود؟
هفتمین دور مذاکرات احیای برجام 
هنوز نتیجه ای نداشته است. پس از 
پنــج ماه، هفتمین دور از مذاکرات 
وین پس از پنج روز به درخواســت 
دیپلمات های اروپایی برای مشورت 
با مقامات باالتر، روز گذشته جمعه 

به پایان رسید.
ایــران در ایــن دور از مذاکرات دو 
ســند ارائه کرده کــه برخی منابع 
آگاه از ویــن گفته اند محتوای این 
دو ســند و درخواســت های ایران، 
دلیل اصلی توقــف مذاکرات پس 
از برگزاری تنها ســه دور نشســت 
کارشناســی بوده اســت. اگرچه 
بحث بر سر تعیین تاریخ دور بعدی 
مذاکــرات میان چین و روســیه از 
یــک ســو و دیپلمات های غربی از 
ســوی دیگر به تعیین نهایی زمان 
منجر شــده و قرار است چهارشنبه 
هفته جاری دیپلمات ها بار دیگر به 
هتل کوبورگ بازگردند، اما آنچه در 
بیانیه اروپایی ها و آمریکایی ها آمده 
با آنچه تیــم ایرانی روایت می کند 

فاصله بسیاری دارد.

کرات  پیشنهاد ایران در مذا
وین چه بود؟

آنطور که علی باقری سر تیم مذاکره 
کننده ایران می گوید، تهران در این 
مذاکرات دو ســند ارائه کرده است، 
نخســت دیدگاه هــای جمهوری 
اســالمی ایران درباره موضوع لغو 
تحریم هــا و ســند دوم در موضوع 
اقدامــات هســته ای ایــران بوده 
اســت. یک منبع نزدیــک به تیم 
مذاکره کننده ایرانی در وین به پرس 
تی وی گفته که متون پیشــنهادی 
ایــران به دقــت و در انطباق کامل 

با مفاد توافق ســال ۲۰۱۵ تنظیم 
شده اند و بر مبانی مشترک مندرج 
در این توافق اســتوار هســتند. در 
مقابــل غــرب با صــدور بیانیه ای 
پــس از پایان ایــن دور از مذاکرات 
از ناامیــدی و نگرانی بعد از تحلیل 
دقیق پیشنهاد های ایران و بازگشت 
ایران از همه توافق های دشواری که 
طی ماه ها کار ســخت به دست آمد 

سخن می گوید.
تهران پنج ماه زمان داشت تا آنطور 
که گفته شــده برای حضور در دور 
جدید مذاکــرات با ترکیب جدید 
آمادگــی پیدا کنــد. در این مدت 
زمان که بــا توقف مذاکرات همراه 
بــود ظاهــرا کار روی پیش نویس 
»مــورد توافق« ایــران و گروه ۴+۱ 
به همراه آمریکا در ۶ دور گذشــته 

از جانب ایران ادامه پیدا کرده بود.
ایران و طرف های دیگر برجام پس 
از روی کار آمــدن جو بایدن فرایند 
بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت 
ایــران به تعهداتش را آغاز کردند و 
نتیجه ۶ دور مذاکرات توافقی شــد 
کــه به گفته دیپلمات های اروپایی 
۸۰ درصد از آن آماده شــده است. 
اما تیم مذاکره کننده ایران با اعمال 
تغییراتی در این متن توافق شــده 

به وین رفته و از آن به عنوان ســند 
یاد کرده اســت، همان سندی که 
غــرب در واکنش بــه آن مذاکرات 

را ترک کرد.
غــرب پــس از پایان ایــن دور از 
مذاکــرات با صــدور بیانیه هایی 
خواســتار آن شده که نمایندگان 
دولــت جدید ایران، مذاکرات را از 
همان نقطه ای شــروع کنند که ۵ 
ماه پیش متوقف شــده بود. منابع 
آگاه اروپایــی گفتنــد که برخی 
پیشنهاد های ایران با برجام مغایر 
بوده و برخی دیگر از پیشــنهادها 
نیــز فراتــر از مفاد برجــام بوده 
اســت. این دیپلمات ها گفتند که 
پیشنهاد های ایران در این نشست، 
با متن مذاکره شــده در شش دور 
قبلی مذاکرات وین تغییر داشــته 

است.
دیپلمات های سه کشور اروپایی ادعا 
کردند که تهــران تقریبا از تمامی 
سازش های سختی که پس از ماه ها 
کار ســخت حاصل شــده، به عقب 
بازگشته و خواستار تغییرات بزرگی 
شــده است. به گفته دیپلمات های 
غربی بر اســاس متن ارائه شــده از 
ســوی ایران، تهران از تمام مواردی 
که در شــش دور گذشــته درباره 

آن ها توافق شــده بود، بازگشته اند 
و محدودیت های هسته ای کمتری 

را پذیرفته اند.
ایــران از نقطه صفــر مذاکرات را از 
ســر گرفته است. نقطه ای که همه 
مذاکرات و تفاهامات ۶ دور گذشته 
را کنار گذاشــته و با ارائه دو ســند 
خواستار شــکل گیری دور جدید 
مذاکرات بر اساس درخواست های 
تهران است. درخواستی که می تواند 
دورنمای احیای برجام را از آنچه که 

هست دورتر کند.

تناقض در اظهارات ایران و غرب 
بر سر آنچه در وین گذشت

»جدی نیســت«، »زیاده خواهی 
اســت و غیرقابل قبــول.« این ها 
توصیفات یــک دیپلمات اروپایی 
از غرب درباره پیشــنهاد های ایران 
در گفتگــو با وال اســتریت ژورنال 
اســت. یــک دیپلمــات اروپایی 
می گوید که درخواســت های ایران 
در متــن مربوط بــه رفع تحریم ها 
 بســیار زیاد و مطالبه ها حداکثری

 هستند.
اظهارات رییس جمهور فرانسه در 
پایان این دور از مذاکرات را می توان 
جدی ترین موضع گیری نسبت به 

آنچــه در ایــن دور از مذاکرات رخ 
داد قلمــداد کــرد. امانول مکرون 
از موفقیت آمیز نبــودن این دور از 
مذاکــرات گفتــه و تاکید کرده که 
این احتمــال وجود دارد مذاکرات 

ادامه پیدا نکند.
ســخنگوی کاخ سفید نیز در پایان 
مذاکرات از رویکرد غیرســازنده در 
ایــن دور از مذاکرات گفته و مدعی 
شــده کــه رویکرد ایــران در دور 
جدید مذاکرات، در راســتای حل 
مســائل نبود. او گفتــه ایرانی ها با 
پیشنهاد های سازنده به وین نیامده 
بودند و اگر تهران متعهد به این مسیر 
بود، امکان دســتیابی به راه حل نیز 

وجود داشت.
روایــت آنچــه در این ۵ روز در وین 
گذشــته در دو سوی ماجرا تفاوت 
بســیاری دارد. اگــر در گذشــته 
دیپلمات هــای ایرانــی و غربی از 
در دســترس بودن توافق ســخن 
می گفتنــد، روز گذشــته جمعه 
شاهد لفاظی های تند دیپلمات های 
غربی علیه پیشنهاد های تیم ایران 
بودیم. در مقابل، اما اعضای مذاکره 
کننــده ایران روایتــی متفاوت از 
آنچه دیپلمات ها و رسانه های غربی 
ارائه کردند و آنطور که گفته شــده 
ایران تمایلی به توقف و حتی ترک 
مذاکرات در این مرحله را نیز نداشته 

است.
ایرانی هــا در آن ســوی ماجــرا 
روایت های خوش بینیانه ای از روند 
مذاکرات ارائه کردند. یک دیپلمات 
ارشــد ایرانی در گفتگو با تســنیم 
گفته بن بســتی در مذاکرات وین 
نمی بینیم. ســرتیم مذاکره کننده 
ایرانی نیز گفته طرف مقابل نمی تواند 
پیشــنهاد های ایران را رد کند. یک 
منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده 
ایران نیز گفت اگر سه کشور اروپایی 
تبعیــت از آمریکا در میز مذاکره و 
همچنین بازی مقصرسازی خود را 
متوقــف کنند و بجای آن بر یافتن 
زمینه های مشــترک به طور واقعی 
تمرکز کنند، قطعا رسیدن به توافق 

ممکن خواهد بود.

سوژه روز

کرات هسته ای روایت متفاوت ایران و غرب از مذا

دروینچهگذشت؟
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3اقتصاد
 سقوط نجومی لیر ترکیه 

و شکستن رکورد تورم
 پس از ســقوط تاریخی ارزش 
لیــر ترکیه، نرخ تورم ســاالنه 
ترکیه در ماه نوامبر به باالترین 
رقم در ۳ سال گذشته رسید.

آمارهــا نشــان داد، نرخ تورم 
ترکیه در ماه نوامبر به ۲۱.۳۱ 
درصد رسید که این امر ریسک 
های اخیر کاهــش تهاجمی 
نــرخ بهره که موجب ســقوط 
 تاریخــی لیر شــد را بیشــتر 

نشان می دهد.
تحــت فشــار رجــب طیب 
اردوغــان، رئیــس جمهور 
ترکیــه، بانــک مرکزی این 
کشــور نرخ بهره بانکی ترکیه 
را از ماه سپتامبر از ۱۹ درصد 
به ۱۵ درصد رســانده است و 
ایــن امر بــازده واقعی ترکیه 
را شــدیدا منفــی می کند و 
هشداری برای سرمایه گذاران 

و پس اندازکنندگان است.
موسســه آمار ترکیــه اعالم 
کرد شــاخص قیمت مصرف 
کننــده ماهانــه ۳.۵۱ درصد 
افزایش یافت. این درحالی که 
نظرسنجی رویترز پیش بینی 
کــرده بود این رقم به ۳ درصد 
و پیش بینی ســاالنه به ۲۰.۷ 

درصد برسد.
شــاخص قیمت های تولید 
نیز نســبت به ماه پیش از آن 
به ۹.۹۹ درصد و نســبت به 
ســال پیش از آن به ۵۴.۶۲ 
درصد رســید که این نشان 
می دهــد کاهــش ارزش ارز 
باعــث افزایــش قیمت های 
وارداتی شــده اســت و تورم 
کلــی را در ماه هــای آینده 
افزایــش می دهد، زمانی که 
اقتصاد دان ها شاخص هزینه 
های مصرفی را نزدیک به ۳۰ 

درصد براورد می کنند.
غذا، رســتوران هــا و هتل ها 
تعداد ســاالنه را افزایش دادند 
که نشان دهنده افزایش تقاضا 
اســت، در حالی کــه افزایش 
قیمت ماهانه تا حدی ناشــی 
از جهــش بیش از ۶ درصدی 
هزینه های حمل و نقل بود که 
منعکس کننده افزایش قیمت 

جهانی انرژی است.
لیــر ترکیه ۴۶ درصد از ارزش 
خود را در برابر دالر در ســال 
جاری میالدی از دســت داده 
اســت و تنها ۳۰ درصد از این 
رقم در ماه گذشته بوده است.

پــس از اینکه اردوغان در این 
هفتــه از سیاســت نرخ پایین 
بهره خود که با وجود انتقادات 
گسترده مورد استقبال دولت، 
نهادهــای نظارتــی و انجمن 
بانک ها قرار گرفته است، دفاع 
کــرد، ارزش لیر ترکیه در برابر 
دالر به ۱۴ رســید که کمترین 
رقــم در تاریخ این کشــور به 

شمار می رود.

گفت و گو

رانت خواران مانع حذف 
ارز ۴۲۰۰ می شوند

عضــو هیئت نماینــدگان اتاق 
گفت:تعدادی  تهران  بازرگانی 
از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی به دلیــل عدم نظارت 
و کنتــرل زنجیــره توزیع ارز 
از ایــن موقعیت سوءاســتفاده 
 کردند و بــه ثروت های فراوان 

رسیدند.
رضا حاجی آقامیری عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
دربــاره نتایــج احتمال حذف 
سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشــت: دولت چنانچه اقدام به 
حذف ارز ترجیحی نماید، بدون 
شک بر افزایش قیمت کاالهایی 
که تاکنــون ارز ۴۲۰۰ تومانی 
می گرفتنــد تأثیر می گذارد اما 
منتــج به تــورم عمومی کاالها 
نخواهــد شــد. افزایش قیمت 
کاالها می تواند بیشــتر ناشی 
از جو روانــی حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باشد که بر بازارها سایه 

می اندازد.
وی ادامــه داد: اگرچــه دولت 
و مجلــس در صــدد حذف ارز 
ترجیحــی هســتند اما در این 
میــان افراد خاصی وجود دارند 
کــه به علت برخورداری از رانت 
بــاال مانع حذف این سیاســت 
می شــوند و بــه عنــوان عامل 

بازدارنده عمل می کنند.
وی تصریــح کرد: بــا توجه به 
اینکه دولت با مشــکالت مالی 
روبروســت، ارز ترجیحــی را 
در اختیــار واردکنندگان قرار 
می دهد اما باز هم کاال با قیمت 
باال به مردم فروخته می شــود. 
در واقــع دولت بــا تخصیص 
ارز ترجیحی نتوانســته جلوی 
گرانــی کاالهای اساســی را 

بگیرد.
عضــو هیئت نماینــدگان اتاق 
بازرگانــی تهــران اضافه کرد: 
تعــدادی از دریافت کنندگان 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل عدم 
نظارت صحیح و کنترل زنجیره 
توزیع ارز از ابتدا تا رســیدن به 
دســت مصرف کننــده نهایی 
از ایــن موقعیت سوءاســتفاده 
کردنــد و بــه ثروت های کالن 
رسیدند اما تقریباً هیچ منفعتی 
از تخصیــص ارز دولتی به مردم 

نرسید.
حاجــی آقامیری ادامــه داد: 
دولت قبل با اجرای سیاســت 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه دنبال 
جلــب رضایت مردم بــود اما 
این سیاست نتیجه ای جز هدر 
رفتن منابع مالی کشــور، ایجاد 
رانت، فســاد، گرانی کاالهای 
اساسی و رســیدن نرخ دالر تا 

این رقم نداشت.

از  منفــی  ســیگنال های 
مذاکرات ایران و قدرت های 
جهانــی، قیمــت دالر را 
افزایشــی کرد. اما با توجه 
به شــاخص های اقتصادی 
کشــور، نرخ ارز چه روندی 

را طی می کند؟
برخــی  در  دالر  قیمــت 
کانال هــا از ۳۰ هزار تومان 
فراتر رفت و ســکه امامی به 
آســتانه ۱۳ میلیون تومان 

رسید.
اما آیا آینده بازار ارز 

چگونه پیش می رود؟
حجت قنــدی، اقتصاددان 
در این مورد معتقد اســت 
برخــی بادهای موافق برای 
اقتصاد ایران احتماال مانع از 
افزایش عجیب قیمت دالر 

در آینده نزدیک می شود.
او تاکید می کند که با وجود 
این، افزایش ســرعت رشد 
نقدینگی نشان  می دهد که 
احتماال شوک ارزی بعدی 
در فاصلــه نزدیک تری رخ 

می دهد.
 دو سیگنال مثبت 
برای اقتصاد ایران

توضیــــــح  در  قنــدی 
ســیگنال های مثبت برای 
اقتصــاد کشــور می گوید: 
اکنون آثار کرونا در ســطح 
جهــان و ایــران در حــال 
کاهــش اســت؛ در نتیجه 
فعالیت هــای اقتصادی نیز 

به تدریج افزایش می یابد.
او می افزایــد: ضمن اینکه 
بهبود شــرایط کرونا باعث 

نفــت  افزایــش قیمــت 
می شــود. در ســال جاری 
میالدی نســبت به ســال 
گذشته قیمت نفت افزایش 

چشمگیری داشته است.
به گفته قندی، زمانی که نرخ 
هر بشکه نفت پایین باشد، 
هیچ کشــوری برای خرید 
از یــک کانال غیررســمی 

ریسک نمی کند.
او می گویــد: اما زمانی که 
قیمــت نفت بــاال می رود، 
کشــورهایی هســتند که 
حاضر می شوند با تخفیف، 

مشتری ایران باشند.
تاثیــر مذاکــرات بر قیمت 

دالر
ایــن اقتصــاددان ادامــه 
می دهد: تنها در شــرایطی 
کــه شــوک عجیبــی به 
اقتصــاد وارد شــود، برای 
مثــال تحریم هــا افزایش 
شدیدی یابد، ممکن است 
قیمــت دالر در کوتاه مدت 

رشد زیادی را تجربه کند.

قنــدی در عیــن حــال 
می افزاید: شــواهد نشــان 
می دهــد کــه قیمت نفت 
در همیــن حــدود بماند و 
درآمد ارزی کشــور تداوم 

داشته باشد.
بــه گفته او، در این صورت 
حتــی اگر احتمال پیروزی 
یا شکست مذاکرات یکسان 
باشد، قیمت دالر در همین 
حــدود فعلی باقی می ماند 
تا زمانی که شــوک بعدی 

رخ دهد.
ایــن اقتصــاددان ادامــه 
می دهــد: اگر هــم توافقی 
صــورت گیرد، تــا مدتی 
شرایط رو به بهبود می رود 
و فروش نفت ایران مشــابه 
سال های دهه ۸۰ می شود.

ایــن اقتصــادان در ادامه 
می گویــد: دولــت در حال 
چــاپ پــول و افزایــش 
در  و  اســت  نقدینگــی 
طوالنی مــدت تنها عاملی 
کــه باعث افزایش نرخ دالر 

می شــود همیــن موضوع 
است.

او می افزاید: در شــرایطی 
که افزایش ســرعت رشــد 
نقدینگــی به حــدود ۴۵ 
درصد رسیده و هزینه های 
دولــت نیز باالتــر می رود، 
فاصلــه میان شــوک های 

ارزی کاهش می یابد.
نقدی تاکید می کند: حتی 
اگر توافقــی صورت گیرد 
احتماال شوک ارزی بعدی 
حداکثر ســه سال دیگر رخ 

دهد.
به گفته ایــن اقتصاددان، 
کنترل تورم و ثبات بازارها 
در ایران با سیســتم کنونی 
حاکــم بر اقتصاد کشــور 

بسیار بعید است.
نقدی می  افزاید: تحقق این 
موضوع بــه جراحی بزرگ 
بخش هــای  گســترده  و 
مختلف اقتصادی نیاز دارد.

او تاکیــد می کند: دولت در 
ایران ســنگین وزن است 

و بحران هــای مــداوم نیز 
هزینه هــای آن را افزایش 
می دهد و بعید است که در 
کوتاه مــدت اصالح عمیق 
اقتصــادی رخ دهــد تا در 

بازار ارز ثبات ایجاد شود.
نقدی می گویــد: مکانیزم 
حاکــم بر در بــازار ایران به 
گونه ای اســت که در زمان 
بروز هر شوک ارزی، قیمت 
دالر بین ســه تا چهار برابر 

افزایش می یابد.
بــه گفته او، ایــن موضوع 
در واقع نشــان می دهد که 
انباشت تورم به حدی زیاد 
بــوده که ســد قیمت ها را 

شکسته است.
این اقتصاددان توضیح می  
دهــد: در زمانی که درآمد 
ارزی کشور پاسخگو باشد، 
دولت سد پشــت افزایش 
قیمت ها را تقویت می کند 
و جلــوی شکســتن آن را 

می گیرد.
به گفته او، در نهایت زمانی 
می رســد که ادامه چنین 

روندی ممکن نیست.
نقــدی تاکیــد می کند: با 
کوچک تریــن بحرانی که 
ســمت عرضــه را با چالش 
مواجــه کند، این ســد را 
می شــکند و شــوک ارزی 

رخ می دهد.
بــه گفته او، اگر همین روند 
افزایش ۴۰ درصدی رشــد 
نقدینگی ادامه یابد، شوک 
عمده بعدی بعید اســت که 
بیشتر از ۳ سال طول بکشد.

پیش بینی مهم از آینده بازار ارز

چاپپولوافزایشنقدینگی،عواملافزایشنرخدالر

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: این 
بانک در راستای برنامه مسئولیت اجتماعی خود، 
همــان  طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید 
کــرد، در کمتریــن زمان ممکــن وام ۱۰ میلیون 
تومانی سرپرستان خانوار مبتال به کرونا را پرداخت 

می کند.
 ســید ســعید شمســی نژاد  اظهار داشت: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران تالش می کند در راستای 
برنامه های مسئولیت اجتماعی خود، همان  طور که 
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد ، در کمترین 
زمان ممکن وام ۱۰ میلیون تومانی سرپرســتان 
خانــوار مبتال به کرونا را پرداخت کند، با این حال 
الزم است تا لیست افراد مشمول دریافت این وام 
به بانک مهر ایران ارســال شــود و تا اطالع ثانوی 
نیازی به مراجعه هموطنان گرامی به شعب بانک 

مهر ایران نیست.
 شمســی نژاد  دربــاره جزئیــات پرداخــت وام به 
سرپرســتان خانوار مبتال به کرونا گفت: مبلغ این 

وام ۱۰ میلیون تومان اســت و اقســاط آن ۳۶ ماه 
در نظر گرفته شــده است. همچنین از آنجایی که 
این وام قرض الحسنه است، کارمزد ساالنه آن فقط 

۴ درصد است.
شمســی نژاد اظهار کرد: ایــن وام با هدف جبران 
هزینه هــای درمــان و دوری از کســب وکار برای 
سرپرســتان خانوارهایی در نظر گرفته شــده که 
به علت کرونا بســتری شده اند. بنده و همکاران  در 
بانک مهر ایران تالش می کنیم همان  طور که وزیر  
امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد ، در کمترین زمان 
ممکن این تسهیالت را به واجدین شرایط پرداخت 
کنیم؛ با این حال نیاز است تا فهرست افراد مشمول 

دریافت این وام به بانک مهر ایران ارسال شود.
وی تأکیــد کــرد: تا اطالع ثانوی نیازی به مراجعه 
هموطنان گرامی به شــعب بانک مهر ایران نیست 
و اطالع رســانی به مشــموالن این طرح از ســوی 
بانک انجام می شود. در ابتدا باید اطالعات افراد از 
ســوی وزارت بهداشــت به وزارت امور اقتصادی و 

دارایی ارسال شود و با اطالعات وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تطبیق یابد. پس از آن مشخصات 
واجدین شرایط به بانک های عامل ارسال می شود 
و از طریق ارسال پیامک به معرفی شدگان و تماس 
تلفنی با آن ها، اطالع رسانی الزم صورت می گیرد. 
پس در برهه کنونی هیچ نیازی به حضور هموطنان 

گرامی در شعب بانک نیست.
شمســی نژاد درباره کســانی که به آن ها وام تعلق 
می گیــرد، گفت: این وام به سرپرســتان خانواری 
پرداخــت می شــود که به علت ابتــال به کرونا در 
بیمارستان بستری شده و فاقد کسب و کار هستند.

مدیرعامــل بانک مهر ایــران درباره ضمانت مورد 
نیاز برای این وام نیز گفت: خوشــبختانه در بانک 
مهــر ایران امکان پرداخت تســهیالت مبتنی بر 
اعتبارســنجی را داریــم و در رابطــه با این وام نیز 
افراد اعتبارســنجی می شــوند و بر اساس گزارش 
اعتباری هر شــخص و ضوابــط و مقررات ناظر بر 
شبکه بانکی در رابطه با ضمانت عمل خواهد شد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تشریح کرد:

جزئیات پرداخت وام به سرپرستان خانوار مبتال به کرونا

گزارش
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کوتاه از انرژی

بین الملل

مدیرعامل شرکت بهره برداری از 
سد و نیروگاه زهره و جراحی:

سدی روی رودخانه 
زهره جهت تامین آب 
کشاورزی وجود ندارد

مدیرعامل شرکت بهره برداری 
از ســد، نیروگاه و شــبکه های 
آبیــاری زهــره و جراحــی در 
خصوص وضعیت رودخانه زهره 
در مقطع هندیجان توضیحاتی 
ارائــه داد.حمــد دریــس در 
خصوص خشک شدن رودخانه 
زهره در هندیجان و مشــکالت 
به وجود آمده برای کشاورزان، 
اظهار کرد: هیچ ســدی بر روی 
رودخانــه زهره برای تامین آب 
کشــاورزی وجود ندارد و تنها 
ســد باالدســت این رودخانه 
ســد کوثر اســت کــه خارج از 
اســتان اســت. وی افزود: تنها 
ســاالنه ۵۰ میلیون مترمکعب 
برای آب شــرب به این رودخانه 
تخصیص داده می شود.دریس 
تصریــح کــرد: در حال حاضر 
ورودی ّآب به ســد آســک که 
باالدست شــهر هندیجان قرار 
دارد، ۱۶۰ مترمکعــب بر ثانیه 
است که ۱۵ مترمکعب بر ثانیه 
از ایــن آب، برای کشــاورزان 
هندیجــان و امیدیــه در نظر 
گرفته شــده و مابقی به سمت 

هندیجان هدایت شده است.

سخنگوی صنعت برق:

 ۹۵ درصد تولید 
 برق نیروگاه ها 

با سوخت گاز است
ســخنگوی صنعت برق گفت: 
۹۵ درصد تولید برق نیروگاه ها 
با ســوخت گاز است. بعد از آن 
بــا درصدی کمتــر از گازوئیل 
و مازوت اســتفاده می شــود، 
درصورتــی کــه مصرف گاز در 
بخش خانگی و تجاری افزایش 
یابــد، نیروگاه ها با محدودیت 
مواجــه شــده و بــه اجبــار از 
ســوخت پشــتیبان استفاده 
رجبــی  می کنند.مصطفــی 
مشــهدی ، با بیان اینکه گاز به 
عنوان ســوختی مناسب برای 
نیروگاه ها کــه افزایش کارایی 
آنهــا و کاهش آالیندگی را نیز 
در پی دارد مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، اظهار کرد: با همکاری 
مشترکان مشکلی برای تامین 
گاز نیروگاه ها به وجود نخواهد 
آمــد و امیدواریــم کــه ایــن 
همــکاری ها افزایش یابد.وی با 
تاکید بر اینکه صنعت برق یکی 
از بزرگتریــن مصرف کنندگان 
گاز است، گفت: در شرایط فعلی 
نیروگاه هــا عمدتا ۷۵ درصد از 
ســوخت گاز و حدود ۲۰ درصد 
از گازوئیل و نزدیک به ۵ درصد 
از مازوت استفاده می کنند البته 
در شرایطی که دما کاهش یابد، 
مجبور خواهیم شــد تا میزان 
مصرف گاز را کاهش دهیم و از 
سوخت پشتیبان برای نیروگاه 
ها استفاده کنیم. وی  اظهار کرد: 
گاز سوخت بهتر و مناسب تری 
بــرای نیروگاه هاســت چراکه 
باعث افزایش کارایی نیروگاه ها 
می شود و آالیندگی کمتری نیز 

در پی دارد

کس   گلدمن سا
 به قیمت نفت 
خوش بین ماند

تحلیلگــران کاالی گلدمــن 
ساکس با وجود تصمیم اخیر 
اوپــک پالس بــرای افزایش 
تولیــد به میــزان ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز در ژانویــه، به 
قیمتهــای نفــت خوش بین 
ماندند.تحلیلگــران این بانک 
ســرمایه گذاری آمریکایی با 
اشــاره به ریسکهای صعودی 
برای قیمتهای نفت، قیمت هر 
بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۳ 
را ۸۵ دالر پیش بینی کردند.
تحلیلگران گلدمن ســاکس 
توضیح دادند تولیدکنندگان 
نفت شــیل آمریــکا احتماال 
رویکــرد محتاطانه ای که در 
خصوص رشــد تولیــد دارند 
حفظ خواهند کرد به خصوص 
پس از ریزش اخیری که برای 
قیمتهــای نفت اتفــاق افتاد. 
همزمــان اوپــک با مشــکل 
ظرفیت تولید روبروســت که 
بــا ادامه پایبندی این گروه به 
افزایش تدریجی اوپک پالس، 
شدت پیدا می کند.این بانک 
سرمایه گذاری هفته گذشته 
اعالم کرده بود ریزش قیمتهای 
نفت که به دنبال انتشــار خبر 
شیوع واریانت جدید اُمیکرون 
اتفــاق افتاد، بیش از حد بوده 
اســت و معامله گــران تاثیر 
احتمالی اُمیکرون بر تقاضای 
جهانــی برای نفــت را بیش 
از حــد جــدی گرفته و روی 
افــت تقاضا به میــزان هفت 
میلیون بشــکه در روز حساب 
می کنند.دامیــن کوروالین، 
مدیــر تحقیقــات انــرژی و 
استراتژیســت کاال در گلدمن 
ســاکس اظهار کــرد: تحقق 
برآورد مذکور مســتلزم وقوع 
ســه ســناریوی منفی شامل 
عــدم پرواز هیــچ هواپیمایی 
در جهــان به مدت ســه ماه، 
وجود قرنطینه هایی به شدت 
ســه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در 
جهان یا حتی وضعیت وخیم 
پیش از واکسیناسیون است.
اوپک پالس بر این باور اســت 
که ریزش قیمتها پس از انتشار 
خبر شــیوع اُمیکرون بیش از 
حد بوده اســت اما اعالم کرد 
اگر ضرورت داشــته باشــند 
پیش از تاریــخ چهارم ژانویه 
که زمان نشســت بعدی این 
گروه اســت، تشــکیل جلسه 
خواهند داد.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، اگر اوپک پالس 
در رویکرد فعلی برای افزایش 
تجدیدنظر  تولیــد  تدریجی 
کند، قیمتهای نفت به سرعت 
بهبود پیدا خواهد کرد. قیمتها 
پس از نشســت وزیران اوپک 
پــالس و توافــق آنهــا برای 
افزایش تولید ســقوط کرده 
بــود و نفت برنت به ۶۶ دالر و 
نفت وست تگزاس اینترمدیت 
به ۶۸ دالر و ۴۲ ســنت در هر 

بشکه نزول کردند.

نفت و انرژی 4

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی خبر داد؛

شتاب در اجرای مسیرهای راه اندازی 
اولیه پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی

نشســت بررســی وضع پیشرفت 
پاالیشــگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی با 
هدف شــتاب در اجرای مسیرهای 
راه انــدازی اولیــه و تحقــق تولید 
در پاالیشــگاه این طــرح، با حضور 
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس 
برگزار شــد.»محمد مشکین فام« با 
حضور در پاالیشــگاه فاز ۱۴ پارس 
جنوبی، از مسیرهای راه اندازی اولیه 
)FTP(  و فعالیت های اجرایی در این 
بخش بازدید کرد.وی در نشســتی با 
رویکرد بررسی پیشرفت مسیرهای 
راه انــدازی اولیه در پاالیشــگاه فاز 
۱۴ پارس جنوبی، با اشــاره به رفع 
مسائل کارگران شاغل در پاالیشگاه، 
بر ضرورت همکاری و اجرای تدابیر 
ویژه توسط پیمانکاران در جبهه های 
کاری به منظور شتاب در تحقق تولید 
و دســتیابی بــه اولویت های تعیین 
شــده تا پیش از زمســتان امســال 

تاکید کرد.

در این نشســت ضمن ارائه گزارش 
اقدام هــای انجام شــده و در حــال 
پیگیری، راهکارهای مدیریتی الزم و 
مناسب، با هدف رفع موانع پیش  روی 
فعالیت پیمانکاران از سوی کارفرما 
ارائه شد.مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
پارس در نخستین روز برنامه بازدید 
هفتگــی از طرح های در حال اجرای 
این شرکت در پارس جنوبی، از محل 
اتصال خط لوله انتقال میعانات گازی 
پاالیشــگاه های پارس ۲ به مخازن 
متمرکز و ایستگاه های اندازه گیری 
میعانات گازی پارس جنوبی در سایت 
یک عسلویه و ایستگاه پمپاژ میعانات 
گازی در محل پاالیشگاه فازهای ۲۲ 
تــا ۲۴ بازدید کرد.وی درباره مراحل 
اجــرای این پــروژه، گفت: عملیات 
ســاخت این خط لوله ۳۲ اینچی به 
طول حــدود ۶۰ کیلومتر، پیش تر 
تکمیل شــده و فعالیت های اجرایی 

در نقطه پایانی است. 

مدیر موسسه مطالعات انرژی:

 قرارداد سوآپ مقدمه ای 
برای احیای رابطه با ترکمنستان است

مدیر موسســه مطالعات بین المللی 
انــرژی با اشــاره به ابعــاد مختلف 
قرارداد ســوآپ گازی ســه جانبه 
گفــت: قرارداد اخیر مقدمه ای برای 
احیــای رابطه اســتراتژیک ایران و 
ترکمنســتان اســت.محمد صادق 
جوکار در رابطه با ابعاد مختلف انعقاد 
قرارداد سوآپ سه جانبه گازی گفت: 
مهمترین مزیت تبدیل شدن کشور 
به هاب انرژی منطقه را می توان ابعاد 
فرااقتصــادی آن دانســت. در واقع 
وقتــی کشــور در وضعیت تأمین و 
عبــور انرژی منطقــه دیگری قرار 
می گیرد، تأمین امنیت شما تبدیل 
می شــود به دغدغه بقیه کشــورها.

وی افــزود: به طور مثال این آثار در 
مرابطات انرژی اوکراین و روســیه 
دیده شــد. وقتی روسیه به اوکراین 
و سایر کشورهای اروپایی گاز صادر 
می کند، ســایر کشــورها نســبت 
بــه امنیت این کشــور دغدغه مند 

می شــوند. در کنار این بحث، منافع 
مالی و حق انتقالی اســت که از این 
طریق نصیب کشــور می شــود نیز 
حائز اهمیت اســت.جوکار با اشاره 
به قرارداد اخیر ســوآپ گازی میان 
سه کشــور ترکمنســتان، ایران و 
اذربایجان گفت: یک ویژگی مثبت 
این قرارداد این اســت که ســوآپ 
هســت و ترانزیت نیست. در سوآپ 
شــما نیازی به زیرساخت جدیدی 
ندارید و با همین شــبکه سراسری 
گازرســانی کشور می شود سوآپ را 
انجــام داد. امــا ترانزیت نیاز به خط 
انتقــال گاز دارد و زمان بر و هزینه بر 
است.وی  گفت: همین ویژگی باعث 
می شــود توانایی ایران برای سوآپ 
به کشــورهای مختلــف نیز اثبات 
شــود و متناسب با وضعیت عرضه و 
تقاضای منطقه، شکل های مختلفی 
از ســوآپ را بتوانیم در دســتور کار 

داشته باشیم.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان شد؛ در 

حرکتبهسمتساختپتروپاالیشگاهها
اخیــراً مرکــز پژوهش های 
مجلــس در گزارشــی بــه 
اهمیت ســاخت  بررســی 
بررســــی  پتروپاالیشگاه، 
موجـود  رویکردهــــــای 
در دنیــا و رویکردهـــــای 
در  پتروپاالیشگاه  ســاخت 
ایــران پرداخته اســت که 
در ادامــه به طــور اجمالی 
بــه بررســی آن پرداختــه 
به  می شود.پتروپاالیشگاه ها 
واحدهایی اطالق می شــوند 
که خوراک ورودی نفت خام 
یــا میعانات گازی را مصرف 
می کنند و محصوالت نهایی 
آنها سوخت و مواد شیمیایی 
است. بسته به نوع پیکربندی 
پاالیشــگاه و پتروشیمی در 
کنار یکدیگــر، میزان و نوع 
جریان هــای تبادلــی بین 
پتروشــیمی و پاالیشــگاه 
متفاوت خواهد بود.از جمله 
مزایــای پتروپاالیشــگاه ها 
می توان به بهینه سازی توزیع 
منابــع و خوراک، اشــتراک 
گــذاری یوتیلیتی ها، بهینه 
ســازی هزینه های انرژی و 
هزینه های لجستیکی، بهبود 
اقتصاد پاالیشگاه ها با حرکت 
به سمت تولید مواد شیمیایی 
و قابلیت تغییر محصوالت از 
ســوخت به مواد شیمیایی 
و برعکــس اشــاره کرد که 
اقتصادی شــدن  موجــب 
این مجموعه ها می شــوند. 
همچنیــن هرچه بیشــتر از 
طریق پتروپاالیشــگاه ها به 
سمت تکمیل زنجیره ارزش 
پیــش رویــم، ارزش افزوده 

بیشــتری تولید می شــود، 
تــا جایــی که نفــت خام از 
بشــکه ای ۶۰ دالر )هــر تن 
۴۵۰ دالر( بــه ۱۳۵۰ دالر 
بر تن در صنایع پتروشــیمی 
پروپیلــن،  پلــی  ماننــد 
پلــی اتیلــن و ســایر مواد 
پتروشــیمیایی می رسد و در 
نهایت حداقل ارزش این مواد 
که در صنایع پایین دستی به 
پالســتیک و الستیک و مواد 
نساجی و…تبدیل می شوند 
به ۱۸۰۰ دالر بر تن می رسد.
در پاالیشــگاه های معمولی 
بــر روی تولیــد  تمرکــز 
ســوخت هایی نظیر بنزین، 
گازوئیل، سوخت جت، نفت 
کــوره و… جهت مصرف در 
بخش حمل و نقل اســت.۵ 
نوع رویکرد در پاالیشــگاه و 
پتروپاالیشگاه ســازی وجود 
دارد کــه هرچه به ســمت 
نوک مثلــث حرکت کنیم، 
میزان همبستگی پاالیشگاه 

و پتروشیمی بیشتر می شود و 
سهم تولید مواد شیمیایی در 
سبد محصوالت بیشتر شده 
و سهم مواد سوختی کاهش 
می یابــد و ضریب پیچیدگی 
افزایــش می یابــد. در ادامه 
به بررســی هرکــدام از این 
مدل ها پرداخته می شود.در 
پاالیشگاه های معمولی نفت 
خام یــا میعانات گازی وارد 
واحد برج تقطیر  می شــوند 
و برش هــای مختلفی تولید 
ایــن برش های  می شــود. 
مختلــف تولیــد شــده در 
از  واحدهــای جداســازی 
یکدیگر تفکیک می شــوند و 
محصوالت مختلفی از جمله 
اتان،گازمایع، نفتای سبک، 
نفتــای ســنگین، بنزیــن، 
نفت ســفید، گازوئیل و مواد 
باقیمانده اتمســفری تولید 
می شــود. نفتای ســبک در 
واحد ایزومریزاسیون و نفتای 
ســنگین در واحــد تبدیل 

ریفرمینــگ  کاتالیســتی 
مصرف شــده و برای بهبود 
کیفیــت بنزین در اســتخر 
بنزیــن ریخته می شــوند.

در حــال حاضــر ســاختار 
کلی پاالیشــگاه های تهران، 
بندرعبــاس، الوان، شــیراز 
و کرمانشــاه اینگونه بوده و 
عمده محصــوالت خروجی 
سوخت اســت و محصوالت 
شــیمیایی خاصــی در این 
واحدهــا تولید نمی شــود. 
خلیج  ســتاره  پاالیشــگاه 
فــارس با خــوراک میعانات 
گازی با اجرای فازهای فعلی 
صرفاً سوخت تولید می کند 
و با اجرا شدن فازهای بعدی 
قادر خواهد بود خوراک اولیه 
صنایــع پتروشــیمی را نیز 
تهیــه کند.در این واحدهای 
از  بخشــی  پاالیشــگاهی 
آروماتیکــی  محصــوالت 
تولیــدی در واحــد تبدیل 
کاتالیســتی ریفورمینــگ 

جهت مصرف در پتروشیمی 
و  می شــوند  جداســازی 
همچنیــن مــواد باقیمانده 
اتمســفری وارد برج تقطیر 
خأل و واحد FCC می شوند و 
محصوالت شیمیایی الفینی 
ازجملــه پروپیلــن و اتیلن 
تولیــد می شــوند.در حال 
حاضر دو پاالیشــگاه شازند 
اراک و آبادان در کشور دارای 
واحدهای FCC هستند که 
البتــه ایــن دو واحد با هدف 
تولید سوخت بنزین طراحی 
و راه اندازی شــده اند و کمتر 
از ۳ درصــد از جرم خروجی 
این واحدها به الفین ها تبدیل 
الفین های  می شــود.عمده 
تولیدی در واحدهای کراکر 
بخــار، زنجیره ارزش اتیلن و 
پروپیلن را تشکیل می دهند 
.در حــال حاضــر تبــادل 
محصول بین پاالیشــگاه ها و 
پتروشیمی ها در کشور وجود 
دارد کــه البته این واحدها از 
لحــاظ مدیریتی مســتقل 
اداره می شوند. مثاًل خوراک 
نفتای سبک و سنگین واحد 
الفین پتروشــیمی اراک از 
پاالیشــگاه اراک و پاالیشگاه 
اصفهان، خوراک نفتای واحد 
آروماتیک پتروشــیمی بندر 
امام خمینی )ره( از پاالیشگاه 
آبادان، خــوراک ریفرمیت 
از  اصفهــان  پتروشــیمی 
پاالیشگاه اصفهان و خوراک 
نفتای سبک و سنگین واحد 
الفین پتروشــیمی تبریز از 
پاالیشــگاه تبریــز و تهران 

تأمین می شود.
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5بانک و بیمه
اخبار

نگاه استراتژیک بیمه سرمد 
به منطقه آزاد کیش

مدیرعامــل بیمه ســرمد در جریان 
بازدید از شعبه بیمه سرمد در منطقه 
آزاد کیش گفــت: برنامه بلندمدت 
شــرکت این است که در منطقه آزاد 
کیش با یــک موقعیت و توجه ویژه 
فعالیــت کنــد و کار بیمه گری را به 
صــورت حرفــه ای و متمرکز دنبال 

کند.
یعقــوب رشــنوادی مدیرعامل، به 
همــراه جمعــی از مدیران ارشــد 
شــرکت از شعبه منطقه آزاد کیش 

بازدید کردند.
رشنوادی در جریان این بازدید پس 
شــنیدن گزارش عملکرد شعبه، با 
اشــاره به ظرفیت هــای منطقه آزاد 
کیــش برای صنعت بیمه گفت: باید 
حداکثــر اســتفاده را ظرفیت های 
بی نظیــر منطقه ببریــم و با کمک 
یکدیگــر موانع را مرتفع می کنیم تا 
این شعبه بتواند به اهداف عالی خود 

دست یابد.
مدیرعامل بیمه ســرمد به پشتوانه 
بانــک صــادرات ایران بــرای بیمه 
سرمد و بهره برداری از ظرفیت های 
آن اشــاره کرد و افزود: ســرمد در 
مســیر تعالی و پیشرفت قرار دارد و 
اولویت ما کار و تالش است. با توجه 
به پشــتوانه بزرگی که داریم، باید به 
جایگاهی برسیم که در صنعت بیمه 
کشــور یکی از برترین ها باشیم. این 
میدان برای ما فراهم اســت و اراده 
آن نیــز وجود دارد که ظرفیت های 
بانــک صادرات ایران در اختیار بیمه 

سرمد قرار بگیرد.
وی گفت: بیمه، یک بنگاه اقتصادی 
اســت و تفکــر اقتصــادی باید در 
شــرکت جــاری باشــد و در بخش 
ســرمایه گذاری ســرآمد باشیم که 
متاســفانه در این بخش، کل صنعت 

بیمه، کمبودهای جدی دارد.
رشــنوادی درباره برنامه بلندمدت 
شــرکت برای منطقه آزاد کیش نیز 
گفــت: دورنمایی کــه برای منطقه 
آزاد کیــش داریم این اســت که در 
ایــن منطقه ســرمد با یک موقعیت 
و توجــه ویــژه فعالیت کنــد و کار 
بیمه گــری را به صــورت حرفه ای و 

متمرکز دنبال کند.
وی افزود: شــعبه منطقه آزاد کیش، 
یک شعبه خاص، ویژه و استراتژیک 
اســت و بایــد بــرای آن برنامه های 
ویــژه ای در حد منطقه آزاد داشــته 
باشــیم و انتظار ما خیلی بیشــتر از 
وضــع موجود اســت. ما باید در این 
شعبه کارهای بزرگتری انجام دهیم.

رییس هیات مدیره پست بانک ایران :

دستاوردهای سال های 
اخیر پست بانک ایران نتیجه 

برنامه ریزی و همراهی 
مدیران و کارکنان بوده است

مهندس طهمورث الیاسی بختیاری 
رییس هیات مدیره پست بانک ایران 
به اتفاق محســن اخالقی مدیر امور 
حراســت و علیرضــا واحدپور ، روز 
پنجشنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۰ با هدف 
بررســی وضعیت شاخص عملکرد ، 
بازدید از شــعب ،باجــه ها  ، حضور 
در جلســه شــورای اداری و تجلیل 
از زحمات عبــاس آبنوس مدیریت 
شعب پست بانک استان آذر بایجان 

غربی، وارد ارومیه شد .
در این سفر مهندس الیاسی با تقدیر 
از عملکــرد پســت بانک آذربایجان 
غربــی علــی الخصــوص در دوره 
مدیریت عباس آبنوس در پیشــبرد 
اهداف بانک ، با اهدا لوح تقدیر و حکم 
بازنشستگی وی از زحمات ۳۰ ساله 
نامبــرده در دوران خدمت صادقانه 

تقدیر و تشکر نمود.
مهنــدس الیاســی در ادامه ضمن 
ارائــه رهنمودهــای بــه کارکنان 
مجموعه پســت بانک استان ، گفت: 
دســتاوردهای سال های اخیر پست 
بانــک ایران نتیجــه برنامه ریزی و 
همراهــی مدیــران و کارکنان بوده 

است.
در ایــن جلســه علیرضــا واحدپور 
بــا تقدیر از تعامل مجموعه پســت 
بانک ایران و رشــد پانصد درصدی 
عملکرد بانک در ۴ سال گذشته ، از 
روسای شعب ارتقای درجه یافته در 
ســال ۱۴۰۰ به تعداد ۸ شعبه از ۱۵ 
شعبه در استان ، با اهدا لوح تقدیر ، 
سپاسگزاری نمود. وی گفت: فراهم 
شدن امکان افزایش سرمایه در پست 
بانک ایران حاصل مدیریت ، تالش و 
پیگیــری مدیر عامل ، اعضای هیات 
مدیره و مجموعه مدیران بانک بوده 
است . در این جلسه محسن اخالقی 
با اشــاره بــه موفقیتهای حاصله در 
دوره ۴ ساله مدیریت عباس آبنوس 
در اســتان ، آن را نتیجــه و حاصل 
تعامل و هماهنگی بین بدنه سازمان 

با مسئوالن و مدیران عنوان کرد.
در ابتدای جلسه عباس آبنوس مدیر 
شعب پست بانک استان آذربایجان 
غربی گزارشی از وضعیت و عملکرد 

استان ارایه کرد.

اخبار

ایرانمعارفهشد شمسینژادبهعنوانمدیرعاملبانکمهر
مراســم معارفه سید ســعید شمسی نژاد 
به عنوان مدیرعامل بانک مهر ایران برگزار 

شد.
این مراســم با حضور جمعی از نمایندگان 
سهامداران از جمله دکتر حجت اله صیدی 
مدیرعامل بانک صادرات، فرشید فرخ نژاد 
رئیس هیأت مدیره بانک رفاه، رضا صدیق 
قائــم مقــام مدیرعامل بانک صــادرات و 
همچنین محســن پــدرام رئیس هیأت 
مدیره بانک مهر ایران، سلیمان توکلی قائم 
مقــام مدیرعامل بانک مهر ایران و جمعی 
از رؤســای ادارات کل ســتادی این بانک 

همراه بود.
شمســی نژاد که به عنوان مدیرعامل بانک 
مهر ایران معرفی و منصوب شــد، دکترای 
مدیریت مالی دارد و تحقیقات مختلفی در 
حوزه اقتصاد اســالمی، بانکداری اسالمی 
و بانکداری دیجیتال داشــته اســت. وی 
همچنین پیــش از این عضو هیأت مدیره 

بانک قرض الحسنه رسالت بوده است.
محســن پدرام، رئیس هیأت مدیره بانک 
مهــر ایران، گفت: بانــک مهر ایران موفق 
شــده در شرایط رکودی اقتصاد، توفیقات 
خوبی را داشته باشد که این موضوع مرهون 
تالش های مدیران بانک به ویژه دکتر اکبری 

است. برای ایشان آرزوی موفقیت دارم.
وی همچنین اظهار کرد: خرسندم از اینکه 
فردی جایگزین ایشان می شود که بادانش 
اســت. امیدوارم در اجرای سیاســت های 
دولــت در حوزه بانکــی بتوانیم عملکرد 

مطلوبی داشته باشیم.
پــس از وی دکتــر حجت الــه صیــدی، 
مدیرعامل بانک صادرات ســخنرانی کرد. 
صیدی گفت: بانک مهر ایران بر خالف مدت 

زمان کمی که از فعالیت آن میگذرد، موفق 
شده رشد خوبی داشته باشد و اکنون نیز از 

وضعیت مطلوبی برخوردار است.
شمسی نژاد مدیری با دانش است

صیــدی افزود: اکنون نیــز به جای دکتر 
اکبری فرد متخصص و باسوادی آمده است. 
بیش از ۱۰ ســال اســت دکتر شمسی نژاد 
را می شناســم. فردی با دانش است که هم 
سابقه دانشگاهی دارد و هم در حوزه اجرایی 
فعالیت کرده است. مطمئنم ایشان در بانک 
مهر ایران موفق می شود و فعالیت های این 

بانک را توسعه می دهد.
اکبری در سخنان خود در این مراسم گفت: 
جــای بانک مهر ایران در نظام بانکی خالی 
بــود. هنگامی کــه بانک را تحویل گرفتم، 
ساختار خوبی داشت و مدیران عامل قبلی 
کارهــای زیادی انجــام داده بودند. تالش 
کردم زحمات آن دوســتان به نتیجه برسد 
و بــا همدلــی تیم مدیریتی، کارها را پیش 

ببریم.
مدیرعامل سابق بانک مهر ایران افزود: جای 
تقدیر و تشــکر از کارکنان بانک مهر ایران 
وجود دارد که در شرایط سختی کار کردند. 

بانک های قرض الحسنه با ریسک اعتباری 
و بازار روبه رو نیستند؛ اما ریسک نقدینگی 

این بانک ها را آزار می دهد.
موفقیت های بانک مهر ایران نتیجه 

تالش همه کارکنان است
وی دربــاره عملکرد بانک مهر ایران گفت: 
قدردان زحمت تک تک همه همکارانم در 
صف و ســتاد هســتم. میانگین کارکنان 
بانک در شعب ۳.۵ نفر است که بسیار کم 
محســوب می شود، با این حال منابع بانک 
در طول ۵ سال گذشته از ۵۰هزار میلیارد 
ریال به ۷۲۰هزار میلیارد ریال رســیده که 
نشــان از تالش کارکنان بانک در شــعب 

مختلف است.
وی همچنیــن اظهــار کــرد: بانک هیأت 
مدیره ای خوب و حرفه ای دارد. این موضوع 
که دکتر شمســی نژاد پیش از این در یک 
بانک قرض الحســنه عضــو هیأت مدیره 
بوده اند، نقطه قوتی است و برایشان آروزی 

موفقیت می کنم.
در این مراســم از زحمات مرتضی اکبری 
کــه از شــهریور ۱۳۹۵ به بعــد، به  عنوان 
مدیرعامل بانک مهر ایران فعالیت می کرد، 

تقدیر شد.
تالش برای رشد بانک مهر ایران 

شمســی نژاد نیــز پــس از دریافت حکم 
مدیرعاملی خود، از برنامه های خود گفت: 
خوشبختانه بانک مهر ایران در شاخص های 
مختلــف مانند کفایت ســرمایه، وضعیت 
مطلوبــی دارد. بــا لطف خــدا، همکاری 
هیأت مدیره و همکاران، حفظ و رشد این 

شاخص ها جزو برنامه های ماست.
مدیرعامــل بانک مهر ایــران اظهار کرد: 
موفقیت هــای بانک مهر ایران حاصل یک 
کار جمعی است. قطعاً دکتر اکبری، آقای 
پدرام و همه همکاران بانک زحمات زیادی 

کشیده اند تا این توفیقات حاصل شود.
شمسی نژاد گفت: اگر فرآیندها نیاز به اصالح 
و بهبود داشته باشد، آن ها را ارتقا می دهیم. 
قرض الحسنه جای کار زیادی دارد. اکنون 
دو بانک قرض الحسنه در مجموع ۳ درصد 
منابع بانکی کشــور را دارند، در حالی که 
باید چشــم اندازمان رسیدن به ۲۰ درصد 

منابع باشد.
توفیقات چشمگیر بانک های 

قرض الحسنه
مدیرعامــل بانک مهر ایــران اظهار کرد: 
شاید هیچ کس توقع نداشت که بانک های 
قرض الحســنه به این خوبی عمل کنند و 

به اهداف عالی ترسیم شده دست یابند.
وی ادامــه داد: هیچ فاصله ای با کارکنان و 
مدیران بانک ندارم. مشــورت های آقایان 
دکتــر اکبری و پدرام نیز حتماً می تواند به 
من کمک کند. از تجربیات سهامداران نیز 
استفاده می کنم. امیدوارم بتوانیم توفیقات 
خوبی را با همکاری همه کارکنان داشــته 

باشیم.

هشــتمین نمایشــگاه بین المللی بــورس، بانک، بیمه 
و خصوصی ســازی و ســیزدهمین نمایشــگاه معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری کشور)کیش اینوکس۲۰۲۱( 
با حضور فعال بانک رفاه کارگران و شــرکت های تابعه، 
در محــل مرکز همایش هــای بین المللی جزیره کیش 
برگزار شــد. بانک رفاه در این رویداد مهم اقتصادی که 
طــی روزهــای ۸ الی ۱۱ آذر ماه ســال جاری با حضور 

مشــارکت کنندگان بین المللــی، بانک ها، بیمه ها و نخبگان اقتصادی کشــور 
برگزار شــد، با برپایی غرفه نســبت به معرفی خدمات و دســتاوردهای خود 
و ارائه مشــاوره های بانکی اقدام کرد. بر اســاس این گزارش، محســن ضیایی 
معاون مدیرعامل بانک رفاه کارگران در امور بانکداری جامع و رضا سهم دینی 

دســتیار مدیرعامل بانک رفــاه کارگران در امور جذب 
منابــع بــا حضور فعال در این نمایشــگاه، ضمن دیدار و 
گفت و گوی مستقیم با مسئوالن همایش و نیز جمعی 
از مدیران شــرکت های فعال در زمینه های اقتصادی و 
ســرمایه گذاری، در پانل های تخصصی نیز حضور فعال 
داشتند. مدیران عالی بانک در بخشی از این رویداد بزرگ 
اقتصادی در دیدار با مسئوالن منطقه آزاد کیش، ضمن 
بررســی زمینه هــای همکاری متقابل، از آمادگــی بانک به منظور تامین مالی 
پروژه های مناطق آزاد خبر دادند و با اشاره به ظرفیت های گسترده شرکت های 
تابعه بانک، اســتفاده از این ظرفیت ها در راســتای توسعه فعالیت های مناطق 

آزاد از جمله منطقه آزاد کیش را خواستار شدند.

در نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس2021 اعالم شد 

کیش آزاد  گسترش همکاری ها با منطقه  کارگران به منظور  آمادگی بانک رفاه 

خبر ویژه

از ســوی بانک مهر ایران صورت گرفت؛ 

کردن دریافت خدمات بانکی برای معلوالن آسان تر 
بانــک مهــر ایران تاکنون بیــش از ۱۲هزار فقره 
تســهیالت بــه ارزش ۲۹۲۵ میلیــارد ریــال به 
مددجویان سازمان بهزیستی پرداخت کرده است.

به مناسبت ۱۲ آذر روز جهانی معلوالن، اقدامات 
بانــک برای این قشــر را بازخوانی کرده  اســت. 
برآوردهــای مختلــف حاکی از این اســت که در 
جهان بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد نفر با انواع 
معلولیت های جسمی دست و پنجه نرم می کنند. 
ایــن آمار حاکی از جمعیت قابل توجه این قشــر 
از جامعه اســت. ســوم دسامبر مصادف با ۱۲ آذر 
از ســوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی 
معلوالن اعالم شــده است. هدف از این نام گذاری 
ارتقا حقوق و رفاه افراد معلول در همه عرصه های 
جامعه و افزایش آگاهی از وضعیت افراد معلول در 
هر جنبه ای از زندگی است. این گروه حق دریافت 
خدمات مختلف را با توجه به شــرایط خاص خود 

دارند و ارائه خدمات به این گروه و همچنین حمایت 
از آن ها یکی از اقدامات ضروری اســت. بانک مهر 
ایران نیز در همین راستا تسهیالتی را به مددجویان 
بهزیستی پرداخت کرده است. این بانک تا کنون 
بیش از ۱۲هزار فقره تســهیالت به ارزش ۲۹۲۵ 
میلیارد ریال به مددجویان ســازمان بهزیســتی 

پرداخت کرده است.
می دانیم که افراد دارای معلولیت اعم از نابینایان، 
ناشــنوایان یا معلوالن جســمی-حرکتی برای 
بهره مندی از خدمات بانکی با مشکالت متعددی 
روبه رو هستند. استفاده از خدمات و بهره مندی از 
تسهیالت بانکی برای این گروه از جامعه همواره با 

مشکالت و سختی هایی همراه بوده است. همین 
موضــوع موجب اقداماتی در بانک مهر ایران برای 

ارائه خدمات بانکی به افراد دارای معلولیت شده که 
در راستای آن تعدادی از شعب خود را برای حضور 
آســان تر معلوالن مناسب سازی و تجهیزات مورد 
نیاز افراد دارای مشــکل بینایی را در باجه ویژه ای 
راه انــدازی کرده اند. ســامانه ارائه خدمات بانکی 
نابینایان با هدف افزایش رضایتمندی این گروه از 
مشتریان و سهولت بهره مندی این قشر از خدمات 
بانکی، در برخی از شــعب بانک مهر ایران افتتاح 
شــده و این اقدام در شــعب سراسر کشور در حال 
توسعه است. با استفاده از این سامانه مشتریان نابینا 
بدون نیاز به حضور فرد همراه می توانند، فرم های 
درخواســت انــواع عملیات بانکــی مانند افتتاح 

حســاب، دریافت وجه، واریز وجه، خدمات کارت 
و ... را با اســتفاده از ورودی و خروجی های صوتی 
و بریل تکمیل کنند. سپس فرم های تکمیل شده 
توســط چاپگر باجه پرینت و برای انجام عملیات 
در اختیار مســئول مربوطه قرار می گیرد. سامانه 
خدمات بانکی نابینایان شامل دستگاه برجسته نگار 
و نرم افزار فرم های بانکی اســت که دارای صفحه 
کلید و نمایشگر بریل بوده و تکمیل فرم های بانکی 
با اســتفاده از صفحه کلید توســط نابینایان انجام 
می شــود. همچنین، نرم افزار فرم های بانکی روی 
رایانه باجه نصب شــده و خروجی صوتی فارســی 
روی تمامی قسمت های فرم های بانکی فعال است.

گفتنی است بانک مهر ایران در بسیاری از شعب 
خود با هدف ایجاد دسترســی مناســب به شعب 
بــرای معلوالن و جانبــازان »رمپ ورودی« ایجاد 

کرده است.
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اخبار استان

جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی 
استان گلستان خبر داد؛

 بروز آتش سوزی 
در ۶ نقطه از جنگل های 

استان گلستان 

گلســتان / گروه استان ها:  جانشین 
یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان 
گفت: ۶ نقطه جنگلی در گلســتان 
دچار آتش سوزی شده است.محمد 
آریانفر اظهار کرد: شاهد حریق در ۶ 
نقطه از جنگل های گلستان هستیم.
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی 
اســتان گلســتان افزود: در جنگل 
روستای برفتان علی آبادکتول شاهد 
آتش ســوزی بــوده و وزش باد گرم 
عملیات اطفا را سخت کرده است.وی 
با بیان این وسعت درگیر حریق بعد 
اطفا ارزیابی اعالم می شود، گفت: هم 
اکنون نیروهای قرقبان، جنگلبان و 
نیروهــای مردمی مشــغول اطفای 
حریــق هســتند.آریانفر بیان کرد: 
همچنین ســه منطقه در مینودشت 
و دو منطقه در گالیکش هم از صبح 
دچار حریق شــده بــود که با توجه 
بــه وزش باد عملیات اطفا همچنان 
ادامــه دارد.طبق گفته جانشــین 
یگان حفاظت منابع طبیعی اســتان 
گلســتان وزش باد گرم، افزایش دما 
و عامل انســانی علت آتش ســوزی 

جنگل ها بوده است.

 با حضور مدیران شهرداری
و اعضای شورای شهر اهواز؛

میز خدمت شهرداری و 
شورای شهر اهواز بر پا شد

خوزســتان / گروه اســتان ها: میز 
خدمت شــورای شهر و شهرداری 
اهــواز بــا حضور اعضای شــورا و 
مدیران شهرداری اهواز و مسئولین 
دســتگاه هــای مختلــف برگزار 
شــد.ظهر جمعــه ۱۲ آذر ماه، میز 
خدمت شــهرداری و شورای شهر 
اهواز با حضور محمودی، زارع زاده 
و دغاغله اعضای شــورای اسالمی 
شــهر اهواز، مرغایــی زاده معاون 
شهرســازی و معماری، اسداللهی 
معــاون خدمات شــهری، عبادی 
مدیــرکل منابع انســانی و عتاب 
اهــوازی سرپرســت منطقه یک 
شــهرداری اهواز در کنار دستگاه 
های دیگر و با حضور سایر مسئولین 
در محــل مصلی امام خمینی )ره( 
اهواز برگزار شد.در میز خدمت این 
هفته اعضای شورای اسالمی شهر و 
مدیران شهرداری اهواز درخواست 
مراجعــه کننــدگان خود را ثبت و 
پیگیــری کرده و یــا به واحد های 
مربوطــه ارجاع و راهنمایی کردند.
گفتنی است در برنامه میز خدمت 
این هفته در کنار شــهرداری اهواز 
و شــورای شــهر دســتگاه های 
مختلف دیگری حضورداشتند که 
طبق برنامه هفتگی روزهای جمعه 
پــس از اقامه نماز در محل مصلی 
مهدیه امام خمینی)ره( پاسخگوی 

مطالبات مردم هستند.

طی مراسمی به مناسبت روز جهانی 
معلوالن انجام شد؛

 تجلیل از معلوالن شاغل 
در شهرداری هشتگرد 

البرز / گروه استان ها: طی مراسمی به 
مناسبت روز جهانی معلوالن با حضور 
سرپرســت شهرداری ، رئیس و اعضای 
شورای اسالمی شهر از معلوالن شاغل 
در شــهرداری هشــتگرد تجلیل شد 
.مهنــدس جلیل امینی سرپرســت 
شهرداری هشــتگرد در این مراسم از 
تالشهای کلیه پرسنل و بویژه معلوالن 
در خدمات رسانی به شهروندان تقدیر 
نمــود .وی گفت: معلولیت محدودیت 
نیســت و معلوالن، به حــق، مصداق 
بارز حکمت و رحمت خداوند هســتند 
و هر چند بنا بر حکمت برخی از توانایی 
هایشان کاسته شده  به رحمت درهای 
بیشــمار دیگری به توانمندی شــان 
اضافه گردیده اســت .امینی با تبریک 
روز جهانی معلوالن افزود : چنانچه این 
حکمــت و رحمت را به نیکی دریابیم ، 
می بینیم که معلوالن محتاج نیستند و 
در مصداق ، جامعه محتاج معلوالن است 
و نیازمند حضور پر معنای آنهاست . وی 
با تشــکر از حمایتهای رئیس و اعضای 
شورای اسالمی شهر ، توجه به همه اقشار 
جامعه و پای کار بودن را شاخصه شورای 
ششــم دانست .سرپرست شهرداری با 
اعالم رضایت از عملکرد جامعه هدف در 
مجموعه شهرداری ، از شروع اقداماتی بر 
اساس قوانین و مقررات برای برخورداری 
معلوالن شاغل در شهرداری از مزایای 
ویژه خبر داد .مهندس افشــاری رئیس 
شورای اسالمی شهر با اشاره به رویکرد 
تمامی اعضای شــورا ، عدالت محوری 
در ارائه خدمات را سرلوحه برنامه های 
شــورای ششــم عنوان کرد .افشاری 
گفت : توجه به تمامی محالت شهری 
، آبادانی مناطق کمتر توســعه یافته ، 
اجــرای پروژه های عمرانی ، خدماتی و 
برنامه های فرهنگی در کلیه محالت و 
... از اولویت های کاری شورای شهر بوده 
و خوشــبختانه در ۴ ماهه اخیر شاهد 
حضور اعضای پارلمان شهری در همه 
محالت و بررسی و رفع مشکالت بوده 
ایم و این رویه ادامه خواهد داشت .رئیس 
شورا افزود: در همین راستا اقشار مختلف 
جامعه از قبیل ســالمندان ، معلوالن ، 
جانبــازان ، کــودکان و نوجوانــان، 
دانشجویان ، رانندگان ، کسبه و ... مورد 
توجه شــورای شهر قرار داشته و تالش 
می گردد تا محیط شــهری و امکانات 
متناسب با نیاز آنها تامین شود و از آن 
جمله می توان با احداث بوســتان برای 
گذرانــدن اوقات فراغت ، احداث زمین 
ورزشی برای ورزش جوانان و نوجوانان 
و اســتاندارد ســازی و مناسب سازی 
معابــر برای معلوالن نام برد .افشــاری 
بیان کرد : طبق بررسیهای انجام شده 
حــدود ۱۵ درصد از مردم جامعه جزو 
خانواده هایی محســوب می شوند که 
یا معلولیت داشــته و یا بعلت نسبت و 
قرابت با معلوالن در مشکالت آنها دخیل 
می باشند و نقش مدیریت شهری برای 
حضور آنها در اجتماع مهم اســت .وی 
بــا آرزوی ســالمتی و موفقیــت برای 
معلوالن عزیز ، از تالشــهای سرپرست 
شهرداری و حمایت و همراهی اعضای 
شورای اسالمی شهر تقدیر و تشکر نمود 
.در ادامه مراســم که با حضور مهندس 
کاشف نایب رئیس شورا ، سرکار خانم 
صالحی و مهندس فالحتکار و حاج رضا 
واحدی از اعضای شورای اسالمی شهر و 
جمعی از مسولین واحدهای شهرداری 
برگزار گردید از ۴ نفر از معلوالن شاغل در 

شهرداری هشتگرد تجلیل شد.

استانها 6
گرفت؛ به مناسبت  سالروز شهادت آیت ا... شهید سید حسن مدرس)ره( صورت 

رونماییازقدیمیتریناسنادوآثارشهیدمدرس)ره(درکاشمر
مشــهد / گروه اســتان ها: به مناســبت  
سالروز شهادت آیت اهلل شهید سید حسن 
مدرس)ره( آثار تاریخی نفیس مرتبط با آن 
شهید بزرگوار در کاشمر رونمایی شد.این 
مراسم رونمایی در قالب یکصدوپنجمین 
سه شــنبه های علمی و فرهنگی آســتان 
قدس رضوی برگزار شــد و طی آن، آثاری 
همچون مکاتبات شــهید مــدرس)ره( و 
فرزندانش در زمان تبعید، دســت نویس 
شهید برای فرزندش فاطمه در پشت قرآن 
شــخصی و ســه توصیه به او درباره »ترک 
نکردن نماز و قرآن«، »دعا کردن برای پدر 
و مادر« و »قناعت در زندگی« و ۲۴ نمونه 
سکه تاریخی ضرب شده در دوره زندگانی 
شهید مدرس)ره( رونمایی شد.همچنین 
قدیمی تریــن این اســناد مربوط به طرح 
الیحه راه سیســتان در مجلس و اشکاالت 
شــهید مدرس)ره( به آن در ســال ۱۳۴۴ 
هجری قمری و سند دیگر با موضوع تصویر 
درخواســت مرحوم آیت ا... واعظ طبسی، 
مبني بر واگذاري اداره امور آرامگاه شهید 
آیت ا... مدرس)ره( به آستان قدس رضوی، 
در ســال ۱۳۷۳ شمســی در این مراسم 
رونمایی شــد.در این مراسم همچنین از 
تمثال شهید آیت ا... مدرس)ره( که توسط 
مرتضی هاشم آبادی هنرمند کاشمری، در 
سبک رئال، با رنگ و روغن و در ابعاد ۱۰۰ 

در ۷۰ ساخته شده رونمایی شد.
شهید مدرس)ره( وابسته به دنیا و 

مسئولیت ها نبود
امام جمعه کاشمر در این مراسم با تأکید بر 
اینکه شهید مدرس)ره( به تنهایی به عنوان 

الگویی قوی مطرح و راهگشا است، گفت: 
این مجاهد فقیه عالوه بر ایستادن در مقابل 
زیاده خواهی رضاخان، مجتهدی به روز بود 
و  مسائل جامعه را برای مردم تبیین می کرد.

حجت االســالم طاهری با بیان اینکه ابعاد 
شخصیتی و زندگی آن شهید، یک الگوی 
مناسب در تمامی زمینه هاست افزود: زهد 
و تقوایی که آیت اهلل مدرس)ره( داشت به او 
کمک می کرد وابسته به دنیا و مسئولیت ها 
نباشــد و نتیجه این زندگی الگویی برای 
زندگی زاهدانه است.وی در این باره گفت: 
مسئوالن ما باید شهید مدرس)ره( را الگوی 
خود قرار دهند و وابســته به دنیا نباشــند 
و تــرس از دســت دادن جایگاه نداشــته 
باشــند.امام جمعه کاشمر به یکی دیگر از 
ویژگی های شخصیتی آیت ا... مدرس)ره( 
اشــاره و تصریح کرد: این بزرگمرد عرصه 
دیانت و سیاســت، با نــگاه عمیقی که به 
موضــوع اقتصاد داشــت توجه ویژه ای به 
اســتفاده و حمایــت از تولیــدات داخلی 
داشــت و تالش می کرد کشــور وابسته به 

خارج نشود.

ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی شهید 
مدرس)ره(

وی بر دسترس قرار دادن اسناد و آثار شهید 
مــدرس)ره( به عنوان یک الگوی غنی در 
جامعه تأکید کرد و یادآور شد: وجود زیارتگاه 
شــهید مدرس)ره( در کاشــمر فرصت و 
ظرفیــت خوبی برای پرداختــن به ابعاد 
مختلف شــخصیتی این شهید زنده تاریخ 
اســت تا با الگو قرار دادن شخصیت ایشان 
و عمــل به دیدگاه هایش، به موفقیت های 

روزافزون در جامعه دست یابیم.
معرفی شهید مدرس)ره( به عنوان 

اسطوره علمی و فرهنگی
مدیرعامل موسسه فرهنگی و بقاع متبرکه 
آســتان قدس رضوی نیز در این مراســم به 
جایگاه شهید مدرس)ره( اشاره کرد و گفت: 
اگرچه ۸۴ سال از شهادت شهید مدرس)ره( 
می گذرد، اما فرمایش دقیق امام که فرمودند 
مدرس زنده است تا تاریخ زنده است به عینه 
قابل مشاهده و درک است به طوری که همواره 
مراســم ارزشمند و فاخری به یادش برگزار 
می شود و همگان از او به بزرگی یاد می کنند.

حجت االســالم عطاران طوسی اختصاص 
برنامه سه شنبه های علمی و فرهنگی آستان 
قدس به نام شــهید مــدرس)ره( را اقدامی 
ارزشمند برشمرد و افزود: شهید مدرس)ره( 
بهتریــن انتخاب برای معرفی به عنوان یک 
شخصیت و اسطوره علمی و فرهنگی است و 
دقت در تعابیری که امام راحل درباره جایگاه 
علمی این عالم نستوه بکار برده اند، درستی 

این انتخاب را تایید می کند.
آیت ا... مدرس)ره(، الگویی برای 

نمایندگان مجلس
وی ادامــه داد: آیت ا... مدرس)ره( به دلیل 
جایگاه علمی و فقهی که داشــت، از سوی 
بزرگان نجف و ایران به عنوان یکی از پنج 
نماینــده برای نظارت بر مصوبات مجلس 
شــورای ملی انتخاب شــده بود.عطاران 
طوســی گفــت: ایــن شــهید راه حق و 
حقیقت، دارای شخصیت علمی، سیاسی و 
مجاهدی برجسته بود که با گذشت ۸۴ سال 
از شهادت، همچنان الگویی مناسب برای 
نمایندگان مجلس، حوزه های علمیه قم و 
جوانان است.مدیرعامل موسسه فرهنگی 
و بقاع متبرکه آســتان قدس رضوی ادامه 
داد: شــهید مــدرس)ره( در کنار جایگاه 
برجسته علمی، دارای اقتدار و صالبتی بود 
که هیچ گاه زیر بار خواســته های رضاخان 
نمی رفت و یک تنه در برابر او می ایستاد.وی 
ادامه داد: نمایندگان مجلس، روحانیون و 
اقشــار مختلف مردم باید بدانند که شهید 
مــدرس)ره( با وجود این جایگاه، اعتبار و 
صالبت، ساده زیســت بود و در کاخ زندگی 

نمی کرد.

کردستان گازرسانی به مناطق روستایی استان  چشم اندازی بر روند موفق 
سنندج  / محبت هرس مالی 

گازرســانی به مناطق شهری و و حتی روستاهای 
مرزی در کردســتان یکی دیگر از برکات انقالب 
در کردســتان اســت که موجب کاهش مهاجرت 
وافزایــش تعادل بخشــی وافزایش اشــتغال در 
روســتاهای اســتان کردستان شــده است .سال 
۱۳۵۷ســوخت اصلی و مورد نیاز مردم استان در 
ســخت ترین شرایط جوی شامل نفت سفید، نفت 
گاز و مازوت بود که به زحمت از طریق کرمانشــاه 
و همدان و آذربایجان شــرقی تامین می شــد. اما 
برکات انقالب این حوزه را در کردســتان دگرگون 
کرده اســت و تقریبا تمام شــهرها و بســیاری از 
روستاهای استان از گرمای گاز طبیعی در منازل 
خود بهره می برند. در راســتای توسعه گازررسانی 
به شهرهاو روستاها ی این استان به همت نیروهای 
زحمت کش وخدوم شرکت گاز کردستان تاکنون 
تمامی شهرهاوبیش از ۱ هزار ۵۳۳روستای استان 
کردستان گازدار شده اند.روستاها به عنوان مراکز 
اصلی تولید قلب تپنده توسعه اقتصادی هر کشوری 
محســوب می شوند که تالش های گسترده سال 
هــای اخیر برای احیــای کارکردهای اقتصادی و 
اجتماعی این مناطق را در مدار توســعه قرار داده 
است.گرچه خشکسالی های پیاپی و جذابیت های 
شــهری باعث مهاجرت روســتاییان به شهرها در 
ســال های گذشته شد اما توسعه زیرساخت های 
زندگی از جمله آب، برق، گاز، پرداخت تسهیالت 
اشــتغالزایی روستایی و عشــایر، تقویت امکانات 
رفاهی نظیر طرح های هادی و نوســازی خانه های 
روســتایی از تدبیرهــای کارســاز دولت ها برای 
تحقق توســعه پایدار در روستاهاست.روستائیان 
با تولید محصوالت کشــاورزی، صنایع دســتی از 
ســویی و وجود طبیعت بکر ظرفیت های فراوانی 
در حوزه های کشــاورزی، گردشــگری و احیای 
فرهنگ گذشــتگان و تحقق اقتصاد دارند.اجرای 

طرح های عمرانی و اقتصادی در روستاها فرصتی 
برای بازگشــت اهالی به مناطق روســتایی است و 
عامــل مهم در این اقــدام اجرای طرح های بزرگ 
رفاهــی به خصوص تامین منبــع انرژی دائمی با 
گاز طبیعی است.کار گازرسانی و خدمات دهی به 
مناطق محروم و کوهســتانی ،  صعب العبور و دور 
از امکانــات رفاهی هر چند هزینه های هنگفت را 
بدنبال دارد  ولی با تمام این اوصاف کارکنان تالشگر 
شرکت گاز استان کردستان و پیمانکاران  مشغول 
در ایــن مجموعه علی رغم همه ی  ســختی های 
کار توانســتند در زمینه گازرسانی به روستاها در 
ســطح کشور خوش بدرخشند.از ۱۵۶۰ روستای 
قابلیت گازرســانی تعداد ۱۵۳۳ مورد گازدار شده 
یا عملیات گازرســانی در آن ها فعال اســت و برای 
روستاهای باقیمانده برنامه ریزی مدون و منظمی  
صورت گرفته که در شــش ماهه دوم ســال جاری 
تمام اقدامات برای دریافت مجوز ، طراحی ، مراحل 
آگهــی مناقصــه ، انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات 
اجرایی انجام  شــده اســت مدیرعامل شرکت گاز 
کردستان در خصوص روند گازرسانی به روستاهای 
استان کردستان در گفتگویی با خبرنگار ما با اشاره 
به این مطلب که روند شتابان گازرسانی به روستاها 
اولویت شــرکت گاز کردستان است اظهارداشت: 
توجه به جامعه روســتایی و خدمت رسانی به آنها 
باعث توســعه همه جانبه استان خواهد شد،احمد 

فعلــه گری در مورد آخرین وضعیت گازرســانی 
روستایی در استان گفت: هم اکنون گازرسانی در 
بسیاری از نقاط استان در دست اجراست و توسعه 
گازرســانی به روستاها نیز در دستور کار قرار داده 
شده است.مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان 
با بیان اینکه اولویت اصلی گازرسانی به روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار اظهار داشــت : استان کردستان 
دارای ۱۵۹۶ روستاســت که از قابلیت گازرسانی 
برخوردارســت که تا پایــان مهرماه ۱۴۲۵ مورد 
گازدار شده است.وی خاطر نشان کرد: هم اکنون 
در ۹۸ روستا عملیات گازرسانی در حال اجراء بوده 
که امید اســت تا پایان سال جاری تعدادی زیادی 
از این روستاها گازدار شوند .فعله گری با اشاره به  
اینکه روســتاهای باقیمانده دارای دشواری های 
زیادی است اضافه کرد: با توجه به کوهستانی بودن 
کردستان ،روستاهای این استان در داخل کوهپایه 
ها ، مناطق مرتفع و فاقد راه ارتباطی مناسبی قرار 
گرفته و این شرکت برای اجرای عملیات گازرسانی 
مجبور است از جاده های ناهموار عبور کرده و برای 
امکان پذیر شدن عبور و مرور چندین متر از جاده 
را تعریــض نماید که باعث افزایش هزینه ها برای 
مسطح کردن ، خاک برداری و تهیه خاک مناسب 
برای بســتر لوله های گاز می شود.مهندس احمد 
فعلــه گری ، همچنین ضریــب نفوذ گاز طبیعی 
در جمعیت روســتایی استان کردستان را درحال 
حاضــر   نود و شــش و نیــم درصد اعالم کرد.وی 
همچنین اعالم کرد؛ اســتان کردســتان ۳۳ شهر 
دارد که اکنون ســاکنان ۳۲ شــهر آن از نعمت گاز 
طبیعی برخوردارند.مدیر عامل شرکت گاز استان 
کردستان در پایان سخنانش اظهار کرد: با افتتاح 
پروژه های گاز رســانی روســتایی در هفته بسیج 
و ایــام اهلل مبــارک دهه فجر ســال جاری ضریب 
نفوذپذیری گاز در جمعیت روســتایی با افزایش 

روبرو شده و به ۹۸ درصد خواهدرسید.
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یادداشت

آغاز ثبت نام در کنکور 
 کارشناسی ارشد ۱۴۰۱ 

از ۱۶ آذر
ثبــت نــام برای شــرکت در آزمون 
کارشناســی ارشــد ناپیوسته سال 
۱۴۰۱ از روز ســه شنبه ۱۶ آذرماه 
۱۴۰۰ آغاز می شود و داوطلبان تا ۲۳ 
آذر فرصــت دارند در آزمون ثبت نام 
کنند.همچنین آزمون کارشناســی 
ارشــد ناپیوســته ســال ۱۴۰۱ در 
روزهای چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت 
۱۴۰۱، پنجشــنبه ۲۹ اردیبهشت 
۱۴۰۱ و جمعــه ۳۰ اردیبهشــت 
۱۴۰۱ برگزار خواهد شــد.پذیرش 
دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد 
ناپیوســته ســال ۱۴۰۱ بر اساس 
قانون »ســنجش و پذیرش دانشجو 
در دوره هــای تحصیالت تکمیلی در 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی« 
مصوب ۱۸ اســفند ۱۳۹۴ مجلس 
شــورای اســالمی و همچنین آیین 
نامــه اجرایی مربوطــه و مصوبات 
»شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
در دوره های تحصیالت تکمیلی« و 
ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای 
ثبت نــام و پذیــرش آزمون صورت 

خواهد گرفت.

 توسط بهزیستی صورت می پذیرد؛

پرداخت »شهریه« 
 دانشجویان معلول

 7 دهک اول درآمدی 
معاون امور توانبخشــی ســازمان 
بهزیســتی کشــور با بیــان اینکه 
بیــش از یــک میلیون و ۸۰۰ هزار 
فرد دارای معلولیت تحت پوشــش 
هســتند، افزود: تحصیل رایگان، 
یکــی از وظایف که قانون حمایت 
بر حقــوق افراد دارای معلولیت بر 
دوش دولت و بهزیســتی قرار داده 
اســت. براســاس ماده ۹ این قانون 
»افــراد دارای معلولیــت نیازمند 
واجد شــرایط در ســنین مختلف 
می  تواننــد بــا معرفی ســازمان از 
آموزش عالی رایگان در واحدهای 
آموزشــی تابعــه وزارت خانه  های 
آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و 
فناوری، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و دیگر دستگاه  های دولتی 
و نیز دانشــگاه آزاد اسالمی و سایر 
مراکز آمــوزش عالی غیردولتی از 
محــل ردیف مربوطــه در بودجه 
ســنواتی بهره مند شــوند.محمد 
نفریــه افزود: در حــال حاضر ۸۰ 
هزار دانش آموز، ۱۷۰۰ دانشجو در 
دانشــگاه دولتی و ۱۳ هزار و ۵۰۰ 
دانشجو در دانشگاه های غیردولتی 
با انواع معلولیت که تحت پوشــش 
هستند از تحصیل رایگان در مقاطع 
مختلف تحصیلی بهره مند می شوند 
کــه عــالوه بر این کمــک هزینه 
تشــویقی برای دانشجویان دولتی 
نیز تخصیص داده می شــود.نفریه 
با بیان اینکه تمامی دانشــجویان 
غیردولتــی با معلولیت متوســط، 
شــدید و خیلی شــدید در هفــت 
دهــک اول درآمــدی ۱۰۰ درصد 
هزینه های آنها توســط بهزیستی 
پرداخــت می شــود، تصریح کرد: 
بــا طراحی ســامانه دانشــجویی 
پرداخت شهریه دانشجویان تحت 
پوشش ساماندهی شد بطوری که با 
پایش و ویرایش اطالعات بسیاری 
از بدهی های گذشــته دانشجویان 

پرداخت شد.

 تمسخر کودکان 
 و نوجوانان 

در حضور اقوام ممنوع
  شبنم طلوعی ، روانشناس

گاهی والدین تصور می کنند با طعنه 
زدن و یا متلک انداختن به کودک و 
نوجوان می توانند او را به انجام کاری 
وادار کنند اما این روش به هیچ وجه 
جواب نمی دهد بلکه شاید برعکس 
باعث شــود فرزنــد در مقابل نظر و 
گفته والدین بایســتد و حرفی بزند 
که موجب ناراحتی بیشــتر والدین 
شــود و اینگونه والدین و فرزند در 

یک دور باطل قرار گیرید.
والدین اگر انتظار احترام از ســوی 
کــودک و نوجــوان را دارنــد باید 
خودشــان هم به کودک و نوجوان 
احتــرام بگذارنــد، نوجوانی که در 
محیط ناسالمی قرار گیرد که در آن 
دیگران او را تمسخر می کنند دنیای 
متفاوتــی را تجربه خواهد کرد، چرا 
که نوجوانان به خودی خود با بحران 
هویــت یابی و زودرنج بودن درگیر 
هستند و در این بین اگر والدین نیز 
در حضور اقوام آنها را تمسخر کنند 
این درگیری بیشــتر هم می شود، از 
ایــن رو والدین باید در انتخاب نوع 
کلمــات و جمالت خود دقت کنند.

تحقیر کردن، فحش دادن، مقایسه 
کردن، به رخ کشــیدن، تمســخر 
کــردن، صحبت کردن درباره نقاط 
ضعــف و منفی نوجــوان در حضور 
دیگران، القاء حس ناامنی به نوجوان 
و محدود کردن او از جمله مصادیق 
آزار روانی نوجوان اســت، حتی در 
مواقعــی که کودک یا نوجوان مورد 
تمسخر یا سخنان نیش دار از سوی 
هم ساالن قرار گرفت والدین باید او 
را حمایت کنند و در حد درکش به 
او توضیــح دهند کــه چنین کاری 
نشــان دهنده نقطه ضعف دیگری 
اســت و نــه او. والدینی که با انجام 
هر اشــتباهی از سوی فرزندان آنها 
را دائمــا ســرزنش می کنند، یا در 
حضور دیگران آنها را نقد و تمسخر 
می کنند، در واقع ترس از اشــتباه و 
تنبیه شــدن را در کودک و نوجوان 

خود تقویت می کنند.
 اینگونــه بــه مرور زمــان کودک و 
نوجــوان به این باور می رســد که 
ساکت و منفعل بودن بهتر از انجام 
کارهایی اســت که ممکن است آنها 
را در معــرض انتقــاد قرار دهد و در 
نهایــت کم رویــی و خجالتی بودن 
کودک و نوجوان ماحصل این رفتار 

والدین است. 

7جامعه

سرپرســت تامین اجتماعی غرب تهــران بزرگ گفت: 
ورزشــکاران می توانند بــا پرداخت ۴۸۰ هزار تومان در 
ماه تحت پوشش حمایت های تامین اجتماعی قرار گرفته 
و از مزایای بازنشســتگی، درمان و برقراری مســتمری 

بازماندگان بهره مند شوند.
فرهاد سلیمان منش افزود: ورزشکاران از جمله مربیان، 
بازیکنان، کارکنان امور اداری باشــگاه ها از ســه طریق 

می توانند با ارسال لیست از کارگاه ها، قرارداد ورزشی و بیمه صاحبان حرف و 
مشاغل آزاد تحت پوشش حمایت های سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند.وی 
یکی از مشکالت بیمه ورزشکاران را نبود ساختار تشکیالتی منظم در باشگاه ها 
و عقد قراردادها عنوان کرد و افزود: همه ورزشــکارانی که به نحوی در مراکز 

دولتی یا خصوصی مشغول به کار بوده و رابطه کارگری 
و کارفرمایی داشــته یا به صورت عقد قرارداد با تامین 
اجتماعی کار می کنند، از خدمات این سازمان بهره مند 
می شــوند.وی همچنین طرح جامع بیمه ورزشکاران را 
در جهت رفع مشــکالت ساختاری و عدم امنیت شغلی 
دانســت و تصریــح کــرد: با توجه به نیاز و درخواســت 
ورزشــکاران این عزیزان می توانند در قالب بیمه حرف 
و مشــاغل آزاد با شــغل ورزشــکار و بر مبنای سه اصل ۱۲ درصد، ۱۴ درصد و 
۱۸ درصد شــامل درمان، بازنشســتگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان 
بهره مند شــوند.وی حداقل ســن برای بیمه شدن ورزشکاران را نیز ۱۸ سال و 

حداکثر ۵۰ سال اعالم کرد.

ح جامع بیمه ورزشکاران اعالم شد طر

خبر ویژه

کرونایی ها چیست  کسینه نشده ها و  جزئیات جریمه وا
رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند 
غیرعامــل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرســازی 
گفت: اگر ســویه جدید کرونا در کشــور شــیوع یابد، 
محدودیت های کرونایی درباره سفرهای داخلی تغییر 
کرده و سختگیرانه تر می شود. اساسا سیستم هوشمند 
کنترل کرونا بر همین مبنا عمل می کند.رضا نفیسی 
افزود: در سیســتم جدید کنترل هوشــمند کرونا که 
قرار اســت از  فردا )دوشــنبه ۱۵ آذر( اجرایی شــود، 
افرادی که واکسن نزده باشند به محض ورود به شهرها 
و اســتان های نارنجی و قرمز جریمه خواهند شــد و 
بر این اســاس جریمه ها اعمال می شود. پروتکل های 

بهداشتی که پیش از این برای شهرهای قرمز، نارنجی، 
زرد و آبی اجرایی می شد تغییری نکرده اما هوشمند 

شــده و برای افــراد واکسینه نشــده و مبتال اجرایی 
خواهد شــد.وی افزود: افرادی که در شرایط کرونایی 
قرار گرفتند و پاســخ تســت کرونای آنها مثبت شده 
است، پروتکل ها سختگیرانه تر از افراد واکسینه نشده 
برای شــان اجرایی می شــود به گونه ای اجازه خروج 
از منــزل حتــی با خودروهای شــخصی هم ندارند و 
باید در قرنطینه بمانند و در ســفرهای درون شهری و 
برون شــهری جریمه خواهند شد.در این شرایط افراد 
مبتال به کرونا رصد می شوند و اجازه رفتن به سر کار 
را ندارند و اگر ترددی داشــته باشــند به معنای ترک 
غیرقانونی قرنطینه تلقی شده و جریمه خواهند شد.

باید سفرهای خارجی را زیر ذره بین تشدید نظارت ها ببریم

امیکرون؛سوغاتمسافران
چند روزی است که خبر هایی از انتشار 
ســویه جدید کرونا بــا نام امیکرون در 
جهان در حال انتشــار است. ویروسی 
که از در بوتســاوانا در آفریقای جنوبی 
شناســایی شده و به نظر می آید در این 
کشور، به ویژه در استان شمالی گائوتنگ 
با دو کالنشهر پرتوریا و ژوهانسبورگ، 
شــیوع یافته است. در هنگ کنگ این 
سویه ویروس در کسانی شناسایی شده 
است که از آفریقای جنوبی به این کشور 
ســفر کرده بودند. یک نفر نیز در رژیم 
صهیونیستی به این ویروس آلوده شده 
است که از سفر به »ماالوی«، کشوری 
واقع در جنوب شــرقی آفریقا، بازگشته 
بود. نگرانی ها از شیوع این سویه جهش 
یافته در ایران نیز وجود دارد. بهرام عین 
اللهی وزیر بهداشت در تاریخ ۷ آذر سال 
جــاری درباره این ویروس، اظهار کرد: 
با همه مراقبت ها احتمال ورود ویروس 
جدید به کشور وجود دارد و باید رعایت 
کنیــم البته در آفریقای جنوبی درصد 
کمی از مردم واکســینه شــده بودند و 
این در جهش ویروس موثر بوده است، 
بــا این حال ما باید واکسیناســیون را 
افزایش دهیم. او افزود: ستاد کرونا ورود 
از شــش کشور را به ایران ممنوع کرد. 
بایــد بر مبادی ورودی کشــور نظارت 
کنیم و دیشــب بازدیــدی از فرودگاه 
امام خمینی داشــتیم و تمهیدات الزم 
دیده شــد و نظــم و ترتیب و اقدامات 
خــوب بــود و توصیه های الزم را اعالم 
کردم، اما مهم این اســت که مردم باید 
مراقبت کنند تا گرفتار بیماری نشویم 
چــرا که ما وضعیت خوب و پایداری از 
نظــر بیمــاری کرونا داریم و باید توجه 
داشت که در آفریقای جنوبی ۲۶ درصد 

مردم واکسینه شده اند و اثر واکسن ها 
بر سویه جدید اعالم نشده است و هنوز 
برای اعالم آن زود است و ما مراقبت های 
خودمــان را انجام می دهیم و توصیه ما 
این اســت که واکســن نزده ها واکسن 
تزریــق کنند. این در حالی اســت که  
آمار قابل توجهی از خروج مســافران از 
مرز ایــران به ترکیه در فضای مجازی 
منتشــر شده اســت. در بازه زمانی ۱۱ 
روزه از ۲۷ آبــان مــاه تــا ۸ آذر ماه ۱۶ 
هزار و ۷۵۹ نفر ایرانی از مرز های زمینی 
وارد ترکیه شدند که در همین ایام ۱۶ 
هزار و ۶۲۹ نفر به کشور برگشتند. هفته 
گذشــته جمعه سیاه که فرصتی برای 
خرید با تخفیف های چند ۱۰ درصدی 
اســت با اســتقبال عجیب ایرانی ها از 
مراکز خرید ترکیه مواجه شــد. هزاران 
ایرانی از مرز های زمینی و هوایی برای 
خرید در این ایام ویژه خود را به مقاصد 
مختلف رساندند و مراکز تجاری وان در 
ترکیه بسیار پر ازدحام بودند و جمعیت 
قابــل توجهــی از ایرانی ها از مرز رازی 
خــود را به مراکز خرید وان رســاندند. 
مرز های زمینی برای مســافران هشت 
کشور آفریقایی بسته شد، عالوه بر آن 

تعــدادی از مرز های هوایی نیز به دلیل 
این ســویه جدید مســدود شده است. 
یک مقام مســئول در وزارت بهداشت 
عربستان سعودی، ظهر روز چهارشنبه 
)۱۰ آذر(، خبر داد که یک مورد مبتال 
به ســویه جدید ویــروس کرونا در این 
کشور شناسایی شده است. به گفته این 
این مقام سعودی، فرد یاد شده یکی از 
شهروندان این کشور بوده که به شمال 
آفریقا ســفر کرده و پس از بازگشت به 
عربستان ابتالی او به سویه جدید تأیید 
می شود. او اضافه کرد: این فرد و افرادی 
کــه با او در ارتبــاط بوده اند، قرنطینه 
شــده اند و اقدامات بهداشــتی الزم در 
این خصوص اتخاذ خواهد شــد. وزارت 
کشور عربســتان سعودی پیش از این 
تمــام پرواز ها از مبــدأ ماالوی، زامبیا، 
ماداگاسکار، آنگوال، سیشل، جمهوری 
موریس و جزایر کومور به عربســتان و 
همچنین سفر به این کشور ها را به علت 
نگرانی از شــیوع کووید-۱۹ لغو کرده 
بود. اما ســوالی که ایجاد می شــود این 
است که آیا سفر به کشور های همسایه 
یا برگزاری تور های گردشگری به خارج 
از کشــور، چون تفلیس، تایلند، آنتالیا، 

دبی و ... باعث ورود ســریع تر امیکرون 
به کشور نمی شود؟

احتمال ورود امیکرون به کشور 
وجود دارد

مسعود یونسیان، رئیس کمیته پژوهش 
و اپیدمیلوژی کمیته علمی کرونا درباره 
ورود امیکــرون بــه ایــران، بیان کرد: 
تضمینی وجود نــدارد که امیکرون به 
ایران وارد نشــده باشد و احتمال ورود 
آن به ایران وجود دارد کشور آمریکا که 
به طور مداوم سویه های ویروس را رصد 
می کند وارد نشدن امیکرون را رد نکرده 
اســت.ما باید فرض کنیم که امیکرون 
وارد ایران شــده است و بدون اینکه جو 
و هراس ایجاد کنیم، مراقبت های الزم را 
داشته باشیم و باید دانست که نمی توان 
کل جامعه را محدود کرد بلکه با طرحی 
مانند محدودیت هوشمند افراد واکسن 
نزده محدود می شوند و وضعیت سامان 
بهتــری پیدا می کند.وی افزود: ما حتی 
وقتــی در اوج بیماری هم هســتیم به 
جای تعطیلی  و اعمال محدودیت هایی 
که به درســتی اجرایی نمی شــود بهتر 
اســت به افرادی کــه کمتر خطر ایجاد 
می کنند اجازه فعالیت بدهیم . یونسیان 
یــادآوری کــرد: جلوی ورود و خروج از 
کشــور را نمی توان گرفــت و ویروس 
ممکن است در برخی کشورها در حال 
گردش بوده و هنوز شناسایی نشده باشد 
به همین دلیل بســتن مرزهای کشور و 
قطع رابطه با ســایرین نمی تواند جلوی 
ورود ویــروس را بگیرد. وی تاکید کرد: 
باید واکسیناســیون را افزایش دهیم و 
با محدودیت هوشــمند از فعالیت افراد 

واکسینه نشده جلوگیری کنیم. 

روزنامه روزگار را
در شبکه های اجتماعی 
دنبال و حمایت نمایید
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 »ژنرال«، نمایشی که 
۴۰ سال از زندگی شهید 
سلیمانی را روایت می کند

نمایــش »ژنــرال« کــه در قالب 
برنامه های »کاروان هنری روایت 
حبیــب« برای مردم ۱۰ اســتان 
کشــور نمایش داده می شود.۴۰ 
سال از زندگی حاج قاسم سلیمانی 

را در ۳۵ دقیقه نشان می دهد.
به گزارش شــهرآرانیوز - نمایش 
»ژنــرال« که در قالب برنامه های 
»کاروان هنــری روایت حبیب« 
بــرای مردم ۱۰ اســتان کشــور 
نمایش داده می شــود.۴۰ سال از 
زندگی حاج قاسم را در ۳۵ دقیقه 

نشان می دهد.
سعید بادینی نویسنده، کارگردان 
و بازیگر نمایــش »ژنرال« که در 
قالــب برنامه های »کاروان هنری 
روایــت حبیب« بــرای مردم ۱۰ 
اســتان کشــورمان نمایش داده 
می شود، درباره تولید این نمایش 
به خبرگزاری مهر گفته است: از ۲ 
ســال قبل کار تولید نمایش ژنرال 
را شــروع کردیــم و کار روی این 
نمایــش ۴ ماه زمــان برد. در این 
۴ مــاه تحقیقاتــی درباره زندگی 
و شــخصیت حاج قاسم سلیمانی 
داشــتیم، من در آن زمان با چند 
نفر از هم رزمان این شهید بزرگوار 
صحبت کردم و ۱۰ یا ۱۱ جلد کتاب 
خواندم تا بتوانم ۴۰ سال از زندگی 
حاج قاســم را در ۳۵ دقیقه نشان 
دهــم و روایــت کنم. این یک کار 
دلی بود.من پیش از شهادت حاج 
قاســم سلیمانی نیز ارادت خاصی 
به او داشــتم، اما بعد از شهادتش 
برای انجام کاری برای این شــهید 
گرانقدر کشورمان مصمم تر شدم 
و بــا همکاری گروهی از همکارانم 
نمایــش ژنرال را تولید کردم. تا به 
امروز فکر می کنم بیست و شش یا 
بیست و هفتمین دفعه ای است که 
نمایش ژنرال را در سطح کشورمان 

روی صحنه می بریم.
این کارگردان گفته اســت: ما سال 
پیش با نمایش ژنرال در جشنواره 
»سردار آسمانی« شرکت کردیم و 
پــس از دریافت برخی از جوایز این 
جشنواره، کارمان به جشنواره فجر 
معرفی شــد. ما در جشنواره فجر 
تندیس اول کارگردانی، نویسندگی 
و گــروه برگزیده را دریافت کردیم 
و خــوش درخشــیدیم. همه این 
موفقیت ها نشانه لطف حاج قاسم 
سلیمانی به دست اندرکاران تولید 

نمایش ژنرال بود.
بادینی ادامه داده است: از نظر من 
حاج قاسم از جنس مردم بود و هیچ 
وقت از چیزی ممانعت نمی کرد. او 
اعتقاد داشــت استفاده از زبان تند 
در امــر به معــروف و نهی از منکر 
موجب می شــود که عملکردمان 
نتیجــه معکوس داشــته باشــد 
بنابراین حتی با دشــمنش با زبان 
نرم صحبت می کرد و مشــتاقانه 
پذیرای اتفاقــات فرهنگی بود به 
همین دلیل هم هنرمندان زیادی 

درباره او اثر تولید کرده اند.

فرهنگ و هنر

گریزی به تاریخ در عمارت 
آصف وزیری سنندج

هــر شــهر و دیاری مــکان های 
تاریخــی و دیدنی زیبایی دارد که 
به مردمش عرضه کند. ســنندج 
دارای جاذبه های دیدنی بســیار 
زیبا با حال و هوای ایرانی اســت و 
در روز های گرم تابســتان که آدم 
هوس آب و سرســبزی می کند تا 
روز های ســرد زمستان که دلش 
یک جای گرم با بخاری می خواهد  
می توان از آن ها دیدن کرد. آدمی 
همیشه و در هر فصلی دوست دارد 
گریزی به تاریخ بزند. اگر به شــهر 
زیبای سنندج و به قول مردمانش 
شــهر اصالت و فرهنگ رسیدید 
بــی درنگ دلتــان می خواهد که 
از اماکــن مشــهور و دیدنی آنجا 
بازدیــد کنید و چــه بهتر که این 
اماکــن دارای قدمــت تاریخی و 
حال و هوای ایرانی باشــند. یکی 
از جاهای دیدنی ســنندج عمارت 
مشیر دیوان و عمارت آصف است 
که در ادامه بیشــتر با آن ها اشــنا 

خواهیم شد. 
خانــه کرد یا عمــارت آصف در 
خیابان شــاپور و روبه روی موزه 
ســنندج قرار گرفته است. درب 
ورودی عمــارت در خیابان دیده 
می شود و به شما این حس را می 
دهد که در دوران صفویه زندگی 
مــی کنید. این عمارت توســط 
آصــف اعظــم در دوره صفویــه 
احداث شده است. عمارت آصف 
دارای بزرگتریــن مــوزه مردم 
شناســی مربوط بــه یک قوم در 
ایران است. عمارت شامل بخش 
های مختلفی همچون نگارخانه 
و حیات ورودی، حمام، غرفه های 
زندگی شــهری، مکتــب خانه، 
قــالب بافی، زیــورآالت، بخش 
کشاورزی، مشاغل و فنون، بخش 
اســناد و عکس هــای تاریخی، 
اتاق خان، بخش پوشــاک، غرفه 
شکار، غرفه صنایع دستی، غرفه 
بخش مطبخ زندگی روســتایی، 

کتابخانه و مرکز اسناد است.
 از زیبایــی هــای این مکان می 
توان به حمام آن اشاره کرد که در 
حیاط بیرونی یعنی حیاط اصلی 
قــرار دارد. این حمــام معماری 
فــوق العاده ای داشــته و دارای 
ســردر، حمام سرد، حمام گرم، 
خزینه )حوض آب گرم بزرگی در 
حمام  های قدیمی برای شستشو 
و غســل(، تون )آتشدان حمام(، 
منبــع آب اضافــی، ســرویس 

بهداشتی و رختکن است.

گردشگری

به گفته محققان نوع جدید ویروس کرونا که اومیکرون است، احتماالً حداقل یکی از 
جهش های خود را با برداشتن قطعه ای از مواد ژنتیکی از یک ویروس دیگر - احتماالً 
عامل سرماخوردگی - به دست آورده است. به گفته محققان این توالی ژنتیکی در 
نسخه های قبلی ویروس کرونا به نام دیده نمی شود اما در بسیاری از ویروس های دیگر 
از جمله ویروس هایی که باعث سرماخوردگی می شوند و همچنین در ژنوم انسان 
در همه جا وجود دارد.دانشــمندی به نام ونکی ســونداراراجان از دانشگاه کمبریج 
گفت: اومیکرون ممکن است وجهه »انسانی تر«ی داشته باشد.این سخن او بدان 
معناست که اومیکرون باری از سرماخوردگی با خود دارد.این می تواند به این معنی 
باشد که ویروس راحت تر منتقل می شود در حالی که فقط باعث بیماری خفیف یا 

بدون عالمت می شود. دانشمندان هنوز نمی دانند که آیا اومیکرون نسبت به انواع 
دیگر عفونی تر اســت یا خیرو یا اصال آیا باعث بیماری شــدیدتر می شــود یا اینکه به 
عنوان شایع ترین نوع از دلتا پیشی خواهد گرفت. ممکن است چندین هفته طول 
بکشد تا پاسخ این سواالت را دریافت کنید.طبق مطالعات قبلی، سلول های ریه ها و 
سیستم گوارشی می توانند همزمان حامل کووید و کروناویروس های سرماخوردگی 
باشند. چنین عفونت همزمان صحنه ای را برای نوترکیب ویروسی آماده می کند، 
فرآیندی که در آن دو ویروس مختلف در سلول میزبان یکسان با هم تعامل دارند 
در حالی که از خود کپی می کنند و نسخه های جدیدی تولید می کنند که دارای 

مقداری ماده ژنتیکی از هر دو »والد« هستند.

یافته جدید:

اومیکرون تکه ای از سرماخوردگی است!

دریچه علم

فرهنگ 

کارتون 

لوازم آرایش قاچاق 
با خانم ها چه می کنه!

رئیس هیات مدیره انجمن 
واردکنندگان فرآورده های 

بهداشتی وآرایشی گفته 
گردش مالی لوازم آرایشی، 

کرم های مراقبتی و عطریات 
در مجموع 3میلیارد دالر 

است که از این رقم در حال 
حاضر حدود 65درصد 

آن قاچاق و تقلبی هستند. 
این موضوع سوژه انتشار 

کارتونی از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

رامبد جوان به دلیل تبلیغات رژیم غذایی، زرشک 
زرین یک نظرســنجی مردمــی را از یک برنامه 

رادیویی دریافت کرد.
 برنامه  »ترین ها« با اجرای شــاهین جمشیدی 
هــر هفته با هــدف معرفی برترین های ایران در 
حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری و 

ورزشی پخش می شود.
ایــن برنامــه روز جمعه)دوازدهم  آذر ماه( با یک 
موضوع فرهنگی همراه مخاطبان شد و »عجیب 
ترین تعارف های ایرانی ها« را از نگاه مخاطبان 

معرفی کرد.
تعارف از شــاخصه های فرهنگ مــردم ایران و 
مجموعــۀ آدابــی که هر فــردی در رابطه اش با 
دیگران و برای نشان دادن فزونی محبت، دوستی 

و ادب به طور مستمر انجام می دهد.
تعارفی که میان مردم بسیار متداول بود، از ادب و 
صفای درون شان سرچشمه گرفته است، تا آن جا 
که سیاحان، مهمان نوازی و گشاده رویی را ویژگی 

بارز مردم این سرزمین دانسته اند.
در برنامه »ترین ها« لیستی از عجیب ترین تعارف 
هــای ایرانی ها برای مخاطبان در فضای مجازی 
ارائه شــد که با نظر سنجی صورت گرفته »قابل 
شــما را نداره« عجیب ترین تعارف ایرانی شــد و 

بعد از آن عبارت های تعارفی »نوکرتم« و »دست 
بوسه« به ترتیب دوم و سوم شدند.

در پایــان برنامه با احســان رضایی منتقد ادبی، 
درباره تعارف در فرهنگ ایرانی گفتگو شــد که 
وی در این مصاحبه تعارف را به عنوان بازی زبانی 
در کشورهای باسابقه تمدن طوالنی عنوان کرد و 
اشاره به این موضوع کرد که اگر شما یک رمان را 
به نویســندگی یک انگلیسی زبان بخواند تعارف 
بیشــتری در متن آن می یابید تا زمانی که این 

رمان را یک فرد آمریکایی نوشته باشد.
وی افزود: تعارف در نگاه مسافران و گردشگران 
شــاید جالــب باشــد ولی گاهی بــرای آنها نیز 
 ســخت اســت و یکی از مســائل و مصائب سفر 

به ایران می شود.
»زرشک زرین« با اجرای شهرو احمدوند از بخش 
های دیگر برنامه »ترین ها« اســت که متناسب 
با موضوع برنامه چند ســاعت قبل از برنامه یک 
نظرســنجی برای شنوندگان در صفحه مجاری 
برنامه گذاشــته و در انتهای برنامه نتیجه اعالم 

می شود.
روز جمعــه این بخش بــا موضوع صحبت های 
نســنجیده ســلبریتی ها راهی آنتن شــد و از 
مخاطبان پرســیده شد که شــما زرشک زرین 
را بــه کــدام گزینه می دهید؟؛ مریم امیرجاللی 
بــه علت توهین به مخاطبان در فضای مجازی، 
نفیســه روشــن به علت توهین به مخاطبان در 
فضــای مجــازی یا رامبد جوان به خاطر صحبت 

های نسنجیده اش در تبلیغات اخیر.   
طبــق نظرســنجی صورت گرفتــه مخاطبان با 
اهدای »زرشــک زرین« به رامبد جوان دلخوری 
شــان را از رفتــار و گفتــار وی در تبلیغات اخیر 

نشان دادند.
برنامه "ترین ها" روزهای جمعه ســاعت ۱۶ به 
تهیــه کنندگی نازنین حاج ســیف اهلل، اجرای 
شــاهین جمشیدی و نویسندگی فرزانه عرفانی 

تبار راهی آنتن صبا می شود.

رامبد جوان زرشک زرین گرفت!


