
خصوصی سازی واقعی با چالش های 
فعلی صنعت خودرو ممکن نیست

مرتضی  شجاعی / کارشناس خودرو
بــرای واگذاری باقیمانده ســهام دولــت در ایران خودرو و 
سایپا، معقول آن است، ابتدا پیامد واگذاری های قبلی مورد 
ارزیابی و تحلیل کارشناســی قرار بگیرد. شــاید مهم ترین 
پیامد واگذاری های قبلی را بتوان هم نشینی هلدینگ های 
شبه دولتی، صندوهای بازنشستگی، قطعه سازان و شرکت های 
زیرمجموعه خودروساز در فهرست سهام داران ایران خودرو 
ســایپا دانســت.بنابراین ورود به مسئله خصوصی سازی 
صنعــت خودرو از نقطه تصمیم گیری حداکثری دولت در 
ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست. بهتر 
اســت، دولت ابتدا شرکت های زیرمجموعه خودروسازان و 
سرمایه گذاران شبه دولتی را وادار به عقب نشینی و واگذاری 
ســهام خودروســازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی 
توانمنــد در جهــت حمایت واقعی از تولید مخابره شــود.
بزرگترین خطری که واگذاری بنگاه های صنعتی عظیمی 
همچون ایران خودرو و سایپا را تهدید می کند، اصرار و تعجیل 
بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابل توجهشان در تأمین 
کســری بودجه دولت است. آن هم در شرایطی که صنعت 
خودروی ایران از مشــکالتی همچــون ناتوانی تأمین بازار 
داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل 
تأملی رنج می برد. چنین تمرکزی می تواند تبعات شدیدتری 
از واگذاری های غیرموفق گذشــته داشــته باشد.با اشاره به 
مهم ترین شاخص ها برای واگذاری مدیریت ایران خودرو و 
سایپا به بخش خصوصی دارای اهلیت و کارآمد باید گفت  
در شــرایط کنونی سرمایه گذار بخش خصوصی که قاعدتاً 
هوشــمندانه و بر اســاس منطق اقتصادی و امکان سنجی 
توسعه صنعت تصمیم می گیرد، تمایلی به تصاحب مالکیت 
و مدیریت ایران خودرو و سایپا نخواهد داشت. بنابراین اگر 
در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزه ای برای تملک یا 
اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، 
تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش 

خواهد بود.

رئیس جمهوردر نشست با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف؛یادداشت

کرات، نرخ ارز را باال ببرند عده ای در تالشند همزمان با مذا

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کرات، نرخ     آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه عده ای شبانه روز در تالش هستند همزمان با مذا
ارز را باال ببرند، گفت: منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار دارد و برخالف روز های اولی 
که دولت را تحویل گرفته ایم نگران وضع نیســتیم.  آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی اظهار 

داشــت: مســئولین همواره باید به حساســیت های جریان دانشــجویی کشــور درباره علم، 
معرفت،  مشکالت و مسائل کشور توجه کنند و روز دانشجو فرصت مغتنمی برای دانشجو و 

 | صفحه 2 مسئوالن است که دغدغه های دانشجویان و دانشگاهیان مورد بررسی قرار گیرد...

باز هم بحث تکراری آلودگی هوای پایتخت و سردرگمی مدارس؛

آلودگی هوا در مدارس 
تهران را تخته کرد
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رییس کل بانک مرکزی:

  صف های خرید 
 ارز سهمیه ای

 برچیده می شود
     رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر 
دولت هیچ مشــکل و کمبودی برای عرضه ارز 
در بازار متشکل ندارد و مردم می توانند تمامی 
نیازهــای خــود را از طریــق بازار متشــکل تامین 
کنند. عرضه ارز در این بازار به مراتب بیشتر از 

تقاضاست...

انتقاد یک نماینده از وزارت صمت: 

 پراید شده ۱۸۰ میلیون
 و خبری از 

وزیر صمت نیست!
     عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن از 
عملکرد وزیر صمت در کنترل قیمت ها و 

گرانی پراید انتقاد کرد...  | صفحه 2  | صفحه 3 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 کنترل  الکترونیک
کسن نزده ها   وا
و کرونا مثبت ها
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 بازی چین 
با بازار نفت

4

»قهرمان « نماینده ایران 
در اسکار شد

8

 قیمت طال 
تعدیل می شود

3

گهی فراخوان مزایده عمومی آ

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اردبیــل در نظــر دارد بــه اســتناد تصویــب نامــه بنــد)د( تبصــره )12( قانــون بودجــه ســال 1399 کل کشــور مزایــده عمومــی فــروش شــش بــاب از امــاک 
ــا ارائــه  ــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد ت ــا مشــخصات ذیــل را بــه شــماره 2000003650000001 از طربــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد . کلی مــازاد ب

پیشــنهاد مزایــده گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس: )www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد.
فروش برمبنای قیمت پایه مزایده با وضعیت موجود و بصورت نقد می باشد 

ک ثبتی ردیف مبلغ سپرده )ریال(قیمت کارشناسی)به ریال(نشانیمساحتبخشپال

77.7۰۰.۰۰۰.۰۰۰3.۸۸5.۰۰۰.۰۰۰اول خیابان کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین 2۱۰دو اردبیل ۱۱33

73.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰3.69۰.۰۰۰.۰۰۰اول خیابان کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین2۰5دو اردبیل2۱34

69.۸25.۰۰۰.۰۰۰3.49۱.25۰.۰۰۰اول خیابان کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین۱99.5دو اردبیل3۱35

24.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰اول خیابان کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین2۰۰دو اردبیل4۱36

24.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰اول خیابان کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین2۰۰دو اردبیل5۱37

24.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰اول خیابان کشاورز نرسیده به مسجد امام حسین2۰۰دو اردبیل6۱3۸

1400.9.17  ) www.setadiran.ir(  تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت : ازساعت 8صبح روز 1400.9.17تا تاریخ 1400.09.27

گشایی: 1400.10.08تاریخ اعالم به برنده : 1400.10.09 مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: از تاریخ 1400.9.17 تا تاریخ 1400.10.07 تاریخ باز
اطاعــات تمــاس دســتگاه مزایــده  گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مزایــده و ارائــه پاکــت هــای الــف : آدرس اردبیــل – خیابــان شــهید باکــری کــد پســتی 

  045  -33521461 تمــاس:  شــماره   5619833467
Arta@medu.ir : کل کل :WWW.Arta.medu.ir  پست الکترونیکی اداره  سایت اداره 

کس دبیرخانه : 5521746 تلفخانه : 57 - 5521750    فا
آذر ۱4۰۰      آذر ۱4۰۰               تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱7  گهی : ۱236599              تاریخ انتشار نوبت اول: ۱6  آ شناسه 

 نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی  دو مرحله ای 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان هرمــزگان بــه عنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار در نظــر دارد  مناقصــه مشــروحه ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد . کلیــه 
 مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس

www.setadiran.ir    انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی , مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت 
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .

موضوع مناقصه  : تهیه ، بارگیری ، حمل و باراندازی 740 فقره کیت انشعاب به قطر 2/1 مورد نیاز روستاهای شمال و شرق بندرعباس
مبلغ برآورد اولیه  : 5.557.400.000  ریال ) پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت  میلیون و  چهارصد  هزار ریال (

 ) اعتبار پروژه فوق تواما" از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسامی  تامین میگردد (
کار : 278.000.000  ریال )  دویست و هفتاد و هشت  میلیون  ریال (. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع 

رتبه و رشته مورد نظر : دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت
مبلغ خرید اسناد : 5.000.000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ  1400/09/16 ساعت 14 تاریخ 1400/09/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ   1400/10/07

کت ها :  ساعت 10  مورخ  1400/10/12 گشایی پا زمان باز
گشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضاب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است . محل باز

زیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ) 65 (بازگشایی خواهد گردید. کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ار امتیاز 
ــا توجــه بــه مندرجــات اســناد  پیشــنهاد دهنــدگان موظــف مــی باشــند اســناد مناقصــه را از  ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir دریافــت و ب

ــد . ــوق درج نماین ــامانه ف ــای pdf در س ــورت فایله ــه ص ــه و ب ــف ، ب و ج تهی ــاکات ال ــامل پ ــدارک الزم ش ــه م مناقص
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

زیابــی کیفــی آدرس : بندرعبــاس    - بلــوار ناصــر -   اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف و ار
جنــب بیمارســتان شــریعتی – شــرکت آب و فاضــاب اســتان هرمــزگان   ) امــور قراردادهــا (   تلفــن 87-86-33350582 ســایت اینترنتــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان هرمــزگان 
ــام : 88969737 و  ــت ن ــر ثب ــران :27313131  دفت ــاس ته ــز تم ــامانه : مرک ــت در س ــل عضوی ــام مراح ــت انج ــتاد جه ــامانه س ــات س ــانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطاع ــه نش ب

  .  85193768
گهی : 1235425 آ شناسه 

 نوبت دوم

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

66917312      66915268 

همکار گرامی 
سرکار خانم جعفری 

ــن  ــزان ای ــان عزی ــا در می ــت. ام ــت فرساس ــکاه و طاق ــه جان ــزان همیش ــت دادن عزی ــم از دس غ
ی بــه مراتــب وســیع تــر مــی طلبــد. مــادر اســت کــه تحمــل فقدانــش صبــر

ی به وســعت این درد از خداوند  ضمن تســلیت به ســرکارعالی و خانواده محترم، برایتان صبر
 متعــال مســئلت داریــم و بــرای آن مرحومــه غفــران واســعه الهــی از درگاه خداونــد رحمــان 

طلب می نماییم. 
ما را در غم خود شریک بدانید.

مدیرمسئول و همکاران شما در روزنامه روزگار

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:

 محکومیت هشت نفر در پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه همچون گذشته با قاطعیت تمام با مفسدین مبارزه 
می کند.ذبیح اهلل خداییان در نشست خبری گفت: از زحمات همه پرستاران تشکر می کنم 
و امیدوارم همه مسئوالن به مطالبات پرستاران توجه کنند.وی ضمن گرامی داشت روز 
دانشجو گفت:  جریان دانشجو یک جریان پیش رو و مطالبه گر بوده است و دانشجویان 
صداقت و شجاعت را سرلوحه کار خود قرار دادند. ما در دستگاه قضایی از روحیه مطالبه 

گری و ظلم ستیزی و مبارزه با فساد دانشجویان حمایت می کنیم.
خداییان ادامه داد: در دوره تحول ما شاهدیم که قوه قضاییه همچون گذشته با قاطعیت 
تمام با مفسدین مبارزه می کند و جز خدا و قانون را رعایت نمی کند. یکی از پرونده های 
مربوط به مفسدان اقتصادی که افرادی اقدام به کالهبرداری شبکه ای می کردند حکمشان 
صادر و  به حبس های طویل مدت محکوم شــدند. یکی از آنها علیرضا برخوردار کاشــانی 
بود که  به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. یکی از شقوق حکم آن رد 
یک میلیون و سیصد هزار یورو می باشد.وی افزود: همچنین  مجید اسکندری به ۱۵ سال 
حبس و جزای نقدی و امین پورمتین به ۵ سال حبس و رد مال و هشت نفر دیگر به حبس 
های یک تا ســه ســال و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.ســخنگوی قوه قضاییه ادامه 
داد: در شعبه چهارم پرونده دیگر با مسئولیت قاضی صلواتی  نیز منجر به صدور حکم شد 
و شرکت یونیک فاینانس است که مرتکبان از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی از 
مردم پول هایی را گرفته بودند. در این پرونده محسن درخشان به ۲۰ سال حبس و مجید 

فریدی به ۵ سال و مصطفی الماسی به ۵ حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
وی در پاســخ به ســوالی درباره پرونده کرســنت و اینکه آیا اتهامی متوجه وزیر سابق نفت 
است؟ گفت: پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت نفت ملی ایران 
و کرسنت اماراتی منعقد شده است و در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده هایی شده بود 
و برخی پورسانت گرفته بودند. این قرارداد اجرایی نشد. در همان زمان با گزارش سازمان 

بازرسی و مراجع اطالعاتی پرونده ای تشکیل شد که حدود ۶ الی ۷ نفر از اعضای هیات 
مدیره نفت ایران و کرسنت محکوم شدند و پنج الی شش نفر به جزای نقدی و دو نفر به 
حبس محکوم شدند و اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد. در بخشی دیگر از پرونده  که مفتوح 
بود، ۸ نفر در پرونده به جرم  تبانی در معامالت دولتی و اخد رشوه متهم هستند که پرونده 
در جریان اســت و در دســتور کار دولت اســت و در حال بررســی است و امیدوارم با صدور 
حکم کسانی که در  سوءاستفاده در این زمینه  نقش داشتند  به جزای اعمالشان برسند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پرونده تعاونی اعتباری وحدت نسبت به جمع آوری 
اموال این تعاونی اقدام شد و طلب ۹۹ درصد از طلبکاران پرداخت شد و  جعفر طباطبایی 

به دو فقره ۲۰ سال و ۲ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج، 
گفت: اتباع ایرانی چه کسانی که مقیم کشور هستند و چه کسانی که مقیم سایر کشورها 
هســتند همه ایرانی هســتند و بین آن ها فرقی وجود ندارد و هر ایرانی که خارج از کشــور 
اســت می تواند به کشــور بازگردد و آغوش ایران برای بازگشــت این افراد باز است و هیچ 
منعی وجود ندارد.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در اعتراضات اصفهان  چه تعداد از 
معترضین بازداشت شدند؟ گفت: در ارتباط با تجمع مردم در اصفهان باید بگویم که مردم 
حق دارند اگر  خواســته یا مطالبه ای  دارند را به اطالع مســوالن برســانند.  مردم اصفهان 
هم تجمع واعتراضاتی را  داشــتند و چندین روز ادامه داشــت و آرام و مســالمت آمیز بود 
و مشــکلی ایجاد نشــد و همین تجمع مســالمت آمیز و شعور مردم اصفهان، دشمنان را 
عصبانی کرد و باعث شد تحت تاثیر دشمنان افرادی در صفوف مردم نفوذ کنند و دست 
به اغتشــاش بزنند.  ما نمی توانیم اسمشــان را مردم بگذاریم و آنها اقدام به ســلب امنیت 
مردم و تخریب اموال مردم کردند و  مانع طرح صحیح خواســته مردم شــدند. خود مردم 

اصفهان وارد عمل شدند و با کمک نیروی انتطامی آن را خاتمه دادند.
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سیاست 2

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

گرانی های لحظه ای  تورم افسارگسیخته و 
آورده است  مردم را به ستوه 

عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس گفت: : تورم 
افسارگســیخته و گرانــی هــای لحظه ای، فاصله 
طبقاتی، حقوق های نجومی، بروکراســی پیچیده 
اداری، عدم توزیع عادالنه ثروت در کشور، عدالت 
را خدشه دار کرده و مردم را به ستوه آورده است.

حســن لطفی عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 
شــورای اسالمی در نشست علنی صبح امروز)سه 
شنبه، ۱۶ آذرماه( مجلس شورای اسالمی در نطق 
میــان دســتور خود ضمن تبریک روز دانشــجو، 
گفــت: نظام جمهوری اســالمی ایران به رهبری 
امام خمینی)ره( بر اســاس مقدس ترین مفاهیم 
لغتنامــه بشــری یعنی آزادی، بــرادری و برابری 
شکل گرفت. در بحث آزادی به برکت خون شهدا، 
رهبری حکیمانــه مقام معظم رهبری، مجاهدت 
های خالصانه نیروهای مســلح اعم از سپاه، ارتش 
و نیروهــای انتظامی و امنیتــی هم اکنون دارای 
کشــوری آزاد، مســتقل و مقتدر هستیم که نمونه 

ای برای استقالل و آزادی کشورهای در بند است.
نماینده مردم رزن در مجلس شــورای اسالمی بر 
همین اساس با اشاره به موضوع عدالت تصریح کرد: 
تورم افسارگسیخته و گرانی های لحظه ای، فاصله 
طبقاتی، حقوق های نجومی، بروکراســی پیچیده 
اداری، عدم توزیع عادالنه ثروت در کشور، عدالت 
را خدشه دار کرده و مردم را به ستوه آورده است.

وی افــزود: امــروز دولتی فربه تر از دولت شــکل 
گرفته که به هیچ عهدالناســی پاسخگو نیستند و 
مجلس نیز متأســفانه هیچ ابزار نظارتی برای آنها 
نداشــته و ندارد. دانشــگاه آزاد اسالمی، سازمان 
تأمین اجتماعی و شــرکت های تابعه، شــهرداری 
کالنشــهرها و شــرکت هــای تابعــه، بانک های 
خصوصی و دولتی و هلدینگ های تابعه و شرکت 
های دولتی، بنیادها و شرکت های تابعه که عمده 
اقتصــاد کشــور را در اختیــار دارند، به هیچ کس 

پاسخگو نبوده و نیستند.

اعتراف رئیس سیا درباره ایران

  برنامه هسته  ای ایران
 غیرنظامی است

رئیس ســازمان جاسوســی آمریکا)سیا( با بیان اینکه 
شــواهدی دال بر تصمیم مقامــات ایران برای نظامی 
کردن برنامه هســته ای این کشــور وجود ندارد، عمال 
به غیرنظامی بودن برنامه هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران اذعان کرد. رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
نوشت که هیچ شواهدی مبنی بر تصمیم مقام های ارشد 
ایران برای نظامی کردن برنامه هســته ای این کشــور 
وجود ندارد.این مقام ارشد اطالعاتی آمریکا بدون اشاره 
به تحریم های واشنگتن علیه ملت ایران به عنوان اصلی 
ترین مانع پیش روی مذاکرات وین، در عین حال مدعی 
شد: تهران در حال حاضر مذاکرات وین را جدی نگرفته 
است. به زودی درمی یابیم که ایرانی ها تا چه حد جدی 
هستند.آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا چندی 
پیش درباره کاهش تعهدات برجامی ایران طبق مفاد 
این توافق در پی نقض یکجانبه برجام از سوی آمریکا 
مدعی شــده بود که ایران با وجود فشــار حداکثری، از 
این اقدام برای نقض تعهدات خود در این توافق استفاده 

کرده است.وی با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه برنامه 
صلح آمیز هسته ای ایران گفت: ما در ماه های گذشته 
شاهد بوده ایم که ایران همچنان به پیشرفت خود ادامه 
می دهد و از سانتریفوژهای پیشرفته تری استفاده می 

کند و غنی سازی در سطح باالتری انجام می دهد.
به تازگی تارنمای آمریکایی آکســیوس در گزارشی به 
نقل از دو منبع آمریکایی مدعی شــد که اسرائیل طی 
دو هفته گذشــته اطالعاتی را با آمریکا و چند متحد 
اروپایی به اشتراک گذاشته که نشان می دهد ایران در 
حال انجام گام های فنی برای آماده سازی غنی سازی 
اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد اســت.تارنمای آکسیوس 
مدعی شــده بود که غنی ســازی ۹۰ درصدی، ایران را 
بیش از هر زمان دیگری به آســتانه هســته ای شــدن 
نزدیــک می کند.ایــن تارنما در عین حال خود اذعان 
کرد که غنی سازی به تنهایی باعث تولید بمب تولید 
نمی شود. برآوردها در مورد اینکه چقدر طول می کشد 
تا ایران به  فناوری های الزم تسلط یابد متفاوت است.

گزارش

رئیس جمهوردر نشست با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف؛
 

کرات، نرخ ارز را باال ببرند عده ای در تالشند همزمان با مذا
آیــت اهلل رئیســی با بیــان اینکه عده ای 
شــبانه روز در تالش هســتند همزمان 
بــا مذاکرات، نــرخ ارز را باال ببرند، گفت: 
منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار 
دارد و برخــالف روز هــای اولی که دولت 

را تحویل گرفته ایم نگران وضع نیستیم.
 آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی روز 
سه شــنبه به مناســبت روز دانشجو در 
دیدار دانشجویان و نمایندگان تشکل های 
دانشــجویی در دانشگاه صنعتی شریف با 
گرامیداشت یاد شهدای دانشجو و تبریک 
۱۶ آذر به همه دانشجویان اظهار داشت: 
مســئولین همواره باید به حساسیت های 
جریان دانشــجویی کشــور درباره علم، 
معرفت،  مشــکالت و مسائل کشور توجه 
کنند و روز دانشجو فرصت مغتنمی برای 
دانشجو و مسئوالن است که دغدغه های 
دانشــجویان و دانشگاهیان مورد بررسی 

قرار گیرد.
رئیس جمهور افزود: حضور در دانشــگاه 
شــریف بــه خاطر توجــه بــه بیانات و 
دغدغه هــای مقام معظم رهبری در مورد 
نخبگان و دانش پژوهان است و عالقمند 
بــودم در جمــع دانشــجویی درباره این 
موضوع با یکدیگر هم اندیشی و همفکری 
کنیم و معتقدم دانشگاه شریف به عنوان 
کانون نخبه پروری باید سهم بیشتری در 

این موضوعات داشته باشد.
دکتر رئیســی  افزود: بیانات رهبر معظم 
انقــالب صرفــا یک توصیه نبــود و باید 
جنبه عملی و اجرایی پیدا کند و با ایجاد 
جاذبه های الزم برای شغل و آینده نخبگان 

دغدغه های آنان برطرف شود.
رئیس جمهور با اشاره به مشکالت کشور 
در بخش های مختلف از جمله انرژی، آب، 
محیط زیست، کشاورزی، صنعت و معدن 
اظهار داشت: باید برای رفع مشکالت کشور 
یک نوع هم اندیشی و ارتباط نزدیک بین 
دولت و دانشگاه برقرار شود و دانشگاه باید 
در مسیر رفع مشکالت و خدمت به مردم؛ 

به دولت کمک کند.
تشریح اقدامات دولت در زمینه تامین 

کاالهای اساسی
آیت اهلل رئیســی با اشاره به اقدامات دولت 
در زمینه تامین کاالهای اساســی گفت: 
در ســه ماه گذشــته تالش کردیم برخی 

از ســیلوهای خالــی را پــر کنیم تا مردم 
هیچ گونــه نگرانی در این زمینه نداشــته 
باشــند و در این مدت دولت تالش کرده 
ریل های نادرســت را اصالح و در مســیر 

درست قرار دهد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دانشجویان 
و اســاتید نباید بیان دغدغه های خود را 
صرفاً به روزهایی مانند ۱۶ آذر اختصاص 
دهنــد بلکه باید در متن جامعه و زندگی 
مردم قرار گرفته و برای مشکالت موجود 

راهکار ارائه دهند.
دکتر رئیســی تاکید کرد: دولت به دنبال 
ایجــاد تحول جدی در حوزه های مختلف 
بر پایه علم و فناوری است و معتقدیم در 
این صورت تحــوالت می توانند ماندگار 
و مســتمر بوده و با تغییــر دولت ها کنار 

گذاشته نشود.
رئیــس جمهور بــا تاکید بر اینکه راه حل 
همه مشکالت در داخل کشور وجود دارد، 
اظهار داشت: جوانان باانگیزه و نخبه کشور 
باید راهکارهای حل و فصل مشکالت را در 
داخل کشــور جستجو کنند، ضمن اینکه 
حتما باید از تجربیات ســایر کشــورهای 
جهان نیز اســتفاده کنیم اما توجه داشته 
باشــیم که مشکالت کشور با نسخه هایی 
که دیگران ارائه دادند، برطرف نمی شــود 
بلکه باید راهکارهای بومی شــده خود را 

اجرایی کنیم.

 حل مشکالت شرکت هفت تپه در 
دولت سیزدهم

آیت اهلل رئیســی با اشــاره به حل و فصل 
مشــکالت هفت تپه خاطرنشــان کرد: 
مشــکالت این مجموعه به معضلی برای 
کشــور تبدیل شده بود و در دوره گذشته 
وقتی خواستار حل و فصل آن شدیم گفتند 
که امکان پذیر نیســت اما در دو ســه ماه 
اخیر مشکل این مجموعه بدون هیچ گونه 

دشواری برطرف شد.
رئیــس جمهور اعتمــاد مردم به دولت را 
مهم تریــن مؤلفه در حــل و فصل برخی 
مشــکالت و معضالت کشــور دانست و 
اظهار داشــت: در حمله سایبری اخیر به 
جایگاه های ســوخت به دنبال ایجاد فتنه 
بزرگی در کشــور بودند اما آنچه این فتنه 
را ناکام گذاشت این بود که مردم احساس 
کردند دولت در کنار آنها و به دنبال برطرف 

کردن مشکالت شان است.
 اعتماد مردم به دولت  ارزشمندترین 

سرمایه است
دکتر رئیســی تاکید کــرد: اعتماد مردم 
بــه دولــت و امید به آینــده مهم ترین و 
ارزشمندترین سرمایه دولت است و دولت 
با تالش شــبانه روزی به دنبال خدمت به 

مردم و رفع مشکالت است.
رئیس جمهور با اشــاره به ســخنان یکی 
از دانشــجویان در خصوص ناهماهنگی 

تیــم اقتصــادی دولــت اظهار داشــت: 
همــه اجزای اقتصــادی دولت با یکدیگر 
هماهنگ هســتند ضمن اینکه در دولت 
تــالش می کنیم ســخنان و نظرات همه 

صاحب نظران اقتصادی شنیده شود.
آیت اهلل رئیسی افزود: سند تحول دولت 
کــه اقدامــات خود را از ابتدا بر اســاس 
آن آغــاز کردیــم محصــول تالش ۱۶ 
پژوهشــکده علمی در کشــور است که 
۳۷ موضــوع قابــل توجه دارد که در آن 
مشــکالت و راهکارهای رفع آن به طور 

مشخص شده است.
رئیــس جمهور گفــت: در بودجه ۱۴۰۱ 
تالش داریم کســری وجود نداشته باشد 
و تورم که مردم از آن رنج می برند کنترل 

و رو به کاهش باشد.
دکتر رئیســی اضافه کــرد: دولت ضمن 
تالش برای کاهش تورم، ســازوکارهایی 
بــرای نظارت و کنترل بــازار ایجاد کرده 
اســت تــا مردم احســاس آرامش خاطر 

داشته باشند.
 افزایش ۴۰ درصدی صادرات 

رئیس جمهور با اشاره به سخن یکی دیگر 
از دانشــجویان در مورد شرایط و وضعیت 
اقتصــادی دولــت در زمان تحویل دولت 
سیزدهم، گفت: یکی از اقتصاددانان تاکید 
داشــت که به جای عنوان خزانه خالی از 
عنوان خزانه مقروض اســتفاده شــود و 

امــروز دولت در کنــار پرداخت حقوق و 
دســتمزد ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان 
سررسید فاکتورهای گذشته را می پردازد 
اما به رغم همه این مشکالت تالش شده 
تا درآمدهای کشــور و صــادرات نفت و 
میعانات افزایــش یابد همچنانکه میزان 
صــادرات در این مدت ۴۰ درصد افزایش 

پیدا کرده است.
آیــت اهلل رئیســی افزود: پس از ســفر به 
تاجیکســتان حجم تبادالت اقتصادی با 

این کشور سه برابر شده است.
ک انتخاب    مال

مدیران کارآمدی است
رئیس جمهور با اشــاره به دغدغه مطرح 
شــده در خصوص انتخاب اعضای کابینه، 
گفت: هیچ گونه وابستگی به حزب، گروه، 
دسته و جریان سیاسی نداریم و در انتخاب 
همــکاران خود تالش کردیم کارآمدی و 
برخورداری از روحیه جهادی مالک باشد 
ضمــن اینکه اکثر آنها عضو هیات علمی 

دانشگاه های کشور هستند.
دکتر رئیســی با اشاره به تخریب دولت بر 
مبنای اتهامات بی اساس از جمله انتصابات 
فامیلی اظهار داشــت: برای روشن شدن 
این مطلب می توان دولت های ســه دهه 
گذشــته را با این دولت مقایسه کرد البته 
کسانی که چنین اتهاماتی مطرح می کنند 
به نادرستی آن نیز اذعان دارند منتها این 
موضوع اســم رمزی برای تخریب دولت 
شــده تا اقدامات دولت را تحت الشعاع آن 

قرار دهند.
 عده ای در تالشند همزمان با 
کرات، نرخ ارز را باال ببرند مذا

رئیس جمهور با اشــاره به تالش عده ای 
بــرای ربط دادن مذاکــرات عزتمندانه 
کشــور به قیمت ارز، اظهار داشت: خبر 
دقیق داریم عده ای شبانه روز در تالشند 
همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال ببرند 
و مذاکــرات را بــه اقتصاد گــره بزنند تا 
خواســته های خود را بــه ملت تحمیل 
کننــد. دســتگاه های اطالعاتی پیگیر 

معرفی افراد هستند.
دکتر رئیسی تاکید کرد: برخی از این افراد 
در داخل و برخی نیز در خارج از کشور در 
محافل و فضای مجازی و واقعی به دنبال 

باال بردن قیمت ارز هستند.

گزارش

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس جزئیات جلسه غیر علنی مجلس درباره شفافیت آرای نمایندگان را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم، ســید نظام الدین موســوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در حاشیه جلسه علنی۱۶ آذر ماه قوه مقننه در جمع خبرنگاران به اشاره به جلسه غیر علنی 

مجلس، گفت: صبح امروز مجلس جلسه غیرعلنی برای موضوع شفافیت برگزار کرد.
وی افزود:رئیس مجلس شــورای اســالمی و تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هســتند که به زودی 
موضوع شفافیت در دستور کار مجلس قرار گیرد و بر این اساس در جلسه غیرعلنی امروز نمایندگان موافق 

و مخالف با این موضوع نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: مجلس در حال حاضر جزو شفاف ترین نهادها و شاید شفاف ترین 
نهاد باشــد چرا که مذاکرات و جلســات مجلس به صورت علنی پخش می شــود بنابراین برخی از نمایندگان 
معتقدند موضوع شــفافیت صرفاً محدود به مجلس نیســت و باید ســایر دستگاه های کشور هم شفافیت را در 
دســتور کار خود قرار دهند.موســوی ادامه داد: حتی مجلس در موضوع حمایت از حقوق کاربران در فضای 

مجازی کاماًل شفاف عمل کرده و جلسات کمیسیون مشترک بررسی این طرح کاماًل شفاف و روشن است.
وی عنوان کرد: نگاه بر این اســت که موضوع شــفافیت بعد از تصویب به دیگر نهادها و دســتگاه ها هم تعمیم 
پیدا کند اما بر این مبنا در جلسه غیر علنی امروز تاکید شد. به جای اینکه بعدا مسئله شفافیت را از مجلس 
به دیگر نهادها تعمیم بدهیم یک طرح متمرکز و جامع تری که شــامل شــفافیت همه نهادها و دســتگاه ها 

باشد را ارائه کنیم.
نماینده تهران در مجلس در پایان گفت: اوال مجلس کامال موافق و پیگیر موضوع شفافیت می باشد و خود را 
پرچمدار موضوع شفافیت می داند و قطعا این موضوع در دستور کار مجلس قرار می گیرد. موضوع دیگر این 
است که شفافیت باید جامع باشد و طرح جامعی در دستور کار قرار بگیرد. بر این اساس کمیسیون آئین نامه 
به عنوان محور این موضوع در این خصوص کار خواهد کرد و نظر و پیشــنهادات بخش ها و کمیســیون های 
دیگر نیز گرفته می شــود. بعد از اینکه کلیات طرح به مجلس بیاید جزئیات طرح نیز بررســی خواهد شــد و 

بررسی آن دو شوری خواهد بود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

طرح شفافیت اصالح می شود

 عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

کنون هیچ برنامه  حل کننده  تا
مشکل مردم از وزرا ندیده ایم!

یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی تاکید کرد: متاسفانه تاکنون هیچ 
برنامه عملیاتی از وزرا برای حل مشــکالت 

مردم و کشور اجرایی نشده است.
پرویز محمدنژاد در تذکری شفاهی بیان کرد: 
از رئیس و هیات رئیسه مجلس بابت زحماتی 
که در طول این مدت کشــیدند سپاسگزارم 
اما مجلســی که به عنوان عصاره فضائل ملت 
است باید دقیق تر حرکت کند. متاسفانه بعضا 
وزرا تنها در مجلس حاضر شــده و گزارشــی 
را کلیشــه ای ارائه می کنند. ما تاکنون هیچ 
برنامه ای که مشکل مردم و کشور را حل کند 

از وزرا ندیده ایم.
وی در ادامــه اظهار کرد: اگر وظیفه مجلس 
ریل گذاری است زمانی این وظیفه به درستی 
محقق می شــود که اعــداد و ارقام دقیق به 
مجلــس ارائه شــود. تاکنون یک عدد دقیق 
در خصوص نرخ تورم به مجلس ارائه نشــده 
اســت و دولت برنامه خــود را برای مهار آن 

اجرایی نکرده است.
نماینــده مردم لنگرود در مجلس شــورای 
اسالمی تصریح کرد: اینکه ما در حوزه گاز و 
برق تراز منفی داریم درست است اما عددی 
کــه بــرای آن باید برنامه ریزی شــود اعالم 
نشــده اســت. ارائه گزارش کمی مشکلی را 
حــل نمی کند. ما گزارشــی می خواهیم که 
برنامه محور باشــد و به حل مشــکالت مردم 

منجر شود.

انتقاد یک نماینده از وزارت صمت: 

پراید شده ۱۸۰ میلیون و خبری 
از وزیر صمت نیست!

عضو کمیســیون صنایع و معادن از عملکرد 
وزیر صمت در کنترل قیمت ها و گرانی پراید 

انتقاد کرد.
ســید محسن دهنوی نماینده تهران و عضو 
هیات رئیســه مجلس شــورای اسالمی در 
جلســه امروز ، در جریان بررســی گزارش 
کمیسیون صنایع و معادن در مورد عملکرد 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در 
خصــوص تکالیــف مقرر در قانــون و برنامه 
های کالن و تعهدات مربوطه، طی ســخنانی 
گفــت: در ابتدا جا دارد تشــکر کنم از آقای 
زارع پور که این جلســه به منظور همفکری و 
همگرایی به درخواســت ایشان تشکیل شده 
است، در حالیکه برخی از وزرا چنین نیستند. 
پرایــد شــده ۱۸۰ میلیــون و خبری از وزیر 

صمت نیست.

معاون اول رئیس جمهور:

 بدون ساماندهی 
زنجیره توزیع، مشکالت تولید 

حل نخواهد شد
معــاون اول رئیس جمهور گفت: تا زمانی که 
زنجیره توزیع ســاماندهی نشود،  شاهد حل 
مســائل و موانع پیــش روی بخش تولید در 

کشور نخواهیم بود.
اولین جلســه ســتاد تســهیل و رفع موانع 
تولیــد در دولــت ســیزدهم پیــش از ظهر 
امروز)سه شــنبه( به ریاســت معــاون اول 

رئیس جمهور برگزار شد.
محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه 
حل مشکالت بخش تولید نیازمند ریشه یابی 
مشــکالت و برنامه ریــزی دقیق برای حل 
مســائل اســت، گفت: باید تــالش کنیم با 
ریشــه یابی و آسیب شناســی مشــکالت، 
مســائل اصلی بخش تولید را شناســایی و 
مرتفــع کنیم تا شــاهد تعطیلی هیچ بنگاه 
اقتصادی و تولیدی در کشــور نباشــیم.وی 
بــر ضرورت بررســی و احصاء اصلی ترین و 
مهم ترین مســائل پیــش روی بخش تولید 
تاکید و خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران اقتصاد 
بانکی است و نقش بانک ها در تامین نقدینگی 
مورد نیاز بخش تولید بسیار پراهمیت است 
که ضرورت دارد عملکرد بانک ها براســاس 
تکالیفی که بر عهده آنها گذاشته شده مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور از زنجیره توزیع به 
عنوان یکی از مهمترین بخش های مرتبط با 
تولیــد یاد کــرد و گفت: تا زمانی که زنجیره 
توزیع ســاماندهی نشود،  شاهد حل مسائل 
و موانــع پیش روی بخش تولید در کشــور 

نخواهیم بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه 
درخصوص اهم موانع و مشــکالت شناسایی 
شده بخش تولید توضیحاتی ارائه کرد و گفت: 
۲۱۵ مســئله و مشکل مرتبط با بخش تولید 
شناسایی شده  و برنامه ریزی های الزم برای 
حل این مســائل از طریق ۲۱ اقدام و پروژه 

صورت گرفته است.
در این نشســت مقرر شــد ســازوکار امهال 
مطالبــات از واحدهــای تولیدی تــا پایان 
شــهریور ۱۴۰۱ در اولین جلسه شورای پول 

و اعتبار مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

، عربستان و ترکیه را  آیا قطر
آشتی می دهد؟

الخلیــج آنالین در مطلبی به قلم یوســف حمود 
نوشت: با بازگشت روابط ترکیه و امارات، تحوالت 
متعددی در ســطح رابطه بین ترکیه و دولت های 
منطقه خلیج فارس ایجاد شده است. در این میان، 
بــا وجود نزدیکی بین ترکیه و امارات، هم پیمان 
برجســته ریاض، روابط سعودی ترکی همچنان 

شاهد تنش است.
بــه گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده 
است: اما دو سفری که رئیس جمهو ترکیه و، ولی 
عهد سعودی به قطر دارند، حاکی از اقدام احتمالی 
ان هــا برای صلح بین این دو اســت، که به دنبال 
حمایــت آنــکارا از قطر در بحران خلیج و افزایش 
تنش ها پس از ترور خاشقچی متشنج شده بود.

رئیس جمهور ترکیه روز دوشــنبه ۶ دســامبر به 
قطر ســفر کرد، در حالی که خبرگزاری سعودی 
نیز از سفر های خلیجی بن سلمان که شامل قطر 

می شود، خبر داد.
بــا اینکــه تاریخ دقیق ســفر بن ســلمان به قطر 
مشــخص نیســت، اما جابر الحرمی، روزنامه نگار 
قطری تصریح کرده اســت که نشست بین قطر و 
عربستان در ۸ دسامبر در دوحه برگزار می شود.

روزنامه الرای کویت در ۳ دسامبر جاری از منابع 
دیپلماتیــک نقل کرد که احتمال دارد، ولی عهد 
سعودی در جریان سفر به دوحه با اردوغان دیدار 

کند.
امــا وزیــر خارجــه قطر در ۵ دســامبر گفت که 
همزمانی دو ســفر رئیــس جمهور ترکیه و، ولی 
عهد سعودی به قطر، تصادفی است. این در حالی 
اســت که وزیر خارجه ترکیه مولود چاوش اوغلو 
تاکید کرده است که قطر می تواند در بهبود روابط 

ترکیه با دولت های منطقه سهمی داشته باشد.
شاید همزمانی این سفرها، یادآور اظهارات سابق 
قطر از زبان نماینده ویژه وزیر خارجه این کشور، 
مطلق القحطانی اســت، که در ژانویه سال جاری 
از آمادگــی قطر برای میانجــی گری بین ترکیه 
و عربســتان و همچنین، بین عربســتان و ایران، 

خبر داد.
فــراس رضــوان، تحلیلگر ترک معتقد اســت در 
صورتــی کــه قطر بتواند عربســتان و ترکیه را با 
یکدیگر آشــتی بدهد، این یک نشانه خوب است، 
حال چه بن ســلمان با اردوغان دیدار کند و چه 

نکند.
وی در گفتگو با الخلیج آنالین گفت: قطر می تواند 
دیدگاه های عربستان و ترکیه را به یکدیگر نزدیک 
کند و این نزدیکی، شــروع دیدار های بعدی برای 
حل بحران باشد. اگر دیداری هم در دوحه بین بن 
سلمان و اردوغان صورت گیرد، بعید است که به 
توافقی بر ســر پرونده ها بینجامد، چرا که اینگونه 
پرونده ها نیازمند پروتوکل های قبلی و دیدار هایی 

بین مسئوالن دو طرف است.
طــه عوده اوغلو، کارشــناس روابــط بین الملل 
در گفتگــو بــا الخلیج آنالین تصریح کرد: ســفر 
اردوغــان بــه قطر، باب ســواالت در مورد دالیل 
این ســفر را گشــوده است، اما ساعت های بعدی، 
پیام هــای متعــددی را در زمینه روابط داخلی و 
خارجی بین دو کشــور، اشــکار می کند. این سفر 
با ســفر های قبلی اردوغان به قطر متفاوت است، 
چرا که سفر کنونی او در سایه صلح هایی صورت 
می گیرد که منطقه شــاهد آن است. وی افزود: با 
پیگیری تحوالت منطقه عربی و پیامد های آن در 
دو سطح منطقه ای و بین المللی، مشخص می شود 
که ســرعت حوادث سیاسی در منطقه، در ضمن 
تالش هــای بین المللی برای پایان دادن به آتش 

تنش ها جای می گیرد.
وی می افزایــد: قطعا دیدار رئیس جمهور ترکیه 
بــا امیر قطــر، داللت مهمی دارد، بویژه در میان 
حوادث سیاسی، نظامی و امنیتی که در منطقه 
در جریــان اســت... به هر حال، ســفر اردوغان 
هم در ضمن تحوالت ســریعی در میدان خلیج 
فــارس جای می گیرد و قطعــا در اینده نزدیک 
انعکاس هایــی روی روابــط ترکیه با دولت های 
عربــی دارد. بــه عقیده این کارشــناس ترک، با 
توجــه به اطالعات موجــود، انجام دیداری بین 
دو طرف، واقعا دشوار است، چرا که مسائل بین 

آنکارا و ریاض بسیار پیچیده است.
علیرغم زبان دیپلماتیک آرامی که از ژانویه ۲۰۲۱ 
بر روابط بین دو طرف حاکم شــده، روند نزدیکی 
میان ریاض و آنکارا، همچنان ُکند است. همانطور 
کــه آخریــن تماس ها بین ایــن دو، در تاریخ ۲۰ 
دســامبر جاری بین معاون وزیر خارجه ترکیه و 

همتای سعودی اش انجام شد.
رئیس جمهور ترکیه در اواخر نوامبر گذشته گفته 
بود که کشورش قصد دارد اقداماتی را در راستای 
بهبود روابط با مصر، عربســتان و دیگر دولت های 

خلیجی انجام دهد.
ماه هــای اخیر شــاهد آرامش چشــم گیری در 
تنش هــای بیــن ریاض و آنکارا بــوده ایم، عالوه 
بر اینکه مســئوالن ترکیه نیــز تمایل خود برای 
پایــان دادن بــه اختالفات را اعــالم کرده اند. در 
همین رابطه، وزیر خارجه ترکیه به ریاض رفته و 
با همتای ســعودی خود، فیصل بن فرحان دیدار 
و در خصوص تقویت روابط دو کشــور در ســطح 

اقتصادی، گفتگو کرد.

اخبار سیاسی
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3اقتصاد

 تورم افســار گسیخته، نوسانات روزانه 
ارز، تحریــم هــا، عــدم هماهنگی و 
ناهمخوانی برخی سیاست های داخلی، 
دخالت ها و دیکته های دســتوری و ... 
مانند موانع و دیوار های بلندی است که 
تولید کننده و فعال اقتصادی به تنهایی 
قادر به عبور از همه آن ها نیست؛ گذر 
زمان هم دردی را درمان نمی کند؛ چرا 
که بســیاری از این مصائب ریشــه در 
قوانین، سیاست ها و دیدگاه های دست 
اندرکارانی دارد که گذر از آن ها را بسیار 
دشوار و گاهی غیر ممکن می سازد. از 
نکاتی که شرایط محیط کسب و کار و 
رشد و توسعه در کشور را به ایستایی و 
مخاطره انداخته، همان مداخالت بیجا 
و مخربی اســت که از فضای رقابتی و 
بالندگی بخش تولید بشــدت کاسته 
و موجب ســودجویی دالل پیشگان، 
انحصار اطالعات و عدم شــفافیت در 

کارکرد های اقتصادی شده است.
از مهم ترین عوامل ورشکستی و کاهش 
بیــش از حد نقدینگی خودروســازان 
وطنی، قیمت گــذاری کیلویی و غیر 
کارشناســانه ی برخی ســازمان ها و 
نهاد هایــی اســت که انباشــت زیان 
خودروســازان را فراهم آورده است. از 
این رو همواره این پرســش در اذهان 
کارشناســان شــکل می گیرد که در 
کجای دنیا به جای حمایت راستین از 
تولیدات صنعتی، دانسته و آگاهانه آن 

را به ورطه نابودی و سقوط بکشانند!
در کشوری که خودروسازان بزرگش در 
سال گذشته به طور متوسط بر روی هر 
دستگاه خودروی تولیدی، ۲۳ درصد 
ضرر داده اند، بیشتر به یک برنامه برای 
نابودی صنعت خودرو می ماند، تا یک 
خطای مدیریتی، مصلحت اندیشــی و 
ندانم کاری از ســوی شــورای رقابت! 
این در حالی است که همچنان قیمت 
خودرو در بازار نسبت به کارخانه فاصله 
معنــادار خود را حفظ کرده اســت. به 
عبارت ســاده تر خودروساز از رهگذر 
تولید بســیاری از محصوالتش نه تنها 

ســودی عایدش نمی شود، بلکه باید از 
جیبش مایه بگذارد تا تاوان تصمیمات 
غلــط و مداخله جویانه برخی تصمیم 
گیرنــدگان این صنعــت را هم بدهد. 
آمار های تولید و فروش ســال گذشته 
خودروســازان و ضرر های حاصل از آن 
گویای همان سیاست های عامدانه ای 
اســت که به مثابه تیر خالص به ســه 
خودروساز بزرگ کشور عمل می کند.

بدیهی اســت از رهگذر افزایش قیمت 
در بازار خودرو، نه خودروســاز بهره ای 
می برد و نه مصرف کننده و بسیاری از 
خریــداران نیز خودروی تحویلی را در 
بازار آزاد می فروشــند تا مصرف کننده 
واقعــی، نیــازش را بــا قیمت گزاف از 
طریق دالالن و نمایشــگاهداران تهیه 
کنــد؛ معادله ای که در دو ســوی آن 
تولیــد کننده و مصرف کننده واقعی، 
بازندگان این جریان نامبارک هستند.
راه برون رفت؛ آزادسازی قیمت خودرو

چرخه تولید یک فرایند منظم و به هم 
پیوسته است؛ چنانچه هر خالئی در این 
فراینــد به وجود آیــد، چرخه مذبور از 
حرکت باز می ایستد. وقتی خودروساز با 
قیمت گذاری های دستوری، محصولش 

را با ضرر می فروشــد، پس بدهی اش را 
هم نمی تواند به قطعه ساز بدهد، قطعه 
ساز نیز در تامین مواد اولیه به بن بست 
می خــورد و این قصه پر غصه همچنان 
ادامه دار خواهد بود؛ حال کجاست آن 
گوش شــنوا و چشــم بینایی که توان 
مقابله با این تفکر ویرانگر را داشته باشد؟ 
کارشناسان حوزه صنعت خودرو بر این 
باورند که راهکار اساســی برای رفع این 
معضــل و جلوگیری از تکرار دور باطل، 
همان آزادســازی قیمت هاســت که با 
شــرایط موجود بازار تعیین می شود. تا 
زمانی که نگاه ها نسبت به صنعت خودرو 
تغییر نکند، آینده صنعت مادر در ایران، 
همچنــان در هاله ای از ابهام و، اما و اگر 

خواهد بود.
آیا با این شــرایط اســفناک فرصتی 
برای توســعه و رشدِ مورد انتظار باقی 
می مانــد؟ آیــا با ایــن چالش ها دیگر 
امیدی برای رســیدن به حد و اندازه ی 
کشــور هایی که صنعت خودروشان یا 
پیش از ما و یا همزمان با ما اســتارت 
خورد، وجود خواهد داشت؟ شاید هم 
بهتر باشــد اقرار کنیم از قافله صنعت 
خــودرو جهان جا مانده ایم، آن هم به 

دســت آدم هایی که از صنعت خودرو 
تنها سوارشدنش را آموخته اند؟!

تعامل با جهان؛ ضرورت انکارناپذیر
بــی تردید عدم تعامل با اقتصاد جهانی 
از مهم تریــن موانع رشــد و توســعه 
اقتصــادی اســت. همه شــرکت های 
صنعتــی و تولیــدی برای پیشــرفت، 
نیازمند مشارکت، همکاری و مناسبات 
تجاری با شرکت های موفق هستند؛ این 
موضوع در دنیای تجارت نه تنها ضعف 
به شــمار نمی آید، بلکه از آن به عنوان 
دانایــی، هوشــمندی و نقطه ی مثبت 
یاد می شــود. این امر بویژه در صنعت 
خودرو از ضروریات انکارناپذیر اســت و 
چنانچه سرگذشت خودروسازان بزرگ 
جهــان را مرور کنیم به اهمیت موضوع 
پی خواهیم برد. چنانچه شــرایط برای 
همکاری و تعامل فراهم شود، باید برای 
افزایش کیفیت و توسعه محصوالت، از 
دانش و تجارب شــرکت های پیشرو در 

جهان بهره برداری شود.
کارشناســان بــر این باورنــد که رابطه 
معناداری میان مقدار واردات کاال با رشد 
تولید داخلی وجود دارد؛ یعنی هر چه بر 
حجم واردات افزوده شود، تولید داخلی 

مــورد تهدیــد قرار می گیرد. از این رو به 
ابزار تعرفه، برای رونق بخشیدن  کارگیری ِ
به تولید داخل نقش حیاتی دارد. اعمال 
تعرفه مناسب بر آن دسته از محصوالت 
وارداتــی که ارزانتر از قیمت های جهانی 
است، آن ها را در رقابت سالم با کاال های 

داخلی قرار می دهد.
واردات  آزادســازی  زمزمه هــای 
خودرو های خارجی و دست چندم از آن 
دســت مباحثی است که اگر مسووالنه 
و مدبرانه برنامه ریزی نشــود، می تواند 
صدمــات جبــران ناپذیری به صنعت 
داخــل وارد آورد. ایــن در شــرایطی 
اســت کــه باید چاره ای بــرای نجات 
صنعت خودروسازی کشورمان و زیان 
انباشته باالی آن اندیشید؛ نخستین و 
موثرترین گام نیز آزاد ســازی قیمت 
محصوالت تولیدی است. بی شک بازار 
با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور و 
ارزش پول ملــی، بهترین مکان برای 
ارزشــگذاری بر روی کاالهاســت؛ به 
عبارت دیگر چنانچه قیمت کاالیی در 
بازار گرانتر از قیمت کارخانه است، باید 
این مابه التفاوت به جیب تولید کننده 
بازگردد تا موجب رونق تولید شود؛ نه 
اینکه باعث فربه تر شدن دالالن شود.

کالم آخر
رشد و توســعه ی این صنعت در گرو 
تعامــل با شــرکت های دانش بنیان، 
مشــارکت و همکاری با شرکت های 
داخلی و خارجی، حمایت دستگاه های 
ذیربط، عدم دخالت سازمان ها و نهاد ها 
در تصمیم ســازی ها و قیمت گذاری، 
پرهیز از هر گونه برخورد دســتوری و 
در نهایت آزادسازی قیمت ها و سپردن 
سرنوشت قیمت، به دست بازار است. 
چنانچــه می خواهید صنعت خودرو 
کشــور از جاده توســعه و شکوفایی 
فاصله نگیرد، شایســته اســت ضمن 
رعایت نکات یاد شده، دست سیاست 
بازان و دالل مسلکان را نیز از آن کوتاه 
کنید و بگذارید متخصصان و دلسوزان 
این حوزه، سرنوشت آن را رقم بزنند.

مشکالت تولید و توسعه در سال های اخیر برکسی پوشیده نیست

آزادسازی قیمت خودرو؛ لغو تیر خالص!

رییس کل بانک مرکزی:

 صف های خرید ارز سهمیه ای برچیده می شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر دولت هیچ مشکل و کمبودی برای 
عرضه ارز در بازار متشکل ندارد و مردم می توانند تمامی نیازهای خود را از طریق 
بازار متشکل تامین کنند. عرضه ارز در این بازار به مراتب بیشتر از تقاضاست.

 علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در جریان بازدید از صرافی های میدان 
فردوسی تهران با اشاره به آخرین وضعیت تامین ارز گفت: مدیرعامل جدید 
بازار متشکل به تازگی منصوب شد و آقای هامونی وظیفه رسیدگی به بازار 
متشکل ارز را بر عهده گرفت. قبال ایشان مدیرعامل بازار فرابورس بود و البته 
عضو هیئت مدیره بازار متشکل نیزه بوده است و بازار را به خوبی می شناسد و 
تاکید ما هم این است که هر چه تقاضا در بازار باشد، ما به آن پاسخ خواهیم داد.

وی گفت: در عرضه ارز در بازار متشکل هیچ مشکلی وجود ندارد. صادرکنندگان 
ایرانی ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس در اختیار ما می گذارند، 
لذا در بازار متشکل به هیچ وجه کمبودی وجود ندارد. بنابراین هر چه تقاضا 
بود، مبتنی بر مستندات در مقررات دیده شده است، توسط صرافان تامین 

خواهد شد.
صالح آبادی افزود: خوشبختانه در بحث حواله در سامانه نیما عرضه ارز به مراتب 
بیشتر از تقاضاست، لذا ما در جانب ارز با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم و 
حتی وضعیت ارزی کشــور رو به بهبود نیز اســت. در بازار متشکل نیز همان 
طور که صرافان نیز اذعان کردند، هیچ مشکلی برای عرضه وجود ندارد و هر 

چه که مردم تقاضا داشته باشند تامین می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: درباره اختالف نرخ دالر بازار متشــکل )۲۸ 
هزار تومان( با بازار غیررسمی )۳۱ هزار تومان( گفت: بازار غیررسمی، بازاری 
خارج از بازار متشکل است، وقتی در بازار متشکل، عرضه به اندازه کافی وجود 

دارد، چرا مردم به سمت بازار غیررسمی بروند؟، می توانند ارز موردنیاز خود را 
از بازار متشکل تامین کنند.

وی تاکید کرد: ما در بازار متشکل به دنبال راهکارهایی هستیم که دسترسی 
مردم به ارز را تســهیل بیشــتری کنیم و به زودی این اقدام انجام می شــود تا 
دیگر نیازی نباشد، مردم برای دریافت ارز در صف بایستند. مردم می توانند با 
ارائه مستندات خود در سامانه بازار متشکل ارزی، ارز موردنیاز را از صرافی ها 

دریافت کنند.
صرافان اظهارات رئیس بانک مرکزی را تایید کردند

یکی از صرافان میدان فردوسی در پاسخ به رئیس بانک مرکزی گفت: قیمت 
۲۸.۳ هزار تومانی دالر قیمت رسمی است که در بازار متشکل تعیین شده است 
و مردم می توانند با ارائه مدارک ۲۴گانه برای دریافت ارز مسافرتی، خدماتی و 
... اقدام کنند. خرید دیروز ما از بازار متشکل ۲۸.۱ هزار تومان بوده است و امروز 

خریدی نداشتیم، زیرا ارز در دسترس ما با توجه به تقاضاها کفایت می کند.
در جریان بازدید رئیس کل بانک مرکزی از یکی دیگر از صرافی های میدان 
فردوسی، یکی دیگر از صرافان در پاسخ به پرسش رئیس کل بانک مرکزی 
درباره وضعیت بازار متشکل ارز گفت: در این بازار هیچ کمبودی برای تامین 
ارز مورد نیاز مردم وجود ندارد. با تسهیالتی که انجام شده، دسترسی مردم به 

ارز در بازار متشکل بهبود یافته است.
عرضه ارز در بازار چند برابر سال گذشته است

رئیس بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به صراف گفت: ما تالش می کنیم که 
دسترسی مردم را از وضعیت فعلی نیز آسان تر کنیم. نیازهای مردم به ارز در 
مقررات ارزی مشخص است و هر فردی به هر میزان نیاز داشته باشد ارز وجود 

دارد. با همکاری کانون صرافان و اتاق بازرگانی هر جا نیاز به تسهیل دسترسی 
وجود داشته باشد، این اقدام انجام خواهد شد.

وی افــزود: بنــده بــاز هم تکرار می کنم که در جانب عرضه ارز هیچ کمبود و 
مشکلی وجود ندارد، چه در حوزه اسکناس )بازارساز، صادرکننده( و چه در 
حوزه حواله. ما اخیرا جلسه ای را با برخی صادرکنندگان داشتیم و قرار شد، 
برخی صادرکنندگان به طور مســتقیم با واردکنندگان وارد تعامل شــوند تا 

بخشی از گروه های کاالیی بدین صورت تامین شود.
صالح آبادی گفت: حتما نیازهای واقعی مردم به ارز به صورت حواله و اسکناس 
تامین خواهد شد. در بازار متشکل روزانه بین ۱۰-۱۵ میلیون دالر  و ۲ میلیون 
یورو اسکناس معامله می شود. بنابراین اگر نیاز به ارز بیشتر شود ما عرضه را 

افزایش خواهیم داد.
رئیس بانک مرکزی گفت: طبق آمار در حال حاضر چند برابر سال گذشته 
ارز در بازار متشکل عرضه می شود. در بازار نیما نیز حجم حواله های ما خیلی 
بیشتر از سال گذشته است، تامین ارز ما تا االن ۳۶ میلیارد دالر بوده است. پس 
مشکلی در تامین ارز نیست.وی تاکید کرد: صف ها به زودی در بازار متشکل 
جمع می شود و مردمی که نیاز به ارز دارند در چارچوب مقررات درخواست 
خود را به صرافی ارائه می کنند و اسناد را در سامانه بازار متشکل قرار میدهند 
و صرافــان خریــد آنهــا انجام داده و تحویل می دهند و حتی این امکان وجود 
دارد که این ارز به حساب بانکی مردم واریز شود.صالح آبادی در پایان گفت: 
ان شااهلل با این اقدامات دولت، هیجانات و حباب های بازار غیررسمی ارز نیز 
فروکش می کند، زیرا آنچه مالک است قیمت ارز بازار متشکل است نه چند 

دالر خرید و فروش در بازار غیررسمی مالک عمل باشد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: استنباط ما این است 
که اگر مالیات بر ارزش افزوده از اصل طال حذف شود می تواند 
قــدرت خرید مصرف کننده را افزایش دهد.ابراهیم محمدولی 
در مــورد اخــذ ۹ درصد مالیــات بر ارزش افزوده طال، جواهر و 
پالتین از مشــتریان، اظهار کرد: قانون جدید مالیات بر ارزش 
افزوده ۶ ماه پیش ابالغ شــد که قرار شــد از دی ماه ســازمان 
امور مالیاتی زیرساخت های الزم را فراهم کند و به مرحله اجرا 
برســد.رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران با بیان اینکه از سیزدهم دی ماه مالیات بر ارزش افزوده 
از اصــل طال حذف می شــود، گفت: فعــاالن صنعت طال باید 

در چارچــوب قانون حرکــت کنند و ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده را از اجرت یا ســود بگیرند. همچنین فروشــنده موظف 
اســت طبق فاکتور صادر شده، به سازمان امور مالیاتی مالیات 
را پرداخت کند. کسی هم که حق العمکار است از حق الزحمه 
یــا حــق العمکاری باید این مبلغ را بپردازد.وی ادامه داد: هنوز 
به صورت مستقیم از سازمان امور مالیاتی به اتحادیه ابالغیه ای 
ارسال نشده اما از سوی اتاق اصناف ایران نامه ای برای اجرای 
قانون از ســیزدهم دی ماه، ارســال شــده است.محمدولی در 
مورد تأثیر اجرای این قانون بر وضعیت قیمت ها، گفت: تجربه 
نشــان داده که هر زمانی ثبات در حوزه طال و ســکه ایجاد شود 

داد و ســتد افزایش می یابد؛ منتهی چون نوســانات قیمت طال 
افزایــش یافتــه و اتفاقاتی در قیمت طال اثرگذار شــدند، طی 
روزهای اخیر قیمت این محصول صعودی شده بود.وی افزود: 
اســتنباط ما این اســت که اگر مالیات بر ارزش افزوده از اصل 
طال حذف شود می تواند قدرت خرید مصرف کننده را افزایش 
دهد و نسبت به گذشته تعداد خریدها بیشتر شود. امیدواریم 
قیمت ها هم به آرامش و ثباتی برسد و نوسان شدیدی نداشته 
باشــد.محمدولی گفت: مالیات بر ارزش افزوده ای که از اواخر 
دهه ۸۰ در ایران اجرا شد، منجر به گرانی طال در کشور و بروز 

رکود در این صنعت شد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:

 قیمت طال تعدیل می شود

خبر
وزیر اقتصاد:

 حذف ارز 4٢٠٠ تومانی
به تدریج انجام خواهد شد

وزیــر اقتصاد گفت: علت اصلی مشــکل تورم 
عــالوه بر ضعــف نظارت بر خلق پول بانک ها، 
کســری بودجه ای اســت که دولت ها به آن 
دامن زده انــد. خاندوزی در جمع نمایندگان 
تشــکل های دانشجویی حاضر شد و به برخی 
سؤاالت اقتصادی آن ها پاسخ داد. وزیر اقتصاد 
گفت: برای بودجه سال آینده باید هزینه های 
جاری دولت برای مهار تورم کنترل شود و در 
عین حال باید سیاست هایی که محرک تولید 

است در پیش بگیریم.
خاندوزی افزود: همچنین قرار است برای ثبات 
مقــررات متغیر های کلیدی در بودجه ســال 

آینده فرمول قطعی داشته باشند.
وی با اشــاره به موضــوع واگذاری ۱۱۰ هزار 
میلیارد تومان ســهام در بودجه ســال ۱۴۰۰ 
گفت: قرار اســت این اوراق در اختیار سازمان 
تأمیــن اجتماعی و صندوق ها قرار بگیرد و در 
واقع یک نوع تغییر مالکیت در دولت است و به 
طور مستقیم در بازار سرمایه عرضه نمی شود و 

تأثیر منفی در بورس نخواهد داشت.
وزیــر اقتصاد با اشــاره به موضــوع حذف ارز 
ترجیحــی افزود: ایــن موضوع تکلیف قانونی 
است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای 
۵ قلم کاال ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد.
وی گفت: ســعی می کنیم مقدمات بگونه ای 
فراهم شود تا این حذف به تدریج انجام شود و 
فشار یکباره نداشته باشد.خاندوزی افزود: یکی 
از علت هایی که تولیدکنندگان به سمت تولید 
نهاده های دامی در کشــور نمی روند به خاطر 
این اســت که نمی توانند با واردات نهاده ها با 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی رقابــت کنند و تولید آن ها 
بــه صرفه نیســت.وزیر اقتصاد در پاســخ به 
سوالی درباره قانون رمز ارز ها گفت: در کشور 
نمی توانیم چشم خود را بر این پدیده ببندیم 
و بایــد در برابــر آن مواجهــه فعاالنه و تعیین 
مقررات داشته باشیم که کمیته تصمیم گیری 

در حال تهیه پیش نویسی در این باره است.

 حداقل عیدی کارگران 
اعالم شد

میزان حداقل عیدی کارگران در ســال جاری 
برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم 
عیدی نیز برابر با ســه برابر حداقل دســتمزد 

خواهد بود.
اصغر آهنی ها )نماینده کارفرمایان در شورای 
عالی کار( درباره میزان حداقل و حداکثر عیدی 
کارگران در ســال جاری گفت: میزان حداقل 
عیدی کارگران در سال جاری برابر با دو برابر 
حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر 

با سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.
به موجب تصمیمات اتخاذ شده میزان حداقل 
دســتمزد در ســال جاری برابر با دو میلیون و 
۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان است. به این ترتیب با 
احتساب دو برابر حداقل دستمزد، کف عیدی 
کارگران ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان 
است.بر اساس این گزارش حداکثر رقم عیدی 
هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان است.

رئیس سازمان غذا و دارو:

سازمان غذا و دارو به دلیل ارز 
ترجیحی ِله شده است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و 
دارو به دلیل ارز ترجیحی و ارزپاشی در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشــکی لِه شــده و کارهای 
اساســی این سازمان تحت الشعاع قرار گرفته 

است.
 بهرام دارایی با بیان اینکه در بازار محصوالت 
آرایشی دو اتفاق مهم افزایش مصرف در مردان 

و کاهش سن مصرف رخ داده است.
وی افــزود: ســازمان غــذا و دارو به دلیل ارز 
ترجیحی و ارزپاشی در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشــکی »لِه« شــده و کارهای اساســی این 
ســازمان تحت الشــعاع قرار گرفته است، اما 
خوشــبختانه در حوزه آرایشــی و بهداشتی 

درگیر چنین مباحثی نیستیم.
دارایی ادامه داد: برای کاهش قاچاق محصوالت 
آرایشــی و بهداشتی عالوه بر شناسه گذاری و 
شناســایی اصالت محصوالت، باید به نیازهای 

بازار داخلی هم توجه کنیم.
رئیــس ســازمان غذا و دارو بــا بیان اینکه در 
سال های قبل در جنوب کشور و از ته لنجی ها 
بازدیدی داشــتم و شــاهد وضعیت بســیار 
خطرناکــی از نظــر وجود ســرب و جیوه در 
محصوالتــی ماننــد خط چشــم، رژ لب بودم 
گفــت: برخی آمارهای َمــن درآوردی درباره 
حــوزه دارو می دهنــد. حداکثر ارز اختصاص 
یافتــه به حوزه دارو ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
دالر بوده که سرمنشــا بســیاری از مشکالت 
هم شده است وای کاش دارو هم مانند حوزه 

آرایشی و بهداشتی از این ارز جدا شود.

اخبار اقتصادی

10 میلیون تومان؛ حداقل حقوق برای گذران 
یک زندگی ساده کارگری

 دستمزد کارگران به شیوه غلطی 
محاسبه می شود

نمایده جامعه کارگری در شــورای عالی کار 
ضمن انتقاد از نحوه غلط محاســبه دســتمزد 
کارگران خاطرنشــان کرد: بر اســاس شرایط 
فعلی اقتصاد کشــور، حقــوق کارگران برای 
گذرانــدن یــک زندگی ســاده کارگری باید 
۱۰ میلون تومان باشــد، اما تا کنون مشاهده 
می کنیم که این امر تا کنون محقق نشده است.
همزمان با آغاز زمان بودجه نویســی ســاالنه 
دولــت، مطالبات و اظهار نظرات متعددی در 
خصوص نحوه تنظیم و تخصیص بودجه کشور، 
به سازمان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
منتقل می شــود؛ یکی از این مطالبات، تعیین 
صحیح دســتمرد کارگران اســت که هر ساله 
کــش و قوس هــای فراوانی را تجربه می کند، 
اما متاســفانه مشــاهده می شود که در نهایت 

خروجی آن به نفع کارگران نیست.
»محمدرضــا تاجیــک« نماینــده کارگران 
در شــوراری عالــی کار و کارشــناس حوزه 
کار درگفتگــو با بازارنیوز پیرامون دســتمزد 
کارگران در ســال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در طی 
این ســال ها چهارچوب نحوه تعیین دستمزد 
در کشور ما مبتنی بر به تبصره های ۱ و ۲ ماده 
۴۱ قانون کار بوده و این مسئله نکته ای است 
کــه حتی مقامات و نمایندگان مجلس نیز به 

آن کامال واقف هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: 
دولت سیزدهم باید این نکته را در نظر داشته 
باشد که نرخ تورم تاثیر گذار بر معیشت مردم 
به مانند خط کشــی است که جامعه کارگری 
آن را برای تعیین دســتمزد خود شاخص قرار 
می دهند و بر اساس آن نرخ دستمزد مد نظر 
خــود را بــه مقامات عالی رتبه کشــور اعالم 

می کنند.
وی در ادامه، نحوه محاسبات دستمزد سالیانه 
کارگران را غلط دانسته و پیرامون این مسئله 
گفت: متاســفانه طی این ســال ها اشتباهات 
زیــادی در محاســبه دســتمزد کارگران به 
وقوع پیوســته اســت، یکی از این اشتباهات 
نحــوه محاســبه نرخ تورم به عنــوان یکی از 
شــاخص های اصلی تعیین دستمزد کارگران 
اســت. درحال حاضر مطالبه جامعه کارگری 
از دولت ســیزدهم این اســت کــه این رویه 
غلط اصالح شــده و محاسبه تورمی دستمزد 
کارگران متکی بر نرخ تورمی باشد که بر زندگی 
و معیشــت کارگران اثر مستقیمی دارد؛ برای 
تحقق چنین امری دولت جدید می تواند اقالم 
غیــر ضروری را از زندگــی کارگران حذف و 
محاسبه تورم کاال های تاثیر گذار و استراتژیک 
در زندگی کارگران را به طور ویژه در دســتور 

کار خود قرار دهد.
تاجیــک در ادامه تقاضا بــرای افزایش نرخ 
دســتمزد جامعه کارگری را ناشی از  افزایش 
هزینه هــای زندگی کارگران دانســته و در 
تشــریح آن گفت: دیدگاه غلطی که پیرامون 
ایــن مســئله وجــود دارد این اســت که در 
دولت هــای قبلی در ادوار گذشــته همواره 
مبنــای کار خــود برای افزایش دســتمزد 
کارگــران را نــرخ تورمی قــرار می داد که بر 
اقتصاد کشــور تحمیل شــده بود، به عنوان 
مثال اگر شــاخص نرخ تورم در یک سال ۳۰ 
درصد برآورد می ش دولت نیز نرخ دســتمزد 
کارگــران را با تغییر ۳۰ درصدی نســبت به 

دستمزد سال گذشته افزایش می داد.
این کارشــناس حوزه کارگر بــا انتقاد به این 
روش غلط محاسبه، خاطر نشان کرد: دریافتی 
کارگران در سال گذشته و با وجود همه مزایا 
کارگــری، ۲ میلیون ۶۵۰ هــزار تومان بود، 
اکنــون هزینــه زندگی و بــه بیانی بهتر خط 
فقــر جامعه ۱۰ میلیون تومان تعیین شــده 
اســت؛نکته حائز اهمیت این اســت که دولت 
بــرای بدســت آوردن نرخ صحیح دســتمزد 
کارگــران باید بایــد ۳۰ درصد هزینه جاری 
را در نظــر بگیــرد نه این که ۳۰ درصد حقوق 

سال گذشته کارگران اعمال کند
وی در پایــان و پیرامون تعیین حقوق جامعه 
کارگــری بر اســاس وضعیت اقتصاد کشــور 
از ســوی  کمیته دســتمزد گفت: بر اســاس 
مولفه  هــای اقتصادی کشــور نرخ دســتمزد 
تعیین شــده از ســوی کمیته دستمزد ۱۰ تا 
۱۱ میلیون تومان برآورده شــده اســت تا بر 
این اســاس یک کارگر بتواند یک یک زندگی 
معمولی را همراه با خانواده خود سپری کند؛ 
مسئله قابل توجه این است که جامعه کارگری 
می داند که دولت چنین دســتمزدی را برای 
کارگران تصویب نمی کند، اما باید خاطر نشان 
کرد که  چنین نرخ دستمزد بر اساس شرایط 
حقیقی اقتصاد کشــور بوده و نمی شــود این 

موضوع را کتمان کرد.

گزارش
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نفت و انرژی 4

بر اساس آخرین خبرها ؛

آیین نامه جدید قانون پتروپاالیشگاه ها در ایستگاه تدوین 
 بر اساس ماده ۴۴ برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است که 
تا پایان ســال ۱۴۰۰، تسهیالت الزم برای ایجاد ظرفیت پاالیش 
مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات 
گازی با ضریب پیچیدگی باال توسط بخش غیردولتی را به نحوی 
برنامه ریــزی و اجــرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساســاً به 
محصوالت سبک تر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره 
در الگوی پاالیش از ده درصد )۱۰%( بیشتر نشود.چالش اصلی برای 
تحقق این هدف موضوع تأمین مالی طرح ها در شــرایط کســری 
بودجــه و تحریم هــای بین المللی مالی و بانکی اســت. به همین 
منظور ایده اســتفاده از تنفس خوراک به عنوان تســهیالت غیر 

نقدی طرح ها و تسهیل شرایط تأمین مالی مطرح شد و در قانون 
»حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی 
با استفاده از سرمایه گذاری مردمی« در مرداد ۱۳۹۸ به تصویب 
مجلس رســید. کارشناســان معتقدند اجرای این قانون می تواند 
زمینه قطع وابستگی بودجه به صادرات نفت خام و خنثی سازی 
اهرم تحریم، امکان ایجاد درامد ارزی پایدار در بلند مدت، ارزش 
افزوده بیشتر و اشتغال زایی را فراهم کند.فرایند تهیه و تصویب 
آئین نامه اجرایی این قانون توسط دولت دوازدهم صورت گرفت 
و در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸ توسط رئیس جمهور وقت ابالغ گردید. 
در ادامه وزارت نفت با بررسی طرح های احداث یا ارتقا پاالیشی و 

ارزیابی صالحیت شرکت های سرمایه گذار و مجری، در نهایت ۸ 
طرح پتروپاالیشــگاهی جدید با مجموع ظرفیت ۱ میلیون ۴۶۰ 
هزار بشکه در روز و ۱۲ طرح ارتقا پاالیشگاه های موجود به ظرفیت 
۴۳۳ هزار و ۴۳۶ بشکه در روز را برگزید.یکی از ویژگی های مثبت 
این قانون ســازوکار تأمین مالی طرح ها اســت. بدین صورت که 
الزام شرکت ها به واگذاری حداقل ۳۰ درصد از سهام آنها در بازار 
بــورس و از طرفــی ریالی بودن ۸۰ درصد هزینه های طرح موجب 
امکان مشــارکت مؤثر مردم در بازار ســرمایه برای به ثمر رسیدن 
ایــن پروژه هــا را فراهم می آورد. این چنین طرح هایی می تواند به 

عمیق تر شدن بازار سرمایه کمک کند .

کوتاه از انرژی

بین الملل

گذاری های سال 1400 تا یک ماه آینده؛ اولین وا

 عرضه اولیه پاالیشگاه شازند 
کامل هلدینگ خلیج فارس گذاری  و وا

به زودی بخشــی از ســهام پاالیشگاه شازند 
بــه صورت عرضــه اولیه و ســهام هلدینگ 
پتروشــیمی خلیج فــارس به صورت بلوکی، 
در بورس عرضه خواهد شــد.رئیس سازمان 
خصوصی سازی خبر بزرگترین عرضه تاریخ  
کشور را اعالم کرد. بنا شده تا پاالیشگاه شازند 
و ۱۸ درصد ســهام هلدینگ خلیج فارس به 
فروش برسد.قربان زاده با اشاره به تصمیمات 
اخذ شــده در جلسه اخیر هیئت واگذاری که 
حضــور بــا وزیر اقتصاد و وزیر دادگســتری 
برگزار شــد گفت: ســهام ۱۸ درصدی دولت 
در هلدینــگ خلیج فارس بود که این مزایده 
با توجه به حجم ارزش روز باالی آن بزرگترین 
حراج تاریخ بورس اســت. بیش از ۳۵۰ هزار 
میلیارد تومان ارزش کل این شــرکت است و 
سهم ۱۸ درصدی آن نیز ارزش باالیی دارد.او 
گفت: با توجه به بلوکی بودن و سهام مدیریتی 
و کنترلی بودن این شــرکت، دو حالت مورد 
بررســی قرار گرفت. یکی اینکه ۱۸ درصد به 
صورت یکجا به فروش برســد و یا در ۳ بلوک 
۶ درصدی به علت اینکه خریدار این ســهام 
بــا توجه به ارزش باالی آن محدود هســت. 

ســهامدار عمده فعلی هلدینگ پتروشیمی 
خلیــج فارس جــزو خریداران آن هســتند 
که مذاکره آنان به هیئت ابالغ شــده اســت.
پاالیشــگاه شازند بزرگترین پاالیشگاه کشور 
اســت که اکنون با تولید ۱۶٫۵ میلیون لیتر 
بنزیــن در روز بزرگ ترین تولیدکننده بنزین 
در میان پاالیشــگاه های نفت ایران و دومین 
تولیدکننــده بزرگ بنزیــن در ایران پس از 
پاالیشــگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
است. پاالیشگاه شارند همچنین با تولید ۲۰۰۰ 
تن ال پی جی در روز دومین تولیدکننده بزرگ 
گاز مایع در میان پاالیشــگاه های نفت ایران 
پس از پاالیشــگاه تبریز محســوب می شود.

ســاالری مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی پاالیشگاه شازند را یکی از 
پاالیشگاه های اســتراتژیک کشور دانست و 
گفت: سال گذشته حدود ۱۰ درصد مالکیت 
ســهام این پاالیشــگاه منتقل شده و امسال 
هم تکلیف تبصره ۲ قانون بودجه اســت که 
حدود ۱۰ درصد دیگر به این ســازمان و ۴۵ 
صــدم درصد آن بــه صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر واگذار شود.

مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی غدیر  خبر داد؛ 

  احتمال تداوم خاموشی ها 
در تابستان

مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی غدیر گفت: 
در فاز دوم نیروگاه المرد با حضور مســئولین 
وزارت دفــاع، وزارت نیــرو و تامین اجتماعی 
نیروهــای مســلح آغاز بــه کار خواهد کرد و 
کلنگ زنی می شــود، احــداث نیروگاه ۹۱۳ 
مگاواتی در دستور کار خواهد بود.فریدالدین 
معصومــی امروز در نشســت خبری در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به پروژه احداث نیروگاه 
۹۱۳ مگاواتــی در المــرد اظهار کرد: یکی از 
اهداف اجرایــی این پروژه، تامین برق پایدار 
بــرای آلومینیــوم ۳۵۰ هــزار تنی شــمش 
آلومینیوم جنوب اســت، اگر یک ساعت برق 
آلومینیوم قطع شــود، ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
خســارت وارد خواهد شــد و این کارخانه ۵۵ 
میلیارد تومان نیز عدم  النفع خواهد داشــت.
مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی غدیر در ادامه  
بیــان کرد: واحــد اول گازی نیروگاه با ۳۵۰ 
مگاوات ظرفیت و تامین مالی ۳۵۰۰ میلیارد 
تومانــی در تاریخ اول تیرماه ســال ۱۴۰۲ به 
بهره برداری می رسد.مدیرعامل هلدینگ برق 
و انرژی غدیر درباره احتمال تداوم خاموشی ها 
گفــت: مشــکالت مربوط به خاموشــی طی 

ســالهای گذشــته به وجود آمده و در مدت 
کوتاه حل نخواهد شد، حداقل به ۴ سال زمان 
نیاز اســت تا بتوانیم ۱۴ هزار مگاوات کمبود 
بــرق را جبران کنیــم. ضمن اینکه با افزایش 
مصــرف برق نیز مواجه هســتیم.مدیرعامل 
هلدینــگ بــرق و انرژی غدیر بــا بیان اینکه 
مشــکل قطعی برق با واردات حل نمی شود و 
برای کشــوری که قرار بوده هاب برق منطقه 
باشــد، واردات شایسته نیســت، گفت: فعال 
مشــکالت قطعی برق ادامه دارد و پیش بینی 
می شــود که هم زمستان و هم تابستان سال 
آینده با کمبود برق و خاموشی مواجه باشیم.
علی مسعودی - مدیرعامل نیروگاه المرد - نیز 
در این نشســت با بیان اینکه عملیات اجرایی 
نیــروگاه ۹۱۳ مگاواتی المــرد به خاطر نیاز 
زودهنــگام به تامین برق پایدار در بخش اول 
آغاز به کار کرد اظهار کرد: دو پســت ۲۳۰ و 
۴۰۰ کیلوولت از طریق دو ترانسفورماتور که 
بزرگترین ترانســفورماتورهای کشور بوده و 
نمونه داخلی ندارند، به هم متصل شــده و از 
طریق دو خط دو مداره به شــبکه سراســری 

متصل خواهند شد.

نفت با فروکش نگرانی های 
کرونایی صعود کرد

قیمت نفت پس از افزایش پنج درصدی 
، در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر کاســته شــدن از نگرانیها 
نســبت به تاثیــر واریانت اُمیکرون بر 
تقاضای جهانی برای سوخت و طوالنی 
شــدن روند مذاکرات هسته ای ایران، 
افزایش یافت. بهای معامالت وســت 
تگزاس اینترمدیت آمریکا ۷۴ ســنت 
معــادل ۱.۱ درصد افزایش یافت و به 
۷۰ دالر و ۲۳ سنت در هر بشکه رسید. 
شــاخص نفت آمریکا روز دوشنبه ۴.۹ 
درصد افزایش داشــت.بهای معامالت 
نفت برنت ۶۰ سنت معادل ۰.۸ درصد 
افزایش یافت و به ۷۳ دالر و ۶۸ سنت 
در هر بشــکه رســید و به رشــد ۴.۶ 
درصدی روز گذشــته افزود.قیمتهای 
نفــت هفته گذشــته به دلیل نگرانیها 
نســبت به اثربخشی ضعیف واکسنها 
در برابــر واریانت جدیــد اُمیکرون و 
آســیب دیــدن تقاضا در صورت وضع 
مجدد قرنطینه ها، ریزش کرده بودند. 
با این حال یک مقام بهداشتی آفریقای 
جنوبــی اوایل هفته جاری اظهار کرد 
موارد اُمیکرون، عوارض مالیمی نشان 
داده انــد. همچنیــن آنتونی فاوچی، 
کارشــناس ارشــد بیماریهای عفونی 
آمریکا به شــبکه ســی ان ان گفت: تا 
بــه ایــن لحظه به نظر نمی رســد که 
شــدت بیماری زایی باالیی داشــته 
باشد.تحلیلگران گروه بانکی ANZ در 
یادداشتی نوشــتند: این امر احتمال 
وقوع ســناریوی وخیمی که بازارهای 
نفــت طی روزهــای اخیر پیش بینی 
کــرده بود را کمتر می کند.در نشــانه 
دیگــری از اعتماد به تقاضا برای نفت، 
عربستان سعودی قیمت فروش نفت در 
ژانویه به مشتریان آسیایی و آمریکایی 
خود را افزایش داد. این تصمیم پس از 
تصویــب افزایش تولید نفت به میزان 
۴۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه  گرفته 
شد.در این بین، واردات نفت به چین در 
نوامبــر بهبود یافت. همچنین طوالنی 
شــدن روند مذاکرات هسته ای ایران 
و قدرتهای جهانی که بازگشــت نفت 
ایران به بازارهای جهانی را به تاخیر می 
اندازد هم از قیمتهای نفت پشــتیبانی 
کرد.عراق نســبت به تقاضا و قیمتهای 
باالتــر ابراز خوش بینی کرد در حالی 
که مدیران شــرکتهای جهانی نفت و 
گاز نســبت به کمبود سرمایه گذاری 
و ضرورت ســوختهای فسیلی با وجود 
تالش برای عبور به سمت انرژی پاک تر 

هشدار دادند.
 

کید مدیران صنعت  تأ
نفت جهان بر نیاز به 
سوخت های فسیلی

 کنفرانــس جهانــی انــرژی کــه به 
فناوری هــای آینــده و راهبردهــای 
کم کربــن اختصــاص دارد، با تأکید 
مدیران ارشــد شرکت های انرژی دنیا 
بــر نیــاز به نفت بیشــتر در دهه های 
آینــده در هیوســتون آغاز به کار کرد.
این نشســت چهار روزه نفت با حضور 
مدیــران ارشــد شــرکت های بزرگ 
نفــت جهان از جمله اکســون موبیل، 
ســعودی آرامکو و هالیبرتون آغاز شد 
که همگی بر نیاز جهانی به نفت و گاز در 
حال گذار جهان به سوی سوخت های 
پاک تــر تأکید کردند.تقاضای جهانی 
ســوخت فســیلی در ســال ۲۰۲۱ 
به شــدت افزایش یافته، به طوری که 
مصــرف گاز طبیعی اکنون به ســطح 
پیش از شــیوع ویروس همه گیر کرونا 
بازگشــته و مقدار مصرف نفت هم به 
سطح سال ۲۰۱۹ نزدیک شده است. با 
افزایش تقاضا، اقتصادهای اروپا و آسیا 
با کمبود عرضه برق و گرمایش روبه رو 
شده اند که آنها را به تالش برای واردات 
سوخت یا محدود کردن تقاضا مجبور 
کرده و قیمت ها افزایش یافته است. با 
این حال، تعداد زیادی از کشــورهای 
بــزرگ تولیدکننده نفت نتوانســتند 
بــه اهداف تولید خود پایبند باشــند.
ایــن کنفرانــس از همان ابتدا به دلیل 
محدودیت های مســافرتی مرتبط با 
ویروس کرونا با کیفیت گذشــته آغاز 
نشــد زیــرا دبیرکل اوپــک و وزیران 
انرژی کشــورهای بزرگ تولیدکننده 
نفت مانند عربستان، قزاقستان و قطر و 
مدیران بی پی، سوناطراک و قطرانرژی 

در این نشست شرکت نکردند.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران :

 گزارش حمله سایبری 
به سامانه هوشمند سوخت 

هنوز نهایی نشده است
جلیل ساالری معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتــی ایران، دربــاره آخرین اخبار مربوط 
به حمله ســایبری به ســامانه هوشــمند 
ســوخت، گفت: اظهار نظــر درباره حمله 
ســایبری به ســامانه هوشــمند سوخت، 
در اختیــار دســتگاه های امنیتی اســت، 
مجموعــه پدافند غیرعامــل و اَفتا )مرکز 
مدیریت راهبــردی امنیت فضای تولید و 
تبادل اطالعات ریاست جمهوری( در حال 
بررســی هســتند و از گزارش نهایی آن ها 
می توان جزئیات این حمله را مشخص کرد.

او افــزود: گزارش آن ها باید منتقل شــود 
تا ببینیم نقاط آســیب پذیر در کجاست؟ 
برای احیای این نقاط آســیب پذیر، تفاهم 
نامــه ای با مجموعه دســتگاه های امنیتی 
امضا و شــروع شده که بر اساس آن، ابزار و 
وسایل الزم خریداری شده و در حال نصب 
است که ایمن سازی را انجام دهیم.ساالری 
گفت: این که مسیر این اتفاق از کجا بوده، 
در اختیــار مجموعه های امنیتی قرار داده 
شــده، آن ها در حال بازخوانی هستند که 
خروجی کار آن ها مالکی می شود برای این 
که بدانیم منبع عارضه از کجا بوده؛ یعنی از 
داخل سیستم سرور مجاری عرضه رخ داده 
یا سیســتم هوشمند دیتاسنتر که گزارش 

آن هنوز نهایی نشده است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت:

اختاللی در ثبت درخواست 
 کارت سوخت المثنی 

وجود ندارد
 مســعود رضایی مدیر ســامانه هوشمند 
سوخت درباره اختالل در صدور کارت های 
هوشــمند ســوخت المثنی گفت: در حال 
حاضر اختاللــی نداریم و این خبر مربوط 
بــه چند هفته قبل اســت. پس از اختالل 
ســایبری سراسری در سامانه هوشمند در 
آبان ماه، به جهت حفاظت از ســهمیه های 
مــردم، ارتباطات برون ســازمانی از جمله 
ارتبــاط با دفاتر پلیــس + ۱۰ که خدمت 
ثبت المثنی در آن جا انجام می شد را قطع 
کردیم.او افزود: اگر دفاتر پلیس + ۱۰ ادعا 
می کنند که در حال تحویل گیری مدارک 
هستند، یعنی فرآیند آغاز و حتما در سامانه 
هم ثبت می شود.رضایی گفت: در یک هفته 
گذشته یعنی از هفتم آذرماه که سامانه ثبت 
درخواست کارت سوخت المثنی مجدداً راه 
اندازی شده، حدود ۱۰۰ هزار درخواست را 
از پژوهش و توســعه ناجی دریافت کردیم 
و برای کارخانه شــخصی سازی فرستادیم 
که کارت های مربوط به این درخواست ها، 
ظرف ۱۰ روز آینده تحویل شــرکت پست 
می شــود.او بیان کــرد: روند تحویل کارت 
سوخت همیشه حدود یک ماه زمان می برد، 
زیرا بین ســه وزارتخانه کار انجام می شود 
و اطالعــات را از پلیس راهور ناجا دریافت 

می کنیم. 

 تعرفه آب اقامتگاه های 
 غیر دائم چگونه 

محاسبه می شود؟
معاون درآمد و امور مشــترکان شــرکت 
آب و فاضالب اســتان تهران در خصوص 
نحوه محاسبه تعرفه آب اقامتگاه های غیر 
دائم و ویالها توضیحاتی را ارائه داد.ســید 
رسول باقری  گفت: مشترکی که در منطقه 
دماوند یک ویال می ســازد، شــرکت آب و 
فاضالب به او انشعاب یک واحد مسکونی را 
می دهد. ما این انشعاب را در حالت کلی به 
صورت مسکونی به مشترک می فروشیم، 
امــا دریافت آب بها برای این مشــترکان، 
به طور غیر دائم محاســبه می شود.باقری 
گفت: مبنای محاسبه برای مشترکان غیر 
دائم تا ۵ مترمکعب است و از ۵ مترمکعب به 
باال با نرخ آب بهای آزاد محاسبه می شود.او 
ادامه داد: از این پس مشترکانی که به طور 
دائــم در اقامتگاه های خود حضور ندارند 
باید هزینه بیشــتری را برای آب پرداخت 
کنند و مشــمول تعرفه های روســتایی و 
یا تعرفه های معمول دیگر نمی شــوند.به 
گفته شــرکت آب و فاضالب کشــور؛ در 
صورتی که مشــترکان غیر دائم نسبت به 
حضور حداکثری طی ماه های ســال اقدام 
کنند و قرائت کنتور آن ها به صورت منظم 
صورت پذیرد، با در دســت داشتن صورت 
وضعیــت قرائت و هزینه های آب مصرفی 
کــه مؤید حضــور در منطقه طی یک الی 
دو ســال گذشته باشد، می توانند مراحل 
تغییــر وضعیت از حالت غیر دائم به دائم 

را انجام دهند.

ذخایر نفت خام چین چقدر است؟

بازی چین با بازار نفت  
چین اکنون با ذخایر نفتی خود می تواند برای اوپک 
پالس خط و نشــان بکشــد و قیمت نفت را به پایین 
بکشــد، ذخایر نفتی او به عنوان یکی از بزرگترین 
اقتصادهای جهان چقدر است؟چین آشکارا چندی 
پیش در بازار نفت دخالت کرد و برای نخستین بار 
بــا هدف پایین بردن قیمتها از ذخایر اســتراتژیک 
خود نفت آزاد کرد این موضوع  اگر چه پیشــتر در 
قالب تهدید مطرح شــده بود اما در خواست آمریکا 
از چین و اقدام هم زمان این دو اقتصاد بزرگ جهان 
و دارنده ذخایر عظیم  نفتی به نوعی خط و نشــان 
کشــیدن برای  اعضا اوپــک پالس بود.دولت چین 
اعــالم کــرده بود که از ذخایر عظیم نفت خود برای 
کاهش فشــار رشد قیمتهای مواد خام برداشت می 
کند اما جزییات چندانی ارائه نکرد. یک منبع آگاه 
بــه رویتــرز گفته بود این بیانیه به میلیونها بشــکه 
نفتی اشــاره دارد که دولت در اواســط ژوئیه عرضه 
کرد.چین بزرگترین واردکننده نفت جهان اســت و 
طی یک دهه گذشته ذخایر عظیمی از نفت را ایجاد 
کرده اســت. این ذخایر با ذخایر استراتژیکی که در 
آمریکا و اروپا نگهداری می شــوند و عمدتا تنها در 
زمان شرایط اضطراری و جنگ از آنها برداشت می 
شود، متفاوت است. اعالم دولت چین برای اولین بار 
برای استفاده از ذخایرش برای کنترل قیمت  نشان 
میدهد که بازیگر پر مصرف بازار نفت اکنون می تواند 
به عنوان یک بازیگر تنظیم گر بدل شــود. هر چند 
که دولت چین اعالم کرده بود برداشــت و چرخش 
ذخایر نفتی مســتلزم آن اســت که دولت ذخایر را 
در مرحله دیگری دوباره پر کند. درست بعد از این 
اعــالم بــود که نفت برنت ۱.۹ درصد کاهش یافت و 

روز گذشته نیز با ۶۹ دالر و ۸۸ سنت بسته شد.

چرا چین به ذخایر استراتژیک نفت نیاز دارد؟
ساوت چاینا مورنینگ پست در این باره چنین نوشته 
است: در دهه نود، چین اعالم کرد که در حال برنامه 
ریزی برای ایجاد یک سیســتم ذخیره استراتژیک 
نفتی مشــابه سیستم ایاالت متحده آمریکا است و 
این پروژه به طور رسمی در سال ۲۰۰۷ راه اندازی 
شد. در آن زمان، چین به سرعت در حال خرید نفت 
خام از کشورهایی مانند سودان، عراق و ونزوئال بود 
و از آن زمان به بعد، وابستگی چین به واردات نفت 

از خارج به طور قابل توجهی افزایش یافته اســت.
آمارها نشــان می دهد  در ســال ۲۰۲۰، چین ۷۳ 
درصــد از نفــت مصرفی خــود را وارد کرده که در 
مقایسه با ۴۹ درصد در سال ۲۰۰۷ نسبتی قابل تامل 
اســت. همچنین آمارها بیانگر آن است که چین در 
سال گذشته ۵۴۲ میلیون تن )۴.۱ میلیارد بشکه( 
نفت خریداری کرده اســت که نســبت به سال قبل 
۷.۳ درصد افزایش یافته اســت.    آمار ذخایر نفتی 
چیــن حدود ۲۰۲۰ تا ۲۸۰ میلیون بشــکه برآورد 

می شود اما آمریکا ۲.۷ برابر چین ذخایر نفتی دارد.
چیــن به طور منظم گزارش هایــی در مورد اندازه 
ذخایر نفت خام اســتراتژیک خود منتشر نمی کند، 
بــا ایــن حال اداره ملی آمار در ســال ۲۰۱۷ اعالم 
کرد که ذخایر اســتراتژیک نفت خام این کشــور تا 
اواســط سال ۲۰۱۷ به ۳۷.۷۳ میلیون تن )۲۸۰.۷ 
میلیون بشــکه( رسیده اســت. اما شرکت مشاوره 
انرژی اسپکتس اوایل ژوئیه )تیرماه امسال( برآورد 
کرده بود چین ۲۲۰ میلیون بشــکه نفت در ذخایر 
استراتژیک خود نگهداری می کند که معادل ۱۵ روز 
تقاضای او است.لیو یوتائو، تحلیلگر انرژی اسپکتس 
گفته بود: برداشــت از ذخایر نفت استراتژیک چین 
در پی اختالل تولید در ســکوی مارس شرکت شل 
روی داده که غولهای چینی را وادار کرده اســت به 
دنبال جایگزین دیگری باشند زیرا حداکثر ۱۰ تا ۱۲ 
میلیون بشکه محموله نفت مارس که برای بارگیری 
در شــهریور و مهرماه )سپتامبر و اکتبر( خریداری 
شــده بود، لغو شده اند. اما کارشناسان معتقدند که 
چین مقادیر زیادی نفت خام ذخیره کرده اســت، 
زمانی که قیمت ها در ماه های مارس و آوریل سال 
گذشــته کاهش یافت و وانگ یونگ جونگ، محقق 
ارشد انرژی در آکادمی علوم اجتماعی چین، اندازه 
ذخایر نفت خام چین را معادل واردات خالص مورد 
نیاز برای دوره ۴۰ تا ۵۰ روزه تخمین می زنند.طبق 
استانداردهای تعیین شده توسط آژانس بین المللی 
انرژی، این عدد همچنان بسیار کمتر از ذخایر نفتی 
احتیاطی است که ۹۰ روز واردات خالص را پوشش 
می دهد، اما همین مقدار ذخائر نیز می تواند  نقش 
موثــری در هنگام بــورز بحران به ویژه بحران های 

قیمتی نقش ایفا کند.

خبر ویژه

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت درباره افزایش مصرف گاز و محدودیت های 
واقعی در تولید هشــدار داد. علی فروزنده  گفت: ما با افزایش افسارگســیخته 
مصرف و محدودیت های واقعی در تولید روبه رو هســتیم و ســرمایه گذاری فقط 
برای نگهداشــت تولید در ســطح کنونی گاز، ســرمایه گذاری بسیار زیاد و قابل 
توجهی خواهد بود؛ این واقعیت هایی اســت که باید به صورت شــفاف برای مردم 
توضیح داده شــود.وی ادامه داد: آماده شــدن برای چنین شــرایطی که شرایط 
دشواری هم خواهد بود، به الزام هایی نیاز دارد که بخش مهمی از آن، الزام های 
درون سازمانی و از مهم ترین نکات آن، حرف زدن با مردم به صورت شفاف است 

کــه همان طور که گفتم، از هنرهای ویژه روابط عمومی هاســت.مدیرکل روابط 
عمومی وزارت نفت افزود: اکنون ما با بحران انرژی در سراسر دنیا روبه رو هستیم 
و تصور نکنید این بحران انرژی تنها گریبان نسل آینده و فرزندان ما را می گیرد، 
بلکه هیچ دور نیست که گریبان نسل کنونی را هم بگیرد، پس اگر این واقعیت 
را بپذیریم باید با همه قوا برای رویارویی با این چالش آماده شویم و خط مقدم 
این رویارویی نیز همکارانمان در روابط عمومی ها هستند.فروزنده با بیان اینکه 
باید بکوشــیم همه را درگیر بحث فرهنگی بهینه ســازی کنیم تا نتیجه بهتری 

بگیریم، گفت: از هیچ ظرفیت قابل استفاده ای نباید بگذریم .

کید کرد ؛  مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت تا

گاز  هشدار وزارت نفت درباره افزایش مصرف 
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5بانک و بیمه
خبر ويژه

مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین از راه اندازی متفاوت 
ترین باشگاه مشتریان بانکی خبر داد و افزود: برنامه جامعی از 
ســوی معاون طرح و برنامــه در اختیار روابط عمومی قرارداده 
شــده است که امیدواریم متفاوت ترین باشگاه مشتریان بانکی 

را در شب یلدا راه اندازی کنیم.
سید محمد حسین استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، 
با اشاره به تغییر فضای کسب و کار و ارائه خدمات به مشتریان 
گفت: در ســالهای اخیر رشــد تکنولوژی و رشد استفاده شبکه 
های اجتماعی شــرایط جدیدی را در ارائه خدمات به مشتریان 
ایجاد کرده است، مشتری امروز انتظار دارد خدمات را در همان 
جایــی کــه حضور دارد دریافت کنــد، در واقع ما به عنوان ارائه 

کننده سرویس باید سراغ مشتری بریم.

استاد در جلسه هم اندیشی روسای شعب استان فارس با بیان 
ایــن موضوع کــه در بحث بانکداری دیجیتال دیگر نمی توانیم 
از همان ابزار های تبلیغاتی ســنتی اســتفاده کنیم گفت: امروز 
مشــتریان بانــک توقع دارند در همــان جایی که حضور دارند، 

خدمات دریافت کنند. 
پس بهترین تبلیغ تبلیغی است که در همان نقاط اتصال بانک 
و مشتریان انجام می شود.وی در خصوص خدمات مرکز تماس 
خاطرنشان کرد: ما نقطه اتصال مان را در مرکز تماس دیجیتال 

خواهیم گذاشت. 
مرکز تماس بانک به صورت ۲۴ ساعته در ایام هفته پاسخگوی 
ســواالت مشتریان هستند. سامانه مکاتبات قضایی )کاشف( از 

سوی این مرکز در حال پیگیری است.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین اظهار کرد: 

راه اندازی باشگاه مشتریان متفاوت بانک ایران زمین

خبر ویژه

5
مدیرعامل بیمه رازی: 

شبکه فروش مهم ترین حلقه 
زنجیره صنعت بیمه است

دکتر علی جباری، مدیرعامل بیمه رازی در پنل 
تخصصی شبکه فروش، تحول کسب و کار و رونق 
اقتصادی شــبکه فروش را مهم ترین حلقه اصلی 
زنجیره صنعت بیمه دانست.پنل تخصصی شبکه 
فروش، تحول کســب و کار و رونق اقتصادی به 
ریاست علی جباری- مدیر عامل بیمه رازی و به 
دبیری بهمن سوری دبیر کارگروه شبکه فروش 
سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد.در ابتدای 
این پنل دکتر علی جباری- رئیس پنل با اشــاره 
به اینکه برگزاری همایش های مرتبط با شــبکه 
فروش و ارائه دیدگاه های نمایندگان صنعت بیمه 
تاثیر قابل توجهی بر رشد و توسعه صنعت بیمه 
دارد، گفــت: هویت و یکــی از حلقه های اصلی 
زنجیره صنعت بیمه، نمایندگان و شبکه فروش 
اســت که باید مشــکالت این حلقه واسط میان 
بیمه گزاران و شــبکه های بیمه هرچه ســریع تر 
حل شــود.او با تاکید بر اینکه باید در راســتای 
رفــع دغدغــه و ایجاد فضای بهتر برای شــبکه 
نمایندگی و فروش چاره اندیشــی شــود، گفت: 
تنها چند شرکت آنالین فروش بیمه نامه با مجوز 
و بدون رعایت قوانین شــبکه فروش به فعالیت 
می پردازنــد که ایــن رویه تهدیدی برای فعاالن 
شبکه فروش محسوب می شود.مدیرعامل بیمه 
رازی خاطرنشان کرد: نمایندگان و شبکه فروش 
آمادگــی اســتفاده از تحــول دیجیتال را دارد و 
به طور حتم از دیجیتالی شــدن فرآیند مشاوره، 
صدور و پرداخت خســارت اســتقبال می کند.

رئیس پنل شــبکه فروش، تحول کســب و کار و 
رونق اقتصادی افزود: مهمترین وظیفه در صنعت 
بیمه برعهده نمایندگان فروش است و آنها صرفا 
فروشنده نبوده بلکه کارشناس و متخصص بیمه 
محســوب می شوند.جباری در انتها گفت: نباید 
تحــول دیجیتال بــرای ما تبدیل به نقطه ضعف 
یا تهدید شــود بلکــه باید از آن به عنوان فرصت 
استفاده کرد و برای شبکه فروش و نمایندگان که 
با پراکندگی زیاد در ایران با امکانات محدود فعال 
هستند امکان فعالیت سالم و به روز فراهم شود.

بر اســاس این گزارش، حسین روحی- مدیرکل 
شبکه فروش بیمه ایران، حسین طاهری- رئیس 
شورای هماهنگی انجمن های نمایندگان بیمه، 
عباس رجبی- بهاره میرباقری و ســعید وصال- 
اعضای شورای هماهنگی انجمن های نمایندگان 
بیمه، و عباس شــهریور- عضو انجمن کارگزاران 
دیگر اعضای پنل شبکه فروش، تحول کسب و کار 
و رونق اقتصادی بودند.در این پنل که با محوریت 
تحــول دیجیتال در شــبکه فروش، فرصت ها و 
چالش هــا، بازاریابی دیجیتال در صنعت بیمه و 
نقش آن در توسعه ضریب نفوذ و تحول دیجیتال 
و تاثیر آن بر مدیریت مشتری برگزار شد، بهاره 
میرباقری به ارائه مقاله با عنوان »تحول دیجیتال 
در شبکه فروش، فرصت ها و چالش ها« پرداخت.
در این مقاله به مزایای کســب و کارهای آنالین 
اشــاره و نقــش کارگــزاران در دنیای دیجیتال 
بررسی شد و اینکه امروز در عصر مشتری محوری 
هستیم و تمرکز شبکه فروش باید بر خواسته های 
مشتری باشد و فناوری باید نیازهای مشتریان را 
رفع کند و آنها مشاوره تخصصی و انفرادی الزم 
دارند که باعث ایجاد اعتماد در مشــتریان بشود. 
همچنین بجای تقابل باید کنار تحول دیجیتال 
باشند مثل بیمه سایبری که براساس نیاز مشتری 
محصول طراحی می شود و جایگزینی محصوالت 
دیجیتــال بجای نماینــدگان و کارگزاران خطر 
بزرگی برای این قشــر خواهد بود.در ادامه مقاله 
به چالش های اینشورتک در ایران پرداخته شد و 
سایت های فروش و مقایسه قیمت با تبلیغات زیاد 
که این بازیگران جدید بدون مجوز ۴سال فعالیت 
داشــته اند و به تازگی آیین نامه برای شان تدوین 
شــده است که این بخش بجای تکیه بر خدمات 
مناسب بر تخفیفات غیر مجاز تکیه دارند و مانور 
می دهند و تبلیغات خارج از عرف انجام می دهند 
کــه ضریب نفوذ بیمه را باال نبرده اند فقط باعث 
جابجایی پورتفوی شرکت ها شده اند.مقاله دوم از 
سوی سعید وصال »بازاریابی دیجیتال در صنعت 
بیمه و نقش آن در توسعه ضریب نفوذ« ارائه شد. 
در این مقاله با ارائه تعریف بازاریابی دیجیتال به 
مزایا و معایب آن پرداخته شــد و اینکه با توجه 
به ضریب نفوذ اینترنت در جامعه و سن و مدت 
زمان استفاده از اینترنت در بین کاربران ضرورت 
اســتفاده از بازاریابی دیجیتال بیشــتر مشخص 
می شــود. در ادامه به اهداف بازاریابی دیجیتال 
اشاره شده که از نوآوری، کاهش هزینه ها و تعامل 
با مشتری و… می توان یاد کرد.در انتها در مقاله 
ســوم بــا عنوان »تحول دیجیتــال و تاثیر آن بر 
مدیریت ارتباط با مشتریان« که از سوی عباس 
شــهریور ارائه شــد، ارائه دهنده گفت: به دلیل 
اپیدمی کرونا موضوع دیجیتالی شدن در صنعت 
بیمه در این دوره پررنگ تر شــده است. شهریور 
در مقالــه خــود با بیان مفهوم تحول دیجیتال به 
ارائه راهکارهای پیاده  سازی آن پرداخته است و 
درک وضعیت، تحلیل و تشخیص را الزمه این امر 
دانسته است. او منافع و مزایای مدیریت ارتباط 
با مشــتری را افزایش درآمد با تحول دیجیتال و 
داده های یکپارچه مشتریان و گردش کار بهینه 
عنوان کرده اســت. و نهایتا او معتقد اســت که 
صنعت بیمه در مرحله تســهیل خدمات است و 

تا تحول دیجیتال فاصله بسیاری دارد.

اخبار

اخبار

 در تاریخ 18  و 19 آذر ماه 
صورت می گیرد؛ 

قطع تمامی درگاه های الکترونیکی 
و کارت بانک های ســپه و قوامین

کلیه درگاه های الکترونیکی و کارت بانک ســپه 
و واحد ادغام شــده بانک قوامین سابق از ساعت 
۱۳ ظهر پنج شنبه ۱۸ آذرماه تا ۱۲ ظهر جمعه 
۱۹ آذرماه قطع می شــود و روزهای بعد از آن با 

اختالل احتمالی همراه خواهد بود.
کلیه درگاه های الکترونیکی و کارت بانک سپه 
و واحد ادغام شده بانک قوامین سابق شامل ) 
  )pos(اینترنت بانک ، پایانه های فروشگاهی
،همراه بانک و...( به دلیل مهاجرت سیستمی 
این بانک به ســامانه جامع بانکی بانک ســپه 
، از ســاعت ۱۳ ظهر روز پنج شــنبه ۱۸ آذر 
ماه تا ۱۲ ظهر جمعه ۱۹ آذر ماه قطع و طی 
روزهــای بعد از آن با اختالل احتمالی همراه 

خواهد بود.
با توجه به این مهاجرت همچنین شماره شبای 
کلیه مشــتریان واحد ادغام شــده بانک قوامین 
ســابق تغییر خواهد کرد که صاحبان حسابهای 
ایــن بانک می توانند از طریق درگاهها و پورتال 
اینترنتی بانک ســپه از شماره شبای جدید خود 

مطلع شوند. 
روابط عمومی بانک ســپه ضمن تشــکر از صبر و 
بردباری مشــتریان گرامی ، به دلیل قطعی فوق 

پیشاپیش عذر خواهی می نماید.

 در آمار 8 ماهه نخست سال جاری 
بانک رفاه کارگران اعالم شد؛ 

تشریح جزییات پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه 

اشتغالزایی  در بانک رفاه کارگران

جزئیات تســهیالت قرض الحســنه اشتغالزایی 
بانــک رفــاه کارگران در ۸ ماهه ابتدایی ســال 

۱۴۰۰، اعالم شد.
بانک رفاه کارگران، با هدف ایفای نقش موثر در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی در ۸ ماهه ابتدایی 
سال جاری، ۹۱۷۴ فقره تسهیالت قرض الحسنه 
اشتغالزایی به مبلغ بیش از ۴.۱۹۱ میلیارد ریال 

پرداخت کرده است.
بر اســاس این گزارش، حوزه های "مشــاغل 
خانگی"، "اشتغالزایی" و "کارفرمایان طرح های 
مددجویــی کمیته امداد امــام خمینی)ره(، 
سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی"، جامعه هدف تسهیالت مذکور 
را تشکیل داده اند. الزم به ذکر است، بانک رفاه 
کارگران در ســال های اخیر با توسعه اقدامات 
در زمینه حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی به 
عنوان یکی از بانک های پیشــرو کشور در این 
زمینه شــناخته می شود و پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه اشــتغالزایی از جمله اقدامات 

بانک در این راستا محسوب می شود.

مدیرعامل بانک ملت خبر داد؛ 

طراحی ابزارهای تامین مالی صنعت پتروشیمی توسط بانک ملت
مدیرعامل بانک ملت در همایش الگوی 
مطلوب حکمرانی، موازنه سیاســت، 
اقتصاد و ســرمایه گذاری گفت: بانک 
ملــت ابزارهای مختلفی را برای تامین 
مالی صنعت پتروشیمی کشور طراحی 
کــرده اســت.رضا دولت آبادی در این 
همایــش که دکتــر ربیعی مدیرعامل 
هلدینــگ پتروشــیمی خلیج فارس، 
محبــی فــرد معاون مالی و ســرمایه 
گــذاری هلدینگ خلیج فارس، دکتر 
اخالقی مدیرعامل بانک تجارت، دکتر 
صیدی مدیرعامل بانک صادرات، دکتر 
بلگوری مدیرعامل بانک اقتصاد نوین 
و جمعــی از مدیران، کارشناســان و 
فعاالن پتروشــیمی ها و صنایع بزرگ 
کشــور حضور داشتند، گفت: با توجه 
بــه ۸۰ پــروژه در حال اجرای صنعت 
پتروشــیمی به ارزش ۵۵ میلیارد دالر 
کــه ده میلیارد دالر آن هزینه شــده 
اســت و بالغ بر ۴۵ میلیارد دالر دیگر 
نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد باید 
تاکید کنم که این صنعت آنقدر بزرگ 
اســت که اگر تمام  بانک های کشــور 
ظرفیتهای ســرمایه گذاری خود را به 
کار گیرند باز هم جای کار بیشتر باقی 
می ماند و بنابراین ما باید هر روز بتوانیم 
با طرحهای جدیدی به این صنعت ورود 
کنیم.مدیرعامل بانک ملت با اشاره به 

این نکته که صنعت پتروشــیمی نیاز 
به ســرمایه گــذاری هــای عظیمی 
دارد و امــکان دسترســی به فاینانس، 
ریفاینانس و صندوق توســعه ملی نیز 
وجود ندارد، گفت: به همین دالیل نیاز 
بــه ابزارهای نوین تامین مالی در این 
صنعت کامال به چشم می خورد و بانک 
ملت نیز با رویکرد جدیدی که دارد در 
صدد است تا مدلهای مختلف ترکیبی و 

تلفیقی ســرمایه گذاری را برای تامین 
نیازهای صنعت پتروشیمی ارائه دهد.

دولت آبادی در این همایش  با اشــاره 
به نقدینگی عظیمی که در دست مردم 
ســرگردان است، گفت: یکی از راه ها 
بــرای مولد کردن این نقدینگی جلب 
اعتمــاد مردم برای ســرمایه گذاری 
بیشــتر در صنایع اســت و این با ورود 
حاکمیت امکان پذیر شــده است و هر 

درصدی که از این نقدینگی به چرخه 
تولید برگردد می تواند کمک بســیار 
بزرگی باشد.وی با بیان این نکته که در 
بانک ملت منابع ارزی بسیار بزرگی به 
میزان تقریبا ۱۸ میلیارد یورو به صورت 
مطالبــات از وزارت نفــت وجود دارد، 
افزود: ما می توانیم ده یا بیست درصد 
خریدهایی که صنعت پتروشــیمی از 
وزارت نفت دارد را بابت تســویه بدهی 

بانــک به عنوان فاینانــس در اختیار 
صنعت پتروشــیمی قرار دهیم.مدیر 
عامــل بانک ملت بــه ارائه توضیحاتی 
دربــاره اوراق وکالت پرداخت و گفت: 
یــک قرارداد ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی 
بــا هلدینگ خلیج فارس در خصوص 
انتشــار اوراق وکالت در حال بررســی 
و اجرای نهایی اســت که در آن بانک 
ملــت با اســتناد بر عقــد وکالت این 
اوراق را بــه نام هلدینگ منتشــر می 
کند و شرکتهای مختلف زیر مجموعه 
هلدینــگ مــی توانند برای ســرمایه 
گــذاری در پروژه های مختلف از این 
اوراق اســتفاده کننــد. دولت آبادی با 
اشاره به مدلهای سرمایه گذاری دیگر 
از جمله شرکت پروژه های سهامی عام، 
گواهی ســپرده گــذاری خاص، اوراق 
مشــارکت قابل تبدیل به سهام، خاطر 
نشان کرد: اینها همه ابزارهای جدیدی 
است که بانک ملت برای برآورده کردن 
نیازهای صنعت پتروشــیمی کشور در 
نظر دارد.بر اســاس این گزارش در این 
همایــش، کلیپی در خصوص رویکرد 
و سیاســت های جدید بانک ملت در 
صنعت پتروشــیمی پخش شد.پس از 
پایان همایش نیز مدیران حاضر در این 
گردهمایی در ضیافت نهار به میزبانی 

بانک ملت شرکت کردند.

 : معاون اتکایی و امور بین  الملل بیمه کوثر

صنعت بیمه نیازمند افزایش ظرفیت پذیرش اتکایی است
صنعــت بیمه با ظرفیتی بالــغ بر ۶هزار و ۷۶۰میلیارد 
تومان برای عملیات قبولی اتکایی، نیازمند افزایش این 
ظرفیت اســت.معاون اتکایی و امور بین الملل شرکت 
بیمــه کوثــر ، ضمن بیان ایــن مطلب، تصریح  کرد: در 
قبولی اتکایی با توجه به ظرفیت موجود، امکان بررسی 
دقیق ریسک ها و در نتیجه انتخاب مناسب ترین آن برای 
شرکت پذیرنده وجود دارد. به عالوه، معموال رشته های 
بیمه درمان و اتومبیل که ســبب اصلی زیان ده بودن 
عملیات بیمه گری شرکت های بیمه ای است، در قبولی 
اتکایی با حساســیت بسیار بیشتری بررسی می شود و 
اساســا قبولی اتکایی در این دو رشــته بسیار بسیار کم 
است.محســن امیری زاده یکی از اصول مهم در بحث 
اتکایی را توزیع جهانی ریسک دانست و گفت: بر مبنای 
آموزه های بیمه ای و برای جلوگیری از ضررهای سنگین 

احتمالی، الزم اســت که حتما ریســک های موجود در 
داخل به کشورهای دیگر منتقل شود. در خصوص قبولی 
اتکایی از کشورهای خارجی نیز باید نهاد ناظر، یعنی بیمه 
مرکزی، مجوز قبولی از خارج را صادر کند.وی افزود: با 
توجه به تحریم ها، در عمل، پذیرش و واگذاری اتکایی 
از کشــورهای خارجی در سال های اخیر با سختی های 
جدی و عدیده ای مواجه شده، این مشکالت به گونه ای 
بــوده که تقریبا تمامی عملیــات اتکایی صنعت بیمه 
کشــور با کشــورهای خارجی قطع شده است.معاون 
اتکایی وامور بین الملل بیمه کوثر با بیان اینکه شرکت 
بیمه کوثر در ســال های اخیر تالش های بسیاری برای 
همکاری اتکایی با شــرکت های مختلف خارجی انجام 
داده است، تصریح کرد: امیدواریم با گشایش ها و تسهیل 
تراکنش های مالی با شرکت های خارجی توفیقات خوبی 

در این زمینه به دست آوریم.امیری زاده با اشاره به اینکه 
در حــال حاضــر بیمه مرکزی مجوز قبولی اتکایی را در 
صورتی برای بیمه گران صادر می کند که ســه شرط را 
داشته باشند، خاطر نشان کرد: نخست داشتن سرمایه 
باالی ۵ هزار میلیارد ریال که خوشبختانه سرمایه بیمه 
کوثر اکنون نزدیک به ۶هزارو۵۰۰ میلیارد ریال است. در 
ثانی توانگری شرکت باید باالی ۱۲۰ باشد. سومین شرط 
نیز حضور ۳ نفر کارمند متخصص در زمینه اتکایی در 
شرکت بیمه گر است که تاییدیه صالحیت حرفه ای بیمه 
مرکزی را نیز داشته باشند.وی با بیان اینکه اولین فایده ای 
که قبولی اتکایی برای شرکت بیمه کوثر دارد این است 
که توانایی خوب شــرکت را در ســطوح مختلف فنی و 
مالی نشان می دهد، گفت: برای حفظ این مزیت، طبیعی 
است همواره تالش برای حفظ شرایط در باالترین سطح 

و حتی ارتقای آن، در دســتور کار شــرکت خواهد بود.
معاون اتکایی و امور بین الملل بیمه کوثر درباره منافع 
قبولی اتکایی برای شرکت بیمه، بیان کرد: از محاسن 
دیگر قبولی اتکایی می توان به سودآوری آن اشاره کرد. 
در قبولی اتکایی با توجه به ظرفیت موجود در کشــور، 
امکان بررسی دقیق پذیرش ریسک های مناسب وجود 
دارد و این مهم سبب می شود که قبولی اتکایی در اکثر 
مواقع ســود خوبی را نصیب شرکت کند.امیری زاده با 
بیان اینکه ۱۵ شرکت در صنعت بیمه کشور موفق به 
اخذ مجوز قبولی اتکایی شــده اند، تصریح کرد: از این 
تعداد ۱۳ شــرکت به صورت مستقیم عملیات صدور و 
خسارت در کلیه رشته ها را به صورت فعاالنه پیگیری 
می کنند که یکی از مزایای آن کمک به ارتقای ســطح 

دانش فنی شرکت ها است.

ح کرد؛ رئیس شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران مطر

رشد 73 درصدی مانده تسهیالت اعطایی در ۸ ماهه نخست سال جاری 
رئیس شــعبه اردبیل بانک توســعه صادرات ایران گفت: در ۸ ماهه 
نخست سال جاری مانده تسهیالت اعطایی مبلغ یک هزار و ۶۶۲ 
میلیارد ریال بوده اســت که نســبت به مدت مشــابه سال قبل ۷۳ 
درصد رشد داشته است.نعمت فتحی میزان تسهیالت اعطایی در 
هشت ماهه اول سال جاری را بالغ بر ۹۱۰ میلیارد ریال اعالم کرد 
و گفت: تسهیالت اعطایی شعبه اردبیل نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته ۳۶ درصد رشــد را تجربه کرده است.وی، سهم تسهیالت 
شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران به بخش صنعت و معدن 
اســتان را ۹۰ درصد از میزان تســهیالت پرداختی این بانک اعالم 
کرد و یادآور شد: بخش بازرگانی رتبه دوم را در جذب تسهیالت 
این شعبه داشته است.نعمتی در ادامه اظهار داشت: مطالبات غیر 
جاری شعبه اردبیل طی هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه ۱۶۰ درصد کاهش یافته است. وی در ادامه افزود: بر اساس 
اعالم گمرک استان اردبیل، محصوالت و صنایع صادراتی استان در 

۸ ماهه سال جاری شامل مصنوعات پالستیکی ، شیشه، ام دی اف، 
نئوپان ، ســیب زمینی ، ســبزی ، صیفی جات و مصالح ساختمانی 
بوده است.به گفته رئیس شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران، 

بر اســاس آخرین آمارهای اعالم شــده از سوی گمرک و سازمان 
های ذیربط میزان صادرات اســتان در ۶ ماهه نخســت سال جاری 
۱۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر بوده است.نعمت فتحی گفت: عمده 
محصوالت صادراتی تولید استان، با تامین مالی شعبه اردبیل بانک 
توســعه صادرات ایران به کشورهای جمهوری آذربایجان ، روسیه 
و عراق صادر می شــوند .وی در ادامه مهمترین طرح های تامین 
مالی شده توسط شعبه اردبیل را معرفی کرد و گفت: تامین مالی 
طرح تولید MDF خام شــرکت نگین زرین چوب آرتاویل توســط 
این شعبه، به ظرفیت ۴۸.۰۰۰ متر مکعب در سال، شرایط اشتغال 
مســتقیم برای ۱۰۰ نفر، جلوگیری از خروج بیش از ۲۰ میلیون 
یورو ارز از کشــور و ایجاد حداقل ۱۰ میلیون یورو ارز صادراتی را 
فراهم کرده اســت.بر اســاس این گزارش، تولیدات کارخانه چوب 
آرتاویل، شــامل رویه های درب های مالمینه و مالمینه با مغزی 

MDF می شود.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار 
 در استانهای کشور 

سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد
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ج: رئیس شورای شهر کر

تذکر یا سوال از شهردار را معمول، الزم و شایسته می دانیم
کرج / فاطمه کیاحیرتی - رئیس شــورای شهر کرج 
گفت: ما به استناد جلسات علنی حدود ۶۲ تذکر به 
شــهردار داده ایم و ایشــان ۴۴ مورد آن را پاسخ داده 
اند ولیکن برخی از آن موارد ۱۸ مورد هنوز باقیست 
که امروز با نظر اکثریت اعضای محترم تذکری را نیز 
ارائه خواهیم داشت.جواد چپردار اظهار کرد: امروز که 
دقیقاً چهارماه یعنی ۱۲۰ روز از آغاز کار رسمی شورای 
ششــم می گذرد، من در معیت سایر اعضای محترم 
شــورا و به فضل الهی توفیق خدمتگذاری و نوکری 
مردم فهیم را که موهبت ارزشمند و فرصت مغتنم بوده 
است را یافته ایم.وی ادامه داد: در مرور منصفانه ایام و 
گزارش واقعی عملکرد، هرکدام از اعضای شورا چه در 
فعالیت های فردی یا تصمیمات جمعی در فراز و نشیب 
های بسیار، مقابل رای و نظر مردم و در رصد اصحاب 
محترم رســانه به توفیقاتی دست یافته ایم که البته 
در مورد خودم کاستی، نقصان در مسیر این توفیق، 

گفتمان و عملکرد را نیز ممکن دانسته و در ادامه این 
مسیر به جبران آن اهتمام خواهیم ورزید که ما هنوز 
اول راه و در ســر خط احصاء مطالبات مردم و تحقق 
اولویت های مدیریت شهری قرار داریم.رئیس شورای 
شــهر کرج با بیان اینکه تا کنون ۲۸ جلســه رسمی و 
علنی در صحن شورا برگزار شده است، افزود: بررسی 
حــدود ۸۰ الیحه ۱۶ مــورد از آن فوریتی، مصوبات 
۷۱ مورد، ایراد ۶۰ نطق پیش از دســتور، با طرح ۶۲ 
تذکر به »مصطفی سعیدی سیرایی« شهردار محترم 
و برقراری ۶۰ جلســه کمیســیون های تخصصی در 
کنار طرح های در دســت بررســی که مراحل نهایی 
شــدن را طی می نماید و موارد بســیاری از بازدید 
در مناطق، محالت و ســازمان ها و جلســات استانی 
در بررســی اولویت های شهری و تکمیل پروژه های 
اصلی و جاری را در دستور کار ۴ ماهه شورای شهر تا 
به امروز داشته ایم.به گفته چپردار؛ در همان ابتدا که 

در فرایند انتخاب به شهردار رسیدیم، خطاب به ایشان 
عرض کرده ام  »مادامی که پاکدستی، اهتمام جهادی 
و شایســته گزینی را سرلوحه کار خود قرار دهند در 
معیت شان خواهیم بود« چرا که باور دارم هر کدام از 
ما در رای دادن به شهردار مورد نظرمان و یا ایستادن 
پای شهردار منتخب حتماً رضای خدا و مصالحی را 
مد نظر داشته ایم که به نظرم در رضای خدا همه این 
موارد می تواند در جای خودش، عندالزوم و با بصیرت 
در استمرار همکاری محقق گردد بی تردید به اهتمام 
شهردار منتخب و اقناع اکثریت شورا از عملکرد و پاسخ 
ایشان این مسیر، همراهی با افتخاردر قالب استمرار 
خواهد بود.وی اضافه کرد: ما به استناد جلسات علنی 
حدود ۶۲ تذکر به شهردار داده ایم و ایشان ۴۴ مورد 
آن را پاســخ داده انــد ولیکن برخــی از آن موارد ۱۸ 
مورد هنوز باقیســت که امروز با نظر اکثریت اعضای 
محترم تذکری را نیز ارائه خواهیم داشت.وی تشریح 

داد: بسیار مبرهن است که ما در شورای اسالمی شهر 
خود را ملزم به پاســخگویی و تذکر به شــهردار را نیز 
امری معمول، شایسته و الزم در انجام تکالیفی که از 
آرا و اعتماد مردم به عهده گرفته ایم دانسته و شهردار 
محترم نیز در پاسخ یا اصالح رویه های جاری به تکلیف 
خود عمل خواهند کرد که امید آن می رود تا سرانجام 
این فرایند به اصالح اشکاالت و اجرای مدیریت های 

بهتر در کسب رضایت مردم منجر گردد.
چپــردار در پایان تاکیــد کرد: خطاب موکد به خود 
و همکاران عزیزم در شــورا که خطای حداقلی و یا 
دام های بدخواهان فاســد و منتفع از بیت المال در 
مسیر حضورمان در شورا را بیشتر جدی بگیریم و ان 
شــااهلل با جسارت، دقت، رعایت تقوی، هوشمندی، 
قانون مداری، وحدت و گوش جان سپردن به نصایح 
دلسوزان، در سایه تعامل و دعای خیر خوبان، موفق 

به خدمت با عاقبت به خیری توامان گردیم.

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی: مدیر 

خدمات فرهنگی اجتماعی باید تقویت کننده مفهوم زیارت باشد
مشهد / گروه استان ها: مدیر کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی خراســان رضوی در 
جلســه کمیته فرهنگی خدمات ســفر 
زائرین خراســان رضوی گفت: خدمات 
فرهنگی اجتماعــی باید تقویت کننده 

مفهوم زیارت باشد.
محمد حسین زاده افزود: آن چه در حوزه 
زیارت ماندگار می شــود اثرات و برکات 
معنــوی و تربیتی آن بر زائر اســت.اگر 
این اثرات خوب طراحی شــود بر مجاور 
هــم اثر مثبت دارد، و رفتار زائر و مجاور 
بر هم اثر مثبت می گذارد.وی با اشــاره 
بــه وظایف این کمیته و دســتگاههای 
فرهنگــی گفت: آن چه ما می توانیم در 
حوزه فرهنگی اجتماعی فراهم کنیم که 
همه ذهن زائر را بر حوزه زیارت متمرکز 
کنیم و فضاهای اجتماعی، فرهنگی باید 
طوری طراحی شود که ذهن زائری که به 
ســمت مشهد حرکت می کند را به بعد 
معنوی زیارت ســوق دهد، اگر این فضا 
هــا ذهن زائر را از زیــارت دور کند باید 
مدیریــت کنیم که اصالح و باز طراحی 
شــود.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراســان رضوی افزود: اگر زیارت بتواند 
اثــرات عمیق فرهنگی، معنوی و تربیتی 

بگذارد ما کارمان را درســت انجام داده 
ایم، احصاء و هدف گذاری ظرفیت های 
دستگاهها و ارگانها در کنار فعال سازی 
ظرفیــت های مردمی برای این که همه 
را حول محور زیارت و حرم مطهر جمع 
کنیم وظیفه ماست.وی ادامه داد: ما آهن 
ربا و مغناطیســی به نام حرم مطهر امام 
رضا)ع( داریم و همه ما زائر و مجاور باید 
حــول این مغناطیس اصلی قرار بگیریم 
اگر یکی از ما جهتش فرق کند این کل به 
هم می خورد، همانطور که برخی مکانها 
و فضاهــای تبلیغاتی همخوانی با معنای 

زیارت نــدارد، زائری که وارد بازار برای 
خرید می شود حس جدا افتادن از زیارت 
به او دست می دهد، این فضاها پیوست 
فرهنگی که با زیارت عجین شود ندارد، 
برخــی از فضاهــا و مکانها حتی معنای 
متضــاد دارد.حســین زاده با اشــاره به 
تاثیــرات اجتماعی زیارت گفت: اگر پدر 
و مــادری بعد از زیــارت رابطه خوبی با 
فرزندانشــان پیدا کردند، اگر اختالفات 
زن و شــوهر بعد از زیــارت از بین رفت 
و بــا هم بهتر شــدند مــا وظیفه مان را 
در حوزه زیارت درســت انجام داده ایم، 

خدمــات فرهنگی اجتماعی که در حوزه 
زیــارت فراهم می کنیم باید درســت، 
پیوســته، متصل و تقویت کننده مفهوم 
زیارت باشــد، همه فعالیتهای فرهنگی 
هنری، ســرود، تئاتر، تبلیغات شهری، 
کتاب همه باید در مســیر تقویت مفهوم 
زیارت باشــد هم گفتمان ایجاد شود هم 
رهنمون دهد و هم زیارت انجام شود.در 
ادامه این جلسه حجت االسالم گنابادی 
نژاد سرپرســت معاونــت هماهنگی و 
مدیریت امور زائران اســتانداری با بیان 
این که زیارت یک گوهر و سرمایه است 

گفت: زیارت گوهر و ســرمایه ای اســت 
کــه هــم در نگاه ارزش های ملی، هم در 
عرصــه های معرفتی، هم در ارزش های 
انقالبی و  هم در فرهنگ بومی می تواند 
دســتاوردهای خوبی داشته باشد.وی با 
اشــاره به تعطیلی های ناشــی از شیوع 
بیماری کرونا و منع ســفر ناشــی از این 
بیماری افزود: دو سال سفرهای نوروزی 
تقریبــا تعطیــل بود اما با توجه به بهبود 
شــرایط و بازگشــایی ها باید برای نوروز 
۱۴۰۱ از هــم اکنون با توجه به الزامات 
شــیوع بیماری برنامه ریزی شود. وی بر 
ارتقاء فرهنــگ میزبانی، تولید محتوا و 
محصول، برگزاری رویدادهای فرهنگی 
با توجه به نوآوری و خالقیت تاکید کرد 
و گفت: اگر رویکردهای فرهنگی خدمت 
بــه زائران فعال نباشــد و در حوزه های 
مختلف طرح و برنامه نداشــته باشیم با 
اســتانهای دیگر فرقی نخواهیم داشت، 
بایــد کمیتــه فرهنگی فعال باشــد و با 
اســتفاده از ظرفیت های فرهنگی همه 
دســتگاهها، در همه حوزه های فرهنگی 
اجتماعی، امر به معروف، عفاف و حجاب، 
تبلیغات شــهری و سایر موضوعات طرح 
های ابتکاری و تاثیر گذار داشته باشد.

کوتاه از استان ها

اخبار  استان ها

مدیر کل استاندارد استان اردبیل:

 استاندارد و توجه 
به کیفیت کاالها و خدمات 

الزمه  تقویت تولید ملی است
   اردبیل / گروه اســتان ها: هاشــم عالیی، 
مدیر کل اســتاندارد اســتان اردبیل، در 
جلسه بررسی مسائل مربوط به استاندارد 
سازی تعدادی از واحدهای تولیدی گفت: 
اســتاندارد ســازی کاال و خدمات الزمه 

تقویت تولیدات ملی است .
وی تنهــا راه بــرون رفــت از مشــکالت 
اقتصــادی را قطــع کامل وابســتگی به 
محصوالت خارجی دانســت و اظهار کرد: 
حمایــت از تولیدات داخل به ویژه صنایع 
کوچک و دانش بنیان و استانداردســازی 
مشــاغل خانگــی از جملــه برنامه هایی 
 اســت کــه می توانــد منجربــه جهش 

تولید شود. 
عالیی در ادامه گفت : بدون شــک نقش 
اســتاندارد در رشــد و ارتقای تولید ملی 
و کمــک بــه جهش تولیــد قابل توجه و 
غیرقابل انکار اســت، از همین رو اهمیت 
استاندارد در کمک به رونق و جهش تولید 
و همچنین پیشــبرد چشم انداز اقتصادی 
کشور به حدی بوده که مقام معظم رهبری 
بند ۲۴ سیاســت های اقتصاد مقاومتی را 
به این مقوله اختصاص دادند و بر افزایش 
پوشش استاندارد و ترویج آن فرموده اند.

دبیر شورای استاندارد استان در آخر گفت 
: استاندارد و توجه به کیفیت کاالها الزمه 
تقویــت تولید ملی و افزایش اعتبار آن در 
بازارهای داخلی و خارجی است، بنابراین 
هرچه واحدهای تولیدی به سمت رعایت 
استانداردها و مقوله کیفیت حرکت کنند، 
کاالی ایرانی نزد مصرف کنندگان داخلی 
و خارجی اعتبار و جایگاه بیشتری را کسب 
می کند و این مهم به رونق و جهش تولید 
کمک خواهد کرد.الزم به ذکر است در این 
جلسه پبشنهادات واحد تولیدی مهرآب 
بهشت و شیر االت قیاسی مورد رسیدگی 
قرار گرفت وراه کارهای مناسبی برای حل 

آنها  ارائه شد.

ج: شهردار کر

 ارزش های انسانی
 خون شهدا و آرمان های نظام 

از هر جایگاهی مهم تر است
البرز / گروه استان ها: شهردار کرج گفت: 
در مســیر خدمت رســانی به مردم افراد 
مهم نیســتند و انقالب، شــهدا، والیت، 
تقــوا و اخالق از همه چیز مهمتر اســت.

مصطفی ســعیدی ســیرائی در بیست و 
هشــتمین جلسه علنی شورای شهر کرج 
با اشاره به اینکه پاسخگویی به تذکرات و 
سواالت اعضای شورای شهر از اولویت های 
شــهرداری اســت، اظهار کرد: شهرداری 
خود را ملزم به پاســخگویی به کســانی 
می دانــد که بــا رای و انتخاب مردم وارد 

پارلمان شهری شده اند.
وی بــا بیــان اینکه اجــازه نخواهیم داد 
بدخواهان و معاندین نظام از شرایط موجود 
سوء استفاده کنند، توضیح داد: به عنوان 
فرزند انقالب بیانات نماینده ولی فقیه در 
شهرستان کرج نصب العین قرار داده و با 
تالش مضاعف در کنار سایر همکارانم، در 
مسیر رفع مشکالت موجود گام برمی دارم.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری کرج 
طی چهار ماه اخیر حواشی زیادی را پشت 
ســر گذاشــته، اضافه کرد: بدون شک با 
تعامل و همدلی شهرداری و شورا اتفاقات 
خوبی برای شهر و شهروندان فهیم کرجی 
رقم خواهد خورد.شهردار کرج ادامه داد: 
بدون شــک تذکراتی که اعضای شورای 
شــهر با ۱۲ امضاء به شــهرداری داده اند 
در فرصت مناســب و مقتضی پاسخ داده 
می شود.شــهردار کرج بــا بیان اینکه در 
مســیر خدمت رسانی به مردم افراد مهم 
نیســتند و انقالب، شــهدا، والیت، تقوا و 
اخالق از همه چیز مهمتر اســت، افزود: 
طی چهار ماه گذشــته ســعی کرده ام به 
این شــعارها پایبند باشم و بر همین مبنا 

به خدمت ادامه خواهم داد.
وی بــا بیــان اینکه اتحــاد و همدلی رمز 
توفیــق مدیریت شــهری کرج اســت، 
گفت: نباید اجــازه دهیم مخالفین نظام 
از اختالف نظرهای شــهرداری با شــورا 
سوء اســتفاده کنند.سیرائی تاکید کرد: 
برای من ارزش های انســانی، خون شهدا 
و آرمان هــای نظام از هر جایگاهی مهمتر 
است و امیدوارم به برکت خون شهدا بتوانم 
در ادامه راه برای شــهر و شهروندان مفید 
باشــم و به اعتماد اعضای شورای شهر به 

درستی پاسخ بدهم.

شهردار نظرآباد:

تالش برای کاهش آسیب های 
اجتماعی یک ضرورت است

البرز / گروه استان ها: شهردار نظرآباد با تاکید بر 
اینکه تالش برای کاهش آسیب های اجتماعی 
یــک ضرورت اســت ، گفت:چهــره نظرآباد با 
مشــارکت ســایر نهادها از وجود آسیب های 
اجتماعی پاک می شــود. دکتر علی صفری در 
مراسم تجلیل از بانوان نخبه این شهرستان که 
به همت شورای تشکل های جوانان ،شهرداری 
و شــورای اسالمی شهر، اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان نظرآباد برگزار شد، اظهارداشت: 
امــروز شــهرداری یک نهاد صرفــا عمرانی و 
خدماتی نیست بلکه یک نهاد بزرگ اجتماعی 
و فرهنگی اســت و در حوزه مسایل فرهنگی و 
اجتماعی شهر مسئول است.سکاندار مدیریت 
شهری نظرآباد تصریح کرد: شهرداری در حوزه 
هــای مختلف بخصوص در مســائل اجتماعی 
مسئول است تا هر چیزی که با نشاط جوانان و 
مردم ارتباط دارد با بهره گیری از همه ظرفیت ها 
و امکانات برای کاهش مشکالت مردم سیاست 
گذاری کند.صفری با اشاره به ضرورت همدلی ، 
همکاری و همفکری در راستای آرامش و ارتقاء 
امنیت شهرداری با سایر نهادهای مرتبط بیان 
کرد : انشــاهلل در ســایت گذاری شهرداری  در 
حوزه ســخت افزاری با احداث خانه فرهنگ و 
فرهنگســراها بتوانیم برای بانوان که نیمی از 
جمعیت هســتند و مغفول مانده بتوانیم گام 
اساســی برداریم .شهردار نظرآباد یادآور شد: 
در حوزه نرم افزاری نیز با همکاری اداره ورزش 
و جوانان ، اداره فرهنگ و ارشــاد و شــورای 
فرهنگ عمومی و ســایر دستگاهها برای  ارتقا 
شــاخص های فرهنگی شهر برنامه ریزی های 
جدی انجام شــده اســت تا با برگزاری برنامه 
های شــاد و تفریحاتی که با روح و روان مردم 
نقش داشــته باشیم، مشــکالت آسیب های 
اجتماعــی را کاهش دهیــم.وی با بیان اینکه 
امروز بســیاری از مشــکالت شهرها در حوزه 
آســیب های اجتماعی اســت، افزود: آسیب 
های اجتماعی فقط محصول شــهر نشــینی 
نیســت بلکه پیشرفت تکنولوژی نیز بی تاثیر 
نیست  اگر به خوبی مراقب نشود باعث افزایش 
آن در جامعــه می شــود.صفری با بیان اینکه 
معضالت روحی و روانی و افسردگی معضالتی 
نیست که بتوان به راحتی مدیریت کرد،گفت: 
تمامی امکانات و برنامه های شــهرداری باید 
به ســمت پیشگیری از آسیب های فرهنگی-
اجتماعــی و حــل معضالت اجتماعی برود که 
امروزه بســیاری از خانواده ها با آن دســت به 
کریبان هستند.شــهردار نظرآباد خاطرنشان 
کرد: امروز توسعه شهرها و شاخصه اینکه یک 
شهر توسعه یافته است به تعداد ساخت پل غیر 
همسطح و  برج و مراکز تجاری نیست ،شاخص 
های اســتاندارد شهرها به تعداد صندلی های 
ســینما و باشگاههای ورزشی و سرانه مطالعه 
شــهروندان است.صفری تاکید کرد: با حمایت 
اعضای شــورای شــهر مقرر شــده باغ بانوان ، 
بوســتان خانواده ، مســیر سالمت و فرهنگی 
و پاتوق شــهر در راســتای کاهش آسیب های 

اجتماعی در اولویت احداث قرار گیرد.

مسئول بسیج دانشجویی استان سمنان:

 رسالت بسیج دانشجویی
 تربیت نیروی 

در تراز انقالب است

سمنان / گروه استان ها:  محمدامین بخشیان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت 
شــانزدهم آذرماه روز دانشــجو اظهار داشت: 
مســئله محــوری رویکرد اصلی ما در بســیج 
دانشجویی است و لذا در این راستا باید نگاه جامع 
داشته باشیم.وی افزود: در پیاده سازی رویکرد 
مســئله محوری در حوزه پژوهش و فناوری در 
تدوین سند نظام جامع استان، هسته پژوهشی 
شمسا آغاز به کار کرده است.وی ادامه داد: طرح 
راهیان پیشرفت در حوزه فناوری با بهره گیری 
از طرح راهیان نور در حال شــکل گیری اســت 
کــه باعث خوداتکایی و امید و نشــاط در بین 
جوانان می شــود.فرمانده ناحیه دانشــجویی 
اســتان ســمنان تصریــح کــرد: از مهم ترین 
رســالت های جوان انقالبی، مطالبه گری است 
و لــذا نیازمنــد حرکت تحولــی در این حوزه 
هســتیم.وی افزود: ورود جهادی به عرصه های 
مختلف برای حل مسائل از دیگر مأموریت های 
بســیج دانشجویی است که نمونه های آن را در 
موضوع کرونا مشاهده کرده اند.حجت االسالم 
فرزین مســئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه 
دانشجویی استان سمنان در این جلسه گفت: 
نقش ویژه و پررنگ دانشــجویان در پیشــبرد 
انقالب اســالمی بر هیچ کس پوشیده نیست و 
امــروز هم دانشــجویان در عرصه های مختلف 

ایفای نقش می کنند.

استانها 6

با تالش متخصصان داخلی گام مهمی در راستای کاهش هزینه برق برداشته شد؛

نصب بانك خازنی FCB در شرکت فوالد مبارکه 
اصفهــان / گروه اســتان هــا: متخصصان توانمند داخلی توانســتند با 
برنامه ریزی های الزم جهت کاهش مصرف توان راکتیو پست برق، موفق 
به نصب بانک خازنی FCB در پســت برق شــهید خرازی شــرکت فوالد 
مبارکه شــوند تا گام مهمی در راســتای کاهش هزینه های برق بردارند 
و پشــتیبانی بهتری از روند تولید در این صنعت داشــته باشند. علیرضا 
عباســی رئیس پروژه فرایندهای انرژی و ســیاالت شرکت فوالد مبارکه 
 AIS، اظهار کرد: پست برق شهید خرازی از ۳ مجموعه اصلی با عناوین
NIS2 و MIS2 تشــکیل شــده است؛ AIS کلیدخانه ۴۰۰ کیلوولت است 
که برق ۴۰۰ کیلوولت را از ۲ مسیر تیران و چهلستون )شبکه سراسری 
ایران( به پست NIS2  یا پست زنده رود انتقال می دهد.وی افزود: پست 
NIS2 که به صورت  GIS)پســت عایق گازی( اســت، برق ۴۰۰ کیلوولت 
را به ترانســفورماتورهای ۴۰۰/۶۳ کیلوولت می رســاند؛ برق با ولتاژ ۶۳ 
کیلوولت حاصل از تبدیل ترانسفورماتورها به پست MIS2 منتقل می شود 
و ازآنجا به مصارف نواحی مختلف ازجمله پســت گندله ســازی، پســت 
احیای مستقیم و پست احیای مستقیم شهید خرازی ارسال می شود؛ از 
مصارف اصلی دیگر این پست، ناحیه نورد گرم ۲ است که هنوز ساخته 

نشده، ولی در مصارف این پست پیش بینی شده است.وی اضافه کرد: این 
هزینه زیاد، همکاران اجرای پروژه های ناحیه انرژی و سیاالت، توزیع برق 
و دفتر فنی ناحیه انرژی و ســیاالت و مهندســی کارخانه را بر آن داشــت 
تا چاره ای برای رفع این مشــکل بیابند که به همین منظور مقرر شــد 
درخواست پروژه اولویت دار از سمت ناحیه انرژی و سیاالت صادر شود، 

ولی با توجه به زمان بر بودن روند انجام چنین پروژه ای، برای رفع موقتی 
SVC و ســریع مشــکل به وجودآمده، تصمیم بر این شد که از خازن های
های پست MIS1 که فعال از شبکه خارج است، استفاده شود.رئیس پروژه 
فرایندهای انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه ابراز داشت: مطالعات 
مقدماتی و فعالیت های مربوطه توسط اجرای پروژه های انرژی و سیاالت 
و واحد توزیع برق و دفتر فنی ناحیه انرژی و سیاالت آغاز شد و در ادامه 
انجام فعالیت های مقدماتی، واحد طراحی مهندســی کارخانه نیز انجام 
مطالعات تکمیلی و نهایی طرح را با همکاری واحدهای مذکور دنبال کرد.

وی تأکید کرد: مجموعه فعالیت های مذکور منتج به نصب یک مجموعه 
FCB مناســب و منطبق بر اصول مهندســی در پست برق شهید خرازی 
شــرکت فوالد مبارکه شــد؛ این فرایند حدود ۳ ماه طول کشید و نهایتا 
حاصل کار، صفر شدن مبلغ جریمه مصرف توان راکتیو پست است که 
حدود ۸۰ میلیارد ریال در ماه بود.عباسی اذعان داشت: کل هزینه اجرای 
طرح اعم از بررسی های مهندسی و هزینه نصب و راه اندازی، کمتر از ۶ 
میلیارد ریال بوده است؛ راه اندازی سیستم جدید از ابتدای مهرماه انجام 

شد و تاکنون با موفقیت به فعالیت خود ادامه داده است..

خبر ویژه

گلســتان / گروه اســتان ها: فرمانده انتظامی اســتان گلستان از کشف ۱۸ 
هزار و ۳۵۰ لیتر انواع روغن و سموم کشاورزی احتکارشده به ارزش بیش 

از ۱۰ میلیارد ریال در گنبدکاووس خبر داد.
ســردار محمدســعید فاضل دادگر اظهارکرد: در راستای اجرای طرح ارتقاء 
امنیــت اجتماعی با محوریــت مبارزه با قاچاق کاال، ماموران پلیس آگاهی 
گنبــدکاووس پــس از چندین روز کار اطالعاتی و فنی موفق به شناســایی 
محل نگهداری اقالم احتکاری در یک انبار شــدند.فرمانده انتظامی اســتان 

گلستان افزود: ماموران با همراهی نمایندگانی از اداره تعزیرات حکومتی و 
اداره صنعت و معدن شهرستان جهت بازرسی و انجام کارشناسی به محل 
اعزام که مقدار ۱۸ هزار و ۳۵۰ لیتر انواع روغن و سموم کشاورزی کشف و 
مشخص شد که اقالم مکشوفه در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و احتکار 
شــده اســت.وی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه و معرفی وی به 
مراجع ذیصالح، بیان کرد: برابر اعالم کارشناسان ارزش ریالی اقالم مکشوفه 

بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان گلستان خبر داد؛

کاووس  گنبد  کشاورزی احتکاری در  کشف ۱۰ میلیارد ریالی سموم 
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کوتاه از جامعه

لودگی هوای پایتخت و سردرگمی مدارس؛ آ باز هم بحث تکراری 

آلودگی هوا در مدارس تهران را تخته کرد
رئیــس مرکز ملــی پیش بینی و مدیریت 
بحران مخاطــرات وضع هوا با بیان اینکه 
امروز )۱۷آذر( در بیشــتر مناطق کشــور 
جوی آرام و پایدار حاکم اســت، گفت: در 
شــهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش 
غلظت و انباشــت آالینده هــای جوی و 
کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود. سال 
هاست که از بین رفتن آلودگی هوای کالن 
شــهرهای کشور و به ویژه تهران خصوصا 
در فصل زمستان و با به وجود آمدن پدیده 
وارونگی هوا و به دنبال آن افزایش آلودگی 
در فصول سرد سال، گره خورده به میزان 
بارندگی در روزهای آلوده. در واقع به مدد 
باد و باران است که تعداد روزهایی که هوای 
تهران و کالن شهرها سالم می شود و مردم 
این شــهرها مجال نفس کشیدن پیدا می 
کنند افزایش می یابد.اما اگر بادی نیاید و 
بارانی نبارد آن وقت است که نفس پایتخت 
و کالنشهرهای آلوده کشور به شماره می 
افتــد. از طرفی مناطقی که آلودگی هوای 
ناشی از سوخت های فسیلی در آنها اتفاق 
افتاده باشد، هنگام بارندگی دچار باران های 
اســیدی می شوند که مضرات زیادی برای 
بدن دارد. اما در این بین راه حل و تصمیم 
گیری های مدیران شــهری برای کاهش 
آالینده ها خصوصا در تهران همان تصمیم 
های همیشگی است. مثال دو روزی مدارس 
را تعطیل می کنند. تردد کامیون ها محدود 
می شود و کارخانه ها و صنایع نیز از فعالیت 

منع می شوند.

تعطیلی مهدهای کودک و غیر حضوری 
شدن مدارس تهران 

صبح دیروز ســه شــنبه )۱۶ آذر( کمیته 
اضطرار آلودگی هوا تشــکیل جلسه داد. 
ملکــی معاون هماهنگی امــور عمرانی 
اســتانداری تهران در تشــریح مصوبات 
این جلسه ،گفت: همانند مصوبات جلسه 
قبلی همه موارد اعالم شــده در جلســه 

قبــل بــرای امروز و فــردا یعنی روزهای 
چهارشــنبه و پنجشــنبه هفتــه جاری 
اجرایی خواهد شــد.به این ترتیب کنترل 
دقیــق تر خودروهــای فاقد برگه معاینه 
فنــی و جلوگیری از تــردد این خودروها 
اجرایی خواهد شد. همچنین ممنوعیت 
تردد شــبانه کلیه خودروهای گازوئیلی 
و جلوگیــری از انجــام کلیه فعالیت های 
عمرانــی که موجب تشــدید آلودگی هوا 
می شــود، اجرایی می شــود.وی افزود: 
جلوگیری از روشــن ماندن اتوبوس ها و 
مینی بوس ها در پایانه های مســافربری، 
نظارت ویژه برای جلوگیری از ســوزاندن 
زباله، استقرار پایگاه های سیار فوریت های 
پزشکی، اورژانس، هالل احمر با جانمایی 
مناطــق آلوده تــر و پرترددتر به منظور 
کاهش زمان دسترسی به پایگاه ها از دیگر 
مصوبات این جلســه است.وی تاکید کرد: 
کلیه مهدهای کودک در شهرستان های 
تهران، قرچک، پاکدشت، ورامین و پیشوا 
تعطیل خواهند بود و مدارس نیز در کلیه 

مقاطع برای امروز و فردا یعنی چهارشنبه 
و پنج شنبه هفته جاری در شهرستان های 
تهران، قرچک، پاکدشت و ورامین و پیشوا 
به صورت غیر حضوری برگزار می شوند.به 
گفته وی، موافقت مدیران با مرخصی اولیا 
کودکانــی که به مهدکودک می روند و یا 
دانش آموزان مشغول به تحصیل در مراکز 
پیش دبســتانی ، دبستان ها و دبیرستان 
ها باید مــورد توجه قرار گیرد.وی افزود: 
تعطیلی موقت واحدهای صنعتی، کارخانه 
ها و مراکز موثر در تشــدید آلودگی هوا ، 
اســتفاده از ســوخت مایع در نیروگاه ها و 
صنایع مجاور کالن شهرها ممنوع خواهد 
بود و شــرکت ملی گاز ایران موظف است 
برای تعمیر سوخت گاز مورد نیاز نیروگاه 
ها و ســایر واحدهای متصل به شبکه گاز 
رســانی که فعالیت آنها دراین شــرایط 
ضــروری اســت، برنامه ریــزی کند.وی 
تاکید کرد: اطالع رســانی برای خودداری 
از فعالیت های ورزشی در محیط های باز 

نیز باید توسط رسانه ها انجام شود.

تعطیلی »فعالیت حضوری« 
دانش آموزان تهرانی 

مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش 
شــهر تهران هم در مــورد مصوبه کارگروه 
اضطــرار آلودگی هوای تهــران در رابطه با 
تعطیلــی فعالیت حضــوری دانش آموزان 
طی امروز چهارشنبه )۱۷ آذر( و پنجشنبه 
)۱۸آذر(، گفــت: با توجه به مصوبه کارگروه 
اضطــرار آلودگــی هوای تهــران، فعالیت 
حضوری دانش آموزان طی امروز چهارشنبه 
و فردا  پنجشنبه در تمام مدارس تعطیل اعالم 
می شود. وی افزود: فعالیت های غیرحضوری 
دانش آموزان همچنان پابرجاســت و کادر 
اداری مدارس هم برای مدیریت آموزش های 
غیرحضــوری، در مدارس فعال خواهند بود 
و صرفا فعالیت حضــوری دانش آموزان در 

مدارس تعطیل اعالم می شود.

تلفات انسانی آلودگی هوا فراتر از کرونا
بر اســاس این گزارش، نیمه دوم  هر ســال 
با اوج گرفتن آلودگی هوا در کالن شهرهای 

کشــور، این پرسش تکراری، پررنگ می -
شــود که به راستی چرا این معضل هر سال 
بدتر شده و کسی را یارای حل آن نیست؟ 
معضلی که بر اساس پیشینه ها، در دنیا به 
بیش از ۱۴۰ سال پیش و در ایران )تهران( 
به سال ۱۳۴۶ خورشیدی برمی  گردد.با بروز 
و ظهور کرونا، ظاهرا میزان مرگ ومیرهای 
آالینده  های هوا به حاشــیه رفته است؛ اگر 
آمار تلفات چند ســال اخیر بر اثر آلودگی 
هوا را در کشــور بررســی کنیم، به رقمی 
بســیار وحشتناک  تر از مرگ  های کرونایی 
دو ســال اخیر می  رســیم اما اینکه چرا این 
میزان مرگ ومیر چندان مورد توجه نیست 
و دولت  های مختلف در هشت سال دولت-

 داری  هر کدام به گونه ای از زیربار مسئولیت 
آن شانه خالی می  کنند و نهادهای غیردولتی 
نیز همین رفتار را دارند، قابل تامل  تر است.
براســاس گزارش ســال گذشته اداره کل 
محیط زیســت و توسعه پایدار شهرداری 
تهران، ســالیانه ۳۰ هزار نفر در کشــور بر 
اثر آلودگی هوا جان می  ســپارند؛ رقمی که 
اگر امسال بیشتر نشده باشد، حداقل ثابت 
مانده است؛ این رقم بزرگ اما در بررسی  های 
وزارت بهداشــت حتی به ۴۲ هزار نفر هم 
می  رســد؛ گروه »سالمت هوا و تغییر اقلیم 
مرکز سالمت محیط و کار« وزارت بهداشت 
اعالم کرده، مواجهه طوالنی  مدت با آالینده 
ذرات معلق در کشور، سالیانه باعث بروز ۴۱ 
هزار و ۷۰۰ مورد مرگ زودرس می شــود.

یک محاســبه سرانگشتی نشان می  دهد 
تلفات انســانی آلودگی هــوا فقط در ۳، ۴ 
ســال گذشــته بیشتر از ۱۳۰ هزار نفر آمار 
رسمی است که از بهمن ۹۸ تا امروز بر اثر 
کرونا جان باخته  اند!.به نظر می  رسد آلودگی 
هوا در تهران و شهرهای صنعتی کشور چنان 
عادی و تکراری شــده که کســی به شمار 
کشته  های سالیانه آن توجه نمی  کند و حتی 
خســارات هنگفت چند میلیارد دالری هم 

توجهی برنمی  انگیزد. 

7جامعه
37 هــزار و 22۸ دهیاری 

در کشور فعال است
معــاون امور دهیاری های ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشــور 
گفت : از ابتدای تشکیل نهاد دهیاری 
تاکنــون ۳۷ هــزار و ۲۲۸ دهیاری در 
کشور مجوز گرفته و فعالیت می کنند.
علی قربانی افزود: وزیر کشور با تاسیس 
۵۲ دهیــاری جدید در روســتاهای 
اســتان خراسان جنوبی و ابالغ آن به 
اســتانداری این استان موافقت کرده 
اســت.وی افــزود: در این ابالغیه ذکر 
شده که پیشنهاد تاسیس دهیاری در 
تعدادی از روستاهای استان خراسان 
جنوبــی با عنایــت به مــاده واحده 
قانون تاســیس دهیاری های خودکفا 
)مصوب۱۳۷۷.۴.۱۴( و در صورتی که 
خارج از محدوده شــهرهای همجوار 
باشــند، بالمانع اعالم می شــود.  بر 
اســاس این گزارش، بــا موافقت وزیر 
کشــور در کلیه روستاهای باالی ۲۰ 
خانــوار نیز مجوز تاســیس دهیاری 
ها صادر خواهد شــد که براین اساس 
صد درصد جمعیت روســتایی کشور 
می تواننــد از خدمــات نهاد دهیاری 
بهره منــد شــوند. همچنین با اصالح 
آیین نامه اجرایی شــورا ها در ســال 
۱۳۹۸ هم دســتورالعمل درجه بندی 
دهیاری ها بر اســاس شــاخص های 
جمعیت، وســعت و درآمد، مرکزیت 
دهستان یا بخش و دارا بودن ظرفیت 
گردشگری روستا از درجه یک  تا شش 
برای اصالح به استانداری ها ابالغ شده 

است.

چه شاخص هایی باید 
در تعیین حداقل حقوق 

کارگران لحاظ شود
رییس فراکسیون کارگری مجلس در 
مورد حداقل حقوقی که باید در ســال 
۱۴۰۱ بــرای کارگران کشــور تعیین 
شود، گفت: تعیین دستمزد کارگران 
بر اســاس هم مفاد ماده ۳۱ قانون کار 
و هم تصمیم اتخاذ شــده در جلسات 
ســه جانبه شورای عالی کار با حضور 
نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران 
صــورت می گیرد.علی بابایی کارنامی 
افزود: امســال با حساسیتی که دولت 
جدید دارد قطعا دقیق تر و شفاف تر و 
با ســرعت بیشتری به تعیین حقوق و 
دســتمزد کارگران خواهند پرداخت.
وی تصریــح کرد: البته تعیین حقوق 
و دســتمزد بــرای کارگــران باید به 
گونه ای باشــد که این قشر بتوانند به 
راحتی به تامین معیشــت و رفاه خود 
و خانواده هایشان بپردازند اما متاسفانه 
در شرایط کنونی وضعیت آنها به هیچ 
وجه مطلوب نیســت و حتی در تامین 
معیشــت با مشــکل جــدی مواجه 
هســتند.وی افزود: به نظر می رســد 
دســت های پشت پرده ای سعی دارند 
که وضعیت موجود را برهم بزنند و در 
حالی که کارگران و کارمندان به دنبال 
دریافت حقوق باالتری در سال ۱۴۰۱ 
هســتند، عده ای برای تعیین حقوق 

حداقلی برای آنها تالش می کنند. 

لزوم افزایش ارزش سبد 
غذایی حمایت از کودکان 

دچار سوء تغذیه
معــاون حقوقی و امور مجلس کمیته 
امداد با اشاره به برنامه رفع سوء تغذیه 
مادران باردار و شیرده و کودکان دچار 
ســوء تغذیــه زیر ۵ ســال که کمیته 
امداد به عنوان مجری برنامه و وزارت 
بهداشــت به عنوان دستگاه شناسایی 
کننده این اقشــار نیازمنــد فعالیت 
می کنــد، اظهار کرد: کمیته امداد در 
زمینه پرداخت ســبد کمک معیشتی 
بــرای زنان باردار و مادران شــیرده یا 
برای کودکان دچار ســوء تغذیه زیر ۵ 
ســال مجری و وزارت بهداشت مکلف 
به شناســایی این افراد است و بودجه 
و اعتبارات این برنامه از ســوی بنیاد 
علوی تامین می شود.جعفر صباغیان 
با اشاره به اینکه با توجه به تورم موجود 
در کشــور سبد غذایی برای حمایت از 
مادران باردار و شیرده و کودکان دچار 
سوء تغذیه، به ارزش ۱۰۰ هزار تومان 
کفاف نمی دهد، گفت: لذا کمیته امداد 
در بودجه ســنواتی ۱۴۰۱ پیش بینی 
و پیشــنهاد داده تا ارزش سبد غذایی 
برای حمایت از این قشر افزایش یابد.

ح مدیریت هوشمند  جزییات اجرای طر
کرونا اعالم شد

کسن  کنترل  الکترونیک وا
نزده ها و کرونا مثبت ها 

معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار 
وزارت بهداشــت درباره طرح محدودیت 
هوشــمند کرونا، گفت: مصوبه ششم آذر 
ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا به این طرح 
اشــاره دارد و این طــرح که از )۱۵ آذر( 
آغاز شــد بــر مبنای واکسیناســیون و 
اجرای پروتکل های بهداشــتی اســت.
مهندس محســن فرهادی افزود: با توجه 
به افزایش پوشــش واکسیناسیون مقرر 
شد روش کنترل ها و نظارت ها تغییراتی 
داشته باشد.این طرح ۵ الزام اساسی دارد 
که یکی از آنها برای کارکنان دولت و مورد 
دوم بــرای واحدهــای صنفی، صنعتی و 
کارگاهی، مورد سوم برای مراکز آموزشی، 
مــورد چهارم برای مناســبت های ملی، 
مذهبــی و آیینی و مــورد پنجم مربوط 
به ترددها اســت.وی افزود: دستورالعمل 
مربوطه برای پنج مورد ذکر شــده خود 
به دو گــروه خدمت دهندگان و خدمت 
گیرنــدگان تقســیم می شــود و ارائــه 
دهنــدگان خدمــت از ۱۵ آذر موظــف 
هســتند خدمت خود را به کســانی ارائه 
دهند که اوال پروتکل های بهداشــتی را 
رعایت کنند و دوما واکســن زده باشند.
فرهــادی تاکید کرد: زمینه اجرای طرح 
بر سامانه اســتوار است؛ یعنی کنترل ها 
سامانه ای و الکترونیک است به طور مثال 
اگر قرار است به سینما برویم باید واکسن 
زده باشیم و در صورتی از طریق سایت به ما 
بلیط فروخته می شود که با ارائه کد ملی یا 
QR کد کارت واکسن ثابت کنیم واکسن 
تزریــق کرده ایم. یا در مثال بعدی زمانی 
می توانیــم بلیط هواپیما، قطار یا اتوبوس 
بخریم که سامانه، تزریق واکسن و بیمار 
نبــودن فرد را تاییــد کند.او افزود: چون 
ســامانه های دستگاه های مختلف در این 
طرح درگیر هســتند، اجرای طرح فاز به 
فاز جلو می رود و تدریجی است. کارکنان 
دولت به شــکل اینترنتی از طریق گیت 
بررسی می شوند و تدریجا سامانه زیر بار 
می رود تا کل خدمات ذکر شده را پوشش 
دهد.فرهادی با اشــاره به اینکه ترددهای 
بین اســتانی هم شامل طرح محدودیت 
هوشمند کرونا می شود، اظهار کرد: زمانی 
افراد می توانند با ماشــین شخصی تردد 
کنند که در صورت قرمز یا نارنجی بودن 
یک شــهر، واکسیناســیون را انجام داده 
باشند. رصد خودروها از طریق پالک آنها 
انجام می شــود.اگر شــهری قرمز باشد و 
فردی بخواهد به آن ســفر کند باید وارد 
سامانه الکترونیک پلیس راهور شود و کد 
ملی را ثبت کند و اگر واکسن تزریق کرده 
باشند و بیمار نباشند اجازه سفر خواهند 
داشــت و اگر اجازه ســفر صادر نشــود و 
ســفر کنید مانند گذشته جریمه اعمال 
می شــود که قابلیت دوبرابر شــدن هم 
دارد. این قانون مشــمول صاحب ماشین 
می شــود و سرنشینان کنترل نمی شوند. 
از طرفــی قرار اســت به صــورت رندوم 
چک پلیس در مســیر هم ماشین هایی را 
بررسی کند که در این شیوه سرنشین ها 
هم کنترل می شــوند.وی افزود: با اجرای 
تدریجی ســامانه ، تاالرهــای پذیرایی، 
رســتوران ها خصوصا آنهایی که پذیرش 
مشتری در محل دارند و... هم به سامانه 
اضافه می شــوند. در واحدهایی هم مانند 
نانوایی ها شــاغلین موظف هســتند که 
بیمار نباشند و واکسن تزریق کرده باشند.
وی دربــاره جرایم تخلفات، تصریح کرد: 
جرایم در قسمت ترددها در صورت عدم 
رعایت نکات ذکر شــده اعمال می شود. 
ورود بــدون اعــالم کد ملی به ســامانه 
پلیــس راهور به شــهر قرمز یک میلیون 
تومان، شــهر نارنجی ۵۰۰ هزارتومان و 
شهر زرد ۲۰۰ هزارتومان است.وی افزود: 
برای ســایر بخش ها هم جرایم متفاوت 
اســت؛ مثال کارمندان دولت که واکسن 
تزریق نکردند ممانعت از ورود داشــته و 
غیبــت می خورند.در واحدهای صنفی تا 
یک ماه پلمب درنظر گرفته شــده است.
وی در پاســخ به ســوالی درباره بســتر 
اجــرای طرح هوشــمند مدیریت کرونا 
در حمــل و نقل عمومی درون شــهری، 
بیان کرد: در شهرهای بزرگی مثل تهران 
عمال امکان کنترل تردد درون شــهری 
در اتوبــوس و متــرو به دلیل هجوم افراد 
منتفی است و فعال فکری برای حمل و نقل 
عمومی درون شــهری نشده است؛ البته 
با استقرار طرح در سایر قسمت ها امکان 
ورود بــه این حوزه هم فراهم می شــود.
فرهــادی با تاکید براینکه تنها شــاخص 
سامانه هوشــمند مدیریت کرونا تزریق 
واکسن نیست، گفت: شاخص مهم دیگر 
عدم ابتال به بیماری اســت. این اقدامات 
ضریــب اطمینــان را افزایش می دهد.او 
تاکید کــرد: میانگین رعایت پروتکل ها 

در کشور ۴۶.۴۶ درصد است.

خبر ویژه

معــاون آمــوزش و فرهنــگ ترافیک پلیس راهور تهــران بزرگ گفت: مالکان و 
متصرفان تهرانی که موتورســیکلت های توقیفی دارند می توانند با در دســت 

داشتن حداقل مدارک برای تحویل موتورسیکلت خود اقدام کنند.
ســرهنگ علی همه خانی افزود: مرحله اول طرح ویژه ترخیص موتورســیکلت 
های توقیفی تا ۱۷ بهمن ســال گذشــته بود که با اســتقبال خوب دارندگان این 
موتورســیکلت ها مواجه شــد و هم اکنون نیز این فرصت همچنان برای مالکان 

موتورسیکلت های توقیفی ادامه دارد.
وی گفت: با تسهیالتی که به دستور فرمانده ناجا برای ترخیص موتورسیکلت هایی 
که بین بازه زمانی ســال های ۹۰ تا ۹۸ به پارکینگ ها منتقل شــده اند، از جمله 

کاهش هزینه نگهداشت بر اساس مصوبه سال ۹۴ هیئت وزیران و عدم دوبرابر 
شدن جریمه های آنان در مدت توقیف و به همین منظور این مالکان و متصرفان 
)و نماینده قانونی آنها( فرصت را غنیمت شــمرده و با در دســت داشتن مدارک 
در دفاتر پلیس + ۱۰ شهر تهران حضور یابند.وی افزود: افرادی که مدارک آنها 
ناقص اســت، می توانند به آدرس بلوار خلیج فارس، خیابان هالل احمر مراجعه 
و برای ترخیص موتورســیکلت اقدام کنند.وی گفت: در خصوص نقص مدارک 
ســازوکارهایی اندیشیده شــده که مراجعان می توانند در طی مراحل ترخیص 
مانند نداشــتن بیمه، داشــتن خالفی باال و مدارک دیگر نســبت به ارائه تعهد و 

رفع نواقص و تقسیط بدهی اقدام کنند.

خبر خوش پلیس راهور برای موتورسواران پایتخت

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد:

لزوم ایجاد شغل برای دانشجویان 
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات گفت: 
فلســفه ورود به دانشــگاه باید بر اساس آمایش 
اســتخدامی صورت بگیرد و مشــخص شود چه 
میزان شــغل با توجه به نیاز جامعه باید شــکل 
بگیرد. امروز دانشــگاه ها در کنار افزایش سطح 
علمــی متقاضیان، باید مســیری بــرای ورود 
دانشجویان به بازار کار باشند و  بیشتر خانواده ها 
از حداکثر توان خود برای رسیدن فرزندان خود 
به این جایگاه علمی و موقعیت اجتماعی استفاده 
 کنند. محمد وحیدی گفت: اگر بتوانیم بر اساس 

نیاز جامعه و آمایش استخدامی اقدام به پذیرش 
دانشجو کنیم بی شک شاهد کاهش بیکاری در 
کشــور خواهیم بود به فرض مثال اگر مشخص 
شود چه میزان پزشک، پرستار، مهندس و حتی 
کشاورز در شهرها و استان های کشور نیاز است 
می توان بومی گزینی را در راس استخدام کشور 
قرار داد. متاسفانه آمایش استخدامی در کشور ما 
وجود ندارد که دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی 
بیکار می مانند و یا در مشاغلی غیر از رشته ای که 
در آن تحصیل کرده اند مشغول به کار می شوند.

وی گفت: فرآیند آموزشــی و مهارتی با فقدان 
اتصال به دوره آموزشــی از آموزش و پرورش تا 
آموزش عالی در کشور درک نشده است و حتی 
در اسناد باال دستی باید به گونه ای برنامه ریزی 
شــود که بعد از فارغ التحصیلی دانش آموزان و 
دانشجویان بتوانند وارد بازار کار شوند.وحیدی 
یادآور شــد: آنچــه در دولت های قبل مطرح و 
تاکید شده این است که دولت   ها وظیفه ای برای 
ایجاد اشتغال ندارند اما موظف به ایجاد فرصتی 
برابر برای تحصیل فرزندان هســتند؛ بر همین 

اساس جای سوال است اگر دولت اجازه تحصیل 
رایگان در دانشگاه های دولتی را می دهد و اقدام 
به پذیرش دانشــجو با ظرفیت های مختلف در 
رشــته های مختلف می کند؛ آیا می تواند زمینه 
اشتغال آنها را فراهم کند؟ اما و اگرهایی عنوان 
می شود که دولت فقط موظف به ایجاد آموزش 
رایگان است نه اشتغال؛ با تمام این تفاسیر باید 
بپذیریم که دولت موظف به ایجاد مهارت برای 
دانــش آموزان و دانش آموختگان دانشــگاهی 

است.

آموزش و پرورش به تایید رئیس جمهور رسید نظام جامع مشاوره 
سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
در نهصد و نود چهارمین جلســه شــورای عالی آموزش و پرورش که 
در هفدهم خرداد امســال به ریاســت رئیس جمهور برگزار شد، نظام 
جامــع راهنمایی و مشــاوره در آموزش و پــرورش به تایید و تصویب 

نهایی این شورا رسید.
حســن شــربت دار افزود: ارائه خدمات راهنمایی و مشــاوره در نظام 
آمــوزش و پــرورش با بهره مندی از مشــاوران متخصص در مدارس، 
مراکز مشــاوره و خدمات روانشناختی مراکز اختالل یادگیری، وجود 
دارد.شــربت دار افزود:  معلمان و مربیان از گذشــته در قالب مشــاوره 
کارکنان و رابطان هســته های مشــاوره در مدارس از جایگاه ویژه ای  
برای ایجاد جو عاطفی - روانی و اجتماعی مطلوب برای حل مسائل و 

رفع مشــکالت و اختالالت روانشــناختی و تحصیلی –  شغلی، آموزش  
مهارت های زندگی، توانمندســازی دانش آمــوزان، اولیاء و کارکنان 

برخوردار بوده اند.
وی افزود: با توجه به  تصریح خدمات راهنمایی و مشاوره به تمامی دوره 
های تحصیلی در ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین 
تاکیــد مبانی نظری ســند تحــول بنیادین در ســازمان دهی فرایند 
یاددهی - یادگیری با نگاه مشــاوره ای، ضروری اســت ساز و کارهای 
الزم برای مشــارکت عمومی و حداکثری معلمان، کارکنان مدرســه و 
اولیاء دانش آموزان در حیطه های رشد شخصیتی و سازگاری، آموزش 
مهارت های زندگی، نظارت بر فرآیندهای یادگیری و طرح ریزی مسیر 
زندگی تحصیلی - شــغلی فراهم شــود.وی گفت: معلمان و کارکنان 

مدرســه نیز به عنوان عامالن و کنشــگران عمومی جریان راهنمایی 
و مشــاوره بایــد در انجــام فرایندهایی از جملــه آموزش مهارت های 
زندگی، توانمندســازی روانی اجتماعی، شناسایی استعدادها، توانایی 
هــا و مشــکالت و  انجــام مداخالت مختصر به ویژه سیســتم ارجاع 
در کنار مشــاوران مدرســه و مراکز مشــاوره و خدمات روانشناختی 
ایفای نقش کنند.بر همین اســاس نظام جامع راهنمایی و مشــاوره در 
آموزش و پرورش به اســتناد راهکارهای ۷-۳، ۳-۲۱ و ۴-۲۱ ســند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش به منظور اتخاذ سیاستهای یکپارچه، 
سیســتمی و هماهنگ برای بهره مندی دانش آموزان، اولیاء، کارکنان 
و معلمان مدرســه در همه دوره های تحصیلی و نقش آفرینان درون و 

برون سازمانی به صورت تعاملی و مشارکتی به تصویب رسید.
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گهی مناقصه عمومی )مرحله اول( آ

اداره کل ارتباطالت و امور بین الملل شهرداری اهواز 

خ ۱4۰۰/۰۸/۰5 هیئت  سازمان پایانه های شهرداری اهواز در نظر دارد حسب بند ۱ صورتجلسه شماره 26 مور
مدیره سازمان نسبت به انجام مناقصه تامین 6۰ نفر نیروی انسانی )خدماتی- حراستی( اقدام نماید. 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ پایه)ریال(مرحلهموضوعردیف

۸۸/977/5۸6/26۰9/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰اولتامین نیروی انسانی )خدماتی - حراستی(۱

لــذا از افــراد حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســایت فــروش اســناد الکترونیــک 
 www.setadiran.ir یــا درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس   www.tender.ahvaz.ir شــهرداری اهــواز بــه آدرس
یــا بصــورت حضــوری بــا مراجعــه بــه امــور قراردادهــای شــهرداری اهــواز و یــا ســازمان پایانــه هــای شــهرداری اهــواز بــه نشــانی اهــواز بلــوار آیــت 
اهلل بهبهانــی بعــد از میــدان جمهــوری پایانــه مســافربری خلیــج فــارس امــور قراردادهــای ســازمان پایانــه هــای شــهرداری اهــواز ) تلفــن تمــاس 

35539012-061 ( و دفتــر مدیریــت حراســت ســازمان پایانــه هــای شــهرداری اهــواز مراجعــه نمایــد.
1- مهلــت قبــول پیشــنهاد نــرخ و پاســخ بــه مناقصــه، از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت ده روز کاری ) بــدون احتســاب پنجشــنبه ، جمعــه و ایــام 

تعطیــل ( مــی باشــد.
2- بهای پیشــنهادی می بایســت از حیث مبلغ مشــخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک)پاکت ج( و مهر شــده تســلیم گردد.

3- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد. 
4- اشــخاص حقیقــی /حقوقــی جهــت خریــد اســناد و شــرکت در مناقصــه مــی بایســت مبلــغ 1/000/000 ریــال بــه حســاب 0105599918001 بانــک 

ملــی بــه نــام  ســازمان پایانــه هــای شــهرداری اهــواز واریــز نماینــد.
5-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه در جدول باال قید شده که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارائه شود :

 الــف- فیــش واریــز مبلــغ فــوق بــه حســاب IR150220201501114454099001  نــزد بانــک توســعه تعــاون بــه حســاب ســازمان پایانــه هــای 
شــهرداری اهــواز .

ب-  ضمانتنامــه بانکــی بــه نــام ســازمان پایانــه هــای شــهرداری اهــواز و بــه مــدت ســه مــاه از تاریــخ افتتــاح پیشــنهادها و قابــل تمدیــد تــا یــک 
دوره ســه ماهــه .

تبصــــــره : محــل اعتبــارات ایــن مناقصــه از بودجــه جــاری ســازمان )منابــع داخلی(بــوده و فقــط ضمانــت نامــه هــای معتبــر بانکــی بــا عنــوان شــرکت 
در مناقصــه مــورد قبــول مــی باشــد.، در غیــر اینصــورت پــاکات ب و ج بازگشــایی نخواهــد شــد. )ضمانــت نامــه فرآینــد ارجــاع کار مربــوط بــه آییــن 

نامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــوده و مــورد قبــول نمــی باشــد.(
ج-  چک تضمین شده بانکی به نام سازمان پایانه های شهرداری اهواز .

6- هزینه انتشار آگهی ها )محلی و سراسری ( و سایر هزینه های مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد. 
ــاد  ــل انعق ــا مراح ــد ت ــد ش ــام خواه ــده اع ــه برن ــهرها ب ــهرداری کانش ــات ش ــه معام ــن نام ــاده 15 و 18 آیی ــاس م ــر اس ــیون ب ــه کمیس 7- نتیج

قــرارداد انجــام گــردد . 
8- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9- بــر اســاس مــاده 10 آییــن نامــه معامــات شــهرداری کانشــهر هــا شــرکت در مناقصــه و ارائــه پشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــروط و تکالیــف 
ســازمان مــی باشــد.

10- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

کال در یزد کویر کارا
نقاشــی طبیعت به رنگ قهوه ای

کویر یکی از جذاب ترین مقصد هاست که در فصل 
پاییز می توانید به آن جا رفته و از دیدن دریاچه های 
نمک، رمل های شــنی و از همه مهم تر شــب های 
پرستاره آن لذت ببرید. ما در این مطلب از مجله 
ســفر و گردشگری علی بابا قصد داریم تا راجع به 
یکی از زیباترین کویرها یعنی کویر کاراکال واقع 
در اســتان تاریخی و زیبا یزد صحبت کنیم. اگر 
دوســت دارید با یکــی از زیباترین و جذاب ترین 
کویرهای ایران آشــنا شــوید، بــا مجله علی بابا 

همراه باشید.
کویر کاراکال تقریبا در مرکز ایران در استان یزد 
قرار گرفته است و به دلیل نزدیک بودن به روستای 

صادق آباد، به کویر صادق آباد نیز شهرت دارد.
در طــول ســال مخصوصا فصل پاییــز تور های 
بســیاری به این کویر زیبا و دوست داشتنی سفر 
می کنند و با اســتقبال بســیار زیاد گردشــگر ان 

مواجه است.
برای رسیدن به کویر کاراکال باید شهر یزد رفته، 
سپس جاده کویری شهر بافق را به مسافت ۱۰۰ 
کیلومترطی کنید. بعد از رســیدن به اواسط بلوار 
شــهر بافق به ســمت چپ رفته و با طی کردن 
مســافتی حدود ۱۵ کلیومتر به روســتای صادق 
آباد که کویر کاراکال در آن واقع است می رسید.
اگر از آن دسته افرادی هستید که عقیده دارید، از 
لحظه به لحظه سفر باید لذت برد! حتما در حین 
راهی که به سمت کویر می روید، تماشای بقایای 
یــک قلعه قدیمی را از دســت ندهید. همچنین 
وجود بی شمار درختان پسته، انار و نخل های سر 
به فلک کشیده نیز خود تابلوهای تماشایی هستند 
که جذابیت سفر شما را دوچندان کرده و در طول 

مسیر می توانید از تماشای آن ها لذت ببرید.
کال چیست؟ علت نام گذاری کارا

این کویر از قدیم زیســتگاه یکی از گربه ســانان 
ایران به اسم کاراکال بوده است و علت نام گزاری 
این کویر وجود گربه های نادر با گوش های ســیاه 

و رنگ طالیی در این منطقه است.
کال آشنایی با گربه های کارا

این گربه از هشــت گونه گربه ســانانی است که در 
ایــران زندگــی می کند و به غیر از ایران در آفریقا 
هم زیسگاه دارد. یکی از سنگین ترین و سریع ترین 
گربه ســانان کوچک اســت و با توجه به مطالعاتی 
کــه روی ژنتیــک آن صورت گرفته اســت، گربه 
زیبــا و طالیی آفریقایی و یوزگربه از نزدیک ترین 

خویشاوندانش این گربه به شمار می رود.
کال جاذبه های تفریحی کویر کارا

نخلســتان ها،  در  پیــاده روی  شترســواری، 
موتورســواری روی تپه های نرم، ســافاری و غلط 
خوردن از باالی تپه ها همگی جز جاذبه های کویر 
کاراکال به شــمار می روند که در سفر خود به این 
کویــر می توانید آن هــا را تجربه کرده و از تجربه 

آن ها کمال لذت را ببرید.
از طرفــی می توانید در اقامتگاه های ســنتی که 
در ایــن کویر وجود دارد، بمانید و در شــب های 
پرســتاره و درخشان آسمان غرق شوید. هچنین 
به علت دور بودن کویر کاراکال به مراکز پرسروصدا 
مثل شهرهای بزرگ، سکوت خاصی در این کویر 
زیبا حکم فرماســت و نتیجه این سکوت آرامشی 
بی نظیر و تکرار نشــدنی است که به عنوان یکی از 

جاذبه های کویر کاراکال می توان از آن نام برد.
کال یزد جاذبه های گردشــگری کویر کارا

گذشــته از اینکه کویــر کاراکال زیبایی طبیعی 
زیادی دارد و مثل یک نقاشــی به نظر می رســد و 
جدای از اینکه حیات وحش غنی دارد و شب هایش 
نیز زیبا و دیدنی هســتند، جاذبه های گردشگری 
مختلفی را هم در خود جای داده است. یکی از این 
جاذبه های گردشــگری، خانه وحشی بافقی است 
کــه معماری بــی نظیری هم دارد و یکی از جالب 
ترین خانه های تاریخی ایرانی محسوب می شود.  
گذشــته از این خانه، یک حمــام تاریخی زیبا به 
نــام حمام کاکامیر هم در کویر کاراکال یزد وجود 
دارد که یک گنبد بســیار زیبا هم دارد. عالوه بر 
این ها، یک قلعه به نام قلعه باقر آباد هم در فاصله 
۲ کیلومتــری کویر کاراکال یزد وجود دارد که در 
شــهر بافق واقع شــده است که یکی از جالب ترین 
قلعه های تاریخی زد محسوب می شود و شما می 
توانید به راحتی آن را از روی تپه های شنی کویر 
کاراکال تماشا کنید. قلعه ای که قدمتش به دوران 
قاجار بر می گردد و ۲۵ اتاق، ۲ برج دیده بانی، ۳ 
برج سنگی و ۱۰ تیرانداز را در خود جای داده است. 
این را هم بگوییم که یک مجتمع رفاهی تفریحی 
به نام شــهید برزگــری در کنار قلعه کاراکال یزد 
ســاخته شــده است که هم سوئیت های اقامتی و 
هم امکاناتی مثل ســرویس بهداشتی، پارکینگ و 
اماکن تفریحی دارد و شــما می توانید از امکانات 

آن هم استفاده کنید. 

گردشگری

درپاسخ به برخی شایعات عنوان شد: این افراد می توانند دوز سوم را 
تمام کســانی که در مرحله واکسیناســیون عمومی واکسن های برکت، 
ســینوفارم و بهارات دریافت کرده اند، میتوانند واکســن کوو ایران برکت 
را بــه عنوان دوز ســوم تزریق نمایند. متخصــص بیماری های عفونی و 
معاون بیمارســتان امام خمینی در پاســخ به پرسشی درخصوص برخی 
شایعات مطرح شده در فضای مجازی درخصوص تزریق دوز سوم واکسن 
گفــت: تمــام افرادی که در مراحل واکسیناســیون عمومی ، دوز اول و 
دوم را ازبیــن واکســن های InActive یا ویــروس غیرفعال مانند برکت 
، ســینوفارم و بهارات دریافت کردند، میتوانند در دوز ســوم "واکســن 

برکــت" دریافت نمایند.دکتر محمدرضا صالحی متخصص بیماری های 
عفونی و  دانشــیار دانشــگاه علوم پزشکی تهران افزود: هیچ الزامی برای 
تزریق واکسن دیگری به این افراد وجود ندارد.صالحی خاطرنشان کرد: 
واکسن برکت در یکسال گذشته توانسته تمام مراحل کارآزمایی خود را 
با نتایج چشمگیری پشت سر بگذارد و در مرحله ایمنی زایی و اثربخشی 
کامال موفق عمل کند.همچنین رئیس اداره مبارزه با بیماری های قابل 
پیشگیری با واکسن و قرنطینه وزارت بهداشت نیز اعالم کرد: دو دسته 
از افراد مشمول دوز سوم واکسن کووید ۱۹ می شوند؛ دسته اول تمامی 
افراد باالی ۴۰ سال که در نوبت اول و دوم از واکسن های غیرفعال شده 

مانند سینوفارم، برکت و یا بهارات استفاده کردند، این افراد اگر سه ماه 
و بیشــتر از نوبت دوم شــان گذشته باشد، مشــمول دریافت نوبت سوم 
واکســن هســتند و می توانند واکسنی ترجیحا مشابه واکسن نوبت اول 
و دوم شــان را دریافت کنند. دکتر سیدمحســن زهرایی افزود: گروه دوم 
افرادی هستند که در نوبت اول و دوم از واکسن های آدنوویروسی مانند 
اســپوتنیک وی یا آســترازنکا استفاده کرده اند؛ در این دسته، افرادی که 
باالی ۶۰ سال باشند و شش ماه از نوبت دوم شان گذشته باشد، مشمول 
دریافت نوبت سوم شــان هســتند که برای این گروه، واکسن آسترازنکا و 

یا پاستوکووک پالس را پیشنهاد می کنیم.

درپاسخ به برخی شایعات عنوان شد:

کسن برکت" بزنند  این افراد می توانند دوز سوم را "وا

دریچه علم

کشف کتیبه های میخی در دروازه پارسه

زندگینامه خودنوشت رهبر معظم انقالب به چاپ بیستم رسید

کاوش های باستان شناسی هیات مشترک ایرانی-
ایتالیایی در محوطه باســتانی دروازه پارســه در 
تل آجری به کشــف آجرهای لعاب دار برجســته 
متعلــق بــه تابلوهایی با نقوش گاو نر و ماراژدهای 
موشخوشــو نماد ایــزد َمــردوک از بین النهرین 

باستان، منتهی شد.
 کاوش های باستان شناسی مشترک هیات ایرانی-
ایتالیایی در محوطه باســتانی تل آجری در شــهر 
پارسه تخت جمشید به سرپرستی مشترک علیرضا 
عسکری چاوردی از دانشگاه شیراز و پروفسور پی یر 
فرانچسکو کالیری از دانشگاه بولونیا به انجام رسید.

علیرضا عســکری چــاوردی )سرپرســت ایرانی 
هیأت باستان شناســی( محوطه تل آجری را همان 
محوطه ای خواندکه ویرانه های دروازه پارســه در 
آن کشــف شــده و تصریح کرد: این بنای بزرگ و 
باشــکوه در منطقه باغ فیروزی در ۳.۵ کیلومتری 

شمال غربی تختگاه تخت جمشید قرار دارد.
او مهمتریــن نتایــج باستان شناســی این فصل 
از کاوش هــای باستان شناســی در ایــن محوطه 
راشناســائی فونداســیون دو بــرج بــزرگ ضلع 
جنوب شــرقی و جنوب غربــی این دروازه تاریخی 
اعــالم کرد و گفــت: همچنین در این فصل، نمای 

بخــش غربــی بنای دروازه به طوب ۴۰ متر نمایان 
شد.

این باستان شــناس افزود: در روند کاوش های این 
فصل، پالن این بنای تاریخی بیش از پیش بصورت 
نسخه ای مشابه از دروازه ایشتار بابل ظاهر می شود 
که در آن ویژگی های جدید و بدیعی مانند هســته 
خشت و گلی دیوارهای آجر پخته نمایان شده است.
سرپرســت هیأت باستان شناســی اظهار کرد: در 
کاوش هــای این فصل تکه های کتیبه های میخی 
بــه زبان هــای بابلی و ایالمی بــه همراه آجرهای 
لعاب دار برجســته متعلق بــه تابلوهایی با نقوش 
گاو نر و ماراژدهای موشخوشــو نماد ایزد َمردوک 

از بین النهرین باستان از این دروازه بدست آمد.
او گفت: فعالیت های حفاظتی و مرمتی برای تهیه 
طرح جامع پالن حفاظت از سازه های معماری این 
بنای باشکوه در این فصل با مستندنگاری و مرمت 

سازه های مکشوفه به انجام رسید.
عســگردی چاوردی در پایان خاطرنشان کرد: این 
کاوش ها به صورت مشترک بین دانشگاه بولونیا با 
همکاری موسسه ایزمئو ایتالیا، پایگاه میراث جهانی 
تخت جمشید، دانشگاه شیراز و با مدیریت و مجوز 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.

 کتاب »خون دلی که لعل شد« شامل 
خاطرات آیت اهلل العظمی ســید علی 
خامنــه ای )مّدظلّه العالی( از زندانها، 
تبعید و دوران مبارزات انقالب اسالمی 
ایشــان است.کتاب حاضر شامل بیان 
حکمتها، درســها و عبرتهایی اســت 
کــه به فراخور بحثها بیان شــده و هر 
کدام از آنها می تواند چراغ راهی برای 

آشــنایی مخاطب کتاب بویــژه جوانان عزیز با فجایع 
رژیم منحوس پهلوی، و همچنین ســختی ها، مرارتها 
و رنجهای مبارزان و در مقابل، پایمردی ها، مقاومتها، 
خلوص و ایمان انقالبیون باشد.این کتاب، ابتدا به زبان 
عربی با عنوان »إّن مع الّصبر نصراً« توسط محمدعلی 

آذرشــب گردآوری و در بیروت منتشر 
شــده بود و کتاب »خون دلی که لعل 
شــد« ترجمه کتــاب مذکور بوده که 
توســط »محمدحسین باتمان غلیچ« 

به فارسی بازگردانده شده است.
نقل خاطرات از قلم معظم له، ســبب 
شده تا این کتاب با دیگر خاطراتی که 
در زمینــه ی مبــارزات قبل از انقالب 
به رشــته ی تحریر درآمده اند، متمایز شــود. ایشــان 
در ایــن اثــر روزهای کودکی و اشــتغال به تحصیل تا 
آغــاز فعالیت های خود به عنوان یک مبارز علیه رژیم 
طاغوت و سپس درگیری ها و دستگیری ها را با جزئیات 

دلچسبی شرح داده اند.

میراث فرهنگی 

کتابکده 

 »قهرمان« 
نماینده ایران در اســکار شد

آکادمی اســکار پس از بررسی فیلم های ارسالی 
از ســوی کشــور های مختلف، فهرست رسمی 
فیلم های واجد شــرایط رقابت در شاخه بهترین 
فیلم بین المللی سال را برای اسکار ۲۰۲۲ منتشر 
کرد و همانند سال گذشته  ۹۳ کشور به فهرست 

نهایی راه یافتند.  
ســینمای ایران نیز با فیلم »قهرمان« ساخته اصغر 
فرهادی در این رقابت حضور خواهد داشت. فهرست 
۱۵ نامزد اولیه شــاخه بهترین فیلم بین المللی نود 
و چهارمین دوره جوایز ســینمایی اســکار روز ۲۱ 

دسامبر )۳۰ آذر( اعالم می شود.  
در شــاخه بهترین مســتند بلند نیز ۱۳۸ اثر، واجد 
شــرایط رقابت شــناخته شده اند که نسبت به سال 
گذشته ۱۰۰ فیلم کمتر است، که رکورد شگفت انگیز 

۲۳۸ مستند در رقابت اسکار ۲۰۲۱ثبت شد.
فهرست نامزد های اولیه این شاخه نیز ۲۱ دسامبر 

)۳۰ آذر( اعالم می شود.  
همچنین در شاخه بهترین انیمیشن اسکار ۲۰۲۲ 

در مجموع ۲۶ فیلم به رقابت خواهند پرداخت.
بنیاد سینمایی فارابی چند ماه قبل "قهرمان" را به 
عنوان نماینده ایران به اســکار معرفی کرده بود که 

سرانجام تایید نهایی شد.

در اپرای »همای همایون« غریب پور؛

ساالر عقیلی »خواجوی کرمانی« شد
بهروز غریب پور کارگردان اپرای »همای همایون« با 
اشاره به ضبط موسیقی این اپرا با آهنگسازی بهزاد 
عبدی و حضور ساالر عقیلی، اعالم کرد ادامه ساخت 

این اپرا نیازمند تأمین منابع مالی است.
بهروز غریب پور کارگردان تئاتر و اپراهای عروسکی 
متعددی از جمله »رســتم و ســهراب«، »مولوی«، 
»حافظ« و »عاشــورا« درباره وضعیت جدیدترین 
اپرای عروســکی خود با عنــوان »همای همایون« 
به خبرنگار مهر گفت: مرحله خیلی اساســی ضبط 
موسیقی اپرای »همای همایون« حدود ۲ ماه انجام 
شد. آهنگسازی این اپرا بر عهده بهزاد عبدی است 
و ســاالر عقیلــی نیز نقش »خواجــوی کرمانی« را 

اجرا کرده است.
وی یادآور شــد: ضبط موســیقی اپــرای »همای 
همایون« کار دشــواری بود چون بخش ارکسترال 
این اپرا در کیف اوکراین ضبط شد و ضبط نقش های 
ایرانی نیز خیلی طول کشید زیرا حساسیت زیادی 
در انتخاب نقش ها داشــتم. غریب پور با بیان اینکه 
ادامه ســاخت اپرای عروسکی »همای همایون« در 
انتظــار تأمین بودجه اســت، تأکیــد کرد: به دلیل 
متعهد نبودن اســتانداری اســتان کرمان، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد استان تهران و شهرداری کرمانی و 
کسانی که اصرار داشتند خواجوی کرمانی برای شان 
دارای اهمیت باالیی اســت و اثری درباره خواجوی 
کرمانــی تولید و اجرا شــود، ادامه ســاخت اپرای 

»همای همایون« متوقف شده است.

فرهنگ و هنر

اینم پدیده 
 پل خواری 

در اتوبان های 
تهران!

ماجرای سرقت 
حفاظ  ها، پل ه ها و 
نرده های پل های 

عابرپیاده در 
اتوبان های تهران 
به ویژه در اتوبان 

آزادگان، که مشکالت 
بسیاری برای عابران 
پیاده به وجود آورده، 
سوژه انتشار کارتونی 

از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

کارتون 


