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   رئیــس جمهــور گفــت: پرهیــز از اجتماعــات و رعایــت دقیــق و کامــل شــیوه نامه هــای 
کــز مذهبــی از جملــه حرم های مطهر، حســینیه ها و مســاجد  بهداشــتی بــه ویــژه در مرا
ضروری اســت.   آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور روز شــنبه در جلســه ســتاد 

کســن  ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا قدردانــی از مردم به خاطر اســتقبال از تزریق دوز ســوم وا
کرونا اظهارداشــت: امروز تشــخیص متخصصین پزشــکی این اســت که تزریق دوز ســوم 

کسن کرونا در صیانت از جان مردم در مقابل ابتال به کرونا موثر است...  | صفحه 2 وا

چرا وزیر صنعت نتوانست وعده کاهش قیمت خودرو را عملی کند؟

کاهش قیمت خودرو نباشید منتظر 

صفحه 3 
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وزیر آموزش و پرورش:

 مجوز استخدام
۳۴ هزار تن دریافت شد

     وزیــر آمــوزش و پــرورش از دریافــت مجــوز 
اولیــه بــرای اســتخدام بیــش از ۳۴ هــزار نیرو 
خبــر داد و گفــت: مجــوز اولیــه را گرفته ایــم تا 
در مناطــق مــرزی، عشــایری و مناطقــی کــه 
مدت هاست به علت عدم استقرار توزیعی 
و ترمیمی در این وضعیت هســتند، بتوانیم 

جذب نیرو داشته باشیم...

رئیس سازمان انرژی اتمی:

قصد انجام غنی سازی 
باالی ۶۰ درصد نداریم

     محمد اســالمی رئیس ســازمان انرژی 
اتمی گفت که ایران قصد ندارد غنی سازی 

تر از ۶۰ درصد انجام دهد... باال  | صفحه 2  | صفحه 7 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

ایران سردتر می شود
7

کره کننده ایران  هیات مذا
دوشنبه وارد وین می شود

2

ادامه روند شکست فیلم ها 
در گیشه

8

سایه تهدید بحران گاز بر کشور وجود دارد

احتمال وقوع خاموشی ها
4

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

66917312      66915268 

مناقصه عمومی پخش آسفالت 
)مرحله دوم - نوبت اول( 

شهرداری بردسیر

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز شــماره 2/276 مورخــه 1400/8/15 شــورای اســامی شــهر بردســیر بــه 
میــزان 70000 متــر مربــع تهیــه و اجــرای پریمکــت )بــه میــزان 1200 گــرم( و اجــرای آســفالت همــراه بــا کوبیدگــی الزم و بــا کیفیــت 

مطلــوب را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکاران واجــد الشــرایط واگــذار نمایــد. 
کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل اســناد فراخــوان تــا بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تدارکات 

الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. 
مواعد زمانی: 

تاریخ انتشار فراخوان: روز یکشنبه 1400/10/05 ساعت 10 صبح 
آخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان: روز یکشنبه 1400/10/12 ساعت 14

مهلت ارسال پیشنهادات: روز پنجشنبه 1400/10/23 ساعت 17
کت ها: روز شنبه 1400/10/25 ساعت 10 صبح  گشایی پا زمان باز

آدرس: بردسیر ابتدای بلوار شهید خسروی 03433520150
شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

ضمنا هزینه های درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

 نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان لرستان

 نوبت دوم

اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل و جــاده ای اســتان لرســتان در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری پــروژه بــا مشــخصات جــدول 
ذیــل و ســایر شــرایط قیــد شــده در اســناد مناقصــه از طریــق مناقصــه عمومــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اقــدام نمایــد : 

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدآ
برآورد اولیهصالحیتعنوان پروژه – شماره مناقصه

)مبالغ به ریال(
مبلغ تضمین 

)مبالغ به ریال(
آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
تحویل پیشنهاد  

کات  گشایی پا باز
ساعت8 

1

تهیه و حمل لوله های بتن 
مسلح به قطر 1۰۰۰ و 18۰۰ 

میلیمتر محور امامزاده محمد 
بن حسن )ع( شهرستان 

الیگودرز1۴۰۰/19

کلیه اشخاص  حقیقی 
یا حقوقی دارای پروانه 
ساخت یابهره برداری یا 

نمایندگی فروش 

1۴/972/5۰۰/۰۰۰7۴8/۶25/۰۰۰1۴۰۰/1۰/111۴۰۰/1۰/211۴۰۰/1۰/22

میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه مطابــق ســتون شــماره 5 جــدول فــوق بایســتی بصــورت تضامیــن قابــل قبــول ذکرشــده 
ــرای  ــل تمدیدتا3مــاه دیگرب ــار3 مــاه وقاب ــوان مناقصــه مذکوربامــدت اعتب ــا عن ــق ب ــی و مطاب در آییــن نامــه تضامیــن دولت
 610100004166063752736249IR ضمانتنامــه بانکــی ویافیــش واریزی به حســاب شــماره 4166063752736249 شــبا
نــزد بانــك ملــی مرکــزی شهرســتان خــرم آبــاد بــه نــام اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان لرســتان و شــرایط 
ارائــه گردد.بــه پیشــنهادهای فاقدسپرده،ســپرده هــای  الــف اســناد مناقصــه  پاکــت  قیــد شــده درقســمت محتویــات 

ــر آن ترتیــب اثــرداده نخواهــد شــد. مخدوش،ســپرده هــای کمترازمیــزان مقرر،چــك شــخصی ونظای
محــل و زمــان دریافــت اســناد : متقاضیــان مــی تواننــد از مــورخ 1400/10/06 حداکثــر تــا مــورخ  1400/10/11 از طریــق مراجعــه 
بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت بــه آدرس : www.setadiran.ir  وپــاکات الــف عــاوه بــر بارگــذاری درســامانه 
ــه  ــتی6819613831 – دبیرخان ــب سیلو-کدپس ــتان– جن ــوار بهارس ــاد– بل ــرم آب ــه آدرس خ ــی ب ــورت فیزیک ــد بص ــور بای مذک

ــردد. ــال گ ــتان ارس ــتان لرس ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــات اداره کل راه ــیون معام کمیس
کلیــه متقاضیانــی کــه اســنادومدارک الزم و قیمــت پیشــنهادی خــود را در ســامانه ســتاد بارگــذاری کــرده انــد ، مــی تواننــد در 

جلســه بازگشــایی پــاکات مناقصــه حضــور داشــته باشــند.
واصــل  درفراخــوان  مقــرر  مــدت  انقضــاء  از  بعــد  کــه  وپیشــنهاداتی  فاقدامضاء،مشــروط،مخدوش  پیشــنهادهای  بــه 

الزامیســت(. اســناد  کلیــه  )مهروامضــاء  شــد  نخواهــد  داده  اثــر  شــودترتیب 
ــا اداره  ــوال ب ــه س ــناد و هرگون ــام در اس ــورت ابه ــت. درص ــدرج اس ــه من ــناد مناقص ــوط در اس ــات مرب ــات و جزئی ــایر اطاع س

پیمــان و رســیدگی اداره کل فــوق الذکــر هماهنــگ گــردد.
گهی : 1۴۰۰/1۰/۰5 گهی : 1۴۰۰/1۰/۰۴                                   تاریخ انتشار نوبت دوم آ تاریخ انتشار نوبت اول آ

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان

یک شوک تورمی در انتظار اقتصاد جهانی

 بحران تورم در جهان چگونه می تواند 
به نفع ایران تمام شود؟

   محمد مهدی حاتمی
کارشناس اقتصادی

برآورد های متعدد نشــان می دهند که 
نرخ تورم در اقتصاد جهانی و نیز اقتصاد 
کشور های مختلف، پس از همه گیری 
کرونا به شدت باال رفته است. در ایران، 
آمار های رسمی می گویند که نرخ تورم بین ۴۲ تا ۴۵ درصد است و 
آمار های غیررسمی هم این نرخ را بسیار باالتر )از حدود ۹۰ درصد 
تا ۱۳۰ درصد و حتی ۲۰۰ درصد( برآورد کرده اند. در ترکیه، نرخ 
تورم رسمی حدود ۲۱ درصد اعالم شده و نهاد های مستقل جهانی 
هم همین نرخ را حدود ۵۸ درصد اعالم کرده اند. کشور هایی مانند 
آرژانتین و لبنان هم با نرخ ها تورم بســیار باالتر، اساســا از ایران و 
ترکیه پیش افتاده اند.  اما این وضعیت مختص کشــور هایی با 
اقتصاد های ضعیف یا اقتصاد های نوظهور نیست. داده های رسمی 
نشان می دهند که »شاخص قیمت مصرف کننده« )CPI(، که 
می توان آن را نمادی از نرخ تورم در نظر گرفت، در آمریکا به شکلی 
کم سابقه رشد کرده است. اما همه این ها به چه معنا است و پیامد 

آن ها برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

آیا همه چیز تقصیر آمریکایی ها بود؟
اما در این میان، آمریکا به شــیوه ای دیگر هم در به وجود آمدن 
این شــرایط مقصر بوده اســت: دولت آمریکا از میانه سال ۲۰۲۰ 
میالدی به این سو، حدود ۳ تریلیون دالر )۳ هزار میلیارد دالر، 
معادل ۱۵ برابر تولید ناخالص داخلی ساالنه ایران( نقدینگی وارد 
اقتصاد این کشور کرده است. این مبالغ )که شاید بتوان آن را معادل 
چاپ پول در نظر گرفت(، در واقع در قالب چک هایی به دســت 
شهروندان آمریکایی رسیده که هدف از اعطای آنها، تشویق مردم 
به خرج کردن بوده اســت. در کنار این، دولت آمریکا ۲ تریلیون 
دالر دیگر هم به همین شکل هزینه کرده است. طرح های بسیار 
جــاه طلبانــه دیگری هم البته در کار بوده اند، از جمله طرح ۱.۲ 
تریلیون دالری جو بایدن برای نوســازی زیرساخت های آمریکا 
که به تازگی تایید کنگره آمریکا را دریافت کرده و قرار است در 

حوزه های مختلف در این کشور سرمایه تزریق کند.

چه بر سر ایران می آید؟
خبر خوب برای ایران این است که این امواج مخرب، ممکن است 
یا به ایران نرسند، یا دیرتر برسند. دلیل اصلی هم انزوای اقتصادی 
ایران است. این اتفاق، در جریان بحران سال ۲۰۰۸ میالدی هم 
رخ داد و از آنجا که سطح درهم تنیدگی اقتصاد ایران با اقتصاد 
بین المللی، مثال مشــابه اقتصاد ترکیه نبود، سطح تخریب های 

آن بحران هم در ایران به اندازه ترکیه نبود.
بانک های بین المللی در ایران فعال نیستند و شرکت های خارجی 
بســیار انگشت شــماری نیز حاال در اقتصاد ایران حضور دارند. 
بنابراین، شوک های تورمی از اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران منتقل 
نمی شــوند و یا دیرتر و با تخریب کمتر منتقل می شــوند. اما این 
شرایط ممکن است از بعد روابط بین الملل هم برای ایران منافعی 
داشته باشد. به عنوان نمونه، ترکیه حاال درگیر بحرانی شده که 
می تواند اقتصاد این کشور را به شکلی کم سابقه تحت تاثیر بگذارد.
از آنجا که ترکیه تحت فشــار سیاســی از سوی آمریکا و اروپا هم 
هست و یکی از ارکان اقتصادش )صنعت گردشگری( هم با بحران 
مواجه شده، شاید ایران بتواند بیش از پیش به این کشور نزدیک 

شود و از ترکیه برای دور زدن تحریم ها استفاده کند.
جــان کالم اینکــه بحران های اقتصــادی در جهان )مانند هر 
بحران دیگری در هر زمینه و در هر ســطحی( می توانند برای 
برخــی گــران تمام شــوند و برخی را از تقویــت کنند. ایران 
هم شــاید بتواند از این وضعیت، دســت کم تا حدی، به نفع 

منافعش بهره ببرد.
منبع: فرارو

یادداشت

هفته بودجه ای کمیسیون های تخصصی مجلس
اعضای کمیســیون های تخصصی مجلس شورای 
اســالمی این هفتــه هم اعضای منتخــب خود در 
کمیســیون تلفیق را انتخاب می کنند و هم بودجه 
بخش ها و حوزه های مربوطه و پیشنهادات نمایندگان 
را بررسی می کنند.  اعضای کمیسیون های تخصصی 
مجلس شــورای اســالمی بعد از یک هفته حضور 
در حوزه هــای انتخابیــه این هفته در مجلس حضور 
می یابند و مهمترین دســتور کار این هفته بررســی 
ابعاد مختلف الیحه بودجه۱۴۰۱ و انتخاب نمایندگان 

کمیسیون ها در کمیسیون تلفیق است.
وزیر نیرو در کمیسیون اصل نود به نمایندگان 

پاسخ می دهد
کمیســیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای 
اســالمی این هفته میزبان اکبر محرابیان وزیر نیرو 
است و قرار است در این نشست پرونده های مطروحه 
بررسی شود.  اعضای این کمیسیون همچنین رییس 
سازمان بهزیستی و دستگاه های مرتبط در خصوص 
نحــوه اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 
همچنین با شــهردار تهران و رییس ســازمان نظام 
پزشــکی در خصوص نحوه اجرای مواد ۲ و ۷ قانون 

مدیریت پسماندها جلسه خواهند داشت.

بررســی آخرین وضعیت سامانه های الکترونیکی و 
هوشــمند موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز هم در دستور این هفته کمیسیون اصل نود 

قانون اساسی قرار دارد.
گزارش بازدید میدانی از مرزهای شرقی در دستور 

کار کمیسیون امنیت ملی
انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت 
در کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشور و استماع گزارش رییس کمیته مرز در خصوص 
نشســت مرتبط با بررسی آخرین وضعیت قاچاق در 
مرزهای کشــور و همچنین گزارش بازدیدمیدانی از 
مرزهای شــرقی )خراسان رضوی، خراسان جنوبی 
و سیســتان و بلوچســتان( در دستور کار این هفته 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار 
دارد. تعیین تکلیف عضو جدید هیأت رییسه تحقیق 
و تفحص از عملکرد مرکز بررســی های استراتژیک 
ریاست جمهوری، بررسی و استماع گزارش عملکرد 
بودجه ســال جاری وزارت اطالعات و ناجا و بررســی 
درخواست افراد منقضی خدمت دوران دفاع مقدس 
هم برای دستور کار این کمیسیون پیش بینی شده 

است.
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سیاست 22

نماینده سابق مجلس:

مصوبه مجلس ، ترمیم حقوق معلمان است و نه رتبه بندی آنان
 یک عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: 
مجلس با موضوع رتبه بندی معلمان صادقانه برخورد نکرد و رئیس کمیسیون 

آموزش و تحقیقات باید صادقانه با این قشر صحبت می کرد.
محمدجــواد ابطحی  درباره تصویب طــرح رتبه بندی معلمان در مجلس 
و رد آن از ســوی شــورای نگهبان، اظهار کرد: از زمان مجلس دهم بحث 
رتبه بندی معلمان مطرح بود و در آن دوره تأکید داشتیم که دولت باید در 
این زمینه الیحه بدهد، اما نمی داد. به این دلیل تأکید داشــتیم که دولت 
الیحه رتبه بندی معلمان را به مجلس ارائه دهد تا بهتر این طرح به تصویب 
برسد، چراکه اگر نمایندگان خانه ملت طرح می دادند به علت بار مالی زیاد 

توسط شورای نگهبان رد می شد.
وی افزود: اما دولت در این باره استنکاف کرد و چون بیشتر مجلس با دولت 
همــراه بودنــد از تصمیم آن حمایت می کردند. موضوع رتبه بندی معلمان 
این نیست که فقط دغدغه معیشتی آنان رفع شود، بلکه هدف از این طرح 
ارتقای جایگاه و منزلت معلمان اســت. بحث نمایندگان فعلی مجلس این 
است که ترمیم حقوق انجام دهند نه رتبه بندی. از اول هم وقتی این طرح 
در مجلس تصویب شد مشخص بود که رتبه بندی به تصویب نرسیده است.

این عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در مجلس دهم 
به دنبال این بودیم که اگر طرح رتبه بندی به تصویب برسد به گونه ای نشود 
که فاصله حقوق معلمان با کارمندان و شرکت های دیگر قابل توجه شود. 
تعداد معلمان زیاد است، اما زیادی نیستند و قانون باید طوری نوشته شود 
که حقوق معلمان هر ســال با توجه رتبه بندی آنان متناســب با ۸۰ درصد 

حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هم تراز شود.
ابطحی تصریح کرد: طرح رتبه بندی معلمان تصویب نشد، چراکه استدالل 
می کردند بار مالی دارد. دولت با کســری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی 
مواجه است و اجرای طرح رتبه بندی معلمان برای قوه مجریه مقدور نیست 
و از طرفی هم معلمان نمی توانند با حقوق های پایین که متناســب با نرخ 

تورم نیست از پس مخارج روزمره خود بر بیایند.
وی افزود: در واقع مجلس با موضوع رتبه بندی معلمان صادقانه برخورد نکرد و 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات باید صادقانه با معلمان صحبت می کرد. 
اول اعالم کردند برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان 
اختصاص داده اند و بعد رقم آن را به ۱۲ هزار میلیارد تومان تقلیل دادند و 
سرانجام گفتند که بودجه خاصی نمی توانیم برای این طرح اختصاص دهیم 

که این امر سبب شد اعتماد جامعه بزرگ فرهنگیان از مجلس سلب شود. 
معلمان این گونه نیستند که شرایط کشور و کسری بودجه دولت را درک 
نکنند، اما وقتی مسئوالن مربوط ضد و نقیض صحبت می کنند اعتماد که 

سرمایه بزرگ اجتماعی محسوب مشود از دست می رود.
 این عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: جامعه معلمان 
به دنبال حق و حقوق قانونی خود هســتند و اهداف سیاســی ندارند. دولت 
همان طور که رئیس جمهور گفت باید با رویکرد حل همیشگی مسئله وارد 
شود. بدون شک هزینه در آموزش و پرورش ضرر نیست و مقام معظم رهبری 
نیز بر این موضوع تأکید دارند. تمام مسئوالن کشور از استاندار، وزرا و روسای 

ادارات در آموزش و پرورش رشد کرده اند و پرورش یافته اند.
ابطحی خاطرنشان کرد: بنابراین به تعلیم و تربیت باید توجه ویژه شود و حتی 
می توان با تدابیری بودجه آموزش و پرورش را به شکل غیردولتی تأمین کرد، 
همان طور که کشورهای پیشرفته اروپایی این کار را انجام داده اند. بنابراین 
می توان کار کرد به شرطی که سالیق باندی و جناحی را کنار بگذاریم و اگر 
این موضوع را بپذیریم که آموزش و پرورش اساس تعالی جامعه محسوب 

می شود، این مسائل قابل حل است.

گفت و گو

قصه گویی بانوی اول 
آمریکا در حضور همسرش 

برای کودکان بستری در 
بیمارستان اطفال در شهر 

واشنگتن دی سی در آستانه 
کریسمس/ آسوشیتدپرس

الهام علی اف 
مراسم جشن تولد 
۶۰ سالگی خود را 
در شوشا یکی از 
مناطق مهم قره باغ 
جشن گرفت.

گزارش تصویری

آستانه، سکانس هفدهم؛

 چند قدم تا پایان کامل بحران سوریه باقی است؟
هفدهمین اجالس آســتانه با موضوع بحران 
ســوریه با حضور هیئت های ایران، روســیه، 

ترکیه، سوریه، لبنان و عراق برگزار شد.
هفدهمین اجالس آســتانه در مورد ســوریه 
بــا حضور هیئت های ایران، روســیه، ترکیه، 
ســوریه، معارضه و کشــور های لبنان و عراق 

بعنوان ناظر ۳۰ آذر ماه برگزار شد.
در اولین روز این نشست هیئت ایرانی به ریاست 
علی اصغر خاجی مشــاور ویژه وزیر خارجه با 
هیئت روسی به ریاست الورنتیف نماینده ویژه 
روســیه در امور ســوریه دیدار داشت. در این 
نشست مسائل مختلف سوریه از جمله وضعیت 
در ادلب و جنوب، تشکیل جلسه هفتم قانون 
اساسی، تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه، 
خروج آمریکا از عراق و سوریه و پیگیری نتایج 
سفر هیئت روسی به تهران مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
نشست آستانه اوایل سال ۲۰۱۷ در پایتخت 
قزاقســتان و با ابتکار جمهوری اسالمی ایران 
آغاز شد و بر پایبندی ثابت به حفظ حاکمیت، 
استقالل و تمامیت ارضی سوریه و تداوم جنگ 
علیه تشکیالت تروریستی تا از بین بردن نهایی 
آن هــا تاکیــد دارد و تاکنون بیش از پانزده بار 
تشکیل شده و تالش دارد تا برای بحران سوریه 
راه حلی بیندیشد. بحران سوریه حدود ۱۰ سال 
پیش توسط آمریکا و برخی مرتجعین منطقه با 
پشتیبانی مالی تسلیحاتی و انسانی گروه های 
تکفیری آغاز شد و تا کنون به طول انجامیده 
و بیش از ۵۰۰ هزار قربانی داشته است. بیشتر 
شهرهای سوریه ویران شده اند و بیش از نیمی 
از جمعیت کشور مجبور شده اند که از خانه  و 

شهر و بعضا کشورشان مهاجرت کنند. 
در هفدهمین نشست آستانه، طرفین با تاکید 
بر لزوم حفظ ســیادت و حاکمیت سوریه، بر 
تشــکیل جلســه آتی کمیته قانون اساسی 
تاکید کردند. طرف ایرانی، مثل همیشه خروج 
نیرو های آمریکایی از خاک سوریه را مورد تاکید 

قرار داد. در اولین روز نشســت آستانه، هیئت 
ایــران همچنین با هیئــت ترکیه دیدار کرد. 
در ایــن دیدار ضمن تاکیــد بر روابط برادرانه 
و تاریخی دو کشــور، برگزاری اجالس سران 
آستانه در تهران در ابتدای سال جدید میالدی، 
برگزاری نشست اجالس وزرای خارجه آستانه 
قبل از اجالس ســران، تاکید بر لزوم استمرار 
کمیته قانون اساسی سوریه تا وصول به اهداف 
مورد نظر و بررسی طرح های جدید مورد عالقه 
طرفین و لزوم تعمیق و تحکیم روند آســتانه 
به عنوان مهم ترین و موثرترین روند سیاســی 
حل مشــکالت سوریه، مسئله خروج آمریکا 
از ســوریه و احتماالت گوناگون این موضوع و 
بحث آوارگان سوری و لزوم فراهم کردن شرایط 
بازگشت داوطلبانه آن ها جهت افزایش اعتماد 
در داخل سوریه و کاهش مشکالت کشور های 

مهاجر پذیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه 
سیاسی درباره خروجی این نشست می گوید 

روســیه، ایران و ترکیه توافق کرده اند نشست 
بعدی آستانه در فوریه و مارس ۲۰۲۲ در تهران 
برگزار شود که به شرایط بیماری کرونا بستگی 
خواهد داشت، اما برای این نشست برنامه ریزی 
شده است. این موضوع در دستور کار مذاکرات 
آســتانه در نورالسلطان بوده است و در بندی 
جداگانه در بیانیه نهایی این کشور های ضامن 

صلح سوریه گنجانده خواهد شد.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به این 
سوال که آیا این نشست پیش از نشست وزرای 
امور خارجه این کشور ها برگزار خواهد شد یا نه 
پاسخ داد بله، ما در این باره به توافق رسیده ایم. 
در ژانویه یا اوایل فوریه یک نشســت وزیران 
خواهیم داشت و بعد نشست آستانه به دنبال 
آن برگزار خواهد شــد. نشست بعدی آستانه 
ظرف چند هفته پس از نشست ترکیه، ایران 

و روسیه برگزار خواهد شد.
پیش از این، روســای جمهور روســیه، ایران 
و ترکیه در ۱ ژانویه ۲۰۲۰ نشســتی مجازی 

درباره اوضاع سوریه داشتند و درباره نشستی 
حضوری در تهران در صورت بهبود شــرایط 
بیماری همه گیر کرونا نیز صحبت کرده بودند.

بعــد از ترکیه هیئت ایرانی شــرکت کننده 
در اجالس آســتانه، با هیئت ســوری مالقات 
کــرد. در ایــن دیدار ضمن تشــریح آخرین 
وضعیت تحوالت سیاســی امنیتی ســوریه، 
استمرار اشغال خاک این کشور توسط آمریکا 
محکوم و بر لزوم پیگیری اجالس هفتم قانون 
اساســی تاکید شــد، همچنین ضمن اعالم 
لزوم رفع تحریم های غیر انســانی علیه مردم 
سوریه، تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه زیر 

ساخت های سوریه محکوم شد.
در حاشیه اجالس آستانه سفیر لبنان نیز بعنوان 
کشور ناظر با هیئت ایرانی دیدار کرد که در این 
نشســت ضمن بررسی روند آستانه و تشریح 
نقــش این روند در کاهش مناطق درگیری و 
ایجاد یک فرآیند سیاســی و تشکیل کمیته 
قانون اساســی و نیز تشکیل کمیته پیگیری 

مفقودین و گم شــدگان، بر فرمت آســتانه 
بعنوان تنها پروســه موفق موجود در تسهیل 

روند سیاسی در سوریه تاکید شد.
حسن هانی زاده کارشناس مسائل غرب آسیا 
در ارزیابی از نشست های آستانه معتقد است 
علیرغم حســن نیتی که ایران و روسیه برای 
پایان دادن به بحران ۹ ســاله ســوریه به خرج 
داده اند، متاســفانه برخــی عوامل منطقه ای 
و بین المللــی مانع اجرایی شــدن طرح ها و 
تصمیمات نشست های آستانه شدند. حضور 
نیرو های تفنگدار آمریکا در شرق فرات، حضور 
نیرو هــای ترکیه در ادلــب و تقویت برخی از 
گروهک های تروریســتی مثل جبهه النصره، 
جیش االســالم و داعش از ســوی آمریکا و 
عربســتان موجب شــده که بحران ســوریه 

همچنان ادامه یابد.
این کارشناس مسائل منطقه می گوید دولت 
سوریه به دنبال این است که براساس تصمیمات 
آستانه قانون اساسی جدیدی را تصویب و یک 
بازنگری کلی در قانون اساســی سابق سوریه 
ایجاد کند، متاسفانه گروه های سیاسی مخالف 
دولت سوریه به دلیل کارشکنی و اختالف نظر 
در مورد بند های قانون اساســی، مانع از این 
شدند که قانون اساسی سوریه بازنگری شود.

اگرچه اقدامات خوبی برای ســوریه داشتیم، 
اما همچنان این مســئله زمان بر اســت. این 
جمله را حســین آجرلو  کارشــناس مسائل 
غرب آســیا می گوید و ادامه می دهد که در 
حقیقت روند آستانه باید بیشترمورد حمایت 
قدرت های بین المللی قرار بگیرد، اما با توجه 
به خواسته های متعهدان برخی از معارضان از 
جمله آمریکا، غرب و کشور های عربی که روند 
آستانه را به ضرر منافع خود می دانند،  این روند 
اگرچه دستاورد داشته است و موفق ترین روند 
حل و فضل بحران سوریه بود، اما همچنان با 
چالــش روبــه رو اســت و راه دور و درازی در 

پیش دارد. 

خبر ویژه

رئیس جمهور گفت: پرهیز از اجتماعات و رعایت دقیق و کامل شــیوه نامه های بهداشــتی به ویژه در مراکز 
مذهبی از جمله حرم های مطهر، حسینیه ها و مساجد ضروری است.

  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از مردم 
به خاطر استقبال از تزریق دوز سوم واکسن کرونا اظهارداشت: امروز تشخیص متخصصین پزشکی این 
است که تزریق دوز سوم واکسن کرونا در صیانت از جان مردم در مقابل ابتال به کرونا موثر است و الزم است 
 مراکز تزریق واکسن فعال باشند تا مردم براحتی و بدون هیچ مشکلی بتوانند برای دریافت واکسن اقدام

 کنند.

رئیس جمهور افزود: امروز کشورمان بخاطر همراهی مردم و اقدامات پیشگیرانه ای که انجام شده، از وضعیت 
نســبتاً مناســبی نســبت به سایر کشــورها در زمینه شیوع ســویه جدید کرونا برخوردار است اما حتما باید 
دستگاه های مسئول با کنترل ترددهای مرزی و تشدید  اقدامات پیشگیرانه تالش کنند تا دچار آسیب نشویم.

رئیســی در ادامه با اشــاره به دریافت گزارشــاتی در رابطه با گرانی قیمت برخی از اقالم دارویی، تصریح کرد: 
اینگونه گرانی ها که رنج مضاعفی بر بیماری است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید اتفاق بیفتد و الزم 
اســت وزارت بهداشــت و درمان با جدیت آنرا پیگیری کند و اجازه ندهد افراد ســوداگر در زمینه گرانی اقالم 

دارویی فعال شوند.

رئیس جمهور:

دارو نباید گران شود

رئیس سازمان انرژی اتمی:

 قصد انجام غنی سازی 
باالی ۶۰ درصد نداریم

محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که ایران 
قصد ندارد غنی سازی باالتر از ۶۰ درصد انجام دهد.

محمد اســالمی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری 
اسالمی ایران در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک در 
پاســخ به این ســوال که اگر طرف های برجام در احیای 
برجام شکست بخورند و تحریم های آمریکا علیه تهران 
لغو نشود، آیا ایران غنی سازی اورانیوم باالتر از ۶۰ درصد 

انجام خواهد داد؟ تاکید کرد: خیر.
وی یادآور شــد هدف برنامه هســته ای ایران حمایت از 
نیاز های تولید صنعتی کشــور و همچنین تامین نیاز 
مصرف کنندگان ایرانی به کاال های خاص است. تمامی 
فعالیت های هسته ای ما مطابق با توافقات، اساسنامه و 

مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
دور هفتم مذاکرات ایران و ۱+۴ در وین به منظور احیای 
برجــام و رفع تحریم های آمریکا علیه ایران روز جمعه 
۱۷ دسامبر )۲۶ آذرماه( پس از چندین روز رایزنی بی 

وقفه و دشوار به پایان رسید.
طرف های مذاکره کننده توانستند در این دور از رایزنی ها 
به دو پیش نویس درخصوص احیای برجام دست یابند 
که شــامل پیشنهاداتی اســت که منافع ایران را دربر 

می گیرد.
انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام 
اعالم کرد که دور بعدی مذاکرات وین قرار اســت روز 

دوشنبه )ششم دیماه( برگزار شود.

کریمی قدوسی: 

 مشکالتمان با همسایه ها
 1۰۰ درصد حل شد

نماینده مردم مشــهد گفت: در ۱۲۰ روز اخیر مســائل 
کشور در رابطه با ترکمنستان، قرقیزستان، ارمنستان، 
جمهوری آذربایجان، پاکســتان، افغانســتان و امارات 
حل شــد و امروزه در بهترین شــرایط هستیم و روز به 
روز هم روابط بهتر می شــود. عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس با تمجید از سیاســت 
همسایگی دولت سیزدهم گفت: روابط و مناسبات ایران 
با کشور های همسایه در ماه های اخیر در بهترین شرایط 
در سال های اخیر قرار دارد. »جوادکریمی قدوسی« با 
اشاره به اقدامات دولت در ماه های اخیر اظهار کرد: تدبیر 
شایسته دولت سیزدهم، اولویت بندی و پیگیری مسائل 
مهم کشــور بود و دولت در این زمینه مقابله با بیماری 
کرونا را در دستور کار قرار داد و این بیماری را مهار کرد. 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به سیاست همسایگی دولت سیزدهم و تاکید بر لزوم 
افزایش و ارتقای همکاری های منطقه ای گفت: ما االن 
بهترین روابط را با همسایگان داریم. بر اساس گزارش 
وزارت خارجه، مشکالت ما با کشور های همسایه ۱۰۰ 
درصد حل شده است و به دنبال توسعه روابط اقتصادی 
با همســایگان هســتیم و این توسعه روابط باعث رشد 

اشتغال در کشور و راه اندازی تولید می شود.

کره کننده ایران  هیات مذا
دوشنبه وارد وین می شود

علی باقری، رییس هیات مذاکره کننده ایران به همراه 
بقیه اعضای این هیات، صبح دوشنبه برای شرکت در 

هشتمین دور مذاکرات هسته ای وارد وین می شود.
قرار اســت هشــتمین دور مذاکرات احیای برجام و لغو 
تحریم ها روز دوشــنبه هفته جاری در وین در ســطح 

معاونان وزیران خارجه ایران و ۱+۴ آغاز شود.
به گفته انریکه مورا، معاون مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیســیون مشترک 
برجــام دور هفتــم منطق و هدف مخصوص به خود را 

در سه مرحله داشت:
۱. وارد کــردن هیــات جدید مذاکــره کننده ایران در 

مذاکراتی ادامه دار و نسبتا کامل از نظر رویه امور؛
۲. مذاکــره دربــاره ایده هــای جدیــد بالقــوه دولت 

جدید]ایران[؛
۳. بررسی این که آیا هر یک از هیات های مذاکره کننده 
دیگر مایلند این ایده ها در متن اصلی، _مبنای پذیرفته 
شده برای نتیجه نهایی مذاکرات وین_ بگنجانند یا نه. 
به نظر می آید اکنون دو طرف مبنای مشــترکی 
دارنــد هر چند که انریکه مورا اعالم کرده اســت 
»فصــل لغو تحریم های ایران در منطق درونی اش 

کمی متفاوت است«.

 طرح 8 میلیارد دالری 
 سازمان ملل متحد 

برای احیای اقتصاد افغانستان
همزمان با افزایش نگرانی ها از احتمال فروپاشی کامل 
اقتصاد افغانستان، سازمان ملل متحد، از تزریق هشت 

میلیارد دالر به اقتصاد کشور خبر می دهد.
به گزارش طلوع نیوز، مقام های بلند پایه سازمان ملل 
متحد، می گویند که این ســازمان برای احیای اقتصاد 
افغانستان طرح هشت میلیارد دالری را در نظر گرفته 
است. معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد 
هدف از روی دست گرفتن این طرح را فراهم سازی مواد 
غذایی، ایجاد شغل، پرداخت بدهی های برق افغانستان 
به کشــورهای همســایه و بازسازی نظام  حکومتداری 
کشــور می داند. رامز االکبــروف، معاون نماینده ویژه 
دبیرکل ســازمان ملل متحد، گفت: »یک انســان به 
چیــزی بیــش از یک لقمه نان نیاز دارد، به عزت و امید 
نیاز دارد. این پول به مکتب ها و شفاخانه ها کمک می کند 
تا به فعالیت های شــان ادامه دهند. این طرح همچنان 

به مشاغل کوچک و کشاورزان کمک خواهد کرد.«

محمد مهاجری:

 چالش اصلی الریجانی 
با شورای نگهبان، بر سر 

»اطالعات نادرست« است
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: یکی از خنده دارترین 
مواردی که برای رد صالحیت الریجانی مطرح شد، 
این اســت که در رفتار و عملکرد دولت های گذشته 
ســهیم بوده، مگر در همان قوه قضاییه ای که آقای 
رئیســی، رئیس و معاون اولش بودند، اکبر طبری 

رشد نکرده است؟
محمدمهاجــری تحلیلگر سیاســی، درباره دالیل 
ردصالحیــت علی الریجانی در ســیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، 
گفت: مطلبی که عنوان می کنم در وهله اول ارتباطی 
با آقای الریجانی ندارد، غیر از ایشــان برای هر فرد 
دیگــری هم چنین نتیجــه ای به وجود بیاید بازهم 
موضع شــخصی من همانی است که در حال حاضر 
بیان می کنم؛ اتفاقی که در حال حاضر در شــورای 
نگهبان برای آقای الریجانی رخ داده است و می تواند 
برای هر فردی دیگری هم اتفاق بیفتد؛ این است که 
این شــورا به اســتناد اطالعاتی ورود کرده است که 
آن اطالعــات به زعم آقای الریجانی اطالعات غلط 

و دروغی است.
این فعال سیاســی خاطرنشــان کرد: چالش اصلی 
که آقای الریجانی مطرح کرده اند، چالش اطالعات 
نادرســت اســت. اطالعاتی که بدون اینکه حتی به 
خودش بگویند و از ایشان پاسخ بخواهند، براساس 

آن ها تصمیم گرفته شد.
وی ادامــه داد: یکــی از خنده دارترین مواردی که 
برای رد صالحیت آقای الریجانی مطرح شد، این 
اســت که ایشــان در رفتار و عملکرد دولت های 
گذشــته سهیم بوده اســت، اگر این مورد را برای 
ردصالحیت در نظر بگیریم آقای سعید جلیلی هم 
در عملکرد دولت آقای احمدی نژاد شــریک بوده 
اســت و امروز قطعاً شورای نگهبان عملکرد آقای 

احمدی نژاد را قبول ندارد.
مهاجــری افــزود: در خصوص مابقــی کاندیدا ها 
هــم همینطور اســت، آقای قالیبــاف هنگامی که 
صالحیتــش برای مجلس تایید شــد، پرونده های 
بســیاری در مجموعه یاس داشتند چرا آن ها مورد 
بررسی قرار نگرفت و صالحیت ایشان رد نشد؟ و یا 
شخص آقای رئیسی که سال ها رئیس قوه قضائیه و 
معاون اول این قوه بودند؛ مگر در همان قوه قضاییه ای 
که ایشــان رئیس و معاون اولش بودند، اکبر طبری 
رشد نکرده است؟ االن با این رویه باید بگوییم آقای 
رئیســی هم مسئول عملکرد آن ها است؟ به همان 
دلیل که من قبول ندارم آقای رئیسی را برای موضوع 
اکبر طبری نباید رد صالحیت کرد، معتقدم درباره 

آقای الریجانی هم این رفتار ها مسخره است.
وی درباره ســخنان سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر 
این که »انتشار نامه شورای نگهبان به علی الریجانی 
در خصــوص رد صالحیتش قابل تعقیب و پیگیری 
است«، بیان کرد: معتقدم پاسخ سخنگوی قوه قضائیه 
یک کار انفعالی است، اوالً مقام معظم رهبری هنگامی 
که این داســتان در مــورد آقای الریجانی به وجود 
آمد یک عبارت بســیار مشــهوری دارند و به نوعی 
گفتند ایشــان مورد ظلم قرار گرفته و مظلوم واقع 
شده است؛ حال سوال اینجاست وقتی کسی مظلوم 
واقع می شود، چه کسی باید به آن را رسیدگی کند؟ 

آیا غیر از قوه قضائیه نهاد دیگری داریم؟
مهاجری خاطرنشان کرد: در حال حاضر قوه قضائیه 
دربــاره بیاناتی که رهبری فرمودند تحقیق نکرد تا 
ببینند چه مظلومیتی به وجود آمده و چه کسی ظلم 
کرده است که اگر قوه قضائیه این کار را انجام می داد، 

امروز هم می توانست اعتراض کند.
وی افزود: نکته بعدی این اســت که آقای الریجانی 
متهم به انتشــار اســناد محرمانه است؛ اوالً اینکه به 
لحاظ حقوقی این مسئله قابل اثبات نیست که این 
ســند محرمانه توسط آقای الریجانی منتشر شده 
است. در ثانی مهم تر از این مطلب این است این سند 
قابلیت محرمانه بودن ندارد، نمی شــود کارمند یک 
جایی یک مهر محرمانه روی هر نامه ای که به دستش 

می آید بزند، این گونه مملکت استوار نمی ماند!
مهاجری تاکید کرد: آقای الریجانی موضوعات بسیار 
مهمــی را مطرح کردنــد که مهر محرمانه بودن در 
مقابل شــان هیچ اســت و این رفتار ها داستانی را به 
یاد انسان می اندازد؛ زمانی شخصی در مسجد قتلی 
انجام و آدم کشت، شخصی که این اتفاق را مشاهده 
کرد به آن فرد ناســزا گفت، طرف پاســخ داد بگذار 
کار من تمام شود بعد به خدمت تو هم می رسم که 
در مســجد خدا فحش می دهی! حال آقایان اصل و 
داســتان را رها کردند چسبیده اند به اینکه این نامه 
محرمانه بوده اســت و آقای الریجانی نباید منتشر 
می کرد! در صورتی که اصل داستان این است امروز 
جمهوریت و اســالمیت نظام زیر سوال رفته است و 
کســی دنبالش نمی افتد که علیه این رفتار ها اعالم 
جرم کند، اما برای یک کاغذی که معلوم نیست چه 
کسی آنجا مهر محرمانه رویش کوبیده است، اعالم 

جرم می کنند.
وی درباره اظهارات ســخنگوی شــورای نگهبان در 
واکنش به نامه رئیس پیشین مجلس شورای اسالمی 
در خصوص رد صالحیتش برای حضور در انتخابات 
ریاســت جمهوری، گفت: معتقدم اگر ســخنگوی 
شورای نگهبان در این قضیه و مقوالت سکوت کند 

وزانتش بیشتر باقی می ماند.

اخبار کوتاه
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اواســط آذرماه خودروسازان در شرایطی 
قیمت های جدید محصوالت تولیدی خود 
را اعالم کردند که با مجوز ستاد تنظیم بازار، 
تمامی خودروها با رشد ۱۸ درصدی قیمت 
روبه رو بود. افزایش قیمت ها در راســتای 
کاهــش زیان خودروســازان، تنظیم بازار 
و رشــد تولید صــورت گرفت، با این حال 
اما نمایندگان مجلس، اقدام ســتاد تنظیم 
بازار را منجر به نارضایتی متقاضیان خودرو 
خوانده و خواســتار بازگشــت قیمت ها به 

وضعیت قبل شدند.
در این زمینه حتی سیدرضا فاطمی امین، 
وزیــر صنعت، معدن و تجــارت تهدید به 
استیضاح شــده است؛ به طوری که طراح 
اســتیضاح وزیر صمت عنوان کرده بود که 
رشــد قیمت ها منطق درســتی ندارد و با 
افزایــش قیمت خودرو نمی توان مشــکل 
خودروسازی کشور را حل کرد. وی تاکید 
کرده بود که بیش از ۳دهه است که وزرای 
صنعت با چنین روش هایی، قیمت خودرو 
را افزایش داده اند، اما گره ای از مشــکالت 

خودروسازی باز نشده است.
اما جلســات وزیر و نمایندگان مجلس در 
نهایت به تشــکیل کمیته ای برای بررسی 
قیمت ها منجر شــد؛ کمیته ای که ضمن 
بررسی قیمت ها، کاهش هزینه های سربار 

خودرو را نیز مورد بررسی قرار دهد.
در ایــن میــان، نکته ای که مــورد انتقاد 
کارشناســان قرار گرفته، وعده ای اســت 
که وزیــر صنعت در برنامه های خود برای 
گرفتت رای اعتماد مطرح کرده بود: آن هم 
کاهش ۲۰ درصدی بهای تمام شده تولید 
خودروی داخلی. اما حاال پس از گذشــت 
کمتــر از ۴ مــاه، فاطمی امیــن می گوید: 
اصالحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده 
است. به گفته وی، تورم کشور ما باالی ۴۰ 
درصد است، ولی از ابتدای سال تا امروز تنها 
۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شــاهد 
بودیــم. به عبارتی اصالح قیمت خودرو به 
میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار 
و کاالها وجود دارد.وی تاکید می کند: این 
موضوع باعث می شــود که میزانی گردش 
مالــی در خودروســازی افزایش یافته و تا 

حدی از زیان آنها کاسته شود.
 ساختار اقتصاد ایران 
بسیار پیچیده است

در این شــرایط، در حال حاضر این ســوال 
مطرح اســت که چه عاملی باعث شــد که 
وزیر صنعت نتواند قیمت خودرو را کاهش 
دهد؟ در این خصوص فربد زاوه، کارشناس 
صنعــت خودرو در گفت وگو با خبرگزاری 
خبرآنالین می گوید: ساختار اقتصاد ایران 
بســیار تو در تو شده؛ تصمیمات ساده هم 

به دلیل تضاد منافع شــدید بین گروه های 
سیاســی و کارتل هــای مختلــف دچار 

مشکالت شده است.
وی می افزاید: در شرایط فعلی نفوذ کارتل ها 
به حدی رسیده که تصمیمات را با ترساندن 
دولتمردان از عواقب تصمیمات ســاده به 
تاخیــر می اندازند یا تغییر می دهند. برای 
مثال، در قیمت مرغ، داســتان ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی را می توانید ببینید که می گویند 
اگــر ارز ترجیحــی را حذف کنید، قیمت 
مرغ به ۸۰ هزار تومان می رســد؛ در حالی 
کــه قیمــت مرغ در ترکیه با قیمت االن ما 

چندان متفاوت نیست.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: 
عینــا در مــورد خودرو هم دولتمردان را از 
ارزبــری و بیکاری می ترســانند و نهایتا تا 
االن موفق شــدند که با این رویه، منویات 

خودشان را پیش ببرند.
زاوه بــا اشــاره به این کــه وعده های وزیر 
صنعــت در حوزه خودرو در زمان نامزدی 
برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان 
می کند: در روزهای نامزدی ایشان، برنامه 
وزارتی محدود به خودرو بود که مشــخصا 
تحت تاثیــر تیم هــای کارتل های قطعه.

ســازی و نفوذ آنها تهیه شــده بود و اصوال 
هم اجرایی نیســت. حال بعد از چند ماه، 
وزیر صنعت احتماال متوجه شده تمامی آن 
قول ها اجرایی نبوده، ولی چون در راستای 
شعارهای دولت بوده و هم خودشان، خیلی 
روی آن مانور کرده اند که مســیر را ادامه 

بدهند.
وی تصریح می کند: در حالی از سیاســت 
کاهش قیمت صحبت می شــود که اصال 
قیمــت متاثــر از تولید پاییــن باال نرفته، 
از ســاختار مالی صنعــت و تحریم و عدم 
پذیرش FATF و سیاســت های کالن پولی 

و بی انضباطی مالی دولت باال رفته است.

 وزیر صنعت 
نباید قول کاهش تورم می داد

این کارشــناس اقتصادی متذکر می شود: 
بارها عرض کرده ام که وزیر صنعت به جای 
وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس 
کل بانــک مرکزی قول مبارزه با تورم را در 
خــودرو و بقیه کاالها داده اند، در حالی که 
ریشــه تورم در ایران، کســری تراز درآمد، 

هزینه دولت و انبساط پولی است.
زاوه تاکید می کند: دولت نه در سال ۱۴۰۰ 
و نــه در ســال ۱۴۰۱ بنا دارد به ســمت 
کوچک سازی و انقباض برود، بنابراین مسیر 
تورمــی به طور قطــع ادامه دار خواهد بود. 
حتی پذیرش برجام، فقط تاخیر کوتاه مدت 
در روند تورم است و در بازه زمانی کوتاهی 
مسیر تورمی باز می گردد؛ مگر آن که دولت 

دست به کوچک سازی بزند.
وی یادآور می شــود: اصوال قیمت خودرو و 
سایر کاالها از تغییر ارز گران نمی شوند. نرخ 
ارز هم مثل خودرو و سایر کاالها از کسری 
مزمن بودجه و کسری درآمد باال می رود. ارز 
فقط سیالیت بیشتری دارد و سریع واکنش 
نشان می دهد. بقیه کاالها سیالیت کمتری 
دارند و کندتر واکنش نشــان می دهند. به 
همین دلیل تورم بخشــی دالر هم که کم 

می شود، تورم کم نمی شود.
چرا قیمت خودرو کاهش نمی یابد؟

این کارشــناس صنعت خــودرو در ادامه 
می گوید: ساده ترین تعریفی که دولتمردان 
ایرانی از علم اقتصاد نمی دانند، رابطه علت و 
معلولی تورم و افزایش قیمت است؛ این که 
تورم عامل افزایش قیمت است، نه افزایش 

قیمت علت تورم.
زاوه می افزاید: همین موضوع را در دستور 
عجیب ایشــان در درج قیمت تولیدکننده 
می بینیــد. جدولی غیرقابل اجرا که اصرار 
بر اجرای آن تنها به کمبود کاال و ممانعت 

توزیع کنندگان از فعالیت منجر خواهد شد.
وی بــا بیــان این که در حــوزه خودرو هم 
ایشــان مسیر درســتی را انتخاب نکرده 
اســت، می گوید: نمی تــوان در زمانی که 
کســری بودجه بســیار زیاد است و دولت 
اصــرار دارد با مالیات های غیرقابل وصول 
بدون حذف بخشودگی و معافیت مالیاتی، 
هزینه های گزاف ســازمان های ناکارآمد و 
مــوازی را پرداخــت کرد و قیمت کاالها را 

کاهش دهد.
افزایش تیراژ خودرو به تورم 

می انجامد؟
این کارشــناس صنعت خودرو با ذکر این 
نکته که متاســفانه افزایش تیراژ تولید در 
شــرایط بانکی فعلی حتی ممکن اســت 
برعکس عمل کند و ســبب افزایش تورم 
هم شود، عنوان می کند: رابطه ساده آدامز 
اسمیت در خصوص تناسب قیمت با تیراژ 
در شرایطی درست کار می.کند که میزان 
پول تولید شده و در گردش در جامعه تحت 
کنترل درستی باشد؛ وگرنه هرچند افزایش 
تیراژ می تواند تورم بخشی را کم کند، ولی 
تورم عمومی ممکن اســت ناشــی از دوره 
طوالنــی چرخش پــول و حبس منابع به 
صورت دارایی های غیرقابل چرخش مانند 
خودروی ناقص و اضافه برداشــت از شبکه 

بانکی افزایش یابد.
 قول کاهش قیمت خودرو را 

فراموش کنیم؟
زاوه در پاسخ به این پرسش که در شرایط 
کنونی، کاهش قیمت خودرو دیگر مفهومی 
نــدارد؟ می گوید: قطعا خیر؛ چطور انتظار 
دارنــد در حالی که رشــد اقتصادی پایدار 
نیســت، هزینه های تولید و دوره چرخش 
پول بســیار طوالنی است و کسری بودجه 

کشنده است، تورم منفی شود؟
وی می افزاید: برای کاهش قیمت، تورم باید 

منفی شــود، نه اینکه از ۵۰ به ۲۰ برســد! 
اگر تورم به فرض خوشبینانه کنترل شود 
و تــا ۲۰ درصد کاهش یابد، همچنان روند 
قیمت هــا را صعودی می کند. برای نزولی 
شــدن قیمت ها، تورم منفی نیاز است که 
قطعا اقتصاد ایران چنین چیزی را نخواهد 

دید.
راه تنظیم بازار خودرو چیست؟

این کارشــناس صنعت خودرو در پاســخ 
به این پرســش که راه تنظیم بازار خودرو 
چیســت؟ عنــوان می کنــد: مثل همه 
بازارهای دیگر راهکار مشــخص اســت. 
دولت باید کوچک شــود؛ نهادهای موازی 
همگی تعطیل شــود؛ عوض گســترش 
بروکراســی اداری به منظور کنترل، باید 
بروکراسی حذف شود. رتبه آزادی اقتصاد 
گویاســت. کشــوری که جزو پنج کشور 
دست و پاگیرترین دولت ها در اداره اقتصاد 
است،حرف از کنترل تورم تنها شعار است.

زاوه با بیان این که بهبود شــاخص کسب 
کار با کوچک سازی دولت حاصل می شود، 
تصریح می کند: دولت تا تورم کل را کنترل 
نکند، اقتدار از دســت رفته در مدیریت را 
برنگردانــد، نهادها و قوه ها از دخالت های 
فراقانونی دست برندارند و به کار خود تنها 
متمرکز نشــوند، تورم کنترل نمی شود.

وی تاکید می کند: چند صدایی مشــکل 
اساسی کشور است. باید نهادها چه از سر 
دلسوزی چه از سر هر موضوع دیگری قائل 
به قوانین باالدستی کشور شوند و در امور 
تصمیم ســازی و اجرایی فراتر از محدوده 
قانونــی خود دخالــت نکنند؛ هرچند به 
نظرشــان موضوع درســت نباشد. در این 
حالت باید از مجرای تعیین شده در قانون 
اقدام کنند، موازی کاری و تضعیف قوای 
رسمی در کشور کار را متوقف کرده است.

این کارشــناس صنعت خودرو می گوید: 
دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و سایر ارگان.ها باید در محدوده خود 
اقدام کنند تا مجریان بتوانند کشور را اداره 

کنند.
زاوه می افزاید: در این بین بازاســازی تیم 
اقتصادی و یک صدایی هم اهمیت زیادی 
دارد. در همیــن چند مــاه دیدم بارها از 
دولــت صداهای متضاد آمده اســت، در 
حالــی کــه معاون اقتصــادی از افزایش 
یارانه ســخن می گوید، وزیر اقتصاد آن را 
نامعلوم می داند، قیمت خودرو در شورای 
ســران ســه قوه مجوز می گیرد توســط 
رییس جمهور دوباره به ستاد تنظیم بازار 
باز می گردد، این تزلزل در دولت اصال قابل 
قبول نیســت و الزم است تک صدایی در 

دستور کار باشد.

کند؟ کاهش قیمت خودرو را عملی  چرا وزیر صنعت نتوانست وعده 

منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید

حذف ارز 4200تومانی باعث ایجاد انتظارات تورمی خواهد شد 

کند کارت های مردم شارژ  کاال در  دولت به جای وجه نقد ، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی 
از کاالهای اساســی در صورتی که با سیاســت درستی اجرا نشود 
باعث انتظارات تورمی در جامعه خواهد شــد که بیشــتر از همه به 

ضرر اقشار محروم خواهد بود.
احمدتوکلی اظهار کرد: با اصل موضوع ارز۴۲۰۰تومانی از همان 

ابتدا مخالف بودم .
وی تصریح کرد: رویه فعلی اختصاص ارز یارانه ای به کاالی های 
اساسی  اگرچه تا حدودی قیمت ها را پایین نگه می دارد  اما در 
حقیقت مخالف با عدالت اســت و هدفمند نمی باشــد زیرا منافع 
حاصل از آن بیشتر از آنکه متوجه قشر محروم جامعه باشد نصیب 
طبقه مرفه و ثروتمند می گردد اما برای حذف آن نیز باید سیاست 
درستی گرفته شود تا قشرمحروم جامعه اسیر تبعات آن نشوند.

وی با بیان اینکه حذف  این ارز در شرایط فعلی  در صورتی که با 
سیاست درستی  انجام نشود باعث انتظارات تورمی می گردد که 
به طور طبیعی ســطح عمومی قیمت ها را باال خواهد برد، افزود: 
برای حذف این ارز ابتدا دولت باید به فکر سیاست  تثبیت بازار ارز  
باشد  زیرا وقتی ارز ۳۰هزار تومانی در کشور پذیرفته شود و تک 
نرخی بودن برای حذف رانت اجرا شود بازار نرخ ارز را تعیین می 
کند  و اگرسیاســت درســتی در نظر گرفته نشود بازار ارز  با شیب 
صعودی رشــد پیدا خواهد کرد و  دیری نخواهد پایید که ارز۵۰ 
هزار تومانی نیز در کشــورتجربه خواهد شــد و اگر چنین فاجعه 
ای رخ دهد چرخه تولید به طور کلی فلج خواهد شد و تورم روند 

صعوی و فزاینده به خود خواهد گرفت.
توکلی  با اشاره به اینکه از این رو باید مشخص شود که نرخ یکسان 

ارز را از ایــن پــس بــازار تعیین می کند یا دولت،افزود:  یکی دیگر 
از سیاســت های تثبیت بازار ارز در کشــور باید این باشــد که هر 
نوع معامله ارزی در خارج از شــبکه اصلی غیرقانونی  تلقی شــده 
و مجازات ســختی برای آن در نظر گرفته شــود. همچنین  همه 
صادرکنندگان ملزم به برگشــت  کل ارز حاصل از صادرات  خود 

به کشور باشند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام  بیان داشــت: از طرفی اگر 
دولت بنای برحذف ارز۴۲۰۰  تومانی به کاالهای اساسی را دارد 
باید ابتدا در کارت های یارانه مردم به  جای وجه نقد به اندازه نیاز 
استاندارد  ماهانه آنها  کاالی اساسی  شارژ کند و برای مواردی نظیر 
نیاز های دارویی و آموزشــی نیز اقدام جدی انجام دهد و ســپس 
نسبت به حذف ارز۴۲۰۰ تومانی از کاالهای اساسی اقدام نماید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به افزایش 
۷۷ درصدی تخلیه و بارگیری کاالهای اساسی نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل در بندر شــهید رجایی، گفت: کمبودی در تامین کاالهای 
اساســی تا پایان ســال ۱۴۰۱ وجود ندارد. مجتبی توانگر در حاشیه 
بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی هدف از بازدید خود 
از این بندر تجاری را نظارت میدانی مجلس بر روند ترخیص کاالهای 
اساســی عنوان کرد و اظهار داشــت: در این مهم بحث های نظارتی بر 
قانون گذاری اولویت دارد بر همین اساس کمیسیون های مختلف بنا به 
وظیفه تخصصی خود در این حوزه ها ورود پیدا می کنند.نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اســالمی با اشاره به اهمیت نظارت مجلس 
بر روند کاالهای اساســی تصریح کرد: خوشبختانه نمایندگان استان 
هرمزگان نیز پیگیر موضوع هستند، اما در کنار نمایندگان استان به 

طور تخصصی در کمیسیون اقتصاد این موضوعات را پیگیری می کنیم.
توانگر همچنین به نشست خود با نماینده اقتصادی استان هرمزگان و 
مدیرکل بنادر و دریانوردی این استان اشاره کرد، افزود: در زمینه ورود 
کاالهای اساسی آنچه امروز در بندر شهید رجایی براساس اسناد دیدیم، 

فرایند  ترخیص کاالها در این بندر نویدبخش و امیدوارکننده بود.
این نماینده مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به رشد ۷۷ درصدی 
تخلیه و بارگیری کاالهای اساســی و پهلوگیری ۵۷ فروند کشــتی 
در ۹ ماهه ســال جاری، افزود: این آمارها نشــان می دهد تا پایان سال 
۱۴۰۱ کمبودی در تامین کاالهای اساسی در کشور نخواهیم داشت.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود در پاســخ به راهبرد مجلس 
دوازدهــم در خصوص پروژه هــای اقتصاد »دریامحور«، تصریح کرد: 
اقتصاد »دریامحور« و حمل و نقل دریایی امری ضروری برای پویایی 

اقتصاد کشــور است، بنابراین برای فعال شدن ظرفیت های کشور در 
بخش های مختلفی درحال مطالعه هستیم؛ اما به طور خاص پروژه های 
دریامحور در بخش پژوهش های مجلس درحال بررســی است.عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه استان هرمزگان از ظرفیت 
دریایی و بندری بسیار باالیی در حوزه های دریایی و تحقق پروژه های 
اقتصاد دریامحور برخوردار اســت، اظهارداشــت: این موضوع از سوی 
آقای آرامی عضو کمیسیون عمران مجلس به صورت ویژه در فراکسیون 

بنادر پیگیری می شود.
توانگر با بیان اینکه رونق اقتصاد دریا محور پتانسیل باالی اشتغالزایی 
را بــه همراه خواهد داشــت، بیان کرد: بــا وجود ظرفیت های عظیم 
کارشناســی در حوزه های دریایی در استان هرمزگان، نتایج خوبی از 

پروژه های اقتصاد دریامحور در آینده شاهد خواهیم بود.

کاالهای اساسی تا پایان سال 1۴۰1 وجود ندارد کمبودی در تامین 

گزارش
اختالف دولت و بخش خصوصی بر سر اینماد

 تهدیدی جدید 
کارهای خرد برای کسب و 

 اینماد، نشــان الکترونیکی اســت که از سوی 
مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی، زیر نظر 
وزارت صمت برای کســب وکارهای اینترنتی 
و ســایت های خرید و فــروش کاال و خدمات 
صادر می شــود. دریافت ایــن نماد تا پیش از 
این برای صاحبان این بخش از کســب وکارها، 
اختیاری و نشانه ای برای اعتماد بیشتر مشتری 
بود اما از مردادماه امســال و به دنبال اجرای 
آئین نامــه مــاده ۱۴ الحاقی قانــون مبارزه با 
پولشــویی مصوب هیات دولت دوازدهم، که 
بر اســاس آن شرکت های پرداخت یار ملزم به 
دریافت اینماد از مشــتریان خود شــدند، این 

نشان اجباری شد.
این اجباری شــدن باعث شــده فعاالن بخش 
خصوصی در کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق بازرگانی تهران اعتراض خود را 
اعالم و این تصمیم را تهدیدی برای کســب و 

کارها قلمداد کنند.
فرزیــن فردیــس  رئیس این کمیســیون - با 
تاکیــد بر اینکه اکوسیســتم اقتصاد نوآوری 
کشــور همچنــان از برخی دســت اندازها و 
تصمیم هــای اشــتباه، رنــج می بــرد، اجبار 
استارت آپ ها و کســب وکارهای اینترنتی به 
دریافت اینماد برای داشتن درگاه پرداخت را 
چالش تازه دیگری برای فعالیت در این حوزه 
عنوان کرد و آن را در تضاد با مقررات و قوانین 
مربوط به تســهیل فضای کسب وکار دانست و 
تصریــح کــرد که این رویه، منجر به تشــدید 
 موج مهاجرت نخبگان حوزه فناوری از کشور 

خواهد شد.
بر اساس گزارش سایت اتاق تهران او همچنین 
تاکید کرد که راهکار نظارت و کنترل ریسک ها 
در محیط کســب وکار، ایجاد مانع و ســد در 
شــروع فعالیت های اقتصادی یا جلوگیری از 
افزایش تعداد کســب وکارها نیست، بلکه باید 
به سمت تنظیم گری به موقع توسط نهادهای 
مســئول با رویکرد توســعه، گام برداشت و در 
شــرایطی که کشــور با تحریم خارجی مواجه 

است، تحریم های داخلی را نباید ایجاد کرد.
وی، بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به احراز 
هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری را 
مطالبه و اتفاق نظر اکوسیســتم نوآوری کشور 

عنوان کرد.
ایــن اظهارات از ســوی نماینــدگان بخش 
خصوصی در حالی مطرح می شــود که مرکز 
تجارت الکترونیک در جدیدترین گزارش خود 
از استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید 

صدور اینماد خبر داده است.
ایــن مرکــز اعالم کرده: پــس از ابالغ اجرای 
الزام اینماد کســب وکارهــای اینترنتی برای 
پرداختیارها توســط متولی شــبکه پرداخت 
کشور در خرداد امسال، اینماد بدون ستاره به 
عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای 
کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری 
جلســات کارشناسی بین مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی، بانک مرکزی، شــرکت شاپرک 
و بخش خصوصی با محوریت ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای نهایی و به عنوان بخشــی از 
تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد 
بــرای پرداخت یارها طی اطالعیه رســمی در 

شهریورماه منتشر شد.
اینماد بدون ســتاره در واقع فرایند ساده  شده 
اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کســب 
وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه 
مجوز ثبت- محور در کشور صرفاً با احراز هویت 
و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل 
دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک 
ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند 
اصلــی اینماد و جلوگیــری از بروز تخلفات و 
کالهبرداری، کســب وکار خــرد به گونه ای 
تعریف شــده اســت که تعداد و مجموع مبلغ 
تراکنش  های آن در ماه به ترتیب کمتر از ۵۰ 
عدد و ۵۰ میلیون تومان باشد که این موضوع 
به صورت سیســتمی کنترل می شود. بدیهی 
است در صورت عبور کسب وکار خرد از سطح 
تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف ۱۰ 
روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و 

دریافت اینماد ستاره دار اقدام کند.
گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز 
گویای این واقعیت است که علی رغم تازه بودن 
موضوع و برخی مشکالت شروع طرح، به عنوان 
یک راهکار موفق اســتقبال بسیار خوبی از آن 
صــورت گرفتــه به گونه ای که تاکنون بیش از 
۱۷۰۰ اینماد بدون ســتاره اعطا شــده است. 
نکته جالب توجه اینکه علی رغم برخی مباحث 
راجع به پایین بودن محدودیت تعیین شــده 
برای کسب وکارهای خرد، بررسی  های انجام 
شده نشان می دهد که تنها ۵ درصد از کسب 
وکارهای خرد در فصل پاییز از ســطح تعیین 
شــده عبور کرده انــد و ۹۵ درصد بدون هیچ 
مشکلی به همین صورت می توانند به فعالیت 

خود ادامه دهند.

گزارش

 شرط جدید 
خانه دار شدن مجردها

در حالی رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از 
امکان ثبت نام افراد مجرد در نهضت ملی مسکن 
خبر داده بود که درخواست این افراد در سامانه 
ثمن رد می شود.نیمه آبان ماه سال جاری رستم 
قاسمی در حاشیه همایش قیر و آسفالت از امکان 
ثبت نام افراد مجرد در نهضت ملی مسکن بدون 
محدودیت سنی خبر داده و گفته بود: دوشنبه 
آینده )۲۴ آبان ۱۴۰۰( جلسه ای با حضور رئیس 
جمهور دراین باره برگزار می شود و با شرط اینکه 
در زمان تحویل متقاضیان متأهل شوند می توانند 
در نهضت ملی مســکن ثبت نام کنند.وی هفته 
گذشته نیز با اشاره به ثبت نام نهضت ملی مسکن 
در سامانه ثمن اظهار کرد: تاکنون حدود ۳ میلیون 
نفر در این ســامانه ثبت نام کرده اند که به زودی 
در شــهرهاییر که مشکل زمین داشتیم سامانه 
بازگشایی خواهد شد در این صورت پیش بینی 
می کنیم تقاضا برای نهضت ملی مســکن به ۴ 
میلیون ثبت نام افزایش یابد.بنا به این گزارش، این 
در حالی است که درخواست متقاضیان مجردی 
که در نهضت ملی مســکن ثبت نام کرده اند، رد 

می شود.

قیمت منطقی هر عدد تخم 
غ 1۴۰۰ تومان است مر

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: برای یک 
تــا ۲ مــاه آینده نهاده بــا ارز دولتی در بندر 
امام و انبارها موجود اســت و تنها باید کنترل 
صورت گیرد تا نهاده دولتی مورد سوء استفاده 
تجار یــا مرغداران قرار نگیرد.رئیس اتحادیه 
پرنــده و ماهی قیمــت منطقی هر عدد تخم 
مــرغ در خرده فروشــی ها را حداکثر ۱۴۰۰ 
تومان اعالم کرد.مهدی یوســف خانی رئیس 
اتحادیه پرنده و ماهی گفت: هم اکنون قیمت 
مــرغ در خرده فروشــی ها کماکان با ۲ هزار 
تومــان زیر نرخ مصوب ۲۹ هزار تومان عرضه 
می شــود.او قیمت کنونی هر کیلو ران مرغ را 
۲۹ هزار تومان، ســینه ۵۵ هزار تومان و فیله 
مرغ ۶۰ هزار تومان اعالم کرد. یوســف خانی 
ادامــه داد: با افزایش قیمت نهاده، گرانی مرغ 
اجتناب ناپذیر اســت.رئیس اتحادیه پرنده و 
ماهی گفت: اگر مابه التفاوت قیمت کنونی با 
افزایش قیمت یارانه داده شود، سرانه مصرف 
تغییــری نمی کند، در غیر این صورت مصرف 
کاهــش می یابد.او وضعیــت تولید و عرضه 
مرغ را مناســب ارزیابی کرد و گفت: با توجه 
بــه افزایش جوجه ریزی هــا جدا از بحث ارز 
ترجیحی مشکلی تا پایان سال نداریم.رئیس 
اتحادیــه پرنده و ماهی ادامه داد: برای یک تا 
۲ مــاه آینــده نهاده با ارز دولتی در بندر امام و 
انبارها موجود است و تنها باید کنترل صورت 
گیرد تا نهاده دولتی مورد سوء استفاده تجار 
یا مرغداران قرار نگیرد.او درباره اینکه عرضه 
تخم مرغ کماکان زیر نرخ مصوب است، گفت: 
قیمت کنونی هر شانه تخم مرغ ۳۸ تا ۴۱ هزار 
تومان اســت و مشــکلی در عرضه تخم مرغ 
نداریم.یوســف خانی قیمت منطقی هر عدد 
تخم مرغ در خرده فروشی ها را حداکثر ۱۴۰۰ 
تومــان اعالم کــرد و گفت: عرضه با نرخ های 
باالتر ناشــی از سوء استفاده واحدهای عرضه 

است که بازرسی باید کنترل شود.

مرزهای مسافری ایران با کشورهای 
همسایه بسته شد

 فعالیت های تجاری
 برقرار است

ســخنگوی گمرک از بسته شدن مرز زمینی 
ایــران بــا کشــورهای همســایه در بخش 
مســافری خبــر داد.روح اهلل لطیفــی درباره 
آخرین وضعیت مرزهای ایران با کشــورهای 
همســایه در بخش مسافری اظهار داشت: با 
توجه به ابالغیه ســتاد ملــی مبارزه با کرونا 
و وزارت کشــور برای پیشــگیری از شــیوع 
نوع جهــش یافته ویروس کرونا )اومیکرون( 
مرز زمینی در بخش مســافری با کشورهای 
همســایه از امروز )چهــارم دی ماه( به مدت 
۱۵ روز بســته خواهد شــد.وی ادامه داد: در 
حــال حاضــر محدودیت تردد مســافر بین 
مرزهای زمینی با ترکیه، عراق، افغانســتان، 
آذربایجان، پاکســتان، ارمنستان قطعی شده  
اســت و مرز زمینی در بخش مســافری با این 
کشــورها به مدت دو هفته بســته خواهد بود 
و تردد مســافر در این مرزها تحت شــرایط 
خاص است.ســخنگوی گمرک ایران افزود: 
تنهــا افرادی مجوزهای اقامت دائم، تحصیل، 
درمــان و تجــارت دارند می توانند دراین ایام 
در ایــن مرزهای گفته شــده تردد داشــته 
باشــند و همچنین خانواده های دیپلمات از 
این ممنوعیت تردد مستثنی هستند.لطیفی 
گفت: درباره کشور ترکمنستان از گذشته )از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا(  تبادل مسافر در 

این مرز نداشته ایم.
سخنگوی گمرک ایران تاکید کرد: مرز ایران 
با تمام کشورهای همسایه در بخش بار فعال 
است و هیچ محدودیتی اعمال نشده و ناوگان 

باری طبق روال گذشته در تردد هستند. 

کوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

سخنگوی وزارت نیرو:

کشور آغاز شد طرح آبرسانی به 71۰۰ روستای 
ســخنگوی وزارت نیرو از انعقاد قرارداد آبرســانی به ۷۱۰۰ روســتا 
خبر داد و گفت: این روســتاها که دچار تنش آبی هســتند، در طول 
دو ســال آینده به طور کامل از تنش آبی خارج می شــوند و آبرسانی 
پایــدار بــه آنها صورت می گیرد.علی اکبر کاظمی درباره نحوه عرضه 
برق در بورس انرژی گفت: این مهم یک طرح اســت که ارائه شــده 
است و سال آینده نیز عملیاتی خواهد شد. صنایع بزرگ برای تهیه 
بــرق خــود از بــورس اقدام خواهند کرد و در حقیقت برق را از طریق 
بــورس خریــداری می کنند. با این کار می توانند نیاز و مصرف خود را 
مدیریت کنند و برنامه ریزی بهتری نسبت به تولید و عرضه برق در 

کشور داشته باشیم.وی افزود: صنایعی که مصرف باالیی در حوزه برق 
دارنــد، انــرژی مورد نیاز را از بورس می خرند. در حقیقت هم خریدار 
و هــم عرضــه کننده که نیروگاه ها هســتند در بورس تکلیف خود را 
می داننــد، به ایــن صورت که نیروگاه ها میزان نیرویی که باید تولید 
کنند را می دانند و زمان و همچنین میزان عرضه نیز مشخص خواهد 
بود که این مهم ســبب برنامه ریزی دقیق تر خواهد شد.ســخنگوی 
وزارت نیرو که در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت وگو سخن می گفت، 
از وجود نمونه های مشــابه خارجی مدل عرصه برق در بورس گفت 
و عنوان کرد: بســته انرژی در خیلی از کشــورها در حال اجرا اســت 

و یک تجربه موفق محســوب می شــود که از آن پیروی می کنیم. در 
حقیقت مصرف کننده ها زمانی برق را می خرند که اوج مصرف شان 
است و مصرف خود را با زمان غیر پیک تطبیق می دهند.وی در ادامه 
از انعقاد قرارداد آبرسانی به ۷۱۰۰ روستا خبر داد و اظهار کرد: این 
آبرسانی در مناطق محروم و روستاهایی که آب مناسب ندارند صورت 
می گیرد. قرارداد آبرسانی بین قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( و وزارت 
نیرو منعقد شد و قرار است عملیاتی اجرایی آن نیز اجرا شده است.
کاظمی افزود: اعتبار مورد نیاز برای انجام این پروژه هم برای ســال 

جاری و هم برای سال های بعد تامین شده است. 

کشور وجود دارد گاز بر  سایه تهدید بحران 

احتمال وقوع خاموشی ها 

کوتاه از انرژی

بین الملل

عضو کمیسیون عمران مجلس:

 ساز وکار نظارتی دقیق 
در اجرای طرح قیر رایگان نیاز است

عضو کمیســیون عمران مجلس می گوید که 
ســازو کار اجرای طرح قیر رایگان باید آنقدر 
دقیق و نظارت شده باشد که امکان بروز فساد 
و ایجاد رانت برای عده ای خاص ایجاد نشــود.

کمال حسین پور در خصوص طرح قیر رایگان 
اظهار کرد: باید ســازو کار بســیار دقیقی برای 
اجرای طرح قیر رایگان در نظر گرفته شــود، 
نظارت ها باید انقدر دقیق باشــد تا کسانی که 
می خواهند رانت ایجاد کنند، نتوانند به اهداف 
خود برســند.عضو کمیسیون عمران مجلس با 
اشــاره به اینکه در هرچیزی احتمال انحراف 
وجــود دارد، گفت: مهم نظارت دســتگاه های 
نظارتی اســت که باید جلوی این فســادها را 
بگیــرد، هرچنــد این امر نافــی نقش مجلس 
نیســت که ما نباید طرح هایی را تصویب کنیم 
کــه احتمال بروز فســاد در آنها زیاد اســت.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس 
شــورای اســالمی با اشاره به اینکه قیر رایگان 
برای مناطق محروم در نظر گرفته شده است، 
توضیــح داد: در شــهرهای دیگر مانند تهران 
نیســت که به وفور پیمانکار وجود داشته باشد 

یا مواد آسفالت در دسترس باشد. در شهرهایی 
که در نواحی مرزی یا دورافتاده و اســتان های 
محروم واقع شــده اند، شاید یک پیمانکار هم 
وجود نداشته باشد.وی اضافه کرد: ضمن اینکه 
پیمانــکاران موجــود در این مناطق نیز آنقدر 
قدرت مالی ندارند تا خودشــان قیر خریداری 
کنند، بنابراین قیر رایگان می تواند برای توسعه 
مناطق روســتایی مفید واقع شود، البته همان 
طورکه اشاره کردم، باید سازو کار بسیار دقیقی 
برای آن در نظر گرفته شود تا باعث ایجاد رانت 
نشــود.وی با اشــاره به اینکه میزان قیر برای 
هــر پروژه ای تعریف شــده و بــه همان میزان 
اختصــاص می یابد، گفت: در این طرح تالش 
شــده اســت قیر رایگان به پیمانکارانی داده 
شــود که در مناقصه ای مشــخص برنده شده 
باشند.حســین پور تاکید کرد که دستگاه های 
اجرایی و نهادهای مرتبط از جمله وزارت راه و 
شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان نوسازی باید 
ساز و کار الزم را برای جلوگیری از هرگونه رانت 
در نظــر بگیرند و قطعاً مجلس هم نظارت های 

الزم را در این زمینه به عمل خواهد آورد.

برآوردها نشان می دهد؛

فرش قرمز برای ورود ۶5۰۰ مگاوات برق 
حرارتی و تجدیدپذیر

در حــال ظرفیت منصوبه مجموع نیروگاه های 
ایران به ۸۶ هزار و ۲۱۵ مگاوات رسیده که از این 
میزان ۶۹ هزار و ۶۲۲ مگاوات آن سهم نیروگاه های 
حرارتی بوده و از ابتدای سال تا نیمه آذرماه ۹۵ 
درصد برق کشــور توسط نیروگاه های حرارتی 
تولید شــد؛ در این بازه زمانی ســهم این واحدها 
در تامین برق مورد نیاز مشترکان ۲۵۷ میلیارد 
کیلووات ســاعت بوده است.براساس برآوردهای 
صورت گرفته تا پیک ســال آینده در ۲۸۶ واحد 
نیروگاهی کشور طرح های ارتقای توان تولید به 
ظرفیت ۱۱۱۳ مگاوات اجرایی می شــود و طبق 
گفته هــای همایون حائری - معاون وزیر نیرو بر 
اساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده است 
تا پیک تابستان سال آینده عالوه بر ارتقای توان 
واحدهای موجود حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه 
جدید حرارتی نیز وارد مدار شــود.برای توســعه 
تجدیدپذیرهــا نیز برنامه ریزی شــده ؛ درحال 
حاضر ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر احداث 
شــده در کشــور یک درصد ظرفیت برق بوده و 
ایــن درحالی اســت که براســاس قانون برنامه 
ششــم توســعه جمهوری اسالمی ایران، باید به 

ســهم پنج درصد از سبد انرژی الکتریکی کشور 
ارتقاء می یافت. برنامه های دولت ســیزدهم در 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر برای احداث ۵۰۰ 
مگاوات تا پیک تابستان ۱۴۰۱ و احداث ۱۰۰۰۰ 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا سال ۱۴۰۴ تدوین 
شده است.محمود کمانی - رئیس سازمان ساتبا 
بــه تازگی درباره احــداث ۵۰۰ مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیــر تــا پیک تابســتان ۱۴۰۱  گفت: 
۲۰۰ مگاوات آن براساس انجام تعهدات پیشین 
متقاضیان احداث طبق قانون خرید تضمینی برق 
اجرایی خواهد شــد و ۳۰۰ مگاوات آن از طریق 
سازوکار و برنامه جدید وزارت نیرو صورت خواهد 
گرفت.به نظر می رســد که عزم این دولت برای 
گذر از خاموشی ها بیش از دولت قبل باشد، علی 
اکبر محرابیان - وزیر نیرو وعده داده که آمادگی 
حمایت همه جانبه از تولید پنل های خورشیدی و 
انرژی تجدیدپذیر  را دارد؛ او معتقد است بهترین 
گزینه برای کرانه های کشور، انرژی خورشیدی 
اســت چراکه به طور متوسط در کشور ۳۰۰ روز 
آفتابــی داریــم که این رقم در مناطق کویری به 

۳۵۰ روز نیز می رسد. 

پوتین: اروپا خودش را 
گاز  بابت قیمت باالی 

کند سرزنش 
رئیــس جمهور روســیه اعــالم کرد 
اتحادیه اروپا تنها می تواند سیاستهای 
خــود را بــرای قیمت باالی گاز مقصر 
بدانــد چنانچه بعضــی از اعضای این 
بلــوک گاز ارزان روســیه را به قیمت 
بســیار باالتری در داخل اتحادیه اروپا 
به فروش می رسانند.والدیمیر پوتین 
همچنین از اتحادیه اروپا خواست خط 
لوله نورد اســتریم ۲ که مســیر گازی 
جدید روســیه اســت را تایید کند تا از 
فشــار بر قیمت و کمبــود عرضه گاز 
کاسته شــود.قیمت پایه گاز اتحادیه 
اروپا روز سه شــنبه بــه رکورد باالی 
جدیــدی صعود کــرد و تقریبا ۸۰۰ 
درصد از ابتدای ســال ۲۰۲۱ افزایش 
پیدا کرده اســت. قیمت ها روز جمعه 
کاهــش پیدا کرد اما همچنان بیش از 
۴۰۰ درصــد افزایش نشــان می دهد.
خــط لوله نورد اســتریم ۲ با مخالفت 
آمریکا و به خصوص کشورهای متعدد 
اروپای شرقی روبروست که می گویند 
این خط لوله وابســتگی اتحادیه اروپا 
به گاز روســیه که در حال حاضر ۳۵ 
درصــد از نیازهــای گازی این بلوک 
را تامیــن می کند را افزایش می دهد. 
ایــن خط لوله که از روســیه به آلمان 
احداث شده است، همچنان در انتظار 
تایید رگوالتورهــای آلمان و اتحادیه 
اروپــا اســت.خبرگزاری ریا به نقل از 
پوتین نوشــت: عرضه بیشــتر گاز در 
بــازار اروپایی مطمئنا قیمت را در بازار 
معامالت نقدی کاهش می دهد.عامل 
دیگری که به کمبود عرضه اضافه کرده 
اســت، معکوس شدن جریان گاز خط 
لوله یامال- اروپا به ســمت شــرق در 
روز جمعــه برای چهارمین روز متوالی 
بوده است.شرکت گازپروم روسیه هیچ 
ظرفیت ترانزیت گاز را برای صادرات از 
طریــق خط لوله یامال- اروپا برای ۲۵ 
دسامبر رزرو نکرده است. پس از این که 
لهستان و روسیه سال گذشته تصمیم 
گرفتنــد قــرارداد ترانزیت بلندمدت 
خــود را تمدید نکنند، گازپروم معموال 
ظرفیت را از طریق این مسیر بر مبنای 
کوتاه مدت رزرو می کند.پوتین گفت: 
لهستان روسیه را از مدیریت خط لوله 
یامال- اروپا کنار زده اســت. این اقدام 
حجم گاز روســیه به بــازار اروپایی را 
افزایــش نــداده، بنابرایــن قیمت ها 
افزایش پیدا کرده است. رئیس جمهور 
روســیه روز پنجشنبه گفته بود آلمان 
بــه جای ایــن که وضعیت بــازار گاز 
اروپا را تخفیف دهد، گاز روســیه را به 
لهســتان و اوکراین مجددا می فروشد.
در اوکراین که یک مسیر ترانزیتی دیگر 
برای گاز روســیه به اروپاســت، مدیر 
اپراتــور ترانزیت گاز دولتی اظهار کرد: 
گازپروم ترانزیــت روزانه گاز از خاک 
اوکراین را از ۱۰۹ میلیون مترمکعب به 
۸۷.۷ میلیــون مترمکعب کاهش داده 
است.ســرگی ماکوگون در فیس بوک 
نوشــت: کاهش عرضه گاز به اتحادیه 
اروپا در شرایطی که قیمتها به دو هزار 
دالر رســیده است، نشان می دهد که 
اینهــا تصمیمات اقتصادی نبوده بلکه 
تصمیمات کامال سیاســی هستند که 
افزایش فشار بر اتحادیه اروپا برای راه 
اندازی نورد استریم ۲ بر مبنای شرایط 
فعلی فدراسیون روسیه را هدف گرفته 
اند.قیمت پایه گاز اروپا سه شنبه هفته 
گذشــته به بیش از ۲۲۰۰ یورو معادل 
۲۴۹۵ دالر به ازای هر هزار متر مکعب 
افزایش پیدا کرد.ماکوگون گفت: اروپا 
در برداشــت گاز از مخــازن بــه دلیل 
کمبود عرضه رکورد زده است.روسیه 
مکــررا این اتهامات که از گاز به عنوان 
یک ابزار سیاســی اســتفاده می کند 
را تکذیب  کرده اســت. شــرکتهایی 
که توافق عرضه داشــته اند هم اعالم 
کردنــد قراردادهای آنها به طور کامل 
اجرا شده است. الکساندر نواک، معاون 
نخست وزیر روسیه هم اظهار کرد: اروپا 
بــه دلیل تاخیــر در آغاز فعالیت نورد 
اســتریم ۲ عرضه بیشتر گاز روسیه را 
از دست داده است. وی  گفت: به نظرم 
مصرف کننــدگان اروپایی به فعالیت 
این پروژه بســیار عالقمند هستند در 
حالی که شرکت هایی که در این پروژه 
مشــارکت کردند نیز در راستای روابط 
بلند مدت در زمینه عرضه گاز از طریق 
خط لوله گازی جدید درخواســتهای 

بیشتری را ارائه کرده اند .

 کدام استان ها در سال آبی جدید
بیشترین میزان بارش را 

داشتند؟
وضعیــت بارش های کشــور در پاییز چندان 
مطلــوب نبود و میزان بارش ها در این فصل، 
بیانگــر آن اســت که خشکســالی این فصل 
آن چنانکه پیشــتر سازمان هواشناسی اعالم 
کرده بود یکی از خشــک ترین های ۵۰ ساله 
اخیر است.تازه ترین گزارش بارش ها در کشور 
نشــان می دهد در ســال آبی جاری )ابتدای 
مهرمــاه ۱۴۰۰ تــا ۳ دی( ۴۷.۵ میلی متــر 
بارندگــی رخ داد کــه حاکــی از کاهش ۳۹ 
درصدی بارش ها نسبت به متوسط بلندمدت 
اســت.بر اساس اطالعات شبکه ایستگاه  های 
باران ســنجی، ارتفــاع کل ریزش های جوی 
کشــور معادل ۴۷.۵ میلیمتر است این مقدار 
بارندگی نســبت به میانگین دوره های مشابه 
درازمدت )۶۶ میلیمتر(  ۲۸ درصد کاهش و 
نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۷۷.۵ 
میلیمتر(  ۳۹ درصد کاهش را نشان می دهد. 
بیشــترین میزان افزایش بارش اســتان  های 
کشــور طی ســال آبی جاری نسبت به دوره 
بلنــد مدت نیز به ترتیب مربوط به اســتان-
 هــای قم )۳۹ درصــد افزایش(، مرکزی )۲۴ 
درصــد افزایش(، کهگیلویه و بویراحمد )۲۱ 
درصد افزایش( و گیالن )۱۸ درصد افزایش( 
است.بیشــترین میزان کاهش بارش استان-
 های کشــور طی ســال آبی جاری تا تاریخ ۳ 
دی نســبت به دوره بلند مدت نیز به ترتیب 
مربوط به اســتان  های هرمزگان )۸۵ درصد 
کاهش(، سیســتان  و بلوچستان )۸۳ درصد 
کاهش(، فارس )۸۱ درصد کاهش( و بوشــهر 
)۷۵ درصد کاهش( اســت.براین اســاس، در 
بــازه ۳۰ آذرماه که رقــم کل بارش ها ۴۰.۳ 
میلیمتر بود تا ســوم دیماه که این میزان به 
۴۷.۵ میلیمتر رســید کشــورمان رشد ۷.۲ 
میلیمتری بارش را شاهد بوده است.بر اساس 
اعالم قبلی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، 
با وجود کاهش بارش ها،  حوضه آبریز کارون 
بــزرگ برای آخرین روز پاییز ۱۴۰۰ حداکثر 
بارش نقطه ای را به میزان ۸۶ میلیمتر دریافت 
کرده است.بعد از کارون بزرگ، حداکثر بارش 
نقطــه ای در حوضه آبریــز زهره- جراحی به 
میــزان ۷۸ میلیمتــر رخ داد.میزان حداکثر 
بارش در حوضه های آبریز کرخه و مرزی غرب 
بــه ترتیب ۳۴ و ۲۱ میلیمتر بود.حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه هم هشــت میلیمتر بارندگی 
داشت.کشــورمان دارای ۶ حوضه آبریز اصلی 
شــامل دریای خزر، دریاچــه ارومیه، فالت 
مرکزی، مرزی شرق، قره قوم و خلیج فارس و 
دریای عمان است. همچنین ۳۰ حوضه آبریز 
درجه ۲ و ۹ محدوده مدیریت حوضه آبریز در 

کشور وجود دارد.

نماینده مردم پلدختر و معموالن در مجلس:

گازرسانی  گرو  حفظ جنگل ها در 
به روستاهاست

نماینــده مردم پلدختر و معموالن در مجلس 
شــورای اسالمی گفت: چنانچه گازرسانی به 
مناطق جنگلی و اهالی روستاها صورت گیرد 
خود مــردم محافظ جنگل هــا خواهند بود.

سیدحمیدرضا کاظمی اظهار کرد: چهار سال 
پیش، نامه ای به وزیر نفت دولت گذشته ارسال 
و درخواست کردیم که با توجه به کوهستانی 
و جنگلی بودن لرستان به خصوص شهرستان 
پلدختر توقع و انتظار ما این است که حفاظت 
از جنگل ها و مراتع و کشور با توسعه گاز رسانی 
در دستور کار وزارت قرار گیرد.وی بیان کرد: 
در حال حاضر سازمان جنگل ها و در استان ها، 
ادارات کل منابــع طبیعی تعداد محدودی از 
افراد را برای حفاظت از جنگل ها در  یک استان 
در نظر گرفتند که برای این مهم کافی نیستند.
نماینــده مردم پلدختر و معموالن در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: چنانچه گازکشی را 
توســعه ندهیم در مناطق روستایی، عشایری 
و مناطــق صعب العبــور وجنگلی مردم راهی 
غیر از قطع درختان و اســتفاده از هیزم برای 
ســوخت و گرمایــش ندارند.کاظمی افزود: 
چنانچه گازرسانی به مناطق جنگلی و اهالی 
روســتاها صورت گیرد خــود مردم محافظ 
جنگل هــا و بلــوط خواهند بــود.وی با بیان 
اینکه در راستای توسعه گازرسانی دستورات 
خوبی داده شــده، بیــان کرد: در حال حاضر 
گازرســانی به مناطق بن الر، زیودار زورانتل و 
افرینه انجام شده است.نماینده مردم پلدختر 
و معموالن در مجلس شــورای اسالمی اضافه 
کرد: چنانچه کار گازرسانی در داخل روستاها 
انجام شود این موضوع می تواند کمک شایانی 
به معیشت اهالی روستاها داشته باشد و سبب 
رفاه آسایش آنها شود.کاظمی عنوان کرد: در 
اســتان با سرعت عملیات گازرسانی در حال 
انجام است و البته باید فشار را بیشتر کنیم تا 
مردم از این نعمت خدادادی برخوردار شوند.
نماینــده مردم پلدختر و معموالن در مجلس 
شــورای اسالمی خاطرنشــان کرد: چنانچه 
مردم از نعمت گاز بهره مند شــوند با فرهنگ 
ســازی، خود آنان از قطع درختان جلوگیری 

می کنند.

با سرد شدن هوا سرعت مصرف انرژی یا به عبارت 
بهتر هدررفت انرژی در مدار تند قرار گرفته است؛ 
به طوری که درصورت عدم مدیریت تبعات بسیاری 
را برای ایران به دنبال دارد.بر اســاس آخرین آمار 
اعالمی مقدار مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته با این وضع دما 
۱۵ درصد افزایش یافته است؛ با توجه به آغاز موج 
سرما در کشور از هفته گذشته، مقدار مصرف گاز 
در بخش خانگی به ۵۶۰ تا ۵۷۰ میلیون مترمکعب 
رسید که حدود ۷۰ درصد تولید گاز کشور را به خود 
اختصاص داده اســت. اکنون تولید گاز طبیعی در 
حداکثر مقدار خود است و روز گذشته این مقدار 
از ابتدای امسال تاکنون رکورد زد و به بیش از ۸۰۰ 
میلیون مترمکعب رسید.طبق اعالم، تأسیسات و 
خطوط انتقال گاز در آمادگی کامل هستند و گاز 
طبیعی را به نقاط مختلف کشور ارسال می کنند. 
با این حال  با توجه به پیش بینی های انجام شــده 
و آمار هواشناســی از ابتدای هفته جاری دو موج 
سرما از مناطق غربی و شمالی وارد کشور می شود 
و اثــری کــه این دو موج بر دمــای هوا می گذارد، 
بســیار محسوس اســت که به تبع آن مصرف گاز 

هم افزایش می یابد.

گاز به نیروگاه ها و صنایع   تخصیص 
چقدر است؟

 با توجه به اینکه این دوره ســرما طوالنی تر بوده، 
سبب می شود فشار زیادی به شبکه گاز کشور بیاید 
و ممکن است به مصرف حتی ۸۰ درصدی گاز در 
بخش خانگی برسیم که این فشار به بخش صنعت 
و نیروگاه ها وارد می شود. اکنون روزانه حدود ۱۱۰ 
میلیون مترمکعب به بخش صنعت و روزانه ۱۰۰ 

میلیون مترمکعــب به نیروگاه ها اختصاص یافته 
است که اگر مصرف در بخش خانگی افزایش یابد، 
این مقدار گازرســانی به این دو بخش هم کاهش 
می یابد.آنطور که  محســن طرزطلب - مدیرعامل 
شــرکت تولید نیــروی برق حرارتی - به ایســنا 
گفته اســت در حال حاضــر میزان تخصیص گاز 
به نیروگاه ها ۵۰ درصد نســبت به هفته گذشــته 
کاهــش و میزان مصرف گازوئیل به همین میزان 
افزایش یافته است و پیش بینی می شود در صورت 
کاهش محســوس دمای هوا و افزایش مصرف گاز 

در بخش خانگی و تجاری،  میزان مصرف سوخت 
مایع در نیروگاه ها افزایش پیدا کند؛ البته در حال 
حاضر ذخایر سوخت مناسب است و مشکلی برای 
تامیــن بــرق وجود ندارد.وی گفــت در چند روز 
گذشته میزان گاز تحویلی به نیروگاه ها نسبت به 
هفته گذشــته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده اســت 
.مدیرعامل شــرکت تولیــد نیروی برق حرارتی با 
اشــاره به احتمال وقوع خاموشــی ها در کشور و یا 
بروز مشکل جدی در صنعت برق، گفت: وضعیت 
تامین برق به برودت هوا و میزان مصرف گاز بستگی 

دارد، اگر هوا سردتر شود و میانگین دمای هوا در 
کل کشور کاهش یابد و پیرو آن مصرف گاز خانگی 
افزایش پیدا کند، مجبور به سوزاندن سوخت مایع 
بیشــتر در نیروگاه ها خواهیم شــد. در این شرایط 
نگرانی برای تامین برق کشور وجود خواهد داشت 
اما هیچ برنامه ای برای تحمیل خاموشی ها در نظر 
گرفته نشــده اســت؛ در شــرایط فعلی الزم است 
مدیریــت مصرف بیشــتری در صنعت برق و گاز 
کشــور اتفاق بیفتد.به گفته وی، وقوع خاموشی ها 
رابطه مستقیمی با میزان مصرف گاز در کشور دارد، 
اگر هوا سرد شود و میزان مصرف افزایش یابد، این 
نگرانی وجود دارد که خاموشــی اتفاق بیفتد .در 
این میان یکی از راهکارهای دولت افزایش تعرفه 
پرمصرف هــا بود تا شــاید از ایــن طریق مدیریت 
مصرف بیشتری صورت بگیرد؛ به طوری که طبق 
مصوبه هیئت دولت مشــترکانی که در ســه پله 
نخســت تعرفه ها قرار گیرند، مصرفشــان عادی و 
متعارف تشــخیص داده می شــود و هیچ افزایشی 
در گازبهای این ســه پله از مصرف کنندگان داده 
نشــده اســت، اما پله های باالتر به تناسب، هر پله 
۴۰ درصد نســبت به پله قبل افزوده می شود.همه 
مشترکانی که چه در پله نخست تا سوم باشند و چه 
در پله های باالتر، چنانچه نسبت به مصرف مشابه 
سال قبل شان کاهش مصرف داشته باشند )به هر 
درصد که باشد(، سه برابر آن به عنوان تشویقی به 
مشترکان در همان قبض به طور خودکار محاسبه و 
به آنها پرداخت می شود، یا به عبارتی از کل گازبهای 
آنها کسر می شود، به این معنا که اگر مشترکانی که 
در پله سوم هستند بتوانند هر مقداری که کاهش 
مصرف داشــتند، افزون بر اینکه هیچ نرخی برای 
آنها افزوده نشده از پاداش هم بهره مند می شوند.

خبر ویژه

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: هیچ بحثی 
در خصوص افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح نشده 
است.احمد مرادی  با اشاره به برخی از نقاط قوت الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، 
بیان کرد: الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس تشریفات قانونی از سوی رئیس 
جمهور به مجلس تحویل داده شــد و اکنون مراحل بررســی آن بر اســاس 
آئین نامه داخلی مجلس در حال طی شدن است. دولت پیشنهادات خوبی 
را در بحث قیمت نفت، تامین گاز و فروش نفت در قالب الیحه بودجه ارائه 
کرده و قرار اســت در جلســه هفته جاری کمیسیون انرژی نیز مورد بررسی 

دقیــق تــر قــرار گیرد تا بتوانیم یک تعادلی در این حوزه برقرار کنیم. وی  در 
ادامه اظهار کرد: در بحث قیمت حامل های انرژی نیز هیچ افزایش قیمتی 
در خصوص بنزین در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ مطرح نشــده اســت و قرار 
نیســت افزایشــی نیز داشته باشــد.مرادی با بیان اینکه از دیگر موارد مثبت 
الیحه بودجه توجه به تامین نیازمندی های مردم اســت که باید در مجلس 
نیــز مــورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از نقاط قوت بودجه کم کردن 
ردیف های بودجه اســت. با تجمیع برخی از ردیف ها امکان نظارت بیشــتر 

فراهم شده است .

نایب رئیس کمیسیون انرژی :

کند قیمت بنزین در الیحه بودجه 1۴۰1 تغییری نمی 
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5بانک و بیمه
خبر ویژه

مدیریت اســتراتژیک منابع انســانی اهمیت بسیار زیادی در بقای 
ســازمان دارد و کلید موفقیت سازمان مدیریت موثر منابع انسانی 

می باشد.
مدیریت اســتراتژیک منابع انســانی اهمیت بسیار زیادی در بقای 
ســازمان دارد و کلید موفقیت سازمان مدیریت موثر منابع انسانی 
می باشــد. جلب رضایت کارکنان و عالقمند کردن بیشــتر آنها به 
شــغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شــدن اهداف ســازمانی از 
اهمیت خاصی برخوردار است. بکارگیری و مدیریت صحیح فرهنگ 
سازمانی می تواند تاثیر قابل مالحظه ای روی مدیریت استراتژیک 

منابع انسانی داشته و نتایج مطلوبی برای سازمان داشته باشد.
از جملــه فعالیــت های عمده منابع انســانی می توان به انگیزش، 

مشارکت، آموزش، استخدام و پاداش دهی اشاره کرد.
یک فاکتور مهم در فعالیت های منابع انســانی سیســتم جبران 
خدمات می باشد که سیستم جبران خدمات به عملکرد سازمانی 
از طریق توانمند ســاختن ســازمان به جذب و حفظ کاندیدهای 

بیشتر و بهتر کمک میکند.
مدیران همیشه باید بر مشارکت کارکنان در فعالیت های مدیریت 
استراتژیک منابع انسانی توجه ویژه ای نشان دهند و از طریق شیوه 
های مناسب و ابزارهای تشویقی کارمندان را به مشارکت بیشتر در 
فعالیت های مدیریت استراتژیک منابع انسانی ترغیب نمایند، تا در 
نهایت عملکرد شــرکتی افراد ارتقاء یابد و در نهایت ســبب حرکت 

سازمان به سمت پیشرفت و اثربخشی شود.

گفتاری از میثم سیف مدیر شعبه تخصصی بیمه های زندگی در شرکت بیمه کارآفرین: 

مدیریت استراتژیک منابع انسانی برای اثربخشی سازمانها حیاتی می باشد

خبر ویژه

5  از محدودیت های جدید 
 برای افتتاح حساب بانکی 

مطلع باشید

بانــک مرکزی با صدور بخشــنامه  ای افتتاح و 
نگهداری بیش از یک حســاب سپرده انفرادی، 
یک حســاب مشترک ســپرده قرض الحسنه 
پس انداز، یک حســاب انفرادی و یک حســاب 
مشــترک سپرده قرض الحســنه جاری، یک 
حســاب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده 
ســرمایه گــذاری کوتاه مدت عــادی برای هر 

شخص حقیقی در یک بانک را ممنوع کرد.
این بانک »دســتورالعمل اجرایی شناســایی 
و تعییــن  تکلیف حســاب های مطالبه  نشــده 
و مــازاد ریالــی« را با هــدف صیانت از حقوق 
صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوءاســتفاده ، 
ارتقای شفافیت  مالی بانک ها و ایجاد رویه  واحد 
حســابداری در ثبت این وجوه، به شبکه بانکی 

کشور ابالغ کرد.
در این بخشــنامه آمده اســت: با هدف صیانت 
از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال ســوء 
اســتفاده  از این وجوه، ارتقای شــفافیت های 
مالــی بانک ها، ایجاد رویه  واحد حســابداری 
در ثبــت و نگهــداری این وجــوه در بانک ها و 
امکان بهبود قابلیت مقایســه ارقام مندرج در 
سرفصل حساب های موجود در بانک ها،  از این 
پس حســاب های قرض الحســنه فاقد گردش 
مالی برای مدت ۳ ســال، سپرده قرض الحسنه 
جــاری فاقد گردش مالی از تاریخ آخرین برگه 
چک به مدت یک سال و حساب سرمایه گذاری 
کوتاه مدت عادی فاقد گردش مالی برای مدت 
۲ سال راکد تلقی می شوند و موسسات اعتباری 
باید گزارش حساب سپرده قرض الحسنه پس 
انداز راکد با موجودی معادل یا کمتر از ۱۰ هزار 
تومان، حساب سپرده قرض الحسنه جاری راکد 
بــا موجودی معادل یــا کمتر از ۴۰ هزارتومان 
و حســاب سپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت 
عادی راکد با موجودی معادل و یا کمتر از ۲۰ 
هزارتومــان را هــر ۶ ماه یک بار از شــعب خود 
اخذ کنند. از ســوی دیگر موسســات اعتباری 
مکلف شــدند بالفاصله پس از کســب اطالع از 
فوت، جنون و سفاهت اشخاص حقیقی صاحب 
حســاب، نســبت به مسدود سازی حساب آنها 

اقدام کنند.
بر اساس این بخشنامه افتتاح و نگهداری بیش 
از یک حســاب ســپرده انفرادی، یک حساب 
مشــترک سپرده قرض الحسنه پس انداز، یک 
حســاب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده 
قرض الحسنه جاری، یک حساب انفرادی و یک 
حســاب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه 
مــدت عادی برای هر شــخص حقیقی در یک 

بانک ممنوع است.

 پیام مدیرعامل بانک سرمایه 
 به مناسبت والدت 

حضرت عیسی مسیح )ع(
مدیرعامل بانک ســرمایه در پیامی فرارسیدن 
سالروز والدت حضرت عیسی مسیح )ع( و آغاز 

سال نو میالدی را تبریک گفت.
مدیرعامل بانک ســرمایه در پیامی به شرح زیر 
فرارسیدن سالروز والدت حضرت عیسی مسیح 

)ع( و آغاز سال نو میالدی را تبریک گفت:
میالد مسعود پیامبر عطوفت و مهربانی، حضرت 
عیســی مســیح علیه الســالم را به هم وطنان 
ارجمند مســیحی تبریک و شــادباش عرض 
نموده، آغاز سال نو میالدی را گرامی می دارم.

امیدوارم که ســال ۲۰۲۲ در ســایه همدلی و 
همراهی کشورهای برخوردار در توزیع عادالنه 
واکسن در سراسر جهان، سال پایان همه گیری 
و نیز ســالی صلح آمیزتر، مهربانانه تر و پاکیزه 
تر برای تمامی ســاکنان ایــن کره زیبای آبی 

باشد. ان شاء اهلل.
فرج اهلل قدمی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

اخبار

اخبار

آغاز طرح تسهیالتی »انتخاب« 
بانک ایران زمین

هدف اصلی بانک از اجرای این طرح، انتخاب نوع 
و شکل دریافت تسهیالت توسط خود مشتریان، 
با توجه به نیازشان است. در این طرح تسهیالتی 
مشتریان می توانند تا سقف یک میلیارد ریال با 
امکان واریز و برداشت، دریافت و نرخ سود سالیانه 
را از ۱۰ تــا ۱۸ درصــد به دلخواه انتخاب کنند. 
ضمنا حداقل مبلغ افتتاح حســاب ۵۰ میلیون 
ریال اســت. طرح تســهیالتی انتخاب از ابتدای 

دی ۱۴۰۰ به مدت یک سال اجرا خواهد شد.
عالقــه مندان می توانند جهت دریافت اطالعات 
بیشــتر به ســایت بانک ایران زمین به نشــانی 
اینترنتی www.izbank.ir و یا یکی از شعب بانک 
در سراســر کشور مراجعه و همچنین در صورت 
نیاز به توضیحات بیشــتر با شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ 
مرکز ارتباط با مشتری بانک تماس حاصل کنند.

مدیرعامل بانک رفاه تشریح کرد؛ 

کارگران از  حمایت های بانک رفاه 
کارهای خانگی کسب و 

مدیرعامــل بانک رفاه کارگران اقدامات این بانک 
در راســتای حمایت از کسب و کارهای خانگی را 
تشریح کرد. اسماعیل للـه گانی در نخستین نشست 
شورای سیاست گذاری نهضت تبیین جایگاه زن 
در تمدن ایران و اســالم که به ریاســت آیت اله 
محمد خامنه ای حقوقدان، مجتهد و رئیس بنیاد 
ایران شناســی برگزار شد، اقدمات بانک رفاه در 
راســتای حمایت از توانمندســازی زنان خانه دار 
و توسعه کسب و کارهای خانگی را تشریح کرد. 
للـه گانی در این نشست که با حضور دکتر محسن 
رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، خانم دکتر 
خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، 
تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
نماینده دانشــگاه بین المللــی جامعه المصطفی 
قم و خانم مهرانگیز مشــاور مدیرعامل بانک رفاه 
در امور بانوان در محل بنیاد ایران شناسی برگزار 
شــد، از اعطای تسهیالت قرض الحسنه مشاغل 
خانگی به مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و ســازمان بهزیســتی کشور 
و همچنین حمایت تسهیالتی از کسب و کارهای 
خانگی معرفی شــده از جانب وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به عنوان برخی از اقدامات بانک 
رفاه در راستای توانمندسازی زنان خانه دار نام برد. 
الزم به ذکر است، "کرامت زن و جایگاه واقعی زن 
از دیدگاه اســالم"، "نقش محوری زنان به عنوان 
مبنای اقتصاد اســالمی خانــواده" و "نقش زنان 
در تغییــرات اقلیمی و محیط زیســت" از جمله 
مهم ترین موضوعات تشــریح شــده در نخستین 
نشســت شورای سیاســت گذاری نهضت تبیین 

جایگاه زن در تمدن ایران و اسالم بود.

 انتصاب مدیر استان 
آذربایجان غربی شرکت بیمه دی

مدیرعامل شــرکت بیمه دی طی حکمی مدیر 
اســتان آذربایجان غربی را منصوب کرد.حسن 
قلندری معاون امور مشــتریان و توســعه بازار 
بــه همــراه جمعی از مدیران ســتادی با حضور 
در اســتان آذربایجــان غربی بــه موجب حکم 
مدیرعامــل، ســعید ابراهیمی بســطامی را به 
عنوان مدیر این اســتان منصوب کرد. در بخشی 
از متــن ایــن حکم آمده اســت: » نظر به تعهد، 
تخصص و بررســی توانمندی های جنابعالی به 
موجب این حکم به ســمت سرپرســت مدیریت 
استان آذربایجان غربی منصوب می شوید. الزم 
اســت با توکل بر ایزد منان و در ســایه توجهات 
حضرت ولیعصر )عج( و برنامه ریزی دقیق و بهره 
گیری از توان کارشناســی، تمامی مساعی خود 
را جهت پیشــبرد امور محوله در راستای تحقق 
اهداف و رعایت اصول تبیین شده شرکت شامل 
“سالمت”، “حرفه ای گری” و “انسجام سازمانی” 
به کار گیرید.« در این مراســم قلندری در جمع 
همکاران و شــبکه فروش اســتان، ضمن اشاره 
به برنامه های شــرکت در زمینه ارتقای کمی و 
کیفی شبکه فروش استان آذربایجان غربی را به 
واسطه موقعیت آن، استانی با اهمیت و با ظرفیت 
های فراوان دانست و از همکاران و شبکه فروش 
این شــعبه خواست تا با توجه به چشم اندازهای 
شــرکت در جهت توســعه و کسب سهم بیمه از 

بازار استان تالش نمایند.

ضرورت تداوم  نقش آفرینی فعاالن بخش خصوصی در کاهش تورم
دکتر ســید احســان خاندوزی اظهار 
داشــت: تدابیر و مراقبت های صورت 
گرفته توسط دستگاهای دولتی در سه 
ماه گذشــته، موجب شــده، نرخ تورم 
نقطــه به نقطه از حدود ۵۵ درصد، به 

۴۱درصد کاهش یابد. 
وزیــر اقتصاد با بیان اینکه بر اســاس 
گزارش های دوره ای تهیه شده توسط 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 
نگرانی نســبت به بی ثباتی قیمت ها 
در صدر موارد نارضایتی و نگرانی های 
بخش خصوصی است، تأکید کرد: همه 
مــا در دولــت در کنار نهادهای بخش 
خصوصی مثل اتــاق بازرگانی باید به 
کاستن بی ثباتی های اقتصادی و تداوم 
رونــد رو به کاهــش آن در آبان و آذر، 

کمک کنیم. 
خانــدوزی با بیان اینکه ممکن اســت 
بی ثباتی اقتصاد، موجب کســب سود 
و منفعــت کوتــاه مدت برای صنوف و 
زنجیره خاصی از فعالیت های تولیدی 
یا خدماتی شود، تصریح کرد: این نباید 
زمینه ای برای آن بشود که ثبات نسبی 
امروز زایل شده و مجددا شاهد افزایش 
و شکســتن ســقف متعارف قیمت ها 

باشیم. 

وزیــر اقتصاد بــا تأکید بــر ضرورت 
همــکاری بخش خصوصــی و دولت 
برای حفظ روند کاهشــی تورم و ثبات 
نســبی قیمت ها، اظهار داشت: فعاالن 
بخش خصوصی بخوبی می دانند که در 
زمان ایجاد ثبات نسبی در بازار، میزان 
تمایــل مردم به خرید کاال و ســرمایه 
گــذاری افزایش می یابد و این به نفع 

آنها و کالن اقتصاد کشور است. 
وی از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
خواست تا با همکاری دولت برای تداوم 
این مســیر و مشــارکت در یک بازی 
بُــرد بُرد، نهایت همت و تالش خود را 
مصروف بدارند و ثبات اقتصاد کالن را 

اولویت اول خود قرار دهند. 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، فعاالن بخش 

خصوصی با اســتفاده از ابزار گوناگون 
چــون گفتگوی درون بخشــی و انواع 
نظارت ها، کمک کنند تا ثبات نســبی 
حاصل شده، تداوم یابد، گفت: ما هم در 
دولت نهایت تالش خود را بکار خواهیم 
گرفت، تا این گذار، با کمترین حاشیه 
و مشــکل طی شود و بتوانیم در مورد 
افزایش نرخ تشــکیل ســرمایه ثابت 

اقتصاد که نشانگر بازگشت نوعی امید 
و اعتمــاد بین فعاالن بخش خصوصی 

است، گام برداریم. 
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد و 
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی در ابتدای این جلسه، اظهار 
داشــت: در فاصله بین برگزاری جلسه 
پیشین شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی تا جلسه امشب این شورا، با 
تالش خوب دبیرخانه شــورا و وزارت 
اقتصاد، قرار شــد تا شــیوه پیشــبرد 
جلســات بــه نحوی تغییــر پیدا کند 
که قبل از تشــکیل جلســات، دستور 
جلســه، با حضــور نمایندگان بخش 
خصوصی و دســتگاه هــای مربوطه، 
مورد کارشناســی و تجزیه تحلیل قرار 
گرفته و پیشــنهادات، پس از تأیید به 

شورا بیایند. 
وی افزود: با این شــیوه جدید گفتگو 
هــا و بحــث ها، خواهیم توانســت در 
 هر جلســه، دســتآوردی مشــخص 

داشته باشیم. 
وزیــر اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این 
تغییرات منتج به رضایتمندی بیشتر و 
رفع موانع از پیش پای بخش خصوصی 

شود.

امکان ارزیابی و پرداخت خسارت آنالین در بیمه  تجارت نو
مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه تجارت نو اظهارکرد: درحال 
حاضــر بــه  طور میانگین یک ســوم ارزیابی و پرداخت خســارت 
بیمه هــای ثالــث و بدنه اتومبیل در این شــرکت به صورت آنالین 

انجام می شود.
وحیــد دانش کیا گفــت: بیمه تجارت نو با توجه به دانش مدیریت 
ریســک در تالش اســت تا برمبنای مدیریت ریسک در رشته بیمه 
شــخص ثالث حرکت کند و ســعی بر این اســت که از پرتفوها با 
ریســک های باال که تحت پوشــش قراردادن آنها صحیح نیســت 

دوری شود.
وی، اذعان داشت که در بیمه نامه بدنه هم باتوجه به اینکه نرخ های 
حق بیمه در اختیار شــرکت بیمه اســت با درنظر گرفتن مدیریت 
ریســک در قیمت گذاری و دوری از یکســری پرتفوها تالش شده 
تا بهترین نتیجه ها گرفته شــود که تا کنون خوب جواب داده، اما 
مواردی همچون گران شدن قطعات و اجرت تعمیر خودرو باعث 

شد این مدیریت ریسک تحت الشعاع قرار گیرد.
مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه تجارت نو با بیان اینکه مدیریت 
ریسک سبب شد تا بیمه های شخص ثالث شرکت متبوع وی نسبت 
بــه میانگین صنعت بیمه در وضعیــت خوبی قرار بگیرد.”، افزود: 
آمارها نشان می دهد که ۲۵ تا ۳۰ درصد سبد پرتفوی شرکت های 
بیمــه در بخش ثالث اســت که این رقــم در بیمه تجارت نو حدود 

۲۵ درصد است.
دانش کیا، بیان کرد: از ســال ۹۸ همزمان با بوجود آمدن شــرایط 

کرونایی با همکاری شــرکت ارزیابی خســارت همراه بیمه خلیج 
فــارس وارد فــاز بازدید آنالین در مورد بیمه هــای بدنه و بازدید 
و ارزیابی خســارت ثالث و بدنه خودروها شــدیم و شــرکت بیمه 
تجارت نو در عمل به عنوان اولین شرکت بیمه به این مقوله ورود 

و این خدمت را ارائه کرد.
وی، با بیان اینکه شــرکت بیمه تجارت نو ســعی دارد تا در تحول 
دیجیتال پیشــرو باشــد.”، گفت: پیش از کرونا بیمه تجارت نو به 
سمت راه اندازی اپلیکیشن رفته بود، کرونا موجب تسریع در اینکار 
شــد و از ســال ۹۸ اولین شــرکتی بود که به صورت واقعی ارزیابی 
خسارت را از طریق سیستم آنالین انجام داد بنحوی که هیچ نیازی 
به مراجعه ارزیاب یا مراجعه طرفین حادثه به شــرکت نباشــد، نه 

اینکه فقط ثبت خســارت و نوبت دهی انجام دهد. در حال حاضر 
هم اپ “بنو” ارائه شــده که اعالم و ارزیابی خســارت فقط بخشــی 
از آن است و خدمات قابل توجهی از طریق آن در دسترس است.
مدیر بیمه های اتومبیل شــرکت بیمه تجارت نو، درخصوص اقبال 
جامعه نسبت به سیستم ارزیابی و پرداخت خسارت آنالین چگونه 
است؟، گفت: گروه سنی خاصی به سمت روش های آنالین می آیند 
و برخی از گروه های سنی هم تمایل به استفاده از روش های سنتی 
دارند عالوه براین یکسری محدودیت ها همچون در دسترس نبودن 

اینترنت در همه جا هم مطرح است.
دانش کیــا، ادامــه داد: درحال حاضر به طور میانگین یک ســوم 
ارزیابــی و پرداخت خســارت بیمه های ثالــث و بدنه اتومبیل در 
شــرکت بیمه تجارت نو به صورت آنالین انجام می شــود و باتوجه 
به کارایی و ســهل الوصول بودن آن، مردم را به اســتفاده از این 

خدمات تشویق می کنیم.
وی تصریــح کرد: البته سیســتم های ارزیابــی قبل یعنی ارزیابی 
به صورت ســنتی هم هســت، ما به نیاز و خواست مشتری احترام 

می گذاریم.
مدیــر بیمه های اتومبیل شــرکت بیمه تجارت نو، اظهارداشــت: 
امیدواریم دریچه ای را به تحول دیجیتال و دیجیتالی شــدن ارائه 
خدمات بیمه ای باز کنیم و تمام پروســه درخواســت و صدور بیمه 
نامه تا پرداخت خسارت احتمالی را به صورت دیجیتالی در اختیار 

بیمه گذاران و زیاندیدگان قراردهیم.

گهی فقدان سند مالکیت  آ
نظــر بــه اینکــه آقــای امیرحســین عســگری طــی تقاضــای بــوارده شــماره 9143 مــورخ 1398/11/21 بوکالــت 
از خانــم شــمس الملــوک پــور ســنائی منــش برابــر وکالــت شــماره 31144 مــورخ 1397/06/25 دفتــر 604 
تهــران و ضمــن ارائــه دو بــرگ استشــهادیه محلــی مصــدق شــده در دفتــر اســناد رســمی 604 تهــران 
مدعــی اســت ســند مالکیــت دو ســهم مشــاع از پنــج ســهم ششــدانگ اعیانــی یــک بــاغ بــه اســتثناء ثمنیــه 
اعیانــی آن بــه مســاحت 12404 متــر مربــع قطعــه اول تفکیکــی بــه شــماره 126 فرعــی از 156 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــاک 72 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه ســفیدار حــوزه ثبتــی ربــاط کریــم ذیــل ثبــت 
1545 صفحــه 477 دفتــر امــاک جلــد 17 بــه شــماره چاپــی 520974 ســری ب بــه نــام آقــای فریــدون 
افراســیابی ثبــت صــادر و تســلیم گردیــد کــه مــورد ثبــت بانضمــام ثبــت و صفحــات 366 و 370 دفتــر 
ــان  ــاط کریــم بــه آقای ــر 8 رب ــر ســند انتقــال شــماره 16342 مــورخ 1370/06/21 دفت امــاک جلــد 181 براب
ــور ســنائی منــش  محمدعلــی عســگری و حســین عســگری و محمــد عســگری و خانــم شــمس الملــوک پ
منتقــل گردیــد )کــه نســبت بــه ســهمی آقایــان محمــد علــی عســگری و حســین عســگری و محمــد عســگری 
ســند مالکیــت ششــدانگ افــرازی تحــت پــاک 372 فرعــی از 156 اصلــی صــادر و تســلیم گردیــده اســت( 
کــه ســند مالکیــت بشــماره چاپــی 520974 ســری ب بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی آن نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده 120 آییــن نامــه قانــون 
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه پــاک مذکــور بــا 
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتابــا 
ضمیمــه ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای 
مــدت و نرســیدن واخواهــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
کریم ک شهرستان رباط  احمد رحیمی - رئیس اداره ثبت اسناد و امال

ک ثبتی ۳۶۳8 فرعی از 1۶1 اصلی  صورتمجلس افراز پال
احترامــًا نظــر بــه تقاضــای آقــای مجیــد ســلیمی بــوارد شــماره 13056 مــورخ 1399/10/9 مبنــی بــر افــراز ســهم مشــاعی خــود از پــاک ثبتــی 3638 فرعــی از 161 اصلــی اعــام میــدارد اســناد مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن بمســاحت 3560 متــر مربــع قطعــه 13 تفکیکــی پــاک 3638 فرعــی از 161 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی ربــاط کریــم بــا حــدود شــماال در امتــداد نهــر بطــول )32/00( ســی دو متــر بــه اراضــی قریــه ربــاط کریــم نهــر ســیاه 
آب پــاک یکصــد و شــصت اصلــی شــرقا پــی اســت بطــول ) 115/00( یکصــد و پانــزده متــر بــه قطعــه چهــارده تفکیکــی جنوبــا در دو قســمت اول مرزیســت بطــول )28/00( بیســت و هشــت متــر بــه کوچــه بــه عــرض 
چهــار متــر دوم پــی اســت بطــول )6/00( شــش متــر بــه قطعــه دوازده تفکیکــی غربــا پــی اســت بطــول )126/00( یکصــد و بیســت و شــش متــر بــه قطعــه دوازده تفکیکــی ذیــل ثبــت 4900 صفحــات 50 و 453 دفتــر 
امــاک جلــد 40 بــه نــام آقایــان علــی حلوائــی و رضــا حلوائــی هــر یــک نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ ثبــت صــادر و تســلیم گردیــد در ادامــه ســهمی آقــای علــی حلوائــی برابــر ســند انتقــال شــماره 68372 
مــورخ 1396/09/27 دفتــر 12 ربــاط کریــم بــه آقــای مجیــد ســلیمی منتقــل و اســناد مالکیــت بــه شــماره هــای چاپــی 499419 و 2447815 بــه نــام مالکیــن صــادر گردیــد و حســب تقاضــای آقــای مجیــد ســلیمی مبنــی بــر 
افــراز ســهم مشــاعی خــود گــزارش مــاده 2 آییــن نامــه قانــون افــراز و فــروش امــاک مشــاع بشــماره 10717 مــورخ 1400/08/06 تنظیــم و در ادامــه وقــت معاینــه محــل و عملیــات افــراز بــه تاریــخ 1400/08/25 تعییــن و 
بــه مالــک مشــاعی بــر اســاس آدرس اعامــی ابــاغ کــه بــه حکایــت گواهــی اداره پــس بشــرح ظهــر اخطاریــه آدرس شناســایی نشــده و لــذا وقــت مجــدد بتاریــخ 1400/09/14 تعییــن و جهــت ابــاغ از طریــق انتشــار آگهــی 
اقــدام گردیــد و مراتــب از طریــق انتشــار در روزنامــه کارگــر بــه شــماره 1976 مــورخ 1400/09/04 آگهــی گردیــده ضمــن آنکــه جهــت موافقــت بــا افــراز نامــه شــماره هــای 139985601022013117 مــورخ 1399/10/10 و 
140085601022009927 مــورخ 1400/07/24 بــا شــهرداری مکاتبــه کــه شــهرداری طــی نامه هــای شــماره 16838 مــورخ 1400/07/22 و 17202 مــورخ 1400/07/27 ضمــن موافقــت بــا افــراز نقشــه افــرازی را تهیــه 
و ارســال نمــوده کــه بــا ایــن وصــف مســاحت و حــدود هــر دو قطعــه افــرازی بشــرح ذیــل مــی باشــد: 1- قطعــه اول افــراز: ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت 1780 متــر مربــع قطعــه اول افــرازی پــاک فرعــی از 161 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 3638 فرعــی از اصلــی مذکــور شــماال بطــول 32/15 متــر پــی بــه قطعــه دوم افــرازی شــرقا بطــول 53/36 متــر پــی بــه قطعــه چهــارده تفکیکــی جنوبــا در دو قســمت اول مرزیســت 
بطــول )28/00( بیســت و هشــت متــر کوچــه بــه عــرض چهــار متــر پــی اســت بطــول )6/00( شــش متــر بــه قطعــه دوازده تفکیکــی غربــا پــی اســت بــه طــول 54/38 متــر پــی بــه قطعــه دوازده تفکیکــی 2- قطعــه دوم 
افــرازی: ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت 1780 متــر مربــع قطعــه دوم افــرازی پــاک فرعــی از 161 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 3638 فرعــی از اصلــی مذکــور شــماال در امتــداد نهــر بطــول )32/00( ســی 
و دو متــر بــه اراضــی قریــه ربــاط کریــم نهــر ســیاه آب پــاک یکصــد و شــصت اصلــی شــرقا پــی اســت بطــول 61/64 متــر بــه قطعــه چهــارده تفکیکــی جنوبــا بطــول 32/15 متــر پــی بــه قطعــه اول افــرازی غربــا پــی اســت 
بطــول 71/62 متــر پــی بــه قطعــه دوازده تفکیکــی. ایــن صورتمجلــس افــراز پیــرو آگهــی افــراز شــماره 12167 مــورخ 1400/08/29 و انتشــار در روزنامــه روزگار بــه شــماره 1976 مــورخ 1400/09/04 جهــت اطــاع و ابــاغ 
بــه مالکیــن مشــاعی انتشــار تــا چنانچــه اعتراضــی بــه عملیــات افــراز دارنــد ظــرف مهلــت 10 روز پــس از انتشــار در دادگاه محــل وقــوع ملــک دادخواســت اعتــراض را تقدیــم و گواهــی آن را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد در 

غیــر اینصــورت و پــس از انقضــای مهلــت 10 روز نســبت بــه صــدور ســند قطعــه افــراد اقــدام میگــردد.
کریم ک شهرستان رباط  بابک احمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امال
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با هدف تحقق اهداف حفاظت، احیا و اصالح و بهره برداری از منابع طبیعی؛ 

گذار شده است پروژه های منابع طبیعی به تعاونی ها و تشکل ها وا
سمنان / گروه استان ها: محمد علی رضایی رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میامی 
عنــوان کرد: در آییــن نامه اجرایی بند )ب( ماده 
۲۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور 
هدف از اجرایی شــدن آن را واگذاری پروژه های 
منابــع طبیعی به تعاونی ها و تشــکل های واجد 
شــرایط دانســت و گفت: تشــکل ها و گروه های 
محلی روســتایی، عشــایری و سازمان های مردم 
نهاد تخصصی که برای تحقق اهداف مشــخص و 
مشــترک مرتبط با حفاظت، احیاء، اصالح و بهره 
بــرداری از منابع طبیعــی در چهارچوب قوانین 

و مقــررات، باید دارای مجوز فعالیت از دســتگاه 
اجرایی که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور است، باشند.وی کارهای قابل واگذاری این 
آیین نامه را پروژه ها یا عملیات مرتبط با حفاظت، 
احیاء، اصالح و بهره برداری منابع طبیعی برشمرد 
و افزود: واگذاری این فعالیت ها براســاس قانون 
برگزاری مناقصات خواهد بود.محمد علی رضایی 
هدف از تاسیس شرکت تعاونی بهره برداران منابع 
طبیعی را ترویج و افزایش مشارکت جوامع محلی 
در حفاظت از عرصه های منابع ملی و ارائه خدمات 
تخصصــی منابع طبیعــی و آبخیزداری به عنوان 

یک تشــکل مردم نهاد برای مرتعداران دانســت و 
بیان کرد: بهره برداران منابع طبیعی می توانند با 
عضویت در این تعاونی از مزایای این نهاد مردمی 
استفاده کنند. رضایی، تصریح کرد: انتظار می رود 
با انســجام جوامع محلی و مردم روســتا ها شاهد 
مشارکت عمومی مردم در برنامه های پیش بینی 

شده در شهرستان باشیم

 ضرورت توجه به صندوق 
حمایت از توسعه منابع طبیعی

محمد علی رضایی با بیان اینکه هر چه بیشــتر 

از توان تعاونی ها حمایت کنیم حفاظت از منابع 
طبیعی افزایش می یابد گفت: همواره در موضوع 
منابــع طبیعی، بهره برداری و حفاظت در کنار 
هم به عنوان دو دیدگاه اصلی مطرح می شــوند 
و معتقدم اگر زمینه نظارت از ســوی تعاونی ها 
را همچــون بهــره برداری تقویــت کرد برای 
نگهداشت عرصه ها سودمند خواهد بود.محمد 
علی رضایی درباره اینکه تعاونی ها باید در کدام 
یــک از زیر مجموعه های منابع طبیعی فعال تر 
شــوند، تصریح کرد: با تحلیلی در زیرمجموعه 
هــای منابع طبیعی به نظر می رســد در بخش 

مرتع و حفاظت و بیابان نیازمند مشارکت بیشتر 
هستیم و بهره برداران بیشتری در مراتع حضور 
دارند.محمــد علی رضایی رئیــس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرســتان شهرســتان 
میامــی در ادامه عنــوان نمود جهت حمایت از 
شرکت تعاونی و مشارکت بهره برداران این اداره 
بصورت قانونی پروژه های طرحهای مرتعداری را 
به آنها واگذار نموده است و همچنین طی روند 
مناقصات پروؤه هــای بیولوژیک مراتع، بیابان 
شــامل کنتــرل هرزآب و نهالکاری در ســطح 

شهرستان واگذار گردید.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با وزیر ارشاد:

وزارت ارشاد نقش مهمی در حفظ دیانت جامعه برعهده دارد
مشــهد / گروه اســتان ها: تولیت آستان قدس رضوی نقش وزارت 
ارشــاد را در رفع آســیب های فرهنگی و حفظ دیانت جامعه بسیار 
مهم ارزیابی کرد.حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در دیدار 
وزیــر و معاونیــن وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی ضمن آرزوی 
موفقیت برای دولت ســیزدهم به شــرایط حســاس کشور اشاره و 
خاطرنشــان کرد: اگرچه کشــور با مشــکالت و تنگناهایی روبه رو 
اســت اما سرمایه ها و فرصت های بسیار ارزشمندی نیز وجود دارد 
که با هوشــمندی و اســتفاده مناسب از این فرصت ها و ظرفیت ها 
قطعاً می توان بر مشــکالت فائق آمد.وی در ادامه به ظرفیت های 
فرهنگی کشور اشاره و با تأکید بر اهمیت مقوله فرهنگ در پیشرفت 
و توســعه کشــور، عنوان کرد: حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع(، 
مــاه رمضان، ایام عزاداری محرم، صفر و ...، فرصت های مناســبی 
بــرای بهره بــرداری فرهنگی برای اســالم بوده که باید آن ها را قدر 
بدانیــم و ابعاد مختلف آن ها را برای مرتفع ســازی کاســتی های 
فرهنگی ارج نهیم.حجت االسالم والمســلمین مروی با اشــاره به 
هوشــمندی و حساســیت های رهبر معظم انقالب نسبت به مقوله 
فرهنــگ و هنــر، عنوان کرد: رهبر معظم انقالب در حوزه فرهنگ 

و هنــر صاحب نظر هســتند و بــا دیده بانی دقیق بحث های تهاجم 
فرهنگی و شــبی خون فرهنگی را ســال ها پیــش مطرح کردند، 
اما متصدیان و فعاالن فرهنگی به آن صورت که شایســته اســت 
متوجه عمق نظر رهبر معظم در این عرصه ها نشــدند و لذا نتیجه 
مطلوب حاصل نشــد.وی بر ضرورت ســپردن امور نظارت، بررسی 
و آسیب شناســی حوزه های فرهنگی و هنری به افراد کارشــناس و 
متخصص آن حوزه تأکید و عنوان کرد: نظارت و آسیب شناســی 

بــر آثــار فرهنگی برای هدایت جریان فرهنگی و هنری به ســوی 
اهداف تعیین شده ضروری است، اما باید توجه داشت که این امور 
مهم به افراد متخصص و کارشــناس سپرده شود، به عنوان مثال در 
حوزه کتاب، ســینما، موســیقی و ...، مقوله مهم نظارت، ارزیابی و 
آسیب شناســی باید به اشــخاصی سپرده شود که خودشان در آن 
حوزه های هنری اهل فن، متخصص، صاحب نظر و کارشناس باشند 
که اگر این چنین بود می توان مشکالت را برطرف کرد.محمدمهدی 
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این دیدار ضمن ارائه 
گزارشــی از برنامه های وزارتخانه متبوع خود، هدف وزارت ارشــاد 
را تحقق فرهنگ اصیل اســالمی و انقالبی مورد نظر رهبر معظم 
انقالب معرفی کرد.وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با اشاره به نقش 
جوانان در پیشبرد جامعه اسالمی بر مبنای بیانیه گام دوم انقالب 
اســالمی، گفت: تالش این وزارتخانه این اســت که بر اساس بیانیه 
گام دوم با استفاده از ظرفیت جوانان انقالبی، مؤمن و متدین مسیر 
تحولی در بخش های مختلف فرهنگی طی شــود؛ که این مهم در 
قالب برنامه ای دقیق با زمان بندی های روشــن برای رقم خوردن 

اتفاقاتی مبارک در حوزه فرهنگ تدوین شده است.

گلســتان / گروه اســتان ها: مسابقات کشتی استانی 
استعدادهای برتر رشته های آزاد و فرنگی دراستان 
گلســتان با مشخص شــدن نفرات برتر به کار خود 
پایان داد.مســابقات کشتی اســتانی استعدادهای 
برتر در رشــته  کشــتی آزاد  که با حضور۲۰۰ کشتی 
گیرازسراسراستان گلستان درسالن ورزشی امام رضا 
)ع(شهرستان بندرترکمن  برگزار شد ، پس ازانجام 
بازیهای دیدنی، امیررضا لشــکر بلوکی فرزند همکار  
گرامی  حســن لشکر بلوکی از کارکنان گاز گلستان  
توانســت  در وزن ۱۰۰ کیلو مقام اول را از آن خود 
نماید .درهمین رابطه این کشتی گیرارزنده همچنین 

موفق شد دررشته کشتی فرنگی نیزکه با حضور ۱۰۰ 
کشتی گیر در شهرستان علی آباد کتول برگزار شد 
در وزن ۱۰۰ کیلو حائز مقام اول  این رشــته شــود و 
ضمن کســب این افتخارات ارزشمند، توانست مدال 
طال وحکم قهرمانی را هم در رشته آزاد و هم فرنگی  را 
نیز دریافت نموده وجواز حضوردر مسابقات کشوری 
رشته آزاد در شیراز و رشته فرنگی در تهران  را کسب 
نماید. درهمین راستا مدیرعامل ،امور ورزشی و روابط 
عمومی  گاز گلستان ضمن تبریک کسب این افتخار 
ارزشمند ،توفیقات روز افزون ایشان را درسایر میادین 

ورزشی مسالت می نماید.

درمسابقات قهرمانی کشتی نونهاالن استان گلستان محقق شد؛ 

 کسب مقام قهرمانی 
گلستان  گاز استان  کارکنان شرکت  فرزند یکی از 

گیالن / گروه استان ها: علی اکبر جوهری معاون بهره 
برداری و دیســپاچینگ شرکت توزیع برق گیالن از 
بروز خسارت ۸۱ میلیارد ریالی به شبکه های توزیع 
بــرق گیالن در پــی وزش تند باد خبرداد وی افزود: 
تغییر شــرایط جوي و وزش باد گرم بسیار شدید که 
از ساعات ابتدایي بامداد روز سه شنبه مورخ ۳۰ آذر 
۱۴۰۰ که با ســرعت بی ســابقه ۶۰ تا ۱۸۶ کیلومتر 
بر ساعت مناطق مختلف سراسر استان را درنوردید، 
موجب ســقوط سقف بسیاری از ساختمانها، سقوط 
درختــان از فواصــل دور دســت و همچنین افتادن 
اجسام خارجی بر روی شبکه های توزیع برق گیالن 

شــد معاون بهره برداری و دیســپاچینگ توزیع برق 
گیالن خاطرنشــان کرد: پس از وقوع این تند باد و  
طوفان  شــدید بالفاصله عملیــات اصالح ، ترمیم و 
رفع ناپایداری شبکه ها و تاسیسات آسیب دیده آغاز 
و بــا اقدامــات و عملیات ضربتی ، از  طوالنی شــدن 
قطع برق  شــهروندان و مشــترکین  جلوگیری شد 
وی افــزود تاکنون برآوردهــا حاکی از واردن آمدن 
خســارت ۸۱ میلیارد ریالی به شبکه ها و تاسیسات 
توزیع برق گیالن است که امید است با جبران مبلغ 
مذکور از ســوی مراجع ذی ربط، خدمت رســانی به 

مردم شریف استان دچار اختالل نشود.

به دلیل وقوع طوفان و تندباد با سرعت 186 کیلومتر؛

 81 میلیارد ریال خسارت 
گیالن وارد آمد به تاسیسات و شبکه های توزیع برق استان 

کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

با پیگیری شهرداری چهارباغ؛

 مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز 
با جدیت دنبال می شود

البرز / گروه اســتان ها: تخریب دیوارکشی غیر 
مجاز در فاز ۳ بوســتان ۲۰ چهارباغ به دســتور 
مهندس قربانی شــهردار چهارباغ، عوامل واحد 
کنترل و نظارت معاونت خدمات شــهری و امور 
نواحی شــهرداری، عملیات گسترده و منظمی 
را برای مقابله با ســاخت و ســاز غیر مجاز در 
دســتور کار خود قرار دادند.این عملیات شامل: 
گشت مستمر، رصد شبانه روزی ساخت و ساز، 
گزارش موارد تخلف به دســتگاه های نظارتی، 
نصــب بنر آگاهی دهنــده در خصوص برخورد 
با متخلفان و ســازندگان غیــر مجاز و مقابله با 
ساخت و ساز غیر مجاز در سطح شهر چهارباغ و 
نواحی ملک آباد، مهدی آباد و شهرک ابریشم می 
باشــد.محمود عموزاده سرپرست واحد کنترل 
و نظارت شــهرداری چهارباغ گفت: عوامل این 
واحد ماموریت ویژه برای جلوگیری از ساخت و 
ساز غیر مجاز و معرفی قانون گریزان به دستگاه 
های نظارتی دارند.وی افزود: اگر ســاخت و ساز 
غیر مجاز با اســتفاده از تاریکی شــب و به دور از 
چشم عوامل شهرداری انجام شود مطمئنا صبح 

فردا تخریب خواهد شد.

ح کرد؛ رئیس سازمان محیط زیست مطر

رضایت از پروژه های 
کرج زیست محیطی شهرداری 

کرج / فاطمه کیاحیرتی
 در بازدیــد معــاون رئیس جمهــور و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور از مرکز 
دفن زباله حلقه دره درخواست شد که تدابیری 
اتخاذ شود تا شهرداری کرج بتواند با حمایت 
صندوق ملی محیط زیســت اعتبار الزم برای 
اجرای طرح ها و تبدیل این مرکز به عنوان مرکز 
علمی پژوهشی کشور را اخذ کند.علی سالجقه 
در بازدید از ســایت حلقه دره که امروز انجام 
شــد، از عملکرد مجموعه مدیریت شهری در 
زمینه حفظ منابع آب و خاک در قالب طرح ها 
و پروژه های اجرا شــده در این مجموعه ابراز 
رضایت کرد.وی از فرآیند بازچرخانی شیرابه ها 
و نحــوه اجــرای این پروژه بازدید کرد و گفت: 
بــا توجــه به نوع خاک و نفوذ ناپذیری بســتر 
الگون ها اجرای این طرح که یک روش علمی 
و پژوهشی است بسیار کاربردی بوده و اثرات 
آن در سرعت تبخیر و کاهش سطح شیرابه ها 
به خوبی نمایان اســت.معاون رئیس جمهور 
گفت: با توجه به محصور بودن این ســایت در 
کنار شــهرهای پرجمعیــت و احتمال حضور 
شــهروندان در کنار این مجموعه، زیباسازی 
این محیط از نظر بصری بســیار حائز اهمیت 
بوده و کاشت گونه های بومی در این مجموعه 
کمک شــایانی بــه زیبایی محیط می کند که 
در این بخش شــهرداری کرج اقدامات موثری 
در زمینه بیولوژیک و کاشــت پوشش گیاهی 
در ایــن مجموعه داشــته که ایــن اقدامات 
قابــل رویت وتقدیر است.ســالجقه در ادامه 
از پروژه تکمیل لندفیل مهندســی بهداشتی 
جدیداالحــداث ایــن مجموعــه بازدید کرد 
و گفــت: این ســایت قابلیــت تبدیل به مرکز 
علمی و پژوهشی را داشته و می تواند به عنوان 
پایلوت در این مجموعه با مشــارکت نخبگان 
علمی کشور در زمینه دفن بهداشتی، کنترل 
شیرابه ها و همچنین فرآیند تبدیل پسماندها 
بــه کــود با کیفیت و قابل اســتفاده در بخش 
کشاورزی اســتفاده کرد.در پایان این بازدید 
چند ســاعته حســین کریمی پناه سرپرست 
ســازمان مدیریــت پســماند توضیحاتی در 
خصــوص پروژه های اجرا شــده در مجموعه 
حلقه دره ارائه کرد و از معاون رئیس جمهور و 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست کشور 
خواســت تدابیری اتخاذ شود تا این مجموعه 
بتواند با حمایت صندوق ملی محیط زیســت 
اعتبــار الزم برای اجرای طرح ها و تبدیل این 
مرکز به عنوان مرکز علمی پژوهشــی کشــور 

را اخذ کند.

کن به چاپ هفتاد  گریه  کتاب تنها 
و دوم رسید

به گزارش خبرنگار روزنامه روزگار در قم، کتاب 
»تنها گریه کن« روایت زندگی اشــرف سادات 
منتظری مادر شهید محمد معماریان از شهدای 
قمی است. این کتاب که توسط انتشارات حماسه 
یاران به چاپ رســیده اســت به دلیل جذابیت 
داســتان آن و همچنین قلم زیبای نویسنده آن 
ســرکار خانم اکرم اســالمی در همان ماه های 
ابتدایی انتشار خود مورد توجه مردم قرار گرفت. 
کتاب »تنها گریه کن« اســفند ماه سال ۱۳۹۹ 
مفتخــر به دریافــت تقریظ رهبر معظم انقالب 
گردید؛ تقریظی بی نظیر که در نوع خود بی سابقه 
است. به کار بردن متعدد واژه »عالی« در خصوص 
ایــن کتاب؛ همچنین عبارت »همه چیز در این 
کتاب عالی است« آن هم از زبان حضرت  آیت اهلل 
خامنه ای)مدظلــه( که خود کتابخوان حرفه ای 
هستند، نشان از ارزش واالی این اثر و محتوای 
گرانبهــای آن دارد. »تنها گریه کن« تا پیش از 
تقریظ رهبری، ۱۸ بار و در هر تیرا ژ ۱۰۰۰ نسخه 
به چاپ رســیده بود. این کتاب پس از رونمایی 
از تقریــظ رهبر حکیم انقالب در تاریخ ۳۰ آبان 
۱۴۰۰و در مدت زمان کمتر از یک ماه به چاپ 

هفتاد و دوم رسید. 
نکتــه حائــز اهمیت در این باره، تالش دســت 
اندرکاران انتشــارات حماســه یاران است که با 
وجود گرانی کاغذ، تمام ظرفیت خود را به منظور 
پاسخ دادن به تقاضای بازار به کار بردند و بدون 
بهره منــدی از کاغذ دولتــی، کتاب را با قیمت 

مناسب به دست متقاضیان آن رساندند.

نماینده قم: سفر رییس جمهور 
به قم مصوبات خوب و مهمی 

خواهد داشت 
بــه گزارش خبرنــگار روزنامــه روزگار در قم، 
احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس شــورای 
اســالمی در جمــع نمایندگان طالب و فضالی 
حوزه علمیه قم، عنوان داشــت: متاســفانه در 
دولــت قبل، مذاکرات با روند خوبی پیش نرفت 
و هدفشــان رســیدن به توافق به قیمتی بود که 

باعث شد منافع ملت حفظ نشود.
نماینــده قم ادامــه داد: تیم مذاکرات جدید بر 
خــالف دروغ ها و جنجــال هایی که در فضای 
مجازی مطرح میکنند، دقیق و کار بلد هستند و 
تیم بیشتر اقتصادی بسته شده است و افراد خبره 
ای از وزارت اقتصــاد و صمــت در تیم مذاکرات 

ما هستند.
امیرآبادی با اشاره به اینکه ما در مذاکرات دنبال 
توافق هستیم به شرطی که حقوق و منافع ملت 
ایران حفظ شــود، تاکید کرد: تا امروز علی رغم 
کارشکنی هایی که از طرف آمریکا و اروپا صورت 

گرفت، فضای مذاکرات به نفع ما است.
نماینده قم با اشــاره ســفر قریب الوقوع رییس 
جمهور به قم، اظهار داشــت: طبق پیش بینی 
ها سفر رییس جمهور به قم دو روزه خواهد بود 
که یک روز مربوط به پیگیری مســائل استان و 
رســیدگی به مشــکالت مردم است و روز دیگر 
مربوط به دیدار ها با علما و مراجع و حوزه های 

علمیه است.
وی افزود: در این ســفر ان شــاء اهلل قرار اســت 
مصوبــات خــوب و مهمی به تصویب برســد و 
بســیاری از مســائل کالن قم از  جمله منوریل، 
فرودگاه و زمین های صد هکتاری در پردیسان 

قرار است تعیین تکلیف گردد.

بازدید مدیر مخابرات منطقه 
مرکزی از نمایشگاه تلکام1۴۰۰ 

مرکزی / گروه استان ها: مدیر مخابرات منطقه 
مرکزی با حضور دربیســت ودومین نمایشــگاه 
تلــکام از غرفه هــا و بخش هــای مختلف این 
نمایشــگاه بازدیــد کرد.مهنــدس لطفی مدیر 
مخابرات منطقه مرکزی در نمایشگاه تلکام۱۴۰۰ 
حضور یافت.دراین بازدید، مدیر مخابرات منطقه 
مرکزی با مهندس ســلطانی مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایران دیدار و گفت و گو کرد.براســاس 
ایــن گزارش مهندس لطفی همچنین با حضور 
در جمع دیگر مدیران شــرکت مخابرات ایران 
و مدیــران مناطق مخابراتی کشــور با آن ها به 
گفت وگــو و تبادل نظر پرداخت.وی با بازدید از 
غرفه های مختلف نمایشــگاه در جریان آخرین 

دستاورد های مخابراتی قرار گرفت.

استانها ۶

مدیرکل راهداری استان کرمانشاه خبر داد؛
افزایش جابه جایی مسافران برون شهری با وسیله نقلیه سواری 

کرمانشاه / گروه استان ها: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری 
در بــاره اقدامــات صورت گرفته در حوزه حمل ونقل مســافر گفت: 
صدور صورت وضعیت مســافر برای خودروهای سواری در کرمانشاه 
۲۲ درصد افزایش یافت.با توجه به اهمیت ارائه خدمات مناســب به 
هموطنان اســتفاده کننده از ناوگان حمل و نقل عمومی مســافربری 
و در راستای نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه مذکور این اداره کل 
با همکاری عوامل و نیروهای پلیس راه اســتان و تشــکل های صنفی 
مربوطه به تشکیل گشت دروازه ای در محورهای مواصالتی و پرتردد 
اقدام کرده و پس از احصای تخلف های ارتکابی افراد و ناوگان متخلف 
جهت تعیین تکلیف کمیســیون های مربوطه معرفی شــده اند.وی با 
بیان اینکه با تشکیل کمیسیون های مربوطه در خصوص ۲۰۰ راننده 
و ۲۵ شــرکت اعمال قانون الزم صورت گرفته اســت عنوان کرد: در 
بررسی موارد اعالمی مربوط به اداره مسافر در سامانه شهرا)۱۴۱( که 
پل ارتباطی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با عموم مردم 

است، از ابتدای امسال نسبت به بررسی ۴۰۲ مورد شکایت اقدام شده 
که پس از بررســی و پیگیری همکاران این اداره ۱۷۱ مورد منجر به 
رضایت، ۲۱۱ مورد تذکر و تعهد و ۲۰ مورد نیز جهت اقدام مقتضی 
به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده است.کرمی گفت: در امسال و 

موسم بازگشت زائرین اربعین سرور و ساالر شهیدان این اداره جهت 
جابجایی زائران نســبت به اعزام ۴۳ دســتگاه اتوبوس به پایانه شهید 
سلیمانی مهران اقدام کرد و این درحالی است که همکاران به صورت 
شــبانه روزی با حضور در پایانه شــهید کاویانی کرمانشاه با همکاری 
شرکت های حمل و نقل مسافر و ناوگان مسافربری نسبت به انتقال 
زائران مراجعه کننده با شهرســتان کرمانشــاه به سایر نقاط کشور به 
عنوان اســتان معین اقدام کرده اســت.وی افزود: در سال گذشته ۴۴ 
هزار و ۸۹۵ برگ صورت وضعیت اتوبوسی با رشد پنج درصدی، ۷۰ 
هزار و ۱۱۹ برگ صورت وضعیت مینی بوسی با کاهش دو درصدی 
و ۲۵۸ هزار و دو برگ صورت وضعیت ســواری با رشــد ۲۲ درصدی 
نســبت به ســال گذشته صادر شده است.مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه عنوان کرد: تعداد مسافر جابجا شده 
از طریق اتوبوس در ســال گذشــته ۶۲۱ هزار و ۶۵۶ نفر، مینی بوس 
یک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۳۶۴ نفر و سواری کرایه ۷۵۵ هزار و ۵۹۷ 

نفر بوده است.

خبر ویژه

اصفهان / گروه اســتان ها: ۴ کیلومتر کابل کشــی فشــار متوسط و 
ضعیف زمینی در پروژه خیابان شیخ طوسی از محدوده برق شرق 
اصفهــان بــا هزینه ای بالغ بر ۱۹۰۰۰ میلیون ریال احداث اجرایی 
شــد .امیر ســلجوقی مدیر برق منطقه ۴ شرکت توزیع برق اصفهان 
در این باره گفت :کابل کشی فشار متوسط زمینی از پست مخابرات 
تا خیابان شــیخ طوســی به منظور خروج پســت از حالت شعاعی و 
ایجــاد قــدرت مانور بین فیدرها عملیاتی شــد.وی در ادامه افزود : 
فیدر گیری از پست به منظور رفع ضعف ولتاژ منطقه و بهینه سازی 

شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خود نگهداراز دیگر شاخصه های 
ایــن پروژه بوده اســت و از اهــداف آن کاهش بار فیدرهای فول بار 
،کاهش انرژی توزیع نشــده و کاهش تلفات انرژی ،رفع ضعف برق 
و پایداری شــبکه بوده اســت.وی خاطر نشــان کرد : از آنجا که بار 
زیادی بر روی فیدرهای شبکه تحمیل می شد علت رینگ نمودن 
شبکه در اولویت پروژه قرار گرفت وازآنجا که جنس شبکه از کابل 
های ژاپنی بود و بارها دچار قطعی شده بود ضرورت پروژه را بیش 

از پیش نمایان می کرد.

مدیر برق منطقه 4 شرکت توزیع برق اصفهان اظهار کرد:

اصالح ساختار شبکه ها در شرق اصفهان
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کوتاه از جامعه

سازمان هواشناسی هشدار داده برف و باران 
شــدید برای دو سوم استان های کشور در 
راه اســت. این سازمان هشدار نارنجی داد 
که بارش ها در ۲۰ اســتان کشــور تداوم 
خواهــد یافت. طبق پیش بینی های هفته 
گذشــته سازمان هواشناسی، بارش باران، 
گاهــی توام با وزش باد شــدید موقت، در 
مناطق گرمســیر همراه با رعد و برق و در 
نواحی سردســیر و ارتفاعات بارش برف در 
۲۷ آذرماه برای اســتان های چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویــه و بویراحمد، ایالم، 
لرســتان، غرب اصفهان، شــمال فارس، 
شــمال و شــرق خوزســتان و ارتفاعات 
استان های قزوین، البرز و تهران، یکشنبه 
۲۸ آذرماه برای اســتان های چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و شــرق 
خوزســتان، دوشــنبه )۲۹ آذرماه( برای 
چهارمحــال و بختیاری، لرســتان، ایالم، 
جنوب آذربایجان غربی، غرب کردســتان، 
غرب کرمانشــاه، شمال و شرق خوزستان 
و ارتفاعات غربی اصفهان و سه شــنبه )۳۰ 
آذر ماه( برای چهارمحال و بختیاری، غرب 
کردستان، جنوب آذربایجان غربی، شرق 
لرســتان، کهگیلویه و بویراحمد، شمال و 
شــرق خوزســتان و ارتفاعات استان های 
البــرز، قزوین، تهران و غرب اصفهان اتفاق 
افتاد. در ابتدا، مشــکالت جانبی بارش ها 
همانطور که پیش بینی می شد در مناطق 
پر بارشــی مانند لرستان، خود را نشان داد 
و باعث آبگرفتگی و مسدود شدن راه های 
شهرستان هایی مانند پلدختر شد. حتی در 
مرکز استان بزرگی مانند اهواز هم مشکل 
آبگرفتگی پس از بارندگی های اخیر توی 
ذوق مردم زد. همچنین مســوالن پلیس 
راهــور به رانندگان اخطار دادند که بارش 
ها باعث شده جاده های جنوب غرب کشور 
دچار لغزندگی شوند و باید رانندگان بیشتر 

احتیاط کنند.

برف و بحران زمستانی
ولی در برخی اســتان ها، بارش های هفته 
گذشته، تبدیل به بحرانی زمستانی شد که 
نمونه بارز آن را می توان در قطع ارتباط مردم 
به خاطر مسدود شدن راه های مواصالتی 

مشاهده کرد. در برخی مناطق که به صورت 
ســنتی در زمستان، برف گیر بودن گردنه 
ها باعث مســدود شدن جاده می شد، این 
اتفاق عادی تلقی شد.چنانکه در گردنه های 
پربرف زردکوه واقع در اســتان چهارمحال 
و بختیاری، بارش برف سنگین جاده های 
کوهســتانی را مســدود کرد. به طور مثال 
در بارش های اخیر برف در گردنه عســل 
کشــان شهرســتان کوهرنگ و با توجه به 
صعب العبور بودن مسیر و احتمال کوالک، 
ســقوط بهمن و ایجاد خطرات احتمالی تا 
اطالع ثانوی این مســیر مسدود شد. ولی 
بحران زمستانی روزهای اخیر تنها به گردنه 
های برف گیر کوهســتانی در استان های 
غربی کشور محدود نشد. در برخی استان ها 
به خصوص در شمال غرب کشور بارش برف 
چنان باال زد که اتوبان بزرگ و شلوغی مانند 
زنجان-تهران را مسدود کرد و باعث گرفتار 
شدن مردم در ساعت ۴ صبح در میانه راه 
شد. در آذربایجان غربی، بعد از مدت ها بی 

بارشــی، سرانجام اولین بارش برف امسال 
ارومیه را سفید پوش کرد و باعث خوشحالی 
مردم شد ولی حس و حال برف، برای عده 
ای از مسافرانی که قصد استفاده از خدمات 
فرودگاه ارومیه را داشــتند، شکل دیگری 
داشت چون فرودگاه ارومیه به خاطر بارش 
سنگین برف و البته مه گرفتگی بسته شد و 
کلیه پروازهای این فرودگاه به تاخیر خورد. 
البته روی زمین هم جا به جایی بین شهری 
مردم در شمال غرب کشور با مشکل مواجه 
شــد. آنطور که مدیرعامل جمعیت هالل 
احمــر آذربایجان غربی در این باره گفت: 
امداد رسانی به خودروهای گرفتار در برف 
و کوالک در محورهای اشــنویه _ ارومیه 
جــاده فرعی دیزج مرگور، ارومیه ســرو و 
محــور چالدران،خوی گردنه قوری گل و 
گردنه تاس کند انجام شد که  به ۲۷۶ نفر 
امدادرســانی و امکانات و مواد غذایی الزم 
در اختیار آنها قرار گرفت. همچنین اخبار 
حاکی از آن اســت که شــامگاه پنجشنبه 

هفته گذشته بر اثر بارش سنگین برف راه 
ارتباطی حدود ۱۷۰ روســتای هشترود و 
چاراویمــاق واقع در اســتان آذربایجانی 
شرقی بسته شده بود که با تالش راهداران، 
راه ۱۵۰ روستا بازگشایی شد ولی به علت 
بــارش برف و کــوالک مجددا راه ارتباطی 
تعدادی از روســتاها بســته شد. آنطور که 
مســوالن امدادرســانی می گویند برخی 
ماشــین های سواری در جاده های شمال 
غرب کشــور اســیر برف و کوالک شده و از 
حرکــت بازماندند و البته امدادرســانی به 
آنها انجام شد. طبق اخبار منتشر شده تیم 
هــای امدادی مســتقر در محور ارومیه به 
سیلوانا زیوه بعد از رها سازی  ۲۰ دستگاه 
خودروی گرفتار شــده در برف و کوالک، 
به خودروهای مزبور به اســتعداد ۲۴ نفر 
با توزیع اقالم خوراکی بین حادثه دیدگان 
امدادرســانی کردند. در این راســتا رسول 
زاده، معــاون راهداری مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی اعالم 

کرد: بارش برف در برخی مناطق این استان 
به ۲۰ سانتی متر در یک روز رسید که میزان 
بسیار مناسبی است. رسول زاده گفت: جاده 
های تبریز به اهر، مرند، شبســتر و بستان 
آباد میزان بارش زیاد بوده و ارتفاع برف در 

آنها به بیش از ۲۰ سانتی متر می رسد.

بارش برف ادامه دارد
سازمان هواشناسی درباره تداوم بارش برف 
و باران در شمال غرب کشور، از آذربایجان 
غربــی گرفته تا کردســتان و دامنه های 
البرز، خبر داده است. آنطور که کارشناس 
هواشناســی اعالم کرده مردم در اردبیل، 
کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، غرب 
تهران، گیالن و غرب مازندران، آذربایجان 
شــرقی و آذربایجــان غربــی باید منتظر 
برف باشــند و البته باران در ســایر مناطق 
کشور از جنوب غرب گرفته تا استان های 
شرقی ادامه خواهد داشت. فریبا گودرزی، 
کارشناس هواشناسی اعالم کرد: این هفته 
با کاهش پنج تا هشت درجه ای دما، بارش 
برف، باران و وزش باد در برخی استان های 

کشور رو به رو خواهیم بود.

 11 استان کشور 
ک شدند درگیر برف و کوال

مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد ونجات 
جمعیت هالل احمر هم با اشــاره به انجام 
عملیات امدادی در برف و کوالک ۱۱ استان 
کشــور از روز ۳۰ آذرماه تا ســاعت چهارم 
دی مــاه، گفت: در این مــدت امدادگران 
هالل احمر در استان های آذربایجان شرقی، 
آذربایجــان غربی، اردبیــل، البرز، زنجان، 
قزوین، کردســتان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمــد، گیالن و مازنــدران به هزار 
نفر از هموطنان امدادرســانی کردند.وی 
گفت: ۵۴ تیم امدادی شامل ۱۵۹ امدادگر 
و نجاتگــر به متاثــران از برف و کوالک در 
۳۸ محور کوهستانی خدمت رسانی کرده 
و عالوه بر اســکان اضطراری ۱۱ نفر از در 
راه مانــدگان ناشــی از برف وکوالک، ۴۰ 
کوهنورد و طبیعت گرد را به مناطق امن و 
هشت بیمار و مادر باردار را به مراکز درمانی 

منتقل کردند. 

7جامعه
کســیون محیط زیست: نایب رئیس فرا

درســال جاری فقط ۳ روز 
سالم در پایتخت داشته ایم

نماینــده مردم چابهــار و نایب رئیس 
فراکســیون محیط زیســت مجلس 
دربــاره عدم اجرای قانون هوای پاک، 
گفــت: در بحث قانون هوای پاک ۲۳ 
دســتگاه وجود دارند که هیچ دغدغه 
جدی بــرای اجرای این قانون ندارند.
معین الدین ســعیدی افزود: در دوران 
قبلــی به صراحت از ســوی متولیان 
ســازمان حفاظت از محیط زیســت 
عنوان می شده که اگر این قانون اجرایی 
شود تولید در کشور به قهقهرا می رود.
وی افزود: با چنین ذهنیت هایی وقتی 
متولیــان امر دغدغه ای در راســتای 
اجرای قانون هوا پاک نداشــته باشند 
طبیعتــا اجرایی شــدن این موضوع 
شــدنی نیست.ســعیدی با اشاره به 
اینکه درســال جاری ما فقط ســه روز 
ســالم در پایتخت کشــور داشته ایم، 
اظهار کرد: با این میزان مازوت سوزی 
که در نیروگاه های کشــور وجود دارد 
فکر می کنم روز به روز اهمیت اجرای 
قانون هوای پاک بیشــتر مشــخص 
می شــود و دراین راســتا خال قانونی 
آنچنانی نداریم.وی تصریح کرد: آنچه 
که وجود دارد بحث نظارتی است که در 
این بحث تشکیل کمیته در فراکسیون 
محیط زیست بسیار مفید فایده است 
البته به شــرطی کــه همه ارگان های 
دست اندرکار  دغدغه واقعی و عملیاتی 

در این خصوص داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش:

 مجوز استخدام 
۳۴ هزار تن دریافت شد

وزیر آموزش و پرورش از دریافت مجوز 
اولیه برای اســتخدام بیش از ۳۴ هزار 
نیــرو خبر داد و گفــت: مجوز اولیه را 
گرفته ایم تا در مناطق مرزی، عشایری 
و مناطقــی که مدت هاســت به علت 
عدم استقرار توزیعی و ترمیمی در این 
وضعیت هســتند، بتوانیم جذب نیرو 
داشــته باشیم.در بودجه امسال سرانه 
آن بخش ها را جدی دیده ایم.یوســف 
نوری با اشــاره به رتبه بندی معلمان، 
گفت: گفته شده بود معلم در رتبه های 
یک تا پنج قرار بگیرد که خیلی خشک 
بودنــد، اما اکنــون در رتبه ها مربی تا 
استاد معلم قرار می گیرند.نوری درباره 
مشــکالت معلمان خریــد خدمات، 
گفت: ســاعت خرید خدمات از ۲۴ به 
۴۰ ســاعت تبدیل شده است، ما حق 
الزحمه آن ساعاتشان را می دهیم که 
به اندازه میانگین ســاعت تدریس یک 
فوق لیســانس آزاد است. بیمه آنها را 
هــم باید کامل بپردازیم و برقرار کنیم 
که از ســوی معاونت حقوقی پیگیری 
می شــود.وی افزود: با آقای قاســمی، 
وزیر راه، مســکن و شهرسازی صحبت 
کردم و گفتند آمادگی اختصاص ۳۰۰ 
هزار ســهمیه مسکن ملی را دارند که 
خواســتم حتی گروه دانشجومعلمان 
هم در فهرست مشموالن قرار بگیرند.
وی افزود: در آیین نامه مدارس هیئت 
امنایی آمده است که شهریه ای به اجبار 
برای فوق برنامه ها دریافت نشود، برای 
گســترش مدارس هیئت امنایی ابتدا 
باید این مدارس درست انتخاب شوند 
همچنیــن مــردم کمک کننــد، اما 

دریافت شهریه اجباری نباشد. 

عضو کمیته علمی کشوری کووید 1۹ 
خبر داد؛

 افزایش افراد 
مشکوک به اومیکرون 

عضو کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ 
در ارتباط با وضعیت ســویه اومیکرون 
در کشــور، افزود: تعداد بیماران مبتال 
به اومیکرون که شناســایی شده اند، 
به تعداد انگشــتان دو دست نمی رسد.

البتــه تعداد خیلــی زیادی از افراد در 
کشــور مشکوک به ابتالء به اومیکرون 
هســتند.علی اکبر ســاری گفت: در 
طــول زمان، تعداد افــرادی که مبتال 
به اومیکرون شــده اند، افزایش خواهد 
یافت.وی افزود: کیت های تشخیصی 
در کشــور موجود اســت و به راحتی 
می توان موارد اومیکرون را تشــخیص 
داد.البتــه کیت هــای خیلی خاصی 
نیســتند، اما می توان سویه اومیکرون 

را تشخیص داد.

گی های   ویژ
والدین موفق چیست؟

 سیما فردوسی ، روانشناس 
خواســته هر پدر . مادری این اســت که 
چطــور فرزنــد را تربیت کنند که خوب 
درس بخواند، رفتار خوبی داشــته باشد 
و خوب ارتباط برقرار کند. برای رسیدن 
بــه ایــن آرزو ســاز و کار هایی الزم بوده 
که مســتلزم وســیله و روش درســت 
اســت.به طور کلی در تربیت فرزند باید 
آموزش های مستقیم کالمی را فراموش 
نکنیم. برای یاد دادن به فرزندمان باید در 
خانواده جلسه بگذاریم و بسیاری از نکات 
تربیتی را با کالم مســتقیم به فرزندمان 
آمــوزش دهیم.اما این موضوع به تنهایی 
هم کافی نیست بلکه باید با الگو ها همراه 
کنیم. والدین الگو های نخســتین، اولیه 
و پایدار برای فرزندان هســتند. کودکان 
به واســطه مشاهده کردن یاد می گیرند 
کــه ایــن یادگیری ناخــودآگاه صورت 
می گیرد و از والدین الگوبرداری می کنند.

رفتار های ما بــه صورت ناخودآگاه وارد 
درون فرزند ما می شــود که به آن درون 
فکنــی می گوینــد و ارزش های درونی 
فرزند ما را تشــکیل می دهد که به نوعی 
در وجود او نهادینه می شود.به طوری که 
حتی اگر از رفتار ما شــاکی بوده باشــد، 
امــا در موقعیت دیگــری همان رفتار را 
نشــان می دهد که به آن همانند ســازی 
می گوینــد. البته در ســنین بزرگتر هم 
با قرار گیــری در محیط های مختلف از 
دیگر افراد چیز هایی را می آموزند، اما در 
بحث همانندســازی فقط از پدر و مادر 
بوده و از شــخص دیگری همانندسازی 
نمی کنند.فرهنگــی که کودک در آن جا 
بزرگ می شــود را نمی توانیم تاثیرش بر 
روی فرزند را نادیده بگیریم، اما خانواده 
می توانند فرهنگ خود را در خانواده زنده 
نگهدارند.آداب و رســوم و آیین ها عناصر 
فرهنگــی ما را تشــکیل می دهند و این 
عناصــر فرهنگی هویت فرهنگی و ملی 
ما را تشکیل می دهند و نباید خانواده ها 
بــه خاطر زندگی در خارج از کشــور به 
فرهنگ و هویت خود بی توجه باشــند.

اگر خانواده برای نگهداشتن این آیین ها 
و مراسم ها ارزش قائل شود باعث اعتماد 
بــه نفــس برای افراد شــده و آن اعتماد 
به نفس باعث کمال و رشــد شــخصیت 
او می شــود.در خصــوص تاثیر پذیری 
فرزنــدان ایرانیان مقیم خارج از کشــور 
از فرهنــگ محل سکونتشــان، هم باید 
گفــت که نمی توانیم صد درصد بگوییم 
که فرزند هیچ فرهنگی از فرهنگ بیگانه 
را دریافت نکند، اما اگر والدین به صورت 
منطقی فلســفه باور ها و فرهنگ خود را 
بــرای فرزند توضیح دهند می توانند این 
باور ها را در او هم نهادینه کنند.کســی 
کــه با منطق آن بــاور را بپذیرد در برابر 
باور های مقابل آن مصون می شــود. این 
روز هــا به بچه ها بومیان دیجیتالی گفته 
می شود و در عصر دیجیتال نمی توان به 
فرزند گفت که هر چه من می گویم را باور 
کــن، چون تا بوده همین بوده، بلکه باید 
با منطق دلیل یک موضوع را برای فرزند 
تبیین کرد.یکــی از ویژگی های والدین 
موفــق این بوده اســت که پدر و مادری 
جدی، با محبت، منطقی و در عین حال 
مقتدر بوده اند. اقتدار بسیار مهم است و به 
معنای قلدری و داد و فریاد کردن نیست 
بلکه صاحب اســتراتژی بودن و روشمند 
بودن اســت تا فرزند بفهمد والدین او در 
مواقع مختلف در برابر رفتار او استراتژی 
خواهند داشــت.جدی بودن یعنی اینکه 
حرف خودشان را عوض نکنند و مخالف 
حرف خودشــان عمل نکننــد یا اینکه 
خانــواده مورب نباشــند کــه پدر یک 
چیــزی بگوید و مادر چیز دیگری که در 
این شرایط فرزند میان ارزش هایش گیج 
می شود.خانواده مورب به دو صورت است 
کــه در حالــت اول پدر حــرف مادر را و 
یــا بالعکس نقض می کنند و حالت دیگر 
این اســت که یکــی از والدین حرفی را 
به عنوان ارزش به فرزندشــان می گویند.

چندی بعد خودشــان حرف خودشان را 
نقض می کنند که تولید یک سردرگمی 
و بالتکلیفــی ایجاد می کنــد که باعث 
اضطراب شــدید کودک می شــود.همه 
اخالق های پدر و مادر نباید همسان باشد 
بلکه شــیوه تربیت فرزند مهم است. پدر 
و مادر باید برای شیوه تربیت فرزند باهم 
به یک تفاهم برســند و از طریق گفتگو 
کــردن با یکدیگر به این تفاهم برســند.

باید حرف ها و روش هایمان برای تربیت 
فرزند مســتند باشد و وقتی به آن منشا 
مراجعــه کنیم و از اشــخاص متخصص 
کمــک بگیریــم می توانیم در این زمینه 
به تفاهم برســیم. برای تربیت فرزند باید 
بــه روز و مطابق با وضعیت فعلی جامعه 

عمل کنیم.

خبر ویژه

معــاون اجتماعــی پلیــس راهور ناجا از برخورد با رانندگانی که در توقفگاه های 
جانبازان و معلوالن پارک می کنند خبر داد. سرهنگ عین ا... جهانی در این باره 
اظهار داشت: برخی از جانبازان و معلوالن اخیراً تماس هایی با پلیس داشته اند و 
خواهان برخورد با رانندگانی شده اند که در توقفگاه های جانبازان و معلوالن پارک 
می کنند. وی افزود: پلیس تابلوهای توقف جانبازان و معلوالن در محل هایی که 
توقف برای این عزیزان راحت تر است نصب کرده تا این افراد بتوانند به راحتی با 
ویلچر از پیاده رو به سمت خودرویشان بیایند اما متأسفانه برخی از رانندگان در 

این محل ها پارک و این افراد را با مشکل مواجه می کنند. معاون اجتماعی پلیس 
راهــور ناجــا در ادامه از برخورد بــا رانندگانی که در این محل ها پارک می کنند 
خبر داد و گفت: پلیس با تمام افرادی که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت 
نمی کننــد برخــورد می کند، افرادی که در توقفگاه های معلوالن پارک می کنند 
به مثابه پارک در محل توقف ممنوع با آنها برخورد می شود. جهانی تاکید کرد: 
این افراد ۱۰۰ هزار تومان جریمه می شوند و همچنین خودروی آنها با جرثقیل 

به پارکینگ منتقل می شود.

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا :

که در توقفگاه های معلوالن و جانبازان پارک می کنند برخورد با افرادی 

بر طبق اطالعیه مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی؛ 

نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان اعالم شد
مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور 
اطالعیــه ای، نحــوه برگــزاری امتحانات دانش 
آموزان در دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
را اعالم کرد.متن این اطالعیه به این شرح است: 
اخیــراً در خبرگزاری ها و شــبکه های اجتماعی 
غیررسمی مطلبی درباره نحوه برگزاری امتحانات 
دانش آموزان در دی ماه ســال تحصیلی ۱۴۰۱-  
۱۴۰۰منتشــر شــده اســت که مرکز سنجش و 
پایش کیفیت آموزشــی وزارت آموزش و پرورش 
آن را تکذیــب مــی کند.به اطالع مخاطبان و ذی 

نفعان نظام تعلیم و تربیت می رســاند؛ امتحانات 
دوره های تحصیلی متوسطه اول و دوم به شیوه 
حضوری و براســاس آیین نامه های آموزشــی و 
ارزشیابی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، 
برگزار می شود و فقط در شرایطی که مدرسه به 
دلیل شــیوع بیماری، در وضعیت قرمز کرونایی 
قرار داشــته باشــد به صورت اســتثنا و با تأیید 
آمــوزش و پرورش منطقه ذی ربط، ارزشــیابی 
دانش آموزان براســاس دستورالعمل ارزشیابی 
پیشــرفت تحصیلی در دوره شیوع بیماری کرونا 

انجام می شود.همچنین امتحانات داوطلبان آزاد 
و آن گــروه از دانــش آموزان پایه دوازدهم که در 
خرداد و شــهریور ماه موفق به کسب نمره قبولی 
در برخی دروس نشــده اند، طبق برنامه اعالمی 
از دوم دی ماه آغاز و به شــیوه حضوری در حوزه 
های امتحانی سراسر کشور با رعایت کامل شیوه 
نامه های بهداشــتی برگزار خواهد شد.امتحانات 
پایه نهم بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثار گران 
و داوطلبــان آزاد نیز بصورت هماهنگ اســتانی 
و به شــیوه حضوری، با رعایت کامل شــیوه نامه 

های بهداشــتی برگزار خواهد شد.گفتنی است؛ 
شیوه نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره های 
مختلف تحصیلی و بخشــنامه برگزاری امتحانات 
نهایــی پایه دوازدهم در دی ماه ۱۴۰۰در پایگاه 
اطالع رســانی مرکز ســنجش و پایش کیفیت 
آموزشی به نشــانی aee.medu.ir قابل مشاهده 
است؛ لذا از معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان 
درخواست می شود تا اخبار و اطالعیه های وزارت 
آموزش و پرورش را صرفاً از پورتال اطالع رسانی 

وزارت آموزش و پرورش  پیگیری کنند.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری:

گذاری افزایش می یابد درآمد پرستاران با اجرای قانون تعرفه 
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری در خصوص تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری بیان کرد: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
هویت شــغلی پرستاران را مشخص می کند، پرستاران خدماتی از 
جمله تزریقات، ســرم تراپی و... را انجام می دادند، اما این خدمات 
به نام آن ها ثبت نمی شد. سیدرضا رمضانی افزود: در اجرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری، خدمات گروه پرستاری به صورت 
بســته هایی مشــخص شده است و اجرای این قانون عالوه بر اینکه 
هویت بخش شــغل و حرفه پرســتاری است، درآمد پرستاران نیز 
افزایش می دهد. عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری در ادامه 
گفت: شاید در اوایل اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 

مشکالت جزئی در روند اجرا وجود داشته باشد و برخی از مسائل 
تعریف نشــده باشــد، اما تمام این ایراد ها به محض مشخص شدن 
رفع خواهد شــد. وی اضافه کرد: ســازمان نظام پرستاری و اعضای 
شــورای عالی این ســازمان شــبانه روز پیگیر مطالبات پرستاران 
هســتند، همان طوری که قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری 
به مرحله اجرایی شدن رسید. در مورد فوق العاده خاص هم رئیس 
جمهوری در روز پرســتار اعالم کردند که فوق العاده خاص برای 
پرســتاران باید اجرا شــود و اگر بودجه کم اســت از طریق رئیس 
ســازمان نظام پرســتاری و معاون اول رئیس جمهوری اعالم شود 
تا بودجه اجرایی شــدن فوق العاده خاص تامین شــود. رمضانی 

ادامه داد: اجرای فوق العاده خاص از جمله خواســته های مهمی 
اســت که برای برخی از نهاد ها و گروه های درمانی در نظر گرفته 
شــده؛ لذا انتظار می رود برای پرســتاران هم در نظر گرفته شــود. 
عضو شــورای عالی نظام پرســتاری افزود: هویت شــغلی برخی از 
گروه های پرســتاری که به صورت شرکتی، قراردادی و... مشغول 
فعالیت هســتند، باید مشــخص بشــود و هرچه سریع تر تبدیل 
وضعیت آنان باید انجام شود، اما باید در نظر داشته باشیم تبدیل 
وضعیت، کمبود نیروی پرستاری را جبران نمی کند، بلکه امنیت 
شــغلی آنان را افزایش می دهد پس نیاز اســت برای جبران کمبود 

نیرو، آزمون استخدامی و استخدام صورت بگیرد.

گرفتن  هشدارها  ضرورت  جدی 

ایران سردتر می شود
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روستای نایبند در طبس؛ ماسوله ای 
کویری ایران سرسبز در دل 

طبس یکی از شــهرهای ایران است که دارای جاذبه هایی 
بســیار خــاص و دیدنی در منطقــه کویری ایران در غرب 
خراســان جنوبی نیز قرار گرفته اســت. جالب است بدانید 
که این شــهر در گذشــته جزئی از استان یزد محسوب می 
شــده که در ســال ۱۳۹۱ به استان خراسان جنوب ملحق 
شــده اســت. نایبند در دسته روستاهای پلکانی ایران قرار 
دارد و طبیعت و ابنیه های تاریخی و دیدنی بســیاری در 
آن می توانید مشــاهده کنید. همانطور که در باال اشــاره 
کردیــم روســتای نایبند در طبس قــرار دارد که در دامنه 
ی کوهســتان و مشــرف بر کویر لوت در جنوب شهرستان 
طبس و با نزدیک ترین فاصله از شهر دیهوک نیز قرار گرفته 
است. روستایی در دل کویر که وقتی به آن وارد می شوید 
باورتان نمی شــود، اینجا کویر باشــد، کشتزارهای گندم و 
جــو، نخلســتان های زیبا و باغ  هــای مرکبات جلوه  گری 
زیبایی دارد و مناظری بکر آفریده اســت. روســتای نایبند 
در طبس جز روســتاهای پلکانی کشــورمان قرار گرفته و 
عنوان ماسوله کویری را به خود اختصاص داده است. این 
روســتا همچون جزیره ای ســبز در میان کویر به نظر می 
رسد و جلوه ای شگفت انگیز دارد. قدمت روستای نایبند 
در طبس به قرون اولیه تاریخ اسالم بر می گردد البته این 
منطــق را بر اســاس وجود حفره هــا و غارهایی که در دل 
کوه های وجود دارد می گوییم.به منظور سفر به روستای 
نایبند در طبس بهترین زمان می توانید پاییز و زمســتان 
باشد و همینطور در اوایل بهار هم می توانید به سمت آن 
ســفر کنید چرا که این منطقه همانطور که در باال اشــاره 
کردیم دارای شــرایط بیابانی اســت و گرمای شدیدی در 
آن برقرار است.  از همین رو توجه داشته باشید که همراه 
خودتان حتما وســایلی نظیر ضد آفتاب، عینک آفتابی و 

کاله آفتابگیر را ببرید.

گردشگری

نقد فیلم »بی همه چیز« محسن قرایی؛

  بدون چند چیز مهم!

  محمدناصر حق خواه
یکی از معضالت مهم سینمای ایران در دهه 
گذشــته، به غل وزنجیر کشیده شدن فیلم ها 
در آپارتمان های پایتخت و به تصویرکشیدن 
مشکالت قشر متوسط شهری بود؛ اتفاقی که 
در چندسال گذشته با ورود کارگردانان جدید 
و جسارت سرمایه گذاران تا حد خوبی برطرف 
شده است. حاال دیگر از روستا های دورافتاده 
تا حاشــیه شهر های بزرگ و از فیلم هایی که 
در چند دهه گذشــته می گذرند تا قصه های 

امروزی را بر پرده می بینیم.
یکی دیگر از نقد هایی که به ســینمای ایران 
وارد بود و در این ســال ها به آن توجه شــده، 
بی توجهی ســینماگران به فیلم نامه نویسی 
در چارچوب هــای ژانــر و ســاخت فیلم ژانر 
اســت. فیلم »بی همه چیز«، دومین ساخته 
ســینمایی محسن قرایی، به هر ۲ نکته قبلی 
توجه کرده و فیلمی را بر اســاس معیار های 
ژانر و در دهه احتماال چهل و پنجاه شمســی 

در روستایی حوالی کاشان روایت می کند.
اما این قدم رو به جلو با چند مشکل تکنیکی 
و ســطحی نگری در روایــت تبدیل به اثری 
باســمه ای شده اســت. فیلم نامه کالسیک 
فیلــم با نقاط عطف به موقــع و فرازوفرود ها 
و گره افکنی و گره گشــایی های معمول پیش 
مــی رود و از ایــن نظر اتفاقا مشــکلی ندارد. 
مشکل فیلم از آنجا شروع می شود که فیلم نامه 
محســن قرایی در ساخت فضایی که ما را در 
ســیری منطقی به گره اول فیلم نامه و پس از 
آن نقطه اوج و گره گشــایی برســاند، سست 

عمل کرده است.
بدون چند چیز مهم!

ایده سقوط یک قهرمان را فقط با جای گذاری 
اتفاقات درست در دقایق خاص نمی توان انجام 
داد، بلکه در حدفاصل این نقاط عطف باید با 
ســاخت شخصیت های ریشه دار و نزدیک به 
حافظه حسی مخاطب، با بازی های میزانسنی 
و حرکات دوربین و تنظیم درست نور و رنگ 
و ساخت ریتم درست به کمک تدوین بهتر و 
بهتر کرد. اما فیلم »بی همه چیز« مقهور ایده 
رفتن به چند دهه گذشته و روایت کالسیک 
و البتــه تکیه بر متــن نمایش نامه مالقات با 
بانوی ســال خورده اســت؛ اتفاقی که باعث 
شــده است فیلم ســاز از پرداختن به ظرایف 
احساســات بازیگران و ساختن روند ملموس 
و البتــه تأثیرگــذار دور بماند. به همین دلیل 
حرفی که در پس پشت فیلم است هم سخت 
و هم اشتباه و پر از سوءتفاهم درک می شود.

فیلــم قرار اســت ســوی نقد خــود را نه به 
بــزرگان و مســئوالن تأثیرگــذار که به توده 
مــردم معطــوف کند، اما این ایــده هم باز با 
تحت تأثیــر قرارگرفتــن ذهن ســازندگان، 
فراموش شــده اســت و فیلم به جای اینکه ۲ 
شــخصیت مقابل هم در فیلم را که هرکدام 
ضعف هایی دارند، از منظر ضعف های مردم به 
چالش بکشاند، به سمت یکی از شخصیت ها 
غش می کند و این تصور اشــتباه را در ذهن 
مخاطب می سازد که فیلم ساز دارد توجیه گر 
مســائلی مثل تجاوز می شود؛ درصورتی که 
قصد ســازنده چیز دیگری بوده اســت، اما با 
ضعف پرداخت و مشــکالت تکنیکی، باز هم 
از ایــن ایــده جالب فاصلــه گرفته و کار را به 
شعار های گل درشتی در سکانس های پایانی 
رســانده که به شدت شکل نگرفته است و تنه 

به تنه کمیک بودن می زند.
در ایــن برهــوت شــلوغ فیلم که بــا تعدد 
شــخصیت ها و نمادین بودن همه چیز، افسار 
کار از دســت نویســنده و کارگردان دررفته 
اســت، بیشتر شخصیت ها را می توان به نوعی 
ناقص پنداشــت و بعضــی را فقط تیپ هایی 
بــرای پیش بردن روایــت قلمداد کرد. اما در 
بین همه این ســردرگمی ها بازیگر باهوشی 
مثل هادی حجازی فر که همیشــه حتی در 
کار هایی نه چندان قوی توانســته است گلیم 
بــازی خــودش را از آب بکشــد، با یک بازی 
حساب شده و کنترل شده با دمیدن نفس هایی 
طنز، به شخصیتی دوست داشتنی و باورپذیر 

تبدیل شده است.
گر« جادویی  یک »ا

بازی هدیه تهرانی هم از آنجا که دقیقا در همان 
شمایلی قرار گرفته که همه از او می شناسیم، 
خیلی خوب و دلنشین است. اما به ترتیب بازی 
مهتــاب نصیرپور و پرویز پرســتویی و باران 
کوثــری و پدرام شــریفی را می توان از قابل 
قبول تا خیلی ضعیف طبقه بندی کرد. ساخت 
فیلم هایی مثل »بی همه چیز« مهم و حرکتی 
روبه جلو اســت، اما باید به این موضوع مهم 
توجه کرد که نباید مقهور آنچه فکر می کنیم 
جدید و جالب است، باشیم و انسان، لحظه و 

احساس را فراموش کنیم.

  نماینده مجلس
  تزریقی 
لو رفت!

سلیمی، عضو هیات 
رئیسه مجلس گفته که 
در دوره هشتم نماینده 

مجلسی داشتیم که اعتیاد 
داشت و تزریق می کرد! 

برای استخدام در هر 
شرکتی تست عدم اعتیاد 
می گیرند، چرا در مجلس 
تست اعتیاد نمی گیرند؟ 
این موضوع سوژه انتشار 

کارتونی از مهدی عزیزی 
در خبرآنالین شد.

عدم همکاری تلویزیون در تبلیغ فیلم های سینمایی

ادامه روند شکست فیلم ها در گیشه
 ســینمای ایران همواره در برنامه ریزی اکران به دالیل 
مختلف اعم از کمبود ســالن های سینما، عدم همکاری 
ارگان هــای مختلف در بحث تبلیغــات، دخالت برخی 
ارگان ها در بحث ممیزی و سانسور فیلم ها، بحث مافیای 
اکران و... دچار مشــکل بوده که با شــیوع ویروس کرونا 
تعطیلی کامل سینماها و در نتیجه طوالنی تر شدن صف 

اکران وضعیت به مراتب بدتر شد.
اکران فیلم سینمایی »دینامیت« از اوایل تابستان رونقی 
نسبی به سینماهای کشور آورد و استقبال خوبی از این 
فیلم صورت گرفت. ابراهیم عامریان، تهیه کننده این فیلم 
سینماییگفت: متأسفانه هیچ همکاری با ما در تبلیغات 
فیلم سینمایی »دینامیت« صورت نگرفت. نه صداوسیما و 
نه شهرداری هیچ همکاری نکردند و ما با بودجه شخصی و 
تالش خودمان در فضای مجازی سعی کردیم این فیلم را 
تبلیغ کنیم که خوشبختانه نتیجه خوبی هم حاصل شد. به 
احتمال زیاد با اکران »دینامیت« تا عید نوروز ما به میزان 

فروشی که مدنظر داشتیم خواهیم رسید.
ســعید ســعدی، که فیلم ســینمایی »گیســوم« به 
تهیه کنندگی او در شــهریور امســال اکران شد و البته 
تنها ۷۲ میلیون تومان فروش داشــت، اظهار داشــت: 
فــروش بهتر فیلم  »گیســوم« و دیگــر فیلم ها در این 
شرایط وابسته به تبلیغات گسترده تر است که با هزینه  
بــاالی تبلیغــات این امکان برای مــا فراهم نبود و ما 
فقط ســعی کردیم تبلیغــات را در صفحات مجازی با 
اخبــار مختلــف و تیزرها دنبــال کنیم تا از این طریق 

اطالع رسانی های الزم صورت بگیرد.
در این روزها برخی فیلم های خاص و متفاوت توانسته اند 
بیشتر از حد انتظار در گیشه موفق باشند. فیلم سینمایی 
»پوســت« به کارگردانی بــرادران ارک و تهیه کنندگی 
محمدرضا مصباح از این دست آثار بود. این فیلم سینمایی 
که در اواخر مهرماه اکران شد، با عدم وجود بازیگران مطرح 
توانست فروشی نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان داشته باشد 

که می توان آن را فراتر از حد انتظار دانست.
محمدرضا مصباح درباره فروش این فیلم گفت: موفقیت 
فیلم »پوســت« در گیشــه، اتفاق بزرگی برای سینمای 
بومی ایران اســت و این اتفاق را می توان نقطه عطفی در 
سینمای کشور دانست. متأسفانه تا امروز شهرداری هیچ 
همکاری برای تبلیغات این فیلم با ما نداشته اما با تلویزیون 
مشغول رایزنی هستیم. جلیل شعبانی، تهیه کننده فیلم 
ســینمایی »منصور« با اعالم اینکه تلویزیون همکاری 
خوبی در تبلیغات این فیلم داشته اظهار داشت: صداوسیما 
در تبلیغات همکاری خوبی با ما داشت و در بخش تبلیغات 
میدانی نیز بیلبوردهایی در سطح شهر نصب شده که کمک 
شایانی به دیده شدن فیلم می کند اما از ارتش جمهوری 
اسالمی انتظار بیشتری برای همکاری در بخش تبلیغات 
داشــتیم چراکه فیلم »منصور« روایتگر زندگی یکی از 

فرمانده های ارتش است.رضا کریمی، تهیه کننده »حکم 
تجدیدنظر«، درباره وضعیت اکران اظهار داشت: پیش از 
کرونا هم وضعیت اکران در ســینمای ایران مساعد نبود 
و همیشــه فیلم های کمدی موفق ترین آثار بوده اند و در 
حال حاضر هم همین وضعیت حاکم اســت و این برای 
فیلم های غیرکمدی بدتر است چراکه معموالً فیلم هایی 
که کمدی نیستند در اکران مهجور واقع شده اند و امروز 
هم همینطور اســت. طبیعتاً از میزان فروش این فیلم و 
استقبال صورت گرفته رضایت ندارم اما چاره ای هم جز 

اکران این فیلم وجود نداشت.
فیلم سینمایی »بندر بند« نیز از آثاری است که در روزهای 
اخیر در سینماهای کشور اکران شده است. منیژه حکمت، 
تهیه کننده و کارگردان »بندر بند«با اشاره به اینکه هیچ 
همکاری از ســوی صداوســیما و شــهرداری در پخش 
تبلیغات این فیلم سینمایی صورت نگرفته تصریح کرد: 
قطعــاً یکــی از ابزارهای مهم در جذب مخاطب تبلیغات 
اســت که متأسفانه شهرداری هیچ همکاری با ما در این 
زمینه نداشــت و تلویزیون هم طبق معمول همین طور 
بود. به نظر من در این شــرایط تنها راه باقیمانده همان 
شبکه های ماهواره ای خارج از کشور هستند که می توانیم 
در تبلیغات از آن ها کمک بگیریم و به ناچار هزینه ای که 
باید را هم اعم از جریمه و... بپذیریم چون برای ارگان های 
مختلف که می توانند در تبلیغات به کمک آثار سینمایی 
بیایند ادامه دار بودن این وضعیت و شکست فیلم ها هیچ 

اهمیتی ندارد.
با توجه به اظهارات تهیه کنندگان و صاحبان آثار معضل 
تبلیغات در سینمای ایران یک مسئله جدی به حساب 
می آید. تلویزیون و شهرداری به عنوان اصلی ترین نهادها 
در پخش تبلیغات فیلم ها معموالً برای هیچ اثر سینمایی 
همکاری الزم را ندارند و فیلم ها تقریباً در یک ســکوت 
تبلیغاتی اکران می شــوند و صاحبان آثار تنها به پخش 
تبلیغــات در فضای مجازی توجــه دارند.قطعاً تبلیغات 
می توانــد وضعیت فروش فیلم های ســینمایی را بهبود 
ببخشــد. نکتــه دیگر این اســت که بــا توجه به حجم 
باالی فیلم های ســینمایی در حال اکران فیلمسوزی به 
امری طبیعی تبدیل شــده و این امری اســت که برخی 
تهیه کنندگان چون منیژه حکمت و مهدی صباغ زاده نیز 
به آن اعتراض دارند ولی اکثر سینماگران معتقد هستند 
کــه در شــرایط حاضر پس از تعطیلــی طوالنی مدت 
ســینماها چاره ای جز این برنامه ریزی برای اکران وجود 
ندارد.اکران آنالین و پخش فیلم در تلویزیون می تواند از 
دیگر راه های درآمدزایی برای آثار سینمایی باشد که این 
روزها بر پرده سینماها نمایش داده می شوند اما قطعاً الزم 
است برای بهبودی وضعیت مسئوالن سینمایی حمایت ها 
و برنامه ریزی های بهتری را نیز در دستور کار قرار دهند 

تا فیلم های کمتری با شکست در گیشه مواجه شوند.

کارتون 

پرده نقره ای  

فرهنگ و هنر

گهی مناقصه عمومی آ
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