
کرات ؛ آغاز دور جدید مذا

کرات خوش آمدید به دور هشتم مذا
w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

کرات برجام امروز آغاز می شود و باید منتظر ماند و دید آیا این دور     هشتمین دور مذا
کرات خوش آمدید؛ این عبارت  کرات به سرانجام می رسد یا خیر. به دور هشتم مذا مذا
را »انریکــه مــورا« معــاون مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا و هماهنگ کننــده 

کمیســیون مشــترک برجام در حســاب کاربری توئیتر خود نوشــت و از آغاز دور هشــتم 
کرات وین از ۲۷ دسامبر  یعنی ۶ دی خبر داد. مورا می گوید مهم این است که سرعت  مذا

 | صفحه 2حل مسائل کلیدی را افزایش دهیم و با همکاری آمریکا رو به جلو برویم...

وزیر نفت در بازدید از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی:
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فاطمی امین:

 امضا های طالیی از 
فرآیند تجارت حذف شد

گفــت: حــذف فســاد از       وزیــر صمــت 
رویکرد هــای وزارتخانــه اســت کــه امروز با 
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امضا هــای طالیــی و رانــت از رونــد صــدور 

کارت بازرگانی حذف شــد...
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 1400-255
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی بــه شــرح جــذول ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس: www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی 

مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 
توضیــح: فقــط شــرکتهایی مجــاز بــه شــرکت در مناقصــه خواهنــد بــود کــه دارای گواهــی نامــه مشــاوره از ســازمان برنامــه و بودجــه در گــروه انــرژی 

رشــته توزیــع نیــرو باشــند. 
ضمنا شرکت کنندگان در مناقصه می بایست تاییدیه صالحیت ایمنی از اداره کار و رفاه و امور اجتماعی را ارائه نمایند. 

تاریخ انتشار مناقصات در سایت: روز دوشنبه مورخ 1400/10/06
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1400/10/26
کت های الف و ب و ج: ساعت 11 )یازده صبح( روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 خواهد بود.  گشایی پا زمان باز

توضیــح: پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه، تضمیــن هــای معتبــر )بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه( 
تهیــه و تســلیم نمایــد و بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــا مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل شــود 

مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 

موضوع مناقصه و شماره فراخوان شماره مناقصه 
کل تضمین  مبلغ 

شرکت در مناقصه )به 
ریال( 

نوع اعتبار 

1400-255

گذاری حجمی انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه های سرمایه ای و طرح تملک دارای توزیع و نیرو رسانی  وا
کاهش تلفات، توسعه  شامل توسعه و احداث، نیرورسانی، اصالح و بهینه سازی شبکه، برق رسانی روستایی، 

کلیه فعالیت های مرتبط با موضوع مذکور با رعایت دقیق  کروکی و انجام  فیدر و ایجاد قدرت مانور و بازدید و تهیه 
استانداردهای وزارت نیرو و دستور العمل های شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی در محدوده 
کارفرما بر اساس برنامه  شهرستان ارومیه با توجه به رشته و توسعه بخشها و خط مشی های تعیین شده از طرف 

مصوب و برابر شرح خدمات پیوست اسناد مناقصه 
شماره فراخوان: 2000009003000201

منابع جاری 1/770/000/000
شرکت 

کت های الف:  گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا اطالعات تماس دستگاه مناقصه 
گمنام – ارتش شرکت توزیع نیروی برق استان، تلفن: 3110-044 داخلی 4339 آدرس: ارومیه – بلوار ارتش – سربازان 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 1456

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه: 04432232113

ــر  ــام / پروفایــل تامیــن کننــده / مناقصــه گ ــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه www.setadiran.ir بخــش ثبــت ن ــر ثبــت ن اطالعــات تمــاس دفات
موجــود اســت 

ضمنــا فراخــوان مناقصــه در ســایت هــای اطــالع رســانی معامــالت صنعــت بــرق )شــرکت توانیــر( و ســایت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی 
و ســایت ملــی مناقصــات بــه ترتیــب بــه آدرس هــای: www.tabanir.org.ir ، www.wacpd.ir ، Iets.Mporg.ir قابــل مشــاهده اســت. 

توضیح 5: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
شناسه آگهی 1249044

 نوبت دوم

ثار حذف ارز ترجیحی   آ
بر تولید چیست؟

  مهدی صادقی شاهدانی
کارشناس اقتصادی

سیاســت حذف ارز 4200 
تومانــی به مراحــل پایانی 
رسیده است و دولت سیزدهم 
قصد دارد تا با جایگزینی یارانه 
ریالی به جای توزیع مفســده برانگیز ارز ترجیحی، 
ضمن کاهش فشار ارزی بر منابع دولت، از معیشت 
طبقات کم درامد در مقابل افزایش قیمت احتمالی 
برخــی از محصوالت حمایت کند و  دولت باید در 
کنــار برنامه حمایتی از مردم، یک برنامه حمایتی 

از تولید کنندگان هم تدوین کند.
آنچه که مشــخص است برنامه حذف ارز ترجیحی 
یک اقدام درست است که از سوی دولت سیزدهم 
کلید خورده اســت. توزیع این ارز به  توزیع رانت و 
فسادی منتهی شده است که اقتصاد ایران را درگیر 
کــرده و نزدیک به 60 میلیارد تومان از منابع ارزی 
کشــور را هدر داده اســت؛ اما آنچه بعد از حذف ارز 
4200 تومانی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، 
جبران هزینه هایی است که به بخش تولید تحمیل 
میشود. اگر دولت مایل به حذف ارز ترجیحی برای 
جلوگیری از توزیع رانت و فساد است برای از مواجه 
با احتمال افت  تولید در بنگاه های کوچک و متوسط 
بایــد الگویــی حمایتی از بخش تولید طراحی کند. 
عــدم حمایت از بنگاه هــای تولیدی در یک مقطع 
زمانی کوتاه و میان مدت به اقتصاد کشــور آســیب 

می رساند.
 از ایــن جهــت حمایت از تولیــد با طراحی الگوی 
مناسبی مهم است چرا که اگر تولید بدون حمایت 
به حال خود رها شــود و به لحاظ تامین نقدینگی 
از آنهــا حمایتی به عمل نیاید طبیعی اســت، این 
موضوع بار تورمی بیشــتری در اقتصاد کشور ایجاد 
مــی کند.  بی تردید بحث تامین نقدینگی بنگاه ها 
موضوع مهمی اســت که نباید از دید دولت پنهان 
بماند. حذف بوروکراســی ناکارآمد اداری در روند 
حمایت از تولید در نظام بانکی کشور موضوع مهمی 
اســت تا بانکها بدون اتالف زمان، تسهیالت الزم را 
در اختیار واحدهای تولیدی آسیب پذیر قرار  بدهد.

 برای حمایت از تولید و اینکه منابع مالی باز هم به 
ســمت توزیع رانت و فســاد دیگری در اقتصاد نرود 
الزم اســت تا در این موضوع مهم کار کارشناســی 
صــورت بگیرد. به ایــن دلیل که دولت حمایتی به 
نام  ارز 4200 تومانی را قطع کرده لذا الزم اســت 
الگوی جدید حمایتی برای باقی ماندن و سرپا ماندن 
تولیــد طراحی کند.  بــرای این منظور مثال دولت 
مــی توانــد بنگاه هایی که نهــاده وارد می کنند یا 
وارد کنندگان را از ســود بازرگانی و تعرفه گمرکی 
کــه بایــد پرداخت کنند معاف کند این مدل نوعی 

حمایت به شمار می رود.
همچنین حمایت از معیشت مردم موضوع مهمی است 
که دولت باید اهتمام ویژه ای بدان داشته باشد.  البته 
دولت باید متوجه این موضوع باشد که بدون رشد تولید 
تزریق نقدینگی زمینه های افزایش تورم را ایجاد می 
کند. در وضعیت کنونی اقتصاد، تزریق منابع نقدی به 
حساب سرپرستان می تواند به رشد تورم کمک کند و 
بهتر است که حمایت های دولتی به سمت  تولید کننده 
متمایل شود تا محصوالت و خدمات با قیمت مناسب در 
اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.  حمایت از تولید پروژه 
بزرگی است که دولت و مجلس باید با کار کارشناسی آن 
را در دستور برنامه های اجرایی خود قرار دهند. مسائلی 
مثــل چگونگی حذف ارز ترجیحــی و تعریف قالب 
حمایتی جدید، مســائل مهمی است که باید بررسی 
شــود. مثل اینکه جاده قدیم تهران شــمال از مسیر 
اصلی خارج شود قطعا دولت باید جاده ای برای سهولت 
تردد مردم داشــته باشد، مساله حذف ارز ترجیحی و 
 راهکار حمایتی دیگری از تولید نیز مانند این موضوع 

منبع : راهبرد معاصرمهم است.

یادداشت

سخنگوی وزارت خارجه: 
 به وین می رویم که به نتیجه برسیم

ســخنگوی وزارت خارجه گفت: به وین می رویم که 
به نتیجه برســیم، نتیجه برای ما مهم اســت نه این 

کارزار های تبلیغاتی.
 سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: به دومین 
سال شهادت سردار سلیمانی نزدیک می شویم، سردار 
سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریست بود که ترور او، 
اقدام تروریســت های شناخته شده بین المللی برای 

انتقام از این سردار بود.
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: جمهوری اسالمی 
ایران از زمان تاســیس در معرض اقدامات تروریست 
بود و ترور سردار سلیمانی به دستور مستقیم دونالد 
ترامپ طراحی و عملیاتی شــد. ایران از هیچ اقدامی 

برای پیگیری ان فروگذار نمی کند.
بــه گفته خطیــب زاده، از روز اول ایران در چارچوب 
قوانین بین المللی تالش کرد که ترور سردار سلیمانی 
را پیگیری کند. وزارت خارجه در تنام سطوح داخلی 
منطقه ای و بین المللی تالش و تا زمانی که مجرمین 

این جنایت اشکار را محکوم نکند، کوتاه نخواهد امد. 
کمیته مشترک ایران و عراق هم اکنون در خصوص 

تحقیقات این جنایت در حال کار است.
او دربــاره دور هشــتم مذاکرات احیای برجام گفت: 
در گفت گو هــای ویــن نگاه مان همــواره رو به جلو 
بود. برخی از کشــور ها با اشتباهات محاسباتی تصور 
می کننــد که با اخبار کــذب در و به دنبال امتیازات 
فراتــر از برجام باشــند. توصیه می کنیم طرف های 
غربی در وین با این دستورکار بیایند که در کمترین 
زمان ممکن مذاکرات به نتیجه برســد، نتایج خوبی 
را خواهیم داشــت. انتظار از اروپا این اســت که به بی 
عملــی خود پایان دهند. مادامــی که روابط ایران و 
آژانس فنی و مطابق با اصل بی طرفی باشد، مشکلی 
 با ورود بازرسان به کشور در چارچوب پادمان نخواهیم 

داشت.
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: به وین می رویم که 
به نتیجه برســیم. نتیجه برای ما مهم اســت نه این 

کارزارهای رسانه ای.

گهی مناقصه عمومی  آ

مرتضی یوسف زاده - سرپرست دهیاری اورین

دهیــاری اوریــن در نظــر دارد بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال 1400 از محــل اعتبــارات دهیــاری اجــرای پــروژه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار 
نمایــد، بدینوســیله از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دارای رتبــه بنــدی دعــوت میگــردد جهــت شــرکت در مناقصــه و دریافــت اســناد بــه واحــد مالــی 
دهیــاری اوریــن پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم مراجعــه نمایــد. ضمنــًا مهلــت ارســال پیشــنهادات حداکثــر تــا ده روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم 

خواهــد بــود. هزینــه درج آگهــی در روزنامــه بــه عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود.
موضوع مناقصه : اجرای دوربین های سطح روستا )پایش تصویری( مورد نیاز روستای اورین

ردیف بودجه:  33060
مبلغ برآورد:  43/000/000/000 ریال 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ضمانتنامه بانکی(: 2/150/000/000 ریال 
چاپ نوبت اول: 1400/9/30      چاپ نوبت دوم: 1400/10/7

 نوبت دوم
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سیاست 2
اخبار كوتاه

گارد تشریفات 
واتیکان در 

سخنرانی 
ساالنه پاپ 
فرانسیس 
به مناسبت 

كریسمس/ 
رویترز

آتش زدن تایر در جریان تظاهرات 
ضداسراییلی فلسطینی ها در كرانه 
باختری در اعتراض به شهرک 
سازی های غیرقانونی اسراییل 
در اراضی اشغالی فلسطین/ 
خبرگزاری فرانسه

گزارش تصویری

کرات؛ آغاز دور جدید مذا

کرات وین خوش آمدید به دور هشتم مذا
هشــتمین دور مذاکــرات برجــام امروز آغاز 
می شــود و باید منتظر ماند و دید آیا این دور 

مذاکرات به سرانجام می رسد یا خیر.
به دور هشــتم مذاکرات خــوش آمدید؛ این 
عبــارت را »انریکــه مورا« معاون مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده 
کمیسیون مشترک برجام در حساب کاربری 
توئیتــر خــود نوشــت و از آغاز دور هشــتم 
 مذاکــرات ویــن از 2۷ دســامبر  یعنی 6 دی 

خبر داد.
مورا می گوید مهم این اســت که سرعت حل 
مســائل کلیدی را افزایش دهیم و با همکاری 

آمریکا رو به جلو برویم.
هفتمیــن دور از مذاکــرات پــس از وقفه ای 
چندماهــه در دولت جدید از هشــتم آذرماه 
آغاز شد و بعد از حدود 20 روز به پایان رسید. 
تیــم ایران در این مذاکرات بر رفع تحریم های 
آمریکا علیه تهران تمرکز دارد. به گفته طرفین 
مذاکرات، پیشرفت هایی حاصل شده و اکنون 
آن هــا به دســتور کاری بــرای مذاکرات بعد 
پیرامون لغو تحریم ها و اقدامات هســته ای و 

تعیین متن نهایی توافق رسیده اند.
تاریخچه مذاکرات جمهوری اســالمی ایران با 
غربی ها از توافق سعد آباد کلید خورد که در مهر 
۱۳۸2 به امضا رسید و به موجب آن از تأسیسات 
هسته ای ایران بازرسی های گسترده ای به عمل 
آمد. این مسیر با مذاکرات بروکسل، پاریس، ژنو، 
استانبول، بغداد، مسکو، آلماتی، تهران و اکنون 
وین آغاز شده و هنوز مشخص نیست که آخرین 

ایستگاه کجا خواهد بود.
 در دولت دوازدهم هم از اواسط فروردین ماه تا 
پایان خرداد ماه مجموعا 6 دور مذاکره بین ایران 
و گروه ۱+4 برگزار شد و علی رغم پیشرفت هایی 
که حاصل شد به دلیل کارشکنی های آمریکا 

نتیجه ای حاصل نشد.
حســین امیرعبداللهیــان رئیس دســتگاه 
دیپلماسی کشورمان دوم دی ماه در کنفرانس 
مطبوعاتی گفــت در دور اخیر مذاکرات وین 
بعد از دو مرحله گفت وگو به سند و دستورکار 
واحدی  رســیدیم که پیشــرفت مهمی در دو 

دور مذاکــرات قبلی بود. در مذاکرات پیش رو 
در مجموع موضع برخی از کشور های اروپایی 
به طور مشــخص فرانسه را ســازنده ندیدم، 
امیدواریم طرف فرانســوی به نقش ســازنده 
کمک کند و واقع بینانه آنچه مرتبط با حقوق 

ملت ایران است محقق شود.
امیرعبداللهیان مشکل دوم مذاکرات را نداشتن 
ابتکار جدید از سوی اروپا دانست و اعالم کرد 
در مذاکرات پرچالش با سه کشور و ۱+4 موفق 
شدیم نظرات ایران را در پیش نویسی که از هفته 
آینده مورد بحث قرار می گیرد به تایید شفاهی 
همــه طرف ها برســانیم. مــورا و بورل تالش 
می کنند بر نقش خودشان به عنوان هماهنگ 
کننده با جدیت متمرکز شــوند. نقش آن ها را 
مثبت می بینیم. طرف آمریکایی نانوشته برخی 
پیام ها را به داخل جلسه می فرستد و پاسخ های 
الزم را دریافت می کند. ایران با حســن نیت و 
بــا جدیت مذاکــرات را در وین دنبال می کند. 
طرف های مقابل تردید نکنند که اگر بخواهند 
یک امتیاز بدهند و ده امتیاز بگیرند ایران زیر 

بار آن نخواهد رفت.
به گفته علی باقری مذاکره کننده ارشد ایرانی، 

نتیجه دو دور گفت وگو های ماه اخیر در وین، 
پذیرش ســند های پیشنهادی ایران به عنوان 
مبنایی برای ادامه مذاکرات است. در اولین دور 
از گفت وگو های دولت جدید ایران و طرف های 
برجام، هیئت مذاکره کننده کشورمان دو سند 
را به طرف مقابل ارائه داد. یک سند مربوط به 
اقدامات آمریکا برای لغو تحریم ها و سند دیگر 
مربوط به برنامه های ایران برای بازگشــت به 
تعهدات هســته ای است. اگرچه در ششمین 
و هفتمین دور از مذاکرات طرف غربی حاضر 
به پذیرش پیشــنهاد ایران نبود، اما در نهایت 
ابتکار تهران را برای پیشبرد مذاکرات پذیرفت.

امیرعلی ابوالفتح کارشــناس مسائل آمریکا 
درباره چشــم انداز مذاکــرات احیای برجام 
می گویــد همیشــه باید امیدوار باشــیم، اما 
خوشــبین به احیای برجام در دور هشــتم 
نیســتم، چراکه در فاصله بین دور های یکم تا 
هفتم و دور هشتم اتفاق خاصی نیفتاده است؛ 
نــه ایران از مواضــع خود کوتاه آمده نه طرف 
غربــی. ایران همچنان اصــرار دارد که تمام 
تحریم های وضع شده بعد از هشتم ِمی سال 
20۱۸ تحت هر عنوانی برداشته شود و برداشته 

شدن تحریم ها همراه با راستی آزمایی باشد، 
همچنین تضمینی نسبت به اینکه آمریکایی ها 
از برجام خارج نشــوند داده شــود، اما هر سه 
درخواســت تهران از سوی واشنگتن رد شده 
است؛ بنابراین دو طرف نشانه ای از عقبگرد یا 
مصالحــه را بروز نداده اند، لذا اگر در این هفت 
دور، مذاکرات به نتیجه نرسیده است، با ادامه 
پافشــاری طرفین بر مواضع شان، نمی توان 
امیدوار بود که در دور هشتم به نتیجه برسد.

کارشــناس مســائل آمریکا با تاکید بر اینکه 
خیلی خوشبین نیستم که در پایان دور هشتم 
که ممکن اســت یک هفته تا بیســت روز هم 
به درازا بکشــد، اتفاق خاصی رخ دهد، معتقد 
است احتماال ما شاهد دور نهم، دهم، یازدهم 

و جلوتر باشیم.
از ســوی دیگر علی بیگدلی کارشناس مسائل 
آمریکا هم معتقد اســت مذاکرات ما با آمریکا 
باید پلکانی باشد، چراکه نمی توانیم به یکباره 
و در یک زمان تمام مشکالت مان را با آمریکا 
حل کنیم، لذا برای اینکه بتوانیم چهره رضایت 
بخشی نشان دهیم باید این مذاکرات را نردبانی 
پیش بریم و نباید انتظار داشته باشیم در یک 

نشست و یک دوره مذاکره تمام مشکالت مان 
با آمریکا حل شود.

جالل خوش چهره تحلیلگر مسائل سیاسی هم  
بر این باور است که  مذاکرات سخت و پیچیده 
اســت و به همین علت هنوز نتیجه ای نداشته 
و مشــخص نیســت که سرنوشت بسته های 
پیشــنهادی ایران چه می شود. نظر می رسد 
توافق کالن شــکل نخواهد گرفت و بار دیگر 
طرفین در خصوص توافق کم در برابر کم پیش 

خواهند رفت، زیرا مسیر بسیار دشوار است.
میخائیــل اولیانوف نماینده دائم روســیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین هم در 
مورد مذاکرات وین در صفحه رسمی خود در 
توئیتر نوشت که در دور قبلی، مذاکره کنندگان 
زمینه را برای پیشرفت سریع فراهم کردند. ما 
باید خودمان را به سمت تکمیل موفقیت آمیز 
مذاکرات در اسرع وقت، ترجیحا تا اوایل فوریه، 
ســوق دهیم. پیش از این نیز او از طرف های 
اروپایی خواسته بود تا بدون تاخیر زمان شروع 
مذاکــرات را تعیین کنند تا طرف های مذاکره 

کننده به وین بازگردند.
چندی پیش نیز جیک سالیوان مشاور امنیت 
ملی آمریکا در ســخنانی مدعی شد آمریکا در 
حــال گفت وگو با متحــدان خود در خصوص 
چارچوب زمانی مذاکرات هسته ای ایران است.
ژائــو لیجیان ســخنگوی وزارت امور خارجه 
چیــن جمعه ســوم دی مــاه، در کنفرانس 
مطبوعاتــی روزانه خود اعالم کرد که چین از 
هشتمین دور مذاکرات وین برای احیای برجام 
اســتقبال می کند. ما امیدواریم که طرف های 
مذاکره کننده نگرشی جدی اتخاذ کرده و بر حل 
اختالفات باقی مانده تمرکز کنند و مذاکرات را 

تا دستیابی به توافق ادامه دهند.
به اعتقاد ســخنگوی وزارت امور خارجه چین 
آمریکا مقصر بحران هســته ای فعلی اســت، 
آمریکا باید سیاســت اشتباه فشار حداکثری 
علیــه ایــران را اصالح کند و تمام تحریم های 
غیرقانونی علیه ایران و اشــخاص ثالث را لغو 
کند؛ و بر اساس این، ایران به پایبندی خود به 

توافق برجام بازگردد.

خبر ویژه

براســاس گزارش رئیس کل بانک مرکزی همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشــور در ماه های 
اخیر میزان عرضه ارز به بازار در مقایسه با سال ۹۹ رشد مناسبی داشته است.

 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکشنبه شب به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رییسی تشکیل جلسه داد و بر 
اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی در ۹ ماه گذشته چهل میلیارد دالر به بازار عرضه شده است و این در 
حالی است که در طول سال ۱۳۹۹ این رقم در مجموع سی و شش میلیارد و پانصد میلیون دالر بوده است.

در این جلســه همچنین مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم آبان ماه گزارش داد و اعالم کرد، رشــد نرخ تورم 
ماهیانه در ماه های اخیر با ادامه سیر نزولی یک و هفت دهم درصد کاهش یافته است. 

در ادامه جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت دارو و قیمت آن گزارشی بیان کرد.
رئیس جمهور با اشــاره به این گزارش بار دیگر بر لزوم اختصاص به هنگام ارز مورد نیاز برای تامین دارو و 

پیش بینی های الزم در این زمینه تاکید کرد.

ح شد در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطر

کشور در ماه های اخیر افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی 

کسی  ممنوعیت استفاده از تا
 برای زنان توسط طالبان

طالبان از زمان به دســت آوردن دوباره قدرت به طور 
سیستماتیک حقوق زنان را کاهش داده اند. مقام های 
طالبان در افغانستان روز یکشنبه با ارائه راهنمایی های 
تازه به رانندگان تاکســی به آنان توصیه های ســخت 
گیرانــه ای را دربــاره گرفتن کرایــه از زنانی که قوانین 
پوشش اسالمی سخت گیرانه را رعایت نمی کنند ارائه 
کرده اند. »محمد صادق عاکف« سخنگوی وزارت امر 
بــه معــروف و نهی از منکر اعالم کرده که این توصیه ها 
در یک جزوه منتشــر شــده اند. وزارت امر به معروف و 
نهــی از منکــر به رانندگان اعالم کرده که نباید زنانی را 
که می خواهند بیش از ۷2 کیلومتر را بدون یکی از اقوام 

مردشان سفر نمایند سوار کنند.
توصیه های این وزارتخانه به رانندگان مرد آن است که 
ریش های بلند گذاشته و برای خواندن نماز دست از کار 
بکشــند. عالوه بر این، در این جزوه آمده اســت که آنان 
نباید از خودرو موسیقی پخش کنند و این اقدامی غیر 
اسالمی محسوب می شود. طالبان از زمان قدرت گیری 
فضاهای عمومی و زندگی را برای زنان و تحصیل دختران 
محدودتر کرده اند. زنان در اکثر موارد نتوانسته اند به سر 
کار خود بازگردند و بیش تر مدارس متوسطه دخترانه 
تعطیل شــده اند. تظاهرات زنانی که خواســتار حقوق 
خود هســتند نیز با خشونت طالبان مواجه شده است. 
طالبان تصویر زنان در تبلیغات را ممنوع اعالم کرده اند.

»هارون رحیمی« یکی از اساتید دانشگاه های افغانستان 
از دســتورات اخیر طالبــان انتقاد می کند. او می گوید 
طالبان از رانندگان تاکســی خواســته اند در مورد بدن 
زنان و تحرک آنان به پلیس گزارش دهند. او می گوید این 
فرامین فرصت هایی را برای آزار و اذیت بیش تر زنان ایجاد 
کرده و فضاهای عمومی را برای آنان کم تر امن می سازد.

 دونالد ترامپ به 20 سال زندان 
محکوم می شود؟

اگر در اتهامات کمیته تحقیق، ترامپ به مانع تراشی در 
روند کار کنگره محکوم شــود، این اتهام تا حداکثر 20 

سال زندان همراه خواهد بود.
براســاس نتایج تحقیقات کمیته کنگره درباره حوداث 
شــورش در کنگره، احتمال محکومیت طوالنی مدت 

ترامپ به زندان وجود دارد.
به گزارش اســپوتنیک، در حالی که »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور ســابق آمریکا تحقیقات کمیته منتخب 
مجلس نمایندگان در مورد شــورش و حمله 6 ژانویه 
علیه کنگره را یک نمایش سیاسی و ادامه اقدامات علیه 
خود توســط دموکرات ها عنوان کرده، حال نتایج این 
تحقیقات از احتمال محکوم شدن ترامپ خبر می دهند.
در همین ارتباط گفته شده است که اگر کمیته منتخب 
تحقیق در مورد حمله کنگره، نتایج خود از تحقیقات را 
به وزارت دادگستری آمریکا ارجاع دهد، ممکن است از 

نظر قانونی ترامپ با 20 سال زندان روبرو شود.
گفته شــده اگر در اتهامات کمیته تحقیق، ترامپ به 
مانع تراشی در روند کار کنگره محکوم شود، این اتهام 
تا حداکثر 20 سال زندان همراه خواهد بود و این اتهام 
قبالً از ســوی دادستان ها علیه صد ها شورشگر کنگره 

اعمال شده است.
از جمله در ماه نوامبر، »جیکوب چانسلی« که تصوریش 
در ساختمان کنگره با کاله ایمنی شاخدار و پوست خز 
دســت به دســت شد، به دلیل مانع تراشی در روند کار 
کنگــره بــه 4۱ ماه زندان، ۳6 ماه آزادی تحت نظارت و 

۱00 دالر جزای نقدی محکوم شد.
حامیــان ترامپ تحقیقات کمیتــه منتخب را تالش 
دیگری از ســوی دموکرات ها برای جلوگیری از حضور 
دوباره ترامپ در رقابت های ریاســت جمهوری ســال 

2024 می دانند.
ترامپ که همچنان اصرار دارد واقعاً در انتخابات 2020 
»تقلب شده«، بار ها به احتمال نامزدی مجدد خود اشاره 
کرده و تحقیقات مجلس نمایندگان را »شکار عمدی« 
با هدف منحرف کردن افکار عمومی از »شکســت های 

عظیم« بایدن در اداره آمریکا عنوان کرده است.

تقاضای سئول از پیونگ یانگ:

کره شروع کن سال جدید را با مذا
وزیر اتحاد مجدد کره جنوبی دیروز دوشنبه از کره شمالی 
خواســت تا ســال جدید را با گامی به سوی مذاکرات و 
همکاری آغاز کند. پیونگ یانگ به زودی نشست حزبی 
مهمی را برای گفت وگو درباره مسائل داخلی و سیاست 

خارجی برگزار می کند.
 به نقل از خبرگزاری یونهاپ، پیشتر کره شمالی اعالم 
کرد که حزب حاکم کارگران نشســت مجمع عمومی 
کمیته مرکزی خود را »در روزهای پایانی دسامبر« به 
منظور »بحث و تصمیم گیری درباره برنامه های کاری 

سال جدید میالدی« برگزار خواهد کرد.
لی جونگ-جو، ســخنگوی این وزارتخانه در کنفرانس 
مطبوعاتــی خود گفت: این مجمــع عمومی معموال 
بــا حضــور کیم جونگ اون به مدت یــک تا چهار روز 
برگزار می شــود. دولت ســئول از نزدیک این نشست 
را بــرای رویت پیام های مرتبط با مســائل بین دو کره 
یا مذاکرات هســته ای دنبال می کنــد. امیدواریم کره 
شــمالی ســال جدید میالدی را با مذاکرات با جامعه 
 بین المللی و اتخاذ گام هایی در مسیر تعامل و همکاری

 آغاز کند.
این اظهارات در شــرایطی مطرح می شود که مذاکرات 
هســته ای میان کره شــمالی و ایاالت متحده، از زمان 
شکســت مذاکرات ســال 20۱۹ در هانوی به بن بست 
رســیده اســت. پیونگ یانگ به پیشــنهاد مذاکرات 
واکنشــی نشــان نمی دهد و از واشنگتن می خواهد که 
اول از »اســتانداردهای دوگانه« و »سیاست خصمانه« 

علیه این کشور دست بردارد.

امیرعبداللهیان:

کرات سند ژوئن 2021 را   در مذا
گذاشتیم و به سند جدید   کنار 

و مشترکی رسیدیم
وزیر امور خارجه گفت که در مذاکرات وین ســند ژوئن 
202۱ را کنار گذاشــتیم و به ســند جدید و مشترکی 
رســیدیم و افزود: باید به نقطه ای برســیم که نفت ایران 
به آســانی و بدون هیچ منعی فروخته شــود و پول نفت 

به صورت ارزی در حساب های بانکی ایران وارد شود.
 حســین امیرعبداللهیان وزیــر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران صبح دیروز )دوشنبه( در جمع خبرنگاران 
گفت: امروز دور جدید مذاکرات در وین شروع می شود، از 
جمله موضوعاتی که در دستورکار ماست بحث تضمین و 
راستی آزمایی است. فکر می کنم با توجه به اینکه امروز 
سند مشترک و قابل قبولی روی میز مذاکره کنندگان 
داریم که آنها را اسناد یک دسامبر و ۱۵ دسامبر می خوانیم 
هم در موضوع هسته ای و هم در بحث تحریم ها، یعنی 
دیگر سند ژوئن  202۱  را کنار گذاشتیم، به سند جدید 

و مشترکی رسیدیم.
وزیر خارجه خاطرنشان کرد: از امروز مذاکرات ما حول 
آن سند مشترک شروع می شود، از جمله موضوعات در 
دستورکار در مذاکرات جاری ما بحث تصمین و راستی 

آزمایی است.
وی گفت: برای ما مهمترین مسئله این است که باید در 
ذیل این واژه ها و موضوعات به نقطه ای برســیم که اوال 
نفت ایران به آســانی و بدون هیچ منعی فروخته شــود و 
پول نفت به صورت ارزی در حساب های بانکی ایران وارد 
شود و ما از همه مزایای اقتصادی در برجام پیش بینی 

شده بتوانیم استفاده کنیم.

اژه ای:

حین بازرسی منزل متهم نباید 
برای خانواده او دلهره ایجاد شود 

دومین نشســت مشترک شــورای عالی قوه قضاییه و 
شــورای عالی قضایی اســتانها در دوره تحول و تعالی به 
صورت ویدیو کنفرانسی صبح دیروز ششم دی ماه ۱400 

برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ابتدای این 
نشســت ضمن تســلیت ایام فاطمیه و با تبریک میالد 
مسعود حضرت عیسی )ع( به پیروان واقعی آن حضرت، 

یوم اهلل نهم دی ماه را گرامی داشت.
رئیس دســتگاه قضا با تقدیر و تشــکر از نیروهای مسلح 
و سپاه پاسداران در برگزاری رزمایش تحسین برانگیز و 
غرورآفرین پیامبر اعظم )ص(، گفت: این رزمایش قدرت 
ایمان، صالبت و اقتدار را به رخ جهانیان کشاند و ضمن 
اینکه برای خود ما اطمینان بخش و امیدآفرین بود، برای 

دشمن هولناک و ترسناک است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تقدیر و تشکر وافر 
از همــه قضات و کارکنان دســتگاه قضایی که با وجود 
کمبودها و مشــکالت، در خدمت رسانی به مردم تالش 
و مجاهــدت می کننــد اظهار کرد: همانطور که دولت و 
رئیس جمهور سیزدهم و مجلس به صورت شبانه روزی 
و جهادی و حضور جدی در میدان در موضوعات مختلف 
آنچــه در تــوان دارند برای رفع مشــکالت مردم به کار 
گرفته انــد همکاران ما نیز در قوه قضائیه در تالش برای 

مرتفع ساختن مشکالت هستند.
حســن خلق در مواجهه با مردم موضوع دیگری بود که 
مورد تأکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و او همچنین 

بر تمرین و استمرار صبر و حلم اشاره کرد.
محســنی اژه ای در ادامه نشست شورای عالی قوه 
قضاییه با شورای قضایی استان ها با تاکید بر این که 
باید از انجام هر آن چه که موجبات زحمت ودردسر 
مردم را فراهم می آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد به 
ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از روسای کل 
دادگستری ها و دادستان ها خواست برای مواردی 
نظیر بازداشــت متهمین، دستبند یا پابند زدن به 
آن ها هنگام دســتگیری، بازرسی از منازل یا محل 
کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت 
کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه ای به 

حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.

وزیر کشور:

گسترش یابد   اومیکرون 
محدودیت ها را افزایش می دهیم

وزیر کشــور گفت: امیدوارم با رعایت خوب پروتکل ها 
نیــازی بــه اعمال محدودیت های جدید نباشــد اما در 
صورت رشــد ســویه اومیکرون ممکن است مجبور به 

اعمال محدودیت های جدیدی شویم.
احمد وحیدی در حاشــیه نمایشــگاه جهاد دانشگاهی 
در جمع خبرنگاران گفت: جهاد دانشگاهی با داشتن 2 
دانشگاه و تعداد قابل توجهی مراکز و پارک علمی سهم 

بسیار زیادی در تولید علم ایفا می کند.
وزیر کشور افزود: این نمایشگاه نشانه ای از ظرفیت و 
توانایی بسیار گسترده جهاد دانشگاهی پژوهشگران 
و محققان مراکز پژوهشــی است.  برخی از عزیزان 
کارهای بســیار گســترده ای به ویژه در حوزه نفت 
انجام داده اند که به لحاظ فناوری بسیار مهم و حائز 
اهمیت اســت. وحیدی ادامه داد: تاکنون اضافه بر 
آن محدودیت های جدیدی پیش بینی نشده است. 
امیدواریم با رعایت خوب پروتکل ها نیازی به اعمال 
محدودیت های جدید نباشد اما در صورت رشد قابل 
توجه این سویه جدید ممکن است مجبور به اعمال 

محدودیت های جدیدی شویم.

ح اینترنتی را چقدر تغییر داده است؟  مجلس طر

طرح جدید »صیانت« منتشر شد
عنوان طرح به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر یافته 
است و ۳۷ ماده طرح قبلی در طرح جدید به 2۱ ماده کاهش یافته و همچنین 

حجم آن از ۱۳ صفحه به ۷ صفحه رسیده است.
در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و 

پیشنهادات ارائه شده تدوین شده است در اختیار اعضا قرار گرفت.
 یازدهمین نشســت کمیسیون مشــترک طرح حمایت از حقوق کاربران و 
خدمات پایه کاربردی فضای مجازی دیروز )دوشــنبه، 6 دی ماه( با حضور 
کارشناسان و نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز 
ملی فضای مجازی برگزار شد. رضا تقی پورانوری رئیس کمیسیون مشترک 
فضای مجازی در ابتدای این نشست گفت: پس از آخرین نشست با مصوبه 
کمیسیون مقرر شد با توجه به نامه وزارت ارتباطات و اعالم مرکز ملی فضای 
مجازی مبنی بر اینکه نظرات کارشناسی بهتر است در پیش نویس طرح لحاظ 
شود و بر اساس تصمیم و نظر کمیسیون طرح به کارگروهی در مرکز پژوهش ها 

ارجاع شود. وی ادامه داد: همچنین با تدبیر رئیس مجلس قرار شد ریاست 
کارگروه از اعضای کمیســیون مشــترک باشد و در نهایت آقای یزدی خواه را 
معرفی کردیم و به فوریت روند بررسی طرح آغاز شد. در نشست روز گذشته 
گزارش روند بررســی طرح در مرکز توســط ایشان ارائه خواهد شد و در ادامه 
ارائه مدل مفهومی نسخه جدید و بررسی تفاوت های این دو نسخه و تشریح 
نسخه جدید در دستور کار قرار گرفت. تقی پور انوری افزود: مدل مفهومی این 
طرح موجود است و در این رابطه مشکلی نداریم، نقد مرکز پژوهش ها مربوط 
به نســخه قبلی اســت و قرار شــد نسخه جدید ارائه شود و با قول و قرار هایی 
که گذاشتیم، کارگروه در هفته دوم 6 جلسه برگزار کرد و ادغام ها انجام شد 
و روند کار هم به خوبی پیش رفت. رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت 
از کاربران در فضای مجازی با انتقاد از رســانه ای شــدن نظر مرکز پژوهش ها 
پیش از ارسال به کمیسیون یادآور شد: از هیأت رئیسه مجلس می خواهیم 
به ما بگوید که چگونه در جریان نامه های ارسالی قرار بگیریم و اگر روال ارائه 

نامه ها به نمایندگان تغییر کرده به ما اطالع دهند.

ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و 
قرار شد مرکز طی ۱0 روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارائه کند، اما خروجی 
مرکز بیانیه سیاسی است که نظر اغلب نمایندگان هم همین است ضمن اینکه 
تا ۳0 آذر ماه ۱400 نسخه مشترکی در اختیار معاونت های مرکز نبوده است.
تقی پور خطاب به قائم مقام و کارشناسان مرکز پژوهش ها در نشست، یادآور 
شــد: شــما نباید به جای شورای نگهبان اظهارنظر و نماینده را مجبور کنید 

اظهارنظرش را عوض کند؛ نماینده اختیار دارد.
سیدعلی یزدی خواه در ادامه این نشست گفت: در جلسات گذشته کمیسیون 
مشــترک قرار شــد آخرین نقطه نظرات وزارت ارتباطات به همراه نســخه 
پیشــنهادی کمیســیون به مرکز پژوهش ها ارجاع شــود تا در بازه زمانی ۱0 
روزه نسبت به تلفیق نظرات اقدام شود. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: تعیین زمان ۱0 روزه حاصل نشست 
با رئیس مجلس بود و ایشان تأکید داشت که نظرات وزارت ارتباطات و مرکز 

پژوهش ها برای ادغام در طرح مورد بررسی قرار گیرد.

بین الملل
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3اقتصاد

 بخــش حقیقی اقتصاد ایران پس از اقتصاد 
متکی به نفت، مدت ها برای دســت یافتن 
بــه نرخ رشــد باالتر درجا مــی زد تا اینکه 
تحریم هــا کمر آن را شکســتند. اگر فرض 
بگیریم که این تفسیر تقریبا دقیقی از سیر 
حرکت اقتصاد ایران قبل از ســنگین شدن 
بار تحریم ها در دهه ۹0 تا امروز باشد، باید 
بپذیریم که اقتصاد ایران بخش تولید و خلق 
ثــروت خود را پشــت دروازه های تحریم و 
مصائب پس از آن، مانند شــوک های ارزی 
جا گذاشــته اســت. در این شرایط، بخش 
رانتــی متصل به نفــت و درآمدهای ارزی، 
بر روی موج های برخواســته از شوک های 
ارزی نشســته تــا مدیریت روابط شــکل 
دهنــده فرصت هــا را به دســت گیرد. در 
چنین شرایط خطیری، الیحه بودجه سال 
۱40۱ به مجلس ارائه شده است. قاعدتا این 
بودجه از لحاظ محتوایی، باید متوجه توزیع 
برابر فرصت ها در اقتصاد باشد تا افرادی که 
معیشت شان از نحوه مدیریت روابط توزیع 
ثروت و عدم تحرک در درآمدهای ملی لنگ 
می زنــد، مجالی برای تنفس پیدا کنند. در 
گفتگو بــا علیرضا محجوب )دبیرکل خانه 
کارگــر( الزاماتی کــه باید در الیحه بودجه 
۱40۱ لحاظ و یا حفظ و تقویت شــوند را 

بررسی کردیم. 
بــا رونمایی از الیحه بودجه ســال ۱40۱ 
پرســش هایی در مورد اینکه چرا دولت در 
این الیحه درآمدهای مالیاتی خود را بیش 
از 60 درصد افزایش داده ایجاد شــد؛ آنهم 
در شرایطی که منابع افزایش حقوق شاغالن 
تنها ۳۷ درصد رشــد کرده اســت. به نظر 
می رســد که دولت بیش از اندازه به ســمت 
مالیات متمایل شده درحالیکه برای افزایش 
فــروش نفت و افزایش قیمت جهانی نفت، 
هیچ چشــم اندازی را در نظر نگرفته است. 
بــا توجه به اینکه تحریم ها عالوه بر کاهش 
درآمدهای ارزی کشور، سطح رفاه و سرانه 
درآمــد ملی را هم کاهــش داده و از لحاظ 
شــاخص برابری قدرت خرید، اقتصاد را به 
ســطح دهه ۸0 رسانده اســت، آیا رویکرِد 
افزایــش مالیات، می تواند تناســبی با حال 
کلی اقتصاد و حال معیشــتی مردم داشته 

باشد؟ 
در حال حاضر ثروتمندان مالیات نمی دهند، 
بــه همین خاطر نرخ تورم باال رفته اســت. 
اساسا کنترل تورم، به معنای کاهش قدرت 
خرید اســت. کاهش قــدرت خرید یعنی 
کاهش تقاضا درحالیکه 6۳ درصد تقاضا در 
دست ۳ دهک باالی درآمدی است. بنابراین 
اگر تقاضای ایجاد شده توسط این سه دهک، 
کنترل شود، تورم هم کنترل می شود؛ یعنی 
اینکه نیازی به کاهش ســطح قدرت خرید 
مردم وجود ندارد. از طرفی، دولت به کنترل 
تقاضــای ۱00 درصد مردم نیاز ندارد؛ بلکه 
کافــی اســت همین ۳0 درصــدی که 6۳ 

درصــد تقاضا را به وجــود آوردند، کنترل 
شــوند و از آن ها مالیات دریافت شــود. اگر 
دولت و مجلــس می خواهند انقالبی عمل 
کنند، بســم اهلل! امســال ایــن ۳ دهک را 
شناســایی کنند و در خدمتشان باشند. اگر 
هم اینها به خارج از کشور سفر می کنند، از 
خروجشــان جلوگیری کنند. االن گویا یک 
عــده فکر می کنند کــه ما در یک »اقتصاد 
بین المللی« زندگی می کنیم! بارها گفته ایم 
که انقالب اسالمی به این معنی بوده که ما از 
قطار بین المللی پیاده شدیم و قطاِر »ایران 
اســالمی« را سوار شدیم. عده ای می گویند 
ما انقالبی هستیم ولی می خواهیم در قطار 
بین المللی بنشینیم، آنها پول بلیت و جای 
گــرم و نرمــی که برای خــود پیدا کرده اند 
را هــم نمی پردازند؛ حتی مدعی هســتند 
که از پیش، گفته ایم که برای ســوار شــدن 

اطالع رسانی کرده ایم.
اتقاقــا ما می خواهیم کــه بودجه متکی به 
مالیات داشــته باشــیم، نه بودجه متکی به 
نفت. حاال بحث این است که چه کسی باید 
این مالیات را پرداخت کند. در الیحه بودجه 
۱40۱ فقط حقوق بگیرها را مشمول مالیات 
کرده اند؛ نمی گویند از ثروتمندان چه میزان 
مالیات را باید دریافت کنند. در حال حاضر 
مشــکل اقتصاد، تقاضای زیادی است که از 
ناحیه همین ثروتمندان ایجاد شــده است. 
تا این تقاضای اضافی وجود داشــته باشد، 
هرچــه قدر ارز، کاال و… باشــد، خریداری 
می کننــد اما اگر این تقاضــا از بازار بیرون 
برود، یا اینها نمی توانند خرید کنند یا اینکه 
اساسا جسارت خریدهای بی حساب و کتاب 
و ثــروت اندوزانــه را به خود نمی دهند. آن 
وقــت اقتصاد و تورم به تعادل برمی گردند. 
واقعیت این اســت که مالیات اساس تعادل 
و تورم حاصل بی تعادلی در اقتصاد است. 

زمانــی کــه بحِث تعــادل در اقتصاد مطرح 
می شــود، ذهن به این سمت می رود که باید 
ثروتی خلق شــود که ما به ازای آن دولت ها 

مالیات بســتانند و هزینه های مخارج کشور 
را تامین کنند اما اقتصاددان ها می گویند که 
نرخ تشــکیل سرمایه در ایران منفی است و 
اقتصاد ایران قدرت خلق ثروت را از دست داده 
اســت. با چنین منطقی دولت واقعا می تواند 

درآمدهای مالیاتی اش را افزایش دهد؟ 
اتفاقا سرمایه برای تثبیت شدن با نرخ های 
سود پایین تر، توان مراجعه به تولید را دارد 
امــا این 6۳ درصد تقاضــا از این راه پرهیز 
می کنــد؛ به این بهانه کــه تورم باال رفته و 
گردش ســرمایه در منابع مرتبط با تولید، 
بــه صرفه نیســت؛ درحالیکــه اگر چنین 
توجیهی را دست و پا نمی کردند و به جای 
این حرف ها سهم شــان از تقاضایی که برای 
کاالهای لوکس، مسکن و… ایجاد کرده اند 
را پرداخــت می کردند، تعــادل به اقتصاد 
بازمی گشــت؛ البته کــه دریافت مالیات از 
نیروی کار و حقوق بگیر حاصلی برای اقتصاد 
ندارد. در این کشــور، عده زیادی میهمان 
»کیســه فقرا« هستند. ثروتمندان از کیسه 
فقــرا خرید ارزان می کننــد. ثروتمندان از 
کیســه فقرا بــه خارج از کشــور می روند. 
منظورم از کیسه فقرا، تورم است. تورم یعنی 
جشــن اغنیاء. اساسا هر بودجه ای که برای 
کنترل تقاضا برنامه داشته باشد، را می توان 
قدمی رو به جلو دانست؛ البته امیدواریم که 

این بودجه با متمم اصالح نشود.
اگر روی این میزان مالیات اصرار می کنند، تا 
آخر هم بر روی آن پافشاری کنند اما مالیات 
را نمی توان از فقرا دریافت کرد. مالیات فقرا 
باید متوجه ثروتمندان شــود. ثروتمندان 
نمی توانند در جای خوب قطار بنشــیند و 
حتی پول آن را هم ندهند. زمانی هم که از 
آن ها مالیات خواستند طوری برخورد کنند 
که انگار با همین ســهم ناچیز از مالیات هم 
به کشور صدقه می دهند. اموال ثروتمندی 
را کــه مالیات نمی دهد، باید مصادره و او را 
زندانی کــرد. عمل انقالبی کنید و هرکس 
کــه از پیش از انقالب تا امروز مالیات نداده 

را شناسایی و سهمش را وصول کنید. در این 
شرایط، عمل انقالبی یعنی دریافت مالیات. 
این کار را انجام دهید و ببینید که تورم چه 
اندازه کوچک می شود؛ البته ما ارتباط بین 
قیمت ارز و تورم را کتمان نمی کنیم اما نرخ 
ارز به واســطه تورم رشد می کند. از طرفی، 
ممکن اســت که همین میزان ارز هم برای 

کشور زیاد باشد.
مشــکل تولید هم تولید سنتی نیست بلکه 
»تولید فناورانه« اســت؛ موضوعی که مقام 
معظــم رهبری هم بر آن تاکید داشــتند و 
تشــویق کردند. اساسا تولید فناورانه تقاضا 
بــرای ارز را زمین می زنــد. با این حال اگر 
در شــرایط تولید سنتی، ارتباط ثروتمندان 
بــا بازار ارز را هم قطــع کنیم، آن ها با بازار 

دیگری ارتباط می گیرند. 
زمانی که شما از دریافت مالیات از ثروتمندان 
دفاع می کنید، ذهن مخاطب به سمت این 
پرســش می رود که آیا منظورتان نهادهایی 
اســت که از اقتصاد ایــران بهره می گیرند 
تــا قدرت اقتصادی خود را بســط دهند یا 
افراد صاحب کســب و کار و تولیدکنندگان 
را در نظر دارید؛ چون به هر حال بخشی از 
ایــن تولیدکنندگان هم با توجه به کاهش 
درآمــد و افزایــش بدهی خود، توان تامین 
منابع مالیاتی دولــت را ندارند. منظورتان 

از ثروتمندان چه کسانی است؟  
من در ثروتمندان، دســته خاصی را هدف 
می گیریــم؛ بانکداری خصوصی. بانکداران 
بخش خصوصی، اساس خلق پول، بازی های 
پولی و مالی، سرقت از مالیات و جیب مردم 
هســتند. با چه ابزاری این دستبرد را انجام 
می دهند؟ با پرداخت وام به ســوداگران به 
کســانی که ما به آن ها غیرمولد می گوییم. 
همین عده هســتند که پایشــان را در جای 
خطایی گذاشته اند. آن ها با متصل ساختن 
خود به این ساختار پولی و مالی، نه خدمت 
می کنند و نه تولید کاال و نه هیچ نوع تولید 
دیگری. بنابراین اســاس ثروت اینها اشکال 

دارد و خطاست. خیلی از اینها با پولشویی، 
به ثروت رسیده اند. در تمام اقتصادهای دنیا، 
حاال با هر گرایشــی، مصادره ثروت افرادی 
که به پولشویی دست می زنند، مجاز است. 
عمل انقالبی یعنی درآمد را از اینها گرفتن.
باید در نظر داشت که تنگ کردن سفره فقرا 
باعث شــادی اغنیا و افزایش ثروت آن ها و 
کاهش ثروت فقرا می شــود. در این شرایط، 
ما از سیاست های مالیاتی حمایت می کنیم. 
هر بودجه ای که به مالیات متکی شــود، به 
همــان انــدازه که این کار را انجام می دهد، 
قابل تشــویق است اما در مورد نحوه اجرای 
آن بحث داریم؛ چراکه ما می گوییم مالیات 
را باید کســانی بپردازند که بیشترین تقاضا 
را ایجــاد می کننــد. نباید فراموش کرد که 
ثروتمنــدان، پس از انقــالب، ۱0 درصد، 
ثروتمندتر شــده اند. به همین دلیل باید با 
»از کجا آورده ای؟« ســراغ آن ها برویم. اگر 
با مالیات در ایجاد ثروت تعادل ایجاد کنیم، 
»ضریب جینی« به عنوان شــاخِص بیانگر 
شکاف طبقاتی، در این وضعیت وحشتناک 

قرار نمی گرفت. 
در 4 دهه گذشــته هم به تناســب رشــد 
اقتصادی و در ســال هایی حتی فراتر از آن، 
دولت از مردم درخواســت دریافت مالیات 
کرد اما به جز چند برهه محدود مانند سال 
۸۷ شاهد کاهش شکاف طبقاتی برای یک 
مدت محــدود نبودیم. برخی معتقدند که 
آغــاز پرداخت یارانه های نقدی در ســال 
۸۷ ضریــب جینی را کاهش داد اما به مرور 
به همین سیاســت هم انتقادشــد؛ چراکه 
پرداخــت یارانــه نقدی زمانــی کلید خود 
که تورم در ســطح 2۵ درصد قرار داشــت. 
سیاست پرداخت یارانه نقدی امروز هم ادامه 
دارد و از سال ۹۸ یارانه معیشتی هم به آن 
اضافه شــد. اتفاقا نقــدی که به دولت های 
یازدهــم و دوازدهم وارد کردند این بود که 
رقم یارانه ها را ثابت نگه داشتند؛ البته دولت 
سیزدهم هم همین راه را می رود. با توجه به 
اینکه سیاست جبرانی دیگری برای حمایت 
از مردم در شــرایط تورمی تعریف نشــده و 
این سیاست هم در مقابل تورم ارزش خود 
را از دســت داده اســت، چه رویکردی باید 

در پیش گرفته شود؟ 
هر اقدام مثبتی برای کاهش شکاف طبقاتی 
را باید تشویق کرد اما اگر این اقدام تصنعی 
و بدون پیش بینی آثار بلندمدت انجام شود، 
نــه تنها مفید نیســت؛ بلکــه در بلندمدت 
آتشی است که به دست فقرا به تورم اضافه 
می شود؛ چرا که تقاضایی افزون بر تقاضای 
ثروتمندان، خلق می کند. در نتیجه این پول 
هــم بالفاصله به جیب ثروتمندان می رود. 
اساسا این پول هم کمکی است که به دست 
فقرا به کیســه ثروتمندان می رود. بنابراین 
تا تورم کنترل نشود هر پرداختی کمک به 

این کیسه است.

کجا آورده ای؟« سراِغ ثروتمندان برویم با »از 

اموال ثروتمندی که مالیات نمی دهد را مصادره و او را زندانی کنید

فاطمی امین:

 امضا های طالیی از فرآیند تجارت حذف شد 

گزارش
اینترنت موبایل ارزان است؛ باید گران کنیم

 قیمت  پایین باعث شده مردم 
متضرر شوند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: اگر 
قیمت اینترنت آن قدر پایین باشد که مردم کیفیت 
مناســبی دریافت نکنند، بیشتر متضرر می شوند، 
بنابراین برای ســال آینده باید مدل مناسبی تهیه 
شــود که هم مردم به ســرویس مناسب با قیمت 
مناسب برسند، هم اپراتورها بتواند سرمایه گذاری 
الزم را انجام دهد.شواهد نشان می دهد این روزها 
شــرکت های ارائه دهنــده اینترنــت ثابت دچار 
مشــکالت مالی شــدند و برخی از آن ها بازار را به 
اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین بودن 
تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده 
تمایل افراد به اســتفاده از اینترنت موبایل به جای 
 FCP اینترنت ثابت باشــد و در نتیجه شرکت های
در حال از دســت دادن مشترکانشــان هســتند و 
این موضوع به گفته کارشناســان، نه تنها موجب 
حذف تدریجی ارتباطات ثابت شــده بلکه به مرور 
این صنف و ســایر خدماتی که به ارتباطات ثابت 
وابسته هستند را به مشکل دچار خواهد کرد.عیسی 
زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات چندی 
پیش با بیان اینکه تعرفه اینترنت ثابت، طبق قانون 
مجلس امســال افزایشی نخواهد داشت، گفت: ما 
بــرای افزایش کیفیت تالش می کنیم، کما اینکه 
در دو هفته گذشته وضعیت پهنای باند بین الملل 
را ترمیم کردیم، اما در ۱0 ســال گذشــته در حوزه 
اینترنت ثابت در کشــور اتفاقی نیفتاده است. رتبه 
اینترنت ثابت ما در دنیا ۱42 از میان ۹0 کشــور 
اســت و اگر اقدام قابل توجهی صورت گرفته بود، 
باید در رتبه بندی های بین المللی و احساس مردم 
خودش را نشان می داد، در حالی که اکنون بخش 
قابل توجهی از اعتراضات مردم نسبت به اینترنت 
ثابت اســت.در این مورد صادق عباســی شاهکوه، 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با 
بیان اینکه تا پایان سال ۱400 برای افزایش قیمت 
اینترنت ثابت و سیار، منع قانونی از سوی مجلس 
شــورای اســالمی وجود دارد، گفت: اما برای سال 
جدید، مدل جدید قیمتی خواهیم داشــت، مدلی 
که هم برای مردم مفید باشد و هم برای اپراتورها، 
اکنون هم در حال بررسی مدل های قیمتی هستیم 
و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم. قیمت بسته های 
اینترنتی اپراتورها هم باید اصالح شود و اپراتورها 
باید پیشنهادات جدیدی دهند و ما این پیشنهادات 
را بررسی می کنیم و اگر تناقضی با مقررات نداشته 
باشــد، آنها را تایید می کنیم.وی ادامه داد: قیمت 
اینترنت موبایل پایین است، به همین دلیل گرایش 
به استفاده از اینترنت ثابت کم شده و بخش ثابت 
از ایــن بخــش ضربه خورده اســت، در این بخش 
هــم باید اصالحاتــی انجام دهیم که این قیمت ها 
با هم تناسب داشته باشند. در کشورهای دیگر هم 
اینترنت موبایل در مقایسه با اینترنت ثابت به این 
اندازه ارزان نیست، البته اینترنت ثابت هم به خوبی 
در دسترس مردم است. بنابراین این معادله را باید 
به صورتی حل کرد که هم امکان استفاده از اینترنت 
ثابت در دسترس باشد و هم تعرفه آن اصالح شود.

افزایش مبلغ یارانه و تاثیر آن بر 
خرج و مخارج خانوار

یک کارشناس حوزه کار می گوید: اگر چه درصدد 
هستیم با افزایش مبلغ یارانه ها به بودجه خانوارها 
کمک شود ولی نباید از آن طرف به خرج و مخارج 
خانوار اضافه کنیم. انتظار مردم این است که همان 
یارانــه 4۵ هــزار و ۵00 تومانی را برگردانند ولی 
دولــت تورم را نگــه دارد.حمید نجف اظهار کرد: 
بــرای کاالهای اساســی و کنترل قیمت آنها نیاز 
داریــم کــه یارانه اختصاص بدهیــم یعنی برای 
مایحتــاج عمومی مثل روغــن، برنج، مرغ و تخم 
مرغ که ارتباط مســتقیمی با معیشت مردم دارند 
بایــد یارانــه پرداخت کنیم و بر همین اســاس از 
ســال های گذشته طرحی مبنی بر اختصاص ارز 
4200 تومانی به کاالهای اساســی در دستور کار 
قــرار گرفت.وی درباره اختصاص منابع حاصل از 
حذف ارز 4200 تومانی به یارانه ها با هدف کمک به 
معیشت خانوارها گفت: در حال حاضر این استدالل 
وجــود دارد که منابــع حاصله بابت افزایش یارانه 
ها اختصاص یابد تا به بهبود معیشــت خانوارها و 
اقشار آسیب پذیر کمک شود ولی این نگرانی هم 
وجود دارد که ما تجربه یارانه ها را یکبار در گذشته 
داشتیم که چندان موفق نبود؛ لذا تجربه را تجربه 
کردن خطاســت و باید این طرح به صورت دقیق 
تری اجرا شــود.این کارشناس حوزه کار افزود: ما 
نمی توانیم یارانه ها را به 200 هزار تومان افزایش 
بدهیــم و بــه بودجه یک خانــوار چهار نفره ۸00 
هزار تومان اضافه کنیم ولی از آن طرف 4 میلیون 
تومان به خرج و مخارج خانوار بیفزاییم. شــاید از 
این 4 میلیون تومان، ۸00 هزار تومان را بابت یارانه 
پوشش دهیم ولی مابقی که سه میلیون و 200 هزار 
تومان اســت را کارگر باید چگونه و از کجا تامین 
کند؟ بنابراین اجرای دقیق این طرح بســیار مهم 
اســت. به گفته وی طبق گزارشها، در شب یلدای 
امســال خرید خشکبار و آجیل و میوه جات چهار 
برابر کاهش داشت و پایین بودن قدرت خرید در 

این زمینه تاثیرگذار بوده است.

اخبار اقتصادی

ارز 4200 تومانی در دی ماه 
هم اختصاص می یابد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران گفت: براساس اعالم معاونت 
امور دام وزارت جهاد کشاورزی، نهاده های 
دامــی در دی ماه نیز با ارز 4200 تومانی 

در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد.
ناصر نبی پور با اشاره به اینکه مطرح شدن 
مباحثی از ســوی برخی کارشناســان و 
نماینــدگان مجلــس دربــاره احتمال 
حــذف ارز 4200 تومانــی منجــر به این 
شــد که تعدادی از واردکنندگان از عرضه 
نهاده هــای دامی به بازار خودداری کنند، 
گفــت: زمانی که مباحثی مبنی بر حذف 
یارانــه و گرانــی محصــول نهایی مطرح 
می شــود طبیعی است که چنین اتفاقاتی 

رخ دهد.
این فعال صنفی ادامه داد: همچنین برخی 
تولیدکنندگان از عرضه تخم مرغ به بازار 
خــودداری می کردنــد چرا کــه احتمال 

می دادند قیمت آن افزایش یابد.
نبــی پور ضمن انتقــاد از چنین اقداماتی 
گفــت: مگر چقدر می توان این محصوالت 
را انبــار کــرد و به بــازار عرضه نکرد، بعد 
از مدتــی چاره ای جز عرضه آن ها به بازار 
وجــود ندارد و زمانــی هم که عرضه زیاد 

شود قیمت متعادل می شود.
وی تصریح کرد: با این حال امروز معاونت 
امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده 
کــه نهاده هــای دامی در دی ماه نیز با ارز 
4200 تومانــی در اختیار تولیدکنندگان 

قرار می گیرد.
این فعال صنفی از اظهار نظر کارشناسان 
و نماینــدگان مجلــس در این زمینه ابراز 
نگرانــی کــرد و گفت: بایــد وزارت جهاد 
کشاورزی به عنوان متولی امر در این حوزه 
ابــراز نظــر کند و بگوید که چه زمانی قرار 
است چنین اتفاقی رخ دهد تا تکلیف تجار، 
تولیدکننده و مصرف کننده مشخص شود. 
اظهار نظرات کارشناســی نه تنها مشکلی 
را حــل نمی کند بلکه به شــایعات دامن 
می زند و منجر به آشــفتگی و نابســامانی 

بازار خواهد شد.
نبــی پور بــا تاکید بر اینکه چنین اقدامی 
نیــاز به یک بسترســازی جــدی دارد و 
چنین بســتری االن فراهم نیست، اضافه 
کرد: غذای مردم مانند بنزین نیســت که 
قیمت آن یک تا دو هزار تومان افزایش یابد 
و مدتی بعد همه چیز متعادل شود، وقتی 
قرار است قیمت مواد غذایی چند برابر شود 
باید زیرســاخت ها به درستی فراهم شود 
و نمی تــوان با آن شــوخی کرد همچنین 
نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان ۵ برابر 
می شود باید شرایطی باشد که تولیدکننده 

بتواند آن را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

ارز ترجیحی از جیب قشر 
فرودست پرداخت شد 

رئیــس اتــاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
حــذف ارز ترجیحی باید مرحله به مرحله 
باشد، گفت: رانت و سوءاستفاده گسترده ای 
در این سیاســت گنجانده شــده است و از 

جیب مردم فرودست خرج می شود.
غالمحســین شــافعی در مــورد اصالح 
سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی، اظهار 
کرد: از همان ابتدا نظر بخش خصوصی بر 
این بود که سیاست پرداخت ارز ترجیحی 
اشــتباه اســت. در 2۷ خرداد ســال ۹۷ 
نظرمان را کتباً به ریاســت جمهوری وقت 

اعالم کردیم.
رئیــس اتاق بازرگانی ایران افزود: منتهی 
در حال حاضر یک شــرایط خاصی داریم؛ 
اگــر دولــت بتواند تفاوت ایــن نرخ ارز را 
برای مردم کم درآمد، جبران کند، حذف 
ارز 4200 تومانی فوق العاده اقدام مثبتی 

است.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی نشان داده که 
مســائل و مشــکالت زیادی دارد و رانت و 
سوءاســتفاده گسترده ای در این سیاست 
گنجانــده شــده اســت و از جیب مردم 

فرودست خرج می شود.
شــافعی یادآور شــد: به نظر من حذف ارز 
ترجیحی اقدام مثبت و درســتی اســت، 
منتهی به این شــرط که دولت با جبران 
تفــاوت نــرخ ارز از طریق به کارگیری هر 
سیســتمی چه یارانه باشــد چه هر اقدام 
دیگری، مانع کوچک شــدن سفره مردم 
شــود و نکته مهم تر اینکه نظارت ها بعد از 

حذف ارز 4200 تومانی فراموش نشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم 
جلوگیری از ورود شوک به اقتصاد کشور، 
گفــت: وقتی در شــرایط اقتصادی بدی 
هستیم شــوک وارد کردن به اقتصاد کار 
درستی نیســت مطمئناً هر چقدر درجه 
شــوک پایین بیاید بهتر است بنابراین اگر 
حــذف ارز ترجیحــی به صورت مرحله به 
مرحله اجرا شــود، نتایــج بهتری در پی 

خواهد داشت.

بازار مسکن جان گرفت

رشد شدید معامالت همراه با افزایش اندک قیمت
بر اساس اعالم بانک مرکزی تعداد معامالت مسکن در آذر امسال نسبت 
به آذر ســال گذشــته رشد 2۸۸ درصدی داشت ولی متوسط قیمت هر 

متر مربع مسکن نسبت به آبان ماه افزایش ۱.۸ درصدی داشته است.
 بانک مرکزی گزارش بازار مســکن آذرماه ســال جاری را اعالم کرد که 
بر اساس آن 2 هزار و ۷۷2 فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت 
به ماه قبل از آنکه ۷ هزار و ۳04 فقره معامله بود )آبان ۱400( رشــد 

۳۳.۸ درصدی داشت.
 همچنین تعداد معامالت مســکن نســبت به ماه مشــابه سال گذشته 
)آذر ۱۳۹۹( که 2 هزار و ۵۵۵ فقره بوده رشــد 2۸2.۵ درصدی داشــته 
است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذرماه امسال ۳2 
 میلیون و ۵۹0 هزار تومان اعالم شده، این در حالی است که در ماه گذشته

 )آبان ۱400( این شــاخص ۳2 میلیون تومان در هر متر مربع بود که 
نشان دهنده رشد ۱.۸ درصدی متوسط قیمت مسکن طی یک ماه است.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ماه مشابه سال گذشته 
)آذر ۱۳۹۹(، 26 میلیون و ۹0۵ هزار تومان بود که نشان می دهد متوسط 
قیمت هر متر مسکن در آذرماه امسال نسبت به آذر سال قبل افزایش 

2۱.۱ درصدی به دنبال داشته است.
بررسی تحوالت بازار اجاره مسکن

آن گونه که بانک مرکزی اعالم کرده در آذرماه امسال اجاره بها مسکن در 
شهر تهران نسبت به آذر ماه سال گذشته ۵۱.2 درصد رشد داشته است.

همچنین اجاره بهای مســکن در کل مناطق شــهری در مقایسه با آذر 
سال گذشته ۵4.2 درصد رشد نشان می دهد.

مقایسه قیمت مسکن در مناطق مختلف پایتخت
گران ترین منطقه شهر تهران، منطقه یک با متوسط قیمت 6۹ میلیون و 
۸۱ هزار تومان در هر متر مربع بود؛ در رتبه دوم نیز منطقه ۳ با متوسط 

هر متر 6۱ میلیون تومان قرار دارد.
ارزان ترین منطقه تهران نیز منطقه ۱۸ با متوســط هر متر ۱۵ میلیون 
و ۸۱۹ هــزار تومــان بــود و پس از آن، منطقه ۱6 با متوســط متری ۱6 

میلیون و ۸۷2 هزار تومان برآورد می شود.
بیشــترین تعداد معامالت مســکن در منطقه ۵ با ۱400 فقره و منطقه 
۱0 بــا ۹۸۳ معاملــه مســکن رخ داد؛ کمترین تعــداد معامالت نیز در 
 آذر امســال در منطقه ۱۹ با ۹۷ و منطقه 20 با ۱۱۱ معامله مســکن 

اتفاق افتاده است.

وزیر صمت گفت: حذف فساد از رویکرد های وزارتخانه است که 
امروز با تکمیل بخشــی از سامانه جامع تجارت امضا های طالیی 

و رانت از روند صدور کارت بازرگانی حذف شد.
 »ســید رضا فاطمی امین« در آییــن رونمایی از کارت بازرگانی 
هوشــمند بدون عامل انســانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
خرید مواد اولیه از بورس ساماندهی شده است، اظهار داشت: پیش 
از این ۳0 گروه کاال سهمیه بندی داشتند، اما این رقم به 20 گروه 
کاهش یافت و به نوعی دیگر سهمیه بندی نداریم، همچنین فرایند 

شناسایی، ظرفیت سنجی و تشکیل کارگروه حذف شده است.
وی با اشــاره به انتقادات به کارخانجات شــمش که قیمت تمام 

شــده هر کیلوگرم شــمش را ۱۵ هزار تومان تعیین کرده، اما در 
بورس ۱4 هزار تومان عرضه می شــود، تصریح کرد: بورس یک 
بازار رقابتی بر مبنای عرضه و تقاضاست و ممکن است بعضی از 
واحد ها قیمت تمام شــده باالتری داشته باشند، اما نباید اقتصاد 

را برای کسانی که ناکارآمدی دارند تنظیم کنیم.
فاطمی امیــن خاطرنشــان کرد: روند بورس نشــان می دهد که 
قیمت ها در این بخش شفاف و رقابتی است و از روند دالر جدا شده 
است، زیرا یکی از اهداف دولت از ابتدای فعالیت جداسازی دالر از 
اقتصاد کشور بود تا با نوسان آن قیمت کاال ها دچار تغییر نشود.

وی افزود: هفته پیش قیمت ارز نوســان داشــت، اما در بازار فوالد 

ثبات داشــتیم که خبر خوبی در مورد پیش بینی پذیری اقتصاد 
است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد حراج معادن نیز تاکید کرد: 
یکــی از اهداف وزارت صنعت واگذاری معادن بزرگ به روشــی 
اســت که مردم هم ســهام دار شــوند و در آذر ماه در مورد معدن 
مس »جانجا« که ســه هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری دارد، 

این اقدام انجام شد.
وی بیان داشــت: در ماه جاری نیز برای ســه معدن این کار انجام 
خواهد شد، زیرا معادن ثروت های ملی هستند که باید فعال شوند 

و مردم از آن نفع ببرند.

كوتاه از اقتصاد
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نفت و انرژی 4

وزیر نفت در بازدید از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی:

گران نمی شود بنزین 
جواد اوجی وزیر نفت  صبح دیروز با حضور در محل  نمایشگاه های تخصصی 
از غرفه های توانمندی جهاد دانشگاهی مرتبط با صنعت نفت و گاز بازدید 
کرد.در این بازدید حمیدرضا طیبی - رییس جهاد دانشگاهی، حمیدرضا 
گلپایگانی - مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، محسن خجسته مهر 
- مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران و ابوذر شــریفی، مدیرعامل شرکت 
مهندســی و توســعه نفت نیز او را همراهی کردند.جواد اوجی در جمع 
خبرنــگاران با تشــریح جزییات طرح یارانــه بنزین و با بیان اینکه دولت 
ســیزدهم قصــد افزایش قیمت بنزین را نــدارد، گفت: این دولت مصمم 
است به آن دسته از افرادی که صاحب خودرو نیستند و تاکنون از یارانه 
بنزین بی بهره مانده اند، یارانه بدهد. درحقیقت دولت قصد دارد که بنزین 
را بــه صــورت عادالنــه بین همه مردم توزیع کند و همه هموطنان از این 

نعمت بهره مند شوند.وی ادامه داد: اقدامات کارشناسی این طرح در دست 
انجام است، قرار است در ابتدا این طرح در جزایر کیش و قشم به صورت 
پایلوت  و آزمایشی اجرا و پس از آن نیز در سراسر کشور اجرا شود.وی با 
تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی در کار نیست، تصریح کرد:  تمام مردم 
چه کسانی که صاحب خودرو هستند و چه کسانی که خودرو ندارند، بر 
حسب کارت ملی و با شرایط اینکه یک سال در ایران اقامت داشته باشند، 
۱۵ لیتر بنزین ۱۵00 تومانی دریافت خواهند کرد که می توانند یا از آن 
اســتفاده کنند یا از اعتبار آن بهره مند شــوند.او در پاسخ به این سوال که 
آیا این طرح برای دولت بار مالی ندارد، گفت: قرار است در این طرح همه 
مردم از یارانه بنزین استفاده کنند و جزو طرح هایی است که برای دولت 
هزینه دارد ولی در نهایت همه مردم بهره مند خواهند شد.همچنین وزارت 

نفت و جهاد دانشگاهی در حضور وزیر نفت و رئیس جهاد دانشگاهی دو 
تفاهم نامــه همکاری و دو قرارداد امضا کردند.بر این اســاس، تفاهم نامه 
امکان سنجی و برنامه ریزی بازسازی و تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات 
بر اســاس شرایط دســتگاه های حفاری و اعالم نیاز شرکت ملی حفاری 
ایران بین شرکت ملی حفاری ایران و جهاد دانشگاهی و تفاهم نامه انجام 
خدمات مشاوره تصفیه پساب صنعتی واحد بهره برداری نفت قشم برای 
تخلیه به محیط پذیرنده بر اساس استانداردهای ملی کشور با استفاده از 
روش های ترکیبی و بیولوژیکی بین شرکت نفت فالت قاره ایران و جهاد 
دانشگاهی امضا شد.نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی 
از روز گذشته در محل نمایشگاه های تخصصی واقع در بوستان گفت وگو 

آغاز به کار کرد. این نمایشگاه  تا ۹ دی ماه پذیرای عالقه مندان است.

كوتاه از انرژی

بین الملل

نگاهی به  سابقه استفاده از کارست در شهرهای مختلف؛

10 تا 15 میلیارد متر مکعب پتانسیل آب 
کشور است  کارستی در 

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشــور گفــت: با توجــه به وجود پتانســیل 
آب کارســتی در بیش از ۳0 درصد وســعت 
کشــور، می تواند منبع بسیار خوبی برای رفع 
مشــکل تنش آبی به ویژه در شــهرها و مناطق 
زاگرس نشین باشد.علیرضا شهیدی کارست را 
پدیده ای در پوسته زمین دانست که آثار آن به 
صورت حفره و غار در سطح زمین و هم در زیر 
سطح زمین دیده می شود و به علت شکستگی 
و انحالل ســنگ ها به ویژه سنگ های کربناته 
شــکل می گیرد و افزود: نزدیک به 2۵ درصد 
جمعیت جهان و بیش از نیمی از کشــورهای 
اروپایی تامین آب خود را از آب کارستی انجام 
می دهند. وی با تاکید بر اینکه شــهر شــیراز از 
دیرباز از پتانسیل آب کارستی استفاده می کرده 
و در طبــس، اصفهــان و برخــی دیگر از نقاط 
کشــور نیز سابقه استفاده از این نوع آب وجود 
دارد، اظهار کرد: اکنون سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی کشــور نقشه سنگ های 
کربناته کشــور که می تواند پتانســیلی برای 
وجود آب کارستی باشد را تهیه کرده که وجود 

آب کارســتی در ۳0 تا ۳۵ درصد از مســاحت 
کشور را نشــان می دهد.شهیدی خاطر نشان 
کرد: بین ۱0 تا ۱۵ میلیارد متر مکعب پتانسیل 
آب کارســتی در کشور وجود دارد که تاکنون 
استفاده مناسبی از آنها نشده و به همین دلیل 
روانه رودخانه ها و دریاها شــده یا در دشــت ها 
تبخیر می شوند.رییس سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی کشــور با بیان این که آب 
کارســتی کیفیت باالیی دارد و برای آشامیدن 
بســیار مناسب اســت، افزود: این سازمان در 
دهه ۸0 برای شناسایی آب کارستی در منطقه 
»کپه داغ« در نزدیکی مرز ترکمنستان و ایران 
به منظور تامین آب شرب مشهد اقدام کرد، اما 
با وجود کار خوب انجام شده، این پروژه نهایی 
نشد.شــهیدی گفت: با وجودی که قرار بود از 
منابع آب کارســتی استفاده شود، اما سازمان 
آب اجــازه حفــر چاه در منطقه را نداد، این در 
حالی است که شاهد خروج این آب ها از ایران 
هســتیم و ترکمن ها با استفاده از همین آب ها 
در عشق آباد )پایتخت این کشور( تفرجگاه های 

آبی متعدد بنا کرده اند.

سرپرست مرکز امور بین الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق :

صادرات برق به عراق ادامه دارد
سرپرســت مرکز امور بین الملل و هماهنگی 
دیپلماســی آب و برق گفت: اولین گام آتی 
ما در حوزه آب های مشــترک با افغانستان، 
تشــکیل کمیســاران آب دو کشور است که 
توافق شــده بزودی در شــهر زابل ایران و یا 
زرنج افغانســتان تشــکیل شود.محمدعلی 
فرحناکیان ، در مورد حقابه ایران از آب های 
مشترک با افغانستان اظهار داشت: تعهدات 
آبی دو کشور بر اساس معاهده بین دو دولت 
در سال ۱۳۵۱ است، دولت جدید مستقر نیز 
قبول کرده که طبق معاهده به تعهدات عمل 
کند، بر اســاس آن معاهده این طور نیســت 
که اگر ســالی کم آبی و یا خشکسالی شد ما 
اصال حقابه نداشته باشیم. وی افزود: میزان 
حقابه ما بر اساس فرمولی که برای سال های 
کم آبی و پرآبی وجود دارد، مشخص می شود، 
افغانستان اصل کار را پذیرفته اما دولت جدید 
این کشــور فرصت بررســی خواسته است.

سرپرســت مرکز امور بین الملل و هماهنگی 
دیپلماسی آب و برق تصریح کرد: اولین گام 
آتی ما هم تشــکیل کمیســاران آب ایران و 
افغانســتان اســت که توافق شده بزودی در 

شهر زابل ایران و یا زرنج افغانستان تشکیل 
شــود. وی ابراز امیدواری کرد که با تشکیل 
کمیســاریا هرچه زودتر بحث دریافت حقابه 
کشور بخصوص مردم سیستان و بلوچستان 
حل شود.سرپرســت مرکز امور بین الملل و 
هماهنگی دیپلماسی درباره آخرین وضعیت 
صادرات برق به عراق نیز بیان داشت: صادرات 
برق به این کشور در وضعیت مناسبی است، 
مــا در کنار عراق هســتیم تا نیاز انرژی این 
کشــور را برطــرف کنیــم. وی تاکید کرد: 
خوشــبختانه امسال علیرغم اینکه در فصل 
تابســتان نتوانستیم به آن میزان که در نظر 
داشتیم صادرات داشته باشیم و نیاز برق این 
کشــور را برطرف کنیم اما در فصل پاییز بر 
خالف سال های قبل که صادرات عمده ای به 
این کشور نداشتیم، میزان صادرات افزایش 
یافته است.برخی مباحث قراردادی هم بین 
دو کشور وجود دارد که امیدواریم طی سفر 
چند روز آتی هیات برق ایرانی به این کشور 
هرچــه زودتر به تفاهم برســیم. وی یاداور 
شــد: عمده بدهی های صــادرات برق عراق 

پرداخت شده است.

آغاز برداشت ژاپن از 
ذخایر نفت استراتژیک

 وزارت بازرگانــی ژاپــن در بیانیه ای 
اعــالم کرد یک مزایــده دولتی، نفت 
عمان از ذخایر اســتراتژیک شیبوشی 
را بــرای تحویــل بین مــارس و ژوئن 
عرضــه می کند. با ایــن حال مزایده 
 مذکور حجم نفت مورد عرضه را اشاره 

نکرده است.
آمریکا اواخر ماه نوامبر اعالم کرده بود 
۵0 میلیون بشــکه نفت از ذخایر نفت 
اســتراتژیک آزاد می شود و عرضه این 
نفــت در ژانویه آغاز خواهد شــد. این 
اقدام به همراه برداشت مقادیر کمتری 
از ذخایر چین، هند، ژاپن، کره جنوبی 
و انگلیــس برای کمک به پایین بردن 
هزینه های انرژی مصرف کننده انجام 
می شــود.این توافق غیرمعمول میان 
کشورهای مصرف کننده برای برداشت 
هماهنگ از ذخایر نفت استراتژیک با 
هــدف مهار افزایش قیمت های انرژی 
پــس از بی اعتنایــی تولیدکنندگان 
اوپک پالس به درخواســت های مکرر 
آمریکا و کشورهای دیگر برای افزایش 
ســریع تر تولید صورت گرفته اســت.

دولت بایدن نخستین مرحله برداشت 
۵0 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک 
آمریکا را آغاز کرده است و ۱۸ میلیون 
بشــکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک 
خود را در ۱۷ دسامبر خواهد فروخت. 
کره جنوبی هم هفته گذشته اعالم کرد 
برداشــت نفت و فرآورده های نفتی از 
ذخایر استراتژیک خود را از ماه آینده 
آغاز می کند. با این حال کشــورهای 
دیگری که در این طرح مشارکت دارند 
شــامل چین و هند هنوز برنامه خود 
در ایــن خصوص را اعــالم نکرده اند.

کوییچی هاگیودا، وزیر بازرگانی ژاپن 
در نوامبر اعالم کرده بود این کشــور 
همزمان با جایگزین ســازی نفت، به 
برداشــت از ذخایر اقدام خواهد کرد. 
اگرچه ژاپن به طور مرتب این رویه را 
دنبــال می کند اما در حمایت از اقدام 
کشــورهای مصرف کننده، زمان آن را 
جلو انداخته اســت.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، در حال حاضر نشــانه هایی 
از ضعیــف شــدن تقاضا برای نفت در 
آســیا با توجه به شیوع سریع واریانت 
اُمیکرون مشاهده می شود. نفت برنت 
که قیمت پایه بازار جهانی اســت، روز 
دوشنبه اندکی افزایش داشت و باالی 
۷6 دالر در هر بشــکه معامله شــد با 
این حــال حدود هفت درصد از زمان 
رونمایی برنامه آمریکا برای برداشــت 
از ذخایر استراتژیک نفت ریزش قیمت 

پیدا کرده است.

 تقاضای نفت در انتظار 
ثبت رکورد در 2022

تقاضای جهانی نفت در ســال 202۱ 
با آغاز بهبود شرایط از بحران ویروس 
عالم گیر کرونا افزایش یافت و مجموع 
مصرف نفت جهان - با وجود تالش ها 
بــرای کاهش مصرف ســوخت های 
فســیلی بــرای کم کــردن تغییرات 
آب و هوایــی - به طور بالقوه می تواند 
رکوردی تازه را در ســال 2022 ثبت 
کند.مصرف بنزین و گازوئیل امسال با 
ازسرگیری سفر و فعالیت های تجاری 
مصرف کننــدگان افزایــش یافت. بر 
اســاس گزارش آژانــس بین المللی 
انــرژی )IEA(، انتظار می رود مصرف 
نفت خام در سال 2022 افزایش یابد 
و به ۹۹ میلیون و ۵۳0 هزار بشکه در 
روز برســد.این رقم امسال ۹6 میلیون 
و 200 هزار بشکه در روز بود، مصرف 
نفت خام در سال آینده میالدی، تنها 
اندکی پایین تر از از مصرف روزانه این 
کاالی راهبردی در سال 20۱۹ یعنی 
۹۹ میلیون و ۵۵0 هزار بشکه خواهد 
بود.پس از یک سال که تولیدکنندگان 
عمــده نفت از افزایــش فعالیت هایی 
کــه عرضــه را تحت تأثیــر قرار داد و 
ســبب محدود شدن ذخیره سازی در 
سراســر جهان شد، شگفت زده شدند، 
این مســئله همچنان هم بر ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و هم بر صنعت شــیل ایاالت متحده 
در زمینه برآورده کردن تقاضا، فشــار 
وارد می کند.بســیاری از کشــورهای 
عضــو اوپــک برای افزایــش تولید با 
مشــکل روبه رو شده اند، این در حالی 
اســت که صنعت شیل ایاالت متحده 
باید با تقاضای ســرمایه گذاران مقابله 

کند تا هزینه ها حفظ شوند. 

کز استخراج رمزارز  مجری تامین برق مرا
خبر داد؛ 

کز استخراج  تامین برق مرا
رمزارز از طریق نیروگاه های 

تجدیدپذیر
مقررات مربوط به تامین برق مراکز استخراج 
رمــزارز از طریــق نیروگاه های تجدیدپذیر 
توسط معاون برق و انرژی وزیر نیرو ابالغ شد 
که با ابالغ مقررات مربوطه، امکان تامین برق 
مراکز استخراج رمزارز از طریق نیروگاه های 
تجدیدپذیر فراهم شــد.محمد خدادادی - 
مجری تامین برق مراکز اســتخراج رمزارز با 
اعــالم این خبر افــزود: با ابالغ این مقررات، 
مراکز اســتخراج رمزارز مــی توانند با عقد 
قرارداد دوجانبه با مالک نیروگاه تجدیدپذیر 
نسبت به تامین برق مورد نیاز خود اقدام کنند. 
قیمت برق در این حالت براساس توافق مالک 
نیروگاه و مالک مرکز استخراج رمزارز تعیین 
شده و وزارت نیرو دخالتی در قیمت گذاری 
نخواهد داشــت.طبق اعالم توانیر، وی گفت: 
براســاس مقررات مذکور، ضرورتی ندارد که 
نیروگاه تجدیدپذیر و مرکز استخراج رمزارز 
در یک مکان قرار داده باشند زیرا شبکه برق 
نســبت به ارائه خدمات ترانزیت به مصرف 
کننــده با اخذ هزینه مربوطه اقدام می کند.

به گفته مجری تامین برق مراکز اســتخراج 
رمزارز، همچنین با توجه به اینکه برق تولیدی 
تجدیدپذیر هموار و پیوســته نیست، شبکه 
سراســری، نســبت به تحویل برق بصورت 
هموار و پیوســته به مرکز اســتخراج رمزارز 
اقدام میکند، با این شــرط که میزان انرژی 
تزریقی به شبکه توسط نیروگاه تجدیدپذیر 
در یک دوره مشــخص برابر با میزان انرژی 
تحویلی به مرکز اســتخراج رمزارز باشد.وی 
اظهار امیدواری کرد: ابالغ مقررات فوق گام 
مثبتــی در جهت تامین بــرق مراکز مجاز 
اســتخراج رمزارز و مدیریت و ســاماندهی 
مراکز قانونی استخراج رمزارز در کشور باشد.

تا 4 سال آینده محقق می شود 

افزایش ظرفیت 50 هزار 
 بشکه ای تولید نفت
 از آزادگان جنوبی

 قرارداد بومی ســازی فنــاوری و تجهیزات 
سریع االحداث فرآوری نفت خام در آزادگان 
جنوبی به ظرفیت ۵0 هزار بشکه و به ارزش 
۷0 میلیون دالر بین شــرکت مهندســی و 
توســعه نفت )متن( و جهاد دانشگاهی ابالغ 
شــد.بر اســاس این خبر  وزارت نفت و جهاد 
دانشــگاهی با حضور »جــواد اوجی« وزیر 
نفت در حاشــیه نمایشــگاه توانمندی ها و 
دستاوردهای جهاد دانشگاهی سه تفاهم نامه 
بومی ســازی و یک ابالغ قرارداد امضا کردند.  
عالوه بر آن تفاهم نامه بازســازی و نوسازی 
ناوگان حفاری، امضــای تفاهم نامه تصفیه 
پســاب صنعتی واحد بهره برداری نفت قشم 
و امضــای تفاهم نامه بومی ســازی فناوری و 
خرید ۵۹ حلقه کدیل دســتگاه لوله مغزی 
سیار نیز به امضا رسید.قرارداد با شرکت ملی 
حفــاری با هــدف افزایش پایداری و ضریب 
ایمنی دســتگاه های حفاری، افزایش توان و 
آماده به کار بودن دستگاه های حفاری، امکان 
اخــذ گواهینامه های بین المللی و حضور در 
بازارهــای بین المللی، کاهش میزان مصرف 
قطعات یدکی، فعال ســازی دســتگاه های 
غیرفعال و غیره امضا شــده است.دســتگاه 
کنترل کننده عملیات پیشــتر توسط جهاد 
دانشــگاهی و چنــد ســازنده داخلی دیگر 
بومی ســازی شده اســت، اما ساخت کالف 
لوله مغزی ســیار تاکنــون در انحصار چند 
شرکت محدود آمریکایی،کانادایی، اروپایی 
و چینی  بوده اســت. با ســاخت داخلی این 
تجهیز، ایران در خاورمیانه به عنوان نخستین 
و در آســیا دومین کشور دارنده این فناوری 
خواهد بود.قرارداد در حال انعقاد بر اســاس 
تقاضای اعالم شــده از  ســوی شرکت های 
تابعه نفت به تعداد ۵۹ رول اســت که صرفه 
جویی ارزی مستقیم حاصل از ساخت داخل 
این قرارداد در مقایســه با خرید خارجی از 
برنــد های امریکایی و اروپایی در شــرایط 
تحریم  حدود سه میلیون دالر  و در صورت 
تامین کامل ۱20 رول نیاز ســالیانه صنعت 
نفــت افزون بر 6 میلیون دالر خواهد بود.در 
قالب این قرارداد ظرفیت خالی لوله ســازان 
داخلی با بهینه ســازی خط تولید و منطبق 
کردن با الزامات تولید لوله های مغزی سیار  
مورد اســتفاده قرار می گیــرد که منجر به 
اشتغال زایی مستقیم وغیر مستقیم در خط 
تولید کالف برای حدود ۱00 نفر خواهد شد. 
سایز مورد استفاده در عملیات چاه ها ۱/4 ۱ و 
۱/2 ۱ و 2 اینچ است که متداول ترین سایز 
۱/2 ۱ است. هر کالف در این قرارداد بر اساس 
اعالم نیاز متقاضی ۱6 هزار و ۵00 فوت طول  
)حــدود پنج کیلومتر( و اندازه قطر خارجی 
آن ۱/2 -۱  اینچ  و وزن هر کالف آن حدود 
۱۵ تن و جمعا ۸۸۵تن وزن دارد. ورق های 
موردنیاز از نظر ارزشی حدود  ۳0 درصد کل 

قرارداد را تشکیل می دهد.

بی توجهــی بــه پاالیشگاه ســازی و نادیده گرفتن 
ظرفیت های کشور در این حوزه، دولت سیزدهم را 
بر آن داشته که موتور این بخش را فعال تر کند، از این 
رو برنامه هایی را برای هفت پاالیشگاه درنظر گرفته 
که حداقل بخشی از غفلت های قبلی جبران شود.به 
گزارش ایسنا، در گذشته به دلیل خصوصی سازی، 
دولــت مجاز به ســرمایه گذاری در صنعت پاالیش 
نفت نبود و حداکثر می توانســت 20 درصد ســهام 
پاالیشــگاه را دارا باشــد؛ همین مساله موجب شده 
تاکنون مطالعات فنی و اقتصادی چند پاالیشــگاه 
میعانــات گازی، نفــت خام و نفت خام ســنگین و 
طراحی بنیادی برخی از آنها هم انجام شــده، اما به 
مرحله اجرا در نیامده اســت.علت این موضوع عدم 
امکان تأمین مالی اعالم شــده اســت. بر این اساس 
بخش خصوصی و عمومی قادر به تأمین مالی طرح ها 
نیســتند و سرمایه گذار خارجی هم به دلیل تحریم 
حاضر به ســرمایه گذاری نیست. بنابراین می توان 
مشــکل اصلی درباره توســعه نیافتن این صنعت را 
فقدان منابع مالی اعالم کرد.هرچند که دولت فعلی 
برنامه هایی را برای توســعه پاالیشگاه سازی در نظر 
گرفته و مجوز ســاخت پاالیشــگاه را به وزارت نفت 
داده اســت اما نمی توان از عقب ماندگی که در این 
بخش وجود دارد غافل شــد؛ از ســوی دیگر مصرف 
باالی انرژی در کشور نیز مشکالتی را به وجود آورده 
اســت.طبق آمار و ارقام عملکرد مصرف روزانه گاز 
در کشــور حدود ۵00 میلیون مترمکعب است. این 
عدد معادل ۳ میلیون و ۷۷0 هزار بشــکه فرآورده 
نفتی اســت و با الگوهای موجود پاالیشی ایران این 
میــزان فراورده نیاز به تصفیه ۵ میلیون بشــکه در 
روز نفت خام اســت؛ موضوعی که هم از نظر امکان 
تولید و هم سرمایه گذاری پاالیش غیرممکن است.

به همین دلیل است که کارشناسان بر این باورند که 
با توجه به مزیت های کشور در زمینه نیروی انسانی، 
طراحی، اجرا، بهره برداری و ســاخت تجهیزات به 
جای صادرات نفت خام تأســیس پاالیشــگاه های 
صادراتــی به منظــور صادرات محصــوالت نفتی و 
پتروشــیمیایی نیز ضروری است.طبق گفته آن ها 
در مورد ســاخت پاالیشــگاه ها مسئله مهم ارزیابی 
اقتصادی اســت و حالت هــای مختلف باید مطالعه 
و بررســی شــود و با توجه به شرایط و امکان تأمین 
مالــی، بازار مصرف، ارزش افزوده و هزینه عملیاتی 
بهترین حالت انتخاب شــود. از ســوی دیگر احداث 

پتروپاالیشــگاه فکر جدیدی نیســت و هم زمان با 
راه اندازی اولین فاز پارس جنوبی در کنار ســاخت 
پاالیشــگاه برای تولید بنزین و نفت گاز مورد نیاز 
کشور ساخت پتروپاالیشگاه نیز مدنظر قرار گرفت 
.بدین ترتیب از سال ۱۳۸0 مطالعات و سپس طراحی 
آن آغاز شد و حدود هفت سال مراحل مطالعه اولیه 
طراحی بنیادی طراحی تفصیلی و اجرا طی شــد تا 
در ســال ۱۳۸6 به بار بنشــیند. این مجتمع یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان آروماتیک جهان است و 
هیدروکربن های سبک تر موجود در میعانات گازی 
به پتروشــیمی دیگری برای تولید الفین ها ارســال 

می شود.سیاست حمایت از پاالیشگاه و مجتمع های 
پاالیشی و پتروشیمی در وزارت نفت همواره برقرار 
بوده است. نمونه های دیگر آن احداث سیستم تولید 
پروپیلــن در پاالیشــگاه های اراک و آبادان و طرح 
ارتقای نفت کوره اصفهان است. کمبود منابع مالی 
برای احداث واحدهای پایین دستی را نباید به عدم 
عالقه و انگیزه به ســاخت چنین واحدهایی تعبیر 
کرد. عموم کارشناسان از این مسائل و ریشه های آن 
به خوبی آگاهی دارند.آخرین آمار طرح های ارتقای 
کیفی فراورده ها در پاالیشگاه های کشور گویای این 
اســت که طرح تثبیت ظرفیت پاالیشــگاه آبادان با 
هدف افزایش کیفیت بنزین و نفت گاز به اســتاندار 
یورو ۵ در سال ۱40۱ تا ۱404 راه اندازی می شود، 
همچنیــن طــرح ارتقای کیفی و کاهش کمی نفت 
کوره در سال ۱40۷ با هدف افزایش فرآورده سبک 
و کاهــش فرآورده های ســنگین راه اندازی خواهد 
شد.طرح افزایش کمی و کیفی فرآورده های بنزین 
در حد استاندارد یورو ۵ پاالیشگاه تهران نیز در سال 
۱404 و طــرح ارتقــای کیفی و کاهش کمی نفت 
کوره با هدف افزایش فرآورده های سبک و کاهش 
فرآورده های ســنگین از ســال ۱40۷ تا ۱40۹ راه 
اندازی می شــود.ارتقای کمی و کاهش کمی نفت 
کوره پاالیشــگاه شــیراز نیز با هدف افزایش کمی 
فرآورده های سبک و کاهش فرآورده های سنگین 
در دستور کار قرار گرفته و طبق برنامه زمان بندی 
طــی ســال های ۱406 و ۱40۷ راه اندازی خواهد 
شد.با این اوصاف به نظر می رسد که دولت سیزدهم 
عزم جدی برای توســعه پاالیشگاه سازی و افزایش 
ظرفیت پاالیشگاه های کشور دارد البته باید منتظر 
مانــد و دیــد تا چه میزان به طرح های اعالمی جامه 

عمل پوشانده خواهد شد.

خبر ویژه

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون گفت: جمع آوری و جلوگیری از 
سوزاندن ساالنه ۱0.۷ میلیارد فوت مکعب گازهای ارسالی به مشعل آثار مثبت محیط 
زیستی، سود و صرفه اقتصادی برجسته ای را به همراه داشته است.حمید کاویان در 
تشریح طرح جمع آوری گازهای مشعل این شرکت اظهار کرد: دو قرارداد پنج ساله 
با سرمایه گذاری حدود ۱۷ میلیون دالر برای احداث تأسیسات فشارافزایی گازهای 
کم فشــار مشــعل و شیرین سازی گازهای ترش ارسالی به مشعل واحد بهره برداری 
شــماره ۳ مارون به مقدار ۱۵ میلیون فوت مکعب در روز و فروش گازهای کم فشــار 
ارسالی به مشعل واحد بهره برداری مارون 6 به میزان ۱4 میلیون فوت مکعب در روز 

با شرکت های داخلی امضا و پس از انجام عملیات اجرایی، راه اندازی شد.وی افزود: 
هم اکنون ۸۸ درصد گازهای همراه مازاد جمع آوری می شــود و چهار درصد آن به 
مصرف داخلی می رســد، قرار اســت تا ســه  سال آینده، هشت درصد باقیمانده نیز 
جمع آوری شود.مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون هدف اصلی انجام 
این پروژه ها را صیانت از محیط زیست و حفظ منابع هیدروکربوری برشمرد .پروژه های 
زیست محیطی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شامل پروژه جمع آوری گازهای 
مشعل واحدهای بهره برداری مارون 6، مارون ۳ و منصوری در مجتمع صنعتی شماره 

6 شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون رونمایی شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز مارون خبر داد؛

گازهای ارسالی به مشعل جمع آوری ساالنه حدود 11 میلیارد فوت مکعب 

ارزیابی اقتصادی مسئله مهم در پاالیشگاه سازی 

پاالیشگاه سازی ایران تا کجا پیش می رود؟
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55بانک و بیمه مدیرعامل بانک دی:

بانک دی به سمت پیاده سازی 
بانکداری جامع در حرکت است

در مراسم رونمایی از هشت طرح جدید بانک دی 
کــه با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، 
معاونان و مدیران ارشــد این بانک برگزار شد، 
برات کریمی ضمن تشریح دستاوردهای بانک 
در دو ســال گذشــته گفت: بــا همت جمعی 
تمامــی همکاران، حمایت های بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران و اعتماد مشتریان، طی دو سال 
گذشــته برنامه های هیئت مدیره برای وصول 
مطالبات و جذب منابع ارزان قیمت، برنامه هایی 

موفق بوده است.
وی افــزود:  امــروز مجموعــه اقدامــات و 
دســتاوردهای بانــک دی نــزد نظــام بانکی، 
نهادهای ناظر و در سطح عمومی جامعه، باعث 
شروع روند شکل گیری یک تصویر ذهنی مثبت 
و روشــن از برند بانک شــده اســت که سرمایه 
اجتماعی گرانبهایی برای بانک دی محســوب 

می شود.
مدیرعامل بانک دی پاسداری از دستاوردهای 
بانک را وظیفه یکایک همکاران دانست و تصریح 
کرد: مجموعه دســتاوردها و وضعیت مطلوب 
امــروز بانک دی مرهون تالش جمعی یکایک 
همــکاران و دعای خیر خانواده معزز شــهدا و 
ایثارگران اســت و پاســداری و ارتقای آن یک 
وظیفــه اخالقی بر دوش یکایک کارکنان بانک 
اســت. کریمی مجموعه برنامه های راهبردی 
بانک دی در دو سال گذشته را مطلوب ارزیابی 
کرد و گفت: مجموعه اقدامات انجام شــده در 
زمینه جانشــین پروری و جایگزینی نیروهای 
بازنشسته با نیروهای جوان و خالق از بدنه بانک، 
بهبود فرایندهای اعتباری، توســعه بانکداری 
دیجیتــال، راه اندازی باجه های خدمات بانکی 
در مراکز بنیاد شــهید و تســهیل دسترســی 
جامعه هدف به خدمات به صورت غیرحضوری 
از مهم ترین اقدامات بانک محســوب می شود 
که زمینه رضایتمندی ذینفعان را فراهم آورده 

است.
 مدیرعامــل بانک دی تغییر نــگاه به وظایف 
و مأموریت هــای ســنتی بانــک دی را از دیگر 
دســتاوردهای دو ســال اخیر دانست و گفت: 
حرکــت بانک از بانکداری ســنتی به ســمت 
ســوپرمارکت مالی سبب شده است گروه مالی 
دی و بانــک، با یک نــگاه جامع و چندوجهی، 
ســبدی از خدمات مالی را بر اســاس نیازهای 

مشتریان به آن ها ارائه کنند.
وی افزود: راه اندازی سوپر مارکت مالی یک ایده 
خالقانه برای عبور از وظایف سنتی بانکی است 
که با محوریت ارائه مجموعه ای از خدمات بازار 
ســرمایه، بازار پول و بازار مالی شــکل گرفته و 
شــامل ارائه خدمــات ارزی و صرافی، خدمات 
بیمه ای و کارگزاری در کنار ارائه خدمات بانکی 
در شــعب بانک دی اســت. کریمی با تأکید بر 
لــزوم ارزش آفرینی مســتمر برای ذی نفعان از 
طریق جذب ســپرده های ارزان قیمت، کاهش 
مطالبات غیرجاری، ایجاد درآمدهای عملیاتی 
و حرکــت به ســمت ســودآوری پایدار گفت: 
برنامه های عملیاتی و توســعه ای مناســبی با 
مشارکت گروه مالی دی طراحی شده است که 
مســیر حرکت بانــک را در آینده ای نزدیک به 
سمت سودآوری باکیفیت و پایدار هموار خواهد 
کرد. وی در پایان با اشــاره به طرح های جدید 
رونمایی شــده، گفت: طراحی این هشت طرح 
در چارچوب تنوع بخشــی به خدمات بانک در 
حوزه های بانکداری تجاری، خرد و اختصاصی 
اســت و گامــی بلند به ســمت پیاده ســازی 
بانکداری جامع محســوب می شــود. در ادامه 
این مراســم غالمرضا خلیل ارجمندی، رییس 
هیئت مدیره بانک دی، ضمن ابراز خرســندی 
از پیاده ســازی طرح های جدید گفت: طراحی 
بسته های اعتباری و محصوالت متنوع در سبد 
محصوالت بانک دی نشانه پویایی این بانک در 
مســیر انطباق با نیازهای مشــتریان است. وی 
با اشــاره به لــزوم همگرایی حوزه های ریالی و 
ارزی در نگاه به مشــتریان و طراحی بسته های 
جامــع برای آنهــا گفت: حوزه هــای ریالی و 
ارزی ماننــد دو بــال بانک هســتند که باید با 
همگرایــی با یکدیگــر و ایجاد وحدت رویه، به 
ســمتی حرکت کنند که در طراحی بسته های 
اعتباری برای مشــتریان کالن، خدمات ارزی 
مــورد نیاز مشــتری نیز تعریف و ارائه شــود. 
وی در پایــان افزود: مهم ترین اولویت ها بانک 
دی، درآمدزایی و کســب سود باکیفیت، رشد 
درآمدهای کارمزدی از محل توســعه خدمات 
ارزی و بانکــداری الکترونیــک اســت کــه با 
اقدامات صورت گرفته در این حوزه ها، شــاهد 
رشــد مطلوب شاخص های عملیاتی هستیم و 
امیدواریم بر اســاس طرح های جدید رونمایی 
شــده ارائه خدمات اعتباری در بانکداری خرد 
و کســب وکارهای کوچک و متوسط نیز مورد 
توجــه جدی قرار گیرد. در ادامه این مراســم 
همت اهلل حسین زاده، معاون بانکی و بازاریابی و 
مهدی پورمهر، رییس اداره بازاریابی، به تشریح 

جزئیات هشت طرح جدید بانک پرداختند.
در این مراســم از هشت طرح »فرزانه«، »کیپا 
دی«، »مخترعیــن«، »ارمغان دی«، »حامی 
کارت«، »بســته ویژه مشــتریان بورس کاال«، 
»بســته اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی« و 

»جشنواره کارت هدیه« رونمایی شد.

اخبار

اخبار

 راه اندازی اولین نئوبانک واقعی
بزرگترین تحول بانک ایران زمین 

در صنعت بانکداری است

عبدالمجید پورســعید مدیرعامل این بانک در 
مراسم هم اندیشی شعب استان تهران شرایط 
رقابتی ایجاد شــده بین بنگاه های اقتصادی را 
عاملــی برای تقویــت و کارهای موثر در ایجاد 
ارتبــاط قــوی بین همه همــکاران بیان کرد و 
گفــت: وجود تعامــالت مفید بین همکاران در 
شــعب و ســتاد باعث می شود همه پرسنل در 
جریان امور و اقداماتی که در بانک صورت می 
گیــرد قرار گیرند و همینطور اگر مســئله ای 
وجــود دارد مطرح کنند تا پیگیری شــود و از 

روند انجام آن کار مطلع باشند. 
پورسعید بر پیگیری ایجاد روابط سیستماتیک 
بیــن همــکاران تاکیــد کرد و افــزود: روابط 
سیســتماتیک نیاز هر سازمانی است که باعث 
می شــود اگر مســئله و مشکلی پیش می آید 
مطــرح کنیم و بتوانیم حل کنیم. از آن مهمتر 
این اســت که وقتی آگاهی نســبت به امور و 
تالش های صورت گرفته کامل شــود، نتیجه 
اش رسیدن به جایگاهی است که بانک در حال 

حاضر بدست آورده است. 
مدیرعامل بانک ایران زمین خاطرنشــان کرد: 
قدم اول بانک ارائه خدمات بانکداری در حوزه 
دیجیتال با اپلیکیشــنی به نام فراز اســت که 
مشــتریان بتوانند از طریــق تکنولوژی بدون 
حضــور در شــعب خدمات مورد نیــاز خود را 
دریافــت کند. قدم بعدی هوشــمند ســازی 
سیستم اســت. به صورتی که مشتریان زمانی 
که از خدمات بانک استفاده می کنند، براساس 
نوع رفتار آنها )ارزش مشتری( خدمات خاصی 

برای آنها طراحی و ارائه شود. 
پورسعید در خصوص نئوبانک ایران زمین گفت: 
راه اندازی اولین نئو بانک واقعی در کشور، تحول 
بــزرگ بانک ایــران زمین در صنعت بانکداری 
خواهد بود. این قرارداد با شــرکت بزرگ “های 
وب” منعقد شده و قطعاً در آینده نزیک تعداد 
قراردادها و کســب و کارهایــی که می توانند 
در این بستر فعالیت کنند بیشتر خواهد شد. 

وی آموزش همکاران توســط روسا در شعب را 
بســیار پر اهمیت بیان کرد و افزود: روســا باید 
مشــکالت همکاران در شعب را پیگیری کنند. 
جلسات را به صورت مستمر برگزار کنیم و ما به 
عنوان مسئول بتوانیم مسائل را پیگیری کنیم.

بانک پارسیان یک هزار و117میلیارد ریال 
تسهیالت کرونایی پرداخت کرد

 تمدید مهلت ثبت نام 
تا پایان سال 1400

کسب وکارهای آسیب دیده 
ناشــی از کرونا از آغاز شیوع 
بیمــاری تاکنــون ۱،۱۱۷ 
میلیارد ریال تســهیالت از 
بانــک پارســیان دریافــت کرده انــد که روند 
پرداخت این تســهیالت تا پایان ســال ۱400 

ادامه دارد.
ایــن بانــک باهــدف کمــک بــه صاحبــان 
کســب وکارهای آســیب دیده از کرونا، رونق 
اشــتغال و جبران بخشــی از خســارات وارده 
بــه واحدهــای تولیدی، بیــش از 4600 فقره 
تســهیالت بــه ارزش ۱،۱۱۷ میلیــارد ریال 
پرداخت کرده اســت که موجبات اشتغال زایی 

۹ هزار نفر را نیز فراهم کرده است.
گفتنــی اســت؛ بانک پارســیان در راســتای 
ایفــای »مســئولیت های اجتماعی« با تنظیم 
مجموعه اســتراتژی ها و سیاست های کالن در 
حوزه های گوناگون به صورت پیوسته اقدامات و 
فعالیت های متنوع و گسترده ای را در بخش های 
مختلف کشور باهدف محرومیت زدایی و ارتقای 

عدالت اجتماعی به انجام رسانده است.
توســعه و تعمیق اشــتغال و حمایت از اقشــار 
آســیب پذیر با جهت دهی منابع قرض الحسنه 
به طرح های اشــتغال زا و همکاری با سازمان ها 
و بنیادهای مردم نهاد که تمرکز اصلی آن ها بر 
موضوع فقرزدایی و پاک کردن غبار محرومیت 
از چهــره محرومان جامعه ازجمله این اقدامات 
اســت. همچنین این بانک در ســال ۱400 بر 
اســاس منویات مقام معظم رهبری توانست با 
اســتفاده از قابلیت ها و ظرفیت های خود و در 
مسیر ” پشتیبانی و مانع زدایی از تولید” ، رفع 
مشــکالت بنگاه های اقتصادی و ایجاد اشتغال 
پایــدار و همچنین حمایت از کســب وکارهای 
دانش بنیــان گام های مؤثری بردارد و به عنوان 
تسهیلگر و محرک چرخه های اقتصاد و تجارت،  
نــام و جایــگاه خــود را بیش ازپیش در جامعه 

به عنوان بانکی پیشگام مطرح نماید.

 جزئیات صدور رای دیوان داوری الهه
به نفع بانک های ملی و صادرات

با گذشــت حدود یک ماه از انتشــار خبر 
الزام کشــور بحرین بــه پرداخت 200 
میلیــون یورو غرامت به بانک های ملی 
ایران و صــادرات ایران، جزئیاتی از این 

ماجرا مشخص شد. 
بــه تازگی و در یــک داوری بین المللی 
تحــت نظارت دیوان دائمی داوری الهه، 
بانــک ملی ایــران و بانک صادرات ایران 
بر مبنای موافقتنامه دوجانبه تشــویق 
و حمایت از ســرمایه گذاری بین دولت 
ایــران و دولت بحریــن، دعوایی را علیه 
دولــت بحرین مطــرح کردند که پس از 
رســیدگی های مفصــل، به محکومیت 

دولت بحرین منجر شد.
جلســات اســتماع این داوری در شهر 
پاریــس برگزار شــد و ســرانجام هیات 
داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج 
ســال رســیدگی، به موجب رای صادره 
در تاریــخ ۱۸ آبــان ۱400، بــر مبنای 
غیرقانونی بودن مصادره غیرمســتقیم 
وضعیت سهامداری بانک های ملی ایران 
و صادرات ایران در بانک فیوچر بحرین، 
دولــت بحرین را ناقــض تعهدات خود 
بــه موجب حقوق بیــن الملل و معاهده 

دوجانبه سرمایه گذاری اعالم کرد.
فیوچــر بانــک بحرین در ســال 2004 

تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت 
خود توانســت در ســال 20۱4 عنوان 
بهتریــن بانک بحرینی و هفتمین بانک 
در منطقــه خلیج فارس را کســب کند. 
بــا وجود این موفقیت، دولت بحرین در 
آوریــل 20۱۵ بدون هیچ گونه اخطار و 
توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک 
مزبور را تحت کنترل کامل خود درآورد. 

این اقدام دولت بحرین که مشابه آن برای 
ســرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام 
شــده اســت، منجر به آن شد که بانک 
های ملی ایران و صادرات ایران دعوایی 
به خواســته مطالبه ارزش عادالنه بازار 
دارایی شــان در فیوچر بانک علیه دولت 

بحرین مطرح کنند.
دولت بحرین بر اســاس آنچه در رســانه 

های خارجی منتشــر شــد، در جریان 
داوری با تشــدید اقدامــات غیرقانونی 
خــود و به منظور فراهم کردن پوشــش 
ســاختگی برای مصادره پیشین اموال 
طــرف های ایرانی، با طرح اتهامات ناروا 
علیــه بانک ملی ایــران و بانک صادرات 
ایران و نمایندگان آنها و ســایر نهادهای 
ایرانــی از جملــه بانــک مرکزی، بدون 

رعایت اصول دادرســی عادالنه و اعطای 
حق دفاع، دادرسی های کیفری متعددی 
را علیــه طرف هــای ایرانی آغاز و به این 
منظــور، اخبار مربوط بــه محکومیت 
طرف های ایرانی را در ســطح وسیع در 

رسانه های خارجی منتشر کرد.
دیــوان داوری ضمن رد دفاعیات بحرین 
و اعــالم این که توجیهات به عمل آمده 
بعد از مصادره اموال، علت واقعی اقدامات 
دولت بحرین علیــه خواهان های ایران 
یعنــی بانک های ملــی ایران و صادرات 
ایران نبوده است، بحرین را ناقض معاهده 
دوجانبه قلمداد و آن دولت را به پرداخت 
بیش از 200 میلیون یورو خســارت به 
عــالوه هزینه ها و بهــره پیش و پس از 

صدور رای محکوم کرد.
فراتــر از جنبه مالی، دیــوان داوری در 
رای خــود اعالم کرد که اقدامات دولت 
بحرین علیه ســرمایه گذاران ایرانی یک 
اقدام سیاســی تالفی جویانه بوده است و 
»در حال تصفیه و سپس ورشکسته اعالم 
کردن فیوچر بانک، با انگیزه سیاســی، 
تبعیض آمیز و به نحو آشکار بالوجه بوده 
است« و علت آن، بر خالف ادعای بحرین، 
کاســتی ها و تخلفات ادعایی منتسب به 

بانک فیوچر نبوده است.

خبر ویژه

مدیرعامل بانک سپه گفت: با اجرای طرح ملی ادغام، امکان خدمات دهی به مشتریان 
بانک های ادغام شده در برخی حوزه ها مهیا شد. آیت اله ابراهیمی در جمع کارکنان 
بانک ســپه اســتان خراسان رضوی  ضمن اشاره به افزایش ظرفیت های بانک سپه 
بعد از ادغام در کنار برخی چالش ها بیان کرد: برای حفظ و ارتقای عنوان نخستین 
و بزرگ ترین بانک ایرانی باید از تمام تجارب و دســتاوردهای بانک های ادغام شده 
و سپه استفاده کنیم. وی ضمن تأکید بر عرضه دوباره برخی از محصوالت و خدمات 
بانک های ادغامی در سراسر شعب بانک سپه، بر لزوم تنوع بخشی خدمات و محصوالت 
بانکی تأکید کرد و گفت: برای عرضه محصوالت جدید واحدهای صف و ستاد باید 

تعامل دوجانبه و مستمر داشته باشند تا در طراحی آنها ضمن پاسخگویی به نیازهای 
مشتریان، منافع بانک نیز مدنظر قرار گیرد. مدیرعامل بانک سپه افزود: با اجرای طرح 
ملی ادغام امکان خدمات دهی به مشتریان بانک های ادغام شده در برخی حوزه ها 
مهیا شد، برای کمک به سودآوری بانک باید از این ظرفیت های جدید با استفاده از 
تجارب کارکنان قدیمی به نحو مطلوب استفاده کنیم. ابراهیمی ادامه داد: بانک سپه 
امروز با داشتن ترکیب نیروی انسانی جوان و با تجربه برای تبدیل شدن به بزرگ ترین 
و کارآمدترین بانک کشور و منطقه در تمام حوزه ها به ویژه در زمینه عرضه خدمات 

و محصوالت الکترونیکی بهترین شرایط را دارد.

مدیرعامل بانک سئه خبر داد؛ 

امکان خدمات دهی به مشتریان بانک های ادغام شده در بانک سپه

کرد کارآفرین تغییر  معاونت بانکی 
مدیرعامل بانک کارآفرین طی حکمی سهراب صادقی را به عنوان 
معاون بانکی مدیرعامل  و علیرضا صادقی معاون سابق امور بانکی 

را به عنوان مشاور بانکی خود منصوب کرد.
در حکــم انتصــاب دکتر بهاروندی به معاون جدید امور بانکی آمده 
اســت :" به پشــتوانه سوابق ، تجربیات و توانمندی های تخصصی و 
حرفه ای شما و همچنین  آگاهی به انتظارات و اهداف بانک، شما 

را به سمت معاون بانکی مدیرعامل منصوب می کنم."
دکتر بهاروندی در مراسم تودیع و معارفه معاون جدید امور بانکی با 
اشــاره به این که تغییر و تحول در بخش های مدیریتی اجتناب 
ناپذیر اســت، گفت: پســت های مدیریت پست های موقت هستند 

و همیشه برای ارتقا نیازمند تغییر هستیم.
 دکترعلیرضا صادقی معاون ســابق امور بانکی که از  این پس در 
سمت مشاور بانکی مدیرعامل منصوب شد، در  این مراسم با بیان 
ایــن کــه ورودم بــه بانک کارآفرین در مســولیتی بود که با تغییر 

ساختار بانک همراه  شده بودگفت:پارادایم های جدید ایجاد شده 
در ساختار بانک موجب شد تا سختی های زیادی را متحمل بشویم 
و چارچوب های وجود نداشــته را ســاختیم، به همین جهت باید از 

همه همکارانم تشکر کنم.
وی بــا بیــان ایــن که تمام تالش خود را کــردم که از همه تجاربم 
در ایــن بخــش اســتفاده کنم ؛ افزود:در این مــدت در چارچوب 
اهــداف بانــک حرکت کردیــم و قطعا بعد از این نیــز با توجه به 
 برنامــه و اهــداف بانــک کار ســختی پیــش روی ایــن معاونت 

در بانک است.
در این مراسم سهراب صادقی معاون بانکی مدیرعامل نیز با تقدیر 
از حسن اعتماد دکتر بهاروندی ابراز امیدواری کرد که با هم فکری 
و تالش همکاران بانکی در جهت بهبود وضعیت بانک و رســیدن 
به اهداف و برنامه بانک قدم برداریم و امانت دار خوبی برای هیات 

مدیره و بانک باشیم .
 گفتنی اســت، در زمان معاونت دکتر علیرضا صادقی  زیر ساخت 
های مربوط به بانکداری شــرکتی، بانکداری تجاری- شــخصی و 

بانکداری سرمایه گذاری پیاده سازی و توسعه پیدا کرد.

مشارکت بانک توسعه تعاون در تامین تبلت دانش آموزان مناطق محروم
رییــس هیــات مدیره بانک توســعه تعاون از 
مشــارکت ایــن بانک در تامیــن تبلت دانش 

آموزان مناطق محروم خبر داد.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون اظهار داشت: آموزش از مهمترین ارکان 
توســعه کشور است و ضروری است مقدمات و 

لوازم مورد نیاز دانش آموزان تهیه گردد.
وی با اشاره به اقدامات نیکوکارانه بانک توسعه 
تعــاون در اهــدای لوازم التحریر دانش آموزان 

در ســالهای گذشته گفت: طی دو سال اخیر با 
اوج گیری شــیوع کرونا و برگزاری کالســهای 
درس به صورت از راه دور، موضوع تامین تبلت 
بــرای دانش آموزان نیازمند از اهمیت ویژه ای 

برخوردار گردید.
فتاحی گفت: بانک توســعه تعاون در چندین 
مرحله در ســطح ســتاد و اســتانها در تامین 
تبلــت برای دانش آموزان نیازمند اقدام نموده 
اســت و در مقطع کنونی نیز همگام با شــبکه 

 بانکــی در ایــن امر خداپســندانه مشــارکت 
نموده است.

رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون گفت: 
اقدامات در حوزه مسئولیت اجتماعی از اهمیت 
ویژه ای نزد این بانک برخوردار است و حمایت 
از افرادی که در مسیر تحصیل، علم و فرهنگ 
تــالش می کنند و کمــک به آنها می تواند در 
تسهیل فعالیت آنها موثر واقع گردد در اولویت 

قرار دارد.

بانک توسعه صادرات ایران به منظور تهیه تبلت و گوشی هوشمند برای دانش آموزان مناطق محروم یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اختصاص داد.
با توجه به اهمیت آموزش به عنوان یکی از بنیان های توســعه کشــور، بانک توســعه صادرات ایران با تامین مالی خرید تبلت برای دانش آموزان مناطق 

محروم جهت بهره مندی دانش آموزان از مزایای آموزش های آنالین گام برداشته است. 
براساس این گزارش، این اقدام که به موجب صورتجلسه مهرماه سال جاری شورای هماهنگی بانکها انجام شده، در چارچوب اقدامات مرتبط با مسوولیت 

اجتماعی بانک قرار دارد.

بانک توسعه صادرات ایران اختصاص داد:

یک میلیارد و پانصد میلیون 
گوشی  ریال برای تبلت و 

دانش آموزان مناطق محروم
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کل راهداری استان قزوین: مدیر 

6 پروژه راهداری استان قزوین آماده بهره برداری است 
قزوین / گروه اســتان هــا: مدیرکل 
راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای 
استان قزوین گفت: 6 پروژه راهداری 
به ارزش 6۳0 میلیارد ریال در ســطح 
اســتان آماده بهره برداری اســت که 
در هفتــه حمــل و نقــل، رانندگان و 
راهداری به بهره برداری خواهد رسید.
جــواد حق لطفــی  افزود: پروژه های 
آماده بهره برداری شــامل 2 مجمتع 
خدمات رفاهی به ارزش ۵00 میلیارد 
ریال و چهار طرح شــامل پل سازی، 
ایمن ســازی و آســفالت راه با ۱۳0 
میلیارد ریال اعتبار است.وی با اشاره 
به آخرین وضعیت راه های روســتایی 
اســتان قزوین، اظهار داشت: در حال 
حاضــر از پنج هــزار و ۳2۸ کیلومتر 
راه روســتایی موجود، 2 هزار و 6۷0 
کیلومتر آن آسفالت، 6۹۳ کیلومتر آن 
راه شوسه و یک هزار و ۹6۵ کیلومتر 
نیز خاکی و جیب رو است.این مسوول 
با اشاره به اینکه راه های شوسه موجود 
استان در روستاهای باالی 20 خانوار 
واقع شــده و آسفالت آنها جزو اولویت 
های این اداره کل است، افزود: به طور 
میانگیــن برای زیرســازی، تعریض، 
بازگشــایی و آسفالت هر کیلومتر راه 

روستایی ۱۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز 
اســت.وی گفت: همچنین ۳0 درصد 
از 2 هزار و 6۷0 کیلومتر راه روستایی 
موجود آســفالت شده هم به روکش 
آسفالت نیاز دارد که برای هر کیلومتر 
آن نیــز یــک میلیارد ریال اعتبار نیاز 
اســت و در مجموع برای آسفالت راه 
هــای روســتایی قزوین به حدود ۱۸ 

هــزار و 400 میلیــارد ریــال اعتبار 
نیازمندیم.حق لطفــی با بیان اینکه 
از مجمــوع یک هــزار و ۷۷0 میلیارد 
ریال اعتبار راهداری استان قزوین در 
سال جاری حدود ۳۳ درصد آن محقق 
شــده اســت، تاکید کرد: هدفگذاری 
این اداره کل تا پایان ســال ۱40۱ با 
توجه به امکانات ناوگان داخلی خود، 

بازگشایی، اصالح هندسی و آسفالت 
۱40 کیلومتر راه روســتایی بوده که 
تاکنون ۱00 کیلومتر آن آماده سازی 
و ۵۹ کیلومتر آن نیز آســفالت شــده 
اســت.وی به نگهداری و ایمن سازی 
راه های اصلی اســتان نیز اشاره کرد 
و افــزود: با توجه بــه وجود یک هزار 
و ۳۷0 کیلومتــر آزادراه، بزرگــراه و 

راه اصلی اســتان، براساس عرف بین 
المللی، ســه تا 6 درصد از ارزش کل 
راه باید ساالنه هزینه حفظ و نگهداری 
آن شــود که این میزان برای استانی 
ماننــد قزوین کــه ارزش راه های آن 
۵00 هــزار میلیارد ریال اســت، بالغ 
بــر 2۵ هزار میلیارد ریال می باشــد 
اما ســاالنه حدود ۹ درصد آن محقق 
می شود. حق لطفی در ادامه با اشاره 
به شناســایی ۷2 نقطــه حادثه خیز 
استان در ســال های گذشته، گفت: 
بــا تــالش های صورت گرفته و با رفع 
۵6 نقطــه، در حــال حاضر ۱6 نقطه 
حادثــه خیز در اســتان قزوین وجود 
دارد کــه آشکارســازی های الزم نیز 
در آنهــا صورت گرفته و برای رفع آن 
به ۳۳0 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.
وی با بیان اینکه هیچ پایانی برای رفع 
نقاط حادثه خیز در جاده های کشور و 
استان وجود ندارد، تصریح کرد: همه 
ســاله و با پایش هــای صورت گرفته 
نقاط پرتصادف مورد شناســایی قرار 
مــی گیرند و این در حالی اســت که 
بایــد در زمینه آموزش به رانندگان و 
فرهنگ ســازی در این حوزه بیش از 

گذشته تالش کنیم.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

 مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان خوزستان: 

گازهای مشعل  جمع آوری 
اولویت محیط زیست است

خوزســتان / گروه استان ها: آئین رونمایی از 
پروژه های محیط زیستی شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب و جلوگیری از سوزندان ۱4/۳ 
میلیارد فوت مکعب گاز در سال ، پروژه های 
جمع آوری گازهای مشعل کارخانه های بهره 
برداری مارون 6، مارون۳ و منصوری با حضور 
رئیس اچ اس ای و پدافند غیرعامل شــرکت 
ملــی نفت، مدیر عامل شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنــوب و مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان، برگزار شد.محمدجواد اشرفی 
مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در 
این مراســم با اشاره به مزیت اقتصادی جمع 
آوری و کاهــش گازهای همــراه، اظهار کرد: 
بازگشــت این گازها به چرخه تولید در مدار 
فعالیت پتروشــیمی ها و خوراک برای آن ها 
می تواند ارزش گذاری اقتصادی خوبی داشته 
باشــد.وی افزود: در این زمینه اقدامات خوبی 
با راه اندازی پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس 
انجام شــده اســت اما با توجه به اعداد و ارقام 
هــا هنوز عقب افتادگی های زیادی را در این 
زمینــه داریم. امروز نیز با افتتاح این پروژه ها 
از ورود و انتشــار 44 میلیون فوت مکعب گاز 
در َجو و اثرات منفی ای که بر محیط زیســت 
داشت، جلوگیری می شود.وی عنوان کرد: در 
نتیجه انتشار گازهای همراه در شرکت مناطق 
نفت خیز جنوب و شرکت نفت و گاز اروندان، 
حدود 2.۷ درصــد گازهای گلخانه ای در َجو 
منتشــر می شــود که عدد قابل توجهی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت خوزستان 
ادامه داد :شــرکت نفت و گاز اروندان، حدود 
۳۷ درصد گازهای گلخانه ای استان خوزستان 
را منتشــر می کند که این درصد، قابل توجه 
اســت و هنــوز عقب افتادگی هــای زیادی را 
در این زمینه داریم.اشــرفی بیان داشــت: در 
برنامه ششم وزارت نفت مکلف شده است که 
۹0 درصد گازهای همراه با ســرمایه گذاری و 
مشارکت بخش خصوصی جمع آوری شود اما 
اکنون بیش از این برنامه عقب هســتیم و فکر 
میکنم به دلیل تحریم ها تالش خوبی در این 
زمینه صورت نگرفته است.مدیر کل حفاظت 
محیط زیســت خوزستان گفت: امید است با 
بهره گیری از بخش خصوصی، فرصتها و مشوق 
های بین المللی که ایجاد شده بتوانیم در جهت 
انتقال تکنولوژی و فناوری در راستای کاهش 
مشــکالت و مســائل محیط زیستی اقدامات 
الزم صــورت بگیــرد.وی گفت: اگر بتوانیم از 
تســهیالتی که بانک های جهانی برای کنترل 
و رفع مسائل و مشکالت محیط زیست ایجاد 
می کنند بهره بگیریم می توانیم به هدف مورد 
نظر برسیم.اشرفی ادامه داد: سازمان حفاظت 
محیط زیست حمایت مالی و معنوی را خواهد 
داشت در همین راستا با شرکت صنعتی هیو 
مذاکرات را آغاز کرده است.مدیرکل حفاظت 
محیط زیســت خوزســتان گفت: امید است 
حداکثر در ســه ســال آینــده بتوانیم همان 
تعهــد کاهش ۹0 درصدی گازهای گلخانه ای 
را داشــته باشــیم .گفتنی است از اهداف این 
پروژه هــا می توان به تولیــد محصوالت قابل 
مصرف در صنایع پتروشــیمی و قابل صادرات 
شــامل گاز مایع، اتان پالس و گاز ســبک از 
محل هدررفت گازهای مشــعل و جلوگیری 
از انتشــار آالینده های محیط زیستی نام برد.

پروژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل واحد 
بهره برداری منصوری یکی از این پروژه ها است 
که در آستانه بهره برداری قرار دارد. مدت زمان 
این قراداد ۵ ســاله و میزان سرمایه گذاری آن 
۹ میلیون دالر بوده و کارفرمای پروژه شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و پیمانکار پروژه 

شرکت هیربد نیرو بوده است.

روایت زندگی »شهال منزوی« مادر جانباز 
شهید »حسین دخانچی« ؛

کتاب »تب ناتمام«،  رونمایی از 
دهم دی ماه در قم  برگزار  می شد 
قم / گروه استان ها: مهدی قربانی مدیر تولید 
انتشــارات حماسه یاران در گفتگو با خبرنگار 
روزنامــه روزگار در قــم، گفت: آیین رونمایی 
از کتــاب »تب ناتمام« روایت زندگی »شــهال 
منزوی« مادر جانباز شهید »حسین دخانچی« 
در قم برگزار می شود.وی ادامه داد: این مراسم، 
جمعه دهم دی بعد از نماز مغرب و عشــا، در 
ســالن آمفی تئاتر موزه انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس اســتان قم واقع در میدان مفید برگزار 
می شود.قربانی خاطر نشان کرد: در آیین فوق، 
خانواده و جمعی از همرزمان شهید دخانچی، 
پیشکســوتان دفاع مقدس حضــور خواهند 
داشــت.گفتنی اســت کتاب تب ناتمام نوشته 
خانم زهرا حسینی مهرآبادی به روایت زندگی 
مادری اختصاص دارد که ۱۷ ســال صبورانه از 
فرزند جانباز قطع نخاع خود پرستاری می کند.

ح کرد؛ معاون امور اقتصادی وزارت کار مطر

تــالش وزارت کار برای حل 
مشکل مواد اولیه ذوب آهن 

اصفهــان / گروه اســتان هــا: معاون امور 
اقتصــادی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی با حضور در ذوب آهن اصفهان 
، ضمن بازدید از خط تولید ، با مدیرعامل 
و مسئولین این شرکت دیدار و گفتگوکرد 
. احمد خانی نوذری در حاشیه این بازدید 
، گفت : ســهم بنگاه های اقتصادی تابعه 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
ظرفیت تولید کشــور ، 20 درصد اســت 
که نشــان دهنده جایگاه مهم این وزارت 
خانه در صنعت کشور است . وی  با اشاره 
به جایگاه اساســی و زیر ســاختی صنعت 
فوالد برای کشــور افزود : در حال حاضر 
صنایع فوالدی بزرگ کشور از جمله ذوب 
آهن اصفهان با مشکل تامین سنگ آهن 
مواجه هســتند و این امر یکی از دغدغه 
های مهم وزارت کار اســت که برای رفع 
آن به هر شــکل ممکن از جمله تامین از 
منابــع داخلی با روش فعال کردن معادن 
غیــر فعال ، اســتفاده از معادن کوچک و 
استفاده از ظرفیت های وارداتی اقدام می 
کنیم . خانی اظهار داشت : وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تمام توان و عزم خود 
را به کار گرفته تا هیچ مشــکل و چالشــی 
پیــش روی بنگاه های تولیدی نباشــد . 
معاون امــور اقتصادی وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی ، از تولید ریل در ذوب 
آهن اصفهان به عنوان یک دستاورد ملی 
یــاد کرد و افــزود : این اقدام یک حرکت 
تحــول زا در صنعــت حمــل و نقل ریلی 
بود و کشــور ما از وابستگی به واردات این 
محصول مهم رها شــد . وی تولید ریل را 
با توجه به برنامه های کشور برای توسعه 
حمل و نقل ریلی بسیار مهم دانست و گفت 
: برای کشــور ما کریدور شمال به جنوب 
و شرق به غرب و به طور کلی پروژه های 
توسعه ریلی اهمیت حیاتی دارد که انجام 
آنها در گرو تولید ریل بود و این یک افتخار 
بزرگ برای این وزارتخانه اســت که یکی 
از بنــگاه های تابعه آن موفق به تولید این 

محصول مهم شد . 

 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان اردبیل خبر داد؛

 پایداری وضعیت برق 
استان اردبیل 

اردبیل / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان اردبیل 4 دیماه 
،در پی بارش رحمت الهی و استقرار هوای 
سرد در سطح استان ، اعالم کرد :در حال 
حاضروضعیــت برق اســتان  پایدار بوده 
و تاکنون مشــکل خاصی وجود نداشــته 
اســت . حســین قدیمی ،اظهار داشــت: 
در صورت افزایش مصرف برق از ســقف 
مجاز اعالمــی، نیازمند مدیریت مصرف 
و مدیریــت اضطراری بار خواهیم بود.وی 
گفت: در حال حاضر 24 اکیپ تحت عنوان 
اتفاقات و عملیات به صورت شبانه روزی 
در ســطح اســتان آماده ارائه خدمات می 
باشــند و ۱۳ اکیپ دیگر به صورت آماده 
باش هســتند کــه در صورت بروز بحران 
قابلیت افزایش تعداد اکیپ ها تا ۵0 اکیپ 
را داریم.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق استان اردبیل ادامه داد: کشیک های 
اســتانی و شهرستانی برقراربوده و آماده 
پاســخگویی و مدیریت هر گونه حوادث 
غیر مترقبه و اتفاقات می باشند . در صورت 
قطع برق روستا ها و اعزام اکیپ برق جهت 
رفع اتصالی ، نیازمند بازگشــایی راههای 
مواصالتــی هســتیم.قدیمی از همکاری 
شهرداران شهرستانهای استان در شاخه 
زنی درختان قدردانی کرد و گفت: شاخه 
زنی مســیرهای اصلی تمام شــده و فقط 
در شهرک سبالن به دلیل تراکم درختها 
بعضــی از مســیرها نیازمند شــاخه زنی 
هســتند.وی  با اعالم اینکه آماده بکاری 
ژنراتورهای 66 نقطه حساس و مهم استان 
بررســی شده اســت ، از کلیه مشترکان 
صنعتی ، کشاورزی )گلخانه ها ،مرغداری 
ها و ...( و کلیه ادارات اســتان درخواست 
کــرد  آماده بــکاری مولدهای اضطراری 
خــود را در اســرع وقت جهت جلوگیری 
از خســارت های احتمالی بررسی نمایند.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان اردبیل در ادامه تنظیم دمای منزل 
روی  ۱۸ تا 20 درجه سانتی گراد، خاموش 
کردن کامل کامپیوتر و تلویزیون در زمان 
عدم استفاده،بســتن درب اتاق های غیر 
الزم،اســتفاده از لبــاس گرم مناســب 
زمستان در منزل،کاهش زمان استحمام 
و هــدر رفتن آب گرم و... را ســاده ترین 
روشــهای کاهش مصرف برق در زمستان 
برشــمرد.قدیمی  از هم استانی های عزیز 
درخواست کرد با رعایت راهکارهای ساده 
مدیریــت مصرف ،در تداوم جریان انرژی 

در کل کشور سهیم باشند.

استانها 6

شهرداری گرگان تشریح کرد؛

گرمخانه گرگانی در  توضیح در رابطه با خبر عدم پذیرش یک شهروند 
گلســتان / گروه اســتان ها: در پی انتشــار اخباری مبنی بر گالیه 
یــک شــهروند بابــت عدم پذیــرش در مرکز نگهــداری افراد بی 
 ســرپناه، معاون خدمات شــهری شــهرداری گرگان توضیحاتی 

ارائه نمود. 
احمد ساالری در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت گزارش 
و تصاویری که نشانگر نارضایتی و گالیه یکی از شهروندان از عدم 
پذیرش در گرمخانه شــهرداری گرگان بــود، بالفاصله تحقیقات 
صحت و سقم این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.ساالری افزود: 
پس از پیگیری های صورت گرفته مشــخص گردید فرد مذکور به 
علت عدم پاســخگویی ســامانه تلفنی ۱۳۷ شهرداری گرگان و به 

تبع آن عدم پذیرش در گرمخانه گالیه مند بوده است.
وی تصریح کرد: یکی از فعاالن اجتماعی که پیگیر این ماجرا بود با 
دعوت معاونت خدمات شهری به این معاونت مراجعه کرد و ما در 
جلســه ای با حضور وی اقدام به تحقیق در خصوص علت پاســخگو 
نبودن ســامانه تلفنی نمودیم.معاون خدمات شــهری شهرداری 

گرگان ادامه داد: در این جلســه ضمن بررســی موضوع با حضور 
مسئولین واحدهای مرکز ۱۳۷ و گرمخانه مشخص شد در ساعت 
۳ بامداد که شــهروند تماس گرفته، ســامانه ۱۳۷ قطع بوده و قادر 
به پاســخگویی نبوده اســت که البته تذکرات الزم در خصوص عدم 

تکرار این اتفاق صادر گردید.به گفته ساالری، سامانه تلفنی ۱۳۷ 
جهت پاسخگویی شهروندان در راستای رفع مشکالت شهروندان 
ایجاد شــده که از آن طریق می توانند مشــکالت و خواســته های 
ســطح محله و شــهر را با خادمین خود در مدیریت شــهری در 
 میــان بگذارنــد. وی از پیگری ها و دغدغه های این فعال اجتماعی 

قدردانی نمود.
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از عموم شهروندان و فعاالن 
اجتماعی درخواســت کرد چنانچه پیشنهادی در خصوص خدمت 
رسانی بهتر به شهروندان و تسهیل خدمات رسانی دارند از طریق 
سامانه ۱۳۷ تماس حاصل یا به اداره روابط عمومی شهرداری گرگان 
مراجعه ، یا از مســیر شــبکه های اجتماعی و تماس تلفنی تماس 
تلفنی منعکس نمایند.الزم به ذکر است، گرمخانه شهرداری گرگان 
در اواخر آبان سال جاری در راستای خدمات رسانی به شهروندان 
به خصوص شهروندانی که فاقد سرپناه )کارتن خواب( هستند راه 

اندازی شده است.

مشــهد / گروه اســتان ها: رئیس شــورای اسالمی شهرمشهد 
الرضا)ع(،گفت: بهترین راه مقابله با بالیای طبیعی، بهره گیری 
از روش هــای پیشــگیرانه است.حســن موحدیــان در ابتدای 
هجدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر با تبریک والدت 
حضرت عیسی مسیح)ع(، افزود: این پیامبر بزرگ با ظهور امام 
زمان)عج( در کنار ایشان و از قیام کنندگان عدالت جهانی خواهد 
بود.وی با تاکید بر اینکه عیسی مسیح)ع( از یاران باوفای مهدی 
موعــود خواهــد بود، اظهارکرد: این روز را به همه مســلمانان و 
مسیحیان ایران زمین تبریک عرض می  کنیم و امیدواریم سال نو 
میالدی، سال توام با سالمتی و تندرستی برای آنها باشد.رئیس 
شورای اسالمی مشهد الرضا)ع( در ادامه با اشاره به روز »ایمنی 
در برابر زلزله و کاهش بالیای طبیعی«، نیز خاطرنشــان کرد: 
ایمنی در حوزه شهرسازی باید با دقت و جدیت بیشتری پیگیری 
شده و ساخت وسازها مطابق با اصول فنی و مهندسی باشند، زیرا 
کشــورمان در حوزه ای قرار گرفته که مصون از بالیای طبیعی 
و غیرمترقبه ای چون ســیل و زلزله نیست.موحدیان به اهمیت 
پیشــگیری در حوزه بالیای طبیعی اشــاره و تصریح کرد: یکی 
از عرصه های مهم پیشــگیری، حوزه شهرسازی است تا با وقوع 

حادثه ای چون زلزله، به سرنوشت شهر بم دچار نشویم.وی اضافه 
کرد: البته آنچه در این بالیا و حوادث غیرمترقبه اعم از زلزله بم، 
سیل آق قال و و... ملموس و پررنگ بوده، حضور فعاالنه، جهادی 
و ایثارگرانه عموم مردم اســت، اقدامی نوع دوستانه، ارزشمند و 
شایســته تقدیر که ملت فهیم ایران در هر عرصه ای از خود به 

نمایش گذاشته اند.رئیس شورای اسالمی شهرمشهد الرضا)ع( 
در ادامه با گرامیداشــت هفتم دی ماه، ســالروز تشکیل نهضت 
ســوادآموزی، افزود: تشــکیل این نهاد، نشان از نگاه تیزبینانه 
بنیانگذار کبیر انقالب نسبت به آینده و به ویژه بحث فرهنگ و 
سوادآموزی دارد.موحدیان با بیان اینکه نقش آفرینی معلمان در 
این عرصه بسیار مهم است، ادامه داد: از افتخارات کشور ماست 
که نرخ بی سوادی در ایران زیر ۵ درصد است ولی در عین حال 
امیدواریم هرچه زودتر شاهد پایان بی سوادی در کشور باشیم.

وی با گرامیداشت نهم دی ماه، روز »بصیرت«، نیز گفت: در این 
روز دو موضوع بسیار مهم داریم؛ یکی بصیرت مردمی و دیگری 
صبــر و اســتقامت ملت کــه در روز ۹ دی ماه، بروز و ظهور پیدا 
کرد.رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد الرضا)ع( افزود: حضور 
گسترده مردمی در ۹ دی ماه، طومار فتنه گران و اغتشاش گران را 
به هم پیچید؛ اقدامی ارزشمند که اعجاز آمیز بود و باید قدردان 
حضور مردم در موضوعات مختلف باشــیم.موحدیان ادامه داد: 
اصل اساســی ۹ دی ماه، »بصیرت« و ســردمدار این بصیرت هم 
مقــام معظم رهبری بودنــد؛ امیدواریم همه به این اصل توجه 

جدی داشته باشیم.

رئیس شورای شهر مشهد:

مقابله با بالیای طبیعی، مستلزم بهره گیری از روش های پیشگیرانه است

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

سر سبز تهران بر باد می رود؟

باغات تهران بر سر دو راهی خانه یا برج
برج - باغ نام آشنایی برای تهرانی هاست 
و بحث ســاخت و ســازها در باغات نیز 
همیشــه محل مناقشــه بین اعضای 
شــورا در دوره های مختلف بوده است.

مصوبــه برج - بــاغ در زمان تصویبش 
قرار بود، نجات دهنده باغات و مالکان 
آنهــا باشــد؛ اما در یک بــازه زمانی به 
اصلــی ترین عامــل برای از بین رفتن 
باغــات تهران تبدیل شــد؛ به گونه ای 
کــه کارشناســان معتقدنــد در یک 
بــازه زمانی ده ســاله زمانی که دقیقا 
مصــادف با اجرای مصوبــه برج – باغ 
بوده، حدود ۱2۸ هکتار از باغات تهران 
از بین رفته است!. لغو مصوبه برج - باغ، 
بــرای اولین بــار در پایان دوره چهارم 
شورای شهر تهران، خبرساز شده است 
و برخی از اعضای شــورا قصد داشتند 
بــا ارائه طرحی به نام »طرح صیانت از 
باغــات«، مصوبه برج – باغ را لغو کنند 
اما نتیجه ای در بر نداشــت اما همان 
زمان رحمــت ا... حافظی رئیس وقت 
کمیســیون خدمات شهری و سالمت 
شــورا با اشاره به ایرادات مصوبه برج _ 
باغ  و ارائه پیشــنهادات جایگزین این 
مصوبه، گفت: » مصوبه برج - باغ یکی 
از ســیاه ترین لکه های ننگی است که 
بر پیشــانی شورای شهر و به خصوص 
شــورای ســوم که در آن این مصوبه 
تصویــب شــده قــرار دارد. چرا که به 
اســتناد این مصوبه که برخی ها آن را 
پرافتخار می نامند تمامی باغات شــهر 
قلع و قمع شده است و این مصوبه زمینه 
ساز قلع و قمع باغات توسط سوداگران 
بود و باعث شــد که تمام باغات به برج 
و منازل مســکونی تبدیل شوند و این 
مصوبه و تبعات آن برای همیشــه در 
تاریخ شــورا باقــی می ماند«.با اینکه 
تالش برخی از اعضای شــورای چهارم 
برای لغو برج - باغ به سرانجام نرسید؛ 
اما میان مردم مطالبه ای ایجاد کرد تا 
مدیران بعدی شــهر در مورد وضعیت 
باغات و لزوم حفظ آن چاره اندیشــی 
کننــد که با  روی کار آمدن شــورای 
پنجم، آنها در اولین گام نســبت به لغو 

مصوبــه بــرج - باغ اقدام کرده و بعد از 
گذشــت چند ماه، پیشنهادی موسوم 
بــه »خانه – بــاغ« را مطرح کردند که 
بر اســاس این پیشنهاد که مصوب نیز 
شد، مالکان باغات می توانستند ساخت 
و ســازی اندک در باغات خود داشــته 

باشند.

کوسیستم تهران را   ا
به خاطر برج از بین نبرید

با روی کار آمدن شــورای شهر ششم 
تهــران، آنها اعــالم کردند که مصوبه 
خانــه - بــاغ کارآیــی الزم را ندارد و 
همین ســخنان و سکوت اعضا در بیان 
جزئیات، ســبب شد که شائبه احیای 
بــرج بــاغ قوت گیرد؛ بــه گونه ای که 
آرش میالنــی، رئیــس کمیته محیط 
زیســت شورای شــهر پنجم تهران با 
بیان اینکــه تاثیرات مصوبه برج - باغ 
در شهر مشخص است، می گوید: بروند 
ببینند که در بیش از 2۸0 برج - باغ که 

ســاخته شد، چند باغ با گذشت زمان 
حفظ شده اســت!.وی ادامه می دهد: 
درســت اســت که در دهه ۸0 شورای 
شهر وقت، مصوبه ای تحت عنوان برج 
- باغ را در تهران اجرایی کرد که بر این 
اســاس مالکان در ۳0 درصد زمینشان 
می توانســتند برج بســازند که بنا به 
گفته طراحان ایــن مصوبه، قرار بوده 
کــه این تصمیم، باغات تهران را حفظ 
کند اما در پشت این مصوبه این پیش 
بینی که عمال ســاخت و ساز گسترده 
در باغات، آنها را از بین می برد، وجود 
نداشت.وی در پاسخ به سوالی در مورد 
چرایــی عدم تحقق مصوبه خانه - باغ 
می گوید: شرایط اقتصادی اجتماعی از 
سال ۹۷ تاکنون برای فعالیت کاربری 
های جایگزین مثل گردشگری و... در 
باغات نامســاعد شد و کرونا به استقرار 
مشــاغل مجاز در این مصوبه نیز ضربه 
زد و همچنین در این ســال ها شــاهد 
رشد وحشــتناک مسکن در تهران به 

ویژه شــمال تهران بوده ایم که جاذبه 
کاربری های رقیب ســاخت و ساز در 
باغــات را دچار مشــکل کرد و در این 
میان شــهرداری تهران عمال نتوانست 
بسته های تشویقی که باید برای مالکان 
باغات در نظر می گرفت، ســاماندهی 
کند.وی با تاکید بر اینکه اثرات مصوبه 
- باغ در شــهر کامال مشــهود است و 
مدیریت شــهری چــرا به جای باغات 
به ســراغ بافت فرسوده نمی رود؟ وی 
تاکید می کند: محیط زیســت تهران 
مجموعه ای از رود دره ها، کوهســتان 
و باغــات اســت که یک اکوسیســتم 
پیوســته را تشکیل دادند و اگر باغات 
به مرور زمان به هر دلیلی از بین بروند، 
توان اکوسیســتم تهران کاهش یافته 
و ایــن درحالی اســت که این روزها با 
پدیده هایی همچون گرم شدن زمین، 
تغییر اقلیم  و... روبه رو هســتیم و اگر 
باغات از بین بروند به این مثال می ماند 
که ســنگربندی های تهران را در برابر 

مواجهه با خطرات زیســت محیطی از 
بین برده ایم و آن موقع همه شهروندان 
تهرانی از مسئول، وزیر، وکیل، نماینده 
و... در معــرض خطر هســتیم.مهدی 
چمران رئیس شــورای شهر تهران نیز 
در خصوص مبنای بررسی شورای شهر 
ششــم و همچنیــن احتمال تغییر در 
مصوبــه خانه -باغ ها، می گوید: وقتی 
زمینی باغ تشــخیص داده شــد باید با  
آن چکار کنیم؟ قانونی درگذشــته بود 
کــه اعالم می کــرد ۳0 یا ۱۵ درصد 
زمیــن می تواند به صورت زیربنا در دو 
طبقه ساخته شــود. این قانون عملی 
نمی شد چرا که هیچ کس نمی توانست 
آن را اجرا کند به همین دلیل باغ ها از 
بین می رفت؛ لذا ما شــرایط جدیدی 
را پیشــنهاد دادیم و پیشــنهاد خود را 
در شــورای عالی معماری و شهرسازی 
کشــور به تصویب رساندیم به شکلی 
که اعالم شــد باید موارد تشــویقی در 
نظر گرفته شــود که گســترش فضای 

سبز محقق شود.

 راه حل برد- برد، استراتژی 
شورای ششم برای باغات 

مهــدی پیرهادی، رئیس کمیســیون 
خدمات شهری شورای ششم هم اعالم 
می کند که شورا به دنبال راه حل برد- 
برد است و می گوید: در سطح شهر تهران 
باغ هایی گسسته و پیوسته وجود دارد 
که دارای درختان انبوه اســت که قطعاً 
تمام تالش شورای اسالمی شهر تهران 
به خصوص کمیسیون سالمت، محیط 
زیســت و خدمات شهری شورا حفظ، 
صیانت و پاسداشت این نوع باغات است. 
در این بین، باغاتی در سطح شهر تهران 
وجود دارد که از لحاظ قوانین باالدستی 
مشمول تعریف باغ می شوند، اما بعضاً 
در ایــن باغ ها حتــی یک درخت هم 
وجــود ندارد و فاقــد ارزش اکولوژیک 
هســتند.وی با بیان اینکه ما در تالش 
هســتیم که مسئله این نوع باغات که 
فاقــد درخت هســتند را با یک راهکار 

بینابینی مرتفع کنیم. 

7جامعه
برای درمان اعتیاد در سال آینده؛ 

اعتبار حدود 41 میلیارد 
 تومانی بیمه سالمت 

گرفته شد در نظر 
معــاون برنامه ریزی، مدیریت و توســعه 
منابع ســازمان بیمه ســالمت ایران در 
خصوص تغییرات بودجه درمان اعتیاد در 
سال آینده، اظهار کرد: اعتبارات سازمان 
بیمه ســالمت ایران که از محل مصارف 
هدفمندی تامین می شــود، دارای چهار 
برنامه از جمله برنامه ارائه خدمات درمان 
و کاهش آسیب معتادان می باشد که در 
الیحه بودجه ســال ۱40۱ این برنامه نیز 
همانند ســایر برنامه ها با رشدی معادل 6 
درصد مواجه و در الیحه بودجه درج شده 
است.حســین رنجبران افزود: به عبارتی 
اعتبار این برنامه در سال ۱400 مبلغ ۳۹ 
میلیــارد تومان بوده که در الیحه بودجه 
ســال ۱40۱ کل کشور به ۳/4۱ میلیارد 

تومان افزایش یافته است.

معاون درمان وزارت بهداشت:

کسیناسیون دانش آموزان  وا
الزامی است

معاون بهداشت وزارت بهداشت، تزریق 
واکسن کرونا برای دانش آموزان را الزامی 
دانســت.کمال حیدری اظهار داشت: از 
زمانــی کــه بحث بازگشــایی مدارس 
مطرح شد، شــیوه نامه واکسیناسیون 
دانــش آموزان هم به آموزش و پرورش 
ابالغ شــد، زیرا حضور دانش آموزان در 
کنار یکدیگر باید در محیطی امن و ایمن 
فراهم شود.وی ادامه داد: در شرایط فعلی 
که درگیر و نگران اومیکرون هستیم باید 
شرایط تجمع دانش آموزان و همین طور 
پروتکل های بهداشتی، جدی تر و امن تر 
از قبل رعایت شــود انتظار می رود و آن 
دســته از افرادی که تاکنون مبادرت به 
تزریق واکســن نکردنــد، هر چه زودتر 
بــرای واکسیناســیون اقــدام نمایند.

حیــدری تصریح کرد: بــا وجودی که 
امکان تحصیل در فضای مجازی فراهم 
اســت، امــا دانش آمــوزان و معلمان و 
مربیان برای حضور فیزیکی در مدارس 
باید واکسینه شده باشند. حتی  پیشنهاد 
داده ایــم که فضای مجــزا برای افرادی 
که واکســن نزده اند با رعایت پروتکل ها 
و فواصل ایمن فراهم شــود و اگر امکان 
چنیــن فضایی نباشــد، امتحانات باید 

مجازی برگزار گردد.

معاون رئیس جمهور: 

 دیگر آبی وجود ندارد 
که حق آبه ای باشد

معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت با اشاره به اینکه 
مجموعه منابع طبیعی و  محیط زیســت 
پیوســته و واحد هســتند، گفت: مسائل 
محیط زیســت به جایی کشیده شده که 
چالش های بســیاری در آن وجود دارد و 
همــه ایــن چالش ها را در زندگی روزمره 
می بینیــم و توجیه برای آنها وجود ندارد 
بلکــه بایــد به حل مســائل بپرداریم. در 
زمینــه آلودگی هــوا، ترافیک، تاالب ها، 
کم آبی و... تمام مشــکالت را می بینیم.
علی ســالجقه با اشــاره به اینکه در مورد 
آلودگــی هوا کارگروهی ایجاد شــده که 
مرتب تشــکیل می شــود، گفت: در حال 
تصویــب موضــوع 64 بندی هســتیم و 
گام های اساســی برای حل سریع مسائل 
آالینده های جوی کشور کارهای اساسی 
در حال انجام است که در آینده نتیجه را 
می بینیم. امیدوارم استانداران نیز مسائل 
محیط زیســتی را در اولویت قرار دهند.
وی افزود: اکنون مدیری موفق اســت که 
مســائل محیــط زیســتی را درمان کند 
زیرا دیگر ظرفیتی برای توســعه صنعتی 
نیســت و بایــد از فناوری هــای نوین به  
شــکل بهینه استفاده شــود.وی با اشاره 
بــه بحران کم آبی، گفت: در بســیاری از 
مســائل به آستانه ها رسیده ایم. در مورد 
مشــکالت حــوزه آب بایــد بگویم دیگر 
آبی وجود ندارد که حق آبه ای باشــد. اما 
همین مقداری هم که وجود دارد به دنبال 
تعیین حق آبه ها هســتیم. امسال حق آبه  
تمام تاالب ها و رودهای کشــور مشخص 
و  ابالغ شــد. امیدواریم باران رحمت نیز 
ببارد تا تاالب ها آبگیری شوند.وی با تاکید 
بر اســتفاده از نیروهای نخبه در مســائل 
محیط زیستی، گفت: سعی می شود برای 
دانشجویان محیط زیست فضای اشتغال 
آمــاده و از ظرفیــت نیروهای اچ اس ای 

استفاده شود .

»دهکده سالمت معتادان«؛ 

 عنوانی زیبا 
با چند حلقه مفقوده

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشــور با اشاره به طرح »دهکده سالمت 
معتــادان متجاهــر«، بیــان کرد: طرح 
دهکــده ســالمت، دارای عنوان خوبی 
اســت و تلقی که از عنوان آن می شــود، 
بــه نظر یک مجموعه جامعی اســت که 
همه ابعاد دهکده ســالمت را پوشــش 
می دهد و طرح به عنوان کلیات موضوع 
کــه خدمــات مختلفی بــه مددجویان 
ارائه می کند، مثبت اســت اما بحث های 
اساسی هم در این زمینه مطرح می شود.
علی هاشمی افزود: طی 40 سال گذشته 
با پدیده معتادان متجاهر به شــکل های 
مختلفی برخورد می شــد واما برخوردی 
تخصصــی، علمی و همــه جانبه در این 
زمینه صورت نمی گیرد. تقریبا طرح های 
مشابه طرح دهکده سالمت که اجرا شده، 
با شکســت روبه رو یا با حداقل بازدهی 
همراه بوده است.هاشــمی با بیان اینکه 
در طــرح دهکــده ســالمت حلقه های 
مفقــوده ای وجــود دارد، افزود: در طرح 
مذکور تنها کلیات گفته شــده است، به 
طور مثال گفته شــده این مکان ظرفیت 
۱0 هــزار نفری دارد و این درحالیســت 
کــه در مکان هــای تجمیــع معتادان 
همــواره نگرانــی از افزایش آلودگی ها و 
بیماری های مختلف در پی تجمع، وجود 
دارد.دبیرکل اســبق ستاد مبارزه با مواد 
مخدر کشور با اشاره به اینکه طرح دهکده 
ســالمت دارای عنوان خوبی است، این 
پرســش را مطرح کرد که آیا این عنوان 
برای معتادان منجر به ایزوله شــدن آنها 
نمی شود؟.هاشــمی با اشــاره به تجارب 
موفق کشــورهای دیگر در درمان اعتیاد 
معتادان اظهار کرد: برخی کشورها مالک 
را روی معتاد و خانواده درمانی گذاشته و 
آنها را در خانواده توانمند سازی و درمان 
می کنند. همچنیــن در بازدیدی که به 
عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
طی ســالیان گذشته از استرالیا داشتم، 
دادگاه های درمان مــدار برای معتادان 
متجاهر وجود داشــت کــه قرار بود این 
طرح هم در کشــور ما به صورت پایلوت 
اجرا شود. در این طرح بنا بر این بود که 
تمــام ســازمان هایی که در رابطه با یک 
معتــاد متجاهر باید برای بازگشــت آن 
به اجتماع، اصالح، ســم زدایی و درمان 
و روانشناســی فــرد و مهارت آمــوزی و 
توانمندسازی و اشــتغال مداخله کنند 
در دادگاه های درمان مدار حضور داشته 
باشند و هر کدام مسئولیتی را زمان بندی 
شده بپذیرند و نظارت و ارزیابی مستمری 
هم بر عملکردها انجام پذیرد.وی با اشاره 
به اینکه در درمان معتادان متجاهر باید 
به سمت روش های مدرن حرکت کنیم،  
ایــن را هم گفت که البته حجم کاری در 
ایران باالست و راهی جز این که به طور 
جد و با اعتقاد سازمانها و نهادهای مدنی 
را توانمنــد کنیم، نداریم. هرچقدر روی 
سازمان ها و نهادهای مدنی سرمایه گذاری 
کنیــم، بالطبع کار دولت و حاکمیت هم 
ســبک تر و راحت تر خواهد شد.دبیرکل 
اســبق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
در پاســخ به این ســوال که طرح دهکده 
ســالمت تا چه میــزان در زمینه درمان 
معتادان متجاهر اثرگذاری دارد؟ گفت: 
هنوز ابعاد اجرای این طرح روشن نیست. 
از ســوی دیگر تجمیع معتادان و ایزوله 
کردن معتاد در مکان های محدود، بدون 
ارتباط با جامعه مشــخص نمی کند که 
بتوانند معتاد را سالم نگه دارند و به طور 
قطع مواد به اماکن وارد خواهد شد. عنوان 
دهکده ســالمت که هم بحث درمانی و 
هم تفریحی و هم توانمندســازی را دارد 
زیباست، اما اگر بتوانیم این مجموعه را با 
در نظر گرفتن نقاط ضعفی که از گذشته 
وجــود داشــته، رفع کنیم تــا به فاجعه 
»اردوگاه« تبدیل نشــود، می تواند موثر 
باشد.هاشمی ادامه داد: علی رغم زحمات 
کشیده شده در این حوزه،  به دلیل اینکه 
سیســتم نظارت و ارزیابی هم در ســتاد 
و هم در دســتگاه ها ضعیف اســت نباید 
طرح دهکده سالمت فقط به یک شغل و 
ایجاد ساختمان و کاسبی جدیدی تبدیل 
شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: متاسفانه عمال در دنیا به یک شکل 
و در ایران هم به شــکلی دیگر، به جای 
کنترل مهارت پدیده و کنترل پدیده، بقاء 
پدیده حاکم است. امیدوارم با اصالحات 
کالن ســاختاری و تعامل سازنده با دنیا 
روند توســعه متوازن در کشــور سرعت 
گرفته و زمینه ها و هزینه های اجتماعی 
و اقتصــادی ایــن پدیده مدیریت و مهار 
شود. دستگیری ساالنه 400 هزار نفری 
و آســیب های جدی بر نهاد خانواده و... 

قسمتی از این خسارت ها هستند.

خبر ویژه

با اســتناد به تفاهم نامه همکاری مشــترک معاونت 
رییس جمهور در امور زنان و خانواده و معاونت توسعه 
روستایی مناطق محروم به شماره 6۸4۸۵ مورخ ۳۱ 
شهریور ۱400 و در راستای حمایت از سیاست های 
ازدواج در مناطق روســتایی کشور، شرایط اخذ وام 
ازدواج برای متقاضیان واجد شرایط )زوجین هر دو 
متولد دهه 60 با تاریخ ثبت عقد رســمی از ۱۵ مهر 

ماه تا ۱۵ اسفند ۱400( مهیا شده است.متقاضیان 
واجد شرایط می توانند با مراجعه به لینک مربوطه در 
پورتال معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
با تکمیل فرم و بارگذاری اسناد مورد نیاز در سامانه 
ازدواج نســبت به ثبت نام دریافت وام اقدام کنند.

شرایط کسب دریافت وام ازدواج عبارت است از اینکه 
زوجین )زوج و زوجه( هر دو متولد دهه 60 باشند، 

تاریخ عقد رســمی متقاضیان در بازه زمانی ۱۵ مهر 
تا ۱۵ اسفند سال ۱400 باشد، زوجین سکونت دائم 
در مناطق روستایی و عشایری با حداقل پیشینه پنج 
ســال داشــته باشند و نیز بارگذاری تصویر عقدنامه 
در سامانه ازدواج متولدین دهه شصت روستایی در 
ذیــل پورتــال معاونت رییس جمهور در امور زنان و 

خانواده الزامی است.

آغاز ثبت نام وام ازدواج جوانان روستایی متولد دهه ۶0

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

گرفتند زوجین نابارور از مرحله تشخیص تا درمان تحت پوشش بیمه قرار 
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعی گفت: 
خدمات ناباروری بر اســاس مصوبه هیات وزیران 
از دوم شــهریور ۱400 بر مبنای دســتورالعمل 
خرید راهبردی مربوطه در تعهد ســازمان تامین 
اجتماعی قرار گرفته اســت. میر هاشــم موسوی 
افزود: بر این اساس، ضروری است، زوجین نابارور 
ابتدا در مدیریت درمان اســتان تشــکیل پرونده 
داده و ســپس نسبت به دریافت خدمت از مراکز 
مجــاز ارائه کننده خدمات ناباروری، اقدام کنند.

وی در مــورد نحوه مراجعه بیمه شــدگان برای 

دریافت این خدمات، گفت: زوجین نابارور )زنان 
زیر 4۵ ســال( با مراجعه بــه مراکز مجاز درمان 
ناباروری نســبت به دریافت گواهی پزشک مبنی 
بر ناباروری اقدام کرده و با در دست داشتن گواهی 
صادره برای تشــکیل پرونده به مدیریت درمان 
استان مراجعه و سپس نسبت به ادامه روند درمان 
اقدام کنند. موسوی افزود: هزینه داروهای مورد 
نیاز در درمان ناباروری از ســال ۱۳۹2 بر اســاس 
تفاهــم نامه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از 

ســوی سازمان تامین اجتماعی به زوجین نابارور 
پرداخت شــده اســت. مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعــی همچنیــن در خصوص نحوه پذیرش 
و رســیدگی به نســخ و اسناد مراکز طرف قرارداد 
ســازمان تامین اجتماعــی از تاریخ یکم دی ماه 
۱400، اظهار کرد: اســناد بستری مراکز دولتی 
و دانشــگاهی و غیردانشــگاهی طــرف قرارداد، 
صرفــا بــه  صورت مکانیزه قابل پذیرش بوده و در 
صورت عدم دسترســی به ســامانه سپاس، کلیه 
مراکز غیردانشــگاهی می توانند اسناد بستری را 

از طریق API به سامانه رسا ارسال کنند. وی ادامه 
داد: فرایند رسیدگی به اسناد بستری مورد اشاره 
و همچنین فرایند پذیرش و رســیدگی به اسناد 
بستری که به واحد خسارت متفرقه ارائه می شود، 
طبق روال مرســوم انجــام می گیرد. مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی در پایان تصریح کرد: 
پذیرش نسخ کاغذی در مواقع قطع برق و اینترنت 
و همچنین وقوع هرگونه بحران و بالیای طبیعی 
با تایید مدیریت درمان اســتان و به طور محدود، 

بالمانع خواهد بود.

گیر وزارت بهداشت خبر داد؛ رئیس مرکز مدیریت بیماری های وا

کشور شناسایی 2۶ مورد مبتال به اومیکرون در 
رییــس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی از شناســایی 26 مورد مبتال به سویه اومیکرون در 
کشور خبر داد.محمد مهدی گویا گفت: ۱2 مورد نیز جدیدا شناسایی 
شــده که در دســت بررسی اســت و در روزهای آینده اطالع رسانی 
خواهد شــد.وی با بیان اینکه ســویه اومیکرون با ســرعت بسیار زیاد 
گســترش می یابد، اظهار داشــت: بســیاری از کشورهای دنیا موارد 
ابتال به اومیکرون را گزارش کرده اند و در کشــورمان نیز این ســویه 
مشاهده شده است.وی افزود: انتظار ما آن است که مردم به دو نکته 
مهم توجه کنند ، با تزریق دو نوبت واکسیناســیون احتمال ابتال به 

اومیکرون پایین نمی آید باید واکســن در ســه نوبت انجام شود.گویا 
تصریح کرد: بر اساس جدول زمانی واکسیناسیون، افراد باالی ۱۸ سال 
بعد از ســه ماه فاصله زمانی از تزریق نوبت دوم واکســن، نوبت سوم را 
دریافت کنند و بعد از آن رعایت شیوه نامه های بهداشتی به صورت 
فردی و اجتماعی بســیار اهمیت دارد. وی با بیان اینکه  تصمیمات 
شدیدتر برای سویه اومیکرون اتخاذ می شود، گفت: در صورت افزایش 
بروز اومیکرون تصمیمات شــدیدتری اتخاذ می کنیم و  اکنون برخی 
اقدامات پیشــگیرانه در طرح محدودیت هوشــمند کرونایی اجرایی 
شــده اســت.گویا افزود:  کشورمان فعال مراحل اولیه سویه اومیکرون 

را طی می کند که امیدواریم بتوانیم جلوی گسترش آن را بگیریم و 
برخی اقدامات پیشگیرانه مربوط به مرزهای زمینی، هوایی و دریایی 
با دستورات الزم ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شده و وزارتخانه ها و 
سازمان های مختلف موظف به اجرای دستورالعمل هستند. به گفته 
وی، قضاوت در مورد ســویه دلمیکرون زود اســت و دانشــمندان در 
حال تحقیق هستند و باید صبر کنیم تا در روزهای آینده با قاطعیت 
بیشــتری درباره آن صحبت کنیم.وی تصریح کرد: در کشــور امکان 
اینکه ترکیب دو سویه دلتا و اومیکرون را شناسایی کنیم وجود دارد 

و شاید در آینده درباره آن بیشتر صحبت کنیم.
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گردشگری  نودشه؛  برند 
کرمانشاه  شهری 

شهر نودشه از مناطق زیبای طبیعی استان 
کرمانشــاه است ودر ۳2 کیلومتری شمال 
غرب شهرســتان پاوه قرار دارد. نودشه در 
میانه کوه هایی بلند، دره هایی عمیق و تنگ 
واقع شــده و اطرافش را جنگل های بلوط، 
ون )گیاه( و درختان میوه و چشــمه های 
زالل فراگرفته اســت. خانه هایش پله پله و 
به سمت کوه ها قرار دارند.  شهر نودشه در 
مسیر سلسله جبال زیبای زاگرس شمالی 
قرار گرفته اســت . یکی از زیباترین چشم 
اندازهای کوشــاهو با ارتفاع ۳4۱0 متر از 
ســطح دریا در شرق نودشه دیده می شود 
کوه دربن در شمال شرق شهر دارای دیواره 
های بلند و چاله های عمیقی است که این 
چاله ها در فصل زمســتان پر ازبرف شده و 
تا اوایل پاییز سال بعد در این چاله ها برف 

باقی می ماند .
غار قاژه لیان یا غار النه غاز دراین کوهستان 
قــرار دارد که دارای تنوره ای به ارتفاع ۸۵ 
متــر، راهروی به طــول ۹ متر و تاالری به 
مساحت 2۵ متر و ارتفاع ۱6 مترمی باشد 
. تفریحگاه داالنی در ۱۳ کیلومتری شــهر 
نودشــه واقع اســت این تفرجگاه بیش از 
۱600 متــر ارتفاع داشــته به دلیل وجود 
چشمه سارهای فصلی پر آب در این ارتفاع 
هرساله دریاچه کوچک داالنی پر آب شده 
چشــم اندازی دلفریــب و پرطراوت را می 
آفرینــد. »نودشــه « دنیایی پر راز و رمز و 
سرشــار از قصه دارد. قصه هایی که بازتاب 
واقعیت حقیقت زندگی مردمان سرسخت 
و لطیف آنجاست .در اطراف نودشه آرامگاه 
پیــران و عارفان اورامــان که زبانزد مردم 
مناطق کردستان هســتند یافت میشود. 
آرامگاه ســید عبیداهلل برادر امام رضا )ع( 
ملقب به »کوســه هجیــج « و آرامگاه پیر 
شــالیار از جمله مکان هایی هستند که هر 
ســاله عده بی شــماری از مردم کردستان 

برای زیارت به آنجا رهسپار می شوند.

صنایع دستی و سوغات
یکــی از زیباتریــن و منحصربه فردترین 
صنایع دستی شهر نودشه ساخت زیر گیوه 
و گیوه بافی )به زبان محلی؛ کالش( است. 
مردان هنرمند این دیار کهن در ساخت زیر 
گیوه های عالی متبحر می باشند. پس از آن 
که زیر گیوه ساخته و تهیه گردید زنان شهر 
نودشه با دستان و انگشتان هنرمند خویش 
ماهرانه صدها گره را در کنار هم می چینند 
تا سر انجام یکی از بهترین پا افزارهای جهان 
را تولیــد نمایند. اولین جایی در جهان که 
گیوه در آن ساخته شد شهر نودشه بوده و 
بعد از آن به شــهر طویله کردستان عراق، 
کوسه هجیج در اطراف نودشه و بعد از آن 
به روســتای دل و دیگــر مناطق هورامان 

رفته است.
سوغات شهر عالوه بر صنایع دستی شامل 
انواع میوه های تابســتانی و پاییزی اعم از 
انگور نوع بسیار مرغوب دیمی، گردو، انار، 

توت و انجیر می باشد.

آبشار نودشه
آبشار نودشه در شهری مرزی در میان کوه 
های بلند و دره های عمیق سرزمین پر رمز 
و راز اورامان اســت که در مرز میان استان 

کردستان کرمانشاه واقع است.
این محل از توابع شهرستان پاوه به شمار می 
رود و آبشار زیبای آن، در نزدیکی روستای 
نودشــه و در امتداد رودخانه سیروان واقع 
شــده و بهانه ای اســت برای آشنایی با این 
شهر کوچک و زیبا. نودشه در دل طبیعتی 
کوهستانی و سرشار از صخره و سنگ واقع 
شــده و اطرافش را جنگل های انبوه بلوط، 
ون، زالزالک و باغ های بسیار وسیع گردو، 
گالبی، انجیر، توت، انار، انگور، شــفتالو به 
همراه درخچه ها و پوشش گیاهی متنوعی 

دربرگرفته است.

گردشگری

تهیه کننده »قاتل وحشی« تقاضای 
پروانه نمایش نداده است

 مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم گفت: 
تهیه کننده »قاتل وحشــی« از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ 
تاکنون تقاضای بازبینی جهت صدور پروانه نمایش 
نداده اســت.محمدرضا فرجــی مدیرکل نظارت بر 
عرضه نمایش فیلم ســازمان سینمایی، درباره فیلم 
»قاتل وحشــی« گفت: پروانه ســاخت فیلم »قاتل 
وحشی« در تاریخ 22/۸/۱۳۹۷ صادر شده و تا سال 
۹۸ این پروانه چندبار تمدید شــده اســت. وی ادامه 
داد: ایــن فیلم برای اولین بار در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ 
در ســی و نهمین جشــنواره فیلم فجر در شــورای 
ارزشــیابی و نظارت سازمان سینمایی بازبینی شده 
و در هــر دو بــار این بازبینی به فیلم اصالحیه خورده 
بــود، از همان تاریخ تاکنــون تهیه کننده این فیلم 
تقاضایی برای بازبینی جهت صدور پروانه نمایش به 
سازمان سینمایی ارائه نداده است.مدیر کل نظارت 
بر عرضه و نمایش فیلم ســازمان ســینمایی عنوان 
کرد: فیلم »قاتل وحشــی« بیشــترین وقت خود را 
درگیر اختالفــات تهیه کنندگی در محاکم قضایی 
و داوری خانه ســینما داشــتند تا درخواست رسمی 
جهــت بازبینــی و صدور پروانه نمایش. به گقته وی، 
تهیه کننــده ایــن فیلم در طول  ســاخت کار، دچار 
اختالف و مشــکالتی می شــود و در زمان ســاخت، 
تهیه کننده دیگری وارد این داستان می شود. جهت 
رفــع این موضوع، صاحبان فیلم وارد مراحل قضایی 
می شــوند و خانه سینما ورود پیدا می کند تا مشکل 
آن ها را رفع کند و با صدور چند نوبت صورتجلســه، 
گفته می شــود این مشــکل رفع شده است. فرجی 
خاطرنشان ســاخت: در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ زمانی 
که که این فیلم به شــورا ارائه شــد، از سوی شورای 
پروانه نمایش وقت با اصالحیه روبه رو شد. در تاریخ 
۵/۱۱/۹۹ فیلم را دوباره با اصالحیه فرســتادند، اما 
این فیلم مجددا دچار همان مشــکالت قبلی بود و 

مورد تایید شورای بازبینی قرار نگرفت.

 بهروز افخمی :
مرگ سینما نیز زمانی خواهد رسید

عضــو هیات انتخاب جشــنواره فیلــم فجر گفت: 
نمی توان انتظار داشــت ســینما همــواره در حال 
پیشــرفت باشد.کارگردان فیلم »گاوخونی« با اشاره 
به اینکه در چهل سال اخیر سینمای ایران یک سری 
تحوالت مربوط به شــیوه و فرم اجرا اســت را طی 
کــرده اســت، توضیح داد: »آنچه بــه محتوا و قصه 
مربوط می شــود طی بیست سال اخیر در فیلم ها به 
افکار، توقعات و توهمات طبقه متوســط اختصاص 
پیدا کرده اســت؛ یعنی طبقه ای که خودش را مرکز 
دنیا می بیند ولی درواقع ده درصد از مردم را شــامل 
نمی شــود و دغدغه هایش هم مهم نیســت. سینما 
دســت خوش تفکری شده اســت که پولدار دارد اما 
تفکــر آن چنانی نــدارد؛ البته خودش را متفکرتر از 
تمام اقشار نیز می داند. این نوع تماشاچی که بسیار 
اینترنت باز اســت و با گوشــی موبایلش بسیار وقت 
تلف می کند، سینمای ایران را متوجه خودش کرده 
است و هر فیلمسازی که می خواهد فیلمش را بسازد، 
فکر می کند که این قشر از جامعه را باید راضی نگه 
دارد؛ و این خودش یک انحطاط در سینما محسوب 

می شود.«
 »صد سال شعر زنان ایران« 

منتشر شد
»صد سال شعر زنان ایران )۱2۹۹ تا ۱۳۹۹(« توسط 

کامیار عابدی منتشر شد.
ایــن منتقد ادبی و پژوهشــگر  با اعالم این خبر 
به ایســنا گفت: در این کتاب ۳۵0 شــعر از ۳۵0 
شاعر خانم در طول صد سال انتخاب و گردآوری 
شــده است؛ البته شاعرانی که شعر آزاد، نیمایی 
و ســپید سروده اند. خانم شمس کسمایی متولد 
۱262 اولین شــاعری  است که در این مجموعه 
آمده، او از  پیشــگامان شــعر نو در ایران اســت 
و شــعرش در ســال ۱2۹۹ ســروده شده است. 
جوان ترین شــاعری که در این مجموعه شعرش 
منتشــر شــده،  پروین نخعی نژاد متولد ۱۳۷۷ 
اســت که شــعرش در سال ۱۳۹۹ سروده شده، 
یعنی صد ســال بین شــعرها فاصله اســت. این 
کتاب آینه ای از ۳۵0 شاعر خانم در سیر صدساله 
شعر معاصر ایران است.او درباره ویژگی های این 
مجموعه نیز گفت: ســیر طبقه بندی شاعران در 
این کتاب بر اســاس سال تولدشان است )یعنی 
ســال تولدشان برای پشت سر هم آمدن شاعران 
مالک قــرار گرفته(. همچنیــن معیارهایی که 
برای انتخاب این شــعرها بــوده، هم معیارهای  
ادبی و زیبایی شــناختی بــوده و هم معیارهای 
جامعه شــناختی و روان شناختی. خیلی تالش 
کردم تا بر اســاس دفترهای شــعر، مجموعه ها، 
منتخب هــا، مجله ها و حتی وبســایت های ادبی 
۳۵0 شــاعر را انتخاب کنم، می شــود گفت این 
کتاب حدود ۷0 تا ۸0 درصد شاعران خانم معاصر 
را  پوشش می دهد اما به دلیل این که در طول این 
دو دهه دفترهای شعر زیادی منتشر شده که در 
کتابخانه ها وجود ندارد و یا در کتاب فروشــی ها 
خیلی عرضه نمی شــده، ممکن اســت تعدادی 
از این خانم های شــاعر در این  کتاب نباشــند، 
هرچند در سال ۱۳۹۷ فراخوانی در مطبوعات و 
فضای مجازی منتشــر کردم که خانم های شاعر 
دفترهای خود را برای انتخاب بفرســتند. شاید 
۱00 دفتر شــعر به دســتم رسید که از آن ها در 

این جا استفاده شده است.

 درباره »رمانتیسم عماد و طوبا«

  کمدی رمانتیکی درخدمت تکریم خانواده
ه»رمانتیســم عمــاد و طوبا«، بــه کارگردانی کاوه 
صبــاغ زاده و تهیه کنندگــی مهــدی صبــاغ زاده 
ســینماگران مشهدی یک کمدی رمانتیک است که 
تا حدی از قواعد ژانری سینمای دهه نود هالیوود الگو 
گرفته اســت. این فیلم خصلت های متفاوتی دارد که 
این فیلم را به اثری جذاب و دیدنی در شــرایط امروز 

سینمای ایران تبدیل می کند.
 بــا اکــران عناوین جدید و متنــوع فیلم های ایرانی، 
سینمای ایران روز های بسیار خوبی را تجربه می کند 
که عنصر تنوع در این ترکیب چشــمگیر اســت. آثار 
ســینمایی متنوع، از »قهرمان« )فیلم پرچالش اصغر 
فرهادی(، »پوست« )اثر متفاوت برادران ارک در ژانر 
وحشــت( و »آتابای« )عاشــقانه چشم نواز و شاعرانه 
نیکــی کریمی( گرفته تــا کمدی »دینامیت« و فیلم 
ارزشــمند »منصور« در گونه تاریخی و بیوگرافیک، 
ترکیب رنگارنگ اکران این روز های ســینمای ایران 
را تشــکیل می دهند. این ترکیب کامال امیدبخش و 
مؤثر به نظر می رســد و می تواند نیاز طیف وســیعی از 

مخاطبان ایرانی با سالیق مختلف را برآورده کند.
در این میان اما، یک فیلم دیگر هم روی پرده هست 
که، به صورت چراغ خاموش، کارش را در اکران ادامه 
می دهد و به لحاظ خصلت های بصری، یک اثر سینمایی 
متفاوت و جذاب محسوب می شود. »رمانتیسم عماد و 
طوبا«، به کارگردانی کاوه صباغ زاده و تهیه کنندگی 
مهدی صباغ زاده ســینماگران مشهدی یک کمدی 
رمانتیک اســت که تا حدی از قواعد ژانری ســینمای 
دهه نود هالیوود الگو گرفته، اما این کارگردان مشهدی 
به خوبی توانســته الگو های خود را ایرانی کند و گونه 
کمدی رمانتیک را در خدمت تکریم نظام خانواده در 
ایران قرار دهد. »رمانتیسم عماد و طوبا« خصلت های 
متفاوتی دارد که این فیلم را به اثری جذاب و دیدنی 

در شرایط امروز سینمای ایران تبدیل می کند.
از ایتالیا تا رمانتیسم

کاوه صباغ زاده، در فیلم اول خود با نام »ایتالیا ایتالیا« 
نشان داده بود که از سر تفنن و بازیگوشی به فیلم سازی 
روی نیاورده است. او هنرمندی نیست که به واسطه 
نســبت خانوادگی با مهدی صباغ زاده، به عنوان یکی 
از ســینماگران باسابقه ایران، وارد عرصه سینما شده 

باشــد. برعکس، کاوه صباغ زاده سینما را می شناسد 
و دغدغه  هــای خــاص خودش را در این مدیوم دنبال 
می کند. او با همین دو فیلم بلند ثابت کرده که فیلم ساز 
اســت و نمی خواهد از آن دست کارگردان هایی باشد 
که مســیر هنری خود را بر اســاس وقایع اجتماعی و 

اتفاقات روز پیش می برند.
»رمانتیسم عماد و طوبا« هم مثل »ایتالیا ایتالیا« یک 
کمدی رمانتیک خاص محســوب می شود؛ اثری که 
سعی دارد دوگانه رایج سینمای ایران، یعنی فیلم های 
اجتماعی تلخ از یک سو و کمدی های سخیف و شانه 
تخم مرغــی از ســوی دیگــر، را فراموش کند و جلوه 
تازه ای به ســینما ببخشد. »رمانتیسم عماد و طوبا« 
فیلم خنده داری نیست، اما یک کمدی بامزه محسوب 
می شود. شاید برخی از منتقدان، این فیلم را چندان 
جــدی نگیرنــد، اما همین که اثر تازه کاوه صباغ زاده 
بر اســاس مختصات ژانــری پیش می رود و هم زمان 
می تواند برای مخاطب جوان جذاب باشــد، یعنی با 

فیلم مهمی سروکار داریم.
ارزش های مضمونی

روشــن است که »رمانتیسم عماد و طوبا« انتقاد های 
ریز و درشت زیادی را متوجه خود می بیند که تعدادی 
از آن ها کامال وارد هســتند. با این حال، یکی از نقاط 
قوت مهم فیلم به خالصه داســتان رسمی آن مربوط 

می شود: »وقتی سرنوشت برای اولین بار عماد و طوبا 
را روبه روی هم قرار داد، هر دو خوب می دانستند که 
عشق بیشتر یک مهارت است تا هیجان و تپش قلب 

و خارش پوست«.
این عبارت ساده روح حاکم بر فیلم »رمانتیسم عماد 
و طوبــا« را بازنمایــی می کند؛ اثری که به روشــنی 
دغدغه هــای فرهنگــی خــود را در قالب آموزش به 
مخاطــب تقدیم می کند. اینکه یک فیلم ســاز جوان 
توانســته، بدون افتادن به دام شــعارزدگی، پرداخت 
آبرومندی از عشــق به عنوان یک مهارت ارائه کند، 
امتیاز بزرگ فیلم این است که مشابه چنین رویکرد 
آموزشی در سینمای ایران کمتر وجود داشته است.

»رمانتیسم عماد و طوبا« در مقام مقایسه با »ایتالیا ایتالیا« 
برتری سینمایی چشمگیری ندارد. پایان تلخ فیلم اول 
صباغ زاده در اینجا به دوام دل نشین پیوند ازدواج مبدل 
شده که نظام خانواده را تکریم و امید را به جامعه تزریق 
می کند. هرچند که این تفاوت، یک انتخاب ارزشــمند 
مضمونی )و نه یک جور پیشرفت سینمایی( است. روند 
پیشروی قصه، گره افکنی و گره گشایی ها در این فیلم، 
نسبت به »ایتالیا ایتالیا« ناپخته تر است و گاهی مخاطب 
احساس می کند که مشکالت ایجاد شده در بستر قصه، 
به ســادگی حل شدنی اســت، در حالی که زوج اصلی، 

ماجرا را بی جهت پیچیده می کنند.

دو شــخصیت اصلی این فیلم، چنان که باید و شــاید، 
سمپاتیک )دوست داشتنی و جذاب( ظاهر نمی شوند. 
هرچنــد کــه انتخاب بازیگران جوان تــر هم در این 
پرداخت بی تأثیر نبوده و خطرپذیری درخور احترام 
فیلم ســاز را نشــان می دهد. سارا بهرامی درجه یک و 
حامد کمیلی ســرحال در »ایتالیا ایتالیا« با حســام 
محمودی و الناز حبیبی در »رمانتیسم عماد و طوبا« 
جایگزین شده اند. در حالی که فرید سجادی حسینی 

هم جای خودش را به مرحوم علی انصاریان داده.
محمــودی و حبیبــی بازیگــران جــوان و بســیار 
بااســتعدادی هستند. اما هردو ایشان هنرپیشه های 
تلویزیونی محســوب می شــوند و هنوز به آن صالبت 
الزم بــرای ایفــای نقش های اصلی اثری با این حد از 
اهمیت نرسیده اند. دو بازیگر اصلی فیلم تالش بسیار 
زیادی برای جلب نظر بیننده از خود نشان می دهند، 
اما مخاطب هنوز آن ها را به عنوان ستاره های سینما 
نپذیرفته و شــاید یکی از دالیل فروش نســبتا پایین 

فیلم همین باشد.
جلوه بصری

مهم ترین ویژگی »رمانتیســم عماد و طوبا« زیبایی 
بصری آن برای مخاطب اســت. در فضایی که اغلب 
آثار فیلم ســازان جوان ایرانی عبوس و تلخ هســتند، 
فیلم تازه کاوه صباغ زاده شاد، پرانرژی است. فانتزی 
تنیده شــده در تصاویر، این فیلم را به اثری رنگارنگ 
و چشــم نواز تبدیل کرده که مخاطب را حســابی سر 
ذوق می آورد؛ هرچند که استفاده اغراق شده و ابزاری 
از زیــورآالت صحنه و هماهنگ ســازی رنگ عناصر 
مختلــف صحنه با لباس بازیگران تا حدی نمایشــی 

است.
بهره گیری از شــاخصه های سینمای جوان پسند، از 
بادکنک ها و کلبه جنگلی گرفته تا خیابان پوشیده از 
برگ های پاییزی و حتی پخش یکی از مشــهورترین 
پادکســت های ایرانی در بخشــی از فیلم، ترفند های 
دم دســتی فیلم ســاز برای جلب نظر بیننده اســت. 
انتخاب روایت سوم شخصی که از سوی سارا بهرامی 
در قالب نریشن روی تصاویر گفته می شود نیز یکی از 
همین ترفند های بیهوده است که تقریبا هیچ کمکی 

به اثر نمی کند.

 ســازمان بهداشــت ســنگاپور در تازه ترین بیانیه خود اعالم کرد، 
افراد مبتال به ســویه امیکرون بهتر اســت در خانه استراحت و دوره 

مربضی را طی کنند. 
به گفته وزارت بهداشت این کشور، شواهد بین المللی نشان می دهد 
که نوع امیکرون احتماالً قابل انتقال تر است اما شدت کمتری نسبت 
بــه نوع دلتا دارد و واکســن ها، به ویــژه تقویت کننده ها، محافظت 
قابل توجهی در برابر بســتری شــدن در بیمارســتان ناشی از این 

سویه دارند.

براین اســاس، بیماران واجد شــرایط کووید ۱۹ با ســویه امیکرون 
از 2۷ دســامبر می توانند در خانه بهبود یابند. این بخشــی از تغییر 
رویکرد ســنگاپور پس از شــواهد جهانی اســت که نشان می دهد 
ســویه جدید احتماالً قابل انتقال تر اســت اما شدت کمتری نسبت 

به سویه دلتا دارد.
به افرادی که با مبتالیان به ســویه امیکرون در ارتباط بوده اند نیز 
به جای قرنطینه شدن به مدت ۱0 روز، یک هشدار خطر سالمتی 
هفت روزه داده می شود. این اقدام پروتکل های این سویه  را با سایر 

موارد کووید ۱۹ هماهنگ می کند.
وزارت بهداشــت این کشــور )MOH( تاکید کرد، مانند سایر موارد 
کووید ۱۹، بیماران مبتال به ســویه امیکرون به جای اینکه به طور 
پیش فــرض در مراکز اختصاصی ایزوله شــوند، »بســته به عالئم 
بالینی شــان« در ریکاوری در خانــه یا در مراکز مراقبت اجتماعی 

مدیریت می شوند.
این وزارتخانه گفت، در روزها و هفته های آینده، سنگاپور باید منتظر 
موارد بیشتر کووید۱۹ در جامعه و دو برابر شدن ماورد ابتال باشد. 

هشدار،

 مبتالیان به امیکرون در خانه استراحت کنند

دریچه علم

پرده نقره ای 

گاف سرخابی ها 
برای ارسال 

!AFC مدرک به
پرسپولیس و استقالل 

در ارسال مدارک به 
كنفدراسیون فوتبال آسیا 
اشتباهات عجیبی داشتند 

كه یکی از این موارد وجود 
فرم  های سفید و خالی و 

همچنین پر كردن فرم ها 
به زبان فارسی بوده است! 
موضوعی كه سوژه انتشار 

كارتونی از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

كارتون 

فرهنگ و هنر


